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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 Bölü-
mü'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›, iddi-
alar›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 41 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 olufltu-
rulmufltur. 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-› Ke-
rim'in Allah'›n son kitab› ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de hatem-ül enbiya ol-
mas›n› remzetmektedir. Yazar da, yay›nlad›¤› tüm çal›flmalar›nda, Kuran'› ve Resulul-
lah'›n sünnetini kendine rehber edinmifltir. Bu suretle, inkarc› düflünce sistemlerinin
tüm temel iddialar›n› tek tek çürütmeyi ve dine karfl› yöneltilen itirazlar› tam olarak
susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve kemal sa-
hibi olan Resulullah'›n mührü, bu son sözü söyleme niyetinin bir duas› olarak kullan›l-
m›flt›r. 

Yazar›n tüm çal›flmalar›ndaki ortak hedef, Kuran'›n tebli¤ini dünyaya ulaflt›rmak,
böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi

temel imani konular üzerinde düflünmeye sevk et-
mek ve inkarc› sistemlerin çürük temellerini ve

sapk›n uygulamalar›n› gözler önüne ser-
mektir.

Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri
Hindistan'dan Amerika'ya, ‹ngilte-

re'den Endonezya'ya, Polonya'dan
Bosna Hersek'e, ‹spanya'dan

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

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

pek çok ülkesinde
be¤eniyle okun-

maktad›r. ‹ngi-



lizce, Frans›zca, Almanca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Portekizce, Urduca, Arapça, Arnavut-
ça, 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 üs-
lubun, 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, ateiz-
mi ve di¤er sapk›n görüfl ve felsefelerin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri müm-
kün 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 kaynaklan-
maktad›r. Yazar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme içinde de¤ildir, yaln›zca
Allah'›n hidayetine vesile olmaya niyet etmifltir. Ayr›ca bu eserlerin bas›m›nda ve ya-
y›nlanmas›nda herhangi bir maddi kazanç hedeflenmemektedir.

Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda, insanlar›n görmediklerini görme-
lerini 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 karma-
fla meydana getiren, kuflku ve tereddütleri da¤›tmada, iman› kurtarmada güçlü ve kes-
kin 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 kufl-
kusu 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 gö-
rüldü¤ünü okuyucular›n genel kanaatinden anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar›n, Müslümanlar›n çektik-
leri eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulman›n yo-
lu ise, dinsizli¤in fikren ma¤lup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konmas› ve Ku-
ran 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› dikka-
te al›nd›¤›nda bu hizmetin elden geldi¤ince h›zl› ve etkili bir biçimde yap›lmas› gerek-
ti¤i aç›kt›r. Aksi halde çok geç kal›nabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya külliyat›, Allah'›n izniy-
le, 21. yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen huzur ve bar›fla, do¤ruluk ve
adalete, güzellik ve mutlulu¤a tafl›maya bir vesile olacakt›r.



Okuyucuya 
- Bu kitapta ve di¤er çal›flmalar›m›zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir
yer ayr›lmas›n›n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin te-
melini oluflturmas›d›r. Yarat›l›fl› ve dolay›s›yla Allah'›n varl›¤›n› inkar eden
Darwinizm, 140 y›ld›r pek çok insan›n iman›n› kaybetmesine ya da kuflku-
ya düflmesine neden olmufltur. Dolay›s›yla bu teorinin bir aldatmaca oldu-
¤unu gözler önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hiz-
metin tüm insanlar›m›za ulaflt›r›labilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucula-
r›m›z belki tek bir kitab›m›z› okuma imkan› bulabilir. Bu nedenle her kita-
b›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. Ya-
zar›n tüm kitaplar›nda imani konular, Kuran ayetleri do¤rultusunda anla-
t›lmakta, insanlar Allah'›n ayetlerini ö¤renmeye ve yaflamaya davet edil-
mektedir. 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 ta-
v›r sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçeklerden etkilen-
mekte ve anlat›lanlar›n do¤rulu¤unu inkar edememektedirler.

- Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat okunabi-
lece¤i gibi, karfl›l›kl› bir sohbet ortam› fleklinde de okunabilir. Bu kitaplar-
dan istifade etmek isteyen bir grup okuyucunun kitaplar› birarada okuma-
lar›, konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de birbirlerine aktarma-
lar› aç›s›ndan yararl› olacakt›r.

- Bunun yan›nda, sadece Allah r›zas› için yaz›lm›fl olan bu kitaplar›n tan›n-
mas›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 güçlü-
dür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en etkili yöntem, bu kitapla-
r›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.
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TT ap›nak fiövalyeleri (ya da di¤er ad›yla Tap›nak-

ç›lar), kökeni Ortaça¤'a dek uzanan, faaliyetle-

ri ve yandafllar› ise zamanla de¤iflikli¤e u¤ra-

yan gizli bir örgüttür. ‹lk kez I. Haçl› Sefe-

ri'nden sonra ortaya ç›km›fl, k›sa sürede genifl

bir siyasi nüfuza sahip olmufl ve Ortaça¤'›n en

büyük maddi güçlerinden biri haline gelmifller-

dir. Bafllang›çta kendilerini sözde dindar gibi

göstermifller ve bu yolla kazand›klar› itibar ve

imtiyazlar› kullanm›fllar, zaman içinde de H›-

ristiyan halk›n gözünde nefret ve korku uyand›-

ran, din ahlak›na karfl›, fleytani amaçlar güden karanl›k bir örgüt haline

gelmifllerdir. Tap›nakç›lar›n 1307 y›l›nda bafllayan mahkemelerine ait tu-

tanaklar ve dönemin tarihi belgeleri, örgütün karanl›k çehresini flüphe

götürmeyecek bir flekilde gözler önüne sermifltir.

Bu belgelerden ve konunun uzman› tarihçilerin araflt›rmalar›ndan

ortaya ç›kan sonuçlar, Tap›nakç› tarikat›n›n, kurulduktan k›sa bir süre

sonra kurulufl amac›ndan h›zla uzaklaflt›¤›n›, H›ristiyanl›¤› terk ederek

sapk›n ve bat›l bir ö¤retinin peflinden gitti¤ini göstermektedir. Tap›nak-

ç›lar bu karanl›k ö¤retiye özgü tören ve ritüelleri gizlice uygularken, ay-

n› zamanda da servet ve güç sahibi olmak için her türlü yöntemi sözde

meflru saym›fllard›r. Dünyevi h›rs ve menfaatler u¤runa din ahlak›ndan
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uzaklafl›p fleytan›n emrine girenlerin durumunu Allah Kuran'da flöyle

haber vermektedir: 

Kendilerine güç (izzet) sa¤las›nlar diye, Allah'tan baflka ilahlar

edindiler.

Hay›r; (o yalanc› ilahlar) onlar›n tap›n›fllar›n› inkar edecekler ve

onlara karfl› çeliflkiye düflecekler.

Görmedin mi, Biz gerçekten fleytanlar›, kafirlerin üzerine gön-

derdik, onlar› tahrik edip k›flk›rt›yorlar.

Onlara karfl› acele davranma; Biz onlar için ancak sayd›kça say›-

yoruz. (Meryem Suresi, 81-84)

Tap›nakç›lar, özellikle ilk dönemlerde Papal›k makam›ndan elde et-

tikleri imtiyazlara güvenerek sistemlerini uzun bir süre rahatl›kla de-

vam ettirmifllerdir. Ancak, Tap›nakç›lar›n gizli ritüellerinde yaflad›klar›

sapk›nl›klar›n yavafl yavafl deflifre olmas› ve gerçek yüzlerinin ortaya

ç›kmaya bafllamas›yla, Papal›k bu konuda köklü tedbir almaya karar

vermifltir. 1305 y›l›nda Papa olan V. Clement, Fransa Kral› IV. Phillip-

pe'nin de deste¤ini alarak Tap›nakç›lar›n ortadan kald›r›lma sürecini

bafllatm›flt›r. 

Fransa'da Tap›nakç›lar aleyhine aç›lan davalar›n mahkumiyetle so-

nuçlanmas› Tap›nakç›lar için hiç umulmad›k bir hezimet olmufltur. Ne

var ki bu olay, Tap›nakç›lara daha gizli, daha örgütlü olmay› ö¤retmifl,

günümüze kadar gelen Tap›nakç›-mason gizlili¤inin temellerini haz›rla-

m›flt›r. Kendilerini mahkum eden Kilise'nin temsil etti¤i her türlü inanca

ve de¤ere karfl› büyük bir nefret ve intikam duygusu da yine bu süreçte

oluflmufltur. Din ahlak›na karfl› besledikleri nefret ve düflmanl›k, nihai

hedef ve mücadelelerinin de merkez noktas›n› oluflturmufltur: din ahla-

k›na uygun olmayan bir dünya hakimiyeti...

Bu sapk›n mücadelelerinde hiçbir kural tan›mayan Tap›nakç›lar, ki-
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tab›n ilerleyen bölümlerinde detaylar› ile görece¤imiz gibi, adeta fleyta-

n›n yeryüzündeki temsilcileri görevini yürütmektedirler. Törenlerinde,

masonik ritüellerin vazgeçilmez bir ö¤esi olan "Baphomet" ad›nda bir

fleytana tapan Tap›nakç›lar, alemlerin Rabbi olan Allah'› inkar ederek

fleytan› adeta ilah edinenlerin önde gelenleri olarak kabul edilebilir. Bu

tür kifliler Kuran'da "fleytan›n f›rkas›" olarak adland›r›l›rlar. 

Ayetlerde flöyle bildirilmifltir:

fieytan onlar› sar›p-kuflatm›flt›r; böylelikle onlara Allah'›n zikrini
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1305 y›l›nda Papa olan V. Clement, Fransa Kral› IV. Phillippe'in de
deste¤ini alarak Tap›nakç›lar›n ortadan kald›r›lma sürecini bafllatm›flt›r.



Tap›nakç›lar, tö-
renlerinde ma-
sonik ritüellerin
vazgeçilmez bir
ö¤esi olan ve
fleytan› temsil
etti¤i bilinen
"Baphomet"
ad›nda hayali bir
varl›¤a taparlar.



unutturmufltur. ‹flte onlar, fleytan›n f›rkas›d›r. Dikkat edin; flüp-

hesiz fleytan›n f›rkas›, hüsrana u¤rayanlar›n ta kendileridir.

Hiç flüphesiz Allah'a ve Resûlü'ne karfl› baflkald›ranlar; iflte on-

lar, en çok zillete düflenler aras›nda olanlard›r. (Mücadele Sure-

si, 19-20)

Tap›nakç›lar konusunu incelerken

vurgulanmas› gereken en önemli noktalar-

dan biri de, bu örgütün elinde tuttu¤u

maddi güçtür. Tarihin ilk bankerleri olarak

an›lan Tap›nakç›lar, di¤er ad›yla Tap›nak

fiövalyeleri, bu büyük maddi gücü nas›l el-

de etmifllerdir? Servetlerinin boyutu nedir?

Sermayeyi ele geçirme yöntemleri neler-

dir? Elde ettikleri karanl›k servet günü-

müzde kimlerin elindedir ve ne amaçla

kullan›lmaktad›r? 

Bu kitapta, "Tap›nak fiövalyeleri" adl›

ilk kitab›m›zda detayl› olarak de¤indi¤i-

miz örgütün tarihçesini ve örgütün günü-

müzdeki mirasç›s› olan masonluk konusu-

nu yeniden ele alarak, yukar›daki sorular›n cevab›n› verecek ve Tap›nak-

ç›lar›n kara parayla finanse ettikleri faaliyetleri deflifre edece¤iz. 
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Tap›nakç›larda fleytan,
ters y›ld›z ve keçi ile
sembolize edilmifltir.





TT ap›nakç›lar›n kim olduklar›n›, nas›l ortaya ç›k-

t›klar›n› ve gerçek amaçlar›n› anlamak için, Haç-

l› Seferleri'ne kadar uzanmak gerekir; çünkü Tap›nak-

ç› tarikat›n› kuranlar, Kutsal Topraklar› kurtarma ve

koruma bahanesiyle Filistin bölgesine gelip yerleflmifl

Haçl› fiövalyeleri içinde yer alan bir gruptur. 

Haçl› Seferleri'nin bafllad›¤› dönemde, Avrupa'da

karanl›k bir dönem yaflan›yordu. Bir yandan fakirlik,

açl›k ve cehalet, küçük krall›klar ve feodal beylikler ara-

s›ndaki iktidar mücadeleleri, hiç bitmeyen savafllar; di¤er yandan ku-

zeyden gelen barbar ak›nlar› Avrupa'y› yaflanmaz bir yer haline getir-

miflti. Yeni yeni geliflmeye bafllayan ticaret ve zanaatkarl›k, Avrupa'n›n

ihtiyaçlar›n› ve güç aray›fl›n› karfl›lamaya yetmiyordu. Bu karmaflan›n

içinde, Katolik Kilisesi, halk aras›nda büyük bir etkiye sahip olan misyo-

ner tarikatlar sayesinde Avrupa'n›n en güçlü ve en etkili kurumu haline

gelmiflti. 

Kilise mensuplar›, ald›klar› yo¤un e¤itimle cahil halk›n ve e¤itimsiz

asillerin çok üstünde bir bilgiye ve anlay›fla eriflmifllerdi. Ne var ki, dö-

nemin en organize gücünün bafl›na geçen baz› Papalar, bu imkanlar›

kendi amaçlar› do¤rultusunda en stratejik flekilde kullanm›fl, kimi za-

man kurulufl gayelerinden uzaklaflarak dünyevi hakimiyete yönelmifl,

hatta pek çok Avrupa kral›na ve asiline boyun e¤dirmifllerdi. 
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Tap›nakc›lar ve Masonlar

Bu gücün doruk noktas›na ulaflt›¤› bir dönem-

de Papa II. Urban'›n savafl ça¤r›s› duyuldu:

Müslümanlar›n yüzy›llard›r ellerinde tuttu¤u

Kutsal Topraklar geri al›nacakt›... Papa'n›n

amac›, görünüfle bak›l›rsa, H›ristiyanlar aç›-

s›ndan son derece soyluydu: H›ristiyanl›¤›

Kutsal Topraklarda hakim k›lmak! Ancak, Haç-

l› Seferi'ni bafllatan Kilise'nin bu karar› hiçbir za-

man bu amaçla s›n›rl› kalmad›. 

Baflta da belirtti¤imiz gibi, Avrupa, özellikle

de Kilise'nin hakim oldu¤u topraklar, büyük bir yokluk ve sefalet için-

deydi. Do¤u'dan gelen tüccarlar ise, Müslümanlar›n sahip olduklar› bü-

yük zenginliklerden, ad› duyulmam›fl yiyeceklerden, çok de¤erli kumafl-

lardan ve hazinelerden bahsediyorlard›. ‹flte Haçl› Seferleri'nin bafllama-

s›nda en büyük etken Do¤u'nun bu zenginli¤iydi. 

O dönemdeki Kilise, tarihin ilk sömürgelefltirme hareketini bafllat›r-

ken, Do¤u'daki bütün zenginlikleri, dolay›s›yla politik gücü ele geçirme-

yi, Avrupa'daki iktidar sahibi rakiplerine karfl› nihai bir zafer kazanma-

y› planl›yordu. Bunu yaparken, H›ristiyanl›¤›n temel unsurlar›ndan olan

bar›flç›l›¤›, mütevazili¤i, fliddet karfl›tl›¤›n› bir tarafa b›rakm›fl, 1000 y›l-

l›k gelene¤ini terk etmiflti.

Haçl› Seferleri'ne kat›lanlar›n seçiminde de H›ristiyan dinine ayk›r›

uygulamalar öne ç›km›fl ve böylece vahfli, zalim ve cahil Haçl› askeri

imaj›n›n temelleri at›lm›flt›. Kilise, Haçl› Seferi'ne kat›l›m› art›rmak u¤ru-

na, her türlü teflvik yöntemini kullanm›fl, aforoz edilmifl günahkarlar› ve

mahkumlar› günahlar›n›n affedilece¤i vaadiyle orduya alm›flt›. Cehalet,

orduyu oluflturanlar›n büyük bir k›sm›n›n ortak özelli¤iydi. Bu insanlar,

Müslümanl›k hakk›nda cahil olduklar› gibi, kendi dinleri hakk›nda da

yeterli bir bilgiye sahip de¤illerdi. Savafla kat›lmalar›ndaki sebep de sa-
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n›lan›n aksine, dini idealler de¤il, Do¤u'nun gani-

metlerinden kendilerine bir pay alabilmekti.

Birbirleriyle savafl halindeki krallar ve soy-

lular, mal varl›klar›n› art›rmak hayallerine

kap›l›p kendi ordular›yla bir tür maceraya

at›lm›fllard›. Birbirlerine rakip olan bu ke-

sim, bir birlik halinde olmad›klar›ndan ço¤u

zaman bafllar›na buyruk hareket ediyorlard›. Fe-

odal beylerin yan›nda köle seviyesinde bulunan vasallar ise özgürlükle-

rini kazanmak için savafla koflmufllard›. Bu gruplar içinde, yaln›zca Kili-

se'nin kutsal ça¤r›s› do¤rultusunda yola ç›kanlar›n say›s› küçük bir top-

lulukla s›n›rl›yd›. Bir kaynakta bu durum flöyle ifade edilmektedir:

Frans›z flövalyeleri daha fazla toprak ummufl, ‹talyan tacirleri Do¤u

Avrupa limanlar›nda ticareti büyütmeyi hayal etmifl, çok say›daki yok-

sul insan da sadece gündelik s›k›nt› ve zorluklardan kaçabilmek için

bu seferlere kat›lm›flt›.1

Bir ordudan çok, düzensiz, disiplinsiz, kontrolsüz bir güruh izleni-

mi veren Haçl›lar, kendilerinden bekleneni yaparak daha ilk savafllar›n-

da tarihin en büyük katliamlar›ndan birini gerçeklefltirdiler: Kudüs'ü ele

geçirdikten sonra, Müslüman ve Yahudilerden oluflan halk›n tamam›na

yak›n›n› katlettiler. Tahminen 40 bin kiflinin öldürüldü¤ü bu katliamda

dökülen kan, tarihi anlat›mlarda 'diz boyu' fleklinde tasvir edilmifltir. 

Kitab›m›z›n konusu olan Tap›nak fiövalyeleri tarikat›n› kuranlar as-

l›nda, di¤er pek çok Haçl› toplulu¤u gibi, Kilise'nin skolastik e¤itimin-

den geçmifl bilgili, kültürlü insanlar de¤illerdi. Bunlar daha çok, macera,

ganimet, flan-flöhret, mevki gibi amaçlarla Haçl›lara kat›lm›fl cahil, kaba

saba savaflç› askerlerdi. Nitekim, tarikat›n kuruluflundan k›sa bir süre

sonra sergilemeye bafllad›klar› davran›fllar, bu kiflilerin H›ristiyanl›ktan

uzak, karanl›k amaçlar pefline düflmüfl fakir Frans›z soylular› olduklar›-
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Haçl›lar, daha ilk savafllar›nda tarihin en büyük
katliamlar›ndan birini gerçeklefltirdiler. Tahmi-
nen 40 bin kiflinin öldürüldü¤ü bu katliamda
dökülen kan, tarihi anlat›mlarda 'diz boyu' flek-
linde tasvir edilmifltir. 





I. Haçl› Seferi'ne kat›lanlar, 1099
y›l›nda Kudüs'ü ele geçirmeyi
baflarm›fl ve büyük bir katliam
gerçeklefltirmifllerdir.



n› ortaya ç›karm›flt›. Fakirlikleri oran›nda h›rsl› ve tamahkar olan bu as-

kerler, bir dizi geliflmenin sonucunda, çok geçmeden dönemin en büyük

ve en tehlikeli güçlerinden biri haline geleceklerdi. 

Tap›nakç›lar Sahnede
I. Haçl› Seferi'ne kat›lanlar, 1099 y›l›nda Kudüs'ü ele geçirmeyi ba-

flarm›fl ve büyük bir katliam gerçeklefltirmifllerdi. Savafla kat›lan askerle-

rin ço¤unlu¤u geri dönerken, baflta Fransa'dan gelmifl baz› soylular ve

askerler olmak üzere, bir grup Haçl› askeri de bölgede kalmay› kararlafl-

t›rm›flt›. Bu karar›n görünüflteki amac›, Kutsal Topraklar›n ve H›ristiyan

hac›lar›n güvenli¤ini sa¤lamak ve H›ristiyan dinini bu beldede yaymak-

t›. Bir avuç idealist askerin ve din adam›n›n gerçekten bu amac› güttü¤ü

düflünülebilirse de, genel tablo göz önüne al›nd›¤›nda bunun sadece bir

bahane oldu¤u rahatl›kla anlafl›l›r. 

Daha önce de belirtti¤imiz gibi, I. Haçl› Seferi'yle birlikte, asl›nda

Bat›'n›n sömürgelefltirme faaliyetleri bafllam›fl ve yöredeki Arap halk›yla

baz› Bat›l›lar aras›nda sonuçlar› günümüze kadar uzanacak sorunlar ya-

flanmaya bafllam›flt›. Katliamlar için öne sürülen gerekçelerin hiçbir ge-

çerlili¤i yoktu. Müslümanlar›n yönetimindeki Kudüs'te, hac yollar› bü-

tünüyle aç›kt› ve farkl› dinlere mensup insanlar bir bar›fl ve hoflgörü ik-

liminde birarada yafl›yordu. Fakat bu manzara, Müslümanlar›n, Yahudi-

lerin ve yerli H›ristiyanlar›n Haçl›lar taraf›ndan katledilmesine engel

olamad›. 1099 y›l›nda, Kudüs Krall›¤› kuruldu ve iflgal Antakya-Urfa yö-

nünde geniflledi. Yaklafl›k yirmi y›l sonra, bafllar›nda Hugues de Payens

olmak üzere, dokuz Frans›z flövalyesi Kral Baldwin'in huzuruna ç›karak,

sahil fleridinden Kudüs'e kadar uzanan bölgede "hac›lar› korumaya" gö-

nüllü olduklar›n› ilettiler. Kral, bu teklifi memnuniyetle karfl›lad›. Böyle-

ce, Tap›nakç›lar›n h›zl› yükselifli de bafllam›fl oldu. 
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Bafllar›nda, Tap›nakç›lar›n
ilk büyük üstad› Hugues
de Payens olmak üzere,
dokuz Frans›z flövalyesi-
nin, Kral Baldwin'in huzu-
runa ç›kmalar›.





Tap›nakc›lar ve Masonlar

Dokuz flövalyenin kendilerine yak›flt›rd›klar› "‹sa'n›n Yoksul fiöval-

yeleri" ünvan›ndaki yoksul s›fat›, paraya doymayan bu askerlerin amaç-

lar›yla ne denli çelifliyorsa, insanlar›n gözlerini boyamada da o denli

inand›r›c› bir k›l›f oluflturuyordu. Aldatmaca sadece isimle s›n›rl› de¤il-

di: Dünya hayat›n› ve maddi zevkleri terk etmifl rahip-asker görüntüsü

çizmeyi de ihmal etmemifllerdi. Nitekim, ileriki bölümlerde ayr›nt›l› ola-

rak görece¤imiz gibi, flövalyeler, k›sa bir süre sonra, din ahlak›na uygun

olmayan hatta din düflman›, maddiyatç› bir tarikata dönüflmekte gecik-

meyeceklerdi. 

Kral Baldwin, flövalyelere çeflitli imtiyazlar tan›makla kalmam›fl, bir

zamanlar Süleyman Mabedi'nin yer ald›¤› (Mescid-i Aksa'y› da kapsa-

yan) bölgeyi kendilerine tahsis etmiflti. Baldwin'in de kuflkusuz kendine

göre planlar› vard›: Bölgede Müslümanlar›n etkisi artt›kça Krall›k riske

giriyordu; savafl tecrübesi olan flövalyelerin varl›¤›, onlar›n belirli nokta-

larda koruma görevi üstlenmeleri Kral›n lehineydi. Ancak, bölgedeki Ta-

p›nakç›lar›n say›s› yok denecek kadar azd›. Bu yüzden, Kral Baldwin ve

Tap›nakç›lar›n ilk büyük üstad› Hugues de Payens, bu say›y› art›racak

planlar› devreye soktular. Sonuçta, Kilise'nin deste¤ini kazanmak Tap›-

nakç›lara istedikleri imkan› sa¤lad›.

1127 y›l›nda iki Tap›nakç›, kraldan ald›klar› mektupla birlikte Aziz
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Kudüs'ün Tap›nakç›lar
taraf›ndan iflgal edilmesi-
ni gösteren ya¤l› boya
resim.



Tap›nakc›lar ve Masonlar

Bernard'a* baflvurdular. (*Aziz Bernard, o dönemde, Kilise içinde en et-

kili isimlerden biriydi ve yaflad›¤› dönemde, H›ristiyanl›¤›n en önemli

flahsiyeti olarak görülmekteydi. Aziz Bernard bütün H›ristiyan dünyas›-

n›n önde gelen tarikatlar›ndan olan Sistersiyan tarikat›na ba¤l›d›r; ayr›-

ca Katolik Kilisesi içinde bu tarikata mensup olanlar önemli mevkilere

sahiptirler. Fransa'dan Kudüs'e giden Tap›nakç›lar, Sistersiyan tarikat›-

n›n Fransa'daki temsilcileri taraf›ndan büyük destek gördükleri için Aziz

Bernard, bütün kap›lar› açabilecek insan olarak belirlenmifltir.) Mektup-

ta Baldwin, Tap›nakç›lar› abart›l› bir flekilde övüyor, Kutsal Topraklar›n
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bu fakir ama sözde inançl› askerler taraf›ndan korunmas›n›n önemini

anlat›yor ve taleplerini belirtiyordu. Buna göre tarikat, Kilise ve daha

önemlisi, do¤rudan Papa taraf›ndan tan›nmal›, yard›m ve destek esir-

genmemeliydi. Beklenen destek k›sa sürede geldi ve Hugues de Payens,

Tap›nakç› biraderleriyle beraber, Papa Honorius taraf›ndan özel bir ilgi

ve ayr›cal›kla kabul edildi. 

1128'de Truva'da toplanan büyük konsül, toplant›ya Tap›nakç›lar›

da davet etmiflti. Bu yolculuk Tap›nakç›lara genifl imkanlar ve büyük

miktarda maddi destek kazand›rd›. Kral I. Henry'nin hediyesi olarak, al-

t›n ve gümüflten oluflan yüklü bir hazinenin yan› s›ra, ‹ngiltere, ‹skoçya,

Fransa ve Flanders'daki bölge yöne-

ticilerinden z›rh, at gibi teçhizat ve

önemli para yard›mlar› ald›lar. Pa-

yens, ‹ngiltere'den ayr›lmadan önce,

tarikata hibe edilen bölgede bir flube

açt› ve Tap›nakç› biraderlerden biri-

ni bafl›na geçirdi. Buradaki birade-

rin görevi, tarikata b›rak›lan yerle-

rin yönetimini ve toplanan gelirin

Kudüs'e transferini yürütmek, ayr›-

ca yeni üye toplamak, bunlar› yetifl-

tirmek ve görev bölgelerine yolla-

makt›. Bunlar›n d›fl›nda, Province

bölgesinde, tarikata çeflitli gayri-

menkuller verilerek vergi ayr›cal›k-

lar› sa¤land› ve özel gelirler tahsis

edildi. Böylece, tarikat›n örmeye

bafllad›¤› a¤›n ilk dü¤ümleri at›ld›.2
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Ortaça¤  fiövalye Tap›naklar›ndan birkaç›:
Morts a Sarlat, Perigort ve L'eglise Tap›na¤›



Harun Yahya

Anglo-Sakson tarih kay›tlar›nda, Hugues de Payens'in, kendisine

verilen destek sayesinde, Papa II. Urban'›n I. Haçl› Seferi'nde toplad›¤›

adam say›s›ndan daha fazlas›n› tarikata üye yapt›¤› anlat›lmaktad›r.3

Gerçekten de tarikata o kadar çok ra¤bet vard› ki, ‹ngiltere'de k›sa süre-

de genifl bir Tap›nakç› kitlesi oluflmufl ve Kudüs'tekine benzer bir idare

flekline geçilmiflti. Prensler ve asiller baflta olmak üzere, her kesimden in-

san tarikata yard›mda bulunmak veya üye olmak için yar›fla girmiflti. Ta-

p›nakç›lar, Kilise'nin ve krallar›n imkanlar›n› biraraya getirip, kendileri-

ne ç›kar sa¤layan bu kampanyay› uzun süre devam ettirmifl, efli ancak

günümüzde görülebilecek reklam-propaganda yöntemleriyle her kesim-

den insan› etkilemeyi baflarm›fllard›. O kadar ki öldüklerinde, Tap›nakç›

k›yafetleriyle Tap›nakç›lar›n mezarlar›na gömülmek isteyen insanlar bi-

le vard›.

Asl›nda burada söz konusu olan, Tap›nakç›lar›n Avrupal› asillere

oynad›¤› bir oyundur: Yard›m talebinde bulunurken gerekçe olarak

Müslümanlarla yak›nda savaflacaklar› yalan›n› öne sürüyorlard›. Ancak

Avrupa'da toplanan yard›mlar bu sahte savafl›n finansman›na de¤il, Ta-

p›nakç›lar›n kasas›na transfer oluyordu. Böylece flövalyeler, karanl›k ser-

vetlerini oluflturma yolunda ilk büyük ad›m› atm›fllard›.

1127'de iki Tap›nakç›'n›n Aziz Bernard'› ziyareti asl›nda Tap›nakç›-

lar aç›s›ndan bir nevi dönüm noktas› idi. Ziyaretleri s›ras›nda Tap›nakç›-

lar, Kilise yetkililerine tarikat›n genel kurallar›n› anlatm›fl, ancak bunla-

r›n büyük bir k›sm› hofl karfl›lanmam›flt›. Bu aflamada Bernard devreye

girerek, tarikat›n yeni bir düzenlemeyle H›ristiyanl›¤a uygun bir hale

gelebilece¤ini savunmufltu. Akabinde, yeni tarikat nizamnamesini, ba¤-

l› bulundu¤u Sistersiyan tarikat›na göre haz›rlad› ve Tap›nakç›lar›n ma-

nevi e¤itimlerini üstlendi¤ini bildirdi. Böylece tarikat, sadece Papa'ya

karfl› sorumlu tutulma ayr›cal›¤›n› kazanarak karfl›s›na ç›kabilecek

bütün engelleri ortadan kald›rm›fl oldu. Papa'dan baflka hiçbir otorite,
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Papa II. Urban'›
gösteren tarihi bir
minyatür



Tap›nakc›lar ve Masonlar

Tap›nakç›lara hesap soramayacak, görev yükle-

yemeyecekti. Böylesi ayr›cal›klar› sa¤layan Aziz

Bernard, Kilise'ye güç kazand›raca¤›na inand›¤›

uzun vadeli plan›n› devreye sokarken, gerçekte

çok büyük bir tehlikeye zemin haz›rlad›¤›n›n

fark›nda de¤ildi. 

Kilise'den Tap›nakç›lara Tam 
Destek
Zaman içinde tahrif edilmifl olmakla birlik-

te H›ristiyanl›k, içinde hak dinin unsurlar›n› ta-

fl›yan ‹lahi bir dindir. H›ristiyanlar›n kutsal kita-

b› ‹ncil'de en çok üzerinde durulan konulardan

biri ise bar›flsever olmakt›r. Buna ra¤men H›ris-

tiyanl›k tarihi boyunca, zaman zaman din ad›na

fliddete baflvurulan dönemler yaflanm›flt›r. Bunun en önemli nedenlerin-

den biri, Kilise içinde kimi zaman ç›kar kayg›s›n›n a¤›r basmas› ve Kili-

se'nin birtak›m politik oyunlar›n ve ç›kar hesaplar›n›n içine çekilmifl ol-

mas›d›r. Bu durumun neticesinde as›l varl›k amac›ndan zaman zaman

uzaklaflan Kilise, bu dönemlerde nüfuzunu art›rmaya ve krallar›n ikti-

dar taleplerini karfl›lamaya öncelik tan›m›fl, bu da Kilise'nin yap›s›nda

köklü bir de¤iflime neden olmufltur. 

Bu de¤iflim, Kilise'yi korumak ad›na güç kullan›labilece¤ini söyle-

yen Papa VII. Gregory ile bafllad›. Kilise'nin en yüksek makam oldu¤u-

nu savunan Gregory, Kilise içinde Gregoryen devrimi gerçeklefltirerek

dönemin güçlü hükümdarlar›yla iktidar mücadelesine girdi. Onun bafl-

latt›¤› politika, Kilise içinde birtak›m çevreler taraf›ndan çok benimsen-

di ve büyük bir istekle devam ettirildi. Bu süreç söz konusu çevrelerin
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hedefledikleri flekilde güçlenmelerini sa¤lad›ysa da, hükümdarlar›n ve

halklar›n Kilise'nin aleyhine dönmelerine yol açt›. 

Papa II. Urban, Gregory'nin fliddet politikas›n› biraz daha ileriye

götürüp, k›saca "din u¤runda savaflmak fliddet kullanmay› gerektirir"

fleklinde özetlenebilecek, tamamen din ahlak›na ters olan tezini öne sür-

dü. Böylece, I. Haçl› Seferi'nin sözde dinsel alt yap›s› da haz›rlanm›fl ol-

du. Aziz Bernard da, H›ristiyanl›¤›n özüne ayk›r› bu politikay› yaflam›

boyunca hararetle savundu. Hatta, "‹sa'n›n flövalyesi kötülük yapan› öl-

dürdü¤ünde, bu bir adam öldürme de¤il, kötülü¤ü defetmedir" diyerek

bu yan›lg›s›n› en uç noktaya tafl›d›. 

Söz konusu Kilise yöneticileri, I. Haçl› Seferi'nden sonra, ilk flöval-

ye teflkilat› olan Hospitaller tarikat›n›n kurulmas›na da önayak oldular.

Bu tarikat, bafllang›çta, sadece hac›lara Kutsal Topraklarda yard›m etme

ve hastalar› tedavi etme görevini üstlenmiflti. Ancak, Kilise içindeki ç›kar

gruplar› için bu yeterli de¤ildi, daha fazlas›n› istiyorlard›: Avrupal› hü-

kümdarlar›n ordular›yla yar›flacak, Kilise'ye (daha do¤rusu kendilerine)

ba¤l› bir ordu... Böylece Kilise'nin otoritesini kullanarak kendi imkanla-

r›n› art›racak, sahip olduklar› mallar›n korunmas›n› sa¤layacak, bunu

yaparken H›ristiyanl›¤› da silah zoruyla yayabileceklerdi. Ayr›ca, Kutsal

Topraklardaki hakimiyet kal›c› olacak ve sömürge faaliyetleri kendi

kontrollerinde devam edecekti. Önde gelen ruhban s›n›f› içinde bu

yanl›fl düflüncelere sahip olan kesim, planlar›n› gerçeklefltirebilecek bir

orduyu oluflturmak üzere ifle giriflti. Tap›nakç›lar, tam bu aflamada orta-

ya ç›karak hedeflenen politikan›n bir numaral› savunuculu¤unu yapma-

ya bafllad›lar. Tüm bunlar flövalyelerin Bernard'a gitmelerinin stratejile-

rinin önemli bir parças› oldu¤unu göstermekteydi. fiövalyeler, karfl›l›kl›

menfaatleri sebebiyle istedikleri imkanlar› kendilerine sa¤layacak tek ki-

flinin Bernard oldu¤unu gayet iyi biliyorlard›. 
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Aziz Bernard, pek çok hedefi ve plan› olan bir

Kilise mensubuydu. Asillerle akrabal›k ba¤lar› ve

siyaset stratejileri konusundaki uzmanl›¤›n›n da

yard›m›yla, daha gençlik ça¤›nda çok önemli mev-

kilere gelmiflti. En sad›k adam›n›n Papa seçilmesi-

ni sa¤layacak kadar büyük bir güce sahipti.

Bernard, rahiplerin savaflç› hale gelmelerinin

ne denli zor oldu¤unun fark›ndayd›. Asl›nda buna

gerek de yoktu; ona göre, Haçl› Seferi'ne kat›lm›fl

mevcut savaflç›lar› Kilise'nin ö¤retilerine ba¤l› ha-

le getirip kontrol alt›na almak daha kolay ve par-

lak bir pland›. Ancak, Bernard'›n karfl›s›nda bir engel duruyordu: Bu

vahfli, kaba, cahil ve fliddet tutkunu adamlar, nas›l birer sad›k flövalye

haline geleceklerdi? Bernard, büyük bir yan›lg› eseri olarak, bu cahil in-

sanlar toplulu¤unun birtak›m yöntemlerle terbiye edilip kontrol alt›na

al›nabilece¤ine kendini inand›rm›flt›. ‹mtiyaz ve ba¤›fl ad› alt›ndaki rüfl-

vetler bu yöntemlerin bafl›nda yer al›yordu. 

Tap›nakç›lar, Bernard'› ve fikirlerini, önceki dönemlerden beri ya-

k›ndan takip etmifller ve planlar›n› onun üstüne kurmufllard›. Bernard,

ilk s›rada Tap›nakç›lar olmak üzere, flövalyeleri kullanarak Kilise ordu-

su kurma planlar› yaparken, bafl›ndan beri din ahlak›ndan uzak duran

Tap›nakç›lar da Bernard sayesinde büyük ayr›cal›klar elde etmeyi plan-

l›yorlard›. Bu karfl›l›kl› iliflkide, tarikat mensuplar› sözde dindar gözüke-

cek, Kilise de onlar› her koflulda temize ç›karacakt›. Hatta, ilerleyen say-

falarda da görece¤imiz gibi, 1307 y›l›nda, tutuklan›p bütün sapk›nl›klar›

aç›kça ortaya ç›kmas›na ra¤men, Kilise içinde yer alan bir k›s›m çevreler

Tap›nakç›lar› aklamaya ve kurtarmaya çal›flacakt›. 
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S›n›rs›z ‹mtiyaz
Kilise içindeki bir grubun deste¤i, Tap›nakç›lar› tan›makla s›n›rl›

kalmad›. Truva Konsülü'nden itibaren Kilise'nin ve soylular›n tarikata

sa¤lad›klar› imtiyazlar, flövalyelere s›n›rs›z imkanlar sunmufltu. Doku-

nulmazl›k z›rh› bunlar›n bafl›nda geliyordu. fiövalyeler do¤rudan Pa-

pa'ya ba¤l›yd›lar ve baflka hiçbir otoriteye hesap vermek zorunda de¤il-

lerdi. Kral da dahil hiçbir yönetici onlar› tutuklayam›yor, sorgulayam›-

yor veya kendi hizmetinde kullanam›yordu. 

Tap›nakç›lar, kendi adlar›na kilise kurmak, dini tören

düzenlemek, rahip atamak gibi dinsel ayr›cal›klar›n yan›

s›ra, kendi mahkemelerini kurmak, vergi toplamak,

ba¤›fl ve yard›m almak hakk›na da sahiplerdi.

‹lk baflta dokuz flövalyeden oluflan
küçük grup, flafl›rt›c› bir süratle
Tap›nakç›lar flirketine dönüfltü.
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Tap›nakç›lara ait mülkler, Kilise'nin onda birlik vergisin-

den muaf tutuldu¤u gibi, tarikat üyeleri de her türlü

ödenekten muaf tutulmufllard›. Tarihçi-araflt›rmac› ya-

zarlar Butler ve Dafoe bu konuda flu bilgileri vermekte-

dirler:

"Bernard'›n belgesi, De Laude Novae Militae (Yeni fiövalyeli¤e Övgü),

H›ristiyanya'n›n bir ucundan di¤er ucuna kas›rga gibi geçti; hemen

ard›ndan Tap›nakç› askerlerin say›s› artt›. Ayn› zamanda Avru-

pa'n›n krallar› ve baronlar›ndan ba¤›fllar, hediyeler Tap›nakç›la-

r›n kap›s›na düzenli olarak ulafl›yordu. Dokuz flövalyeden olu-

flan küçük grup, flafl›rt›c› bir süratle Tap›nakç›lar flirketine dö-

nüfltü."4



‹mtiyaz tan›mada yerel yöneticilerin, krallar›n ve soylular›n bon-

körlükleri Kilise'ninkinden geride kalmam›flt›: Tap›nakç›lara, bazen bir

çiftlik, bazen bir saray, bazen de bütün bir kasabay› veya bölgeyi hibe et-

mifl, çeflitli gelir kalemleri ve hediyelerle ödüllendirip her türlü kolayl›-

¤› göstermifllerdi.

Ç›kar iliflkileri sonucunda kazan›lm›fl bu ayr›cal›klar, tarikat›n

kontrolsüz bir güç haline gelmesine yol açt›. Kurulduktan k›sa bir süre

sonra niteli¤i ve görünüflü tamamen de¤iflen örgüt, Kutsal Topraklar›

koruma ve H›ristiyanl›¤› yayma görevini bir tarafa b›rakarak, kendi

sapk›n inan›fl›n›n do¤rultusunda kuraca¤› dünya hakimiyetinin peflin-

de koflmaya bafllad›. 

Tap›nak fiövalyelerinin tap›naktan çok tefecilik
bürosu olarak kulland›klar› 12 yy.'a ait tap›naklar-

dan birkaç› (Safita, Larzac, Metz ve Laon
Tap›naklar›)
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TT ruva Konsülü'nden sonra, Tap›nak-

ç›lar büyük bir h›zla güçlerini ve sa-

y›lar›n› art›r›p dönemin en güçlü ve en

korkulan flövalye tarikat› haline geldiler.

Büyük ba¤›fllar toplam›fl, özel vergi gelir-

leri elde etmifl, inflaat, tar›m, hayvanc›l›k,

nakliye, denizcilik gibi sektörlerde önemli yat›-

r›mlar yapm›fllard›. Fakat bu çal›flmalar ana gelir alan› olmaktan çok,

göstermelik faaliyetlerdi; çünkü tarikat›n as›l gelir kayna¤› kara parayd›. 

Tap›nakç›lar›n karanl›k sermayelerini olufltururken kulland›klar›

yöntemler, organize suç örgütlerinin günümüzde kulland›klar› yöntem-

lerden farkl› de¤ildi. Kald› ki, bugün mafya sistemi olarak bilinen örgüt-

lü suç yöntemlerini tarihte ilk defa icat edenler asl›nda onlard›. 

Zorba krallar›n veya kötü yola sapm›fl Kilise görevlilerinin bireysel

olarak gerçeklefltirdikleri kanun d›fl› uygulamalar, Tap›nakç›lar taraf›n-

dan sistemli bir kara para kayna¤› haline getirildi ve onlara bilinen güç-

lerini kazand›rd›. Fakirlik yemini etmifl, sözde misyoner hayat› yaflayan

bir tarikat›n, k›sa sürede krallarla yar›flacak bir servete ulaflmas›n›n ne-

deni kulland›klar› organize mafya yöntemleridir. Bu yöntemleri afla¤›da-
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ki bafll›klar alt›nda toplamak mümkündür:

a) Tefecilik

b) Savafl ad› alt›nda soygun, ya¤ma, gasp

c) Rüflvet

ç) Spekülasyon

d) Politik oyunlar 

e) Keyfi vergiler 

f) Haks›z imtiyazlar

g) Köle ticareti

¤) Sömürgecilik faaliyetleri 

h) Uyuflturucu (haflhafl) trafi¤i

Görüldü¤ü gibi Tap›nakç›lar kötülü¤ün her çeflidini organize hale

getirip bunu yayg›nlaflt›rmay› ve bundan dünyevi güç ve ç›kar elde et-

meyi temel görev edinmifllerdi. Allah kötülü¤ü örgütleyip düzenleyen-

ler hakk›nda Kuran'da flöyle buyurmaktad›r:

Art›k 'kötülü¤ü örgütleyip düzenleyenler', Allah'›n, kendilerini

yerin dibine geçirmeyece¤inden veya fluuruna varamayacaklar›

yerden azab›n gelmeyece¤inden emin midirler?

Ya da onlar, dönüp-dolaflmaktalarken, onlar› yakalay›vermesin-

den (mi emindirler?) Ki onlar (bu konuda Allah'›) aciz b›rakacak

de¤ildirler.

Veya onlar› bir korku üzerinde yakalay›vermesinden (mi emin-

dirler)? Öyleyse Rabbin, gerçekten flefkatli ve merhamet sahibi-

dir. (Nahl Suresi, 45-47)

Tap›nakç›lar›n kara para vurgunlar›nda kulland›klar› yöntemlerin

bafl›nda tefecilik gelmektedir. Asl›nda H›ristiyanl›kta tefecilik kesinlikle

yasaklanm›flt›r ve karfl›l›¤›nda büyük cezalar› vard›r. Bu yüzden tefeci-

lik, Ortaça¤'da baz› Yahudilerin tekelindeydi. Cezalardan muaf Yahudi
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bankerlerin bir k›sm› para ticareti yaparak büyük kazançlar sa¤l›yor,

krallara ve soylulara verdikleri borçlar sayesinde imtiyazlar elde ediyor-

lard›. Tap›nakç›lar, hiçbir H›ristiyan›n girmedi¤i bu alana el atarak k›sa

sürede söz konusu Yahudi bankerlerin yerini ald›lar. 

Tap›nakç›lar, para ticaretinden kazand›klar› yaklafl›k yüzde onluk

faiz gelirine, kira, masraf gibi isimler takarak yasak olmas›na ra¤men bu

ifllere devam ediyorlard›. Bütün önemli merkezleri kapsayan bir a¤ olufl-

turmufl, baflta Kutsal Topraklar ve bu merkezler aras›nda olmak üzere,

bilinen bütün önemli noktalar aras›nda güvenli para transferi gerçeklefl-

tirmifllerdi. Özellikle kraliyet makamlar›nda, ticaret merkezlerinde ve

hac yollar›nda kurulan ve bir banka flubesi gibi çal›flan Tap›nakç› mali-

kanelerinde yüksek miktarda para depolanm›flt›. Para transferi yapmak

isteyen kifli, belirli bir noktada paras›n› bu malikaneye yat›r›p karfl›l›¤›n-

da senet al›yor ve gitti¤i noktadaki malikanede senedi verip belirli bir fa-

iz ödeyerek paras›n› tahsil ediyordu. Tap›nakç› banka flubelerine yat›r›-

lan paralar çok farkl› amaçlar için kullan›l›yordu. Burada en önemli un-

sur, sözde hay›r iflleri yapan örgütün fakir halk da dahil olmak üzere çe-

flitli kesimlerden toplad›¤› büyük faiz geliridir. Bu gelir, hiçbir otorite ta-

raf›ndan denetlenemeden, meçhul amaçlarda kullan›lmak üzere flöval-

yelerin kasas›na ak›yordu. Daha da ilginç olan›, Tap›nakç›lar›n kar sis-

temlerini gizli tutmalar›yd›. Hiç kimse hesap soramad›¤› için, tarikat, te-

fecili¤i misyoner teflkilat› içinde kurumsal bir hale getirmiflti. Sonraki

dönemlerde ise tefecilikleri ortaya ç›km›fl ve mahkumiyetlerinin sebep-

lerinden biri olmufltur. 

I. Haçl› Seferi s›ras›nda Fransa'n›n toplam y›ll›k geliri 250 bin frank

civar›ndayd›.5 Yap›lan tahminlere göre, tarikat›n sadece Avrupa'da -9000

ayr› noktadaki büyük gayr›menkul varl›¤› bir yana- o dönemdeki y›ll›k

nakit geliri ise yaklafl›k 30 milyon frankt›r.6 Bu geliri günümüz rakamla-
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r›yla k›yaslad›¤›m›zda, Tap›nakç›lar›n ne kadar büyük bir servete hük-

mettikleri, krallarla yar›flacak düzeyde varl›¤a sahip olduklar› daha iyi

anlafl›lmaktad›r. O kadar ki, 1191'de K›br›s'› Kral Richard'dan 25 bin

marka sat›n alm›fl ve bir y›l sonra Lusignanl› Guy'a satana kadar a¤›r

vergiler koyarak adadan büyük gelir sa¤lam›fllard›. 

fiövalyelerin kirli paras›n›n bir k›sm› da ya¤mac›l›ktan geliyordu.

Kutsal Topraklarda, ya da flatolar›n›n bulundu¤u s›n›r noktalar›nda ga-

nimet av›na ç›kan Tap›nakç›lar, savunmas›z kervanlara ve sivil yerleflim

birimlerine sald›rmalar›na ra¤men, bunu sözde düflman askerleriyle ya-

p›lan bir savaflm›fl gibi gösteriyorlard›. Oysa, as›l yapt›klar› gasp, toplu

cinayetler, ya¤ma, adam kaç›rma gibi eflk›ya eylemleriydi. Bu eylemlerin

en dikkat çekici örneklerinden biri, tarikat›n sapk›n Haflhafliler'le yapt›-

¤› ifl birli¤iydi. ‹ki örgüt, y›lda 2000 bezant karfl›l›¤›nda anlaflmaya var-

m›flt›. Bu karanl›k iliflki sonraki dönemlerde daha ileriye götürülmüfl,

Haflhafliler, ald›klar› paralar karfl›l›¤›nda, Tap›nakç›lar›n rakibi olan kral-

lara suikast bile düzenlemifllerdi. fiövalyeler, hayranl›k duyduklar› bu

sapk›n tarikat›n yöntemlerini k›sa sürede benimsemifllerdi. 7

Tap›nakç›lar›n ya¤malama konusunda ne kadar hevesli ve aç gözlü

olduklar› ve bu yüzden H›ristiyanlar›n defalarca yenilgiye u¤ramalar›na

yol açt›klar› tarihi belgelere de yans›m›flt›r. 1150 y›l›nda Aflkalon'a dü-

zenlenen sald›r› s›ras›nda, flehir duvarlar›ndan birisi y›k›lm›fl, H›risti-

yanlar›n savafl› kazanma ihtimali ortaya ç›km›flt›. Tam bu noktada Bü-

yük Üstad Tremelayl› Bernard, Haçl› askerlerini durdurarak, ilk ya¤ma-

y› yapmak üzere duvardan önce Tap›nakç›lar›n geçmesini sa¤lad›. 

Ancak bu aç gözlülük, savafl›n kaybedilmesi ve Tap›nakç›lar›n ölü-

müyle sonuçland›. fiövalyeleri kendi h›rslar›n›n peflinde koflmakla suçla-

yan, dönemin ünlü tarihçisi ve din adam› Surlu William, bu olay› flöyle

anlatm›flt›r: 
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Tremelayl› Bernard, askerlerine, ilk sald›r›

s›ras›nda hiç kimsenin kendilerine kat›l-

mas›na izin vermemelerini emretti; çünkü

flehri ele geçirmenin flan›n›n ve yap›lacak

ya¤mada aslan pay›n›n tarikata kalmas›n›

istiyordu.8

Tap›nakç›lar, belirli bir sermayeye ulafl-

t›ktan sonra ifllerini halletmek için rüflvet

yöntemine daha s›k baflvurdular. Tap›nakç›-

lar için rüflvet vererek veya alarak her türlü

ifli halletmek mümkündü. Bir bölgeye yerlefl-

mek isteyen tarikat, o bölgenin yöneticisine

yard›m ad› alt›nda büyük miktarlarda rüflvet

veriyor, böylece hem bölgeyi hem de gerekli

ayr›cal›klar› elde ediyordu. Tap›nakç›lar, ‹n-

giltere Kral› I. Richard öldükten sonra yerine

geçen kardefli John'a da, at ve 1000 pound

rüflvet vererek haklar›n› ve imtiyazlar›n› ga-

ranti alt›na alm›fllard›. Avrupa'n›n fakir soy-

lular›n›, ucuz hediyeler ve az miktardaki pa-

ralarla sat›n almak, tarikat› daha da cesaret-

lendirmifl, rahat hareket etmelerini sa¤lam›fl-

t›. Tap›nakç›lar rüflvet verdikleri gibi, rüflvet

almay› da bir gelir yolu olarak benimsemifl-

lerdi. Bunu yaparken, daha çok Kilise'den ka-

zand›klar› imtiyazlar› kullanm›fllard›. Savafla

gitmek istemeyen asiller, flövalyelere yüklü

bir ba¤›flta bulunuyor, böylece kendi adlar›na

onlar›n savaflmas›n› sa¤l›yorlard›. Aforoz
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Papa III. Innocent 1207 y›-
l›nda flövalyeleri, imtiyaz-
lar› istismar etmekle suç-
lam›flt›.
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edilmifl asiller de tarikata belirli rüflvetler karfl›l›¤›nda kat›larak bu yap-

t›r›mdan, yani aforoz cezas›ndan kurtulabiliyorlard›. Aranan suçlular

kendilerini flövalyelere teslim ediyor, böylece dokunulmazl›k kazan›yor-

lard›. Tap›nakç›lar›n kendilerine verilen imtiyazlar› bu flekilde istismar

etmeleri bir dönem Papa'n›n da tepkisine sebep olmufltu. 1207 y›l›nda

III. Innocent, flövalyelerin kibirli olduklar›n› ve imtiyazlar› istismar et-

tiklerini söylemiflti. Cebinde biraz paras› olan herkesin tarikata girebildi-

¤inden, "uzun bir ip gibi, günaha günah ekleyenlerin", aforoz edilenle-

rin, Kilise'ye bile al›nmayacak kiflilerin kutsal mezarlara gömüldüklerin-

den flikayet eden Papa, gerekenin yap›lmas›n› istemiflti.9

Tap›nakç›lar inflaat, emlak, nakliye gibi ifllere el att›ktan sonra, bu

ifllerden kazand›klar› mallar ve menkuller üzerinden spekülasyon yap-

maya da bafllad›lar. Emlak ve arsa spekülasyonu sayesinde hem kendi

topraklar›n›n de¤erini hem de toplad›klar› vergi ve kiralar› art›r›yorlar-

d›. Ayr›ca, stoklad›klar› de¤erli madenler ve ticaretini yapt›klar› mallar

üzerinde de spekülasyona giriyorlard›. Sözgelimi, ‹ngiltere'de, sahip ol-

duklar› büyük mal varl›¤›n›n ve topraklar›n de¤erini k›sa sürede yakla-

fl›k %50 oran›nda art›rm›fl, ticari imtiyazlar sayesinde de ‹ngiliz yününü

bütün Avrupa k›tas›na ihraç ederek büyük paralar kazanm›fllard›. 

Tap›nakç›lar fakir halktan para toplarken, H›ristiyanl›k ad›na sa-

vafl›p büyük mücadeleler verdiklerini söylüyorlard›. Oysa bu, tarikat›n

ba¤›fl kaynaklar›n› canl› tutmak için uydurulmufl bir yaland›. Tap›nakç›-

lar, Truva Konsülü'nden sonra girdikleri ilk üç savaflta da hezimete u¤-

ram›fllard›. Abart›l› kahramanl›k hikayelerinin aksine, flövalyeler yenil-

mez savaflç›lar de¤illerdi. Tek yapt›klar› masum ve savunmas›z halk›

katletmekti. Savaflmalar› gerekti¤inde ise, toplad›klar› büyük ba¤›fllar›n

önemli bir k›sm›n› savafl ve savunma d›fl›nda baflka amaçlarla kullan›l-

48



mak üzere karanl›k sermayelerine eklediklerinden, genellikle yenilgiye

mahkum oluyorlard›. 

Tap›nakç›lar, ad› geçen kirli yöntemlere ek olarak, köle ticareti ve

kaçakç›l›kta da organize olmufllard›. Köle ticaretinde yapt›klar› büyük

sahtekarl›klar tamamen ortaya ç›k›nca Papa onlar› uyarmak zorunda

kalm›flt›. Bilindi¤i gibi, o dönemlerde köle ticareti kanun d›fl› bir ifl de¤il-

di; ancak bir H›ristiyan›n, H›ristiyan bir köleye sahip olmas› yasaklan-
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Tap›nakç›lar, köyleri basarak masum Müslüman halk› kaç›r›yor ve köle olarak
Avrupa'ya sat›yor ya da kendi ifllerinde kullan›yorlard›.



Müslümanlar›n dostu ola-
rak tan›nan Kutsal Roma
‹mparatoru II. Frederick,
Papa'yla birlik olup kendisi-
ne karfl› savaflan Tap›nak-
ç›lar›n bütün mallar›na el
koydu¤unda, tarikat›n iflle-
rinde çal›flan yüzlerce Müs-
lüman köleyi, hiçbir karfl›l›k
istemeden serbest b›rak-
m›fl, böylece flövalyelerin
büyük nefretini kazanm›flt›.
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m›flt›. Tap›nakç›lar, bu yüzden, köyleri basarak masum Müslüman halk›

kaç›r›yor ve köle haline getirip Avrupa'ya sat›yor ya da ac›mas›zca ken-

di ifllerinde kullan›yorlard›. Müslümanlar›n dostu

olarak tan›nan Roma ‹mparatoru II. Frederick,

Papa'yla birlik olup kendisine karfl› sava-

flan Tap›nakç›lar›n bütün mallar›na el

koydu¤unda, tarikat›n ifllerinde çal›flt›r›-

lan yüzlerce Müslüman köleyi, hiçbir

karfl›l›k istemeden serbest b›rakm›fl,

böylece flövalyelerin büyük nefretini ka-

zanm›flt›.10

Yaln›z Müslüman kölelerle yetinmeyen

flövalyeler, Ortodoks H›ristiyan olan Yunan,

Bulgar, Rus ve Romenleri de Müslüman diye-

rek köle ticaretinde kullan›yorlard›. Papa IX. Gregory, 1237 y›l›nda bu is-

tismar konusunda Suriye piskoposu ve Tap›nakç›lar›n üstad›na flikayet-

te bulunduysa da, Tap›nakç›lar, önemli bir gelir kap›s› olarak baflta Afri-

ka halk› olmak üzere, köle ticaretiyle insanlar› sömürmeyi sürdürdüler.

Tap›nakç›lar, bu tür mafya yöntemlerinin yan› s›ra siyaset alan›nda

da kirli oyunlara girmekten geri kalmad›lar. Yerli halka zorba yöntem-

lerle büyük s›k›nt›lar yaflatarak, sözde dindar bir tarikat görünümün-

den ç›k›p, nefret edilen, karanl›k yöntemlere sahip, çok zengin bir örgü-

te dönüfltüler. K›sa bir süre sonra deflifre olan sapk›n inanç ve yaflant›-

lar› da bu imaj› tamamlad› ve sonunda H›ristiyanl›¤›n utanç kayna¤›

haline geldiler. 

Papa IX. Gregory
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TT ap›nak fiövalyeleri, H›ristiyanl›¤a düfl-

man bir tarikat olarak, dünya hakimiye-

ti ideallerini gerçeklefltirmek için her türlü yönte-

me baflvurdular. ‹stedikleri güvencelere kavuflur

kavuflmaz, göz boyama maksatl› misyonerlik ye-

minlerini ve sözde dindarl›klar›n› bir yana b›rak›p

genifl çapl› bir hakimiyetin finansman›n› toplamaya koyuldu-

lar. Tap›nakç›lar›n kurduklar› a¤, efline ancak günümüzün uluslararas›

mafya kartellerinde rastlanabilecek organize faaliyetler neticesinde, bü-

tün Avrupa'y›, deniz ticaretinin kalbi olan Akdeniz gemi yollar›n› ve li-

manlar›n› sarm›flt›. Ayr›ca, tarikat mensuplar›, ‹ngiltere, ‹rlanda gibi ku-

zey ülkelerinin deniz ve kara ticaretinden de büyük bir pay al›yorlard›. 

Tap›nakç›lar, kanunsuz yollardan kazand›klar› geliri çeflitli yat›r›m-

lar için harc›yorlard›. Toprak sat›n al›m› ve inflaatç›l›k bu yat›r›mlar›n ba-

fl›nda yer al›yordu. Tap›nakç›lar, büyük flato ve kilise inflaatlar›nda uz-

manlard›. Sahip olduklar› topraklarda köyler, kasabalar ve hatta flehirler

kurarak paralar›n› akl›yorlard›. Kurduklar› yerleflim yerleri sayesinde

yeni nüfuz alanlar› oluflturup vergi, haraç gibi farkl› ve önemli gelir kay-

naklar› elde ediyorlard›. 

Bankerlik, emlakç›l›k ve inflaat ifllerinden sonra flövalyelerin en

önem verdikleri sektör denizcilikti. O ça¤da kara yolculuklar› çok

masrafl›, zor ve tehlikeliydi. Deniz yollar› ise daha rahat, ekonomik ve
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güvenliydi. Dolay›s›yla, H›ristiyanlar›n hakim oldu¤u merkezler aras›n-

da güvenli ve h›zl› nakliye yapmak oldukça karl›yd›. Bu nedenle, Tap›-

nakç›lar nakliye ifllerini bu alana kayd›rd›lar. Bafllang›çta Venedikliler,

Cenevizliler gibi uzman denizcilerle çal›flarak k›sa sürede denizcili¤i ö¤-

renip kendi filolar›n› kurdular. 

Büyük ticari ayr›cal›klar elde ettikleri Marsilya, Tap›nakç›lar›n Ak-

deniz'deki en önemli merkeziydi. Ancak, varl›klar› Marsilya'yla s›n›rl›

kalmad›. ‹skenderiye'den Tripoli'ye, Antakya'dan Sayda'ya kadar, bütün

önemli limanlarda tarikat›n merkezleri ve ticaret gemileri mevcuttu.

1216-33 y›llar› aras›nda büyük bir deniz gücüne ulaflan tarikat, nakliye

yollar›nda üstünlü¤ü ele geçirirken, denizcilikle u¤raflan tüccarlar›n da

zor durumda kalmalar›na yol açt›. Denizcilik konusunda kazand›klar›

büyük tecrübe, daha sonraki dönemlerde Tap›nakç›lar›n engizisyondan

Tap›nakç›lar nakliye ifllerini deniz yoluyla yapmaya bafllad›lar



kaç›fllar›n›, Amerika gibi uzak ülkelere ulaflmalar›n› ve sömürgecilik fa-

aliyetlerinde önemli rol oynamalar›n› sa¤layacakt›.

Tehlikeli gidiflat›, Fransa Kral› IV. Philippe'den çok önce fark eden

Roma ‹mparatoru II. Frederick, 1220 y›l›nda, flövalye tarikatlar›n›n ser-

bestçe ve hiçbir s›n›rlama olmadan toprak almalar›n› yasaklad›. Çünkü,

gidiflata bak›l›rsa, bir ülkeyi topyekün ele geçirmeleri ihtimal dahilin-

deydi. Frederick, zaman içinde, kendi topraklar›ndaki Tap›nakç›lar›n

mallar›na el koydu ve ayr›cal›klar›n› kald›rd›. Bu geliflme Tap›nakç›lar›n,

55

Harun Yahya

Tap›nakç›lara ait yük gemilerinden bir görüntü
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dolay›s›yla da Papa'n›n öfkesini üzerine çekti ve 1227'de Papa IX. Gre-

gory, Kral'› aforoz etti. Böylece tarikat, bir müddet daha faaliyetlerini ke-

sintisiz olarak sürdürme imkan› buldu.

1258 y›l›nda Roma ‹mparatoru Manfred tahta ç›kt›¤›nda, Tap›nak-

ç›lar›n bölgedeki üstad› Canellili Albert, çeflitli rüflvetlerle Kral› ikna

ederek kaybettikleri imkanlar› geri ald›¤› gibi, Manfred'in özel koruyu-

culu¤unu da sa¤lad›. 

Bu tarihlerde, Tap›nakç›lar bütün Avrupa'ya yay›lm›fl, devlet içinde

yeni bir devlet oluflturmufllard›. Kendi yönetim birimleri ve sistemleri

Avrupa'n›n önemli merkezlerinde faaliyet halindeydi. Tarihçi yazar

Funk, Tap›nakç›lar›n gerçek yüzünü flöyle tasvir etmektedir: 

'‹sa'n›n yoksul askerleri' olma iddias›yla ortaya ç›km›fllard›. Oysa hiç-

bir fley, gerçeklerden bu kadar uzak olamazd›. Tap›nakç›lar aras›nda

Roma ‹mparatoru II. FrederickTap›nakç›lara ait gemi kolonisi



Avrupa'n›n en zengin insanlar›n›, Paris ve Londra'n›n önde gelen ban-

kerlerini görmek mümkündü: Champagne Kontu Hugh, Castilli Blanc-

he, Alphonso de Poitiers, Artoisli Robert, Aragon Kral› I. James ve Na-

poli Kral› I. Charles'in maliye bakanlar›, Fransa Kral› VII. Louis'nin

bafldan›flman› Tap›nakç›yd›.11

Tarikat, belirli ülke ve bölgelere daha fazla önem vermifl, buralarda

kendi merkezlerini kurmufltu. Bunlar›n bafl›nda, Kudüs, Tripoli, Antak-

ya, Fransa, ‹ngiltere, Poitiers, Aragon (‹spanya), Portekiz, Apulia (‹talya)

ve Macaristan geliyordu. Sadece ‹ngiltere'de, flövalyelere ait 5000 adet

mülk tespit edilmiflti. Butler ve Dafoe bu konuyu flöyle aç›klar: 

Sonuç olarak, Tap›nakç›lar o kadar zengin olmufllard›r ki, faaliyet yü-

rüttükleri krall›klardaki baz› hükümdarlar tamamen onlar›n deste¤ine

ba¤›ml› hale gelmifllerdir. ‹ngiltere'nin birçok kral›, tarikata olan deva-
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Fransa Kral› VII. Louis'yi gösteren resim. VII. Louis'nin bafl
dan›flman› da Tap›nakç›yd›.



Tap›nakç›lar o kadar zengin olmufllard›r ki, faaliyet yürüt-
tükleri krall›klardaki baz› hükümdarlar tamamen onlar›n
deste¤ine ba¤›ml› hale gelmifllerdir. 
13. yy. Tap›nakç›lar›na ait bir flato görülüyor.
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sa borçlar›na karfl›l›k Kraliyet hazinesini

Londra'daki Tap›nakç› merkezlerine ipotek

etmifltir. Bu durum, karar mekanizmalar›n›

etkilemede Tap›nakç›lara büyük bir güç

vermifl, onlar da bu gücü, savaflan hüküm-

darlar aras›nda sürekli hakemlik yaparak

kullanm›fllard›r.12

Tap›nakç›lar›n ekonomik hakimiyeti bir

baflka kaynakta da flöyle aktar›lmaktad›r:

Gerçekte, ‹ngiliz taht› müzmin bir flekilde

Tap›nakç›lara borçluydu. Kral John ve

1260-1266 y›llar› aras›ndaki askeri seferler-

de hazinesi tükenen III. Henry, devaml›

olarak Tap›nakç›lardan borç alm›flt›.13

fiehir merkezlerinde politika, ticaret, finans iflleriyle u¤raflan flöval-

yeler flehir d›fl›nda, genifl araziler üzerinde kurulan tarikat evlerinde ta-

r›m, hayvanc›l›k, madencilik gibi sektörleri yönetmekteydiler. Tap›nakç›

merkezlerinde 2 ila 4 aras›nda flövalye bulunur, bu biraderler ifllerin

kontrolünü ve yönetimini sa¤larlard›. Bu sistemi, günümüzdeki çok

uluslu flirketlere benzetmek mümkündür. Tap›nakç›lar, kanun d›fl› yön-

temlerle varl›¤›n› devam ettiren dev bir flirket haline gelmifl, flirketlere

ait bütün bilgileri büyük bir gizlilikle saklam›fl, Kilise'ye bile bu konuda

bilgi vermemifllerdi. 

Yine de çeflitli verilerden yola ç›karak Tap›nakç›lar›n gizli faaliyet-

leri hakk›nda çeflitli bilgiler edinmek mümkündür. Tarihi kaynaklara gö-

re, o dönemde en az 20 bin flövalye ve flövalye bafl›na 7-8 kiflilik kadro fa-

aliyet halindeydi. Bu kadrolar, flövalyelerin kontrolü alt›nda denizcilik-

ten ticarete, tar›mdan inflaat sektörüne kadar tarikat mensuplar›n›n iflle-
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‹ngiltere Kral› III.
Henry, devaml› olarak
Tap›nakç›lardan borç
al›yordu.



Tap›nakç›lar, kanun d›fl›
yöntemleri olan dev bir
flirket haline gelmifl, bü-
tün bilgileri büyük bir
gizlilikle saklam›fl, Kili-
se'ye bile bu konuda
bilgi vermemifllerdi.





rini görüyordu. Yani basit bir hesapla, takibata u¤rad›klar› dönemde Ta-

p›nakç›lar en az 160 bin kiflilik bir kadroya sahiptiler.14 Bir a¤ gibi bütün

Avrupa'y› ve Akdeniz k›y›lar›n› kuflatan bu kadro, ayn› zamanda döne-

min en büyük lojistik gücünü de oluflturuyordu. 

Tarikat›n böylesi genifl bir alana yay›lm›fl olan mal varl›¤›na tümüy-

le el koymak ne Fransa Kral› ne de Papa için mümkün olabilmifltir. Kral-

lar›n servetleriyle yar›flan mal varl›klar›, (engizisyondan kaçt›klar› dö-

nemde) Tap›nakç›lara ihtiyaçlar› olan korumay› ve güvenceyi sa¤lama-

ya yetmifltir. Daha sonraki dönemlerde ortaya ç›kacak olan sömürgeci-

lik, emperyalizm, vahfli kapitalizm, uluslararas› organize suç, kara para

gibi sömürü sistemlerinin ilk modelleri tarikat taraf›ndan bu dönemler-

de icat edildi ve yo¤un bir biçimde uyguland›. The Temple and The Lodge

(Tap›nak ve Loca) adl› kitapta, yazar bu konuya flöyle dikkat çekmifltir:

Hiçbir Ortaça¤ kurumu kapitalizmin yükselifline Tap›nakç›lar kadar

katk›da bulunmam›flt›r.15

1307 y›l›nda bafllayan Tap›nakç›lar›n sorguland›¤› mahkemeler, II.

Frederick'in flüphelerinin ne kadar hakl› oldu¤unu ortaya koymufltur.

Y›llar süren takip, tutuklama ve infazlar sonucunda Kilise her ne kadar

resmen ortadan kalkt›¤›n› iddia etse de tarikat, bütün Avrupa'da isim ve

kimlik de¤iflikli¤ine giderek faaliyetlerine devam etmifltir.

Buraya kadar verilen bilgi ve örneklerden de anlafl›laca¤› gibi, tüm

Avrupa'y› kontrol alt›na alan Tap›nak fiövalyeleri tarikat›, H›ristiyanl›k

prensiplerine ba¤l› dindar bir tarikat de¤ildi. Tam tersine, tüm faaliyet-

leri din ahlak›na tamamen tersti. Sonraki bölümde de görece¤imiz üze-

re, Tap›nakç› tarikat›na hakim olanlar›n inançlar› ve uygulamalar›, H›ris-

tiyanl›¤a uzak, hatta ona düflman bir yap› sergilemekteydi. 
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TT ap›nakç› tarikat›n› kuranlar ve sonradan ta-

rikata kat›lanlar›n büyük bir k›sm› H›risti-

yanl›ktan uzak insanlard›. Zaten, tarikat›n ön-

de gelen destekçilerinden Aziz Bernard'›n

amac› da, savaflç› flövalyeleri Kilise'ye ba¤l›

askerler haline getirmekti. Ancak bu plan ba-

flar›s›zl›¤a u¤rad›; ilk baflta Kilise'nin lehin-

de gibi gözüken anlaflma, k›sa sürede H›-

ristiyanl›¤›n aleyhine döndü. Bunun as›l sebebi, flövalyelerin, Kilise'nin

sundu¤u inanc› kabul etmeyip farkl› bir inanc›n temsilcili¤ini yapmala-

r›yd›.

Kilise, ilk kuruldu¤u günden itibaren farkl› ak›mlar yüzünden bü-

yük s›k›nt›lara düflmüfl, bir H›ristiyanl›k birli¤i kurulana kadar yüzy›llar

geçmiflti. Bu dönem içinde, Gnostiklikten Ariusçulu¤a, Bogomilcilikten

Waldoculu¤a kadar çok say›da ak›m Katolik Kilisesi'nin alternatifi ol-

mufltu. Belirli bir döneme kadar bu ak›mlar› bast›rmay› hatta yok etme-

yi baflarm›flsa da, Reformasyon hareketiyle doru¤a ç›kan tepkiler, Kili-

se'nin mutlak hakimiyetini sona erdirmiflti. Kilise, özellikle flövalyelerin

yaflad›¤› dönemde, bütün Avrupa'ya hakim bir görüntü çizmesine ra¤-

men, halk aras›nda çok farkl› inançlar varl›¤›n› sürdürüyordu. Güney
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Avrupa'ya hakim Latin halklarla, baflta Germenler olmak üzere Kuzey

Avrupa'ya hakim halklar aras›nda da büyük bir inanç ve gelenek fark›

vard›. Genelde flövalyelerin köklerinin de dayand›¤› kuzey kavimleri,

bafllar›ndaki krallar›n zorlamalar›yla H›ristiyanl›¤a girmifl olduklar›n-

dan, kendi inançlar›n› ve bat›l geleneklerini kaybetmemifl, aksine bu

inançlar› H›ristiyanl›¤a dahil etmeyi baflarm›fllard›. Böylece, görünüflte

H›ristiyan, gerçekte ise kendi geleneksel inançlar›n› yaflayan halklar ta-

rih sahnesine ç›km›fl oldular. 

Ortaça¤ Avrupas› bu karanl›k dönemde, büyük bir cehalet içindey-

di; Kilise'ye ba¤l› kurumlarda bile okuma yazma bilen say›s› çok azd›.

Dini metinler Latince oldu¤undan, farkl› ›rklara ve dillere mensup halk-

lar, dini konular hakk›nda kulaktan dolma bilgilere sahiplerdi. Halk, Ki-

lise'yle ba¤lant›s›n›, ço¤u zaman kendisini köle gibi çal›flt›ran, büyük

vergiler ve ba¤›fllar alan, manast›rlar›nda zengin bir hayat yaflayan baz›

yerel dini otoriteler arac›l›¤›yla kuruyordu. Bu kiflilerin halka verebile-

cekleri doyurucu bir bilgi yoktu. Cahil halk, do¤ru bilgi yerine efsaneler-

le, uydurma bilgilerle kontrol alt›nda tutulmaktayd›. 

Kökleri eski M›s›r'a, ‹ran ve Hint efsanelerine, Yunan, Roma, Vi-

king, Kelt mitolojilerine dayanan hurafeler, genifl bir kesim taraf›ndan

hiç flüphe duyulmadan kabul ediliyordu. Büyücülük, flifac›l›k, simya,

astroloji, falc›l›k gibi bat›l u¤rafllar, hem korkulan hem de güç ve fayda

elde etmek için yayg›n olarak baflvurulan yöntemlerdi. Ak›l d›fl› yöntem-

lerin yan› s›ra, periler, canavarlar, homunculus ad› verilen cüce insanlar,

sihirli objeler, t›ls›mlar, büyülü ormanlar gibi hayal ürünü unsurlar da

bu karanl›k dünyada önemli bir yere sahipti. 

Tap›nakç›lar›n sapk›n inan›fllar› böyle bir ortamda geliflti. H›risti-

yanl›klar› ve Kilise'ye ba¤l›l›klar› sözde kalan flövalyeler, kendi ulusla-

r›nda, kendi toprak ve geleneklerinde yerleflik bat›l inançlar›n etkisi al-
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t›ndayd›lar. Üstelik, soylu kesim aras›ndaki H›ristiyanl›k inanc› cahil

halka oranla çok gevflek bir yap› sergiliyordu. Krallar ve soylular yeri

geldi¤inde Kilise'ye karfl› gelmekten çekinmiyorlard›; çünkü Kilise'yle

girilen ç›kar iliflkileri, farkl› kaynaklardan gelen istihbaratlar, di¤er uzak

milletlerde neler yafland›¤› hakk›nda ulaflan bilgiler krallar›n ve soylula-

r›n Kilise hakk›nda flüpheye düflmelerine, hatta Kilise büyüklerini ikti-

dar rakibi olarak görmelerine yol aç›yordu. 

Do¤udaki büyük hazineleri ele geçirmek, kahraman olarak yüksek

mevkilere ç›kmak hayali, fakir Avrupa'n›n bütün soylular›n› oldu¤u ka-

dar Tap›nakç›lar› da etkisi alt›na alm›flt›. Ne var ki, Kutsal Topraklara

yerleflen Tap›nakç›lar efsanelerdeki sonsuz hazineleri bulamay›nca bü-

yük bir hayal k›r›kl›¤›na u¤rad›lar. Hatta, kendilerine sonsuz bir güç ve-

rece¤ine inand›klar› kutsal objeleri bulmak için Süleyman Mabedi'nde

kaz›lar yapt›lar. 16

U¤rad›klar› büyük hayal k›r›kl›¤›na ra¤men Tap›nakç›lar›n amac›n-

da bir flaflma olmad›; aksine dünyevi hakimiyeti sa¤layacak yeni yön-

temlerin peflinde koflmaya baflla-

d›lar. Bu dönemde, tarikat men-

suplar› bir nevi e¤itim dönemine

girdiler. Yahudi mistisizmi, Ka-

balac›l›k, gnostiklik, Haflhaflilik

gibi farkl› ö¤retilerden; Monarki-

yanlar, Paulisyenler, Katarlar gibi

H›ristiyanl›k ak›mlar›ndan farkl›

bir bak›fl aç›s› edindiler. Bir yan-

dan da, Yahudi bilginlerinden

denizcilik, ticaret, mühendislik,

bilim gibi konularda gerekli e¤i-

tim ve tecrübeyi ald›lar.
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Kabala, genel olarak Yahudi mistisizmini
temsil eden bir kelimedir ve dilden dile
aktar›lan gizli gelene¤i anlatmak için kul-
lan›l›r. Kabala'n›n üzerindeki Tap›nakç›
haçlar› dikkat çekiyor.





Do¤a güçlerini kontrol alt›na alman›n yöntemi oldu¤una
inan›lan Kabala, flövalyelerin aflina olduklar› büyüler, t›l-
s›mlar, gizemler, semboller ve bunlar›n nas›l kullan›laca¤›
konusunda bilgiler içermekteydi. fiövalyelerin Kabala'yla
bu kadar yak›ndan ilgilenmelerinin sebebi asl›nda çok
aç›kt›: ‹stedikleri maddi gücü elde etmek için, sözde do-
¤aüstü yöntemlerden yard›m almalar› gerekti¤ine inan›-
yorlard›.
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Tap›nakç›lar›n bu dönem sonunda nas›l sapk›n bir inanca ve zihni-

yete ulaflt›klar›n› flu flekilde özetleyebiliriz: 

1- Tap›nakç›lar, temel olarak Kabala* (*Kabala, genel olarak Yahudi

mistisizmini temsil eden bir kavramd›r ve dilden dile aktar›lan gizli ge-

lene¤i anlatmak için kullan›l›r. Kabala üstadlar› çeflitli meditasyon, bü-

yü, muska yöntemlerini kullanarak fleytani güçlerle iliflki kurmay› ve

onlar› yönetmeyi amaçlarlar.) mistisizminin etkisi alt›na girdiler. Do¤a

güçlerini kontrol alt›na alman›n yöntemi oldu¤u-

na inand›klar› Kabala, flövalyelerin aflina olduk-

lar› büyüler, t›ls›mlar, gizemler, semboller ve

bunlar›n nas›l kullan›laca¤› konusunda bilgiler

içermekteydi. Daha önce de de¤indi¤imiz gibi,

bu dönemde büyü, simya, astroloji gibi konu-

lar hiç flüphe edilmeden kabul görmüfltür. Ta-

p›nakç›lar, Kabala ilmini do¤rudan Kabalac›-

lardan ö¤renmifllerdir. fiövalyelerin Kabala'yla

bu kadar yak›ndan ilgilenmelerinin sebebi asl›n-

da çok aç›kt›: ‹stedikleri maddi gücü elde etmek

için, do¤aüstü yöntemlerden yard›m almalar›

gerekti¤ine inan›yorlard›. Masonlu¤un en ta-

n›nm›fl isimlerinden biri olan Albert Pike, Mo-

rals and Dogma (Ahlak ve Dogma) adl› kitab›n-

da, Tap›nakç›lar›n amac›n› flöyle aç›klar:

"... Tap›nakç›lar, en bafltan beri Roma'n›n (Papal›k) ve onun krallar›n›n

egemenli¤ine karfl›yd›. Amaçlar›, zenginlik ve güç elde etmek ve gere-

kirse savaflarak Kabalistik dogmay› yerlefltirmekti."17

2- Tap›nakç›lar, ayr›ca, ‹ran kökenli Mani inanc›yla bafllayan ve Ka-

Masonlu¤un en
tan›nm›fl isim-
lerinden biri olan
Albert Pike.



Tap›nakç›lar günümüz satanistlerinkine benzer fleytani
bir telkinin etkisi alt›ndayd›lar.



Tap›nakc›lar ve Masonlar

tarlarla Fransa'da doruk noktas›na ulaflan sapk›n dualist inanc›n da etki-

si alt›ndayd›lar. Bu sapk›n inanca göre dünya hakimiyetinin yolu fleyta-

na hizmet etmekten geçmektedir. Görüldü¤ü gibi, Tap›nakç›lar bugün-

kü satanistlerinkine benzer fleytani bir telkinin etkisi alt›ndad›rlar. "Gör-

medin mi, Biz gerçekten fleytanlar›, kafirlerin üzerine gönderdik, on-

lar› tahrik edip k›flk›rt›yorlar" (Meryem Suresi, 83) ayetinde bildirildi¤i

flekilde fleytan, tüm inkarc›lara yapt›¤› gibi Tap›nakç›lar› da bu tür sahte

vaadlerle kand›r›p pefline düflürmüfl, onlar› do¤ru yoldan uzaklaflt›r›p

kendisiyle birlikte cehenneme sürüklemifltir. Göklerde ve yerde olanla-

r›n tümünün sahibi olan ve mülkte kimseyi Kendisi'ne ortak edinmemifl

olan Yüce Allah fleytan›n aldatan ve cehenneme sürükleyen vasf›n› Ku-

ran'da flöyle haber vermifltir:

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

düflürüyor. Oysa fleytan, onlara bir aldan›fltan baflka bir fley vaad

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

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

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

gerçek olan vaadi vaad etti, ben de size vaadde bulundum, fakat

size yalan söyledim. Benim size karfl› zorlay›c› bir gücüm yoktu,

yaln›zca sizi ça¤›rd›m, siz de bana icabet ettiniz. Öyleyse beni k›-

namay›n, siz kendinizi k›nay›n. Ben sizi kurtaracak de¤ilim, siz

de beni kurtaracak de¤ilsiniz. Do¤rusu daha önce beni ortak kofl-

man›z› da tan›mam›flt›m. Gerçek flu ki, zalimlere ac› bir azap var-

d›r." (‹brahim Suresi, 22)

fieytan da herkes gibi Allah'›n yaratt›¤› ve herfleyiyle Allah'›n kont-

rolünde olan aciz bir varl›kt›r. Kendisine ait herhangi bir gücü ve etkisi

yoktur, ayr›ca ayette bildirildi¤i gibi, "... Hiç flüphesiz, fleytan›n hileli-

düzeni pek zay›ft›r." (Nisa Suresi, 76) 

Allah, fleytan› insanlar için bir imtihan vas›tas› k›lm›fl, ona uyan ve
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peflinden giden inkarc›lara cehennemi, ona uymay›p Allah'›n gösterdi-

¤i do¤ru yola tabi olan müminlere de cenneti vaat etmifltir. 

Kuran'da Allah, fleytana flöyle buyurdu¤unu haber vermektedir:

Demiflti ki: "Git, onlardan kim sana uyarsa, flüphesiz sizin ceza-

n›z cehennemdir; eksiksiz bir ceza. Onlardan güç yetirdiklerini

sesinle sars›nt›ya u¤rat, atl›lar›n ve yayalar›nla onlar›n üstüne

yaygaray› kopar, mallarda ve çocuklarda onlara ortak ol ve onla-

ra çeflitli vaadlerde bulun." fieytan, onlara aldatmadan baflka bir

fley vadetmez. "Benim kullar›m; senin onlar üzerinde hiçbir

zorlay›c› gücün (hakimiyetin) yoktur." Vekil olarak Rabbin

yeter. (‹sra Suresi, 63-65)

Tap›nakç›lar›n peflinden gitti¤i yukar›da bahsetti-

¤imiz bat›l inançlar, onlar› bir baflka sapk›nl›¤a da-

ha yöneltmifl ve homoseksüellik Tap›-

nakç›lar aras›nda meflru olarak kabul

edilmifltir. Fransa'da Tap›nakç›lar›n

yarg›lanmas› s›ras›nda ortaya ç›kt›¤›

gibi, bu cinsel sapk›nl›k Tap›nakç›lar›n

yayg›n uygulamas› haline gelmifltir. 

3- Tüm bu sapk›n inançlar›n bir sonu-

cu olarak, Tap›nakç›lar H›ristiyan ahla-

k›ndan tamamen uzaklaflm›fl, yaln›zca

dünyevi ç›karlar›n› gözeten karanl›k

bir örgüt haline gelmifllerdir. 

Tap›nakç›lar›n, yukar›daki ana bafl-

l›klar alt›nda özetlenebilecek olan zihni-

yet ve idealleri, daha sonradan dönüfl-

tükleri masonluk örgütüne miras kala-

cak ve yeryüzünün perde arkas›ndaki

Homoseksüellik Tap›nakç›lar
aras›nda meflru olarak kabul

ediliyordu. Tap›nakç›lar›n resmi
mühürlerinin üzerinde yer alan
yukar›daki figürün bu sapk›nl›-

¤› sembolize etti¤i söylenir. 



yöneticilerinin temel zihniyeti olarak günümüze kadar varl›¤›n› ve etki-

sini sürdürecektir. Halen dünya üzerinde yayg›n olan dine uygun olma-

yan yaflam felsefesinin mimarlar› ve uygulay›c›lar› da fleytan›n sad›k

hizmetkarlar› olan bu sapk›n tarikat›n mirasç›lar›ndan baflkalar› de¤il-

dir.

Gerçekte Tap›nakç›lar›n sahip olduklar› ve yapt›klar› tüm bu kötü-

lüklerin kayna¤› fleytand›r. Kudüs'te, Kabala ve birtak›m mistik ö¤retile-

re kap›lmalar›ndan itibaren fleytan›n sapk›n felsefesinin etkisi alt›na gir-

mifller ve onun sapk›n yolunu benimsemifllerdir. ‹flte o zamandan günü-

müze dek Tap›nak fiövalyeleri ve onlar›n mirasç›lar› olan masonlar›n

önemli bir bölümü fleytan›n izinden giden, fleytan›n sapk›n felsefesini

yeryüzünde yerleflik k›lmaya çal›flan topluluklar olmufllard›r. Gerçekte

Tap›nakç›lar›n zihniyet ve idealleri masonluk örgütüne miras kalm›fl ve yeryü-
zünün perde arkas›ndaki yöneticilerinin temel zihniyeti olarak günümüze
kadar varl›¤›n› ve etkisini sürdürmüfltür.



Tap›nak fiövalyeleri ve onlar›n mirasç›lar› olan masonlar›n
önemli bir bölümü fleytan›n izinden giden, fleytan›n sapk›n fel-
sefesini yeryüzünde yerleflik k›lmaya çal›flan topluluklard›r.
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bu güruh fleytan›n peflinden gidenlerin nas›l kötü bir sonuca varabilece-

¤ini göstermesi aç›s›ndan iman edenler için bir ibret vesilesidir. Allah,

iman edenleri fleytana uymamalar› konusunda Kuran-› Kerim'de flöyle

uyarmaktad›r:

Ey iman edenler, fleytan›n ad›mlar›na uymay›n. Kim fleytan›n

ad›mlar›na uyarsa, (bilsin ki) gerçekten o (fleytan) çirkin utan-

mazl›klar› ve kötülü¤ü emreder. E¤er Allah'›n üzerinizde fazl› ve

rahmeti olmasayd›, sizden hiçbiri ebedi olarak temize ç›kamazd›.

Ancak Allah, diledi¤ini temize ç›kar›r. Allah, iflitendir, bilendir.

(Nur Suresi, 21)

Ancak flunu da hiçbir flekilde unutmamak gerekir ki, as›rlard›r fley-

tan›n etkisiyle "kötülü¤ün düzenleyicisi" olan ve "çirkin

utanmazl›klar› emreden" bir k›s›m masonlara da içinde

bulunduklar› durumdan kurtulmalar› için yard›mc›

olmak gerekmektedir. Masonlar› güzel sözle, hoflgö-

rüyle, tevazuyla ve sevgiyle Allah'›n dinini yaflamaya

davet etmek, bu karanl›k dünyadan kurtulmalar› için

onlara yard›m etmek tüm iman sahiplerinin üzerine

düflen çok önemli bir sorumluluktur. Hiç flüphesiz on-

lar da as›rlard›r süregelen bu bozguncu düzenin ken-

dileri için hem dünyada hem de ahirette ne kadar bü-

yük kay›plara neden oldu¤unu anlad›klar›nda piflmanl›k duyacak, yap-

t›klar› kötü ifllerden vazgeçeceklerdir. 

Bu karar› ald›ktan sonra Allah do¤ru yolu bulmalar›nda onlara

yard›mc› olacak, kalplerine huzur ve güven duygusu verecek, bar›fl ve

sevgi dolu bir hayat yaflatacakt›r. Bu nedenle masonlar›n gerçekleri an-

lad›ktan sonra bir an bile tereddüt etmeden, yapt›klar› tüm kötülükleri

arkalar›nda b›rakmalar› ve sapk›n hayatlar›ndan uzaklaflmalar› gerek-

mektedir. 
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KK utsal Topraklara yerleflen Tap›nakç›lar zaman

içinde, tarikat›n görünürdeki kurulufl amac›n-

dan çok farkl› bir yol izlemeye bafllad›lar. Hac›lar› ko-

rumak ve kutsal yerleri müdafaa etmekle sorumlu

olan, fakirlik yemini etmifl flövalyeler, bu görevlerini

bir tarafa b›rakarak gerçek amaçlar›na yönelik bir ya-

flam sürdürmeye bafllad›lar. 

Bu dönem boyunca, çeflitli bölgelerdeki 53 adet

Tap›nakç› merkezin yan› s›ra, büyük bir gemi filosu

da infla eden flövalyeler, yerel halkla özel iliflkiler kur-

mufl, ticaret yapm›fl ve bilgi al›flveriflinde bulunmufl-

lard›.18 Ancak bunlar› öne sürdükleri gibi, H›ristiyan-

l›¤a hizmet etmek için de¤il, kendi dünyevi ç›karlar›

do¤rultusunda kullanm›fllard›. Bölgeyi kendilerine mahsus, ayr›cal›kl›

bir ticaret merkezine dönüfltürerek, Avrupa'yla yapt›klar› ticaret ve böl-

geden toplad›klar› haraçlar sayesinde büyük bir gelir kayna¤› edinmifl-

lerdi. Sadece Akka Kalesi'nin y›ll›k getirisi 50 bin gümüfl pound olarak

tahmin edilmektedir ki, bu para dönemin ‹ngiltere Kral›'n›n y›ll›k geli-

rinden fazlad›r.19

Böyle rahat ve karl› bir düzenin bozulmas›n› istemeyen Tap›nakç›-
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lar iki fleyden özellikle kaç›nd›lar. Bunlardan en önemlisi, kurulu düzen-

lerine zarar verecek, gelir kap›lar›n› kapayabilecek, edindikleri mal ve

paray› kaybetmelerine yol açacak ve kendi hayatlar›n› tehlikeye sokacak

bir savafl›n bafllamas›yd›. Bu yüzden Tap›nakç›lar, zalim ve sald›rgan ki-

fliliklerine ra¤men, yaln›zca menfaatleriyle çat›flmas› nedeniyle savafl gi-

riflimlerini engellemek için ellerinden geleni yapt›lar. ‹kinci tehlike ise,

sahip olduklar› bölgelerin ve ticari imkanlar›n farkl› krall›klar veya bafl-

ta Hospitaller olmak üzere rakip tarikatlar›n eline geçmesiydi. 

Çeflitli Bizans oyunlar› oynamakta usta

olan Tap›nakç›lar, di¤er tarikatlarla reka-

bette de bu yönteme s›kça baflvurdular.

Bilindi¤i gibi, Tap›nakç›lar›n en önemli

kozu Kilise'den ald›klar› destekti; an-

cak bu deste¤in devam edebilmesi için

Kilise'nin ç›karlar›na uygun hareket

etmeleri gerekiyordu. Yani, hem Pa-

pa'ya ba¤l›, hem de savaflç› bir kimlik

sergilemek zorundayd›lar. Bu kimli¤in

en önemli getirisi, yapt›klar› sözde savun-

ma ad›na tarikat›n kasas›na yo¤un flekilde

gelen ba¤›fl ve sadakalard›. Ayr›ca, "Bizim

iflimiz Kutsal Topraklar› korumakt›r" diyerek, kendilerini baflka sorum-

luluklardan muaf tutmay› da baflarm›fllard›. Böylece bütün vakitlerini

kendi planlar›n› uygulamaya ay›r›yorlard›. 

Fakat bu durum baz›lar›n›n dikkatinden kaçmam›fl, flikayetler kar-

fl›s›nda Papa IX. Gregory, Büyük Üstad'› uyarm›flt›: 

Birçok insan, sizin as›l amac›n›z›n, ‹sa'n›n kan›yla kutsanm›fl yerleri ge-

ri almak de¤il, inananlar›n topraklar›ndaki mallar›n›z› art›rmak oldu-

¤u sonucuna ulaflm›flt›r. 20

Hospitaller fiövalyeleri



Zaman zaman papalardan gelen bu tür uyar›lara ra¤men, Aziz Ber-

nard'la bafllayan ve baz› üst düzey Kilise yetkilileri, kardinaller ve din

adamlar› ile devam eden birtak›m güçlü ç›kar iliflkileri nedeniyle Tap›-

nakç›lar ayr›cal›klar›n› ve güçlerini art›rmaya devam ettiler.

Bu esnada Kilise içindeki baz› çevrelerle Tap›nakç›lar aras›ndaki

gizli ifl birli¤i de sürmekteydi. Sözgelimi, Fransa Kral› IX. Louis'nin Haç-

l› Seferi'ne ç›kmas› Tap›nakç›lar›n hiç hofluna gitmemiflti; hem kurdukla-

r› ticari iliflkilerin bozulmas›ndan, hem Kral›n bölgede etkinlik kazan-

mas›ndan, hem de gizlice sürdürdükleri faaliyetlerin ortaya ç›kmas›n-

dan çekiniyorlard›. Tap›nakç›lar›n bu korkusu bofluna de¤ildi. 

Nitekim, 1248'de, savaflmaktan kaç›nan, kendi politikalar›n› daya-

tan Tap›nakç› Büyük Üstad, çok sert bir flekilde uyar›lm›fl ve Krall›¤›n iz-

ni olmadan hiçbir giriflimde bulunmamas› kendisine söylenmiflti.21
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Bir süre sonra, Tap›nakç›lar›n as›l amac›n›n Kutsal Topraklar› koru-
mak de¤il, daha çok para kazanmak oldu¤u ortaya ç›kt›.



Tap›nakc›lar ve Masonlar

Elbette ki Tap›nakç›lar, Müslümanlara olan sevgilerinden ya da

hoflgörülü insanlar olduklar›ndan de¤il, yaln›zca kendi ç›karlar›n›, mev-

ki ve servetlerini korumak için savaflmaktan çekiniyorlard›. Ç›karlar›na

öyle uygun gelse bir anda Müslümanlar›n aleyhine dönüp onlara karfl›

savafla girmeleri iflten bile de¤ildi. Neticede Tap›nakç›lar, hiç istemedik-

leri halde mevkilerini muhafaza etmek ad›na, büyük bir hezimete u¤ra-

yacaklar› savafla girmek zorunda kald›lar. Tap›nakç›lar›n savafl› engelle-

me giriflimleri, Kral›n kardefli olan ordu komutan› Robert'in öfkesine de

sebep olmufltu. Robert, tarikat› suçlayarak, Haçl› Se-

ferleri'ni kendi ç›karlar› için kullanan tarikatlar›n

engellemesi olmasa savafltan zaferle ç›kaca¤›n›, an-

cak M›s›r'› alsa bile, tarikat›n büyük gelir sa¤lad›¤›

bu topraklarda hükümran olman›n bafll› bafl›na bir

sorun teflkil edece¤ini, dile getirmiflti. Robert'in Ta-

p›nakç›lar hakk›nda yarg›s› kesindi: "Onlar›n sahte-

karl›¤› konusunda tecrübeli olan Frederick'in flahit-

li¤inden daha güvenilir ne olabilir!"

Tarikat, ç›karlar›n› korumak u¤runa politik

oyunlara girmekle yetinmedi¤i gibi, din birli¤i içinde oldu¤u kiflilere za-

rar vermek kesin bir yasak olmas›na ra¤men, gerekti¤inde H›ristiyanlar-

la kanl› savafllara girmekten de kaç›nmam›flt›r. Sicilya'da II. Frederick'le

savaflan tarikat, Kutsal Topraklarda da Trablus Kral› Bohemond'la savafl-

m›flt›r. Tarihi kay›tlarda bu olay flöyle anlat›l›r:

... Bu, prens ile birçok kötülü¤ün kayna¤› olan Tap›nakç›lar aras›ndaki

büyük savafl›n bafllang›c›yd›... 22

fiövalyeler, Anjou ile Aragon aras›ndaki savafla da kat›lm›fl, ‹skoçya

Savafl›nda, ‹ngiltere Kral›'n›n yan›nda yer alm›fllard›r.23

Bu örneklerden de anlafl›laca¤› üzere, Tap›nakç›lar›n gerçek yüzü
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Fransa'da bafllayan mahkemeden çok daha önce ortaya ç›km›flt›. Kutsal

Topraklar›n korunmas› gibi sözde ulvi amaçlara büyük servetler feda

eden Avrupa soylular›, bütün bu çabalar›n Tap›nakç›lar taraf›ndan bofla

ç›kar›ld›¤›n› ve kendi amaçlar› için kullan›ld›¤›n› çok erken dönemlerde

fark etmifllerdi. Ancak ç›kar iliflkileri, II. Frederick'in bafl›na gelenler, Ki-

lise'nin etkisi, halk›n tarikata verdi¤i destek gibi sebepler kesin bir ön-

lem almay› engellemifl olmal›d›r.

Bütün bu siyasi oyunlar devam ederken, Haçl›lar Kutsal Topraklar-

daki varl›klar›n› teker teker kaybetmeye bafllad›lar. Önce Kudüs, yeni-

den Müslümanlar›n eline geçti. Akka, bu kay›plar›n son halkas›yd›. Bü-

yük yenilgiler ve Kutsal Topraklar›n kaybedilmesi, tarihinin dönüm

noktas› olarak Avrupa'da derin bir flok etkisi meydana getirdi; bütün si-

yasi dengeler altüst oldu. Bu dönemde, gerçe¤in yavafl yavafl anlafl›lma-

ya bafllanmas›yla, Tap›nakç›lara duyulan güven yerini derin bir öfkeye

b›rakt›. fiövalye tarikat›n›n kapal› kap›lar ard›nda sürüp giden sahtekar-

l›klar›, sapk›nl›klar› ve ç›kar iliflkileri art›k halk›n diline düflmüfl, Tap›-

nakç›lar sayg›nl›klar›n› iyiden iyiye yitirmifllerdi. Bu geliflmeler, Fransa

Kral› IV. Philippe'in bekledi¤i ortam› haz›rlam›fl ve Tap›nakç›lar›n zor

günlerini bafllatm›flt›r.  

Fransa Kral›'n›n Baflar›s› 
Tap›nakç›lar›n ne denli büyük bir

tehdit unsuru oldu¤unu anlayan ilk ki-

fli Fransa Kral› Philippe de¤ildir. Tari-

kat, kuruluflundan k›sa bir süre sonra

çeflitli kesimlerin tepkisini çekmifl, an-

cak her seferinde bu tepkileri bir biçim-

de etkisiz hale getirmeyi baflarm›flt›.
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Tap›nakç›lar Kutsal Topraklarda önce Kudüs'ü kaybettiler, en
son Akka Kalesi Müslümanlar›n eline geçti. Resimde Akka
Kalesi'nin, Tap›nakç›lardan tekrar al›n›fl› gösteriliyor.



Tap›nakç›lar›n ac›mas›z yöntemlerinden usanan fakir halk, onlarla bera-

ber Kutsal Topraklarda savaflan komutanlar, askerler, onlar›n ticari tu-

zaklar›na düflen soylular, krallar, sahte dindarl›klar›na flahit olan gerçek

dindarlar yeri geldikçe bu karanl›k örgüte karfl› önlem almaya çal›flm›fl,

flikayetlerini dile getirmifllerdi. Ancak, dönemin en büyük siyasi gücü

olan Kilise'nin içinde Tap›nakç›lar yanl›s› kiflilerin bulunmas›, gereken

tedbirlerin al›nmas›n› engellemiflti. Gerçi, tarikat›n ileriye dönük planla-

r›n› isabetle tespit edip, tehlikenin boyutlar›n› fark eden Kral II. Frede-

rick, bütün aleyhte kampanyalara ve Kilise içindeki baz› çevrelerin teh-

ditlerine ra¤men, giriflti¤i mücadelede bir noktaya kadar baflar›l› olmufl-

tu. Ne var ki, Tap›nakç›lara beklemedikleri as›l darbeyi, Fransa Kral› IV.

Philippe indirecekti.

Kutsal Topraklar›n kaybedilmesinin ard›ndan Avrupa'da büyük de-

¤iflimler yafland›. Yenilginin faturas› Kilise'ye ç›kart›lm›fl, sayg›nl›¤›n›

büyük ölçüde kaybeden kurum, politik istismara aç›k bir hale gelmiflti.

Çeflitli güç çevreleri, sars›nt› geçiren kurumda hakimiyet kurmak için

planlar haz›rlam›fl, kendi ç›karlar›n› koruyacak bir Papa seçtirmek için

ellerinden geleni yapm›fllard›. Bu karmafl›k siyasi ortamda, Tap›nakç›lar

sahip olduklar› himayeyi bir ölçüde yitirmifller, hal-

k›n ve yöneticilerin y›llard›r k›s›k sesle dile ge-

tirdikleri flikayetler ayyuka ç›km›flt›. Art›k,

tarikat›n sapk›nl›klar› ve suçlar› aç›k bir fle-

kilde dile getiriliyor, yöneticiler flövalyele-

re karfl› aç›kça cephe al›yorlard›.

Özellikle Fransa'da yo¤unlaflan Tap›-

nakç›lar, ald›klar› toprak ve mülklerle varl›k-

lar›n› yayg›nlaflt›rm›fl, ülkeyi ac›mas›zca sö-

mürmüfllerdi. Uzun y›llar boyunca kraliyet
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Tap›nakç›lara as›l dar-
beyi, Fransa Kral› IV.

Philippe indirdi.
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haznedarl›¤› yapan, vergi toplayan, bir nevi maliye bakanl›¤› görevini

üstlenen tarikat, bu sayede büyük servet toplam›fl, Fransa'da kraldan da-

ha zengin ikinci bir krall›k haline gelmiflti:

Fransa'daki Paris binas›, devletin ve tarikat›n zenginliklerini birara-

da bar›nd›ran en önemli kraliyet hazinesiydi; flövalyelerin haznedar› ay-

n› zamanda Kral›n da haznedar›yd›. Fransa Krall›¤›'n›n tüm finansman›

böylece Tap›nakç›lar›n boyunduru¤u alt›na girmiflti.

Onlar› durdurmaya çal›flan III. Philippe, baflar›s›zl›¤a u¤ram›fl, flö-

valyeler faaliyetlerine devam etmifllerdi. Ancak, daha sonra iktidara ge-

len IV. Philippe, durumun ciddiyetinin fark›na varmakta gecikmedi. II.

Frederick'ten beri yaflanmakta olanlar› bilen Kral, geçici yöntemler ve

basit yapt›r›mlarla bu tehlikeli gidiflat› durduramayaca¤›n› düflünerek,

nihai bir çözüm plan›n› uygulamaya koydu. ‹lk olarak, Tap›nakç› doku-

nulmazl›¤›n›n kayna¤› konumunda olan Kilise ile ba¤lant›ya geçti  ve

kurum için etkin olan menfaat çevrelerini ve Papa'y› kontrol alt›na alma-

ya çal›flt›. Dönemin Papa's› VIII. Boniface, Papa'n›n, krallardan daha üs-

tün bir makamda oldu¤unu savunuyordu, durumu fark edince, bütün

gücüyle, baflta Fransa Kral› olmak üzere dönemin hükümdarlar›yla mü-

cadeleye giriflti. Philippe, uzun mücadeleler ve çeflitli siyasi stratejiler so-

nucunda, onun yerine daha makul bir insan olan V. Clement'i Papa seç-

tirmeyi baflard›. Bu tarihten itibaren, Tap›nak-

ç›lar›n üzerindeki koruma z›rh› da bir ölçüde

kalkm›fl oldu.

Philippe, ikinci aflamada, Tap›nakç›lar

hakk›nda yayg›n olarak dile getirilen suçla-

malar› biraraya toplayarak, tutuklanmalar›n›

sa¤layacak altyap›y› haz›rlad›:

Kral, suçlamalar›n do¤rulu¤u konusunda emin
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olmad›¤›n› ilk baflta kabul etmifltir; çünkü bu tür jurnalcilerin ve böyle

söylentileri tafl›yanlar›n, iman atefli, adalet flevki ya da hay›rseverlik

tutkusundan çok, k›skançl›k hastal›¤› veya intikam duygusu ya da aç-

gözlülük saikiyle hareket etmifl olabileceklerini de düflünmüfltür. Fakat

suçlamalar›n toplam› o kadar fazla ve ileri sürülen delillerin gerçekli¤i

o kadar meydandayd› ki, kuflku duymak art›k kaç›n›lmaz olmufltu. 24

Philippe, baflta Papa olmak üzere, ülkenin önde gelen hukukçular›,

din adamlar› ve soylular›yla görüflerek do¤rular›n ortaya ç›kar›lmas›

için harekete geçti. Böylece Tap›nakç›lar hakk›nda ilk ve en genifl sorufl-

turma aflamas› bafllad›. V. Clement, her ne kadar kral›n etkisinde olsa da,

Kilise'nin bafl› olarak büyük bir sorumluluk alt›ndayd›. Kald› ki, büyük

bir güce sahip kardinaller, tarikat temsilcileri ve çeflitli bölge hükümdar-

lar›n›n vekilleri de Kilise içinde yer al›yordu. Bunlar›n büyük k›sm›, yo-

¤un finansal iliflkiler sebebiyle flövalyelerle birlikte hareket ediyor ve on-
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IV. Philippe, Tap›nakç›lar hakk›nda yayg›n olarak dile getirilen suçlamalar›
biraraya toplayarak, tutuklanmalar›n› sa¤layacak alt yap›y› haz›rlad›.
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lar› savunuyordu. Gerçekten dindar olan kifliler ise, halk›n gözünde za-

ten sürekli prestij kaybeden Vatikan'›n, bu defa Tap›nakç›lar›n iflledikle-

ri suçlar yüzünden a¤›r bir darbe daha alaca¤›n› hesap ediyorlard›. 

Papa zor durumda kalm›flt›. Bir yandan elindeki bu büyük gücü ya-

ni Tap›nakç›lar› feda etmek istememekte bir yandan da aleyhteki suçla-

malarla nas›l bafla ç›kaca¤›n› düflünmekteydi. Ayn› zamanda Fransa

Kral›n›n öfkesinin kendisine yönelmesinden de korkmaktayd›. Bu zorlu-

¤u en hafif flekilde atlatman›n yollar›n› arayan Papa, Tap›nakç›lar›n lide-

ri Jacques de Molay'›, K›br›s'ta savafl haz›rl›klar› içinde olmas›na ra¤men

Fransa'ya geri ça¤›rarak suçlamalar› araflt›rmakla görevlendirdi. Bu afla-

mada Kilise'nin niyeti, büyük bir ihtimalle soruflturmalar› mümkün ol-

du¤unca uzatmakt›. Böylece daha avantajl› bir durumun oluflmas› sa¤-

lanacak ve Kral›n elindeki kozlar bofla ç›kar›lacakt›. 

Olaylar›n geliflim süreci ve tarikat›n sahip oldu¤u imkanlar göz

önüne al›nd›¤›nda, flövalyelerin soruflturmalardan ve kral›n planlar›n-

dan çok önceden haberdar olduklar› anlafl›lmaktad›r. Yine de, çeflitli se-

beplerden dolay›, Tap›nakç›lar kendilerini risk alt›nda görmediler. Bu se-

beplerin bafl›nda, dönemin siyasal ortam›nda Kilise-krall›k rekabetini

göz önünde bulundurarak, Kilise'nin kendilerini koruyaca¤›na inanma-

lar› geliyordu. Ayr›ca tarikat›n tek güç kayna¤› Kilise ve Fransa da de¤il-

di: Baflta ‹ngiltere olmak üzere birçok ülkede yeterli maddi ve siyasi gü-

ce sahip olduklar›n› biliyorlard›. Yani, belirli bir soruflturmadan sonra

olaylar›n yat›flaca¤›na ve kendilerinin aklanaca¤›na, di¤er bir deyiflle,

Fransa kral›n› yenilgiye u¤ratacaklar›na inanm›fllard›. 

Tap›nakç›lar, daha güvenli yerlere kaç›p takibattan kurtulma imka-

n›na sahiplerdi. Ancak, Avrupa'da sahip olduklar› genifl imkanlar› ve

büyük hazineyi, düflman› olduklar› kurumlara b›rakmak istemiyorlard›.

Nitekim tarikat, mahkeme öncesi ve y›llarca süren mahkeme dönemin-
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de bofl durmam›flt›; her koflula göre haz›rl›¤›n› yapm›fl, mallar›n›n ve

adamlar›n›n büyük bir k›sm›n› güvenli bölgelere transfer etmifl, tafl›n-

maz mallar›n bir k›sm›n› paraya çevirmifl, ‹ngiltere, Portekiz gibi ülke-

lerde varl›¤›n› sürdürmek için gerekli ba¤lant›lar› gerçeklefltirmiflti.

Papa, Tap›nakç›lar›, daha do¤rusu bafltan beri onlar› destekledi¤i

herkesçe bilinen Kilise'nin prestijini kurtarmak için toplant›lar, sorgu ko-

misyonlar›, araflt›rma çal›flmalar› gibi mahkemeyi uzatan çeflitli oyalama

taktiklerine baflvurduysa da, k›sa sürede durumun fark›na varan Fransa

Kral› IV. Philippe, Tap›nakç›lar›n tutuklanmas›n› ve daha ilk sorgular›n-

da önemli delillere ve itiraflara ulafl›lmas›n› sa¤lad›. Uzun süren sorgu-

lamalar›n sonucunda, tarikat biraderlerinin ortak itiraflar›n›n mahkeme-

nin suçlamalar›yla örtüfltü¤ü görüldü. Bu suçlamalar flu flekilde s›ralan-

m›flt›: 

1. Tap›nakç›lar, gerçek inançlar›n› dindar H›ristiyan biraderlerden

saklamakta, ayinlerini ve toplant›lar›n› genelde alt mevkilerde bulunan

bu biraderlerden gizlemektedirler. Tarikata girecek adaylar› önce dene-

meden geçirip -daha sonra masonlukta da gelenekleflen bir yöntem olan-

adaya vaad ve telkinde bulunmaktad›rlar. Kendi görüfllerini kabul ede-

rek, sapk›n tarikata kat›lmaya hak kazanan aday, bu aflamada, flövalye-

lerin inanc›na uygun olarak (Allah'› tenzih ederiz) Allah'›, Hz. ‹sa'y› ve

kutsal fleyleri inkar ederek, bunun yerine fleytana tapan putperest bir di-

ni benimsemektedir. Ayr›ca, tarikata kat›l›m s›ras›nda ve sonraki dönem-

lerde, baz› mahrem yerler de dahil olmak üzere, vücudun çeflitli bölge-

lerine uygulanan ve Kilise'nin "Utanç Öpücü¤ü" (The Oscolum Infame)

ad›n› verdi¤i sapk›n bir tören icra edilmektedir.

2. Tap›nakç›lar›n infla ettikleri flatolar›n belirli bölümleri, gizli ayin-

ler düzenlemek üzere özel olarak haz›rlanm›flt›r. Bu ayinler s›ras›nda,

do¤aüstü güçleri oldu¤una inan›lan baz› putlara, hayvan figürlerine ta-

90



p›lmakta, dünya hakimiyetine bu putlar sayesinde ulafl›laca¤›na inan›l-

maktad›r. Biraderlerin ortak itiraflar›nda bu putlar, siyah bir kedi ve

"Baphomet" ad› verilen bir fleytan heykeli olarak tarif edilmifltir. Ayr›ca

tarikat üyeleri, törenler s›ras›nda H›ristiyanl›k dininde kutsal say›lan haç

ve kutsal figürlere tükürmek gibi i¤renç yöntemlere baflvurmaktad›rlar. 

3. Tap›nakç›lar, H›ristiyanl›¤a ait ibadetleri ve kutsama törenini

yapmamakta ve buna inanmamaktad›rlar. Asl›nda, Kilise'yi, düflman ol-

duklar› bir dine hizmet eden bir kurum olarak görmektedirler. Tarikat

mensuplar›n›n günahlar›n›, Büyük Üstad ya da onun bir alt mevkisinde-

ki birader ba¤›fllayabilmektedir.

4. fiövalyeler, sahip olduklar› sapk›n ö¤retiye uygun olarak homo-

seksüelli¤i teflvik etmekte ve uygulamaktad›rlar. Yap›lan sorgulamalar-

da, çok say›da biraderin bu tür iliflkiye girdi¤i, birço¤unun buna zorlan-

d›¤›, Büyük Üstad De Molay'›n da birçok kez sapk›n iliflkiye girdi¤i or-

taya ç›km›flt›r. 

5. Tap›nakç›lar, varl›k edinmek ve zenginliklerini art›rmak için ka-

nun d›fl› yollara baflvurmay›, tefecilik yapmay› ve Kilise kurallar›na uy-

mamay› kendilerince meflru kabul etmifllerdir. 

Kilise'nin dedikodu olarak alg›lamak istedi¤i iddialar bu kadar so-

mut hale gelince, Papa, iflkence alt›nda al›nan ifadelerin yan›lt›c› olabile-

ce¤ini söyleyerek, Tap›nakç›lar› özel bir ortamda kendisi sorgulamak is-

tedi. Ancak bu giriflim, iddialar› daha da kesin hale getirmekten baflka

bir ifle yaramad›. Nitekim, 72 Tap›nakç›, Papa'n›n huzurunda serbest bir

ortamda yeniden sorgulan›nca, do¤ruyu söyleyeceklerine yemin ederek,

önceki itiraflar›n›n geçerli oldu¤unu tasdik ettiler. Yani, Hz. ‹sa'y› red-

dettiklerini, tarikata kabul edilirken haça tükürdüklerini ve di¤er Kilise

kay›tlar›ndaki ifadelerde geçen 'korkunç ve i¤renç' fleyleri yapt›klar›n›
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tad›rlar. "Baphomet" adl› put da bunlardan birisidir.



onaylad›lar. Sonra da diz çöküp, a¤layarak af dilediler. Bu durum, Kral

Philippe hakk›nda yay›lan ve onun "Tap›nakç›lara karfl› yürüttü¤ü faali-

yeti s›rf para için, sahte suçlamalarla yapt›¤›" yönündeki dedikodular›

da bofla ç›kard›. Ayr›ca, Tap›nakç›lar›n mülklerinin Kilise'ye devredilme-

sini kabul eden Kral'›n, aleyhindeki propagandan›n aksine, tarikat› para

için ortadan kald›rmad›¤› da anlafl›ld›. 25 Papa'n›n daha fazla direnmesi

art›k imkans›zd›. Üstelik Tap›nakç›lar› mahkum etmekte gösterdi¤i te-

reddüt aleyhine dönmüfl, halk aras›nda Papa'n›n rüflvet ald›¤›, sapk›n-

larla ifl birli¤i yapt›¤› dedikodular› yay›lmaya bafllam›flt›. 26

Sonuçta, 1312'de toplanan Viyana Konsülü'nün karar›yla Tap›nak-

ç›l›k tüm Avrupa'da yasakland› ve yakalanan üyeleri cezaland›r›ld›. Pa-

pa V. Clement'in 22 Mart 1312'de yay›nlad›¤› ve tarihe "Vox in excelso"

ad›yla geçen ferman›yla tarikat da¤›t›larak varl›¤›na resmen son verildi: 

... fiehrin halk›ndan bir ses! Tap›naktaki bir ses! Onlar›n de¤ersizlikle-

rine iflaret, yapt›klar› kötülüklerdir. Evinden d›flar› at onlar›, b›rak ku-

rusun kökleri...Onlar›n meyve vermelerine izin verme ve bu evin, ac›-

n›n k›r›lgan sütunlar›na ya da can yakan bir dikene dönüflmesine, izin

verme!... 

Yak›n geçmiflte, baflpiskopos seçimleri zaman›nda, Lyon'daki taç giy-

dirme töreninden önce ve sonra, Tap›nak fiövalyelerinin ö¤retmenleri,

yönetimi ve kardeflleri taraf›ndan gizli tehditler ald›k... Roma Kilisesi

bu adamlar› onurland›rd›; tarikat Tap›nak fiövalyelerini H›ristiyanlar›n

düflmanlar›na karfl› silahland›rd› ve tarikat onlar› özel bir flekilde des-

tekledi. Bunlara en yüksek düzeyde vergiler verildi. Ancak, H›ristiyan-

lar›n düflmanlar›na karfl› durduklar› zannedilen bu grubun karfl›s›nda,

asl›nda Hz. ‹sa durmaktad›r... ‹nançlar›n› de¤ifltiren bu kafirler (Tap›-

nak fiövalyeleri) günah›n içine düfltüler: Çok kötü bir al›flkanl›klar›
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olan putperestlikleri, ölümcül sonuçlara yol açan homoseksüellikleri

ve di¤erleri...

2 May›s 1312'de yay›nlanan "Ad Providam" adl› ikinci beyanna-

meyle, Tap›nakç›lara ait bütün mallar ve gelirler Hospitaller'e b›rak›ld›.

Philippe'in bu baflar›s› sayesinde Tap›nakç›lar›n gerçek kimli¤i ortaya

ç›kt› ve tarikat görünüflte de olsa tarihe kar›flt›. Böylece gelir kaynaklar›

kesilen tarikatlar›, kanun d›fl› ilan edilen flövalyelerin önlenemeyen yük-

selifli a¤›r bir darbe ald›. Ancak bu darbenin etkisi, daha çok Fransa'n›n

hakim oldu¤u topraklarda hissedildi. Tap›nakç›lar di¤er ülkelerde, s›rf

kimlik de¤ifltirmekle yetinerek ve fazla bir bask›ya u¤ramadan hayat-

lar›na devam ettiler. 
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FF ransa Kral› IV. Philippe'in Tap›nakç›lar›

ortadan kald›rmak üzere harekete geçti-

¤i dönemde tarikat, yok edilmesi nere-

deyse imkans›z bir hale gelmiflti. Fransa'daki mahke-

meler ahtapotun sadece bir kolunu kesmiflti; di¤er kol-

lar yaflamaya devam ediyordu. fiövalyelerin yo¤un bir

flekilde bulundu¤u ‹spanya, Portekiz, ‹ngiltere, Almanya, Rodos, K›br›s

gibi Philippe'in kontrolü d›fl›ndaki bölgelerde ciddi bir bask›ya veya ta-

kibata u¤ramam›fllard›. Bunun çeflitli sebepleri vard›: Fransa'yla siyasi

rekabet, Papa'n›n Fransa Kral›'n›n etkisi alt›nda oldu¤una dair inanç, Ta-

p›nakç›larla kurulmufl olan hassas maddi ve siyasi iliflkiler, farkl› kilise-

ler ve tarikatlar aras›ndaki çekiflmeler ve en önemlisi, flövalyelerin yap-

t›klar› haz›rl›klar, Philippe'in ve Papa'n›n bafllatt›¤› operasyonun di¤er

ülkelerde gere¤i gibi neticelenmesini engellemiflti. 

Göstermelik mahkemeler sözde tövbe eden biraderleri aklam›fl, bü-

yük bir k›sm› da farkl› tarikatlara girerek kendilerini kurtarmay› baflar-

m›fllard›. Almanya, Macaristan gibi ülkelerde tarikat neredeyse tama-

men suçsuz bulunmufltu. Ancak, herfleye ra¤men, çok rahat olduklar› da

söylenemezdi. Çünkü Kilise, ne kadar itibar kaybetmifl olsa da hala be-

lirli bir siyasi güce sahipti. Di¤er taraftan, etkin bir tarikat olan Hospital-

ler de Tap›nakç›lar›n mallar›n› ele geçirmek için acele ediyorlard›. Neti-



cede, flartlar›n a¤›rl›¤› karfl›s›nda Tap›nakç›lar yeralt›na çekilmeye karar

verdiler. 

fiövalyeler, y›llar boyunca gelifltirip güçlendirdikleri organizasyon

sayesinde, Fransa'da ald›klar› darbeyi k›sa sürede telafi edecek yeni bir

yap›lanman›n temellerini atmakta zorlanmad›lar. Bu olay tarikat için ye-

ni bir tecrübeydi. Gizlilik unsuru bundan sonra daha ön plana ç›kt›; göz

önünde yürüttükleri mücadeleyi yeralt›na çekerek haberleflme dahil ol-

mak üzere bütün ifllemlerinde ketumiyete, sembolizme ve gizlili¤e yö-

neldiler. Yeni bir yap›lanma sürecine giren Tap›nakç›lar›n bu dönemde-

ki konumlar›n› özetlemek gerekirse: 

* Finans konusunda halen dönemin en büyük gücü konumundad›r-

lar. Kara paraya ulaflman›n yöntemlerini bilen ve tefecilerle ifl birli¤i ya-

pan flövalyeler, bir k›s›m gayrimenkullerini ve Kilise'nin sa¤lad›¤› ayr›ca-

l›klarla elde ettikleri gelirleri kaybetmifl olsalar bile, Fransa d›fl›nda, fi-

nansal iliflkilerini hala sürdürmekte ve hazinelerini korumaktad›rlar. 

* Alanlar›nda uzmanlaflm›fl yönetici kademesindeki flövalyelerin

büyük bir k›sm› görevinin bafl›ndad›r. Fransa'da sadece 620 kifliyle s›n›r-

l› kalan kay›plar, 20 bin (belki çok daha fazla) kiflilik tarikata fazla bir et-

ki yapmam›flt›r; organizasyon yerli yerinde durmaktad›r.

* Tarikat, sadece bankac›l›k de¤il, gemicilik, inflaat, ticaret, maden-

cilik gibi sektörlerde de dönemin en güçlü organizasyonunu elinde tut-

makta ve çok deneyimli bir kadroyu yönetmektedir.

* fiövalyeler, mevkileri sayesinde bütün önemli devlet ve Kilise s›r-

lar›na vak›ft›rlar ve gerekti¤inde kendi ç›karlar› için bunlar› kullanmak-

tad›rlar. Yeralt›na çekildikleri için, önceki bölümlerde inceledi¤imiz maf-

ya yöntemlerini, art›k daha rahat uygulayabilmektedirler. 
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Görüldü¤ü gibi, Kilise'nin resmi belgelerinde ortadan kalkm›fl gibi

görünseler de, Tap›nakç›lar asl›nda bütün güçleriyle varl›klar›n› sürdü-

rüyorlard›. Ancak bu sefer daha sinsi, daha gizli, daha karanl›k, daha or-

ganize ve daha tehlikeli bir hale gelmifllerdi. Önceki dönemde canl› bir

düflman olarak ortada dolaflan flövalyeler, flimdi izlerini kaybettirmifl,

yeni k›l›klara ve kimliklere bürünmüfl, gizli organizasyonlar kurarak in-

tikam ve hakimiyet planlar› yapmaya bafllam›fllard›.

Bu aflamada Tap›nakç›lar iki farkl› yöntem benimsediler: Birincisi,

‹skoçya, Portekiz, Almanya, Hollanda gibi siyasi otoriteyi kontrol ede-

bildikleri ülkelerde, farkl› bir kimlik alt›nda ama yine Kilise ve krall›¤a

ba¤l› kalarak faaliyetlere devam etmek ve böylece ticari ve siyasi imti-

yazlar elde ederek güçlerini art›rmakt›. Bu giriflim büyük bir baflar›ya

ulaflt›: Deniz ticareti ve buna ba¤l› sömürgecilik faaliyetlerini söz konu-

su ülkelerde doruk noktas›na ç›kard›lar. Sömürge flirketleri sayesinde

Avrupa ticaretinde büyük bir güç haline geldiler. Özellikle borsalarda

sömürgelerden gelen mallarla ilgili olarak yapt›klar› spekülasyonlarla,

köle ticaretiyle ve korsanl›kla karanl›k ser-

mayelerini art›rmaya devam ettiler. 

Tap›nakç›lar›n ikinci yöntemi ise, hem

ideolojilerini yayabilecekleri hem içinde ra-

hatça gizlenebilecekleri hem de yeni üye

kayna¤› olarak kullanabilecekleri örgütler

kurmakt›. Bu amaçla Almanya'da 'Gül-Haç',

‹ngiltere'de masonluk örgütünün temellerini

atarak tarikat› k›sa sürede güçlü bir yeralt›

organizasyonuna dönüfltürdüler. 
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TT ap›nakç›lar, Fransa'daki olaylardan

sonra faaliyetlerini iki merkezde

odakland›rd›lar. Bunlar›n bafl›nda Portekiz

gelmektedir. Masonlu¤un anavatan› olan

‹skoçya ana üs gibi gözükse de, Tap›nakç›la-

r›n ticari merkezi, para kayna¤› ve yönetim ma-

kam› Portekiz olmufltur.

Portekiz, bir bak›ma Tap›nakç›lar taraf›ndan kurulmufl bir ülkedir.

1128 y›l›ndan itibaren bu ülkede yerleflmeye bafllayan ve etkin hale ge-

len tarikat, ayn› zamanda ülkenin askeri ve ticari gücünü de kontrol et-

meye bafllad›. 1128'de Portekizli Teresa, Fonte Arcada bölgesini kendile-

rine hibe ederek flövalyelere her türlü kolayl›¤› sa¤lad›. Buna karfl›l›k Ta-

p›nakç›lar da, verdikleri destekle güçsüz ülkenin topraklar›n› genifllet-

mesinde ona yard›mc› oldular. Hatta, geniflleme dönemi boyunca iflgal

edilen topraklar›n belirli bir k›sm› da tarikata b›rak›ld›. 1160 y›l›nda infla

edilen ve günümüze kadar gelen Tomar Kalesi tarikat›n Portekiz'deki

merkeziydi. 

Portekiz Kral› Alfonso yaln›z Tap›nakç›lara de¤il, Sistersiyan tarika-

t›na da özel bir ilgi göstermifltir. Aziz Bernard'la yaz›flm›fl ve ülkesinin

kap›lar›n› tarikata açm›flt›r. Büyük manast›rlar ve kiliseler infla ettirmifl,

genifl topraklarla birlikte tüm bunlar› Sistersiyanlar'›n kontrolüne ver-

mifltir. Sistersiyan tarikat› önceki bölümlerde de gördü¤ümüz gibi, dö-
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nemin dini konulardaki en güçlü kifliliklerinden birisi olan Aziz Ber-

nard'›n ba¤l› oldu¤u bir tarikatt›r. Çok kat› fakirlik ve münzevilik kural-

lar› olan bu tarikat, bozulmufl Kilise kurumlar› içinde, dürüst ve do¤ru

bir tarikat olarak ünlenmifl ve birçok soylu bu tarikata kat›lm›flt›r. Döne-

min papalar›ndan bir k›sm› da bu tarikatta yetiflmifltir.27

1294 y›l›nda, Tap›nakç›lar›n giriflimiyle, Portekiz ve ‹ngiltere aras›n-

da, iki ülkeye de büyük ticari ve askeri güç kazand›racak olan Windsor

Anlaflmas› imzaland›. Fransa'da bafllayan Tap›nakç› karfl›t› olaylar, Por-

tekiz'de o kadar etkili olmam›flt›. Kastilya'da ve Kral Dinis'in yönetimin-

deki Portekiz'de tarikat suçsuz bulunmufl, böylece ‹berya'da varl›klar›n›
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sürdürmeye devam edebilmifllerdi. Bu arada tarikata yönelik bask› ve

muhalefet de varl›¤›n› sürdürüyordu. Bu yüzden flövalyeler, kendilerini

bu bask› ve takipten kurtaracak bir plan üzerinde Kral Denis'le anlaflt›-

lar. Ortak plana göre, tarikat görünürde ortadan kald›r›lacak fakat baflka

bir isim alt›nda Portekiz kral›na ba¤l› olarak yeniden kurulacakt›. Böyle-

ce Tap›nakç›lar›n sahip olduklar› mülkler de Kilise'nin kontrolüne geç-

meden flövalyelerin elinde kalabilecekti. Yine bu plan sayesinde, tarika-

t›n Kilise'nin de¤il kral›n buyru¤una uymas› sa¤lanacakt›. Portekiz'deki

Tap›nakç›lar, bu tarihten itibaren adlar›n› "‹sa Tarikat›" olarak de¤ifltirdi-

ler. Art›k, kanunsuz faaliyetlerini kral›n güvencesi alt›nda yürütebilecek-

lerdi. 

Kral›n kontrolü alt›nda olmak, flövalyeler aç›s›ndan daha karl›yd›.

Çünkü bu sayede eskisi gibi Kilise'nin kurallar›na uymak zorunda da

kalmayacaklar, daha serbest davranabileceklerdi. Nitekim k›sa bir süre

sonra eski tarikat kurallar›n› yavafl yavafl terk etmeye bafllam›fllard›. Ay-

r›ca eskiden elde edilen gelirden Kilise'ye aktar›lan büyük pay da, Tap›-

nakç›lara kal›yordu. Böylece kral›n korumas› alt›nda daha serbest, daha

zengin ve daha sapk›n bir cemiyet oluflmufltur: 

Tap›nakç›lar tarikat›, Fransa'da Kral IV. Philippe taraf›ndan feshedil-

dikten, mallar› kamulaflt›r›ld›ktan ve üyeleri Papa V. Clement'in tasdik

ve otoritesiyle takibata u¤ray›p sürüldükten sonra, "‹sa fiövalyeleri"

ad› alt›nda geliflti¤i Portekiz'de yeniden eski gücünü kazanm›flt›r.28

Fransa'da kendilerine karfl› büyük bask› olmas›na ra¤men, ‹spanya

ve Portekiz'de rahat bir ortam bulan, yeni isim ve yeni yönetim alt›nda

rahatlayan Tap›nakç›lar bu imkanlar› geniflletmeye bafllad›lar. Bu uygun

koflullarda, Tap›nakç›lar› yeniden kazanmay› isteyen Papa XII. John

1319'da, ‹sa Tarikat›'n› onaylad›. Böylece tarikat›n ‹spanya, ‹talya, Al-

manya ve eski yuvalar› olan Fransa'ya yay›lmas› için gerekli zemin olufl-
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mufltu. Büyük bir askeri, mali ve lojistik

güç olan Tap›nakç›lar› elinden kaç›rmak

istemeyen Kilise, ayn› zamanda ‹span-

ya'da Müslümanlara karfl› savaflacak

bir silah kazan›yordu. Basit bir pifl-

manl›k töreni Tap›nakç›lar›n geri

dönmeleri için yeterli olmufltu.

fiövalyelerin, Tomar'daki dahil,

bütün mallar› ‹sa Tarikat›'na devrolun-

mufl; üstadl›¤a da, Avis bölgesinin eski Tap›-

nakç› üstad› Gil Martins getirilmiflti. Tap›-

nakç›lar, bu tarihten itibaren güçlerini giderek art›r›p yeni kaynak aray›-

fl›na yöneldiler. Denizcilik bilgisi ve yüzy›llard›r kurduklar› ba¤lant›lar

sayesinde Portekiz'i büyük bir deniz gücü haline getiren flövalyeler, sö-

mürgecilik faaliyetlerine bafllamak için gerekli alt yap›y› oluflturdular.

Denizcilik faaliyetleri "Denizci" lakapl› Kral Henry zaman›nda büyük

bir h›z kazand›. Kendisi de bir Tap›nakç› ve tarikat yöneticisi olan Henry,

Portekiz krallar›n›n Tap›nakç› üstad olmalar›n› gelenek ha-

line getirdi. 29

Yeni kurulmufl küçük bir krall›k olan Portekiz, bu

tarihten bafllayarak, Tap›nak fiövalyelerinin yönetti¤i,

dönemin en güçlü ülkelerinden biri oldu. Sömürge fa-

aliyetleri sayesinde, Afrika'dan Hindistan'a, Çin'den

Malezya'ya, Kanarya Adalar›'ndan Brezilya'ya kadar

uzanan büyük bir sömürge imparatorlu¤u kuruldu.

Vasco De Gama gibi Tap›nakç› kafliflerin öncülü¤ünde,

yeni topraklar ve yeni ticaret yollar› keflfedildi. fiövalye-

ler de, bu arada, büyük bir zenginli¤e kavufltular: 30
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...‹lerki iflgalleri ve keflifleri teflvik etmek için,

keflfedecekleri bütün topraklar›n ba¤›ms›z

mülkiyeti onlara verilmiflti.31

Söz konusu para, tarikat›n al›fl›k oldu¤u

kara parayd›. Tap›nakç›lar, masum, korumas›z

yerel halk› ya öldürüyor ya da köle yap›yor,

sonra da bu bölgelerin bütün zenginliklerini

gasp edip Avrupa'da pazarlayarak para kazan›-

yorlard›. Uyuflturucu ticareti yapmaktan da çe-

kinmeyen flövalyeler, bu organizasyon sayesin-

de örne¤ine günümüzde bile zor rastlanacak

uluslararas› bir suç karteli oluflturmufllard›. Yine

ayn› dönemde rüflvet karfl›l›¤›nda, evlenme ve

mal edinme hakk›na kavuflan Tap›nakç›lar, istedikleri düzenin temelleri-

ni atm›fl, çat›s›n› kurmufllard›:

Bu yurt d›fl› seferleri tarikat›n askeri tabiat›n› canl› tutarken, ahlaki di-

siplini azaltmaktad›r. 1492'de Papa VI. Alexander, flövalyeler aras›nda

metres iliflkisinin yayg›nl›¤›ndan flikayetle, kanuni evlili¤in çok daha

iyi oldu¤unu öne sürerek bekarl›k yeminini evlilik safl›¤›yla de¤ifltir-

mifltir. Tarikat daha az dindar fakat daha çok seküler bir hale gelmifl ve

gittikçe bir kraliyet kurumu görünümü alm›flt›r... Lizbon'lu birader An-

tonius, bir reform olarak, tarikata ba¤l› flövalyeler aras›nda dinsel ha-

yat›n tamamen ortadan kald›r›lmas›n› sa¤lam›flt›r.32

Tarikat, yeni reformlarla birlikte, girme serbestisinin yaln›z zengin-

lere ve soylulara tan›nd›¤›; amac›, ticari ve siyasi baflar› sa¤lamak ve Ki-

lise'nin kanunlar›n› kapitalizme uygun olarak yeniden düzenlemek olan

bir örgüt haline geldi. (Temelleri yüzy›llar önce Kutsal Topraklarda at›-

lan bu fikirler, masonlu¤un genel fikri çerçevesini de belirlemifltir.)
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Örgüt, tafl›d›¤› sembolik anlam nedeniyle 'masonluk' ad›n› alm›flt›r.
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Tap›nakç›lar, Portekiz'deki büyük deneyimleri

üzerinden kapitalist hayata geçerek güçlerinin do-

ru¤una ulaflt›lar. Ayn› dönemde, özellikle Re-

form hareketlerinden sonra Kilise'nin güç kay-

betti¤ini bilen ve bu süreçte etkin rol oynayan

flövalyeler, kraliyet kurumlar›yla kurduklar› ilifl-

kilere de a¤›rl›k verdiler. 

Tap›nakç›lar, Kilise'yle beraber, onun de-

netimindeki flövalye tarikatlar›n›n da gücünü

ve etkisini kaybetti¤ini görmüfllerdi. Bu aflama-

da, tarikat›n dindar görünümü olmayan ama

ayn› ifllevi gören bir ikizini oluflturmay› karar-

laflt›rd›lar. Böylece, tarikat yo-

luyla elde ettikleri ifl gücü im-

kanlar›n› ve siyasi-ticari ba¤-

lant›lar›, soylular›n kontrolün-

deki bu yeni örgüt üzerinden

sürdürebilecek ve ideolojileri-

ni daha rahat yayma f›rsat›

bulacaklard›. 

Temelleri ‹ngiltere'de at›-

lan bu örgüt, tafl›d›¤› sembolik

anlam nedeniyle 'masonluk'

ad›n› alm›fl, günümüze kadar

gelen en etkin ve en tehlikeli

güçlerden birisi olmufltur.

Londra Büyük
Locas›n›n kuru-
lufl amblemi

Londra Mason Locas›n›n d›fl
görünüflü





FF ransa'dan kaçan Tap›nakç›lar, güvenli s›¤›nak bul-

ma konusunda fazla s›k›nt› yaflamam›fllard›. Asl›n-

da, Fransa hariç bütün Avrupa'da, kimlik de¤ifltire-

rek faaliyetlerine kald›klar› yerden devam etmifllerdi. Ti-

cari konularda hiçbir zorlukla karfl›laflmam›fl, özellikle

dönemin en önemli ticari kurumlar› olan loncalara s›za-

rak tecrübeleri sayesinde yeni bir güç kayna¤› ele geçir-

mifllerdi. 

fiövalyeler, iflleri gere¤i loncalarla zaten uzun y›llar boyunca iç içey-

diler. Tarikat, inflaat, ticaret, hayvanc›l›k ve tar›mla u¤raflt›¤› dönemler-

de loncalar›n kurulmas›nda ve geliflmesinde önayak olmufltu. Lonca

mensuplar›, aralar›ndaki ifl birli¤i ve düzenli örgütlenme sayesinde, be-

lirli bir bölgede, belirli bir konuda tekel oluflturuyor, fiyat belirliyor ve

üyelerine çeflitli imtiyazlar sa¤l›yorlard›. Mesela, yün ticareti yapanlar

bir lonca oluflturuyor, o bölgenin yünlerini üretiyor ve pazarl›yorlard›.

Böylece k›sa sürede güçleri art›yor ve daha genifl bir bölgeyi kontrol

eden tekel haline geliyorlard›.

Lonca birlikleri, maddi güçleri oran›nda, faaliyet yürüttükleri kasa-

ban›n veya flehrin yönetiminde de yer al›yorlard›. Özellikle 13. yüzy›l-

dan itibaren lonca mensuplar› toplumda önemli mevkilere yükselmifl,
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Fransa'dan kaçan fiövalyeler, çeflitli loncalar içinde, duvarc›
yani mason loncas›n› kendi amaçlar›na daha uygun gördüler.



bu birliklere üye olmak, insanlara sosyal statü kazand›rm›flt›:

Lonca, üretim kalitesi, miktar› ve fiyatlar üzerinde tam bir yetkiye sa-

hip bölgesel tekeldir. Ortaça¤'›n son dönemlerinde loncalar, flehirlerde

kendi üyeleri için en güçlü ekonomik ve politik mevkileri kazand›.33

13. yüzy›ldan itibaren, Bat› Avrupa'da, kasaba veya flehrin en zengin ve

en etkili vatandafllar›n› bünyesinde toplayan tüccar loncalar›, birçok

yerel yönetim taraf›ndan resmen tan›nm›flt›. Daha genifl bölgelerde ise,

tüccar loncalar taraf›ndan s›kl›kla büyük lonca merkezleri (Guildhall)

kurulmaktayd›. Üyelerinin hem flehirleraras› ve denizafl›r› hem de ye-

rel bölge ticaretindeki karlar›n› yönetmeye ve korumaya bafllayan lon-

calar, yiyecek, giyecek ve di¤er hammaddelerin da¤›t›m ve sat›fl›n›

kontrol ediyor, ço¤u kez de güçlü tekeller oluflturuyorlard›.34

Kaçak Tap›nakç›lar, ticaret, inflaat, sanayi gibi konularda edindikle-

ri tecrübe ve bilgileriyle, bu birliklere kolayca s›zarak üstad zanaatkarlar

olarak en üst mevkilere yerlefltiler. Loncalar, flövalyelere hem istedikleri

korumay› hem de güçlenme imkan› veriyordu. Böylece, Fransa kral›n›n

ortadan kald›rmaya çal›flt›¤› örgüt, farkl› ülkelerde yerleflik biraderlerle

ba¤lant›y› da koruyarak, yeniden canlanma imkan› buldu.

Bu dönemde flövalyeler, Portekiz'den sonra ilgilerini ‹ngiltere'ye

yönelttiler. Bunun çeflitli sebepleri vard›: ‹lki, tarikat›n Fransa'dan sonra

en fazla örgütlendi¤i, en iyi tan›d›¤› ve en rahat hareket etti¤i ülke, ‹ngil-

tere'ydi. ‹kincisi, ‹ngiltere'de birçok soyluyla akrabal›k ba¤lar›na ve etki-

li himayedarlara sahiptiler. Üçüncüsü, Fransa'da yaflanan bask› ve infaz-

lar ‹ngiltere'de yaflanmam›fl, tarikat›n suçlar› örtbas edilmiflti. Son ola-

rak, Katolik Kilisesi'nin otoritesini tan›mayan ‹skoçya Kral› Bruce, flöval-

yelere kap›s›n› açm›fl ve her konuda onlara destek olmufltu. fiövalyeler

de bütün imkanlar›yla Bruce'u desteklemifl ve üç yüzy›l boyunca güven

içinde yaflayabilecekleri bir vatana kavuflmufllard›. 
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‹ngiltere'nin Tap›nakç› tarihi aç›s›ndan as›l önemi, masonlu¤a geçi-

flin bu ülkede bafllamas›d›r:

"Tap›nakç› banka sistemi, Rönesans boyunca gelifltirilen bankac›l›k sis-

teminin temeli olmufltur. Ortadan kald›r›ld›ktan sonra yeniden dinsel

bir kurum olarak ortaya ç›kmayan flövalyeler, masonlu¤un York Ritiy-

le birleflmifllerdir.35

Daha önce de anlatt›¤›m›z gibi, flövalyelerin dünya

hakimiyetini ele geçirmekte önem verdikleri iki konu

vard›r: Birincisi, her türlü yöntemle maddi güce ulafl-

makt›r; çünkü maddi güç, beraberinde hakimiyeti de ge-

tirmektedir. Bir o kadar önemli ikinci konu ise, tarikata

yeni üyeler bulup sapk›n düflüncelerini yayg›nlaflt›r-

makt›r. Ticari alandaki yat›r›mlar›n› ve tecrübelerini ar-

kalar›na alan flövalyeler, Kilise güvencesiyle kurduklar›

tarikat merkezlerine kolayca yeni üyeler bulup bunlar›

istedikleri gibi yönlendirebiliyorlard›. Bu imkanlar ortadan kalk›nca, Ta-

p›nakç›lar yeni üye kaynaklar› bulma çabas›na girdiler. ‹flte bu aflamada,

lonca teflkilat›, tarikata istedi¤i imkanlar› sunan bir kaynak olarak be-

nimsendi.

fiövalyeler, çeflitli loncalar içinde, duvarc› yani mason loncas›n›

kendi amaçlar›na daha uygun gördüler. Bunun çeflitli sebepleri varsa da

en önemlisi, flövalyelerin Kutsal Topraklarda ö¤rendikleri ezoterik

inançlard›. Eski M›s›r gizemcili¤i, Pisagorculuk ve Yahudi mistisizmi-

nin kayna¤› Kabala ö¤retisinden türeyen bat›l inan›fllara göre, çeflitli sa-

y›lar›n, geometrik flekillerin, sembollerin ve t›ls›mlar›n do¤aüstü güçle-

ri kontrol etme özelli¤i vard›. Ve hatta bu formüllerin, Hiram Usta ve

çok say›da duvarc› taraf›ndan Süleyman Mabedi'nde kullan›ld›¤›na da

inan›yorlard›. 
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Nitekim flövalyeler de, Kutsal Toprak-

larda ö¤rendikleri bu bilgilere dayanarak,

baflta Tomar Kalesi olmak üzere infla ettik-

leri flatolarda gizemli geometrik formlar›,

say›sal formülleri ve sembolleri kullanm›fl,

böylece karanl›k güçlerin, dünya hakimi-

yetini kurmakta kendilerine yard›m ede-

cekleri gibi bat›l bir düflünceye inanm›fllar-

d›r. ‹flte bütün bu birikim, tarikat›n mason

loncalar›na yönelmesine yol açm›flt›r. Bu

süreç masonlar›n kendi tarihi kaynaklar›n-

da flu flekilde anlat›lmaktad›r:

‹flte, bizim Tap›nak fiövalyeleri kendi ta-

rikatlar›nda sahip olduklar› ruhani ve

bedeni hürriyetten istifade ederek,

celb'ettikleri bilumum mason ve inflaat

iflçilerine bu gibi bir hürriyeti vermeyi

taahhüt etmekteydiler. Yegane flart,

bunlar›n mesleki bir imtihandan geçme-

si ve kabul olunmas›yd›. Ayr›ca, bunlar,

mesleklerine ve üstadlar›na sad›k kala-

caklar›na dair bir yeminle ba¤lanmak-

tayd›lar. Kudüs K›rall›¤›nda masonlar›n

hür olarak çal›flabileceklerine dair haber

bütün Avrupa'da yay›l›nca, mukaddes

topraklara do¤ru büyük bir ak›n baflla-

d›. Oraya yerleflenlerin aileleri ço¤ald›.

Ölenlerin cesetleri de flövalyelerinkiler-
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le yan yana topra¤a verildi. Günlük hayat-

lar›n› da flövalyelerin yan›nda sürdüren

masonlar, mesleki ve felsefi tekrislerini de

bunlardan ald›. ‹kinci Haçl› Seferi sona

erince, birçok Avrupal› memleketlerine ia-

de olundu. Tap›nakç›lar, Kudüs'teki tesis-

lerini muhafaza etmekle beraber, Avru-

pa'ya da yerlefltiler ve Paris'te, Londra'da,

Segovia'da ve birçok Avrupa flehirlerinde

Bizans stili kiliseler infla etmeye bafllad›lar.

Buralara flövalyelerin "Commanderie" leri

yerleflti. Londra'daki mabedin Kommandörü,

Kudüs'ten getirtti¤i masonlara Fleet Street'teki

kiliseyi infla ettirdi ve bunlar Londra'daki

hürmasonlar›n nüvesini teflkil etti. Tap›nak-

ç›lar›n en mühim tesisi flüphesiz ki Paris-

te'kiydi. Bu tesis, VI. Louis isimli Fransa

kral›ndan ruhi ve bedeni her türlü imti-

yaz› ald›. Burada çal›flan bütün mason-

lar, hürmason imtiyaz›na sahipti... Bu

arada, Büyük Üstad'›n yak›lmas› s›ra-

s›nda, birçok hürmasonun kendisinin

yard›m›na yetiflmek istedi¤i, fakat

bunlar›n, silahs›z olduklar›ndan, ay-

n› yerde yak›ld›klar› rivayet olunur.

30-40.000 Tap›nak fiövalyesinin ve

bunlarla çal›flan hürmasonlar›n

bundan sonra ne olduklar› tam
Tap›nakç›lar Paris'te, Londra'da ve birçok
Avrupa flehirlerinde Bizans stili kiliseler in-
fla etmeye bafllad›lar. Buralara flövalyelerin
"Commanderie"leri yerleflti. Bunlar hür-
masonlar›n özünü teflkil etti.



olarak bilinmemektedir. Bunlar›n, himaye ettikleri hürmason locala-

r›nda gizlendikleri ve Fransa'y› terk edip ‹ngiltere'ye kaçt›klar› söyle-

nir. Bunlar›n bir k›sm›, ‹skoçya'da Kilwinning Hürmasonlar Locas›'n›

kurdu. Bu locan›n, ‹skoçya Locas›'n›n matrikülünde 0 numara ile ka-

y›tl› oldu¤u söylenir. Hürmasonlu¤un perdesi arkas›nda, Tap›nakç›

Tarikat› yeniden kuruldu ve ‹skoçya k›ral› Robert Bruce'un himayesi-

ne mazhar oldu. Bu himaye Stuart hanedan› taraf›ndan da devam etti-

rildi.36

Ayn› süreç, mason teflkilat›n›n yay›nlad›¤› bir dergide ise flu flekilde

anlat›lmaktad›r: 

Baz› Tampliye (Tap›nak) fiövalyeleri mason k›l›¤›na girer ve masonla-

r›n aras›na kar›flarak hayatlar›n› kurtar›r. Baz›lar›, ülke d›fl›na kaçabil-

mek için masonlara verdikleri 'Laissez Passer'leri kullan›r. Bir k›s›m

Tampliye ‹spanya'ya geçerek, Caltrava, Alcantara, Saint Jacques de

I'Epee tarikatlar›na kat›l›r, di¤er bir k›sm› da, Portekiz'e geçip Ordre du

Christ örgütüne dönüflür. Baflka bir grup, Roma-Germen ‹mparatorlu-

¤u'na geçip Toton fiövalyelerine kat›l›r. Oldukça büyük bir grup Hos-

pitaliyelere iltihak eder. ‹ngiltere'deki Tampliyeler bu olay s›ras›nda

önce tutuklanarak sorguya çekilir, ancak hemen serbest b›rak›l›rlar.

Hatta baz› ülkelerde haklar›nda hiçbir ifllem yap›lmaz.

Tampliyeler, 1804 y›l›na kadar, yani Bernard-Raymond Fabre Palabrat

de Spolete bu tarikat›n yeniden büyük üstad› oluncaya kadar, tarih

sahnesinden çekilmifl görünür. Bu kiflinin 1814'de yapt›¤› tesadüfi keflif

çok ilginçtir. Spolete, 1814 y›l›nda Paris'te, Seine nehri k›y›s›ndaki sa-

haflar›n tezgahlar›nda bir el yazmas›na rastlar. Grekçe el yazmas›nda

Yuhanna ‹ncili'nin bir tefsiri yer almaktad›r. ‹ncil'in son iki k›sm› yok-

tur. Onun yerine üçgenlerle ayr›lm›fl baz› aç›klamalar bulunmaktad›r.

Bu k›s›mlar› dikkatle tetkik etti¤inde, bunun Tampliyelerin 5. büyük
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üstad› Bertrand de Blanchefort (1154)'den bafllamak üzere, 22. büyük

üstad› Jacques de Molay'a ve devamla, 23. büyük üstad Larmenius de

Jerusalem (1314)'den Claude-Mathieu Radix de Chevillon (1792)'a ka-

dar uzanan bütün Tampliye büyük üstadlar›n› kapsayan bir liste oldu-

¤unu anlar. Bu belgeden, Jacques de Molay'›n büyük üstadl›k görevini

Larmenius de Jerusalem'e vasiyet etti¤i varsay›l›r. Bu da Tampliyelerin

hiçbir zaman ortadan kalkmam›fl oldu¤unun kan›t› say›l›r. Nitekim,

günümüzdeki Tampliyeler ayn› zamanda birer hürmasondur.37

Tap›nakç›lar, sistemini yak›ndan tan›d›klar› mason loncalar›n› ele

geçirmekte, kendi felsefe, inanç ve ritüellerini loncalara kabul ettirmek-

te fazla bir zorlukla karfl›laflmad›lar. Loncalarda ç›rak-kalfa-üstad hiye-

rarflisiyle yap›lan s›n›fland›rma, zanaat koluyla ilgili s›r saklama gelene-

¤i ve inflaatlar›n sözde dinlerle olan sembolik iliflkisi flövalyelerin iflini

kolaylaflt›rm›fl; loncalar, k›sa bir süre sonra tamamen kimlik de¤ifltirerek

mesleki olmaktan çok, karanl›k fikirlerin yay›ld›¤›, siyasi komplolar›n

planland›¤› birer Tap›nakç› merkezi haline gelmifltir. 

Masonlar taraf›ndan kaleme al›nan temel eserlerde bu tarihsel bir-

likteli¤in daha çok sembolik özelliklerine yer verilirken, masonlu¤un Ta-

p›nakç›lardan miras ald›¤› karanl›k özellikler geri planda tutulmufltur.

Bir kaynakta flu bilgilere yer verilmektedir:

Le Forestier, konuyu yak›ndan takip etmifltir ve vard›¤› sonuçlar, bu-

gün için tart›flma götürmez gibi görünmektedir. Tap›nakç›lar› mason-

lu¤un atas› durumuna getiren ilk belge, 1760 tarihli bir Strasbourg el

yazmas› olup, gizli ilimlere ilgilerini hiç de gizlememektedir. Bu belge,

efsanenin kökenini ortaya koymakta, yani, tarikat s›rlar›n›n Jacques de

Molay'dan ça¤dafl masonlu¤a kadar aktar›ld›¤›n› göstermektedir. Le

Forestier'ye göre, Alman Rose-Croix'lar›n›n (Gül-Haçlar›n) etkisi flüp-

hesizdir; fakat "bunlar›n, masonik gelene¤e ve s›rra, bir gizlilik ve özel-
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likle bir kapal›l›k atfetmek suretiyle, yeni bir yorum biçimi bulmaktan

baflka bir amaçlar› olmam›flt›r." Buna karfl›n, mabetsel devaml›l›k, dev-

rin ekosizmine belirli bir mant›k getiriyordu: Bu devaml›l›k, ayn› za-

manda, onda eksik olan tarihi silsileyi ve o zamana kadar onda mevcut

olmayan tutarl›l›¤› getiriyordu. 38

Kudüs'ün Haçl›lar taraf›ndan al›nmas›ndan sonra ortaya ç›kan mi-

mari üslup incelendi¤inde, Avrupa'daki ilk planl› Kilise inflaatlar›n›n bu

tarihlerden sonra bafllad›¤› ve Gotik tarz›na geçildi¤i anlafl›lmaktad›r.

Gotik, Tap›nakç›lara özgü bir mimari anlay›fl olarak ortaya ç›km›flt›r.

Graham Hancock, The Sign and the Seal (‹flaret ve Mühür) adl› kitab›nda

gotik mimarinin 1134 y›l›nda, en önemli Tap›nakç› merkezlerinden biri

olan, Chartres Katedrali'nin kuzey kulesinin yap›m çal›flmalar› s›ras›nda

do¤du¤unu belirtmektedir. Gotik mimarinin en önemli özelli¤i, Tap›-

nakç›lara özgü Kabalistik simgelerin bu stile göre infla edilmifl binalarda

yo¤un olarak kullan›lmas›d›r.

Tampliye büyük üstad› ayn› zamanda mason büyük üstad› olma-

s›yla birlikte, operatif masonluk tarz›ndan spekülatif masonlu¤a do¤ru

da aflamal› bir geçifl bafllam›flt›r. Operatif masonluk, asl›nda duvarc› us-

talar›n›n topland›¤› bir meslek örgütüdür. Kiliseler, kaleler ve Tap›nakç›-

lar›n gizli buluflma mekanlar› operatif localarda kay›tl› bulunan duvar-

c›lar taraf›ndan infla edilmifltir. Ancak belirli bir aflamadan sonra, sem-

boller ve gizem, daha do¤rusu Tap›nakç›lar›n sapk›n ö¤retileri ve tören-

leri localara hakim olmaya bafllam›flt›r. Bu aflamadan sonra mason loca-

lar› mesleki bir örgüt olmaktan ç›k›p, Tap›nakç›lar›n gizli örgütü haline

gelmeye bafllam›flt›r. Bu yeni localar spekülatif masonluk ad›yla an›lm›fl-

t›r. Art›k bu localar duvar ustalar›n›n de¤il, üst düzey yöneticilerin, soy-

lular›n ve zengin tüccarlar›n, Tap›nakç›lar taraf›ndan, kendi amaçlar›
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do¤rultusunda biraraya getirildi¤i yerler haline gelmifltir. 

Bunun yan›nda, Paris'te di¤er mesleklerin birer merkezi olmas›na

karfl›n, masonlar›n ayr› bir merkezinin olmay›fl› ve masonlar›n merkez
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olarak Tampliyelerle ayn› mekanlar› kullanmalar›, iki kurum aras›ndaki

yak›nl›¤› aç›klamas› bak›m›ndan dikkat çekicidir. Papa'n›n ferman›yla

1312 y›l›nda feshedilen Tampliye tarikat›yla birlikte masonlar›n serbest

dolafl›m haklar› da kald›r›lm›flt›r. Bu nedenle, Fransa'daki masonlar›n

Almanya'ya kaçmas›yla bu ülkedeki Gotik mimari üslubu birdenbire

zirveye ç›km›flt›r. Fransa'dan kaçabilen Tampliye fiövalyelerinin s›¤›n-

d›klar› operatif mason localar› da zamanla spekülatif masonik tarza dö-

nüflmüfltür.

Tampliyelerin kurallar› ayn› zamanda masonlar›n da kurallar›d›r.

Yukar›da özetle aç›klanmaya çal›fl›ld›¤› gibi, iki yüzy›l birarada ve içiçe

yaflayan Tampliye tarikat› ve masonluk kurumu birbirlerini belirgin öl-

çüde etkilemifllerdir. Hatta, masonlar›n ritüelleri adeta Tampliyelerden

kopya edilmifl denilecek kadar birbirine benzerdir. Bu itibarla, masonla-

r›n kendilerini büyük ölçüde Tampliyelerle özdefllefltirdikleri ve asl›nda

özgün gibi görünen masonik ezoterizm içinde önemli boyutlarda Tamp-

liye miras› oldu¤u ortadad›r. 

Tap›nakç›lar, ele geçirdikleri localar›, yeniden yap›land›rmaya ve

gizli bir örgüt haline getirmeye bafllam›fllard›r. Mason localar›n› kendi

sapk›n ö¤retilerine, örgütlenme yap›lar›na, ve sembollerine göre uyarla-

yan fiövalyeler, bu fleytani ve sembolik törenleri, ayinleri masonik rit ola-

rak adland›rm›fllard›r. Masonlu¤un en eski kolu olan ‹skoç Riti, bu

amaçla devreye sokulan mason localar›n›n ilki olarak, 14. yüzy›l›n bafl›n-

da ‹skoçya'ya s›¤›nan Tap›nakç›lar taraf›ndan kurulmufl ve di¤er locala-

ra örnek teflkil etmifltir. 

Nitekim ‹skoç Ritinin en üst derecelerine verilen isimler, Tap›nak-

ç› tarikat›nda as›rlar önce flövalyelere verilen ünvanlard›r. Bu gelenek

günümüzde de devam etmektedir. On sekizinci yüzy›l›n en önemli
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Gotik tarzda infla edilmifl mason locas› (üstte). Masonlar›n ritüelleri
adeta Tap›nakç›lardan kopya edilmifl denilecek kadar benzerdir. 
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masonlar›ndan Baron Karl von Hund, ‹skoç Riti ve Tap›-

nak fiövalyeleri ile ilgili detayl› bir çal›flma yapm›fl ve

‹skoç Ritini, Tap›nakç›lar›n "restorasyonu" olarak

adland›rm›flt›r:

… Dahas›, masonik gelene¤e göre, Tap›nakç›lar ve dö-

nemin mason loncalar› aras›nda kesinlikle bir anlaflma

yap›lm›flt›r... Daha sonra Robert Bruce onlar› korumas›

alt›na alm›fl ve yedi y›l sonra onun bayra¤› alt›nda

Bannockburn'da, ‹ngiltere'de tarikat› kald›ran II. Ed-

ward'a karfl› savaflm›fllard›r. Bu savafl›n ard›ndan, Robert Bruce'un,

H.R.M (Heredom) ve R.S.Y.C.S. (Rosy Cross) fiövalyeleri adl› kraliyet

tarikatlar›n› kurdu¤u söylenmifltir... Yine 1314 y›l›nda, Robert Bru-

ce'un, 1286'da kurulan ve ad›na Heredom ismi de eklenen ve tarikat›n

as›l merkezi olan ünlü Kilwinning locas›nda, Tap›nakç›lar ve H.R.M.

Baron Karl von Hund,
‹skoç Riti ve Tap›nak
fiövalyeleri ile ilgili detayl›
bir çal›flma yapm›fl ve
‹skoç Ritini, Tap›nakç›lar›n
"restorasyonu" olarak ad-
land›rm›flt›r.

‹skoç Riti amblemi



Kraliyet tarikat›n›, kendi ordusunda savaflm›fl olan mason loncalar›yla

birlefltirdi¤i belirtilmifltir. ‹skoçya temel olarak operatif masonlu¤un

vatan›d›r. Tap›nakç›lar›n inflaat sanat›ndaki maharetlerine bak›ld›¤›n-

da, iki grubun iflbirli¤ine girmesinden daha do¤al ne vard›r!.... Ortaça¤

duvarc›lar›n›n profesyonel loncas› ile felsefi becerileri olan gizli bir

grup aras›ndaki bereketli birliktelik...

Kendisi de yüksek dereceli bir mason olan Dr. Mackey, Lexicon of

Freemasonry (Masonluk Sözlü¤ü), adl› eserinde durumu flu flekilde özet-

liyor: 

"... Tap›nak fiövalyelerinin sadece s›rlara sahip olmakla kalmad›klar›n›,

ayinler düzenlediklerini ve bunlar› masonlara afl›lad›klar›n› biliyo-

ruz..." 39

Tap›nakç›lar›n kurdu¤u ‹skoç Riti fazla bir de¤iflime u¤ramadan

devam etmifl, günümüz masonlu¤unun da temelini oluflturmufltur. Sem-

boller, dereceler, törenler ve en önemlisi organizasyonun amac›, de¤ifl-

mesi mümkün olmayacak bir flekilde ‹skoçya'da gelenekselleflmifltir. Da-

ha sonra bütün dünyaya yay›lmas›na ve birçok kollara ayr›lmas›na ra¤-

men, masonlu¤un temel Tap›nakç› felsefesi de¤iflmemifl, ancak güncel

geliflmelere uygun olarak yöntem de¤ifliklikleri yap›lm›flt›r: 

... ‹skoç Ritinin miras›n› üstlenen ak›mlar aras›nda en önemlisi, von

Hund taraf›ndan biçimlendirilen "Strict Observance" (Kesin ‹taat) Riti

oldu. En yüksek derecesinin ad› "Tampliye fiövalyesi" olan Strict Ob-

servance Riti k›sa süre içinde tüm Avrupa'ya yay›lmay› baflard›.

Bu örneklerden de anlafl›laca¤› üzere, flövalyeler, iki önemli silaha

kavuflmufllard›r. Bir yandan, Portekiz örne¤indeki gibi, kraliyet güven-

cesi alt›nda genifl maddi imkanlara ulaflm›fl olarak serbestçe hareket

ederken, bir yandan da ideolojilerinin yay›lmas›n› ve uygulanmas›n›
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sa¤layacak güçlü bir örgüt kurmufllard›r. 

Buraya kadar inceledi¤imiz Tap›nakç› felsefesini özetlersek flöval-

yelerin, yeni görüntüsüyle masonlar›n, neler planlad›¤›n› anlamak

mümkün olacakt›r: ‹lk ve en önemli unsur, Tap›nakç›lar›n din ahlak›na

olan düflmanl›¤›d›r. Çünkü, Tap›nakç›-masonik felsefe gerçek din

ahlak›na hiçbir flekilde uygun de¤ildir. 

Tap›nakç›lar, din ahlak›n› kendi sapk›n felsefelerini dünyaya yay-

makta önlerinde en önemli engel olarak görmekte ve bu nedenle kendi-

lerince din ahlak›n› ortadan kald›rmak için mücadele etmektedirler. fiö-

valyelerin plan› çok aç›kt›r: Dünyaya, hem maddi hem de ideolojik ola-

rak hakim olmak ve bunun önündeki engelleri ortadan kald›rmak... An-

cak, Tap›nakç›lar da bunun kolay bir fley olmad›¤›n›n, gerçekleflmesi için

uzun bir zaman gerekti¤inin fark›ndad›rlar. Gerekli plan ve yöntemi, bu

gerçe¤i göz önüne alarak belirlemifllerdir. 

Oysa, Tap›nakç›lar da dahil olmak üzere, inkar edenlerin hileli dü-

zenleri ve tuzaklar› ne olursa olsun, ne kadar sa¤lam görünürse görün-

sün bozulmaya mahkumdur. Allah bu gerçe¤i Kuran'da flöyle haber ver-

mektedir:

Onlar hileli bir düzen kurdu. Biz de (onlar›n hilesine karfl›) onla-

r›n fark›nda olmad›¤› bir düzen kurduk. Art›k sen, onlar›n kur-

duklar› hileli-düzenin u¤rad›¤› sona bir bak; Biz, onlar› ve ka-

vimlerini topluca yerle bir ettik. ‹flte, zulmetmeleri dolay›s›yla

enkaza dönüflmüfl ›p›ss›z evleri. fiüphesiz bilen bir kavim için

bunda bir ayet vard›r. ‹man edenleri ve sak›nanlar› da kurtard›k.

(Neml Suresi, 50-53)

Baflka ayetlerde de inkarc›lar›n hileli düzenlerine kendilerinin dü-

fleceklerini Allah flöyle bildirmektedir:

Yoksa hileli-bir düzen mi kurmak istiyorlar? Fakat (as›l) 'o inkâr
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Masonlu¤un temel Tap›nakç› felsefesi
de¤iflmemifl, ancak güncel geliflmelere uygun
olarak yöntem de¤iflikli¤i yap›lm›flt›r.
Resimde Tap›nakç› fiövalyesi "Strict
Observance" Ritine ba¤l› bir mason görülüyor.
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edenler hileli-düzene düflecek olanlard›r. 

Yoksa onlar›n, Allah'›n d›fl›nda baflka bir ilahlar› m› var? Allah,

onlar›n flirk kofltuklar›ndan yücedir. (Tur Suresi, 42-43)

Tap›nakç› Felsefe, Masonik Eylem
Tap›nakç›lar, mason localar› güçlenip etkin bir hale gelinceye kadar,

yani 18. yüzy›la de¤in geçen üç yüzy›l boyunca Kilise karfl›t› ak›mlar› ör-

gütlemeye ve yo¤un ticari faaliyetlere odaklanm›fllard›r. Portekiz'de do-

ru¤a ulaflan sömürgecilik faaliyetleri, "East and West India" ad›nda dev

sömürge flirketlerinin do¤mas›na yol açm›fl; bu flirketlerin bünyesinde

kurulan borsalar, büyük bir gelir kayna¤› haline gelmifltir. Portekiz, ‹n-

giltere ve ‹spanya'n›n ard›ndan, Hollanda, Fransa, ‹talya, Almanya gibi

ülkeler de sömürgecili¤e giriflmifl, Avrupa'n›n kapitalist yap›s› belirme-

ye bafllam›flt›r. 

Ayn› dönemde, Tap›nakç›lar›n bankerlik ifllemleri, Yahudi tefecile-

rin de ortakl›¤›yla kurumsal bankac›l›k faaliyetlerine dönüflmeye baflla-

m›flt›r. Hollanda ve ‹ngiltere, finansal faaliyetin merkezi haline gelmifltir.

Tap›nakç›lar hem zengin birer tüccar ve bankac›, hem kraliyet çevrele-

rinde etkin birer soylu, hem de yerel localarda halk›n nabz›n› tutan birer

politikac› olmufllard›r. Uzun y›llar süren din savafllar› sonucunda H›ris-

tiyan dünyas› parçalanm›fl ve Katolik Kilisesi'nin mutlak hakimiyeti so-

na ermifltir. Kilise özellikle Protestanl›k ak›m›n›n etkili oldu¤u Kuzey ül-

kelerinde kontrolü kaybetmifl ve halk›n tepkisini çeken bir kurum hali-

ne gelmifltir. Bu ülkeler, sahip olduklar› yeni mezhepsel anlay›fl sebebiy-

le, daha önce Kilise taraf›ndan yasaklanan, din ahlak›na uygun olmayan

kapitalist-materyalist felsefenin yerlefltirilmesinde öncelik kazanm›fllar-

d›r. Özellikle faizin serbest b›rak›lmas› bu faaliyetlerde tetikleyici bir un-

sur olmufltur. 

Tap›nakç›lar›n kendi sapk›n felsefelerini rahatça empoze edebildik-
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leri bu müsait koflullar, din karfl›t› ak›mlar›n güçlenmesine neden olmufl-

tur. Bu kapitalist zihniyetle birlikte insanlar›n büyük ço¤unlu¤unun ya-

flam flekilleri ve dünyaya bak›fl aç›lar› da de¤iflmifltir. Kilise kurumlar›

belirli Tap›nakç›-masonik çevreler taraf›ndan y›prat›lmaya çal›fl›lm›fl, sü-

rekli propagandayla halk›n ahirette hesap vereceklerini düflünerek de¤il,

yaln›zca bu dünya için çal›flmalar› telkin edilmifltir. Böylece insanlar so-

rumsuzca davranmaya, yaln›zca kendilerini düflünmeye flefkat, merha-

met ve yard›mlaflmaya gerek olmad›¤›na inanmaya yönlendirilmifller-

dir. Ayn› karanl›k çevrelere mensup edebiyatç›lar, filozoflar, politikac›lar

bu anlay›fl› yo¤un bir flekilde desteklemifllerdir.

Localarda üretilen din ahlak›na düflman felsefeler k›sa sürede poli-

tik slogan haline geliyor ve Frans›z Devrimi gibi büyük olaylar› ateflle-

yebiliyordu. Bütün bu faaliyetlerin ortak temas› olarak insanlar din ah-

lak›ndan uzaklaflmaya, dünyevi bir hayat yaflamaya davet ediliyordu.

Oysa bu son derece tehlikeli bir durumdu. ‹nsanlar›n din ahlak›ndan

uzaklaflt›r›lmas›n›n ne kadar büyük bir tehlike oldu¤u ise, zaman içinde

yaflanan geliflmelerle daha da iyi anlafl›lacakt›.

Önceki bölümlerde de belirtti¤imiz gibi Tap›nakç›lar, büyü, t›ls›m

gibi yöntemleri güç elde etmekte bir araç olarak görmüfllerdi. Onlar da

dönemin ilkel inançlar›na uygun olarak, zenginli¤in bu yoldan kolayca

elde edilebilece¤ine inanm›fllard›. Ancak uzun y›llar süren simyac›l›k,

büyücülük çal›flmalar› onlara istedikleri gücü vermemiflti. Oysa sanayi

devrimi ve geliflen teknolojinin getirdi¤i de¤ifliklikle, büyünün ve sihrin

yerini art›k bilim ve teknoloji alm›flt›. Tap›nakç›lar da, k›sa zamanda bu

de¤iflime ayak uydurmufl ve kendi ideolojik amaçlar› için simya, t›ls›m

gibi modas› geçmifl yöntemlerin yerine bilimi kullanmaya bafllam›fllar-

d›r. Siyasi ve sosyal alanlarda oldu¤u gibi, biyoloji, t›p, mühendislik bafl-

ta olmak üzere temel bilim dallar›na da yönelenTap›nakç›-mason örgüt-
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lenmesi, bu alanda kontrolü ele geçirmek için büyük çaba sarf etmifl ve

çarp›k materyalist yorumlarla bilimi sözde din karfl›t› bir çerçeveye sok-

maya çal›flm›flt›r. 

Geçti¤imiz yüzy›llardaki materyalist ve evrimci hayat görüfllerinin

entelektüel alanda yayg›n kabul görmesinin perde arkas›nda Tap›nakç›-

masonik çevrelerin çok önemli katk›lar› olmufltur. Bu alandaki baflar›n›n

önemli sebepleri vard›r. ‹lk sebep, o zamanki Katolik Kilisesi'nin, çeflitli

bilim dallar›nda benimsedi¤i tutucu, dogmatik ve bask›c› tavr›n cahil

halkta oluflturdu¤u Kilise karfl›t› e¤ilimdir. 

Avrupa'da, Galile örne¤iyle sembolleflen, "Kilise, dolay›s›yla din bi-

lime karfl›d›r" yan›lg›s› yerleflik bir hale gelmifl ve sanki "bilim dinsizle-

rin alan›d›r" gibi gerçek d›fl› bir anlay›fl ortaya ç›km›flt›r. Bu yanl›fl görüfl

sonraki yüzy›llarda daha da yayg›n bir hale gelerek, materyalist ak›mla-

r›n din aleyhinde öne sürdükleri hayali bir iddia haline gelmifltir. ‹kinci

sebep ise localarda Tap›nakç› zihniyetiyle yetiflmifl din aleyhtar› felsefe-

cilerin, büyük bilim adamlar› ve düflünürler olarak öne sürülmeleri ve

bu kiflilerin ortaya att›klar› din ahlak›na karfl›, ateist görüfllerin bilgisiz

halka bilimin gösterdi¤i gerçekler olarak sunulmas›d›r. Tüm bu faktör-

ler, biraderlerinin de deste¤iyle, bilim dünyas›na materyalist düflünce-

nin hakimiyetini getirmifltir. Bu yöntemle Tap›nakç›lar din ahlak›na kar-

fl› mücadelelerinde yeni bir yöntem gelifltirmifl ve insanlar› din ahlak›n-

dan uzaklaflt›rmak için bilimi çarp›tma ve bilimsellik ad› alt›nda göz bo-

yama taktiklerini kullanmaya bafllam›fllard›r. 

Tap›nakç›lar, zanaatkarlar›n kurdu¤u yerel operatif loncalar› kulla-

narak, bunlar› perde arkas›ndaki ideolojik çal›flmalar› için birer üs hali-

ne getirmifller ve din ahlak›na karfl› ilk örgütlü faaliyeti bu loncalar› pa-

ravan yaparak bafllatm›fllard›r. Özellikle Almanya, Belçika, ‹ngiltere gibi

ülkelerde Kilise karfl›t› ak›mlara kapsaml› destek sa¤lam›fllard›r. Bu k›fl-
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k›rtma hareketleri k›sa sürede meyvelerini vermifl ve Reform'u takip

eden dönemde bütün Avrupa'y› din savafllar› sarm›flt›r. 

Tap›nakç›lar bu amans›z savafllar döneminde, bir yandan Kilise'nin

siyasi ve sosyal statüsüne a¤›r bir darbe indirerek din birli¤ini parçalar-

ken, di¤er yandan kendi materyalist amaçlar›n› rahatça hayata geçirebi-

lecekleri bir ortam meydana getirmifllerdir. Bu dönemde yaflanan pek

çok olay, halk›n din ahlak›ndan h›zla uzaklaflmaya bafllad›¤› sürecin

bafllang›c› olmufltur.

Tap›nakç›lar›n ikinci büyük eylemi, masonlar›n ne kadar büyük bir

etkinli¤e ulaflt›klar›n›n da göstergesidir. Geliflen sosyal yap› sebebiyle çe-

flitli ifl kollar› ön plana ç›k›nca, baz› doktorlar, hakimler, avukatlar, asker-

ler ve yerel politikac›lar mason localar›nda birarada hareket etmeye bafl-

lam›fllard›. 

Art›k siyasi geliflmeler mason localar›nda bu kifliler taraf›ndan yön-

lendirilir hale gelmiflti. Tap›nakç›-mason biraderler, iflte tam bu aflamada

Frans›z Devrimi'ni organize etmifllerdir: 

1717 y›l›nda operatif mason localar›nda çal›flmakta olan "Kabul Edil-

mifl Masonlar", 18. yüzy›l›n dini, siyasi ve fikri ortam›nda kendilerine

tolerans ve fikir hürriyeti temin edecek bir teflekkül kurmay› kararlafl-

t›rd›lar. Bu teflekkülün adetlerini, iflaretlerini, merasimlerini zaman›n

gizli teflekkülleri olan masonluk, Roskuruva, Tampliye gibi kurulufllar-

dan; tefekkür sistemini de 17. ve 18. yüzy›lda ‹ngiltere'de filizlenmeye

ve yay›lmaya bafllayan hür düflünce fikrinden alm›fllard›r.40

Frans›z Devrimi, Tap›nakç›lar›n hem Fransa kral›ndan ald›klar› bir

tür intikam, hem de bundan sonra kullanacaklar› yöntemin bir bafllang›-

c› olmufltur. 

Devrimin k›sa sürede, büyük ve genifl bir etkiyle gerçekleflti¤ini gö-
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ren Tap›nakç›lar, di¤er ülkelerde de h›zla faaliyete geçmifllerdir. Frans›z

Devrimi'yle iktidara gelen Tap›nakç›-mason zihniyeti, krall›klar›n parça-

lanmas›nda, Kilise'nin zay›flamas›nda ve materyalist anlay›fl›n yayg›n-

laflmas›nda, önce Avrupa'ya ve ard›ndan Balkanlar'a, sonra da Ameri-

ka'ya kötü örnek teflkil etmifltir. Devrimler birbirini izlemifl, k›sa bir süre

sonra Kilise ve Kilise'yi destekleyen kurumlar büyük bir yenilgiye u¤ra-

m›flt›r. Tap›nakç› masonlar›n Osmanl› ‹mparatorlu¤u'na verdikleri zarar

da bu dönemde bafllam›fl ve güçlenerek devam etmifltir.



Masonlar, önce Balkanlar'da örgütlenmifl ve bu topraklarda yafla-

yan halklar› Osmanl›'ya karfl› k›flk›rtm›fllard›r. Çok geçmeden büyük bir

çözülme yaflanm›fl ve Osmanl› Devleti çöküfle geçmifltir. Mason locala-

r›nda kurulan ve ülkemizin bafl›na büyük belalar açan ‹ttihat ve Terakki

Cemiyeti de ayn› ideallerle yola ç›km›fl ve Tap›nakç›-masonik felsefeyi

ülkemizde yerlefltirmek için her türlü yönteme baflvurmufltur. Paris'te

yay›nlanan Le Temps gazetesinin 20 A¤ustos 1908 tarihli say›s›nda, Sela-

nik'teki iki önemli ‹ttihatç›, Refik Bey ve Binbafl› Niyazi ile yap›lan rö-

Siyasi ve sosyal alanlarda ol-
du¤u gibi, biyoloji, t›p, mü-
hendislik baflta olmak üzere
temel bilim dallar›na da yöne-
lenTap›nakç›-mason örgütlen-
mesi, bu alanda kontrolü ele
geçirmek için büyük çaba
sarf etmifl ve çarp›k materya-
list yorumlarla bilimi sözde
din karfl›t› bir çerçeveye sok-
maya çal›flm›flt›r.
Avrupa'da, Galile örne¤iyle
sembolleflen, "Kilise, dolay›-
s›yla din bilime karfl›d›r"
yan›lg›s› yerleflik bir hale gel-
mifl ve sanki bilim dinsizlerin
alan›d›r gibi bir anlay›fl orta-
ya ç›km›flt›r. Bu yanl›fl görüfl
sonraki yüzy›llarda daha da
yayg›n bir hale gelerek, ma-
teryalist ak›mlar taraf›ndan
s›kça kullan›lm›flt›r. 
Resimde Galile görüfllerini
aç›klarken görülüyor.
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portajda verilen bilgiler, masonlu¤un bu hareket içindeki etkisini göster-

mektedir:

Mülakat› yapan gazeteci, ‹ttihad-› Terakki'nin 1905 ila 1908 tarihleri ara-

s›nda masonluktan ne kadar yard›m gördü¤ünü ve etkilendi¤ini sordu.

Verilen cevap ilginçtir ve flu flekilde özetlenebilir: Masonluk ve bilhassa

‹talyan masonlu¤u bize manen destek oldu. Selanik'te müteaddit loca-

lar faaliyette idi. Hakikatte ‹talyan localar› ‹ttihat Terakki'ye yard›mc›

oldular ve bizleri korudular. Ço¤umuz mason oldu¤umuzdan genelde

teflkilatlanmak için localarda topland›k. Üyelerimizi de genelde localar-

dan seçmeye çal›fl›rd›k. Localardaki faaliyetlerimizden ‹stanbul flüphe-

lenmeye bafllad› ve birkaç hafiye localara s›zmay› baflard›... 41
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Büyük önder Atatürk, mason localar› konusunda en isabetli görüfle

sahip devlet adam›d›r. Cumhuriyet'in kurulmas›n›n ard›ndan, masonla-

r›n CHP'yi ele geçirmeye çal›flt›¤›n› fark eden Mustafa Kemal, 1935 y›l›n-

da localar› kapatm›flt›r. Ancak localar›n kapat›lmas› masonlar›n faaliye-

tini durdurmam›flt›r. Atalar› Tap›nakç›lar gibi yeralt›na çekilen örgüt, bir

zaman sonra Türk siyaseti ve ekonomisinde yeniden kendini belli etme-

ye ve etkili olmaya bafllam›flt›r. Bu etki günümüze kadar artarak devam

etmifl ve son dönemde medyada s›kça gündeme gelerek varl›¤›n› bir kez

daha kamuoyuna hissettirmifltir.

Bütün bu gerçekler göstermektedir ki, Tap›nak fiövalyeleri, tüm

dünyada oldu¤u gibi, Türkiye'de de gizli ve organize bir örgüt halinde

faaliyet göstermektedir. Resmi ve gayr› resmi pek çok kurum ve kurulu-

flun içinde yuvalanm›fl bu örgütün, üyeleri kendilerini gizleseler bile

amaçlar› ve yöntemleri bellidir. Bu karanl›k örgüt mensuplar›, milli ve

manevi de¤erlerini savunan, vatan›n› ve milletini sevip koruyan, insan-

lar› Allah'a iman etmeye, Kuran ahlak›n› yaflamaya ça¤›ran samimi Müs-

lümanlar› her türlü sindirme, k›flk›rtma, tahrik, iftira ve karalama yönte-

mini kullanarak ortadan kald›rmay› hedeflemektedir. 

Böylelikle, dindar ve milliyetçi Türk ulusunu birbirine kenetleyen

ulvi de¤erleri zay›flatarak milli birlik ve bütünlü¤ümüzü parçalama

amaçlar›n›n ve fleytani emellerinin karfl›s›nda önemli bir engel olarak

gördükleri Türk Milleti'ni diledikleri gibi yönlendirmek hayalini tafl›-

maktad›rlar. Ne var ki, tarih boyunca her dönemde bu tür karanl›k

oyunlar Müslüman Türk Milleti üzerinde oynanmaya çal›fl›lm›fl, fakat

bu tür giriflimler her zaman hüsranla sonuçlanm›flt›r. Bundan sonra da

bu tür fleytani planlar›n, tuzaklar›n, komplolar›n baflar›ya ulaflmas› asla

mümkün de¤ildir. Çünkü flanl› Türk Milleti bu tür alçakça planlar› bo-

zacak ve bu planlar› tasarlayanlar›n aleyhine çevirecek imana, güce ve
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akla fazlas›yla sahiptir. Özüne ve de¤erlerine ba¤l› kald›¤› sürece de, ne

Tap›nakç›lar ne masonlar ne de herhangi baflka bir fler oda¤› bu flanl›

Milletin evlatlar›na asla zarar veremeyecektir!  

Vicdan sahibi Türk Milleti masonlar›n ve Tap›nakç›lar›n da do¤ru

yola uymalar› için her zaman tüm gücüyle gayret edecek, kötülerin bir-

li¤ini sevgiyle, bar›flla ve hoflgörüyle ortadan kald›racakt›r. Masonlar›n

da, üyesi bulunduklar› bu kirli ittifak›n dünya üzerindeki y›k›c› etkisini

fark ettikten sonra ayn› düzen içinde kalmak istemeyecekleri aç›kt›r. On-

lar da bozgunculu¤un yerine sevgi ve hoflgörünün, dejenerasyonun ye-

rine güzel ahlak›n hakim olmas› için çaba gösteren iyilerin ittifak›na ka-

t›lacak, daha iyi bir dünya için çal›flacaklard›r.
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KK itap boyunca gördü¤ümüz gibi, Tap›nak-

ç›lar Avrupa'da ilk kapitalist kurumlar›

icat eden örgüttür. Ticaret ve sermayeyi en kor-

kunç suç aleti haline getiren de yine onlard›r.

Her nas›l olursa olsun "paraya ulaflmak", kur-

duklar› sapk›n dinin en temel kural›d›r. Kanun,

kural, vicdan ve ahlak tan›mayan biraderler, gayr›

meflru bütün yöntemleri ticaretin içine sokmufllard›r. 

Sömürgecilikten ya¤maya, spekülasyondan rüflvete kadar her türlü

yöntemi kullanan Tap›nakç›lar, mafya tipi örgütlenmenin de ilk temelle-

rini atm›fllard›r. Karfl›lar›ndaki en büyük engel olan din ahlak›n› kendi-

lerince ortadan kald›rmak için karanl›k servetlerini kullanan tarikat üye-

leri, para gücü sayesinde taraftar bulmakta da zorlanmam›fllard›r.

12. yüzy›ldan beri yürütülen bu faaliyet, günümüzde en ileri düze-

ye ulaflm›flt›r. Birçok Bat›l› ülkede istediklerini elde eden Tap›nakç›lar,

uzun bir süreden beri, henüz ele geçiremedikleri topraklara el atm›fllar-

d›r. H›ristiyanl›¤› parçalarken kulland›klar› yöntemler, Müslümanl›k

karfl›s›nda çaresiz kalm›flt›r. ‹nsanl›¤› yaln›zca dünyevi bir yaflam biçimi-

ne davet eden fleytani telkinlerinin, Allah'›n izniyle, Müslüman Türk

Milleti karfl›s›nda da hiçbir etkisi yoktur. 

Her dönemde, baflta Atatürk olmak üzere Türk-Müslüman önder-
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ler, bu tarikat›n sinsi oyunlar›n› bozmufl, planlar›n› ortaya ç›karm›fl ve

bu yap›lanma ile fikri mücadele içinde olmufllard›r. Günümüzde bu fik-

ri mücadele devam etmekte, dinine ba¤l›, vatan›n› seven samimi insan-

lar, Tap›nakç›-masonlar›n oyunlar›n› her defas›nda bozmaktad›rlar. Bun-

dan sonra da, Allah'›n yard›m›yla, sinsi düflmanlara hiçbir geçit verme-

mekte kararl›d›rlar. Ve Rabbimiz'in izniyle, bu fikri mücadelede baflar›-

ya ulaflacaklard›r. 

Ve bu baflar› as›rlard›r "kötülü¤ü düzenleyip örgütleyen"lerinki gi-

bi bozgunculukla de¤il, hoflgörüyle, ›l›ml›l›kla, sevgiyle, adaletle, mer-

hametle ve bar›flla elde edilecektir. Kuran ahlak›n› temel alan bu fikri

mücadele hayatlar› boyunca din ahlak›na uygun olmayan bir dünya dü-

zeni kurmak için çaba sarf eden masonlar›n ve Tap›nakç›lar›n da vicdan-

lar›n› harekete geçirecek ve bu bat›l yap›lanma ortadan kalkacakt›r. Böy-

le bir mücadelenin varaca¤› sonucu ise Allah, Enbiya Suresi'nde bizlere

flöyle müjdelemifltir:

Hay›r, Biz hakk› bat›l›n üstüne f›rlat›r›z, o da onun beynini dar-

mada¤›n eder. Bir de bakars›n ki, o, yok olup gitmifltir. (Allah'a

karfl›)... (Enbiya Suresi, 18) 
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DD arwinizm, yani evrim teorisi, yaratılıfl gerçe¤ini

reddetmek amacıyla ortaya atılmıfl, ancak baflarılı

olamamıfl bilim dıflı bir safsatadan baflka bir fley de¤il-

dir. Canlılı¤ın, cansız maddelerden tesadüfen olufltu-

¤unu iddia eden bu teori, evrende ve canlılarda çok

mucizevi bir düzen bulundu¤unun bilim tarafından

ispat edilmesiyle çürümüfltür. Böylece Allah'ın tüm evreni ve canlıları

yaratmıfl oldu¤u gerçe¤i, bilim tarafından da kanıtlanmıfltır. Bugün ev-

rim teorisini ayakta tutmak için dünya çapında yürütülen propaganda,

sadece bilimsel gerçeklerin çarpıtılmasına, taraflı yorumlanmasına, bi-

lim görüntüsü altında söylenen yalanlara ve yapılan sahtekarlıklara da-

yalıdır. 

Ancak bu propaganda gerçe¤i gizleyememektedir. Evrim teorisinin

bilim tarihindeki en büyük yanılgı oldu¤u, son 20-30 yıldır bilim dünya-

sında giderek daha yüksek sesle dile getirilmektedir. Özellikle 1980'ler-

den sonra yapılan arafltırmalar, Darwinist iddiaların tamamen yanlıfl ol-

du¤unu ortaya koymufl ve bu gerçek pek çok bilim adamı tarafından di-

le getirilmifltir. Özellikle ABD'de, biyoloji, biyokimya, paleontoloji gibi

farklı alanlardan gelen çok sayıda bilim adamı, Darwinizm'in geçersizli-

¤ini görmekte, canl›lar›n kökenini art›k yarat›l›fl gerçe¤iyle aç›klamak-

tad›rlar. 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. 

Darwin'i Y›kan Zorluklar
Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan bir ö¤reti olmasına

karflın, kapsamlı olarak 19. yüzyılda ortaya atıldı. Teoriyi bilim dünyası-

nın gündemine sokan en önemli geliflme, Charles Darwin'in 1859 yılın-

da yayınlanan Türlerin Kökeni adlı kitabıydı. Darwin bu kitapta dünya

üzerindeki farklı canlı türlerini Allah'ın ayrı ayrı yarattı¤ı gerçe¤ine kar-

flı 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 zorlukların geliflen bilim tarafından

aflılaca¤ını, yeni bilimsel bulguların teorisini güçlendirece¤ini umuyor-

du. 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 incele-

nebilir:

1) Teori, hayatın yeryüzünde ilk kez nasıl ortaya çıktı¤ını asla açık-

layamamaktadır.

2) Teorinin öne sürdü¤ü "evrim mekanizmaları"nın, gerçekte ev-
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Darwin'in hayal ürünü iddialar›n›n peflinde
sürüklenen evrimciler bir teslis inanc› tafl›-
maktad›rlar. Çünkü tesadüf+çamur+zaman
üçlüsünün, biraraya geldi¤inde, bütün varl›k-
lar›, insan akl›n› ve tecrübesini oluflturabile-
cek bir güce sahip oldu¤una inanmaktad›rlar.



rimlefltirici bir etkiye sahip oldu¤unu gösteren hiçbir bilimsel bulgu yok-

tur.

3) Fosil kayıtları, evrim teorisinin öngörülerinin tam aksine bir tab-

lo ortaya koymaktadır. 

Bu bölümde, bu üç temel bafllı¤ı ana hatları ile inceleyece¤iz.

Afl›lamayan ‹lk Basamak: Hayat›n 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 açıkla-

yamadı¤ı sorulardandır. Ancak tüm bunlardan önce, iddia edilen evrim

sürecinin ilk basama¤ı üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen o "ilk hüc-

re" nasıl ortaya çıkmıfltır?

Evrim teorisi, yaratılıflı reddetti¤i, hiçbir do¤aüstü müdahaleyi ka-

bul etmedi¤i için, o "ilk hücre"nin, hiçbir tasarım, plan ve düzenleme ol-

madan, do¤a kanunları içinde rastlantısal olarak meydana geldi¤ini id-

dia eder. Yani teoriye göre, cansız madde tesadüfler sonucunda ortaya

canlı bir hücre çıkarmıfl olmalıdır. Ancak bu, bilinen en temel biyoloji ka-

nunlarına aykırı bir iddiadır.  

"Hayat Hayattan Gelir"
Darwin, kitabında hayatın kökeni konusundan hiç söz etmemiflti.

Çünkü onun dönemindeki ilkel bilim anlayıflı, canlıların çok basit bir ya-

pıya sahip olduklarını varsayıyordu. Ortaça¤'dan beri inanılan "sponta-

ne jenerasyon" adlı teoriye göre, cansız maddelerin tesadüfen biraraya

gelip, canlı bir varlık oluflturabileceklerine inanılıyordu. Bu dönemde
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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 kon-

mufl ve biraz beklendi¤inde bu karıflımdan fa-

relerin oluflaca¤ı sanılmıfltı.

Etlerin kurtlanması da hayatın cansız

maddelerden türeyebildi¤ine bir delil sa-

yılıyordu. Oysa daha sonra anlaflılacaktı

ki, etlerin üzerindeki kurtlar kendiliklerin-

den oluflmuyorlar, sineklerin getirip bıraktık-

ları gözle görülmeyen larvalardan çıkı-

yorlardı.

Darwin'in Türlerin Kökeni adlı kitabını yazdı¤ı dönemde ise, bakte-

rilerin cansız maddeden oluflabildikleri inancı, bilim dünyasında yaygın

bir kabul görüyordu. Oysa Darwin'in kitabının yayınlanmasından befl

yıl sonra, ünlü Fransız biyolog Louis Pasteur, evrime temel oluflturan bu

inancı kesin olarak çürüttü. Pasteur yaptı¤ı uzun çalıflma ve deneyler so-

nucunda vardı¤ı sonucu flöyle özetlemiflti: "Cansız maddelerin hayat

oluflturabilece¤i iddiası artık kesin olarak tarihe gömülmüfltür."42

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 geçer-

sizli¤i daha da açık hale geldi.

20. Yüzy›ldaki Sonuçsuz Çabalar
20. yüzyılda hayatın kökeni konusunu ele alan ilk evrimci, ünlü

Rus biyolog Alexander Oparin oldu. Oparin, 1930'lu yıllarda ortaya attı-

Frans›z biyolog Louis Pasteur
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¤ı birtakım tezlerle, canlı hücresinin tesadüfen

meydana gelebilece¤ini ispat etmeye çalıfltı.

Ancak bu çalıflmalar baflarısızlıkla sonuçlana-

cak ve Oparin flu itirafı yapmak zorunda ka-

lacaktı: "Maalesef hücrenin kökeni, evrim

teorisinin tümünü içine alan en karanlık

noktayı oluflturmaktadır."43

Oparin'in yolunu izleyen evrimci-

ler, hayatın kökeni konusunu çözüme ka-

vuflturacak deneyler yapmaya çalıfltılar.

Bu deneylerin en ünlüsü, Amerikalı kimyacı

Stanley Miller tarafından 1953 yılında dü-

zenlendi. Miller, ilkel dünya atmosferinde

oldu¤unu iddia etti¤i gazları bir deney düzene¤inde birlefltirerek ve bu

karıflıma enerji ekleyerek, proteinlerin yapısında kullanılan birkaç orga-

nik 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 yıl-

larda ortaya çıkacaktı.44

Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi de kullandı¤ı at-

Rus biyolog Alexander Oparin

Evrimcilerin hayat›n kökenine
aç›klama getirme çabalar›n›n›
bir örne¤i de Miller deneyidir.
‹lk zamanlarda evrim ad›na
önemli bir geliflme olarak lan-
se edilen bu deneyin geçersiz-
li¤i zaman içinde anlafl›lm›fl
hatta Miller'›n kendisi de bunu
itiraf etmek zorunda kalm›flt›r. 
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mosfer ortamının gerçekçi olmadı¤ını itiraf etti.45

Hayat›n kökeni sorununu aç›klamak için 20. yüzy›l boyunca yürü-

tülen tüm evrimci çabalar hep baflar›s›zl›kla sonuçland›. San Diego

Scripps Enstitüsü'nden ünlü jeokimyac› Jeffrey Bada, evrimci Earth der-

gisinde 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›ya-

y›z: Hayat yeryüzünde nas›l bafllad›? 46

Hayat›n Kompleks Yap›s› 
Evrim teorisinin hayatın kökeni konusunda bu denli büyük bir aç-

maza girmesinin bafllıca nedeni, en basit sanılan canlı yapıların bile ina-
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Evrimcilerin en büyük yan›lg›lar›ndan bir tanesi de yukar›da temsili resmi
görülen ve ilkel dünya olarak nitelendirdikleri ortamda canl›l›¤›n kendili¤in-
den oluflabilece¤ini düflünmeleridir. Miller deneyi gibi çal›flmalarla bu iddi-
alar›n› kan›tlamaya çal›flm›fllard›r. Ancak bilimsel bulgular karfl›s›nda yine
yenilgiye u¤ram›fllard›r. Çünkü 1970'li y›llarda elde edilen sonuçlar, ilkel
dünya olarak nitelendirilen dönemdeki atmosferin yaflam›n oluflmas› için
hiçbir flekilde uygun olmad›¤›n› kan›tlam›flt›r.
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nılmaz derecede karmaflık yapılara  sahip olmasıdır. Canlı hücresi, insa-

no¤lunun yaptı¤ı bütün teknolojik ürünlerden daha karmaflıktır. Öyle ki

bugün dünyanın en geliflmifl laboratuvarlarında bile cansız maddeler bi-

raraya getirilerek canlı bir hücre üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken flartlar, asla rastlantılar-

la açıklanamayacak kadar fazladır. Hücrenin en temel yapı taflı olan pro-

teinlerin rastlantısal olarak sentezlenme ihtimali; 500 aminoasitlik orta-

lama bir protein için, 10950'de 1'dir. Ancak matematikte 1050'de 1'den kü-

çük olasılıklar pratik olarak "imkansız" sayılır. Hücrenin çekirde¤inde

yer alan ve genetik bilgiyi saklayan DNA molekülü ise, inanılmaz bir bil-

gi 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 en-

zimlerin sentezi de ancak DNA'daki bilgiler do¤rultusunda gerçekleflir.

Evrim teorisini geçersiz k›lan gerçek-
lerden bir tanesi, canl›l›¤›n inan›lmaz
derecedeki  kompleks yap›s›d›r. Canl›
hücrelerinin çekirde¤inde yer alan
DNA molekülü, bunun bir örne¤idir.
DNA, dört ayr› molekülün farkl› dizili-
minden oluflan bir tür bilgi bankas›d›r.
Bu bilgi bankas›nda canl›yla ilgili bü-
tün fiziksel özelliklerin flifreleri yer al›r.
‹nsan DNA's› ka¤›da döküldü¤ünde, or-
taya yaklafl›k 900 ciltlik bir ansiklopedi
ç›kaca¤› hesaplanmaktad›r. Elbette
böylesine ola¤anüstü bir bilgi, tesadüf
kavram›n› kesin biçimde geçersiz k›l-
maktad›r.
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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 Üni-

versitesi'nden ünlü evrimci Prof. Leslie Orgel, Scientific American dergi-

sinin 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 biri-

si olmadan di¤erini elde etmek de mümkün de¤ildir. Dolayısıyla

insan, yaflamın kimyasal yollarla ortaya çıkmasının asla mümkün

olmadı¤ı sonucuna varmak zorunda kalmaktadır.47

Kuflkusuz e¤er hayatın do¤al etkenlerle ortaya çıkması imkansız

ise, bu durumda hayatın do¤aüstü bir biçimde "yaratıldı¤ını" kabul et-

mek gerekir. Bu gerçek, en temel amacı yaratılıflı reddetmek olan evrim

teorisini açıkça geçersiz kılmaktadır. 

Evrimin Hayali Mekanizmalar›
Darwin'in teorisini geçersiz kılan ikinci büyük nokta, teorinin "ev-

rim mekanizmaları" olarak öne sürdü¤ü iki kavramın da gerçekte hiçbir

evrimlefltirici güce sahip olmadı¤ının anlaflılmıfl olmasıdır. 

Darwin, ortaya attı¤ı evrim iddiasını ta-

mamen "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 demek-

tir. Do¤adaki yaflam mücadelesi içinde, do-

¤al flartlara uygun ve güçlü canlıların hayat-
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ta 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, 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 ger-

çe¤in farkındaydı ve Türlerin Kökeni adlı kitabında "Faydalı de¤ifliklikler

oluflmadı¤ı sürece do¤al seleksiyon hiçbir fley yapamaz" demek zorunda kal-

mıfltı.48

Lamarck'›n Etkisi
Peki bu "faydalı de¤ifliklikler" nasıl oluflabilirdi? Darwin, kendi dö-

neminin ilkel bilim anlayıflı içinde, bu soruyu Lamarck'a dayanarak ce-

vaplamaya çalıflmıfltı. Darwin'den önce yaflamıfl olan Fransız biyolog La-

marck'a göre, canlılar yaflamları sırasında geçirdikleri fiziksel de¤ifliklik-

leri sonraki nesle aktarıyorlar, nesilden

nesile biriken bu özellikler sonucunda

yeni türler ortaya çıkıyordu. Örne¤in

Lamarck'a göre zürafalar ceylanlardan

türemifllerdi, yüksek a¤açların yaprak-

larını yemek için çabalarken nesilden

nesile boyunları uzamıfltı. 

Darwin de benzeri örnekler ver-

mifl, örne¤in Türlerin Kökeni adlı kita-

bında, yiyecek bulmak için suya giren

bazı ayıların zamanla balinalara dö-

nüfltü¤ünü iddia etmiflti.49

Ama Mendel'in keflfetti¤i ve
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Frans›z biyolog Lamarck
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20.yüzyılda geliflen genetik bilimiyle kesinleflen kalıtım kanunları, kaza-

nılmıfl özelliklerin sonraki nesillere aktarılması efsanesini kesin olarak

yıktı. Böylece do¤al seleksiyon "tek baflına" ve dolayısıyla tümüyle etki-

siz bir mekanizma olarak kalmıfl oluyordu.

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 genlerin-

de radyasyon gibi dıfl etkiler ya da kopyalama hataları sonucunda olu-

flan bozulmaları ekledi. 

Bugün de hala dünyada evrim adına geçerlili¤ini koruyan model

neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canlı türü-

nün, bu canlıların, kulak, göz, akci¤er, kanat gibi sayısız kompleks or-

ganlarının "mutasyonlara", yani genetik bozukluklara dayalı bir süreç

sonucunda olufltu¤unu iddia etmektedir. Ama teoriyi çaresiz bırakan
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Lamarck zürafalar›n ceylan benzeri
hayvanlardan türediklerine inan›yordu.
Ona göre otlara uzanmaya çal›flan bu
canl›lar›n zaman içinde boyunlar› uza-
m›fl ve zürafalara dönüflüvermifllerdi.
Mendel'in 1865 y›l›nda keflfetti¤i kal›t›m
kanunlar›, yaflam s›ras›nda kazan›lan
özelliklerin sonraki nesillere aktar›lma-
s›n›n mümkün olmad›¤›n› ispatlam›flt›r.
Böylece Lamarck'›n zürafa masal› da
tarihe kar›flm›flt›r.



açık bir bilimsel gerçek vardır: Mutas-

yonlar canlıları gelifltirmezler, aksine

her zaman için canlılara zarar verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA

çok kompleks bir düzene sahiptir. Bu

molekül üzerinde oluflan herhangi rast-

gele bir etki ancak zarar verir. Amerikalı

genetikçi B. G. Ranganathan bunu flöyle

açıklar:

Mutasyonlar küçük, rasgele ve zararlı-

dırlar. Çok ender olarak meydana gelir-

ler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç

özellik, mutasyonların evrimsel bir ge-

liflme meydana getiremeyece¤ini göste-

rir. Zaten yüksek derecede özelleflmifl bir organizmada meydana

gelebilecek rastlantısal bir de¤iflim, ya etkisiz olacaktır ya da zarar-

lı. Bir kol saatinde meydana 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 yı-

kım getirir.50

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 gös-

terdi¤i mutasyonlar, gerçekte canlıları sadece tahrip eden, sakat bırakan

genetik olaylardır. (‹nsanlarda mutasyonun en sık görülen etkisi de kan-

serdir.) 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" ol-
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Rastgele mutasyonlar insan-
lara ve di¤er tüm canl›lara
her zaman zarar verirler. Re-
simde mutasyona u¤rad›¤›
için iki bafll› olarak do¤mufl
bir buza¤› görülüyor. 
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madı¤ını göstermektedir. Evrim mekanizması olmadı¤ına göre de, ev-

rim denen hayali süreç yaflanmıfl olamaz.

Fosil Kay›tlar›: 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 bü-

tün türler bu flekilde ortaya çıkmıfllardır. Teoriye göre bu dönüflüm yüz

milyonlarca yıl süren uzun bir zaman dilimini kapsamıfl ve kademe ka-

deme ilerlemifltir. Bu durumda, iddia edilen uzun dönüflüm süreci için-

de sayısız "ara türler"in oluflmufl ve yaflamıfl olmaları gerekir. Örne¤in

geçmiflte, balık özelliklerini taflımalarına ra¤men, bir yandan da bazı sü-
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Büyük resimde bir deniz canl›s› olan Nautilus'un 100 milyon y›ll›k fosili görü-
lüyor. Solda ise günümüzde yaflayan Nautilus. Fosil ile günümüzdeki Nauti-
lus (sa¤da hayvan›n kabu¤unun kesiti yer al›yor) karfl›laflt›r›ld›¤›nda her iki-
sinin de birebir ayn› özelliklere sahip oldu¤u görülmektedir. 



rüngen özellikleri kazanmıfl olan yarı balık-yarı sürüngen canlılar yafla-

mıfl olmalıdır. Ya da sürüngen özelliklerini taflırken, bir yandan da bazı

kufl özellikleri kazanmıfl sürüngen-kufllar ortaya çıkmıfl olmalıdır. Bun-

lar, bir geçifl sürecinde oldukları için de, sakat, eksik, kusurlu canlılar ol-

malıdır. Evrimciler geçmiflte yaflamıfl olduklarına inandıkları bu teorik

yaratıklara "ara geçifl formu" adını verirler. 

E¤er gerçekten bu tür canlılar geçmiflte yaflamıfllarsa bunların sayı-

larının ve çeflitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olması gerekir. Ve bu

ucube canlıların kalıntılarına mutlaka fosil kayıtlarında rastlanması ge-

rekir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu flöyle açıklamıfltır:

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.51

Darwin'in Y›k›lan Umutlar›
Ancak 19. yüzyılın ortasından bu yana dünyanın dört bir yanında

hummalı fosil arafltırmaları yapıldı¤ı halde bu ara geçifl formlarına rast-

lanamamıfltır. Yapılan kazılarda ve arafltırmalarda elde edilen bütün bul-

gular, evrimcilerin beklediklerinin aksine, canlıların yeryüzünde birden-

bire, eksiksiz ve kusursuz bir biçimde ortaya çıktıklarını göstermifltir.

Ünlü ‹ngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir evrimci olma-

sına 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.52

Yani fosil kayıtlarında, tüm canlı türleri, aralarında hiçbir geçifl for-
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mu olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya çıkmaktadırlar. Bu,

Darwin'in öngörülerinin tam aksidir. Dahası, bu canlı türlerinin yaratıl-

dıklarını gösteren çok güçlü bir delildir. Çünkü bir canlı türünün, kendi-

sinden evrimleflti¤i hiçbir atası olmadan, bir anda ve kusursuz olarak or-

taya 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 yapılabile-

cek 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 ken-

dilerinden önce var olan bazı canlı türlerinden evrimleflerek mey-

dana gelmifl olmalıdırlar. Ama e¤er eksiksiz ve mükemmel bir bi-

çimde ortaya çıkmıfllarsa, o halde sonsuz güç sahibi bir akıl tarafın-

dan yaratılmıfl olmaları gerekir.53

Fosiller ise, canlıların yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir biçim-

de ortaya çıktıklarını göstermektedir. Yani "türlerin kökeni", Darwin'in

sandı¤ının aksine, evrim de¤il yaratılıfltır.

‹nsan›n Evrimi Masal›
Evrim teorisini savunanların en çok gündeme getirdikleri konu, in-

sanın 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 ata-

ları arasında bazı "ara form"ların yafladı¤ı iddia edilir. Gerçekte tümüy-

le hayali olan bu senaryoda dört temel "kategori" sayılır:

1) Australopithecus

2) Homo habilis

3) Homo erectus
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4) Homo sapiens

Evrimciler, insanların sözde

ilk maymunsu atalarına "güney

maymunu" anlamına gelen "Aust-

ralopithecus" 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 çalıfl-

malar, bu canlıların sadece soyu tükenmifl bir maymun türüne ait olduk-

larını ve insanlarla hiçbir benzerlik taflımadıklarını göstermifltir.54

Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhasını da, "homo" yani in-

san olarak sınıflandırırlar. ‹ddiaya göre homo serisindeki canlılar, Aust-

ralopithecuslar'dan daha geliflmifllerdir. Evrimciler, bu farklı canlılara ait

fosilleri ardı ardına dizerek hayali bir evrim fleması olufltururlar. Bu fle-

ma hayalidir, çünkü gerçekte bu farklı sınıfların arasında evrimsel bir

iliflki oldu¤u asla ispatlanamamıfltır. Evrim teorisinin 20. yüzyıldaki en

önemli savunucularından biri olan Ernst Mayr, "Homo sapiens'e uzanan

Evrim yanl›s› gazete ve dergilerde
ç›kan haberlerde yandakine benzer
hayali "ilkel" insanlar›n resimleri
s›kl›kla kullan›l›r. Bu hayali resimle-
re dayanarak oluflturulan haberler-
deki tek kaynak, yazan kiflilerin ha-
yal gücüdür. Ancak evrim bilim kar-
fl›s›nda o kadar çok yenilgi alm›flt›r
ki art›k bilimsel dergilerde evrimle
ilgili haberlere daha az rastlan›r ol-
mufltur.
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zincir gerçekte kayıptır" diyerek bunu kabul eder. 55

Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus >

Homo sapiens" sıralamasını yazarken, bu türlerin her birinin, bir sonra-

kinin atası oldu¤u izlenimini verirler. Oysa paleoantropologların son

bulguları, Australopithecus, Homo habilis ve Homo erectus'un dünya-

nın farklı bölgelerinde aynı dönemlerde yafladıklarını göstermektedir.31

Dahası Homo erectus sınıflamasına ait insanların bir bölümü çok mo-

dern zamanlara kadar yaflamıfllar, Homo sapiens neandertalensis ve Ho-

mo sapiens sapiens (modern insan) ile aynı ortamda yan yana bulun-

mufllardır. 56

Bu ise elbette bu sınıfların birbirlerinin ataları oldukları iddiasının

geçersizli¤ini açıkça ortaya koymaktadır. Harvard Üniversitesi paleon-

tologlarından Stephen Jay Gould, kendisi de bir evrimci olmasına kar-

flın, Darwinist teorinin içine girdi¤i bu çıkmazı flöyle açıklar:

E¤er birbiri ile paralel bir biçimde yaflayan üç farklı hominid (insa-

nımsı) çizgisi varsa, o halde bizim soy a¤acımıza ne oldu? 

Açıktır ki, bunların biri di¤erinden gelmifl olamaz. Dahası, biri di-

¤eriyle karflılafltırıldı¤ında evrimsel bir geliflme trendi gösterme-

mektedirler.57

Kısacası, medyada ya da ders kitaplarında yer alan hayali birtakım

"yarı maymun, yarı insan" canlıların çizimleriyle, yani sırf propaganda

yoluyla ayakta tutulmaya çalıflılan insanın evrimi senaryosu, hiçbir bi-

limsel temeli olmayan bir masaldan ibarettir. 

Bu konuyu uzun yıllar inceleyen, özellikle Australopithecus fosille-

ri üzerinde 15 yıl arafltırma yapan ‹ngiltere'nin en ünlü ve saygın bilim

adamlarından Lord Solly Zuckerman, bir evrimci olmasına ra¤men, or-

tada maymunsu canlılardan insana uzanan gerçek bir soy a¤acı olmadı-

¤ı sonucuna varmıfltır.
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Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalası" yapmıfltır. Bilimsel ola-

rak kabul etti¤i bilgi dallarından, bilim dıflı olarak kabul etti¤i bilgi dal-

larına kadar bir yelpaze oluflturmufltur. Zuckerman'ın bu tablosuna gö-

re en "bilimsel" -yani somut verilere dayanan- bilgi dalları kimya ve fi-

ziktir. Yelpazede bunlardan sonra biyoloji bilimleri, sonra da sosyal bi-

limler gelir. Yelpazenin en ucunda, yani en "bilim dıflı" sayılan kısımda

ise, Zuckerman'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 var-

sayılan 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 teorileri-

ne kesinlikle inanan bu kimselerin çeliflkili bazı yargıları aynı anda

kabul etmeleri bile mümkündür.58

‹flte insanın evrimi masalı da, teorilerine körü körüne inanan birta-

kım insanların buldukları bazı fosilleri ön yargılı bir biçimde yorumla-

malarından ibarettir.

Darwin Formülü!
fiimdiye kadar ele aldı¤ımız tüm teknik delillerin yanında, isterse-

niz evrimcilerin nasıl saçma bir inanıfla sahip olduklarını bir de çocukla-

rın bile anlayabilece¤i kadar açık bir örnekle özetleyelim. 

Evrim teorisi canlılı¤ın tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedir. Do-

layısıyla bu iddiaya göre cansız ve fluursuz atomlar biraraya gelerek ön-

ce hücreyi oluflturmufllardır ve sonrasında aynı atomlar bir flekilde di¤er

canlıları ve insanı meydana getirmifllerdir. flimdi düflünelim; canlılı¤ın

yapıtaflı olan karbon, fosfor, azot, potasyum gibi elementleri biraraya ge-
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tirdi¤imizde bir yı¤ın oluflur. Bu atom yı¤ını, hangi ifllemden geçirilirse

geçirilsin, tek bir canlı oluflturamaz. ‹sterseniz bu konuda bir "deney" ta-

sarlayalım ve evrimcilerin aslında savundukları, ama yüksek sesle dile

getiremedikleri iddiayı onlar adına "Darwin Formülü" adıyla inceleye-

lim:

Evrimciler, çok sayıda büyük varilin içine canlılı¤ın yapısında bu-

lunan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi elementler-

den bol miktarda koysunlar. Hatta normal flartlarda bulunmayan ancak

bu karıflımın içinde bulunmasını gerekli gördükleri malzemeleri de bu

varillere eklesinler. Karıflımların içine, istedikleri kadar amino asit, iste-

dikleri kadar da (bir tekinin bile rastlantısal oluflma ihtimali 10950 olan)

protein doldursunlar. Bu karıflımlara istedikleri oranda ısı ve nem ver-

sinler. Bunları istedikleri geliflmifl cihazlarla karıfltırsınlar. Varillerin ba-

flına 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 olufl-

ması için hangi flartların var olması gerekti¤ine inanılıyorsa hepsini kul-

lanmak serbest olsun. Ancak, ne yaparlarsa yapsınlar o varillerden ke-

sinlikle bir canlı çıkartamazlar. 

Zürafaları, aslanları, arıları, kanaryaları, bülbülleri, papa¤anları, at-

ları, yunusları, gülleri, orkideleri, zambakları, karanfilleri, muzları, por-

takalları, elmaları, hurmaları, domatesleri, kavunları,  karpuzları, incir-

leri, zeytinleri, üzümleri, fleftalileri, tavus kufllarını, sülünleri, renk renk

kelebekleri ve bunlar gibi milyonlarca canlı türünden hiçbirini olufltura-

mazlar. 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
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bulan, sonra kendi hücre yapısını bu mikroskop altında izleyen profe-

sörleri 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 düflün-

mek, 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 kısa-

ca cevap verelim. Bir cisimden gelen ıflınlar, gözde retinaya ters olarak

düfler. Bu ıflınlar, buradaki hücreler tarafından elektrik sinyallerine dö-

nüfltürülür ve beynin arka kısmındaki görme merkezi denilen küçücük

bir noktaya ulaflır. Bu elektrik sinyalleri bir dizi ifllemden sonra beyinde-

ki bu merkezde görüntü olarak algılanır. Bu bilgiden sonra flimdi düflü-

nelim:

Beyin ıflı¤a kapalıdır. Yani beynin içi kapkaranlıktır, ıflık beynin bu-

lundu¤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-

mektesiniz.

Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzyıl tek-

nolojisi bile her türlü imkana ra¤men bu netli¤i sa¤layamamıfltır. Örne-

¤in flu anda okudu¤unuz kitaba, kitabı tutan ellerinize bakın, sonra ba-

flınızı kaldırın ve çevrenize bakın. flu anda gördü¤ünüz netlik ve kalite-

deki bu görüntüyü baflka bir yerde gördünüz mü? Bu kadar net bir gö-

rüntüyü size dünyanın bir numaralı televizyon flirketinin üretti¤i en ge-
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liflmifl televizyon ekranı dahi veremez. 100 yıldır binlerce mühendis bu

netli¤e ulaflmak için çalıflmaktadır. Bunun için fabrikalar, dev tesisler ku-

rulmakta, arafltırmalar yapılmakta, planlar ve tasarımlar gelifltirilmekte-

dir. Yine bir TV ekranına bakın, bir de flu anda elinizde tuttu¤unuz bu ki-

taba. Arada büyük bir netlik ve kalite farkı oldu¤unu göreceksiniz. Üs-

telik, TV ekranı size iki boyutlu bir görüntü gösterir, oysa siz üç boyut-

lu, derinlikli bir perspektifi izlemektesiniz. 

Uzun yıllardır on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya, gö-

zün görme kalitesine ulaflmaya çalıflmaktadırlar. Evet, üç boyutlu bir te-

levizyon sistemi yapabildiler ama onu da gözlük takmadan üç boyutlu

görmek mümkün de¤il, kaldı ki bu suni bir üç boyuttur. Arka taraf da-

ha bulanık, ön taraf ise ka¤ıttan dekor gibi durur. Hiçbir zaman gözün

gördü¤ü kadar net ve kaliteli bir görüntü oluflmaz. Kamerada da, tele-

vizyonda da mutlaka görüntü kaybı meydana gelir. 
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Gözü ve kula¤›,
kamera ve ses ka-
y›t cihazlar› ile k›-
yaslad›¤›m›zda,
bu organlar›m›z›n
söz konusu tek-
noloji ürünlerin-
den çok daha
kompleks, çok da-
ha baflar›l›, çok
daha kusursuz ta-
sar›mlar oldu¤u-
nu görürüz.



‹flte evrimciler,

bu kaliteli ve net

görüntüyü olufltu-

ran mekanizmanın

tesadüfen olufltu-

¤unu iddia etmek-

tedirler. flimdi biri

size, odanızda du-

ran televizyon tesa-

düfler sonucunda

olufltu, atomlar bi-

raraya geldi ve bu

görüntü oluflturan

aleti meydana ge-

tirdi dese ne düflünürsünüz? Binlerce kiflinin biraraya gelip yapamadı¤ı-

nı fluursuz atomlar nasıl yapsın? 

Gözün gördü¤ünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluflturan alet

tesadüfen oluflamıyorsa, gözün ve gözün gördü¤ü görüntünün de tesa-

düfen 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 akta-

rır; iç kulak da bu titreflimleri elektrik sinyallerine dönüfltürerek beyne

gönderir. Aynen görmede oldu¤u gibi duyma ifllemi de beyindeki duy-

ma merkezinde gerçekleflir. 

Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ıflık gibi sese de

kapalıdır, ses geçirmez. Dolayısıyla dıflarısı ne kadar gürültülü de olsa

beynin içi tamamen sessizdir. Buna ra¤men en net sesler beyinde algıla-

nır. Ses geçirmeyen beyninizde bir orkestranın senfonilerini dinlersiniz,

kalabalık bir ortamın tüm gürültüsünü duyarsınız. Ama o anda hassas
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bir cihazla beyninizin içindeki ses düzeyi ölçülse, burada keskin bir ses-

sizli¤in hakim oldu¤u görülecektir.

Net bir görüntü elde edebilmek ümidiyle teknoloji nasıl kullanılı-

yorsa, ses için de aynı çabalar onlarca yıldır sürdürülmektedir. Ses kayıt

cihazları, müzik setleri, birçok elektronik alet, sesi algılayan müzik sis-

temleri bu çalıflmalardan bazılarıdır. Ancak, tüm teknolojiye, bu tekno-

lojide 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 mutla-

ka duyarsınız. Ancak insan vücudundaki teknolojinin ürünü olan sesler

son derece net ve kusursuzdur. Bir insan kula¤ı, hiçbir zaman müzik se-

tinde 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 ci-

hazı, göz ve kulak kadar 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, kufl-

ların cıvıltılarını dinleyen, gülü koklayan kimdir?

‹nsanın gözlerinden, kulaklarından, burnundan gelen uyarılar,

elektrik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya ki-

taplarında 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? 
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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 hüc-

relerine ait de¤ildir. ‹flte bu yüzden, herfleyin maddeden ibaret oldu¤u-

nu zanneden Darwinist-materyalistler bu sorulara hiçbir cevap vereme-

mektedirler. Çünkü bu fluur, Allah'ın yaratmıfl oldu¤u ruhtur. Ruh, gö-

rüntüyü 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 santimetreküp-

lük, 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 kö-

keni hakkındaki iddiası bilime aykırıdır, öne sürdü¤ü evrim mekaniz-

malarının hiçbir evrimlefltirici etkisi yoktur ve fosiller teorinin gerektir-

di¤i ara formların yaflamadıklarını göstermektedir. Bu durumda, elbet-

te, 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 ıs-

rarla bilimin gündeminde tutulmaktadır. Hatta bazı insanlar teorinin

elefltirilmesini "bilime saldırı" olarak göstermeye bile çalıflmaktadırlar.

Peki neden?..

Bu durumun nedeni, evrim teorisinin bazı çevreler için, kendisin-

den asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inanıfl olufludur. Bu çevreler,

materyalist felsefeye körü körüne ba¤lıdırlar ve Darwinizm'i de do¤aya
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Bütün hayat›m›z› beynimizin içinde yaflar›z. Gördü¤ümüz insanlar, koklad›¤›m›z
çiçekler, dinledi¤imiz müzik, tatt›¤›m›z meyveler, elimizde hissetti¤imiz ›slakl›k...
Bunlar›n hepsi beynimizde oluflur. Gerçekte ise beynimizde, ne renkler, ne ses-
ler, ne de görüntüler vard›r. Beyinde bulunabilecek tek fley elektrik sinyalleridir.
K›sacas› biz, beynimizdeki elektrik sinyallerinin oluflturdu¤u bir dünyada yaflar›z.
Bu bir görüfl veya varsay›m de¤il, dünyay› nas›l alg›lad›¤›m›zla ilgili bilimsel bir
aç›klamad›r. 
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getirilebilecek yegane materyalist açıklama oldu¤u için benimsemekte-

dirler. 

Bazen bunu açıkça itiraf da ederler. Harvard Üniversitesi'nden ün-

lü bir genetikçi ve aynı zamanda önde gelen bir evrimci olan Richard Le-

wontin, "önce materyalist, sonra bilim adamı" oldu¤unu flöyle itiraf et-

mektedir:

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 kuralla-

rı 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.59

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye ba¤lılık u¤runa yafla-

tılan bir dogma oldu¤unun açık ifadeleridir. Bu dogma, maddeden bafl-

ka 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¤açla-

rın, çiçeklerin, balinaların ve insanların maddenin kendi içindeki etkile-

flimlerle, 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 ak-

la sahip olan bir Yaratıcının eseridirler. Yaratıcı, tüm evreni yoktan var

eden, en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canlıları yaratıp flekillen-

diren Allah'tır.
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Evrim Teorisi Dünya Tarihinin En Etkili Büyüsüdür
Burada flunu da belirtmek gerekir ki, ön yargısız, hiçbir ideolojinin

etkisi altında kalmadan, sadece aklını ve mantı¤ını kullanan her insan,

bilim ve medeniyetten uzak toplumların hurafelerini andıran evrim te-

orisinin 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 bun-

ların karıflımından zaman içinde düflünen, akleden, bulufllar yapan pro-

fesörlerin, üniversite ö¤rencilerinin, Einstein, Hubble gibi bilim adamla-

rının, Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatçıların, bunun yanı sıra

ceylanların, limon a¤açlarının, karanfillerin çıkaca¤ına inanmaktadırlar.

Üstelik, bu saçma iddiaya inananlar bilim adamları, profesörler, kültür-

lü, e¤itimli insanlardır. Bu nedenle evrim teorisi için "dünya tarihinin en

büyük ve en etkili büyüsü" ifadesini kullanmak yerinde olacaktır. Çün-

kü, 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 kav-

minin altından yaptıkları buza¤ıya tapmalarından çok daha vahim ve

akıl almaz bir körlüktür. Gerçekte bu durum, Allah'ın Kuran'da iflaret et-

ti¤i bir akılsızlıktır. Allah, bazı insanların anlayıfllarının kapanaca¤ını ve

gerçekleri görmekten aciz duruma düfleceklerini birçok ayetinde bildir-

mektedir. 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)
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… 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 inan-
mayacak kadar büyülendiklerini flöyle bildirmektedir:

Onların üzerlerine gökyüzünden bir kapı açsak, ordan yukarı
yükselseler de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz bü-
yülenmifl bir toplulu¤uz" diyeceklerdir. (Hicr Suresi, 14-15)

Bu kadar genifl bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olması, in-
sanların gerçeklerden bu kadar uzak tutulmaları ve 150 yıldır bu büyü-
nün bozulmaması ise, kelimelerle anlatılamayacak kadar hayret verici
bir durumdur. Çünkü, bir veya birkaç insanın imkansız senaryolara, saç-
malık 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, "bü-
yü"den baflka bir açıklaması yoktur. 

Nitekim, Allah Kuran'da, inkarcı felsefenin savunucusu olan bazı
kimselerin, yaptıkları büyülerle insanları etkilediklerini Hz. Musa ve Fi-
ravun arasında geçen bir olayla bizlere bildirmektedir. Hz. Musa, Fira-
vun'a hak dini anlattı¤ında, Firavun Hz. Musa'ya, kendi "bilgin büyücü-
leri" ile insanların toplandı¤ı bir yerde karflılaflmasını söyler. Hz. Musa,
büyücülerle karflılafltı¤ında, büyücülere önce onların marifetlerini sergi-
lemelerini emreder. Bu olayın anlatıldı¤ı bir ayet flöyledir:

(Musa:) "Siz atın" dedi. (Asalarını) atıverince, insanların gözle-
rini büyüleyiverdiler, onları dehflete düflürdüler ve (ortaya) bü-
yük bir sihir getirmifl oldular. (Araf Suresi, 116)
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Tap›nakc›lar ve Masonlar

Görüldü¤ü gibi Firavun'un büyücüleri yaptıkları "aldatmacalar"la -
Hz. Musa ve ona inananlar dıflında- insanların hepsini büyüleyebilmifl-
lerdir. Ancak, onların attıklarına karflılık Hz. Musa'nın ortaya koydu¤u
delil, onların bu büyüsünü, ayetteki ifadeyle "uydurduklarını yutmufl"
yani etkisiz kılmıfltır: 

Biz de Musa'ya: "Asanı fırlatıver" diye vahyettik. (O da fırlatıve-
rince) bir de baktılar ki, o bütün uydurduklarını derleyip-topar-
layıp yutuyor. Böylece hak yerini buldu, onların bütün yapmak-
ta 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 etkile-
yen 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 vazgeç-
mezlerse 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 belir-
siz bir hipotezin inanılmaz bir saflıkla kabul edilmesini hayretle
karflılayacaktır.60

Bu gelecek, uzakta de¤ildir. Çok yakın bir gelecekte insanlar "tesa-
düfler"in ilah olamayacaklarını anlayacaklar ve evrim teorisi dünya tari-
hinin en büyük aldatmacası ve en fliddetli büyüsü olarak tanımlanacak-
tır. Bu büyü, büyük bir hızla dünyanın dört bir yanında insanların üze-
rinden kalkmaya bafllamıfltır. Evrim aldatmacasının sırrını ö¤renen bir-
çok insan, bu aldatmacaya nasıl kandı¤ını hayret ve flaflkınlıkla düflün-
mektedir.
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Dediler ki: "Sen yücesin, bize ö¤retti¤inden 

baflka bizim hiçbir bilgimiz yok. 

Gerçekten Sen, herfleyi bilen, hüküm ve 

hikmet sahibi olans›n."                        

(Bakara Suresi, 32)




