
citation 

Kur’ân’a göre kâinat ve 

onun bir parçasý olan 

dünya nimetleri, kevnî 

âyet olmalarý bakýmýndan 

büyük bir deðer taþýmak-

tadýr. Kur’ân, varlýklarýn 

yaratýlýþ deðeri ile insanla-

rýn bunlara verdiði deðeri 

birbirinden kesin bir þekil-

de ayýrmýþtýr. Kur’ân’da 

dünya nimetleriyle ilgili 

kullanýlan yergi ifadeleri, 

aslýnda insanlarýn dünya 

üzerindeki nimetlerle il-

gili yanlýþ davranýþlarýný 

ifade etmektedir. Yüce Al-

lah Kur’ân’da zâti olarak 

yarattýðý nimetlerinin de-

ðersizliðinden bahsetme-

miþtir. Çünkü her varlýðý 

mükemmel þekilde bir 

kevnî âyet olarak yaratan O’dur. Allah Teâlâ’nýn dünya nimetleriyle ilgili yerdiði 

temel konu, insanlarýn mülk edinme ve onu kullanma konusundaki yanlýþ davra-

nýþlarýdýr.

Âhiret nimetleri yerine sadece dünya nimetlerine verilen deðer, aslýnda birbiri-

nin devamý olan dünya ve âhiret hayatýný birbirinden ayýrma anlamýna gelmekte-

dir. Kur’ân ve Eski Ahit bu tutum içerisinde olan Yahudileri sert bir þekilde eleþtir-

miþtir. Yahudiler, baþkasýndan borç para almayý veya fakir duruma düþmeyi uygun 

görmezler. 

Çünkü böyle bir davranýþ, seçilmiþ bir ýrka ait olduðunu söyleyen kiþi için bir 

acizliktir. Ekonomik açýdan güçlü olmak isteyen Yahudiler, zaman zaman Yüce 

Allah’ýn koyduðu bazý yasaklarý ihlal etmiþler ve hatta Tanrýya: “Allah’a kulluk et-
mek boþ þey; biz onun bekçiliðini tuttuk ve ordular Rabbinin önünde yas tutup yü-

Özet
Deðer, bir inanç olarak, insanýn dünyaya iliþkin sahip 

olduðu duygu ve düþüncelerini ifade etmektedir. Bir 

baþka ifadeyle deðer, kiþinin dünyaya verdiði deðeri ve 

eþyaya bakýþýný yansýtmaktadýr. Bu açýdan bakýldýðýnda 

Kur’ân-ý Kerîm ve Eski Ahit’te Yahudilerin dünya ni-

metlerine verdikleri deðer konusunda ayrýntýlý bilgiler 

yer almaktadýr. Yahudiler, Tevrat ve Eski Ahit’te Tanrý 

tarafýndan kendilerine vaad edildiðine inandýklarý 

topraklarý/arz-ý mev’ûdu ele geçirmek ve insanlar 

arasýnda kendilerinin Tanrý tarafýndan seçilmiþ üstün bir 

ýrk olduklarýna iliþkin inançlarýný ekonomik olarak ispat-

lamak için tarih boyunca mülk edinmeye yönelmiþlerdir.

Anahtar Kelimeler: Kur’an, Eski Ahit, Tevrat, Yahudi-

lik, dünya hayatý, dünya nimetleri, deðer

kaynakça



90

rüdük, ne kazanç oldu?”  01diyerek sitem-

de bile bulunmuþlardýr. Kur’ân’a göre 

Yahudilerin kendilerini zengin Allah’ý 

fakir olarak görmeleri, onlarýn dünyaya 

ve maddiyata ne kadar deðer verdikle-

rini göstermektedir. Yahudilerin tarih 

boyunca yaptýklarý hatalarýn ve dünya-

ya aþýrý þekilde baðlanmalarýnýn, yanlýþ 

âhiret inançlarýndan kaynaklandýðýný 

söyleyebiliriz. Bu açýdan konunun daha 

iyi anlaþýlmasý için Yahudilerin âhiret 

inancý hakkýnda kýsa bir bilgi vermenin 

faydalý olacaðýný düþünüyoruz.

1.Kur’ân ve Eski Ahit’e göre Yahu-
dilerin ahiret inancý
Kur’ân-ý Kerîm, Yahudilerin âhiret 

hayatýna inandýklarýný söylemekle 

birlikte bu inancýn yanlýþ olduðunu 

ifade etmiþtir. Yahudilerin dünya-

ya ve dünya nimetlerine aþýrý þekilde 

baðlanmalarýnýn temelinde bu yanlýþ 

âhiret inancý yatmaktadýr. Nitekim 

haksýz yere peygamberlerinin bir 

kýsmýný öldürmeleri ve bir kýsmýna eziyet 

etmeleri bunu kanýtlamaktadýr. 02Çünkü 

Yahudilerin âhiret inançlarýna göre 

peygamber öldürme, onlara eziyet etme 

ve Allah’ýn emirlerine karþý gelmenin ce-

zasý cehennemde birkaç gün kalmaktan 

ibarettir. Yahudiler, yaptýklarý hatalar-

dan dolayý âhirette görecekleri ceza ilgili 

þöyle bir iddiada bulunmaktadýrlar: “  
 

 ” “Bir de dediler 
ki: ‘Sayýlý birkaç gün dýþýnda bize ateþ 
dokunmayacaktýr.’ De ki: ‘Allah’tan (bu 
hususta) bir söz mü aldýnýz. Þâyet öyle 
ise Allâh verdiði sözden dönmez-yoksa 
Allâh hakkýnda bilmediðiniz bir þey mi 
 01. Malaki, 3/13-14.

 02. Bakara 2: 91; -i  3: 112; Mâide 5: 70.

söylüyorsunuz?” 03 Bu âyet bir taraftan 

Yahudilerin âhiret hayatýna inandýklarý-

ný diðer taraftan da âhiret inançlarýnýn 

ne kadar yanlýþ olduðunu açýkça göster-

mektedir. Ayrýca Allah Teâlâ bu âyette, 

seçilmiþlik iddialarýnýn aksine, onlara 

herhangi bir ayrýcalýk tanýmadýðýný da 

açýkça söylemektedir.

Yüce Allah Yahudilerin âhiret inanç-

larýnýn yanlýþ olduðunu bir baþka âyette 

þöyle dile getirmektedir: “  
 

” “De ki: ‘Eðer (dilediðiniz gibi) 
gerçekten Allâh katýnda âhiret yurdu 
kimsenin deðil, yalnýz sizin ise, sö-
zünüzde doðru iseniz, haydi ölümü 
temenni edin!’” 04Adeta bu âyet Ya-

hudilere þöyle demektedir: Mademki 

Allah katýnda ayrýcalýklý bir millet ol-

duðunuzu iddia ediyor ve cenneti sa-

dece kendinize layýk görüyorsunuz, o 

halde neden ölümden ve ebedi âhiret 

hayatýndan korkuyorsunuz. Allah 

katýnda ayrýcalýklý olduðunu söyleyen 

bir kimsenin ölümden korkmasý ve 

âhiret hayatýndan kaçmasý son derece 

anlamsýzdýr.

Konuya iliþkin baþka bir âyette ise 

Allah Teâlâ þöyle buyurmaktadýr: “  
 

” “Yahûdi yahut Hýristiyan 

olandan baþkasý cennete girmeyecek,’ 
dediler. Bu, onlarýn kuruntusudur. De 
ki: ‘Doðru iseniz, delilinizi getirin.” 05

Bu üç âyet Yahudilerin âhiret haya-

týna inandýklarýný ancak bu inancýn doð-

ru olmadýðýný açýkça göstermektedir. 

Yahudiler dünyada seçilmiþ bir millet 

 03. Bakara 2: 80.

 04. Bakara 2: 94.

 05. Bakara 2: 111.
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olduklarýný iddia ettikleri gibi, 01 yuka-

rýdaki âyetlerde de görüldüðü üzere, 

bu seçilmiþliðin âhirette de devam ede-

ceðine inanmaktadýrlar. Ancak Kur’ân 

ve Eski Ahit bu hususta Yahudilere bir 

ayrýcalýðýn tanýnmayacaðý ve onlarýn 

da diðer insanlar gibi hesaba çekilecek-

leri açýkça ifade etmektedir. 02Yine bu 

âyetler onlarýn âhirete iman konusun-

da bazý tasarruflarda bulunduklarýný da 

göstermektedir. Âhiret inancýndaki bu 

tasarruf, Yahudileri âhiret yerine dün-

yaya yöneltmiþtir.

Hz. Musa’dan sonra kaleme alý-

nan Tevrat 03Yahudilerin âhiret inancý 

hakkýnda pek çok yerde bilgi vermek-

tedir. Ancak Tevrat’ýn verdiði bilgi-

lere bakýldýðýnda âhiret hayatýnýn net 

olarak ifade edilmediði görülmekte-

dir. Nitekim âhiret hayatýnýn bazen 

bu dünyada bazen de baþka bir yerde 

olacaðýna iliþkin ifadeler yer almakta, 

dolayýsýyla konuya iliþkin net bir bilgi 

verilmemektedir. 04Yahudi kaynaklarýn-

 01.  Bu durum bir âyette þöyle ifade edilmektedir: 

“  
” “Yahûdiler ve H Biz 

Allâh’ýn vgilileriyiz.’ dediler. De ki: 

‘O halde niçin günahlarýnýzdan ötürü (Allâh) 

size azâb ediyor?’ Hayýr, siz de O’nun yaratýk-

lar Mâide 5: 18.

 02. Mâide 5: 18. Karþýlaþtýrýnýz: Vaiz, 12/14.

 03.  Baki Adam, Tevrat’ýn yazýya geçirilmesiyle 

ilgili olarak þöyle demektedir: “Tevrat’ýn ge-

nel üslubuna bakýldýðýnda, Musa’nýn ölümün-

den sonra, onun ölümüne kadar olan olaylarý 

müþahade eden biri veya birileri tarafýndan 

kaleme alýndýðý anlaþýlmaktadýr.” Bkz. Baki 

Adam, Yahudi Kaynaklarýna Göre Tevrat, 

( ), s. 

99. Tevrat ve Eski Ahit’te  hayatýyla il-

gili kullanýlan ifadeler için bkz. Tekvin, 2/15; 

3/19; 9/8-17; 17/22; 25/8, 17; 35/29; 37/35; 

42/38; 44/28-29, 30-31; 47/29-31; 49/29-33; 

50/2, 25-26; , 14/11; 26/19; Daniel, 12/2; 

Eyub, 3/17–22; 7/9-10...

 04.  Bkz. Hezekiel, 37/11-12; Daniel, 12/2-3.

da âhiret hayatýyla ilgili kullanýlan kav-

ramlarýn en önemlisi “ölüler diyarý” an-

lamýna gelen “þeol” kelimesidir. “Þeol” 

kelimesi Ýbraniler’den sonra Yahudiler 

tarafýndan da âhiret inancýný ifade et-

mek için kullanýlmýþ ve Ortaçað’dan 

günümüze kadar Yahudi âhiret inancýn-

da yerini korumuþtur. Yahudi kaynak-

larýnda âhiret hayatýyla alakalý olarak 

kullanýlan mükâfat ve cezanýn daha çok 

dünyevî bir özellik taþýdýðý görülmekte-

dir. 05

Tevrat, dünyada iþlenen suçlarýn bir 

“amel defterine” kaydedildiðini þöyle 

dile getirmektedir: “Ve Musa Rabbe 
döndü ve dedi: Ah, bu kavm büyük suç 

ettiler ve kendilerine altýn ilahlar yaptý-
lar… niyaz ederim, yazdýðýn kitabýndan 
beni sil. Ve Rab Musa’ya dedi: Bana 
karþý kim suç etti ise kitabýmdan onu 
sileceðim.” 06 Yine Tevrat, sura üflen-

dikten sonra, insanlarýn hesap vermek 

için Yüce Allah’la mukaddes bir toplan-

tý yapacaklarýný 07ve bu toplantýdan son-

ra Allah’ýn suç iþleyenleri yedi misliyle 

cezalandýracaðýný söylemektedir. 08Bir 

baþka yerde ise Tanrý’nýn dünyada suç 

iþleyenleri ateþle 09 cezalandýracaðýný ve 

dünya malýna aþýrý bir þekilde tamah 

eden Korah/Karun ve 250 kiþi olan 

adamlarýný da diri diri ateþe atacaðýný-
 10ve kýyametin yakýn 11 olduðunu ifade 

 05.  Ýsmail Taþpýnar, Duvarýn Öteki Yüzü Yahu-
di Kaynaklarýna Göre Yahudilikte  Ýnan-
cý, (Birinci Basým. Ýstanbul: Gelenek Yayýncý-

lýk, 2003), ss. 75- 77.

 06. 

Leviller, 4/20, 26, 35; 5/6, 10; 6/7.

 07. Leviller, 23/24, 27.

 08. Leviller, 26/18, 21, 24, 27-28.

 09.  Sayýlar, 11/1-3.

 10.  Sayýlar, 16/31-33.

 11. Tsefanya, 1/14.
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etmektedir. Ayrýca Eski Ahit’e göre 

puta tapmak büyük bir günahtýr. Tan-

rý bu günahý iþleyenleri âhirette çok 

þiddetli bir þekilde cezalandýracaktýr. 

“Karþýmda baþka ilâhlarýn olmýyacak-
týr. Kendin için oyma put… yapmýya-
caksýn… ve onlara ibadet etmiyeceksin; 
çünkü ben… beni seven ve emirlerimi 
tutanlarýn binlercesine inâyet eden, kýs-
kanç bir Allahým. Allahýn Rabbin ismi-
ni boþ yere aðza almýyacaksýn; çünkü 
Rab kendi ismini boþ yere aðza alaný 
suçsuz tutmýyacaktýr.” 01 Öte yandan 

Eski Ahit, âhiret hayatý için ikinci di-

riliþin nasýl olacaðýný aþama aþama 

anlatmaktadýr. 02Ýkinci diriliþten sonra 

Tanrý, dünyada yapýlan her iþi bir hük-

me baðlayacaktýr. “Ýyi olsun kötü olsun, 

her gizli þeyle beraber her iþi Allah 

hükme götürecektir.” 03Bunun ardýndan 

da âhiret hayatý baþlayacaktýr. 04Âhiret 

hayatý baþlamadan önce günahkârlarýn 

tövbe etmeleri gerekmektedir. 05Eski 

Ahit’e göre âhiret hayatý ebedi bir ha-

yattýr. “O günde… insan kendi ebediyet 
evine gidecektir.” 06; “Ve yerin topraðýn-
da uyuyanlardan birçoðu, bunlar ebedi 
hayata, ve þunlar utanca ve ebedi nef-
rete uyanacaklar… ve anlayýþlý olanlar… 
ebediyen ve daima parlayacaklar.” 07

Eski Ahit’e göre insanlar ikinci kez 

sura üfürüldükten sonra hesap vermek 

için tekrar diriltilecek ve âhiret haya-

 01. 

 02. Hezekiel, 37/1-14. Âhiretteki diriliþle ilgi-

li olarak ayrýca bkz. I. Samuel, 2/6; Tesniye, 

32/39; Mezmurlar, 16/10-11; 104, 29-30; Ho-

sea, 6/1-3; 13/14.

 03.  Vaiz, 12/14.

 04.  Daniel, 12/2.

 05. Tsefanya, 1/18; 2/1-3.

 06.  Vaiz, 12/3-5.

 07.  Daniel, 12/2-3.

tý baþlayacaktýr. Ancak bu hayatýnýn 

nerede olacaðý Yahudilerin kutsal kay-

naklarýnda net olarak ifade edilmemiþ-

tir. Yukarýdaki ifadelerde âhiretin bu 

dünyadan baþka bir yerde olacaðý ifade 

edilmektedir. Ancak bunun aksine Ya-

hudi kaynaklarýnda âhiret hayatýnýn bu 

dünyada olacaðýna iliþkin ifadeler de 

yer almaktadýr. Âdem oðlu...: Kemikle-
rimiz kurudu, ve ümitlerimiz yok oldu; 
bittik diyorlar. Bundan dolayý pey-
gamberlik et ve onlara de: Rab Yehova 

þöyle diyor: Ýþte, kabirlerinizi ben aça-
caðým, ve kabirlerinizden sizi çýkaraca-
ðým, ey kavmým; ve sizi Ýsrail topraðýna 
getireceðim.” 08Bu ifadeler âhiret hayatý-

nýn dünyada olacaðýný göstermektedir.

Yahudiler için âhiret, dünya hayatý-

nýn sonuna doðru Kudüs’ün de içinde 

bulunduðu ve kutsal topraklarýn 09 ta-

mamýný içine alan bir devletin kurulmasý 

ve dünyayý istila etmeleri anlamýna gel-

mektedir. 10 Yahudiler, Allah’la yaptýkla-

rý misaklarý pek çok kez bozmalarýndan 

ve masum insanlara karþý iþledikleri 

günahlardan dolayý Allah’la karþýlaþma-

mak için, cennetin de bu dünyada olma-

sýný arzu etmektedirler. Yahudiler âdetâ 

dünya ile âhiret arasýnda gidip gelmekte 

ve sonunda, âhirette görecekleri azabý 

bildiklerinden, tercihlerini her seferin-

de dünyadan yana kullanmaktadýrlar. 

Yahudilerin âhiret inançlarýndaki bu 

belirsizlik onlarý âhiret yerine dünyaya 

baðlamýþtýr.

Kur’ân’la kýyaslandýðýnda Tevrat ve 

Eski Ahit’te âhiret hayatýyla ilgili veri-

 08. Hezekiel, 37/11-12.

 09.  Bu topraklarýn sýnýrlarý için bkz. Tesniye, 34/1-4.

 10.  Elmalýlý Muhammed Hamdi Yazýr, Hak Dini 
Kur’ân Dili, (Ýstanbul: Azim Daðýtým, 1992), 

I,s.353.
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len bilgilerin çeliþkili ve belirgin olmadý-

ðý açýkça görülmektedir. Yine Kur’ân’la 

karþýlaþtýrýldýðýnda Yahudilerin kendi 

isteklerine göre âhiret hayatýnda bazý 

düzenlemelerde bulunduklarý da anla-

þýlmaktadýr. Bunun en net göstergesi 

cennetin bu dünyada olacaðýný söyle-

meleri ve sadece kendilerinin cennete 

gideceklerini iddia etmeleridir. Kanaa-

timizce Yahudilerin dünyevî bir yaþamý 

tercih etmelerinde ve ahlâken yozlaþ-

malarýnda kutsal kitaplarýnda âhiret 

hayatýna iliþkin net ifadelerin bulunma-

masý son derece etkili olmuþtur. Âhiret 

inancýnýn net bir þekilde ele alýnmamasý 

bir baþka ifadeyle dünyada yapýlan yan-

lýþ iþlerin hesabýnýn verileceðinin açýk 01 

olarak ifade edilmemesi Yahudilerin 

aþýrý bir þekilde dünyaya baðlanmala-

rýna neden olmuþtur. Sonuç olarak yu-

karýdaki Tevrat ve Eski Ahit ifadeleri, 

her ne kadar net olmasa da, Yahudilerin 

âhiret inancýna sahip olduklarýný göster-

mektedir. 

2. Kur’ân’a göre Yahudilerin dünyaya 
bakýþý
Yüce Allah Kur’ân’-ý Kerîm’de, in-

sanlýk tarihinde dünyaya ve dünya ni-

metlerine, en çok deðer veren milletin 

Yahudiler olduðunu söylemektedir. Hz. 

Allah bu hususu þöyle dile getirmekte-

dir:  
 

 01.  Tevrat’ta, suç iþleyen bir kiþinin hem affe-

dileceði hem de cezalandýrýlacaðý hususunda 

þöyle denilmektedir: “Yehova, çok acýyan ve 
lûtfeden, geç öfkelenen ve inâyeti ve hakikati 
çok olan, binlere inâyetini saklýyan, haksýz-
lýðý ve günahý ve suçu baðýþlýyan, ve suçluyu 
aslâ suçsuz çýkarmayan, babalarýn günahýný 
oðullarda, ve oðullarýn oðullarýnda, üçüncü ve 
dördüncü nesilde arýyan Allah, diye ilân etti.” 

Bkz. Çýkýþ, 34/6-7.

 
“And olsun, onlarý hayata karþý (di-

ðer) insanlardan ve þirk koþanlardan 
(bile) daha tutkun bulursun. (Onlar-
dan) Her biri, bin yýl yaþatýlsýn ister; 
oysa onun bunca yaþamasý, onu azap-
tan kurtarmaz. Allah, onlarýn yapmak-
ta olduklarýný görendir” 02Yahudilerin 

âhiret yerine dünya nimetleri için çalýþ-

malarý hak olan dinlerinden zamanla ne 

kadar uzaklaþtýklarýný göstermektedir. 

Yahudilerin dünyada uzun kalmayý iste-

meleri aslýnda tarih boyunca kendileri-

ne gönderilen peygamberler ve masum 

insanlara karþý yaptýklarý haksýzlýklarýn 

hesabýný Allah’ýn huzurunda veremeye-

ceklerini bildiklerinden dolayýdýr.

Kur’ân, Yahudilerin dünyaya nasýl 

baktýklarýný bir baþka âyette þöyle dile 

getirmektedir:  
 
 

 “Onlarýn ardýndan, yerleri-
ne geçip Kitaba vâris olan birtakým in-
sanlar geldi ki, onlar, þu yakýn/deðersiz 
dünyanýn menfaatini alýyorlar: ‘Biz na-
sýl olsa baðýþlanacaðýz!’ diyorlar. Ken-
dilerine, ona benzer bir menfaat daha 
gelse onu da alýrlar. Peki ‘Allah hakkýn-
da, gerçekten baþkasýný, söylememeleri 
hususunda kendilerinden Kitap mîsâký 
alýnmamýþ mýydý? Ve onun içindekini 
okuyup öðrenmediler mi?” 03

Seyyid Kutub bu âyetle ilgili olarak 

þöyle demektedir: Hz. Musa’dan sonra 

gelen Yahudiler Tevrat’ý öðrendiler ama 

onun hükümlerine uymadýlar. Ýnanç, 

onlar için sadece incelenen bir kültür 

haline geldi ve helal-haram demeden 

 02. Bakara 2: 96.

 03. A’râf 7: 169.
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dünya malýna daldýlar. Böylece bu geçici 

hayatta ýslahýn öncüleri olma yerine, bu 

dünyanýn sefil tapýcýlarý oldular. 01

Kur’ân’da Yüce Allah Yahudilerin 

dünya nimetlerine olan düþkünlükle-

rinin bir sembolü olan Kârun ve onun 

gibi olmak isteyenler hakkýnda da þöy-

le demektedir: “  
 
 

” 

“Kârûn, Mûsâ’nýn kavminden idi. Onla-
ra karþý azgýnlýk etti. Biz kendisine öyle 
hazineler vermiþtik ki onun (hazinele-
rinin) anahtarlarýný (taþýmak), güçlü 
bir topluluða aðýr geliyordu. Kavmi ona 
demiþti ki: ‘Þýmarma, Allâh, þýmarýklarý 
sevmez.’… (Kârûn) süsü, (debdebesi) 
içinde kavminin karþýsýna çýktý. Dünyâ 
hayâtýný isteyenler: ‘Keþke Kârûn’a ve-
rilenin bir benzeri de bize verilseydi, de-
diler, gerçekten onun büyük þansý var!’” 02

Öte yandan Kur’ân Yahudilerin 

sahip olduklarý nimetlerin deðerini 

bilmediklerini ve bu konuda nankörlük 

ettiklerini de þöyle dile getirmektedir:“  
 
 
 
 

” “Hani siz 
demiþtiniz ki: ‘Ey Mûsâ, biz bir yemeðe 
dayanamayýz, bizim için Rabbine du’â 
et de bize yerin bitirdiði sebzesinden, 
acurundan, sarýmsaðýndan, mercime-
ðinden, soðanýndan çýkarsýn.’ (Mûsâ): 
 01. SeyyidKutub, fî Zýlâli’l-Kur’ân, (Birinci 

Basým. Ýstanbul: Tercüme: Komisyon, Hik-

met Yay. 1995), V,s.112. Ayrýca bkz. Ebu’l-

A’lâMevdûdî, Tefhimu’l-Kur’ân, (Ýkinci Ba-

sým. Ýstanbul: Ýnsan Yay. 1997), II,s.110.

 02. Kasas 28: 76,82.

‘Ýyi olaný, daha aþaðý olanla mý deðiþtir-
mek istiyorsunuz? Bir þehre inin, orada 
size istediðiniz var,’ demiþti. Üzerlerine 
alçaklýk ve yoksulluk damgasý vuruldu; 
Allâh’ýn gazabýna uðradýlar. Öyle oldu, 
çünkü onlar, Allâh’ýn âyetlerini inkâr 
ediyorlar ve haksýz yere peygamberleri 
öldürüyorlardý. Ýsyana daldýklarý, sýnýrý 
aþtýklarý için bunu hak ettiler.” 03

Bu ayetlerin yanýnda Kur’ân-ý 

Kerîm, Yahudilerin âhiret inançlarý, 

dünya nimetlerine verdikleri deðer, 

peygamberleriyle olan iliþkileri, in-

sanlarla kurduklarý münasebetler ve 

Yüce Allah’la yaptýklarý mîsaklar gibi 

pek çok konuda bilgi vermektedir. Bu 

baðlamda Kur’ân Yahudilerden, cim-

rilik eden, 04 yeryüzünde sürekli fesat 

çýkaran, 05 hak etmedikleri halde 06 cen-

neti sadece kendilerine layýk gören, 07 

hayata ve dünya nimetlerine aþýrý þekil-

de düþkün olan, 08 yasaklandýðý halde si-

hir iþleriyle uðraþýp insanlarý aldatan, 09 

Hýristiyanlara düþmanca davranan, 10 

savaþta Müminlere yardým etmeyen, 11 

Müslümanlara eziyet eden, 12 yasak 

olduðu halde faiz yiyen ve zorbalýkla 

insanlarýn mallarýný ellerinden alan, 13 

günah iþleme, baþkalarýna kötülük etme 

ve haram yeme konusunda birbirleriyle 

 03. Bakara 2: 61.

 04. Nisâ 4: 53.

 05. Mâide 5: 61–64. 

 06.  Yahudiler, “  teklifsiz kurtul-

muþ olduklarý hususunda Tevrat’ta kesin ola-

rak hiç bir iþaretin olmadýðýný bilmektedirler.” 

Bkz. Mevdûdî, Tefhimu’l-Kur’ân, II,110.

 07. Bakara 2: 94, 111; Nisâ 4: 49.

 08. Bakara 2: 96; Nisâ 4: 53–54.

 09. Bakara 2: 102–103.

 10. Bakara 2: 113;  42: 14.

 11. Haþr 56: 14–15.

 12. -i  3: 111.

 13. -i  3: 58; Nisâ 4: 161; Tevbe 9: 34–35.
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yarýþan, 01Allah’ýn âyetlerini inkâr 

eden, 02 Yüce Mevlâ’yý cimrilikle itham 

eden, 03 tekrar tekrar Allah’ýn dinine 

girip çýkarak Allah, peygamber ve din-

leriyle alay eden, 04 îman etme niyetleri 

olmadýðý halde Hz. Muhammed’den 

önceki peygamberlerin gösterdiði gibi 

mucizeler isteyen, 05 Allâh’a çocuk is-

nat ederek sapýtan, 06 Tevrat’ý tahrif, 

tebdil ve inkâr eden, 07 Allah’ýn emir-

leri yerine iþlerine geldiði için haham-

larýnýn/din adamlarýnýn söylediklerini 

yaparak onlarý Tanrý edinen, 08 katlet-

tikleri pek çok peygamber ve iþledikle-

ri günahlar yüzünden kýyamete kadar 

lanetlenip Allâh’ýn rahmetinden kovu-

lan 09 ve yaptýklarý antlaþmalara riâyet 

etmeyen sadakatsiz kimseler olarak 

bahsetmektedir. 10 Kur’ân’da Yahudi-

lerle ilgili anlatýlan bütün bu olumsuz-

luklar, onlarýn Tevrat’ý tahrif ederek 

dünyevîleþmelerinin ve ahiret hayatýný 

ihmal etmelerinin bir neticesidir.

Bununla beraber Kur’ân, dünya 

hayatýna gereði kadar deðer veren ve 

âhiret hayatý için çalýþan samimi Yahu-

dilerin varlýðýndan da bahsetmektedir. 

Bu baðlamda Kur’ân, Yüce Allâh’ýn 

gönderdiði Kur’ân dâhil tüm ilahî ki-

taplara ve Hz. Muhammed’le beraber 

bütün peygamberlere ayrým yapmadan 

îman edip sâlih amel iþleyen, Allah’ýn 

 01. Mâide 5: 62.

 02. -i  3: 112; En’âm 6: 91.

 03. Mâide 5: 64. 

 04. Nisâ 4: 137.

 05.  Nisâ 4: 153.

 06. Bakara 2: 116; Tevbe 9: 30; Meryem 19: 91–92.

 07. Bakara 2: 75, 79, 174; -i  3: 23–24, 78, 

93–94; Nisâ 4: 46; Mâide 5: 13, 41.

 08. Tevbe 9: 31.

 09. Bakara 2: 88; Nisâ 4: 46–47. 

 10. Enfâl 8: 56–57.

âyetlerini gece-gündüz okuyan, sami-

mi olarak Allah’a secde eden, adaletle 

hakký ayakta tutan, insanlara iyiliði 

emredip onlarý kötülüklerden alýkoyan 

ve iyilik yapma konusunda birbiriyle 

yarýþan samimi Yahudilerin olduðun-

dan bahsetmekte ve yaptýklarý bu güzel 

amellerden dolayý cennete gireceklerini 

haber vermektedir. 11 Buna ilaveten ken-

dilerine emanet edilen mallarý sahipleri-

ne saðlam olarak iade eden dürüst Ya-

hudilerin olduðunu da bildirmektedir. 12 

Yine bu çerçevede Kur’ân, Yahudilerin 

az bir kýsmýnýn doðru yolda olduðunu 

da ifade etmektedir. 13

Genel olarak Kur’ân’ýn anlattýkla-

rýna bakýldýðýnda; Yahudilerin Tevrat’ý 

kendi arzu ve istekleri doðrultusunda 

lâfzen ve manen tahrif ederek günahla-

rýný meþrulaþtýrmaya çalýþtýklarý ve ne-

ticede hak olan dinlerinden uzaklaþtýk-

larý görülmektedir. 14Onlarýn dinlerine 

olan bu tutum ve davranýþlarý, dünya-

âhiret dengesini bozmalarýna, ahlâken 

yozlaþmalarýna, ibadetlerinde samimi-

yetten uzaklaþmalarýna, þýmarmalarýna, 

sert tabiatlý bir millet olmalarýna ve so-

nunda aþýrý þekilde dünyevîleþmelerine 

neden olmuþtur.

3.Eski Ahit’te dünya-ahiret dengesi
Yahudilerin dünyaya bakýþlarýný et-

kileyen unsurlardan bir tanesi de dün-

yanýn yaratýlýþý ile ilgilidir. 15Tevrat’a 

göre Tanrý, dünyayý altý günde yaratmýþ 

 11. Bakara 2: 62; -i  3: 113–115; Nisâ 4: 

123–124; Mâide 5: 69; Hac 22: 17.

 12. -i  3: 75. 

 13. Mâide 5: 66–68. 

 14. Ebû Cafer Muhammed b. Cerîr et-Taberî, 

Câmiu’l-Beyân an Te’vîl-i , (Birinci 

Basým. Beyrut: Dâru’l-Fikr, 2001), VI,128-129.

 15. 

bablar.
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ve yedinci günde istirahata çekilmiþtir. 

Bu durumun anlatýldýðý bir yerde Tan-

rý, bir Yahudinin dünya ve âhiret için 

nasýl çalýþmasý gerektiðini þu ifadelerle 

belirlemiþtir: “Sebt gününü takdis et-
mek için onu hatýrýnda tut. Altý gün 
iþleyeceksin ve bütün iþini yapacak-
sýn; fakat yedinci gün Allah’ýn Rabbe 
Sebtir; sen ve oðlun ve kýzýn, kölen ve 
cariyen ve hayvanlarýn ve kapýlarýnda 
olan garibin, hiçbir iþ yapmayacaksýn; 
Çünkü Rabb gökleri, yeri ve denizi ve 

onlarda olan bütün þeyleri altý günde 

yarattý, ve yedinci günde istirahat etti; 
bunun için Rabb Sebt gününü mübarek 

kýldý, ve onu takdis etti.” 01Bu ifadeler, 

bir yandan Yahudilikteki dünya-âhiret 

dengesini diðer yandan da onlarýn dün-

ya nimetlerine verdikleri deðeri göster-

mektedir. Dünya-âhiret dengesini aþýrý 

þekilde dünya lehine çeviren bu ifadeler, 

Yahudilerin daha çok dünyaya baðlan-

malarýna ve âhiret hayatýndan uzaklaþ-

malarýna neden olmuþtur.

Yahudi þeraitine göre kutsal olan 

cumartesi günü çalýþmanýn cezasý 

ölümdür. Bu konuda Tevrat þöyle de-

mektedir: “Ve Musa Ýsrail oðullarý-
nýn bütün cemaatini topladý ve onlara 
dedi: Rabbin yapýn diye emrettiði þey-
ler þunlardýr. Altý gün iþlenir; fakat ye-
dinci günde, sizin için mukaddes Sebt, 
Rabbe rahat günü olacak; onda iþ iþ-
leyen her adam öldürülecektir. Sebt 

gününde bütün meskenlerinizde ateþ 

yakmýyacaksýnýz.” 02 Ancak Yahudiler 

bu yasaða uymadýlar. Kur’ân-ý Kerîm’in 

bildirdiðine göre, dünya malýna aþýrý bir 

þekilde meyleden Yahudiler, kutsal ka-

 01.  Çýkýþ, 20/8–11.

 02.  Çýkýþ, 35/1-3.

bul ettikleri cumartesi günü bile çalýþ-

maktan vazgeçmemiþlerdir. 03

Haftanýn altý günü mülk için çalýþýlýp 

sadece yedinci günün ibâdete ayrýlmasý-

ný dile getiren ve bunu bir öðreti olarak 

sunan Tevrat’ýn yukardaki ifadeleri, Ya-

hudilikte ibâdetin tamamen çalýþmanýn 

gölgesinde kalmasýna neden olmuþtur. 

Yahudilerin dünya nimetlerine aþýrý 

þekilde meyletmelerinin temelinde bu 

yanlýþ dünya-âhiret dengesi yatmak-

tadýr. 04 Ýbâdetle çalýþma arasýndaki bu 

dengesizlik, zamanla Yahudilerin aþýrý 

bir þekilde dünyevîleþmelerine neden 

olmuþtur. Diðer taraftan yukarýdaki 

ifadeler Tevrat’taki dünya-âhiret den-

gesinin, Tevrat’ý tahrif edenler tara-

fýndan, tamamen dünya lehine olacak 

þekilde düzenlendiðini göstermektedir. 

Bu tahrifin bir neticesi olarak lüks ve 

servet düþkünlüðü Yahudileri þekilsel 

bir dindarlýða ve ticarette hile yapma-

ya kadar götürmüþtür. “Bunu dinleyin, 
sizler ki, yoksulu yutmak istiyorsunuz 
ve memleketin fakirlerini helâk ediyor-
sunuz ve diyorsunuz: Ne vakit aybaþý 
geçecek ki, zahire satalým? Ve ne vakit 
Sebt günü geçecek ki, satýlýða buðday 
çýkaralým, efayý küçültelim, ve þekeli 

büyütelim, ve hileli teraziler kuralým da 
fakirleri gümüþe, ve yoksullarý bir çift 
çarýða satýn alalým, ve buðdayýn süp-
rüntüsünü satalým! Rab Yakubun övün-
düðü üzerine and etti: Onlarýn bütün 
iþlerini ebediyen unutmayacaðým. Bun-
dan ötürü yer titremeyecek mi?” 05

Bu ifadelerde de görüldüðü üzere 

edindikleri haksýz servet ve ulaþtýklarý 

 03.  A’râf 7: 163.

 04.  Ýsmail L. Çakan, Müslümanca Yaþamak, (Bi-

rinci Basým: Ýstanbul: Nesil Yay. 2004), s. 21.

 05.  Amos, 8/4-7.
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refah seviyesi Yahudiler için beraberinde 

lüksü, sosyal adaletsizliði, samimiyet-

sizliði ve vurdumduymazlýðý getirmiþ-

tir. 01 Nitekim Yahudiler arasýnda sosyal 

adaletsizliklerin arttýðý bir dönemde 

peygamber Ýþaya haksýz bir þekilde ser-

vet edinip gayrimenkul biriktirenleri 

acýklý bir cezanýn beklediðini þöyle dile 

getirmiþtir: “Yer kalmayýncaya kadar, 
evi eve katanlarýn ve tarlayý tarlaya 
birleþtirenlerin vay baþýna!” 02; “Þarap 
içmekte yiðit olanlarýn… rüþvet için kö-
tüyü haklý çýkaranlarýn, ve haklý adam-
larýn hakkýný elinden çekip alanlarýn 
vay baþýna!...Çünkü ordular Rabbinin 
þeraitini kendilerinden attýlar ve Ýsra-
il Kuddûsunun sözünü hor gördüler. 

Rabbin öfkesi bundan ötürü alevlendi 
ve elini onlara karþý uzatýp onlarý vur-
du… Öfkesi geri dönmedi, fakat eli hâlâ 
uzanmýþ duruyor.” 03; “Sadýk þehir nasýl 
fahiþe oldu! O þehir ki, hakla dolu idi! 
Onda adalet yer tutmuþtu, þimdi ise 
adam öldürenler. Gümüþün cüruf oldu, 
þarabýna su katýlmýþ. Reislerin âsi, hýr-
sýz da ortaklarý; her biri rüþvet seviyor 
ve hediyeler peþinde gidiyor; öksüzün 
hakkýný vermiyorlar ve dul kadýnýn da-
vasý onlarýn önüne gelmiyor.” 04

Bu ifadelerde de görüldüðü üzere 

Yahudiler, zamanla Allah’ýn yasakladýðý 

 01.  Nitekim bu konuda Eski Ahit’te þöyle 

denilmektedir: “Ey sizler. Fil diþi yataklar üze-
rinde yatanlar ve sedirleri üzerinde uzananlar 
ve sürüden kuzular ve ahýrýn içinden buzaðý 
alýp yiyenler; santur sesi ile boþ türküler söy-
liyenler; Davud imiþ gibi kendileri için musiki 
âletleri icat edenler; taslarla þarap içenler ve alâ 
yaðlar sürünenler…” Bkz. Amos, 6/4-6.

 02. , 5/8.

 03. Ýþaya, 5/22-25.

 04. Ýþaya, 1/21-23. Ayrýca benzer ifadeler için 

bkz. Nahum, 3/1; Tsefanya, 3/1-4.

bazý haramlarý meþrulaþtýrmýþlardýr. 05 

Aþýrý þekilde dünyalýk için çalýþma, iba-

det konusunda onlarý samimiyetten 

uzaklaþtýrmýþ ve kulluk onlar için þeklî 

bir hal almýþtýr. “Oðul babaya ve kul 
efendisine hürmet eder; ismimi hor gö-
ren kâhinler, eðer ben baba isem, hani 
benim izzetim? Hani benden korku… 
Siz: Ýsmini nasýl hor gördük? diyorsu-
nuz… Kurban olarak kör hayvaný tak-
dim ederken sanki kötü þey deðil! ve 
topalý ve hastayý takdim ederken sanki 
kötü þey deðil! Haydi, kendi valine onu 
takdim et; senden razý olur mu?...ve 
çalýnmýþ olaný, ve topalý ve hastayý ge-
tiriyorsunuz… onu rýza ile elinizden alýr 

mýyým? Rab diyor... Adak adayýp Rab-
be kusurlu olaný kurban eden aldatýcý 
lânetli olsun.” 06

Ýþ o kadar ileri boyuta varmýþtýr ki; 

þekli bir ibadet bile artýk bazý Yahudi-

ler için anlamsýz hale gelmiþtir. Çünkü 

savaþlarda yenilen bir tanrýya ibadet 

etmenin bir faydasý yoktur. 07Güçsüz 

 05.  Açýklamalar için bkz. Afif AbdülfettâhTabbara, 

el-Yehûdfi’l-Kur’ân, (Birinci Basým. Konya: Terc: 

Mehmet Aydýn, Rabýta Yay., 1978), ss. 52–60.

 06. Malaki, 1/6-14.

 07. Tanrý Yahve onlarý savaþta zafere ulaþtýrama-

dý ve Asur ve Babil sürgünü engelleyemedi. Ali 

Osman Kurt bu konuda þöyle demektedir: “Asur 

ve Babil sürgünü Yahudileri derinden etkilemiþ, 

dinî düþüncelerinde büyük bir çöküþe sebep 

olmuþtur. Özellikle, yenilmez dedikleri Davut 

krallýðýnýn sona ermesi, yýkýlamaz ve dokunula-

maz diye inandýklarý Kudüs’ün ve mabedin yerle 

bir edilmesiyle sonuçlanan Babil sürgünü, Yahu-

diler için büyük bir hayal kýrýklýðýna yol açmýþtýr. 

Öyle ki, bu olay, bazý Yahudilerin, Yehova’nýn 

güçsüzlüðüne ve Babil tanrýlarýnýn daha güçlü 

olduklarýna inanmalarýna yol açmýþtýr. Bunun 

bir sonucu olarak, Babil tanrýlarýna tapýnmaya 

baþlayanlar bile olmuþtur.” Bkz. Ali Osman 

Kurt, Erken Dönem Yahudi Tarihi, (Birinci Ba-

sým. Ýstanbul: Kültür Sanat Yayýncýlýk, 2007), s. 

17-18; 50-61.



olan Tanrý Yahve onlarý Babil’in güçlü 

tanrýsý Marduk’a karþý koruyamadý ve 

savaþta yenildiler. Artýk bundan sonra 

ibadet edilecek olan tanrý Babil’in yenil-

mez tanrýsý Marduk’tur. Bu yüzden bazý 

Yahudiler Yahve’ye ibadet etmeyi ta-

mamen býrakmýþ, bazýlarý da Yahve’yle 

birlikte Babil tanrýlarýna ibadet etmeye 

baþlamýþ ve evlerine bu tanrýlarýn putla-

rýný koymuþlardýr. 01

Eski Ahit bu durumu þöyle 

anlatmaktadýr: “Bana karþý sözleriniz 
sert oldu, Rab diyor. Ve siz: Sana kar-
þý ne söyledik? diyorsunuz. Siz dediniz: 
Allaha kulluk etmek boþ þey; biz onun 
bekçiliðini tuttuk ve ordular Rabbinin 
önünde yas tutup yürüdük, ne kazanç 

oldu?” 02Bu ifadelerde de görüldüðü 

üzere bazý Yahudiler maddi çýkarlarý 

ellerinden gittiði için tanrýlarýný bile 

terk etmiþlerdir. Artýk bu kiþiler hak-

ka karþý dilsiz ve saðýr olmuþlardýr. 03 

Böylece kendilerini büyük bir ahlâkî 

yozlaþmanýn içinde bulmuþlardýr. “Fa-
kat siz yoldan saptýnýz; ve çok adamlarý 
þeriatta sürçtürdünüz… Yahuda hainlik 
etti ve Ýsrail’de ve Yeruþalim’de mekruh 
þeyi iþlediler… Sözlerinizle Rabbi usan-
dýrdýnýz ve siz: Onu ne ile usandýrdýk? 
diyorsunuz. Þöyle demenizle: Kötülük 
eden her adam Rabbin gözünde iyidir 
ve onlardan hoþlanýyor yahut adalet 
 01. Hezekiel, 14/1-13.

 02. Malaki, 3/13-14.

 03.  Ali Osman Kurt, Yahudilerle ilgili olarak 

þöyle demektedir: “Yahudi tarihinin baþlan-

gýcýndan günümüze kadar olan dönemine bir 

bütün olarak bakýldýðýnda, tarih içerisinde sa-

vaþlar, dinden çýkmalar ve sürgünler yoluyla 

birçok kez kýrýlma ve sapmalarýn yaþandýðý gö-

rülecektir.” Bk. Ali Osman Kurt, Erken Dönem 
Yahudi Tarihi, s. 17.

Allah-ý nerede?” 04 Bu ifadelerde de gö-

rüldüðü üzere Tanrýkötülük iþleyenden 

razý olduðuna göre artýk bazý Yahudi-

leri yanlýþlardan alýkoyacak ve onlarý 

erdemli davranýþlara sevk edecek hiç 

bir ahlâki ilke kalmamýþtýr. Artýk bun-

dan sonra bu kiþiler için yapýlacak tek 

þey hesap gününü beklemektir. “Çünkü 
iþte o gün geliyor, fýrýn gibi yanýyor ve 
bütün kibirliler, ve kötülük iþleyenlerin 
hepsi, saman olacaklar; ve gelmekte 
olan gün onlarý yakacak… öyle ki onlar-
da kök ve dal býrakmayacak. Fakat size, 
ismimden korkanlara, salah güneþi ka-
natlarýnda þifa olarak doðacak.” 05

4.Yahudilerin kendilerini seçilmiþ, 
üstün/ayrýcalýklý bir ýrk olarak görmeleri
Yahudilerin dünyaya ve insanlara 

bakýþlarýný etkileyen en önemli unsur 

uydurduklarý “seçilmiþlik/üstün ýrk” 

iddiasýdýr. Tevrat, diðer insanlara ve 

ýrklara nazaran, Yahudilerin Allah ka-

týnda seçilmiþ bir millet olduklarý konu-

sunda þöyle demektedir:

“Siz Allahýnýz Rabbin oðullarýsý-

nýz;...Çünkü sen Allahýn Rabbe mukad-
des bir kavmsýn, ve Rab, yer üzerinde 
olan bütün kavmlardan üstün olarak, 

kendisine has bir kavm olmak üzere 
seni seçti.” 06;“Ve þimdi eðer sözümü 
dinleyip ahdimi tutacaksanýz, bana 

bütün kavmlardan has kavm olacaksý-
nýz; çünkü bütün dünya benimdir ve siz 
bana kâhinler melekûtu ve mukaddes 
millet olacaksýnýz. Senin Ýsrail oðullarý-
na söyleyeceðin sözler bunlardýr.” 07 Bu 

ifadeler, Yahudilerin ýrkçýlýk konusun-

 04. Malaki, 2/8-17.

 05. Malaki, 4/1-2.

 06. Tesniye, 14/1–2. Ayrýca bkz. Tesniye, 28/12, 

14; Leviller, 20/23–24; 26/11–12.

 07. 
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daki yanlýþ inanýþlarýný açýkça ortaya 

koymaktadýr. Bunun bir sonucu olarak 

Yahudiler, sýnýrlý da olsa son zamanlara 

kadar, yabancý biriyle evliliði yasakla-

mýþlardýr. 01 Sadece Yahudi bir ana-ba-

 01.  Yabancý biriyle evlilik konusunda Tevrat’ta: 

“Kýzýný onun oðluna vermiyeceksin, ve onun 
kýzýný oðluna almýyacaksýn” denilerek Httîler, 

Girgaþîler, Amorîler, Kenânlýlar, Perizzîler, 

Hivîler ve Yebusîlerle  dýþ evlilik yasaklanmýþtýr. 

Bk. Tesniye 7/3. Yine evlilikle ilgili olarak: 

“Kýzlarýnýzý onlarýn oðullarýna vermiyeceksi-
niz, ve oðullarýnýza ve kendinize onlarýn kýzla-
rýndan almýyacaksýnýz. Ýsrail kýralý Süleyman 
bu þeylerle suç iþlemedi mi?... ecnebi kadýnlar 
ona bile suç iþlettirdiler. Allahýmýza hainlik 
etmek için ecnebi kadýnlar almakla bütün bu 
büyük kötülüðü yaptýðýnýza yüz verelim mi?” 

denilerek böyle bir evlilik Allah’a hainlik et-

mekle eþdeðer tutulmuþtur. Bk. Nehemya, 

13/25-27. Dýþ evlilik ve bu evliliðe getirilen ya-

saklarla ilgili olarak ayrýca bk. Çýkýþ, 34/11-16; 

Yeþu, 23/12; Tekvin, 24/2-4; 27/46; 28/1-9; 

34/1-31; Nehemya, 10/30; 13/23-27. Günü-

müz Yahudiliðin kurucusu kabul edilen Ezra 

da dýþ evliliði, bu yedi kavmin dýþýnda kalan 

tüm yabancý milletleri kapsayacak þekilde ge-

niþletmiþtir. Bk. Ezra, 9/12; 10/11-12. Ezra, 

iþi daha da ileriye götürerek önceden yabancý-

larla dýþ evlilik yapanlara: “Efendimin ve Alla-
hýmýzýn emrinden titreyenlerin öðüdüne göre 
bütün karýlarý ve onlardan doðanlarý býrakmak 
için, þimdi Allahýmýzla ahit keselim; ve þeriata 
göre yapýlsýn” diyerek eþleri ve çocuklarýndan 

ayrýlmalarýný istemiþtir. Bk. Ezra, 10/3. Ezra, 

bununla da kalmayarak onlardan önceki ya-

bancý eþlerini ve çocuklarýný býrakacaklarýna 

dair kesin söz almýþtýr. Onlar da Ezra’ya: “Ve 
bütün cemaat cevap verdiler: Böylece, senin 
sözlerine göre yapmak bize borç olsun” diye-

rek söz vermiþlerdir. Bk. Ezra, 10/12. Ezra 

kitabýnýn 9. ve 10. bablarý evlilik konusunda 

ayrýntýlý bilgiler içermektedir. Bu bablarda ev-

lilikle ilgili anlatýlanlara bakýldýðýnda Ezra’nýn 

Yahudileri asimile olmadan korumak istedi-

ði görülmektedir. Konuyla ilgili ayrýntýlý bir 

araþtýrma yapan Ali Osman Kurt Yahudilikte 

evliliklerle ilgili olarak þöyle demektedir: “Res-

mi bir ihtida olmaksýzýn bir yabancýyla evlilik, 

Tanrý’ya ve Yahudi halkýna karþý günah iþleme 

olarak kabul edilmiþ, cezasý aforozla denk sa-

yýlmýþtýr. Bütün bu resmi ve dinsel yasaklara 

raðmen, yabancýlarla evlilik yapýlmaya devam 

edilmiþtir.” Bk. Ali Osman Kurt, Erken Dönem 

badan doðan kimselerin bu seçilmiþ 

ýrka ait olacaðýný iddia ederek 02 diðer 

insanlarý bu seçkin ýrkýn dýþýnda býrak-

mýþ ve Yahudilik dinine geçiþi tamamen 

engellemiþlerdir. 03Bir baþka ifadeyle Ya-

hudilerin bu aþýrý ýrkçý söylemleri, ken-

dileri dýþýndaki insanlarýn Yahudilik di-

nini benimsemelerine engel olmuþ ve bu 

dinin sadece Yahudi ýrkýna has milli bir 

din haline gelmesine neden olmuþtur.

Ancak yukarýdaki ifadelerin aksine, 

yine Rab sadece Yahudileri deðil, Hz. 

Âdem’in zürriyetinin tümünü müba-

rek kýldýðýný þöyle dile getirmektedir: 

“Ve Allah insaný kendi suretinde… erkek 
ve diþi olarak yarattý. Ve Allah onlarý 
mübarek kýldý ve Allah onlara dedi: Se-
mereli olun, ve çoðalýn, ve yeryüzünü 

doldurun.” 04Bir baþka yerde Tevrat, Al-

lah katýnda üstünlüðün ýrka göre deðil, 

dürüst ve samimi bir þekilde yapýlan iþ-

lere göre olduðu þöyle ifade etmektedir: 

“Rab þöyle diyor: Hikmetli adam hik-
meti ile övünmesin ve yiðit kendi gücü 
ile övünmesin, zengin adam zenginli-
ðiyle övünmesin; ancak övünen þunun-
la, anlayýþlý olmakla ve dünyada inâyet, 
adalet ve salâh iþliyen Rab ben idiðimi-
bilmekle övünsün; çünkü ben bunlardan 
hoþlanýrým.” 05

Yine Tevrat, bir Yahudinin kendine 

Yahudi Tarihi, s. 224.

 02. FelicienChalleya, Dinler Tarihi, (Birinci Basým. Ýstan-

bul: Çev: Semih Tiryakioðlu, Varlýk Yay., 1960), s. 129; 

Günay Tümer ve Abdurrahman Küçük, Dinler Tarihi, 
(Ücüncü Basým, Ankara: Ocak Yay., 1997), s. 204–205.

 03. Seyyid Kutub, Ýslâmýn Dünya Görüþü,Çev: 

Ali Arslan, (Ýstanbul: Arslan Yay. 1990), s. 31; 

Ömer Rýza Doðrul, Yeryüzündeki Dinler Tari-

hi, (Birinci Basým. Ýstanbul: Ýnkýlâp Kitabevi, 

1947), s. 238, 249.

 04.  Tekvin, 1/27–28.

 05. Yeremya, 9/23. Ayrýca bkz. Mezmur, 1/1–3; 

4/3; Tekvin, 4/2–15.
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deðer verdiði gibi komþusuna da deðer 

vermesini bir baþka ifadeyle kendisi gibi 

diðer insanlarý da deðerli görmesi ge-

rektiðini þu ifadelerle dile getirmekte-

dir: “… Yüreðini katýlaþtýrmayacaksýn ve 
fakir kardeþine, elini kapamayacaksýn… 
muhtaç olduðu þeyde mutlaka ihtiya-
cýna yetecek kadar ona ödünç verecek-
sin… ve fakir kardeþine karþý gözün kötü 
olmasýn, ve ona bir þey vermemezlik 
etmeyesin… ve ona verdiðin zaman yü-
reðin kederlenmeyecek; çünkü bütün iþ-
lerinde, ve el attýðýn her þeyde, Allahýn 
Rab seni bunun için mübarek kýlacaktýr. 
Çünkü memleketin içinde fakir eksik 
olmayacaktýr, bunun için ben: … kar-
deþine, hakirine, ve fakirine elini aça-
caksýn, diye sana emrediyorum.” 01; 
“Öç almayacaksýn..kin tutmýyacaksýn, 
ve komþunu kendin gibi seveceksin” 02; 
“Sizinle misafir olan garip aranýzda yerli 
gibi olacak, ve onu kendin gibi sevecek-
sin; çünkü Mýsýr diyarýnda gariptiniz…” 03

Bu ifadeler, Yahudilerin üstün bir ýrk 

olmadýklarýný ve Yüce Allah’ýn onlara 

ayrýcalýk tanýmadýðýný göstermektedir. 

Yüce Mevlâ katýnda, Yahudiler de diðer 

insanlar gibidirler. Buna raðmen bu 

uydurma üstün ýrk inancý, nesilden ne-

sile bir miras gibi devam edip günümü-

ze kadar gelmiþtir. Bunun bir sonucu 

olarak Yahudiler, kendileri dýþýndaki 

insanlarý düþman görmüþler ve diðer 

dinleri ve milletleri ortadan kaldýrmayý 

dinî bir vazife olarak algýlamýþlardýr. 04 

 01. Tesniye, 15/7-11.

 02. Leviller, 19/18.

 03. Leviller, 19/34.

 04. , 19/1–4. Açýklamalar için bkz. Tabba-

ra, el-Yehûd fi’l-Kur’ân, s. 42; Hüsamettin Er-

dem, “Dinî Ahlâk ve Ýlâhî Dinlerden Yahudilik, 

Hýristiyanlýk ve Müslümanlýk’taki Bazý Ahlâkî 

Meselelere Mukayeseli Bir Yaklaþým,”SÜÝFD. 

Böylece bir taraftan Yüce Allah’ýn in-

sanlara gönderdiði vahiyden istifade 

edilmesini önlemiþ diðer taraftan da 

üstün ýrk iddiasýnda bulunarak ken-

dilerini Tanrý’nýn oðullarý ilan ederek 

sapýklýða düþmüþlerdir. 05 Tevrat’ýn þu 

ilginç ifadeleri Yahudilerin kendileri dý-

þýndaki insanlara nasýl baktýklarýný net 

olarak ortaya koymaktadýr: “Hiçbir leþ 
yemeyeceksiniz; onu yesin diye þehirle-
rinde olan garibe verebilirsin yahut ya-
bancýya satabilirsin.” 06 Tevrat’ýn insan 

onuruna yakýþmayan bu çirkin ifadesi, 

Yahudilerin ne kadar büyük bir sapýk-

lýk içerisinde olduklarýný ve baþlangýçta 

ilahî olan dinlerinden ne kadar uzaklaþ-

týklarýný göstermektedir.

5. Tevrat’a göre mülk edinme anlayýþý 
Tevrat’a göre dünya üzerinde mülk 

edinmek, sadece Yahudilerin hakkýdýr. 

Çünkü Tanrý Yehova, yeryüzünü mülk 

olarak sadece Yahudilere vermiþtir. Ya-

hudi olmayanlarýn malý, Yehova’nýn mi-

rasýndan çalýnmýþ bir maldýr ve bunun 

geri alýnmasý için yapýlacak her türlü 

kötülük Yahudiler için mübahtýr. Rabb, 

Yahudilerin istedikleri topraklarý kolay-

ca alabilmeleri için düþmanlarý üzerine 

korku salacak ve onlarý psikolojik olarak 

yenilgiye uðratacaktýr.

“Heþbon kýralý Amorî Sihonu ve 
onun memleketini senin eline verdim; 
mülk olarak onu almaya baþla... kavim-
ler üzerine bugün senin… korkunu koy-
maya baþlayacaðým, onlar senin haberi-
ni iþitecekler ve senin yüzünden titreyip 
kývranacaklar.” 07; “Ve Allahýmýz Rab 

Konya, 1990, 3,246.

 05. A’râf 7: 169.

 06. Tesniye, 14/21.

 07. Tesniye, 2/24–25.
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önümüzde onu ele verdi ve onu ve oðul-
larýný ve bütün kavmini vurduk. O va-
kit onun bütün þehirlerini aldýk ve her 
þehri erkekler ve kadýnlar ve çocuklarla 
beraber tamamen yok ettik… kendimiz 

için ancak hayvanlarýný ve aldýðýmýz 
þehirlerin malýný çapul ettik.” 01; “Fakat 
size Rabbin kâhinleri denilecek; size 
Allahýmýzýn hizmetçileri diyecekler; 
milletlerin servetlerini yiyeceksiniz ve 
onlarýn izzeti size geçecek. Utancýnýza 
karþýlýk olarak iki kat izzetiniz olacak 
ve rüsvaylýða karþýlýk olarak paylarý ile 
sevinecekler; bundan dolayý memleket-
lerinde iki kat mülk edinecekler; onlara 
ebedî sevinç olacak.” 02

Bu ifadelere göre adeta Yahu-

di olmayanlarýn malý sahipsiz sa-

yýlmakta ve bunlara el koyma hak-

kýTanrý eliyle Yahudilere verilmiþ 

olmaktadýr. 03Yahudiler dýþýnda kalan 

insanlarýn yaþamak için tek seçenek-

leri vardýr o da Yahudilere hizmet 

etmektir. 04“Ecnebiler senin duvarlarý-
ný yapacaklar ve krallarý sana hizmet 
edecekler... Sana kulluk etmeyen millet 
ve ülke yok olacak.” 05Üstün ýrk inancý, 

Yahudilere diðer milletlerin mülkleri-

ni ele geçirme konusunda büyük ce-

saret vermiþtir. Tevrat’a göre Tanrý, 

Hitti, Amori, Kenan, Perizzî, Hivî ve 

Yebûsîleri mülkleriyle Ýsrailoðullarýnýn 

hâkimiyetine vermiþtir. 06 Bunlarý 

hâkimiyet altýna alýrken Rabb, sinsice 

 01. Tesniye, 2/34-36.

 02. , 61/6-7.

 03. Kenan Has, “Tevrat, Ýncil ve Kur’ân’ýn 
 ”, (Basýlmamýþ Doktora Tezi, 

Kayseri: 1995), ss.18-19.

 04. , 60/16.

 05. , 60/10–14.

 06. Tesniye, 7/1–5.

hareket etmelerini 07 ve çoluk-çocuk, 

genç-yaþlý 08 hatta hayvanlarý 09 bile sað 

býrakmamalarýný istemiþtir. 

Tevrat’ta Yahudiler için sinsi savaþ 

planlarý yapan 10 “Ordularýn Rabbi” 11 

þöyle diyor: “Þimdi git, Amelika kav-
mini vur ve onlarýn her þeyini tamamen 
yok et ve… erkekten kadýna, çocuktan 
emzikte olana, öküzden koyuna, deve-
den eþeðe kadar hepsini öldür.” 12 Bu 

emir üzerine Saul, Amelika kavminin 

tamamýný öldürtmüþtür. 13 Ancak Saul, 

hayvanlarý öldürmeyip kurban etmek 

üzere alýnca Rabb O’na kýzmýþ ve O’nu 

Ýsrail’e peygamber seçtiði için piþman 

olmuþtur. 14Bu ifadeler, geçmiþte Yahu-

dilerin mülk edinme konusunda ne ka-

dar ileri gittiklerini, masum olan çocuk, 

kadýn ve yaþlýlarý nasýl acýmasýzca kat-

lettiklerini gözler önüne sermektedir. 

Ýþin bir baþka vahim yönü ise, Tanrý’nýn 

bu konuda onlarý yönlendirmesi ve yap-

týklarý katliamlarý onaylamasýdýr. On-

lara göre Tanrý, çoluk-çocuk demeden 

herkesin öldürülmesini isteyebilmekte-

dir. Böyle bir Tanrý’nýn varlýðýna inanan 

Yahudilerin, mülk edinmek için bundan 

daha kötüsünü yapmaktan çekinmeye-

cekleri de ortadadýr. 15

Aþýrý dünya sevgisi Yahudileri 

 07. Tesniye, 7/22.

 08.  II. Tarihler, 36/16–17; Yeþu, 6/21; 8/24; 

Tesniye, 20/10–18.

 09.  I. Samuel, 15/14–23.

 10. Yeþu, 8/1–20.

 11.  Tevrat’a göre Tanrý’nýn bir baþka ismi ‘Or-

dularýn Rabbi’dir. Bkz. Yeremya, 50/33–34.

 12.  I. Samuel, 15/1–3. Ayrýca bk. Yeremya, 51/20–23.

 13.  I. Samuel, 15/8.

 14.  I. Samuel, 15/35. Tevrat’a göre Yüce Allah 

iþlediði günahlarýn çokluðundan dolayý insaný 

yarattýðýna piþman olmuþtur. Ýlgili ifadeler için 

bkz. Tekvîn, 6/5-7.

 15. SeyyidKutub, fî Zýlâli’l-Kur’ân, III,ss. 316–317.
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Allah’ýn emirlerini dinlememeye, sürek-

li kötülük iþlemeye, insanlara haksýzlýk 

yapmaya ve haram kazanç saðlamaya 

yöneltmiþtir. Nitekim Eski Ahit’te Ya-

hudiler, devamlý kötülük iþledikleri-

ni ve bunun öteden beri bir özellikleri 

olduðunu þöyle dile getirmektedirler: 
“Utancýmýzla yatalým ve rüsvaylýðýmýz 
bize örtü olsun; çünkü gençliðimizden 
bu güne kadar, biz ve atalarýmýz Rab-
be karþý suç iþledik ve Allahýmýz Rab-
bin sözünü dinlemedik.” 01;“Atalarýnýzýn 
günlerinden beri kanunlarýmdan sap-
týnýz ve onlarý tutmadýnýz. Bana dö-
nün ben de size dönerim.” 02;“Rab 
atalarýnýza çok öfkelendi… ve onlara 
de:… Bana dönün… ben de size döne-
rim… atalarýnýz gibi olmayýn; önceki 
peygamberler onlara çaðýrýp… þimdi 
kötü yollarýnýzdan ve kötü iþerinizden 
dönün; fakat onlar iþitmediler ve beni 
iyi dinlemediler.” 03;“Rab diyor… senin 

gözlerin ve yüreðin ancak kendi kötü 
kazancýnda ve dökeyim diye suçsuz 
kanda ve edeyim diye gaddarlýk ve 
zorbalýkta.” 04; “Vay o adama ki, evi-
ni haksýzlýkla… bina eder, komþusu-
nu boþuna çalýþtýrýr ve ücretini 05 ona 
vermez.” 06

Açýkça görüldüðü üzere Eski Ahit’in 

bu ifadeleri bir taraftan Yahudilerin ka-

rakterlerini, diðer taraftan da mülk edin-

me konusunda komþularýna yaptýklarý 

haksýzlýklarý ve tarih boyunca iþledikle-

 01. Yeremya, 3/25.

 02. Malaki, 3/7.

 03. Zekarya, 1/2-4.

 04. Yeremya, 22/16–17.

 05.  Tevrat, çalýþan bir kiþinin emeðinin zamanýnda 

verilmesiyle ilgili olarak þöyle demektedir: “ Gün-
delikçinin gündeliðini bütün gece sabaha kadar 
yanýnda alýkoymýyacaksýn.” Bkz. Leviller, 19/13.

 06. Yeremya, 22/13.

ri günahlarý gözler önüne sermektedir. 

Tevrat’ýn adam öldürme yasaðýna 07 rað-

men, maddeye olan aþýrý hýrslarý, cezasý 

kýsas 08 da olsa onlarý peygamber öldür-

meye kadar götürmüþtür. 09Öte yandan 

sürekli çalýþmalarý, onlarý maddeye esir 

etmiþ ve sonunda elde ettikleri servetle 

övünerek Hz. Allâh’ý fakir, kendilerini 

zengin görme hatasýna düþmüþlerdir. 10

Bütün bu kötülüklere raðmen yine 

de Tanrý, günahlarýndan dolayý tövbe 

etmelerini ve samimi olmalarýný þu söz-

lerle dile getirmiþtir: “Ve ellerinizi açtý-
ðýnýz zaman, gözlerimi sizlerden gizli-
yeceðim; bir çok dualar ettiðiniz zaman 
 07.  “Katletmeyeceksin.” Çýkýþ, 20/13; “Suçsuzu ve 

salihi öldürme.” Tesniye, 5/17. 

 08.  Tevrat kýsasla ilgili þöyle demektedir: “Bir ada-
mý vuran, vurduðu ölürse, mutlaka öldürülecek-
tir.”

 09.  4/Nisâ, 155. Ýsrailoðullarýnýn öldürdüðü pey-

gamberlerle ilgili açýklamalar için bkz: Asým Kök-

sal, Peygamberler Tarihi, (Üçüncü Basým. Ankara: 

T.D.V.Y. 1993), 2/243, ss.298–299; Ömer Rýza 

Doðrul, Yeryüzündeki Dinler Tarihi, s. 248.

 10.  Bu durum Kur’ân’da Allâh: 

“Allâh fakirdir, biz zenginiz.” diyenlerin sözünü 

iþitti.” -i  3: 181. Bu âyetin iniþ sebebiyle 

ilgili olarak þöyle denilmektedir: Hz. Peygamber, 

Yahudileri bir mektupla zekât vermeye çaðýr-

dý. Hz. Ebû Bekir’den mektubu alan Finhâs b. 

Azura: “Sen Rabbimizin, mallarýmýzý ödünç is-

tediðini söylüyorsun. Oysa fakir zenginden borç 

ister. Eðer bu söylediðin doðru ise Allâh fakir biz 

de zenginiz. …Allâh zengin olsaydý mallarýmýzý 

ödünç istemezdi.” dedi. Bunun üzerine Ebû Be-

kir O’na bir tokat vurdu. Finhâs da, Ebû Bekir’i 

Hz. Muhammed’e þikâyet etti. Hz. Peygam-

ber, Ebû Bekir’e niçin böyle yaptýðýný sorunca: 

“Bu Allâh’ýn Allâh’a

Allâh’ýn ise fakir olduðunu söy-

ledi.” Finhâs bunu inkâr edince Yüce Allâh bu  

indirdi. Bkz: Abdulfettah el-Kâdi, Esbâb-ý Nüzûl, 
( Terc: Salih Akdemir, Fecir 

Yay. 1995), s. 102–104; Muhammed b. Ömer 

Fahruddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-Gayb, (Birinci 

Basým. Ankara: Terc: Komisyon, Akçað Yay. 

1993), VII,s.240;ÝbnKesîr, Hadislerle Kur’ân-ý 
Kerîm Tefsiri, (Ýstanbul: : Bekir Karlýða-Bed-

rettin Çetiner, Çaðrý Yay. 1988), IV,s.1496.
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da dinlemiyeceðim; elleriniz kanla dolu. 
Yýkanýn, temizlenin; gözümün önünden 
iþlerinizin kötülüðünü atýn; kötülük et-
mekten vazgeçin; iyilik etmeyi öðrenin; 
adaleti arayýn, ezilmiþ olana doðruluk 
edin, öksüzün hakkýný koruyun, dul ka-
dýnýn davasýna bakýn.” 01;“Ey dönek Ýs-
rail, geri gel… size öfkeli bakmýyacaðým… 
ancak fesadýný taný, Allahýn Rabbe karþý 
günah ettin… sözümü dinlemediniz… Ey 
dönek oðullar, geri gelin… çünkü efendi-
niz benim.” 02; “Ey Ýsrail, Allahýn Rabbe 

dön; çünkü kendi fesadýnla yýkýldýn… 

ona deyin: Her fesadý baðýþla, ve bizi 
inâyetle kabul et… artýk ellerimizin iþine: 
Ýlâhlarýmýz, demiyeceðiz; çünkü öksüz 
sende merhamet bulur.” 03

Bu çaðrýlara raðmen Yahudiler her 

defasýnda tövbelerini bozmuþ tekrar 

tekrar günah iþlemiþlerdir. Yine de Tan-

rý onlarý her defasýnda affetmiþtir. Bu 

durum ise Yahudilerin þýmarýk bir millet 

olmalarýna, kendilerini ayrýcalýklý gör-

melerine ve sürekli günah iþlemelerine 

neden olmuþtur. Yahudilerin iddialarýna 

göre Allah Ýsrail’i çok sevdiði için on-

lara her musibetin ardýndan bir teselli 

vermiþtir. 04

Mülk edinmek için Yahudileri yön-

lendiren Tanrý, diðer yandan iþledikleri 

kötülükler hakkýnda þöyle demektedir: 
“Memlekette kuvvetlendiler, ancak ha-
kikat için deðil; çünkü kötülükten kö-
tülüðe gidiyorlar… beni tanýmýyorlar... 
Hiçbir kardeþe güvenmeyin, çünkü her 
 01. , 1/15-16. Ayrýca bkz. Hoþea, 14/1-8. 

 02. Yeremya, 3/12-14.

 03. Hoþea, 14/1-3.

 04.  Tevrat’a göre Yüce Allah Yahudileri cezalan-

dýrmaktan nedamet bile duymuþtur. Tevrat bu 

durumu þöyle anlatmaktadýr: “Ve RAB kavmý-
na edeceðini söylediði kötülüðe nadim oldu.” 

Bkz. Çýkýþ, 32/14.

kardeþ çok aldatacak... Yalan söylemeyi 
dillerine öðrettiler... Aðzý ile komþusu-
na 05 selâmet der ve içinden ona pusu ku-
rar... Böyle bir milletten caným öç almaz 
mý?” 06; “Ey gökler, dinleyin ve ey yer, 
kulak ver… Oðullar besledim ve büyüt-
tüm ve bana asi oldular. Öküz kendi sa-
hibini ve eþek de efendisinin yemliðini 
bilir; fakat Ýsrail bilmiyor, kavmim ku-
lak asmýyor. Ah ey suçlu millet haksýzlýðý 
yüklenmiþ olan kavm, kötülük iþleyenle-
rin zürriyeti, baþtan çýkmýþ çocuklar! 
Rabbi býraktýlar… yabancýlaþtýlar ve ge-
rilediler. Niçin sapýklýðý artýrarak vurul-
mak istiyorsunuz? baþ büsbütün hasta, 

yürek büsbütün baygýn.” 07; “Sadýk þehir 
nasýl fahiþe oldu! o þehir ki hakla dolu 
idi! onda adalet yer tutmuþtu, þimdi ise 
adam öldürenler. Gümüþün cüruf oldu, 
þarabýna su katýlmýþ. Reislerin âsi, hýr-
sýz da ortaklarý; her biri rüþvet seviyor 
ve hediyeler peþinde gidiyor; öksüzün 
hakkýný vermiyorlar ve dul kadýnýn da-
vasý onlarýn önüne gelmiyor.” 08

Yahudilerin dünya nimetlerine ve 

insanlara bakýþlarýný tasvir eden bu ifa-

deler, ayný zamanda her ne kadar ken-

dilerini üstün bir ýrk olarak görseler de 

yaptýklarý yanlýþlardan dolayý Tanrý’nýn 

onlara ne kadar kýzdýðýný net olarak or-

taya koymaktadýr. Yine söz konusu ifa-

delerde, Yahudi karakterine dikkat çeki-

lerek onlarýn sürekli kötülük iþledikleri, 

kendilerine güvenilmemesi gerektiði, 

 05.  Komþuya herhangi bir kötülüðün yapýlma-

masý konusunda Tevrat’ta þöyle denilmekte-

dir: “Komþuna gadretmiyeceksin, ve onu soy-
mýyacaksýn.” Bkz. Leviller, 19/13.

 06. Yeremya, 9/3–9.

 07. , 1/2–6. Ayrýca bkz. Hoþea, 6/7, 7/1–

14, 9/1; Yeremya, 8/4–6; Hezekiel, 33/11; 

Amos, 8/2.

 08. , 1/21-23.
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sürekli yalan söyledikleri, insanlara 

ve komþularýna maddi çýkarlarýný 

devam ettirmek için tuzak kurduklarý, 

Allah’a âsi olduklarý, Allah’ýn emirlerini 

yerine getirmedikleri, kötülük iþleme 

konusunda insanlara öncülük ettikleri, 

fakirlerle ilgilenmedikleri ve tamamen 

dünyaya meylettikleri ifade edilmek-

tedir. Buna sebebiyet veren en önemli 

etken de Tevrat’ýn onlara bu konuda 

telkinde bulunmasýdýr. “Fakat her ka-
dýn komþusundan ve evinde olan misa-
firinden gümüþ þeyler ve altýn þeyler, 
ve esvablar isteyecek; ve oðullarýnýzý 
ve kýzlarýnýzý onlarla süsleyeceksiniz; 
ve Mýsýrlýlarý soyacaksýnýz.” 01; “Ve mil-
letlerin sütünü emeceksin ve krallarýn 
memelerini emeceksin…” 02Yahudilerin 

maddeye olan düþkünlükleri, zamanla 

kendilerini inatçý 03ve ikiyüzlü bir millet 

yapmýþtýr. “Bu kavim bana yaklaþýyor… 
dudaklarý ile beni sayýyor… yüreklerini 
benden uzaklaþtýrýyorlar.” 04 Yahudiler, 

maddeyi putlaþtýrmýþ, ona Tanrý olarak 

tapmýþ ve hatta Tanrý’yý madde olarak 

görmek istemiþlerdir. 05

Yahudiler, dünya malý elde etme 

konusunda pek çok çirkin yolu dene-

miþlerdir. Toprak sahibi olmak için 

sonradan yerleþtikleri yerlerin ger-

çek sahiplerini yurtlarýndan çýkararak 

mülklerini ele geçirmiþlerdir. 06 Oysaki 

 01. 

 02. , 60/16.

 03. Hoþea, 4/16.

 04. , 29/13.

 05. Tâhâ 20: 91. Ayrýca bkz. Bakara 2: 51, 54, 92–

93; Nisâ 4: 153; A’râf 7: 148, 152; Hûd 11: 69.

 06. Buhtunnasr, Beytü’l-Makdis’i

Vadi’l-Kurâ, Teyma ve Yesrib

Yesrib’e yerleþen Yahudiler, buradaki 

Cürhüm ve Amalikalýlarý sayý olarak geçince 

onlarý buradan kovup bütün mülklerine el koy-

dular ve ardýndan uzun bir süre Yesrib’de yaþa-

insanlarý topraklarýndan çýkarmama 

konusunda Rabb’e söz vermiþlerdi. 

Ancak sözlerinden cayýp insanlarý yurt-

larýndan kovdular. 07Eski Ahit’te Rabb, 

komþularýna, misafirlerine, dul ve ök-

süzlere nasýl davranmalarý gerektiði 

konusunda þöyle demektedir: “Doðru 
hükmedin ve herkes kardeþine merha-
met ve inâyet etsin ve dul kadýný ve ök-
süzü, misafiri ve düþkünü sýkýþtýrma-
yýn ve kimse kardeþine karþý yüreðinde 
kötülük tasarlamasýn” 08; “Yapacaðýnýz 
þeyler þunlardýr: Herkes komþusuna 
doðruyu söylesin; kapýlarýnýzda doðru-
luk ve selâmet hükmünü verin ve kim-
se komþusuna karþý yüreðinde kötülük 
kurmasýn; ve yalan andý sevmeyin; 
çünkü bunlarýn hepsi benim nefret etti-
ðim þeylerdir.” 09; “Yüreðinden hakikati 
söyleyen... dostuna kötülük etmez.” 10; 
“Komþunun… hiçbir þeyine tamah 
etmeyeceksin.” 11Eski Ahit’e göre Rabb, 

kötülük iþleyen, fesat çýkaran, yalan 

söyleyen, kan akýtan ve komþusuna hile 

yapan insanlardan nefret etmektedir. 12 

Bütün bu uyarýlara raðmen Yahudiler, 

kötülük iþlemekten vazgeçmediler. Bu-

nun nedeni “Ýsrail” isminin “savaþan” 

ve “Tanrýya karþý kuvvetli olan” anla-

mýna gelmesidir. 13Tevrat, Hz. Yakub’un 

Tanrý’yla güreþmesini þöyle anlatmak-

tadýr: “Seher sökünceye kadar bir adam 
dýlar. Bkz. Ahmet b. Yahya b. Câbir el-Belâzurî, 

Fütûhu’l-Buldân, ( : 

Mustafa Fayda, KBY., 2002), s. 19–20. Ayrýca 

bkz. M. Fatih Kesler, Kur’ân’da Yahudiler ve Hý-
ristiyanlar, (Ankara: TDVY, 1993), s. 211.

 07. Bakara 2: 84–85.

 08. Zekarya, 7/9-10.

 09. Zekarya, 8/16-17.

 10. Mezmur, 15/2–3.

 11.  Tekvin, 20/17.

 12. Mezmur, 5/4–6; 10/13–15; 11/5–7.

 13. Challaye, Dinler Tarihi, s. 122.
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onunla güreþti ve onu yenemediðini 
görünce... Artýk sana Yakub deðil, …Ýs-
rail denilecek; çünkü Allâh ve insanlarla 
uðraþýp yendin.” 01Tevrat’ýn bu ifadeleri 

Yahudilerin bir taraftan Allâh hakkýn-

daki inançlarýnýn ne derece bozuk ol-

duðunu diðer taraftan da istediklerini 

elde etmek için Tanrý’nýn koyduðu ya-

salara uymayacaklarýný ve çýkarlarý için 

istediklerini yapacaklarýný açýkça ortaya 

koymaktadýr. 

Ýnsanlara borç vererek onlarý 

ekonomik açýdan zayýflatýp kendi-

lerine baðlamak, mülk edinmeleri-

nin önemli bir aracýdýr. “Çok millet-
lere ödünç vereceksin, fakat ödünç 
almayacaksýn.” 02Tevrat’a göre Yahu-

diler, baþkalarýndan faiz almayý, helal 

görmektedirler. 03 Verilen para ve faizi-

ni 04 geri almak için, kendileri dýþýndaki 

insanlarý ödeme konusunda sýkýþtýrmak 

ve onlarý zora sokarak sonunda alacaklý 

olduklarý kiþilerin mülklerine el koymak 

Tevrat’ýn bir emridir. “Kardeþini sýkýþ-
týrma… Yabancýyý sýkýþtýrabilirsin.” 05 

Dünya malýný, âhirete tercih etmek 

Tevrat ve Kur’ân’a göre Yahudilerin en 

temel özelliðidir. Yahudiler bütün he-

deflerini dünya hayatýna yönlendirmiþ-

lerdir. 06

Dünya malýna olan düþkünlüklerinin 

yaný sýra Yahudiler, ayný zamanda sahip 

olduklarý dünya nimetlerini infak etme 

 01.  Tekvin, 32/24–28; Hoþea, 12/3–4.

 02. Tesniye, 15/6.

 03. Tesniye, 23/19–20.

 04. 

Tabbara, el-Yehûd fi’l-Kur’ân, s. 60.

 05. Tesniye, 15/1–3.

 06. Mahmud 

Hicâzî, et-Tefsîru’l-Vâdih, (Kahire: Matbaatu’l-

Ýstiklâli’l-Kübrâ, 1968), I,ss.50–51; , 

Hadislerle Kur’ân-ý Kerîm Tefsiri, II,ss.422–426; 

konusunda son derece cimri davranýr 

ve yardým ettiklerinde de bunu göste-

riþ için yaparlar. Ayrýca onlar cimrilik-

lerinden dolayý baþkalarýnýn da ihtiyaç 

sahiplerine yardým etmesini uygun gör-

mezler. Nitekim Mekkeli Müslümanlar 

Medine’ye hicret ettiklerinde, Medineli 

Müslümanlar onlara pek çok yardýmda 

bulunmuþtu. Bunun üzerine Yahudiler, 

Medineli Müslümanlara þöyle demiþtir: 

“Mallarýnýzý infak etmeyin, hayýrlý olan 
þeylere harcamayýn. Eðer böyle yap-
maya devam ederseniz mallarýnýz elle-
rinizden çýkacak ve fakir olacaksýnýz.” 07 

Bu sözler üzerine þu âyet nâzil olmuþ-

tur: “Bunlar öyle insanlardýr ki, cim-
rilik ederler ve insanlara da cimriliði 
emrederler.” 08

Mülk edinmek için iþledikleri kötü-

lüklerden dolayý Ýncil’de de Yahudiler 

sert bir þekilde eleþtirilmiþtir: “Siz ey 
yýlanlar… Cehennem hükmünden nasýl 
kaçacaksýnýz? ...Size peygamberler... 
gönderiyorum; siz onlardan bazýlarýný 
öldürecek ve haça gereceksiniz ve bazý-
larýný havralarda dövecek ve þehirden 
þehre kovacaksýnýz.” 09 Bu Ýncil ifadele-

ri, bir taraftan Yahudilerin mülk edinme 

konusunda ne kadar ýsrarcý olduklarýný 

diðer taraftan da yine servet edinmek 

için peygamberlerinin bir kýsmýný katle-

dip bir kýsmýna eziyet ettiklerini açýkça 

ortaya koymaktadýr. 10Ýnciller’e göre, 

Yahudiler maddî çýkarlarý için Hz. Ýsa’ya 

tuzak kurmuþ ve sonunda O’nu haça 

 07. Ebû Muhammed Abdulmelik , es-
Sîretu’n-Nebeviyye,(Tahkik: Mustafa es-Sekkâ, 

Ýbrahim el-Ebyârî, Abdü’l-Hafîz ) (

Dâru’l-Hayr, 1995), II,s.153.

 08. Nisâ 4: 37–38.

 09.  Matta, 23/33–34.

 10. Mâide 5: 24.
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germiþlerdir. 01

Yahudilerin inançlarýný þekillendiren 

ve dünyaya bakýþlarýný etkileyen un-

surlardan biri de, kendilerine vadedilen 

kutsal topraklar/arz-ý mev’ûd mese-

lesidir. 02 Tanrýnýn krallýðý bu toprak-

larda gerçekleþecektir. 03 Bu yüzden bu 

topraklar, bir gün Yahudiler tarafýndan 

mutlaka elde edilecektir. 04Ýsrailoðullarý, 

Allâh’la yaptýklarý ahde sadýk kala-

caklarýna 05 ve Allah’ýn emirlerini ye-

rine getireceklerine dair Rabb’e söz 

vermiþlerdi. 06 Ancak verdikleri sözden/

sözlerden dönünce Yüce Allâh onlarý ce-

zalandýrýp memleketlerinden çýkarttý. 07 

Daha sonra Tanrý onlarla yeni bir ahit 

yaptý. 08 Buna göre, eðer Ýsrailoðullarý 

Allâh’ýn emirlerini yerine getirirlerse 

Tanrý da onlara “Arz-ý Mev’ûd”u ve-

receðini bildirdi. Tanrý Yahudilere ver-

meyi vaat ettiði kutsal topraklarla ilgili 

 01. Markos, 3/6; Matta, 26/4; Luka, 22/2; 23/21–

23; Yuhanna, 5/18; 19/18.

 02.  Sayýlar, 34/2–12; Tekvin, 15/18; 17/8; 28/13–

14; Çýkýþ, 23/31.

 03.  Bkz. , 2/2–4; 11/1–16; 42/1–4; 44/1–5; 45/1–

3; 51/1–6; Mezmur, 46/10–11; 96/1–13; 98/1–9.

 04. , 11/11–12; , 12. bab.

 05.  Tanrý’nýn Hz. Musa aracýlýðýyla  

ile yaptýðý ahit için bkz. Çýkýþ, 19-31. bablar. 

Ancak  bu ahdi çok kýsa bir sürede 

bozdular. Bkz. Çýkýþ, 32/1-14.

 06. Bakara 2: 83–85; Mâide 5: 12. Karþýlaþtýrýn, 

Leviller, 26. bab.

 07. Bakara 2: 40, 47, 100, 122; Mâide 5: 13; A’râf 

7: 134; Tâhâ 20: 86. 

 08. Eski Ahitbu ahitten þöyle bahsetmektedir: 

“Ýþte, Rab diyor, Ýsrail… ile yeni bir ahit kesece-
ðim günler geliyor; atalarýný mýsýr diyarýndan 
çýkarmak için onlarýn elini tuttuðum gün ken-
dilerile kestiðim ahit gibi deðil; onlarýn efendisi 
olduðum halde o ahdimi bozdular… keseceðim 
ahit þudur:  onlarýn içlerine koyup, yü-
rekleri üzerine onu yazacaðým; ve ben onlara 
Allah olacaðým, ve onlar bana kavm olacaklar… 
fesatlarýný baðýþlayacaðým, ve artýk suçlarýný 
anmayacaðým.” Bkz. Yeremya, 31/31-34.

olarak Hz. Musa’ya þöyle demiþtir: “Ve 
Rab ona dedi: Ýbrahime, Ýshaka, ve Ya-
kuba: Senin zürriyetine vereceðim, diye 
and ettiðim diyar budur; ben onu gözle-
rinle sana gösterdim.” 09

Yahudilik, bu topraklarla özdeþleþ-

miþ bir dindir. Musâ b. Meymûn’a göre 

bu topraklarda yaþamak her Yahudi 

için dinî bir vecibedir. Bir zorunluluk 

olmadýðý sürece bir Yahudinin bu top-

raklarý terk ederek baþka bir yerde ya-

þamasý uygun deðildir. Ayrýca Musâ 

b. Meymûn, bu topraklarýn faziletini 

vurgulamak için, dýþarýda ölen ve bu 

topraklara gömülen Yahudilerin gü-

nahlarýnýn affedileceðini söylemiþtir. 10 

Yahudiler, kendilerine vadedildiðine 

inandýklarý bu topraklarý ele geçirmek 

için pek çok savaþ 11 yapmýþ ve sonun-

da bu topraklarda 1948’de bir devlet 

kurmayý baþarmýþlardýr. 12Kutsal top-

raklar meselesi aslýnda onlarýn yaþa-

dýklarý sürgün hayata alternatif olarak 

tasarladýklarý çýkarcý bir yaþamý dile 

getirmektedir. 13 “Davut’un Krallýðý” 

sürgün hayatý yaþayan Ýbranilerin en 

 09. Tesniye, 34/4.

 10.  Baki Adam, Yaþayan Dünya Dinleri, Yahudi-
lik, (Birinci Basým. Ankara: DÝBY. 2007), s. 229.

 11.  Yahudiler için savaþ, yeryüzünde “Tanrý’nýn 

Kýrallýðý” kurulana kadar devam edecektir. 

Ahir zamanda bütün insanlýk Allah’ýn varlýðý 

kabul edecek savaþ sona erecektir. Bu husus 

Tevrat’ta þöyle anlatýlmaktadýr: “… Çünkü þe-
riat… milletler arasýnda hükmedecek,…ve kýlýç-
larýný sapan demirleri, ve mýzraklarýný baðcý 
býçaklarý yapacaklar; millet millete karþý kýlýç 
kaldýrmayacak, ve artýk cengi .” 

Bkz. , 2/3-4.

 12.  Baki Adam, Yaþayan Dünya Dinleri, Yahudilik,s. 227.

 13. Annamarie Schimmel, Dinler Tarihine Gi-
riþ, (Birinci Basým. Ýstanbul: Kýrkambar Yay. 

1999), s. 143, 151; Ömer Rýza Doðrul, Yeryü-
zündeki Dinler Tarihi, ss. 238–241, 248–249; 

Cemil Sena, Tanrý Anlayýþý, (Birinci Basým. 

Ýstanbul: Remzi Kitabevi, 1978), s. 174.
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önemli meselesi olmuþtur. 01 Bu açý-

dan Yahudilik, bir “ümit dini” olarak 

da vasýflandýrýlabilir. 02Macar Yahudisi 

Theodor Hertzel’in XIX. yüzyýlýn sonu 

ve XX. yüzyýlýn baþýnda kurduðu Siyo-

nizm de aslýnda Yahudi vatanýnýn kurul-

masýný ve kutsal topraklara geri dönme-

yi hedeflemiþtir. 03

6.Eski Ahit’te dünya hayatýnýn yerilmesi
Yahudilerin dünyaya bakýþlarý ko-

nusunda deðinilmesi gereken bir baþka 

husus Eski Ahit’in bizzat kendisinin 

yeryüzünde yapýlan her türlü maddi 

çalýþmanýn ve iþin boþ olduðunu dile ge-

tirmesidir. Eski Ahit’te yer alan Vaiz’in 

ifadelerine göre bir kiþinin dünyada elde 

edeceði servet ne kadar çok olursa olsun 

bunlarýn aslýnda hiçbir deðeri yoktur. 

Çünkü yeryüzündeki her þey gelip geçi-

cidir. Ýnsanoðlu sonunda geldiði topra-

ða eli boþ dönecektir. Dünyada önemli 

olan tek bir þey vardýr ki o da insanýn 

sahip olduðu nimetleri ihtiyaç sahiple-

riyle paylaþmasý ve hikmet sahibi olma-

sýdýr. 04

Vaiz’e göre, insan bu dünya haya-

týnýn nimetlerini kullanarak hayatýn 

tadýný çýkarmalý 05 ancak âhireti de dün-

yanýn sýkýntýlarýndan kurtulacaðý için 

 01. , 11. ve 14. Bablar; Mezmur, 2/8; Tek-

vin, 27/28–29.

 02. AnnamarieSchimmel, Dinler Tarihine Giriþ, s. 

151; Ömer Rýza Doðrul, Yeryüzündeki Dinler Ta-
rihi, s. 255; FelicienChalleya, Dinler Tarihi, s. 142.

 03. Felicien Challeya, Dinler Tarihi, s. 143-147.

 04.  Fakirlere yardým edilmesiyle ilgili olarak 

Tevrat’ta þöyle denilmektedir: “Tarlanýn kö-
þelerini büsbütün biçmiyeceksin, ve ekinden 
düþen baþaklarý devþirmiyeceksin. Ve bað bo-
zumunu büsbütün devþirmiyeceksin, ve baðý-
nýn yere düþen meyvasýný devþirmiyeceksin; 
onlarý fakir ve garip için býrakacaksýnýz.” Bkz. 

Leviller, 19/9.

 05.  Vaiz, 11/7.

sevinçle karþýlamalýdýr. 06 Ancak bunun-

la beraber insan dünyada yaptýklarýnýn 

hesabýný âhirette vereceðini de aklýndan 

çýkarmamalýdýr. 07 Ýnsan yeryüzünde 

ne kadar servet kazanýrsa kazansýn bu 

onu asla huzura ulaþtýrmayacaktýr. 

Vaiz bölümünde yer alan ve Tevrat’ýn 

dünyaya bakýþýyla son derece zýt olan 

bazý ilginç ifadeler özetle þu þekildedir: 

“Güneþ altýnda yapýlan bütün iþleri 
gördüm… hepsi boþ, ve yeli kavramaya 
çalýþmaktýr… Büyük iþler yaptým; ken-
dime evler yaptým; kendim için bað-
lar diktim;… köleler ve cariyeler satýn 
aldým,…kendim için gümüþ ve altýn, ve 
krallarýn… hazinesini topladým, bir çok 
kadýnlar edindim… Ve istedikleri hiçbir 
þeyi gözlerimden esirgemedim; yüreði-
mi hiç bir sevinçten alýkoymadým… hep-
si boþ ve yeli kavramaya çalýþmaktý; ve 
güneþ altýnda bir kazanç yoktu… Ve gü-
neþ altýnda çektiðim bütün emeðimden 
nefret ettim, çünkü onu benden sonra 
gelen adama býrakacaðým. Ve kim bilir, o 
hikmetli mi olacak, akýlsýz mý?... Çünkü 
bütün emeðinden ve güneþ altýnda emek 
çeken yüreðinin çabalamasýndan ada-
ma ne var? Çünkü hep günleri dert ve 
emeði kederdir; geceleyin bile yüreði 
rahat etmez. Bu da boþ… Allah hikmeti 
ve bilgiyi ve sevinci, kendi önünde iyi 
olan adama verir; fakat Allahýn önünde 
iyi olana versin diye, toplamak ve yýð-
mak zahmetini suç iþleyene verir… Ýyilik 
etmekten daha iyi bir þey yoktur... Ada-
letin yerinde kötülük var. … Hepsi bir 
yere gidiyorlar; hepsi topraktandýr ve 
hepsi yine topraða dönüyorlar… Ve gör-
düm ki, adamýn kendi iþlerinde sevinçli 
 06.  Vaiz, 7/1-2.

 07.  Vaiz, 11/9; 3/17; 12/13-14.
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olmasýndan daha iyi bir þey yoktur;… 
Fakir ve hikmetli genç, artýk öðüt alma-
yý bilmiyen kocamýþ ve akýlsýz kraldan 
daha iyidir… Ve topraðýn verdiði faide 
herkes içindir… Gümüþü seven gümüþe 
ve bolluðu seven mahsule doymaz. Mal 
çoðalýnca onu yiyenler de çoðalýr… Az 
yesin yahut çok yesin, çalýþan adamýn 
uykusu tatlýdýr; fakat zenginin tokluðu 
onu uyumaya býrakmaz… Bir adam ki, 
Allah ona zenginlik, mal ve izzet verir 
ve dilediði her þeyden caný için eksik 
bir þey yoktur, fakat onda yemeðe Al-
lah kuvvet vermez, ancak onu bir ya-
bancý yer; bu boþtur ve kötü bir derttir. 
Bir adam yüz çocuk babasý olsa ve çok 
yýllar yaþasa… fakat caný iyiliðe doyma-
mýþsa, ve bir kabre gömülmemiþse ben 
derim ki, vaktinden evvel düþürülmüþ 
çocuk ondan daha iyidir; çünkü boþluk-
la geliyor, ve karanlýkta gidiyor, ve adý 
karanlýkta örtülüyor… ve iki kere bin yýl 
yaþasa, ve iyilik görmese, hepsi bir yere 
gitmiyorlar mý? insanýn bütün emeði 
aðzý içindir, ve yine caný doymaz… bu da 
boþ, ve yeli kavramaya çalýþmaktýr.” 01 
“Kötü günler gelmeden… güneþ ve ýþýk, 
ay ve yýldýzlar kararmadan… gençliðinin 

günlerinde seni yarataný hatýrla… ve ruh 
onu veren Allaha dönmeden, seni Yara-
taný hatýrla.” 02

Bu ifadelere göre bir kiþinin bu dün-

yada çalýþmayla elde edeceði servetin 

deðeri, yukarýdaki ifadelerde geçtiði 

üzere, “yelin elle tutulmasý” kadardýr. 

Eski Ahit’te geçen bu veciz ifade bir 

Yahudi için dünya malýnýn ne kadar de-

ðersiz olduðunu açýkça ortaya koymak-

tadýr. Yine bu ifadeye göre ne kadar çok 

 01.  Vaiz, 1-6. bablar.

 02.  Vaiz, 12/1-2.

olursa olsun hayýr iþlerinde kullanýlma-

yan dünya nimetlerinin bir deðeri yok-

tur. 

Dünyada zengin bir Yahudi için 

önemli olan þey ihtiyaç sahiplerine yar-

dým etmektir. Yine yukarýdaki ifadeler-

de geçen “Allah hikmeti ve bilgiyi ve 
sevinci, kendi önünde iyi olan adama 
verir; fakat Allahýn önünde iyi olana 
versin diye” ve “iyilik etmekten daha 
iyi bir þey yoktur” cümleleri bir Yahudi-

nin dünyaya nasýl bakmasý gerektiðini 

ve erdemli bir kiþi olmak için sahip 

olduðu dünya nimetlerini baþkalarýyla 

paylaþmasýnýn asýl olduðunu açýkça 

göstermektedir. “Toplamak ve yýðmak 
zahmetini suç iþleyene verir” ifadele-

ri de dünya nimetlerine sahip olurken 

onlarý helal yollarla edinmek gerektiði-

ni ve baþkasýnýn malýna tamah etmenin 

doðru olmadýðýný göstermektedir. Ayný 

zamanda bu cümle daha çok mal sahibi 

olmak için Yahudilerin dünyada yaptýk-

larý yanlýþlarý da ortaya koymaktadýr. 

Yine yukarýdaki ifadelerde geçen “ve 
topraðýn verdiði fâide herkes içindir” 
sözleri aslýnda Yahudilerin iddia ettikle-

ri gibi seçilmiþ bir ýrk olmadýklarýný gös-

termektedir. 

Çünkü bu ifadelere göre yeryüzün-

deki nimetlerden faydalanma husu-

sunda herkes eþittir. Bu anlamda hiç 

kimsenin baþkasýna üstünlüðü yok-

tur. Yeryüzünde mülk edinmenin tek 

þartý vardýr o da dürüstçe çalýþmaktýr. 

Hz. Âdem’le baþlayan Ýslam dininin 

mülk edinmeyle ilgili ortaya koyduðu 

temel kural onun helal yollarla elde 

edilmesidir. Bu esas Yahudiler için de 

geçerli olan bir husustur. 

Bir baþka yerde Vaiz insanýn yaptýðý 



109

      

, . 3, .3 (2013/3), . 10

bütün iþlerden âhirette hesaba çekilece-

ði ve önemli olanýn yeryüzünde Allah’ýn 

koyduðu yasalara göre ahlaklý bir hayat 

yaþamak olduðu þöyle ifade etmektedir:

“Evet adam çok yýllar yaþarsa, on-
larýn hepsinde sevinsin; fakat karan-
lýk günleri ansýn, çünkü onlar çok ola-
caklardýr. Gelen her þey boþtur… bil ki, 
bunlarýn hepsi için Allah seni hükme 
götürecektir.” 01; “Gümüþ tel kopma-
dan, ve altýn tas kýrýlmadan, ve testi 
çeþmede parçalanmadan,…ve ruh onu 
veren Allaha dönmeden, seni Yarataný 
hatýrla… Ýþin sonu þudur; her þey iþi-
tildi: Allah’tan kork ve onun emirlerini 
tut; çünkü insanýn bütün vazifesi bu-
dur. Çünkü iyi olsun kötü olsun, her 
gizli þeyle beraber her iþi Allah hükme 
götürecektir.” 02 Bu ifadeler, dünyada 

yapýlan bütün haksýzlýklarýn kýyamet 

günü hesabýnýn sorulacaðýný, dünyada 

yapýlan yanlýþ iþlerden hiçbirinin gizli 

kalmayacaðýný, her þeyin bütün ayrýn-

týlarý ile ortaya çýkacaðýný ve önemli 

olanýn âhiret için çalýþmak olduðunu 

açýkça göstermektedir. 

Sonuç
Sonuç olarak Tevrat ve Eski Ahit’in 

madde ve dünya anlayýþýnýn Kur’ân’dan 

farklý olmamasý gerekmektedir. Çünkü 

bu din de Kur’ân gibi ayný ilâhî vahye 

dayanmaktadýr. Ancak Yahudilerin ki-

taplarýný lâfzen ve manen tahrif etme-

leri, dünya ve âhiret konusunda farklý 

düþünmelerine neden olmuþtur.

Ýlâhi bir kitap olan Tevrat’ýn Yahu-

diler tarafýndan tahrif edilmesi, Yahudi-

likteki din ve düþünce sistemini olum-

suz olarak etkilemiþ ve bu durum onlarý 

 01.  Vaiz, 11/8-9.

 02.  Vaiz, 12/9-13

orijinal bir toplum haline getirmiþtir. 

Bu tahrifin bir neticesi olarak Tevrat ve 

Eski Ahit’te âhiret hayatýnýn net olarak 

ifade edilmemesi, Yahudilerin aþýrý bir 

þekilde dünyevileþmelerine neden ol-

muþtur.

Tevrat, Eski Ahit ve Kur’ân’a göre 

Yahudiler Yüce Allah’la yaptýklarý ahit-

leri pek çok kere bozmuþlardýr. Ancak 

Yüce Allah onlarý her defasýnda affet-

miþtir. Fakat bu durum Yahudileri þý-

martmýþ ve kendilerinin ayrýcalýklý bir 

millet olduklarýný iddia etmelerine ne-

den olmuþtur. Yahudiler bu uydurma 

üstün ýrk anlayýþý sebebiyle her zaman 

dünyada egemen bir millet olmak iste-

miþlerdir. Bu isteklerini gerçekleþtir-

mek için de “amaca ulaþmak için her yol 

mubahtýr” diyerek Tanrý’nýn koyduðu 

yasaklarý ihlal edip ekonomik açýdan 

güçlü olmaya çalýþmýþlardýr. Kur’ân ve 

Tevrat, kendilerini zengin Allah’ý fakir 

olarak görmeleri, peygamberlerinin bir 

kýsmýný öldürüp bir kýsmýna eziyet et-

meleri, kendilerinden olmayanlara karþý 

düþmanca tavýrlarý nedeniyle Yahudileri 

sert bir þekilde eleþtirmiþtir.

Abstract
(Perception of Jews about the world 

according to the Torah and the Quran)
The purpose of this work is to search 

the Jewish’s approach to world life and 

blessings of God according to Old Testa-

ment more than Holy Qur’an. To be falsifi-

ed the divine book of Torah by Jewish has 

negatively affected religious life in Juda-

ism and this situation made them secular 

extremely. On the one hand this falsifica-

tion of Torah transformed Jewish as origi-

nal nation and on the other hand caused to 

deviate their hereafter belief. 
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