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Değerli Genç Birikim Okuyucuları

Ramazan ayını ve Ramazan Bayramını geride 
bıraktık. Rabbimizin bizlere, bir aylık nefsimizle 
mücadelesi nedeniyle hediye ettiği bayramı yine 
ağzımızın tadıyla kutlayamadık/kutlatmadılar. 
Ama bu durum ilk değil ve son da olmayacak. 
Siyonist İsrail Terör Devletinin tarihi seyir içinde 
adım adım ortaya koyduğu planların bir halkasını 
yeniden Ramazan ayında yaşadık. Ramazan ayı 
girdiğinde Gazze’ye yapılan havadan, denizden 
ve karadan yapılan bombardıman tam bir ay sür-
dü. Bir aylık saldırının bilançosu elbette çok ağır 
oldu. Bu saldırıyla Gazze yıkıldı ama insanlık da bir 
kez daha yıkıldı. Amerika ve Batı yine aynı telden 
çaldılar: “İsrail’in savunma hakkı vardır.” Bu cüm-
lenin anlamı ise şuydu: “İsrail sokakta oynayan, 
sahilde oynayan çocukları katledebilir; yaşlıları, 
katledebilir; kadınları katledebilir; evlerin üzerine 
binlerce ton bombayı atabilir; camiileri, hastane-
leri, pazaryerlerini bombalayabilir; insanların gü-
venli olduklarını düşündükleri ve bu nedenle sı-
ğındıkları  BM’ye ait okulları bile vurabilir…” İşte 
dünya medeniyetinin geldiği nokta budur. Dünya-
daki bu sistem artık çökmüştür, dip yapmıştır. Ülke 
liderleri aslında İsrail için söylediklerine kendileri 
dahi inanmamaktadır. Ancak insanın nefsini ilah-
laştırarak zenginleşme ve para kazanma yolunda 
her şeyi mübah gören anlayış, dünya sermayesi-
nin yüzde seksenini elinde bulunduran Yahudilerin 
yapacaklarından korkmaktalar. Ancak şunu biliyor 
ve iman ediyoruz ki hiçbir zulüm payidar olamaya-
caktır. Rabbimiz bunların sonunu getirecektir.

İsrail bunları yaparken, gelişmiş ülkeler İsrail’e 
bu desteklerini sunarken acaba Müslüman(!) Ül-
keler neler yaptılar, yapıyorlar. Maalesef bu ül-
kelerden cılız seslerden başka bir şey çıkmıyor. 
Müslüman Halklar/Topluluklar gereken tepkileri ve 

yardımları yapmaya çalışıyor; ama ülke yönetim-
lerinin çoğu Şili, Venezüella gibi ülkelerin göster-
dikleri tavırları dahi gösteremiyorlar. Türkiye belki 
bu anlamda sesi en çok ve yüksek tonda çıkan ül-
kelerden birisi; ama icraat noktasında pek bir şey 
yapılmıyor. Hâlâ askeri alandaki anlaşmalarımız 
devam ediyor; ticari ilişkilerimiz artarak devam 
ediyor; seviyesi düşük de olsa diplomatik ilişki-
ler devam ediyor. Belki Filistin Halkına psikolojik 
motivasyon veriyor olabilir ama çıkardığımız se-
sin fazla bir anlamı yok, icraat gerekiyor. Tabii bu 
neden olamıyor? Çünkü Amerika’yla müttefikiz de 
onun için.  Amerika eşittir İsrail denklemi karşı-
mızda durduğu için. Eğer başı dik bir Türkiye iste-
niyorsa öncelikle Türkiye’nin Amerika başta olmak 
üzere Batı ülkeleriyle ilişkilerini gözden geçirmesi 
gerekir. Ancak ondan sonra Türkiye’nin İsrail ile 
ilişkilerini daha gerçekçi bir zeminde konuşabiliriz. 
Rabbim bizlere bu yolda şuurlanmayı nasib etsin.

Dergimizin bu ayki yazıları da çoğunlukla 
İsrail’in Gazze’ye yaptığı saldırısıyla ilgili. Bu ve-
sileyle Filistin-İsrail ilişkilerinin tarihi analizleri de 
yazılarımızda yer almakta. Bu yazılarımız sayesin-
de Filistin- İsrail tarihinin geçmişini de okuma fır-
satını yakalamış olacaksınız.

Sizleri dergimizle başbaşa bırakırken Rabbi-
mizden şuurlanma, bu vesileyle de salih amelle-
rimizi artırmasını niyaz ediyoruz. Rabbimizden bu 
vesileyle başta Gazze’de, Filistin’in diğer beldele-
rinde, dünyanın değişik bölgelerinde zulüm altında 
olan Müslüman kardeşlerimize yardım etmesini, 
bu yardımlarına bizleri vesile kılmasını, buralarda 
ölen kardeşlerimize şehid muamelesinde bulun-
masını, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar ver-
mesini niyaz ediyoruz. 

Allah’a (c.c.) emanet olunuz.  
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Siyonist İsrail’in kurucu fikir babası 
Theodor Herzl’dir. Her ne kadar bin-
lerce yıldır, Siyonist bir devletin ku-

rulması bütün Yahudilerin rüyalarını süslese de, 
bu konuda ilk ciddi adım Siyonist Theodor Herzl 
tarafından atılmıştır. Theodor Herzl bu amaçla, 
1897 yılında, İsviçre’nin Basel kentinde Siyonist 
kongreyi toplayarak Dünya Siyonist Teşkilatı’nı 
kurmuştur. Ayrıca bu kongrede “Ben bugün 
burada Yahudi Devleti’ni kurdum, ancak bunu 
yüksek sesle söylersem bütün dünya güler. Fa-
kat beş sene içinde ya da elli sene sonra bunu 
herkes böyle bilecektir” diyerek hayalini açık-
lamıştır. Theodor Herzl, Yahudilere, Filistin’de 
toprak satın almak için birçok yol denemiştir. 
Bu yollardan birisi danışmanı Kont Nevlinski’yi 
19 Temmuz 1896’da Sultan II. Abdülhamid’e 
göndererek Filistin’de toprak karşılığında 
Osmanlı’nın borçlarını ödeme teklifini iletmiş-
tir. Avrupalı zengin Yahudiler 20 milyon sterlin 
ya da altın olarak tahmin ettikleri Osmanlı’nın 
dış borcunu ödeyecekler, buna karşılık Filistin 
topraklarından kendilerine bir yurtluk yer ve-
rilecekti.1  

Sultan Abdülhamid, Teodor Herzl’in teklifini 
şiddetle reddederek Nevlinski’e Herzl’e iletmesi 

1 Habertürk’te yayınlanan Tarihin Arka Odası programında, 
Erhan Afyoncu ve Murat Bardakçı, böyle bir görüşmenin 
olmadığını söylemiştirlerdir. Afyoncu, “Koskoca padişahın 
huzuruna çıkacaklar, efendim biz para verelim siz Filistin’i 
verin.. Ya Abdülhamit bu lafı ettirir mi karşısında?” diyerek 
tepki gösteriyor. Murat Bardakçı ise, “Böyle bir durum ol-
saydı, Abdülhamit oyardı oyar. O zamanki protokole göre 
böyle bir şey düşünülemezdi” diyerek tepkisini dile getiriyor. 
(http://www.cafesiyaset.com/bardakci-abdulhamit-adami-
oyardi-oyar_416559.html)

için şu cevabı vermiştir: ‘Ben bir karış dahi olsa 
toprak satmam, zira bu vatan bana değil, mille-
time aittir. Milletim bu vatanı kanlarıyla mahsul-
dar kılmışlardır. O bizden ayrılıp uzaklaşmadan 
tekrar kanlarımızla örteriz. Benim Suriye ve 
Filistin alaylarımın efradı birer birer Plevne’de 
şehit düşmüşlerdir. Bir tanesi dahi geri dön-
memek üzere hepsi muharebe meydanlarında 
kalmışlardır. Türk imparatorluğu bana ait de-

Siyonist İsrail, Filistin’de Asla
Barış İstemez

Ali KAÇAR
kacarali@hotmail.com
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ğildir, Türk milletinindir. Ben onun hiçbir parça-
sını vermem. Bırakalım, Museviler milyonlarını 
saklasınlar, benim imparatorluğum parçalandığı 
zaman onlar, Filistin’i hiç karşılıksız ele geçire-
bilirler. Fakat yalnız bizim cesetlerimiz taksim 
edilebilir. Ben canlı bir beden üzerinde ameliyat 
yapılmasına müsaade edemem.’2

Teodor Herzl, bu amaçla Sultan Abdülhamid 
ile 17 Mayıs 1901 tarihinde benzer teklifler-
le kendisi de görüşmüştür. Bu görüşmede de 
Sultan Abdülhamid yapılan teklifi kesin bir dille 
reddetmiştir. Aslında teklif oldukça cazipti, çün-
kü Osmanlı Devleti moratoryum3 ilan etmişti, 
mali açıdan çok zor durumdadır, Abdülhamid 
bu durumu şu sözleri ile açıklamıştır: “Kudüs 
taraflarından toprak satın alarak her taraftan 
Yahudileri oraya iskan istediler. Adeta orada 
bir memleket tahsis etmek isterler. Teklifleri de 
devletin Düyun-u Umumiyesini kâmilen deruh-
te etmek idi. Güzel bir şey. Zira Düyun-u Umu-

2  Doç. Dr. Yaşar Kutluay, Siyonizm ve Türkiye, s 108-109

3  Moratoryum,  borçlu olan bir ülkenin, ödeme gücünü kay-
betmesi nedeniyle borçlarının tümünü veya bir kısmını öde-
yemeyeceğini ilân etmesi, borç erteleme anlamına gelmek-
tedir.

miye bir gün gelip de borçlarımızı ödemez isek, 
devletin maliyesini murakabeye almak gibi bir 
tehlike mevcuttur.” Herzl, II. Abdülhamid ile 
ikinci görüşmesini 4 Temmuz 1902 tarihinde 
yapar ancak istekleri yine reddedilmiştir.4 

Siyonistler, bu taleplerinden vazgeçmeye-
rek Tahsin Paşa kanalıyla benzer yeni teklifler-
le Abdülhamid’e başvurmuşlardı. Dr. Theodor 
Herzl, Sultan İkinci Abdülhamid Han’a, Tahsin 
Paşa kanalıyla yeni teklifler sunmuştu:

1. Yahudiler, Osmanlı Devletinin bütün borç-
larını ödeyecekler.

2. Osmanlı Devletine büyük malî yardımda 
bulunacaklar.

3. Sultan Abdülhamid Han’ın siyasetini 
Avrupa’da destekleyecekler.

4. Yahudiler, Osmanlı Devleti’nde inşa edile-
cek savaş üslerinin parasını ödeyecekler.

5.  Sultan Abdülhamid Han’a şahsı için bü-
yük servet verecekler.

4  http://blog.milliyet.com.tr/erbakan-ve-secim-mitingi-pro-
paganda-parasi/Blog/?BlogNo=292947
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6. Filistin’de kurulacak 
büyük üniversitede aynı 
zamanda Türk talebeleri 
de okuyacak. Tahsil için 
Avrupa’ya gitmeye lüzum 
kalmayacak. 

Tahsin Paşa’nın hatı-
ralarına göre, Sultan Ab-
dülhamid Han, bu teklifler 
karşısında çok hiddetlen-
miş ve yüksek sesle ba-
ğırarak: “Dünyanın bütün 
devletleri ayağıma gelse 
ve bütün hazinelerini ku-
cağıma dökseler, size Si-
yonistlik adına bir karış 
yer vermem. Ecdadımı-
zın ve milletimizin kanıy-
la elde edilen bir vatan, 
para ile satılamaz. Derhal 
burayı terk edin. Defo-
lun!” demiştir.5 

Parayla toprak sa-
tın alma girişimleri, 
Abdülhamid’in kararlı tu-
tumuyla sonuçsuz kalın-
ca, Siyonist hareket, Osmanlı’yı yıkmak için yo-
ğun bir faaliyet başlatmıştır. Herzl, bu durumu 
kendi sözleriyle şöyle açıklamıştır:

“Siyonizm’in amaçlarına ulaşabilmesi için 
Osmanlı’nın dağılmasını beklemeliyiz.”

Tabii bu son derece ‘aktif’ bir bekleyiş ol-
muştur. Siyonistler, İsrail Devleti’ne izin verme-
yen Abdülhamid’i kesin olarak saf dışı bırakma-
ya karar vermişlerdi. Dolayısıyla Abdülhamid 
karşıtı, bir iç muhalefet grubuyla iş birliği yap-
mak gerekiyordu. Yahudi liderler bu noktadan 
hareketle, Jön Türklerle iş birliği yapmaya karar 
vermişlerdi. Siyonist lider Theodor Herzl bu ta-
rihi kararı şöyle dile getirmişti:

“Bir tek plan aklıma geliyor. Sultana karşı 
kampanya açmalı, bu iş için de sürgün edilmiş 
prensler ve Jön Türklerle temas kurmalı.”6 

5 http://www.istanbultarih.com/filistin-meselesi-ve-
filistin%E2%80%99in-siyasi-tarihi/; 
ayrıca bkz; http://m.yeniakit.com.tr/yazarlar/yavuz-bahadi-
roglu/israili-kim-kurdu-nasil-kuruldu-2-5695.html;
http://turkiyem.awardspace.biz/index.php?option=com_
content&view=article&id=95:gapta-akbabalar-ucuuyor-
&catid=40:tc-uestuene-oynan-oyunlar&Itemid=59

6  http://dinimizvetarihimiz.blogcu.com /jon-turkler-ve-
siyonistler/12278802

Siyonistler, İttihat 
ve Terakki ve diğer ka-
ranlık güçlerle el ele 
vererek 1908’de ikinci 
Meşrutiyet’i ilan ettir-
mişler ve 31 Mart vak’ası 
ile de İkinci Abdülhamid 
Han’ın hal’edilmesinin 
(tahttan indirilmesi) ze-
minini oluşturmuşlardır. 
Ve nitekim çok geçme-
den 31 Mart vak’asıyla 
hiç ilgisi olmayan Sultan 
Abdülhamid 27 Nisan 
1909’da tahttan indiril-
miştir.7

Abdülhamid’in tahttan 
indirilmiş olması Siyo-
nistlerin Filistin toprak-
larında bir devlet kurul-
masının da yolları açılmış 
oldu. Nitekim çok geç-
meden İngiltere Dışişleri 
Bakanı’nın ismiyle anılan 
ve ilk olarak Siyonistle-
re toprak, daha doğrusu 

devlet kurma imkânı veren Balfour Deklarasyo-
nu 1917’de yayınlanmıştır. 

Zaten 1916’da imzalanan Sykes-Picot ant-
laşmasıyla Osmanlı sonrası Ortadoğu, dönemin 
süper ülkeleri arasında paylaşılmış ve bu pay-
laşıma uygun devletçikler de kurulmaya baş-
lanmıştı. Bölge halkları, Ortadoğu’nun bu şekil-
de parçalanmasını ve Filistin topraklarında bir 
Siyonist devletin kurulmasını engellemek için 
halk direnişleri başlatmıştı. Bu direnişlerin en 
önemlisi İzzeddin el-Kassam’ın başlattığı dire-
niş idi. Suriye’de başlayan ve Filistin’de devam 
eden İzzeddin el-Kassam’ın8 mücadelesi takdi-
re şayan bir mücadele idi. Siyonistlere ve iş-
galci İngiliz güçlerine ağır kayıplar verdiren İz-

7  Daha geniş bilgi için bkz; Ali KAÇAR, Genç Birikim Dergisi, 
Aralık 2012, sayı 163, s.3, vd.

8  İzzeddin el-Kassam, 1880’de Suriye’nin Lazkiye şehri-
ne bağlı bir sahil ilçesi olan Cebele’de doğdu. 1896 yılında 
Mısır’da el-Ezher Üniversitesi’nde tahsil görmeye başladı. 
Tahsil süresi içerisinde Mısır’da İslami hareketlerin öncüle-
riyle tanıştı. 1906’da tahsilini tamamlayarak davet ve eğitim 
faaliyetlerine başladı. Belirli bir süre bu amaçla Türkiye’de de 
bulundu. Ancak Suriye’nin Fransa tarafından işgali üzerine 
Fransa’ya karşı mücadele etmek üzere hazırlıklara başladı. 
Bu mücadelesini Şam Fransa tarafından işgal edilinceye ka-
dar devam ettirdi Şam’ın düşmesinden sonra 1921’de Siyo-
nistlere ve destekçisi işgalci İngiltere’ye karşı cihad etmek 
üzere Filistin’e geçti. Kurduğu askeri birlik Kassamiler olarak 
tanınıyordu. 

Siyonistler, İsrail Devleti’ne 
izin vermeyen Abdülhamid’i 
kesin olarak saf dışı bırakmaya 
karar vermişlerdi. Dolayısıy-
la Abdülhamid karşıtı, bir iç 
muhalefet grubuyla iş birliği 
yapmak gerekiyordu. Yahudi 
liderler bu noktadan hareketle, 
Jön Türklerle iş birliği yapma-
ya karar vermişlerdi. Siyonist 
lider Theodor Herzl bu tarihi 
kararı şöyle dile getirmişti:

“Bir tek plan aklıma geliyor. 
Sultana karşı kampanya açma-
lı, bu iş için de sürgün edilmiş 
prensler ve Jön Türklerle temas 
kurmalı.
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zeddin El Kassam, Cenin yakınlarında bir dağda 
gençlere silahlı eğitim verirken, karadan 500 
tam donanımlı ve havadan da uçaklarla etrafı 
işgalci İngiliz güçlerince 
sarılmış ve öğleye kadar 
devam eden yoğun çatış-
ma sonucunda üç arka-
daşı ile birlikte 19 Kasım 
1935’de şehid düşmüş-
tür. Filistin’de verilen İs-
lami mücadele İzzeddin 
El Kassam’ın şehadetiyle 
daha da şiddetlenmiştir. 
Mısır İhvan-ı Müslimin li-
deri Hasan el-Benna tara-
fından gönderilen müca-
hidler, Filistin’deki İslami 
mücadeleye güç ve moral 
takviyesinde bulunmuş-
lardır. Bugün, Filistin’deki 
İslami mücadeleyi omuz-
layan Hamas, o dönem-
lerde Hasan el-Benna’nın 
gönderdiği mücahidlerin 
gösterdikleri çabanın bir 
ürünüdür.

Ancak bir taraftan da 
İngiliz emperyalistlerinin 
desteğiyle, dış ülkelerden 
çeşitli vaatlerle getirtilen 
Yahudiler yavaş yavaş bu 
kutsal topraklara yerleş-

tirilmeye çalışılmaktaydı. Henüz daha Siyonist 
terör devleti kurulmadan 1930’lu yılların ikinci 
yarısında emperyal işgalci İngiltere’nin destek 

ve işbirliğiyle kurdukla-
rı Irgun, Haganah, Levi, 
Stern gibi Siyonist te-
rörist örgütler kanalıyla 
Kral Davut (22 Temmuz 
1946), Semiramis Oteli 
(5 Ocak 1948), Deir Yasin 
(9 Nisan 1948) ve daha 
birçok katliamı gerçek-
leştirmiştir.

Nihayet 29 Kasım 
1947’de dönemin iki sü-
per emperyal ülkesi olan 
İngiltere ve ABD’nin bas-
kısıyla BM’in aldığı 181 
sayılı kararla, Filistin’in 
yüzde 56.47’sini Siyonist 
Yahudi devletine, yüz-
de 43.53’ünü ise Arap 
devletine bırakılmasının 
kararlaştırılmış olması, 
Siyonist devletin kurul-
ması için atılacak ilk adı-
mı teşkil etmiştir. Araplar, 
bu kararı reddetmişlerse 
de, Siyonist terör devle-
tinin kuruluşu, BM’nin bu 
kararı gereğince 14 Mayıs 
1948’de resmen ilan edil-

29 Kasım 1947’de dönemin iki 
süper emperyal ülkesi olan İn-
giltere ve ABD’nin baskısıyla 
BM’in aldığı 181 sayılı kararla, 
Filistin’in yüzde 56.47’sini Si-
yonist Yahudi devletine, yüzde 
43.53’ünü ise Arap devletine 
bırakılmasının kararlaştırılmış 
olması, Siyonist devletin ku-
rulması için atılacak ilk adımı 
teşkil etmiştir. Araplar, bu ka-
rarı reddetmişlerse de, Siyo-
nist terör devletinin kuruluşu, 
BM’nin bu kararı gereğince 14 
Mayıs 1948’de resmen ilan edil-
miştir. Böylece, Siyonistlerin 
‘halksız topraklara, topraksız 
halk’ın yerleştirilmesi hayali 
de fiiliyata geçirilmiş oldu.
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miştir. Böylece, Siyonist-
lerin ‘halksız topraklara, 
topraksız halk’ın yerleşti-
rilmesi hayali de fiiliyata 
geçirilmiş oldu.

Siyonist İsrail’in bu 
topraklarda kuruluşu, fe-
laketlerin bitmesini değil, 
artarak devam etmesine 
neden olmuştur. Nitekim 
14-15 Mayıs 1948 gece-
si birinci Arap-Siyonist 
İsrail arasında meydana 
gelen savaşta, işbirlikçi 
Arap yönetimlerinin ba-
siretsizliği ve emperyal 
devletlerin Siyonistlere 
yardım ve desteği neti-
cesinde, Araplar yenilmiş 
ve Siyonist İsrail işgal et-
tiği topraklara yenilerini 
ilave ederek Filistin top-
raklarının %78’ine sahip 
olmuştur. Bu topraklarda 
yaşayan milyonlarca Fi-
listinli ise, mülteci konu-
muna düş(ürül)müştür. 

BM, Aralık 1948’de, is-
teyen mültecilerin ev-
lerine dönmelerine izin 
verilmesine ilişkin aldığı 
194 sayılı karar da, ne o 
yıllarda, ne de daha son-
raki yıllarda Siyonistler 
tarafından uygulanmıştır. 

5 Haziran 1967’de 6 
gün savaşıyla Siyonist 
İsrail, daha önce işgal et-
tiği topraklara ilave ola-
rak Sina Yarımadası ve 
Gazze’yi Mısır’dan, Batı 
Şeria ve Doğu Kudüs’ü 
Ürdün’den, Golan 
Tepeleri’ni ise Suriye’den 
alarak Filistin toprakları-
nın tamamını işgal etmiş-
tir. Bu işgalden sonra 22 
Kasım 1967’de BM 242 
sayılı kararla, Siyonist 
İsrail’in 1967’den sonra 
işgal ettiği topraklardan 
hemen çekilmesi karar-
laştırmışsa da, bu karar 
da, tıpkı, 194 sayılı karar 

Siyonist İsrail’in bu topraklar-
da kuruluşu, felaketlerin bit-
mesini değil, artarak devam 
etmesine neden olmuştur. Ni-
tekim 14-15 Mayıs 1948 gecesi 
birinci Arap-Siyonist İsrail ara-
sında meydana gelen savaşta, 
işbirlikçi Arap yönetimlerinin 
basiretsizliği ve emperyal dev-
letlerin Siyonistlere yardım ve 
desteği neticesinde, Araplar 
yenilmiş ve Siyonist İsrail iş-
gal ettiği topraklara yenilerini 
ilave ederek Filistin toprakları-
nın %78’ine sahip olmuştur. Bu 
topraklarda yaşayan milyonlar-
ca Filistinli ise, mülteci konu-
muna düş(ürül)müştür.
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gibi, BM tarafından uygulatılamamıştır. Sadece 
bu kararlar değil, daha sonraki yıllarda Siyonist 
İsrail aleyhine alınan 100 civarında karar da, 
Siyonist İsrail tarafından uygulanmamış, BM de 
uygulatmak için uluslararası bir güç oluştur(a)
mamıştır.

Arap ülkeleri ile Siyonistler ve onların des-
tekçisi Batılı ülkeler arasında ilki 15 Mayıs 1948 
olmak üzere, 29 Ekim 1956’da (Süveyş Savaşı), 
5 Haziran 1967’de (Altı Gün Savaşı) ve 6 Ekim 
1973’de olmak üzere 4 büyük savaş yapılmıştır. 
Yapılan bu savaşların hepsinde de Batılı emper-
yalist ülkelerin de desteğiyle Siyonistler işgal et-
tikleri toprakları her defasında biraz daha geniş-
letmişlerdir. Batılı emperyalist ülkelerin –önce 
İngiltere’nin sonraları da İngiltere ile birlikte 
ABD’nin- yardımı olmadan Siyonistlerin, bırakın 
bu savaşlardan zaferle çıkmasını, sadece Filistin 
halkı karşısında bile bu kutsal topraklarda tutu-
nabilmesi mümkün olmayacaktı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM),
TETİKÇİ BİR KURULUŞTUR!.

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünya 
-özellikle de Ortadoğu-, dönemin emperyal ül-
kelerinin menfaatlerine uygun olarak yeniden 
şekillenmişti. Bu şekillenmeye yasal bir statü 

kazandırılması için de 1919’de Cemiyet-i Ak-
vam ya da bilinen diğer ismiyle Milletler Cemi-
yeti kurulmuştu. Bu örgütün, dünya barışının 
korunması amacıyla kurulduğu söylense de 
bununla bir ilgisi yoktu. Çünkü bu örgütün ku-
ruluş amacı, savaşlar esnasında ya da sonra-
sında emperyal ülkeler tarafından işgal edilen 
yerlere yasal bir kılıf bulmak, işgal ve istilaları 
meşrulaştırmaktı. Ayrıca Ortadoğu’da, bugün 
halen devam eden sınır anlaşmazlıkları, etnik 
ve mezhep savaşları, onlarca yeni devletçiğin 
kurulması İngiltere’nin dikte ettirmesi ile bu 
Cemiyet tarafından kabul edilerek yasal bir 
çerçeveye kavuşturulmuştu. Çünkü İkinci Dün-
ya Savaşı’na kadar hem Cemiyet-i Akvam’ın, 
hem de dünyanın egemen süper gücü İngilte-
re idi!. Dolayısıyla ne Cemiyet-i Akvam, ne de 
Cemiyet-i Akvam’ın ömrünü tamamlayıp yerine 
yeni kurulan ve halen devam etmekte olan Bir-
leşmiş Milletler (BM), dünya kamuoyuna dekla-
re edilen amaçlarına uygun faaliyet gösterebil-
mişti. Ne yazık ki, bu iki kuruluş da emperyalist 
işgalci ülkelerin güdümünde emperyalistlerin 
sömürü ve işgal alanlarını genişletmede birer 
araç olarak kullanılmıştır. Bu dönemde ülke iş-
galleri, iç savaşlar, iç kargaşalıklar, darbeler, 
halk isyanları, rejim değişiklikleri, kadife dev-
rimleri birbirini izlemiştir. 



AĞUSTOS 2014 / Sayı 183

9

26 Haziran 1945’de 
kurulan Birleşmiş Milletler 
(BM)’de 5 üyeye (SSCB, 
ABD, Fransa, İngiltere ve 
Çin’e) daimi üyelik sta-
tüsünün yanında, veto 
yetkisi de verilmiştir. Bu 
ülkelerden biri, bu yetki-
sini yani veto hakkını kul-
landığı zaman BM’de ka-
rar alınamamaktadır. Bu 
durum ise, bu 5 ülkenin, 
kendi emperyal amaçla-
rını gerçekleştirmek için 
BM ve benzeri kuruluş-
ları paravan birer kuru-
luş olarak kullanmalarına 
neden olmaktadır. Böyle 
bir örgütten ezilmişlerin, 
güçsüzlerin, yoksulların 
ve mazlumların lehine ya 
da müstekbirlerin, zalim-
lerin, emperyal güçlerin, 
haramzadelerin aleyhine 
adaletin tecelli edebilece-
ğini beklemek mümkün 
müdür? Çeçenistan’da bir 
halk jenosidle/soykırımla 
yok edilmiş, Filistin’de 1948’den bu yana ço-
luk çocuğu ile kadın erkeği ile bir halk yok edil-
mekte, Irak’ta, Afganistan’da ve diğer birçok 
coğrafyada masum halka yönelik işkenceler, 
tecavüzler ve katliamlar yapılmaktadır. BM’nin 
kuruluş amacına ve ilkelerine birer saldırı olan 
bu uygulamalar karşısında BM’de ses seda yok! 
Hatta BM, çoğunlukla tecavüzcülerin, işkence-
cilerin, işgalcilerin işlerini kolaylaştırıcı anlam-
da, yapılıp edilenlere meşruiyet kılıfı hazırla-
maktadır. Dolayısıyla BM ve benzeri kurum ve 
kuruluşların varlığı, emperyalist ülkelerin işini 
kolaylaştırmaktadır.

Emperyal ve Siyonist güçlerin işgal ve kat-
liamlarına, BM neden müdahale etmiyor türü 
yakınmalar kimi Müslümanlar tarafından da 
yapılmaktadır. Aslında bu, BM’yi ve Batıyı tanı-
mamak anlamına gelir. Çünkü BM, şeytani bir 
örgüttür ve tarafı bellidir; BM’nin tarafı ABD’dir, 
Siyonist İsrail’dir, Rusya’dır, Çin’dir; kısacası 
bütün emperyal ve Siyonist güçlerdir. Çünkü 
BM, emperyal güçlerin işgallerine, istilalarına, 
katliamlarına yasal bir statü kazandırmak ama-
cıyla kurulmuş ve faaliyet göstermekte olan te-
tikçi bir kuruluştur. 

BM, emperyal ve Si-
yonist güçlerin tetikçi ku-
ruluşu olmasaydı; 

Deir Yasin’de katledi-
len insanlara, yerlerinden 
yurtlarından terörle ko-
vulan, mülteci konumu-
na düşürülen Filistinlilere 
sahip çıkar ve Siyonist 
İsrail’in 1967 öncesine 
çekilmesi için alınan 242 
sayılı kararı uygulatmaz 
mıydı? 

Sabra ve Şatilla katli-
amı ile Kana, Cenin, Re-
fah Mülteci Kampı katli-
amının ve BM okullarına 
yapılan saldırıların hesa-
bını sormaz mıydı? 

Gazze’ye, neredeyse 
her sene Ramazan ayın-
da, Müslümanlarca kutsal 
sayılan bir ayda işlenen 
katliamlara dur demez 
miydi? 

Mescid-i Aksa’nın al-
tında kazılan tünellere ve estirilen Siyonist te-
röre engel olmaz mıydı? 

Afganistan, Irak, Çeçenistan, Doğu Türkis-
tan, Arakan, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti vb 
diğer yerlerdeki katliamlara, tıpkı, Saddam’ın 
Kuveyt’i işgalini engellidiği gibi engel olmaz 
mıydı? Olabilirdi, ama olmadı. Çünkü kuruluş 
amacı emperyal işgalci güçlerin menfaatlerini 
korumak ve kalıcılaştırmaktır. Nitekim kurulu-
şundan beri yaptığı da budur. Dolayısıyla bu ve 
benzeri kurumlardan medet beklemek, abesle 
iştigal, hatta Siyonist terör güçlerinin ekmeğine 
yağ sürmek anlamına gelir.

SİYONİST İSRAİL, FİLİSTİNLE
ASLA BARIŞ YAPAMAZ!..

Siyonist İsrail, Filistinlilerle barış yapmayı, 
dolayısıyla da Filistin Devleti’nin kurulmasını 
asla istemez. Çünkü bu toprakların, kendileri-
ne tanrı tarafından verilen ‘vaad edilmiş (Arz-ı 
Mev’ud)’ topraklar olduğuna ve bu toprakların 
yegâne sahiplerinin de kendileri olduğuna inan-
maktadır. Dolayısıyla bu toprakları, Filistinliler 
dâhil hiç kimseyle paylaşmayı kabul etmemek-
tedirler. Bu nedenledir ki, 1948’den bu yana 

Ne Cemiyet-i Akvam, ne de 
Cemiyet-i Akvam’ın ömrünü 
tamamlayıp yerine yeni kuru-
lan ve halen devam etmekte 
olan Birleşmiş Milletler (BM), 
dünya kamuoyuna deklare edi-
len amaçlarına uygun faaliyet 
gösterebilmişti. Ne yazık ki, 
bu iki kuruluş da emperyalist 
işgalci ülkelerin güdümünde 
emperyalistlerin sömürü ve iş-
gal alanlarını genişletmede bi-
rer araç olarak kullanılmıştır. 
Bu dönemde ülke işgalleri, iç 
savaşlar, iç kargaşalıklar, dar-
beler, halk isyanları, rejim de-
ğişiklikleri, kadife devrimleri 
birbirini izlemiştir. 
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işgalle, katliamla ve sürgünle, bu toprakları 
Filistinlilerden temizlemeye çalışmaktadırlar. 
Ama bugüne kadar, emperyal işgalci güçlerin 
de destek ve yardımına rağmen buna güç ye-
tiremediler, bundan sonra da –İnşaallah- yeti-
remeyeceklerdir. Çünkü karşılarında, Siyonist-
lerin hayatı sevdiği kadar, ölümü/şehid olmayı 
seven Filistinli Müslümanlar bulunmaktadır. Eli 
kanlı katil Menaham Begin’in dediği gibi ölüm-
den korkmayan bu insanlar, ne ile ve nasıl kor-
kutulabilir ki?

Aslında Filistinliler de, özellikle de Hamas, 
Filistin topraklarında bir Siyonist İsrail devle-
tinin varlığını asla kabul etmemektedir. Ve bu 
nedenle de Hamas yetkilileri, Siyonist İsrail ile 
yapılan hiçbir görüşme ve barışın, kendilerini 
bağlamayacağını defalarca açıklamışlardır. Çün-
kü bu toprakların yüzyıllardır kendilerine ait ol-
duğunu bilmekte ve inanmaktadırlar. 1948’den 
beri defalarca katliama, işgale ve soykırıma 
uğramalarına, yerlerinden, yurtlarından terör-
le, zorla çıkarılmalarına rağmen, bu toprakları 
Siyonistlerle paylaşmama ilkesinden asla vaz-
geçmemişlerdir. Nitekim El Fetih ile Hamas ara-
sında 23 Nisan 2014’de ‘uzlaşı hükümeti’ ku-
rulması kararlaştırıldıktan sonra da Hamas’tan 
‘İsrail’in tanınması ‘Kırmızı Çizgimiz’dir’ açıkla-
ması gelmiştir. Hamas siyasi büro başkan yar-
dımcısı Musa Ebu Marzuk Al- Monitor’e verdiği 
özel mülakatta “ Hamas, İsrail’i tanımayacak” 
ifadesini kullanmıştır. ABD, Rusya, Avrupa Birli-
ği ve Birleşmiş Milletler’den oluşan uluslar arası 

dörtlünün şartları arasında yer alan Hamas’ın 
İsrail’i tanıması şartının kendilerini hiç ilgilen-
dirmediğini söyleyen Ebu Marzuk “ Şayet İsrail’i 
tanıma arzusunda olsaydık yedi yıldır devam 
eden kuşatmadan da 2008 ve 2012 yıllarında-
ki iki savaştan da kendimizi esirgerdik” şeklin-
de konuşmuştur. Mahmud Abbas 26 Nisan’da 
birlik hükümetinin İsrail’i tanıyabileceğini söy-
lemişti. “Abbas’ın sözleri kendini bağlar” diyen 
Ebu Marzuk’a göre Hamas bu konuda El Fetih’le 
aynı fikirde değil’ açıklamasını yapmıştır.9 

ARAFAT’IN SİYONİST İSRAİL’İN
VARLIĞINI TANIMASI VE BARIŞ
GÖRÜŞMELERİ!..

El Fetih ve lideri Yaser Arafat da, 1988 yılına 
kadar Filistin topraklarında Siyonist varlığını, 
dolayısıyla BM’nin 242 sayılı kararını da tanı-
mamakta idi. Ancak İntifada’nın başlamasından 
korkan Arafat, bu düşüncesinden vazgeçerek 
Siyonist İsrail’in varlığını tanıma kararı almış-
tır. Çünkü 8 Aralık 1987’de Birinci İntifada’nın 
başlamış ve akabinde de Hamas’ın (Harakat al-
Muqawama al-Islamiya, İslami Direniş Hareke-
ti) kurulmuş olması Arafat’ı tedirgin etmiş ve 
ayağının altındaki zeminin kaymakta olduğunu 
görmüştür. Bu nedenle de, alelacele 15 Kasım 
1988’de –muhatap bile alınmamalarına rağ-
men- bağımsız Filistin Devleti’ni ilan etmiş ve 13 
Aralık ve 14 Aralık tarihindeki konuşmalarıyla, 

9  http://www.haksozhaber.net/hamas-israilin-taninmasi-kir-
mizi-cizgimizdir-47579h.htm
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İsrail’e “barış ve güvenlik 
içinde varolma” hakkını 
veren Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi’nin 242 
sayılı kararını kabul et-
miş ve “devlet terörizmi 
de dahil olmak üzere her 
türlü terörizmi” reddetti-
ğini açıklamıştır. Arafat’ın 
bu sözleri Filistin Kurtuluş 
Örgütü’nün ana amaçla-
rından biri olan Siyonist 
İsrail’in yok edilmesin-
den vazgeçildiğini göste-
riyordu. Yeni görüş 1949 
ateşkes sınırları içinde bir 
İsrail Devleti ile Batı Şe-
ria ve Gazze Şeridi’nde 
bir Arap devleti olarak 
iki ayrı oluşumun kurul-
masıydı. 2 Nisan 1989’da 
Arafat Filistin Ulusal 
Konseyi’nin Merkez Kon-
seyi tarafından ilan edilen 
Filistin Devleti’nin başka-
nı seçilmiştir.

Arafat’ın bu tavizleri-
ne rağmen, FKÖ, Siyonist 
İsrail tarafından görüşmelerde muhatap alın-
mamıştır. Nitekim Filistin Kurtuluş Örgütü’nün 
doğrudan muhatap alınmadığı ilk görüşme 
İspanya’da, ABD ve SSCB tarafından destek-
lenen Madrid Konferansı adı altında 30 Ekim 
1991 tarihinde başlamış ve üç gün sürmüştür. 
Konferansın amacı İsrail ile Filistin ve Suriye, 
Lübnan ve Ürdün’ün de içinde bulunduğu Arap 
ülkeleriyle bir barış süreci başlatabilmekti. An-
cak bu görüşmede de bir sonuç alınmamıştır.10 
İkinci görüşme İsveç’in başkenti Oslo’da yapıldı 
ve 13 Eylül 1993’de ABD’de Beyaz Saray’da Bill 
Clinton’un şahitliğinde imzalandı. FKÖ lideri Ara-
fat ve Siyonist İsrail Başbakanı Izak Rabin ta-
rafından imzalar atılmıştı. Bu görüşmede, Siyo-
nist İsrail askerlerinin aşamalı olarak Batı Şeria 

10  Madrid Konferansı’nın  önemli maddeleri şöyleydi; 1-Mad-
rid Konferansı BM Güvenlik Konseyi’nin 242 ve 338 nolu ka-
rarlarına (barış karşılığında topraklardan çekilme) dayanarak 
adil, sürekli ve kapsamlı bir barış çağrısında bulunmaktadır. 
2-Silahların kontrolü, ekonomik gelişme, su, mülteciler ve 
çevre konularında iki taraflı görüşmelerin başlatılmasını ön-
görmektedir. 3- Filistinliler için geçici kendi yönetimleri ile 
başlayan ve sürekli kendi yönetimleri ile sonuçlanacak iki 
aşamalı görüşme kavramının oluşturulmasını kararlaştırmak-
tadır. (Filistin Ortadoğu’da Bitmeyen Varoluş Mücadelesi, İHH 
Yayınları, tarihsiz, s.75)

ve Gazze’den çekilmesi, 
5 yıllık geçiş döneminde 
‘Geçici Filistin Özerk Yö-
netimi’ kurulması karara 
bağlanmıştı. Arafat ‘FKÖ, 
İsrail devletinin barış ve 
güvenlik içinde var olma 
hakkını tanır’ dediği me-
tinde, Rabin de, ‘İsrail 
hükümeti, FKÖ’yü Filistin 
halkının temsilcisi olarak 
tanımaya karar verdi’ ifa-
desini kullanmıştı.11 Ge-
rek Oslo Antlaşmasının 
gereklerini ve uygulan-
ma şeklini belirlemek ve 
gerekse süreç içerisin-
de çıkan anlaşmazlıkları 
çözmek amacıyla birden 
fazla görüşme ve anlaş-
ma yapılmıştır.12 Ancak 
bu ve benzeri anlaşma-
larla Filistinlilere tanınan 
hiçbir hak Siyonist İsrail 
tarafından yerine getiril-
memiştir. 

Bu Oslo I anlaşmasına 
imza koyan Izak Rabin 4 

Kasım 1995’de fanatik bir Yahudi tarafından öl-
dürüldü. Oslo Antlaşması’nda öngörülen 5 yıllık 
geçiş süreci 4 Mayıs 1999’da sonra ermesine 
rağmen Filistin Özerk Yönetimi kurulamamış-
tı. Hatta Filistin Özerk Yönetiminin ilanını tek 
taraflı yapmaması için Arafat’a baskı yapılarak 
vazgeçirilmişti. Bu arada Siyonist İsrail’de yö-
netim değişikliği olmuş ve Beyrut Kasabı olarak 
bilinen ve Likud Partisi’nin başbakan adayı Ariel 
Şaron, 28 Eylül 2000’de, 1000 güvenlik görev-
lisiyle Kudüs’te Harem-i Şerif’e yaptığı ziyaret, 
İkinci İntifada’nın başlamasına neden olmuştur. 

Aslında Siyonist terör örgütü İsrail ile bıra-
kın barış görüşmelerini yapmak, aynı masaya 
oturmak hatta aynı sınırları paylaşan komşu 
olmayı kabullenmek, sadece yurtlarından sürü-
len, katledilen Filistinlilere değil, aynı zamanda 

11  Daha geniş bilgi için bkz; age, s. 76. vd.

12  29 Nisan 1994 tarihinde Paris Protokolü, 4 Mayıs 1994’de 
Gazze-Eriha (Kahire) Antlaşması, 28 1995’de Oslo II-Taba 
Antlaşması, 1997’de El Halil Protokolü, 23 Ekim 1998’de Wye 
River ve Şarm el Şeyh Memorandumları ve benzeri birçok 
anlaşma ve görüşme yapılmıştır. Ancak hiçbiri de Filistin hal-
kına barış ve huzur getirmemiştir. (Ayrıca, bkz; http://www.
orsam.org.tr/tr/trUploads/Yazilar/Dosyalar/2010723_cagri.
bakar.orsam.oslosureci.pdf

Siyonist terör örgütü İsrail ile 
bırakın barış görüşmelerini 
yapmak, aynı masaya oturmak 
hatta aynı sınırları paylaşan 
komşu olmayı kabullenmek, 
sadece yurtlarından sürülen, 
katledilen Filistinlilere değil, 
aynı zamanda bütün insanlığa 
ihanet olacaktır. Kaldı ki yapı-
lan bunca barış (!) görüşmeleri-
ne rağmen mazlum Filistinliler 
lehine hiçbir iyileşme olmadı-
ğı gibi, tersine yeni işgallerin, 
yeni katliamların yanında, ila-
ve Yahudi yerleşim alanlarının 
açılması için Siyonist ırkçılara 
yeni fırsatlar sunmuştur. 
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bütün insanlığa ihanet olacaktır. Kaldı ki yapılan 
bunca barış (!) görüşmelerine rağmen mazlum 
Filistinliler lehine hiçbir iyileşme olmadığı gibi, 
tersine yeni işgallerin, yeni katliamların yanın-
da, ilave Yahudi yerleşim alanlarının açılması 
için Siyonist ırkçılara yeni fırsatlar sunmuştur. 
Ayrıca şimdiye kadar alınan, üzerinde mutabık 
olunan hiçbir kararın gereği de bu işgalci te-
rörist devlet tarafından yerine getirilmemiştir.  
Üstelik her barış (!) görüşmesi, bu kan içici, 
ırkçı terörist devlete zaman kazandırmaktan 
başka hiçbir şeye de yaramamıştır. Nitekim 
1967 yılından bu yana defalarca barış (!) adı 
altında görüşmeler yapılmıştır. Ama her görüş-
meden sonra gelinen nokta, eli kanlı terörist 
İsrail’i daha da azgınlaştırmıştır. 40 küsur yıldır 
gündeme getirilen sözde barış planları ve nasıl 
sonuçlandıkları incelendiğinde olayın vahameti 
daha iyi anlaşılacaktır.

Siyonist İsrail, Filistin’in varlığını kabul ede-
cek tarzda bir barış yapmayı asla düşünme-
mektedir. Çünkü;

1- 1948’den beri yerlerinden, yurtlarından 
zorla çıkarılan ve çeşitli ülkelerde yaşamak zo-
runda bırakılmış 6-7 milyon civarında Filistinli 
mülteci bulunmaktadır. Siyonist İsrail, BM’nin 
Aralık 1948’de aldığı 194 sayılı kararı bugüne 
kadar uygulamadığı gibi bugünden sonra da 
asla uygulamayacaktır. Çünkü bu mültecilerin 
dönmeleri gereken yerlere yüz binlerce Yahu-

di yerleştirilmiştir. 242 sayılı BM kararına göre 
Doğu Kudüs, Gazze ve Batı Şeria Filistin’e bı-
rakılması gerekirken, buraların tamamına ya-
kın işgal altındadır. Siyonist İsrail’in, buralarda 
yaşayan Yahudileri çıkartması mümkün değil-
dir.   Bugün 300 bin Yahudi Batı Şeria’da, 200 
bin Doğu Kudüs’te, yani normalde Filistinlile-
rin hâkim olması gereken topraklarda yaşıyor. 
Batı Şeria’nın yüzde 42’si şu anda fiilî olarak 
Yahudilerin kontrolü altında bulunmaktadır. 
Buna Siyonist İsrail’in istediği zaman güven-
lik çemberine aldığı yerleri dahil etmiyoruz. Bu 
şartlarda diyelim ki barış imzaladınız. Bir Filis-
tin devleti kurulacak, peki nerede kurulacak? 
Yüzde 42’sini işgal ettiğiniz bir yerde nasıl böyle 
bir devlet kurabilirsiniz? 500-600 binden faz-
la kişiyi bir anda çekmek mümkün değil, uzun 
vadede de mümkün değildir. Tabanda böyle bir 
şey varken barış görüşmeleri umutları arttıra-
bilir, ama gerçekçi olmak gerekirse bunun bir 
yere varabileceğini söylemek mümkün değildir.

2- Doğu Kudüs’ün statüsü meselesi de Si-
yonist İsrail’in barış yapmasını engellemektedir. 
Çünkü BM’nin 242 sayılı kararı, Siyonist İsrail’in 
1967’den önceki sınırlara çekilmesini ve baş-
kenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti’nin 
kurulmasını öngörmektedir. Siyonist İsrail, 
1967’den bu yana bu kararı kabul etmemiş 
ve uygulamamıştır. Siyonist İsrail, 8 Haziran 
1967’de, Doğu Kudüs’ü hem idari, hem bele-
diye anlamında kendisine bağlamıştır. Birleş-
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miş Milletler Genel Kurulu 
ise, Siyonist İsrail’in yetki 
alanını geçersiz olduğu-
nu söylemiştir. Siyonist 
İsrail ısrarını devam et-
tirerek 1980’de Knesset, 
“Kudüs Yasası’nı” İsrail 
Temel Yasası’na ekleyip 
Kudüs’ün “tam ve birle-
şik” olarak “İsrail’in baş-
kenti” olduğunu deklare 
etmiştir. Bu yeni kanun-
la, Doğu Kudüs resmen 
Siyonist İsrail tarafından 
ilhak edilmiştir. BM üye 
devletlerinin ve ulusla-
rarası örgütlerin çoğu, 
İsrail’in, 1967’de Altı Gün 
Savaşı’yla Doğu Kudüs’ü 
kontrolüne geçirmesini ve 
1980’de yürürlüğe soku-
lan ve Kudüs’ün bir bütün 
olarak İsrail’in başkenti 
olduğunu öngören Kudüs 
Yasasını tanımamaktadır. 
Siyonist İsrail, BM’nin di-
ğer kararlarında olduğu 
gibi Doğu Kudüs ile ilgili 
kararını da kabul etme-
mektedir. Filistin Devleti 
ise, Doğu Kudüs’ü kendi-
sine başkent ilan etmiştir. 
Siyonist İsrail, diğer ko-
nularda olduğu gibi Kudüs konusunda da Ulus-
lar arası kuralları hiçe saymaktadır. Siyonist 
İsrail’in Kudüs konusundaki bu ısrarı, BM’nin 
öngörmüş olduğu ikili devlet formülünü çıkma-
za sokmaktadır. Dolayısıyla da barış mümkün 
gözükmemektedir.

3- Yahudi yerleşim yerlerinin genişletilmesi 
işgalin ilk gününden itibaren ara vermeksizin 
devam etmektedir. Siyonist İsrail’in yerleşim 
yerleri oluşturmadaki amacı, aslında bütü-
nüyle Filistin’i Yahudileştirmektir. Bugün Doğu 
Kudüs’te, Batı Şeria’da yüzlerce yerleşim biri-
minde 600 binden fazla Yahudi yerleşimci için 
konutlar yapılmıştır. Siyonist İsrail yönetimi is-
tese de bu yerleşim yerlerinden Siyonistleri geri 
çekmede zorlanacaktır. Nitekim Siyonist İsrail, 
Altı Gün Savaşı’nın ardından yoğun olarak dol-
durduğu yerleşim bölgelerini iki kez boşaltmıştır. 
İlk olarak Camp David görüşmelerinin ardından 
İsrail ve Mısır arasında 1979’da ABD’nin baş-

kenti Washington’da im-
zalanan barış anlaşması 
uyarınca İsrail, 1982’de 
Sina Yarımadası’ndaki 
18 yerleşim birimini bo-
şaltmıştır. Siyonist İsrail 
askerleri Yamit’teki yer-
leşimcileri zorla tahliye 
etmiştir. Siyonist İsrail’in 
bu girişimi Yahudi yer-
leşimciler tarafından 
tepkiyle karşılanmış ve 
Siyonist İsrail Savunma 
Kuvvetleri (IDF) söz ko-
nusu bölgeleri zor kulla-
narak boşaltmaya çalış-
mıştır. 

İkinci boşaltma ise Si-
yonist İsrail’in 2005’teki 
‘Tek Taraflı Geri Çekil-
me’ planıyla Gazze Şe-
ridi’ndeki yerleşim böl-
gelerini boşaltmıştır. 
Ağustos 2005’te başla-
yan girişimle, bölgedeki 
tüm İsrail vatandaşları 
ve güvenlik güçleri geri 
çekilirken sürecin ta-
mamlanması 12 Eylül 
2005’te mümkün olabil-
miştir. Çekilme planı İs-
rail kamuoyunda büyük 

tepkilere yol açmış ve silah zoruyla bölgeyi terk 
etmeye zorlanan yerleşimcilerin sert direnişiyle 
karşılaşmıştır.13

Sonuç olarak Siyonist İsrail barıştan anla-
maz. Siyonistler ve destekçisi güçler bir tek 
şeyden anlar, o da güçtür. Bu güç olmadan ya-
pılan görüşmeler sadece Siyonistlere fırsat ve 
yeni işgaller için zaman kazandırmaktadır. Üs-
telik bu tür görüşmeler Siyonist İşgalci İsrail’i 
tanımak anlamına gelir. Buna ise hiç kimsenin 
hakkı yoktur. Çünkü bu, katledilen, yurtların-
dan sürülen, zindanlara atılan, işkencelere tabi 
tutulan binlerce, milyonlarca Filistinliye ihanet 
olur. O halde yapılacak bir tek şey var, o da, 
ne pahasına olursa olsun Siyonist işgalci İsrail’i 
ve onun destekçisi ülkeleri bu topraklardan 
kovmak için mücadele etmektir. Bunun dışında 
başka bir yol da yoktur.

13  http://www.aljazeera.com.tr/dosya/israilin-yerlesim-fa-
aliyetleri

Sonuç olarak Siyonist İsrail ba-
rıştan anlamaz. Siyonistler ve 
destekçisi güçler bir tek şeyden 
anlar, o da güçtür. Bu güç olma-
dan yapılan görüşmeler sadece 
Siyonistlere fırsat ve yeni işgal-
ler için zaman kazandırmakta-
dır. Üstelik bu tür görüşmeler 
Siyonist İşgalci İsrail’i tanımak 
anlamına gelir. Buna ise hiç 
kimsenin hakkı yoktur. Çün-
kü bu, katledilen, yurtlarından 
sürülen, zindanlara atılan, iş-
kencelere tabi tutulan binlerce, 
milyonlarca Filistinliye ihanet 
olur. O halde yapılacak bir tek 
şey var, o da, ne pahasına olur-
sa olsun Siyonist işgalci İsrail’i 
ve onun destekçisi ülkeleri bu 
topraklardan kovmak için mü-
cadele etmektir. Bunun dışında 
başka bir yol da yoktur.
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Galiba İsrailoğulları insanlığın ta-
rihi imtihanıdır. Zira Kur’an-ı 
Kerim’e baktığımızda tarih boyun-

ca İsrailoğulları’nın, insanın, insanlığın ve de 
peygamberlerin büyük imtihanları olduğu gö-
rülmektedir. Bugün de bunlar insanımızı, tüm 
insanlığı çeşitli boyutlarda ve konularda meşgul 
etmeye devam etmektedirler.

Tarih ortada, Kur’an-ı Kerim net ifade-
lerle konuya açıklık getirmekte. Keza Kutsal 
Kitap’tan bugüne ışık tutan, katliamların ne-
denini ortaya koyan birçok ifade ve metinlerle 
yüz yüzeyiz. Fazla uzağa gitmeden 1917 Bal-
four Deklarasyonu’ndan günümüze İsrail-Fi-
listin meselesine baktığımızda tarih boyunca 
insanlığın, peygamberlerin nasıl bir imtihan-
la yüz yüze geldiklerini anlayabiliriz. Osmanlı 
döneminin son Kudüs Müftüsü olan Hacı Emin 
El-Hüseyni ve mücadele arkadaşı İzzeddin El-
Kassam’ın 1917-1921 ve 1931’e kadar olan 
mücadelelerinin ne kadar anlamlı olduğunu 
herhalde son Gazze katliamı daha net ortaya 
koymaktadır. Yine 14 Mayıs 1948 - 6 Haziran 
1967 arası ve 1967’den günümüze Filistin-İsrail 
konusu başlı başına incelenmesi gereken tarih 
dilimlerinde olanlar, elde bulunan mevcut “kut-
sal metinlere” inanan bir Yahudi ya da İsrail için 
Gazze’de yaşananlar için hiç de garip olaylar 
değil, olması gereken ve dahası da yapılması 
zorunlu olan olaylardır. Bilhassa İkinci Dünya 
Savaşı sırasında Hitlerin Yahudilere uyguladı-
ğı ‘soykırım’ iddiasının ardından Yahudiler ve 
onların işgal ettikleri Filistin topraklarında kur-
dukları devletin (İsrail) adeta uluslararası bir 

dokunulmazlığı var. Dokunan yanıyor, konuşan 
anti-semitik olarak damgalanıyor. Hatta onların 
‘kutsal kitap’ta adı geçen Hz. Musa’nın yardım-
cısı ya da komutanı olarak bilinen elinden kılıç 
düşmeyen YUŞA ya da YESU’ları, Kur’an’da be-
lirtilmediği halde bir kısım Müslümanlar tara-
fından peygamber olarak bilinmekte ve inanıl-
maktadır. Bugün İstanbul’da Yuşa Tepesi olarak 
bilinen yerde, Yuşa’nın olduğu ve bu kabrin de 
16. yy’da Beşiktaşlı Yahya Efendi tarafından 
keşfedildiği ifade edilmektedir.

Dilerseniz Tevrat’tan bugünü anlamayı ko-
laylaştıran bazı bölümleri birlikte okuyalım:

Ve Allah’ın, Rabbin sana teslim edeceği bü-
tün halkları bitireceksin ve gözlerin onlara acı-
mayacak… O şehrin ahalisini mutlaka kılıçtan 
geçireceksin, onu ve onda olan her şeyi ve 
hayvanlarını tamamen yok edeceksin. (Tesniye 
7/16: 13/15) 

Hz. Musa’nın vefatından sonra onun yerine 
geçen YUŞA ya da YESU MÖ X. yüzyılda Eriha’ya 
girer. Ve kentte kadın, erkek, genç, yaşlı, küçük 
ve büyük baş hayvanlardan eşeklere dek, kent-
te ne kadar canlı varsa yok edilmiştir. Tevrat’ta 
bu konuya ilişkin olarak: 

Eriha Kenti’nin kapıları, İsrailliler yüzünden 
sımsıkı kapatılmıştı. Ne giren vardı, ne de çı-
kan. RAB, YESU’ya “İşte Eriha’yı, kralını ve yiğit 
savaşçılarını senin eline teslim ediyorum” dedi.    
Halk bağırmaya başladı, kâhinler de boruları-
nı çaldılar. Boru sesini işiten halk daha yüksek 
sesle bağırdı. Kentin surları çöktü. Herkes bu-

Netenyahu İnfaz Memuru mu?

Süleyman ARSLANTAŞ
sarslantas46@hotmail.com
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lunduğu yerden dosdoğru 
kente girdi. Böylece (İs-
railliler) kenti ele geçir-
diler. Kadın, erkek, genç-
yaşlı, küçük ve büyük baş 
hayvanlardan eşeklere 
dek, kentte ne kadar can-
lı varsa, hepsini kılıçtan 
geçirip yok ettiler. Sonra 
kendi içindekilerle birlikte 
ateşe verdiler. Ancak altı-
nı ve gümüşü, tunç, de-
mir eşyayı Rabbin tapına-
ğının hazinesine koydular 
(Tevrat, Yeşu 6:1-26)

Şimdi bütün erkek çocukları ve erkekle yat-
mış kadınları öldürün.

Yalnız erkekle yatmamış genç kızları kendi-
niz için sağ bırakın. (Perek 31, Pasuk 17-18).

Kutsal Kitap’tan bu ve buna benzer birçok 
metin daha aktarılabilinir. Ancak bu kadarı bile 
bugün İsrail’in Gazze’de yapıp-ettikleri nokta-
sında bir fikir verir kanaatindeyim. Onlar, as-
lında inandıklarını yapıyorlar. Fırsat buldukça 
daha da yapacaklar. Dünya Müslümanları, Arap 
yönetimleri, küresel güç odakları bu halde de-
vam ettikleri müddetçe de zulüm bitmeyecek, 

artarak devam edecek-
tir. Dikkat ediyor mu-
sunuz, her yeni katliam 
senaryosu ortaya konul-
duğunda bir öncekini ve 
öncekileri unutuyoruz ya 
da unutturuluyor. Me-
sela kimse geçmişteki 
Han Yunus Katliamından, 
Cenin’den, Sabra ve Şa-
tilla katliamından ya da 
‘dökme kurşun’ operas-
yonundan bahsetmiyor. 
Ateşkes görüşmeleri ve 
sonraları ateşkes anlaş-
malarının hiçbir değer 

hükmü olmamıştır ve olmayacaktır. Onlar ateş-
kesi sadece kendilerine destek veren güç odak-
ları rahatlatmak için kabul ederler. Ya da cephe-
de sıkıştıklarında. 2006 Temmuz’unda Merkava 
tankları Hizbullah milisleri tarafından delik de-
şik edildiğinde de ateşkes çağrısı yapmışlardı. 
Şimdi de kara harekâtında yoğun askeri kayıp-
lar nedeniyle ateşkes istiyorlar. Ancak Hamas 
sözcüsünün de ifade ettiği gibi samimi değiller. 
Zaten Kutsal Kitap’larının öğreti ve emirleri ge-
reği samimi de olamazlar. Kur’an-ı Kerim Ya-
hudilere ve İsraillilere karşı, nasıl davranılması 
gerektiğini çok açık bir şekilde ortaya koyuyor:

Siz ey imana ermiş olanlar! Ya-

hudileri ve Hıristiyanları dost 

edinmeyin. Onlar yalnızca 

birbirlerinin dostlarıdırlar. Ve 

hanginiz onları dost edinirse 

kesinlikle onlardan olur. Bilin 

ki Allah böyle zalimlere doğru 

yolu göstermez. (5/15)
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Siz ey imana ermiş olanlar! Yahudileri ve Hı-
ristiyanları dost edinmeyin. Onlar yalnızca bir-
birlerinin dostlarıdırlar. Ve hanginiz onları dost 
edinirse kesinlikle onlardan olur. Bilin ki Allah 
böyle zalimlere doğru yolu göstermez. (5/15)

Ve kalplerinde hastalık olanların (kendi ken-
dilerine) “şansımızın kötüye gitmesinden kor-
kuyoruz!” diyerek onların yarayan bir tavır ser-
gilemekte yarıştıklarını görebilirsin… (5/52)

Siz ey imana ermiş olanlar! Eğer imanı kay-
bederseniz Allah, zaman içinde (sizin yerinize) 
O’nun sevdiği ve O’nu seven insanlar geçire-
cektir. Mü’minlere alçak gönüllü, hakikati inkâr 
edenlere karşı onurlu; Allah yolunda üstün çaba 
gösteren ve kendilerini kınayabilecek kimsele-
rin kınamasından korkmazlar. Allah (lütfunda) 
sınırsızdır. Ve her şeyi bilendir. (5/54)

Unutmayın ki sizin yardımcılarınız sadece Al-
lah ve Elçisi ve imana erenler olacaktır… (5/55)

Çünkü Allah ve Elçisi ve imana erenler ile 
dost olanlar işte onlar Allah’ın taraftarıdırlar, 
onlardır zafere ulaşanlar! (5/56)

İnsanların mü’minlere düşmanlıkça en şid-
detlisini, herhalde Yahudilerle, müşrikleri bula-
caksın… (5/82)

Yukarıdaki ayetler bizlere önemli ölçüde ha-
reket stratejisi veriyor. Bugün İsrail’in saldırı-

larının önemli nedenlerinden birinin de bizler 
olduğunu vurguluyor. Çünkü bizler Kur’an doğ-
rultusunda kavramlarımızı bilmiyoruz. Kötüsü, 
bilmek de istemiyoruz. Oysa Kur’an açık açık 
müminlerin dostlarının kimler olacağını ortaya 
koyuyor. Buna rağmen Yahudi ve Nasarayı dost 
edinmekte beis görmüyoruz.

Yahudiler hiçbir zaman bizatihi güç olmadı-
lar. Hep izafi güç oldular. Onları güçlü kılan her 
dönemin menfaatçileri, yardakçıları, münafıkla-
rı, fasıkları ve kâfirleri olmuştur. Sakın bu an-
lattıklarımızdan her dost olmadıklarımıza düş-
man olmak gibi sonuç çıkartılmasın. Zira Kur’an 
bu konuda da bizi uyarıyor:

Allah, uğrunda sizinle savaşmayan, sizi yur-
dunuzdan çıkarmayan kimselere iyilik yapma-
nızı ve onlara adil davranmanızı yasaklamaz. 
Doğrusu Allah adil olanları sever. (6/8)

Nitekim bu bağlamda nice Yahudi ve Hıristi-
yan vardır ki gerek dün ve gerekse bugün Ya-
hudilerin ve Hıristiyanların Müslümanlara karşı 
yaptıklarına şiddetle karşı koymuşlar, onlardan 
ve yaptıklarından beri olduklarını her halükarda 
ifade etmişlerdir. Zaten dinimiz muhatabımıza 
önce insan olarak bakmamızı emrediyor. Yara-
tılmışlar içerisinde insanı merkeze alan bir kita-
ba muhatabız.
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OSLO’DAN GÜNÜMÜZE
İSRAİL VE FİLİSTİN

13 Eylül 1993’de Washington’da imzalanan 
OSLO mutabakatı ya da yarı özel Filistin Devleti 
Anlaşması tekrar gözden geçirilirse taşlar biraz 
daha yerine oturur sanıyorum. Adı geçen anlaş-
manın siyasi ittifak bölümünün ikinci maddesi:

FKÖ, İsrail’e karşı basın hamlesini durdu-
racak. Ayrıca İsrail’i yıkmaya ve İsrail vatan-
daşlarını öldürmeyi hedefleyen ittifak karşıtı 
Filistinlilerin siyasi ve askeri faaliyetlerini yok 
etmek üzere çalışmayı taahhüt edecek.

FKÖ veya geçici Filistin özerk hükümeti, Fi-
listin dini cemaatlerinde ve Filistin-İsrail barış 
anlaşmalarına karşı olan diğer gruplarda bulu-
nanların isim listelerini barış anlaşmasının yü-
rürlüğe girmesinden sonra 3 ay içerisinde tes-
lim etmeyi ve bu grupların faaliyetlerini kontrol 
etmeyi taahhüt edecektir. (Güvenlik Anlaşması 
madde: 8)

FKÖ veya geçici Filistin özerk hükümeti, 
özerk bölgelerdeki terörist grupları yok etmeyi, 
ellerine geçirdikleri silahları yok etmeyi taahhüt 
edeceklerdi. (Güvenlik Anlaşması madde: 9)

Oslo Mutabakatı aynı zamanda İsrail karşıtı 
Hamas ve İslami Cihad gibi örgütlerle birlikte 
George Habbaş, Naif Havetme, Ahmed Cib-
ril gibi Filistinli direnişçilerin tümünün el-Fetih 
eliyle ya da yardımı ile yok edilmesini hedef 
alan bir mutabakattır. Bu mutabakatın ardından 
sırasıyla 4 Mayıs 1994’de Kahire İttifakı, 18 Ey-
lül 1995’de Taba Anlaşması ve nihayet 23 Ekim 
1998’de Wye Plantation Anlaşması imzalandı. 
Son anlaşmaya imza atanlardan birisi Netenya-
hu, diğeri Arafat’tı. Netenyahu, adı geçen an-
laşmanın ardından yaptığı konuşmada  “çocuk-
larımız ve komşularımızın çocuklarına güvenli 
bir gelecek sağlanmasında önemli bir anı yaka-
ladık. İyi niyetli, samimi, dürüst olan herkese 
sesleniyorum, güven ve barış sürecinden asla 
ayrılmayacağız. Filistin ve İsrail halkları arasın-
daki bu uzlaşma, masa başındaki müzakereler-
le ilerleyecektir. Tanklarla, bombalarla, dikenli 
tellerle değil..’’ (Yasemin Çongar, 26.1.1998, 
Milliyet)

Kısacası “barış için toprak anlaşması” ola-
rak ifade edebileceğimiz Wye Plantation 
Anlaşması’nda dönemin İsrail Başbakanı Ne-
tanyahu böyle konuşmuştu. Aynı Netanyahu 
16 yıl sonra yine Başbakan ve yine kan dökü-
yor ve o gün yaptığı konuşmalardan eser yok. 

Amerika’nın fiilen desteği, Almanya, Fransa, 
İngiltere vd. destekleri dikkate alındığı zaman 
ve buna ilaveten Oslo’ya imza atan Mahmud 
Abbas’ın süt dökmüş kedi gibi suskunluğu, 
Rusya’nın cesameti ile orantılı olmayan vurdum-
duymazlığı, İran’ın havanda su dövmesi insana 
ACABA! dedirtiyor… Yani Netanyahu, bu saydı-
ğım ve sayamadığım odakların infaz memuru 
diye düşünüyorum. Bu arada bir hususu itiraf 
etmeme lütfen izin verin. Arap dünyası, Batı ve 
Doğu Filistin davasında, katliamlarda Gazze’nin 
yok edilişinde haince, alçakça, kahpece duruş 
sergilerken bizler, Türkiyeli Müslümanlar, laik-
ler, liberaller erkekçe duruş sergileyen Türkiye 
ve onun Başbakanı’na sahiplenmekte çekingen 
davranıyoruz. Ve maalesef Tayyip Erdoğan’ın 
bu cesur yürekli çıkışına mahalle baskıları ne-
deniyle yeterince sahiplenemiyoruz.  Oysa Arap 
halkları, Gazze halkı, Filistinliler: “İyi ki varsın 
Türkiye, iyi ki varsın Erdoğan” diyorlar.  Herkes 
bilmeli ki gün susma günü değil, konuşma ve 
icraat günüdür. “Ellerim tekrar büyüyecek mi?” 
diyen çocuğun hesabını Allah bizden de soracak.

Sonuç olarak son Gazze saldırısı da yapay 
bir ateşkes ile kapanacak, Gazze yeniden ona-
rılacak, Mısır yine ihanetlerine devam edecek, 
Suriye, Irak, Ürdün İsrail’in güvenliği için ken-
di insanlarını öldürme yarışını sürdürecekler. 
İran mezhep=din anlayışı merkezli pragmatik 
duruşundan taviz vermeyecek. Batılıların 5+1 
formülünü ihya için çabasını eksik etmeyecek 
ve dahası Humeyni’nin 1979 Mart’ında söyledi-
ği “Her Müslüman bir kova su dökse İsrail’i su 
götürür” vecizi hakikat söylemini inkâra devam 
edecek. Türkiye, evet Türkiye’nin yükü ağır. 
Türkiye, kocasından boşanan kızına ve torun-
larına ev sahipliği yapan baba gibi. Somali’de, 
Sudan’da, Mısır’da, Suriye’de, Irak’ta, Filistin’de 
ve daha birçok İslam topraklarında kocasından 
boşanan kadınlar ve çocuklarına ev sahipliği 
yapmaya devam edecek. İmparatorluk baki-
yesi olmak böyle bir şey herhalde. Onun için 
Türkiye’ye gelen misafirlere insani, İslami ve 
tarihi sorumluluk bilinci içerisinde yaklaşalım.

Evet, önce insan olarak, sonra Müslüman 
olarak sorumluluğumuzun bilincinde olmalı-
yız. Dini ve bölgesel, tarihsel kimliğimiz devam 
ettiği müddetçe sorumluluğumuz artarak de-
vam edecek. Çünkü infaz memuru Netenyahu 
ve onun amirlerine “dur” deme sorumluluğu 
omuzlarımızda görünüyor.

5 Ağustos 2014
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Selahaddin doğduğunda Kudüs Haçlı 
işgali altındaydı. Haçlılarla savaşan 
bir babanın  (Necmiddîn Eyyûb) oğlu 

olarak 1138 yılında Tikrit’te dünyaya geldi. O 
dönem Müslümanların arasındaki dağınıklık, 
kargaşa ve Haçlılarla işbirliği yapan Fatımi fit-
nesi, Selahaddin’in iyi bir eğitim almasını ve 
geleceğe hazırlanmasına mani olmadı. Babası 
Dımeşk valisi olduğu için iyi bir şehzade olarak 
yetiştirilen Selahaddin genç yaşlarda Haçlılara 
karşı yapılan seferlere katılarak büyüdü. Ta-
rihçilerin anlattığına göre Selâhaddin zamanını 
ya ilim ya cihad veya devlet işleriyle geçirirdi. 
Kur’an’ı ezberlemiş ve iyi bir eğitim görmüş-
tü. Tarih bilgisinin kuvvetli, kültürünün geniş 
olduğu, meclisinde bulunanların başkasından 
duymadıkları şeyleri ondan duydukları söylen-
miştir. Yirmi beş yaşına geldiğinde, her türlü 
eğitimini tamamlamış, Arapça, Türkçe, Farsça 
ve Kürtçe bilen birisiydi artık. Daha bu yaşlarda 
bir yandan Kudüs’ün Haçlı Krallığı, bir yandan 
Bizans ve Haçlı ittifakı ile işbirliği yapan Fatımi-
lerin Mısır sıkıntılarıyla, Norman donanmasının 
saldırılarıyla, bir yandan Libya, Tunus, Yemen, 
Halep, Dımeşk, Hama ve Musul’da başgösteren 
iç isyanlarla başetmesi gerekiyordu. Bütün bu iç 
sıkıntıları halledip İslam birliğini sağladıktan so-
nara, esas hedefine yöneldi. Selâhaddin, Hittîn 
denilen yerde Haçlılar’la yaptığı meydan sava-
şında büyük bir zafer kazandı (24-25 Rebîülâhir 
583 / 3-4 Temmuz 1187). Haçlı ordusu imha 
edildi, bir kısmı esir alındı. Esirler arasında Kral 
Guy de Lusignan ve Renauld de Châtillon da 
vardı.  Ve Allah ona Mi‘rac mûcizesinin yıl dö-

nümü olan 27 Receb 583 (2 Ekim 1187) Cuma 
günü Kudüs’ü fethethetmeyi nasip etti. Sûr 
şehri hariç Filistin’deki bütün kaleler bir yıl son-
ra tamamen Selâhaddin’in eline geçti.

Hicaz bölgesine, özellikle Mekke ve 
Medine’ye önem veren Selâhaddin “hâdimü’l-
Haremeyn” unvanını kullanan ilk hükümdar ol-
muştur. Öldüğünde Mısır, Libya, Yemen, Filis-
tin, Suriye ile Malatya ve Ahlat’a kadar Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu’da ve Hemedan’a kadar 
Kürdistan’da, onun adına hutbe okunuyordu.. 
Selâhaddin kuvvetli bir ordu, iyi çalışan bir 
devlet teşkilâtı kurmuş, Fâtımî hilâfetini yıka-
rak bölgedeki ideolojik parçalanmaya son ver-
mişti. Onun ikinci büyük başarısı Kudüs’ü ve 
Haçlılar’ın elinde olan birçok yeri kurtarmasıydı. 
Kudüs’ü geri alması İslâm dünyasının en ünlü 
kahramanları arasında yer almasını sağlamıştır. 
Mehmet Akif onun için Şark’ın en sevgili sultanı 
demiştir. İmar faaliyetleriyle yakından ilgilenen 
Selâhaddin’in devrinde Filistin, Mısır, Hicaz ve 
Yemen’de çok sayıda medrese, zâviye, cami, 
köprü, kale, hamam inşa edilmiştir. Bu dönem-
de İslâm dünyasının her tarafından Eyyûbîler 
ülkesine akın eden âlimler ve talebeler çok sa-
yıda ilmî eser kaleme almıştır. Onun faaliyetle-
ri kendisinden sonra gelen devlet adamlarına 
örnek teşkil etmiş, Suriye ve Mısır İslâm dün-
yasının önemli ilim merkezleri haline gelmiştir. 
Hicaz bölgesine, özellikle Mekke ve Medine’ye 
özel önem veren Selâhaddin, kaynakların itti-
fakla belirttiğine göre dindar, merhametli, cö-
mert, güler yüzlü, vakur, sağlam iradeli, mert 
ve heybetli bir kişiydi. Doğulu ve Batılı tarih-

Selahaddin’den Ahmet Yasin’e
Ümidi Diri Tutmak

İbrahim Hakkı TOPRAK 
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çilerin, yazarların eserlerinde kendisinden öv-
güyle söz edilmiştir. Sultanlığı döneminde 
aynı kişilerle çalışmış, onlara değer vermiştir. 
Emîrlerinden hiçbiriyle bir ihtilâfa düşmemiş, 
danışmanlarının görüşlerine daima önem ver-
miştir. Danışmanlarından Üsâme b. Münkız onu 
Hulefâ-yi Râşidîn devrini yeniden canlandıran 
bir kişi olarak anar. Selâhaddin verdiği sözü ne 
pahasına olursa olsun tutar, affetmeyi severdi. 
“Af konusunda hata etmek haklı olarak ceza-
landırmaktan daha çok hoşuma gider” dediği 
nakledilir. Eman verdiği kişileri kesinlikle ce-
zalandırmamış, Haçlılar onun bu yönünü çok 
takdir etmiştir. Adaleti özellikle vurgulanmıştır. 
Aşırı derecede cömert olduğu, öldüğünde özel 
hazinesinden sadece 1 Mısır dinarıyla 36 veya 
47 Nâsırî dirhemi çıktığı kaydedilir.

Bu yazıda amacım size Selahaddin hakkında 
ansiklopedik bilgi vermek değil. Her türlü sava-
şın, yenilginin ve dağınıklığın içinde ümidi diri 
tutarak uzun vadeli çabalar ve ekilen tohum-
ların bir gün mutlaka sonuç vereceğinin bilinci 
içinde olmayı hatırlatmak. Tıpkı Selahaddin’in 
annesi gibi. Annesinin onu sürekli Kudüs ninile-
ri ile büyüttüğü yazılır.   

1937 yılında dünyaya gelen Ahmet Yasin 
1967 savaşı olduğunda 30 yaşındaydı. Araplar 
karşısında kesin bir zafer olan bu savaşta siyo-
nist çete, topraklarını savaş öncesine göre dört 
katına çıkardı. Savaş başlamadan once 26 Ma-
yısta Nasır yaptığı bir konuşmada şöyle diyor-
du. “Eğer savaş gelecek olursa, bu topyekün bir 
savaş ve hedefimiz İsrail’i yoketmek olacaktır. 
Bu savaşı kazanacağımıza inanıyoruz ve şimdi 
İsrail ile savaş için hazırız.  Bu sefer 1956’daki 
gibi olmayacak. O zaman İsrail ile değil, İngil-
tere ve Fransa ile savaşmıştık”. Al Ahram gaze-
tesinin başyazarı Muhammed Heykel de, yine 
aynı gün, “Savaş kaçınılmazdır. Araplar ilk defa 
olarak iradelerini İsrail’e kabul ettirebilecek-
lerdir” diyordu. 30 Mayısta Mısır (Birleşik Arap 
Cumhuriyeti) ile Ürdün arasında bir savunma 
antlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya 4 Hazi-
randa Irak da katıldı. Mısır Başkanı Nasır bu 
katılma dolayısiyle yaptığı konuşmada, “1956 
ihanetinin intikamını almak için savaşın baş-
lamasını şiddetle arzuluyoruz. Bu savaş bütün 
dünyaya Arapların da, İsrail’in de ne olduğunu 
anlatacaktır” diyordu. 

Savaşın sonu Araplar için tam bir hezimet-
ti. Savaştan sonra bir Arap askeri gücü kalma-
mıştı. Mısır Sina’ya 80-100 bin kişilik bir kuvvet 

sürmesine rağmen bir şey yapamamıştı. Mısır 
600-800 tank kaybetmişti. 100’den fazla kul-
lanılabilir Sovyet yapısı tank İsrail’in eline geç-
mişti. Yine Mısır’ın 400 topu ile 10.000 aske-
ri aracı Sina’da tahrip edilmişti. Tahrip edilen 
Arap uçaklarının sayısı 441 olarak tesbit edil-
miştir ki, bunun içinde Sovyet yapısı 280 Mig 
ve 60 Ilyuşin uçağı da bulunmaktaydı. Başka 
bir deyimle, 1967 Arap yenilgisi, aynı zamanda 
Sovyet silahlarının da yenilgisi idi.  

Savaştan once Mısır medyası yine şöyle di-
yordu; “denize dökeceğimiz yahudilerle Akde-
nizdeki balıklar ziyafet edecek.” Böyle yüksek 
bir beklenti içindeyken tam tersi bir sonuç İs-
lam dünyasında bir çöküntü meydana getirdi. 
Bu y’es ve karamsarlık kimsenin kolunu kana-
dını kıpırdatamaz hale getirmişti. 

Bu ortamda imanının ye’s ve karamsarlığı 
yasakladığını bilen şeyhin, bir şeylerin yapılma-
sı gerektiğinin farkında olduğunu, bazı gözlem-
leri ve tespitleri olduğunu aktarıyor öğrencileri. 
Şeyh halkı gözlemleyerek üçe ayırır. 40-60 yaş 
arası; karamsarlığın kalplerine sindiği ve hiç bir 
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şey yapamaz durumunda olanlar. 20-40 yaş 
arası; gayr-ı İslami seküler eğitimden geçmiş, 
eğlence ve sefahat düşkünü bir kuşak. Bu kuşa-
ğın birşeyler yapmak isteyenleri de, milliyyetçi 
ve marksist düşüncelerle zehirlenmişler. Bunun 
üzerine Şeyh, birşeyler yapılacaksa bunun 20 
yaş altı yepyeni bir kuşakla ve tamamen İsla-
mi şiarlarla olması gerektiğine karar verir.  Bu 
düşüncelerle kurulan İslam Merkezi vasıtasıyla, 
her türlü İslami eğitim, sosyal yardımlaşma ve 
dayanışma, halkı bilinçlendirme, örgütlenme 
v.s. çalışmalarına başlar. O gün başlayan çalış-
malar bu gün meyvesini vermektedir. Dr. Abdu-
laziz Er Rantisi, Dr. Nizar Reyyan, Said Siyam, 
Ahmed El-Ca’beri, İsmail Heniyye, Halid Meşal, 
Yahya Ayyaş, İmad Akil, Cemal Mansur, Cemal 
Selim, Salah Şehade, Şeyh İbrahim El Mukad-
dime. (Bu saydıklarımdan, Heniye ve Meşal ha-
riç hepsi şehit oldular.)

Gazze’de şu an yaşananlar canımızı sıkabilir. 
Ancak madalyonun öbür yüzünde şu var. Direk 
ve dolaylı destek vereniyle 9 ülkeyi 6 günde 
yenilgiye uğratan siyonist çete, Ahmet Yasin’in 
yetiştirdiği öğrencilere verdiği kayıp ve süreye 
bakın. Star Gazetesinden Cemil Ertem’in bu 
saldırı için dediği gibi “ İsrail bu sefer hiç bek-
lemediği bir yenilgiyle karşılaşacak; hem askeri 
hem de siyasi ve diplomatik olarak. Netanya-
hu iktidarı ve bu savaş yolunu, faşist yayılmayı 
destekleyen ve bunun için kurulmuş Likud gibi 
partiler iktidarlarını ve güçlerini kaybedecek-
ler.”

Ahmet Yasin’in öğrencileri kendilerine düşe-
ni yaptı, kıt imkânlarla silahlarını ürettiler. Peki, 
1967 savaşında Sovyet silahlarına güvenerek 
aldıkları yenilgiden bu yana ne yaptı halkı Müs-
lüman olan devletler. Cemil Ertem’de Hamas’ın 
ulaştığı bu başarısını, bu ayrıntıyı farketmesi-
ne bağlıyor.  “Dikkat ediyorsanız İsrail bekle-
mediği ve ciddi kayıplar veriyor. İsrail belki de, 
1967’den beri ilk defa bu kadar ısrarlı ve çelik 
çekirdek bir direnişle karşılaşıyor. Bunun aske-
ri-siyasi ve ekonomik nedenleri var. Askeri ve 
siyasi olarak; İsrail işgaline karşı direnen ör-
gütler, yıllar süren mücadelenin örgütlülüğünü 
ve deneyimini taşıyorlar ve haberleşme, silah 
donanımı açısından da İsrail’in başa çıkamaya-
cağı bir gerilla ağını oluşturmuş durumdalar. Bu 
durumun benzeri ile ABD, Vietnam’da karşılaştı 
ve yenildi; işte bu yenilgiden beri ispatlanmış-
tır ki, yaygın gerilla alt yapısı oluşturan, yerel 
halk desteği alan ve dünya kamuoyunda da 
haklı olduğu kabul edilmiş direniş hareketleri, 

meşru, giderek genişleyen siyasal bir zemine 
oturur ve kesinlikle kazanır. Filistin hareketi 
ve direnişi bu noktaya bugün ilk defa ulaşıyor. 
Peki, daha önce neden bu noktaya gelemediler; 
bu çok önemli bir soru ve yanıtı da çok uzun 
ama bir cümle ile söylemeye çalışırsak o da 
şu olur sanıyorum: Filistin direnişi, üzerinden 
Ortadoğu’nun tepeden inmeci Baas diktalarının 
hâkimiyetini ve Batıcı-ama antiemperyalist ci-
lalı- bürokratik devlet ideolojisini atıyor. Batı-
dan ideolojik olarak da ayrışarak siyasal İslam 
çizgisinde yeni enternasyonal (ümmetçi) bir te-
melden yola çıkıyor.”

“Çünkü karşısındaki güç, her anlamda, on-
dan daha donanımlı ve daha kondisyonludur. 
İsrail, hergün 10 askerinin ölmesine bir ay 
dayanabilir ama Filistinliler çoluk çocuk zaten 
1967’den beri hergün yüzlerce ölüyorlar ve 
kaybedecek bir şeyleri yok.”

Filistinliler için bu başarının, ümmetin geri 
kalanları açısından bu başarısızlığın altın-
da Şeyhin tedavi gördüğü Amman dönüşü 
Gazze’de yapılan bir röportajda yaptığı şu na-
sihatı uygulayanlarla (Hamas), uygulamayan 
ümmetin geri kalanı arasındaki farkta yatıyor. 
“Benim bütün Müslüman gençlere nasiha-
tim en başta İslam ahlakıyla ahlaklanma-
larıdır. Doğruluk, güvenilirlik, ahde vefa, 
sevgi, kararlılık, çalışma ve üründe ihlas, 
Müslümanlarla yardımlaşmak ve onların 
dertleriyle dertlenmek de İslam ahlakının 
gereklerindendir. Allah yolunda cihad ve 
Allahu Teala’nın kelamının en yüce olması 
için başkalarıyla yardımlaşmak da İslam 
ahlakının gereklerinden biridir. Müslü-
manlara da ilme önem vermelerini tavsiye 
ediyorum. İlim gelecekte bizim düşmanı-
mıza karşı zafer elde etmekte kullanacağı-
mız silahımız olacak. Cehaletle zafer elde 
edemeyiz. Dini, dünyayı ve ahireti kuşata-
cak bir ilimle ancak zafer elde edebiliriz.”

Ahmet Yasin’in başarı için yaptığı tavsiye-
lerle, arkasından hayırla yâd edilen Selahaddin 
için kullanılan ifadeler birbirine çok benziyor. 

Kaynaklar:

TDV İslam Ansiklopedisi

Fahir ARMAOĞLU - 20.Yüzyılın Siyasi Tarihi

http://www.vahdet.info.tr/filistin/dosya1/0107.html

Star Gazetesi 25.07.2014
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Mevlânâ Celâleddin Rûmî’yi ve fikir-
lerini ele aldığımız yazı dizimizin bu 
ayki bölümünde; Mevlânâ’nın fikirle-

rinin genel bir değerlendirmesini yapacak ve şu 
mühim sorunun cevabını arayacağız: Mevlânâ 
Celâleddin Rûmî’nin hem Müslümanlarca hem 
de Batılılarca çok sevilmesinin sebepleri neler-
dir? Tevfik Allah (c.c.)’tandır.

13. Asır Anadolu’sunda yaşamış etkili bir dü-
şünür olan Mevlânâ, esas itibariyle felsefî tasav-
vuf düşüncesinin kurucu atalarından sayılmak-
tadır. Bu nedenle de kendisi, yalnızca yaşadığı 
muhit itibariyle değil, genel olarak Müslüman 
halkın din anlayışının şekillenmesinde öncü ka-
bul edilen bir sûfî’dir. İşte böyle bir ortamda iyi 
bir dinî eğitim alan Mevlânâ, âlim babasının ölü-
münden sonra müderrisliğe başlamış ve evvel-
emirde Ehl-i Sünnet fikirlerini savunan bir âlim 
olarak tanınmıştır.

Şems-i Tebrizi ile tanışması öncesi böyle 
bilinen ve tanınan Mevlânâ, Şems-i Tebrizi ile 
tanıştıktan sonra Şems’e “tasavvufi mana-
da âşık” olmuş ve Şems’le altı ay bir hücrede 
halvette kalmış ve ona ne olmuşsa bu halvetten 
sonra olmuştur. Şems ile tanıştıktan sonra aşk 
sarhoşu olarak semâya başlamıştır. Şems ona 
bugünkü şekliyle dönerek semâ yapmayı öğret-
miştir. Mevlana özellikle Şems Konya’dan kaçıp 
Şam’a gittiğinde kendisini büsbütün semâya 
kaptırmıştır. Kitabî ilimlere düşman olan Şems1, 

1  Şemseddin Tebrizi (1183/4-1247/8) bir bâtıni İsmailidir. 
Ancak sıradan bir İsmaili değil; bir İsmaili İmamının oğlu ve 
Huccet (zamanın İmamının tanığı, vekili), diğer söylemle 
baş Dai makamında bulunan bir sufidir. Menâkıb kitapların-

Mevlânâ’yı kendisine deliler gibi âşık etmeyi bil-
miştir.

Mevlânâ’nın hayatını bu kadar değiştiren, 
muhiblerince Mevlânâ’yı Mevlânâ eden-bize 
göre ise Mevlânâ’yı yoldan çıkaran- sapkın hu-
lul ve vahdet-i vücûd inancı üzere olduğu âşikar 
olan Şems-i Tebrizi, tabir-i caizse Mevlânâ’yı da 
yoldan çıkarmış, kendi sapık inançlarının davet-
çisi yapmıştır.

Mevlânâ, Şems ile tanıştıktan sonra aşk sar-
hoşu olarak semâya başlamıştır. Şems ona bu-
günkü şekliyle dönerek semâ yapmayı öğretmiş-
tir. Mevlânâ’nın Şems’ten önceki sakin devrinin 
aksine Şems ile birlikte yaşadığı coşkunluk ve 
vecd hali,  hayatının bundan sonrasını etkilemiş 
ve sadece kitap okuyarak ve gerekli dini kural-
ları yaparak değil; müzik, raks ve şiir ile ilahi 

da şu menkıbe nakledilir: “Mevlânâ’nın bir oda ağzına kadar 
dolu kitapları vardı. Şems; bu kitapları havuza atmasını söy-
ledi. Mevlânâ kitapları kucağına doldurup havuza atıyordu. 
En sonunda bir kitap kalmıştı. Bu kitap yanında çok kıymetli 
idi. Onu da suya atınca, Mevlânâ’nın kalbi karıştı. Bu büyük 
zâtsa, kitapları neden suya attırdı, diye kalbine geldi. Şems; 
Mevlânâ’ya ne düşündüğünü sordu. Mevlânâ: – En son at-
tığım kitap, babamdan kalma ve benim için çok mühimdi. 
İçinde ezberimde olmayan bir çok mevzular vardı. Şems eli-
ne uzun bir değnek alıp havuzu karıştırdı. O kitap ne zaman 
suyun yüzüne çıkarsa bana haber ver, dedi. Bir zaman sonra 
karıştıra karıştıra kitap suyun yüzüne çıktı. Mevlânâ:  İşte bu 
kitaptır, deyince Şems: Bismillah, deyip kitabı eline aldı ve 
Mevlânâ’ya uzattı. Mevlânâ kitabı açtı, hayret etti. Saatlerce 
suyun içerisinde duran kitabın hiç bir yerine yaş değmemiş, 
kitabın içerisinden toz dökülüyor. Şems’e sordu: Bu kitabın 
her tarafının yaşarması, hatta dağılması lâzımdı. Hiç bir yeri 
yaşarmamış. Sanki hiç suyun içine atılmamış. Nasıl oldu 
böyle? Şems: Ben, sana bunu öğretmeye çalışıyorum. Sen 
kafanı kitaplara takıyorsun deyince, Mevlânâ kendiliğinden 
o kitabı da suya attı.” ( http://www.zamandayolculuk.com/
cetinbal/HTMLdosya1/Mevlana-2.htm)

Hangi Mevlânâ,
Gerçek Mevlânâ? -III

Ubeydullah TOPRAK
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aşka ulaşmanın farklı bir yol olduğu düşüncesine 
varmıştır.

Mevlânâ, İranlı yazar Fürûzanfer’in cümlele-
riyle: “Acaba Şems Mevlânâ’ya ne öğretti, ne etti 
de Mevlânâ’yı kendisine bu kadar vurgun kıldı, 
her şeyden, herkesten onu avare etti, onu mu-
habbet deryasında boğdu? Evet, bunların hep-
si bizce meçhûldür. Ortada bir gerçek vardır ki, 
Mevlânâ, Şems ile halvetten sonra, kendi eski 
yolunu değiştirdi. Vaaz meclisleri yerine semâ 
meclislerine başladı. Medresenin ve ülemânın kîl 
u kâl’ı2 yerine ney’in can yakıcı namesine rebâbın 
rûh okşayıcı sesine kulak verdi.”3

Yazı dizisi boyunca nakillerimizden ve vur-
gulamalarımızdan anlaşılacağı üzere; Âcizâne 
kanaatimiz odur ki, Mevlânâ peşinden gidilecek, 
eserleri tavsiye edilebilecek birisi değildir. Bila-
kis sapkın hulul ve vahdet-i vücûd inancı içeren 
dizeler ve müstehcenlik içeren hikâyelerle dolu 
eserleriyle asla tasvip edilemez birisidir.

Mevlânâ’nın eserlerindeki müstehcenlikle il-
gili eleştirilere karşı çeşitli savunmalar yapıla 
gelmiştir. Mevlânâ’nın eserlerini okumadan “Al-
lah dostu Mevlânâ böyle bir şeyi eserlerine al-
maz” diyenler olduğu kadar; “Bunlar eserlerinin 
orjinallerinde yoktur, din düşmanları tarafından 
kitaplarına sokulmuştur” diyenler de vardır. Ama  
Mevlânâ’nın eserleri incelendiğinde bu tür  ahlak 
dışı tabir-i câizse erotik hikâyelerin bulunduğu-
nu görmekteyiz. Örneğin;  Mesnevi’de eşek ile 
cariyenin ilişkisine imrenen bir sahibenin duru-

2 Mevlana hayranı yazar Fürûzanfer “ülemânın kîl u kâl’ı” cüm-
lesiyle İslâm fıkhını öğrenen ve öğreten âlimlerimizle alay et-
mektedir. Bilmeyenler için ifade edelim ki,  kîl u kâl: Gıybet, 
dedikodu, faydası olmayan, gereğinden fazla uzatılmış her söz 
anlamında kullanılmaktadır. Tasavvufçular (istisnaları var tabi 
ki) öğrenerek ve çalışarak ilim tahsil etmenin uzun ve yorucu 
bir yol olduğunu, bu yolla kazanılan ilmin derecesi ne kadar 
olursa olsun yetersiz, şüpheli ve zahir bir ilim olduğunu söyler-
ler. Onlara göre kâmil ve tam ilim, keşf ve ilham yolu ile kişinin 
kalbinde meydana gelen ilimdir. İbn el-Cevzi’nin bu konudaki 
tespitini nakledelim:”Âlemde ilimden daha şerefli bir şey yok-
tur. Nasıl olsun ki?! İlim delildir. Yok olursa, dalalet olur. Şeyta-
nın en gizli tuzaklarından biri de en üstün ibadet olan ilimden 
alıkoymak için insanın nefsinde taabbudi süslemesidir. Hatta 
Öncekilerden bir cemaat için bunu süslü göstermiş, onlar da 
kitaplarını toplayıp denize atmışlardır… Şeytanın tasavvufçula-
ra oyunu o kadar büyük olmuş ki, onlardan bir cemaat talebe 
ve müridlerinin mürekkep hokkası bile taşımalarını yasakla-
mışlardır… İşte bu İblis›in en gizli oyunlarından biridir. Bu gizli 
oyundan ve aldanmadan sakın! Çünkü ilim en büyük asıl ve 
en büyük nurdur. Hatta ilim tahsili için yaprak çevirmek oruç, 
namaz, hac ve cihaddan büyük olabilir. İlimden yüz çeviren 
nice kişi taabbudunda (ibadete kapanmasında) heva ve heves 
azabı içine dalmakta, nafilelerle birçok farzları yok etmekte 
ve daha üstün olduğunu sandığı şeylere dalıp vacibi ihmal 
etmektedir.(İhtisâren İbn el-Cevzi, Saydu’l-Hatır, 1/144-146, 
Tah. Ali Tantavi-Naci Tantavi, Daru’l-Fikr)

3  Fürûzanfer, Mevlana Celaleddin, s. 88, MEB yayınları, İs-
tanbul,1987

mu (Mesnevî, II/192, Beyit:1333.) Mısır hali-
fesinin, Musul padişahının huri gibi güzel cari-
yesine âşık oluşunu ve onu almaya giden genç 
kumandanın, o güzel cariye ile olan münasebe-
tini anlatan hikâye (Mesnevi, 5/278–282, Beyit: 
3830–3945.) Açıkça eşcinselliğin resmedildiği 
hikâyeler (Beyitler 2/ 3155-3160; s.137-138; 
Beyitler 5/ 2495-2515; s. 205-207)4

Son dönem Mesnevi şârihlerinden Şefik 
Can bu hususta şöyle der: “Mevlana’nın an-
lattığı hikâyeler arasında bazı güldürücü, bazı 
müstehcen olanları da vardır. Mesnevi’ye aldığı 
hikâyelerin kaynakları bir taraftan Hind, bir ta-
raftan Yunan ve Roma edebiyatına uzanmaktadır. 
Bu hikâyelerden Kelile ve Dimne’den hayvanlara 
ait efsaneler aldığı gibi Latin şairi Apolla’dan da, 
eşeğe gönlünü kaptıran bir kadının hikâyesini al-
maktadır. Çünkü Mevlana çok sevdiği büyük Pey-
gamberin yolundadır. Çünkü büyük Peygamber 
Sallallahu Aleyhi ve Sellem  ‘hikmet mü’minin 
yitik malıdır’ buyurmuşlardır. Onu nerede bulur-
sa alır. Mevlana mü’minleri hakikatten haberdar 
etmek için uygun bulduğu yerlerden hikâyeler 
almıştır. Bu hikâyeleri güldürmek, eğlendirmek 
için değil, ibret ve hikmet almak için iktibas 
etmiştir.”5 Şefik Can, Mevlânâ’yı savunmak adına 
Peygamberimizi karalamaktadır. “Mevlana çok 
sevdiği büyük Peygamberin yolundadır” derken 
tam bir bühtandadır. Allah’ın Rasulü ne zaman 
böyle ahlak dışı sapıkça hikâyeler anlatmış. Pes 
yani…   

Mesnevi’de bu ahlak dışı tabir-i câizse erotik 
hikâyelerin bulunmasını bir bayan akademisyen 
de şöyle savunuyor: “Mesnevi’de bir iki hikâyede 
kadının hislerine mağlup oluşunu, mübalağalı bir 
şekilde tasvir edişi, ne yazık ki Mevlânâ’yı küçük 
düşürmek isteyen, art düsünceli bazıları tara-
fından tenkit edilmiştir. Mevlânâ’nın anlaşılması 
için onun yaşadıklarının, en azından benzer duy-
gu ve vecdlerin yaşanması gerekir. Bu anlamda 
Mevlânâ gibi hissetmeden Mevlânâ’yı gerçekten 
anlayabilmek mümkün olamaz. Nitekim Ali Ni-
hat Tarlan’ın tespitleri bunu destekler mahiyet-
tedir: “Mevlânâ anlatılmaz, çünkü anlaşılmaz. 
O sadece mümkün olduğu derece duyulur. Onu 
anlatmaya çabalayanlar derece derece onun dış 
çizgilerine yanaşabilenlerdir.” 6

4   Yukarıda verilen cilt ve sayfa numaraları için bak: Mesne-
vi, Çeviren: Veled İzbudak/ Gözden Geçiren: Abdulbaki Göl-
pınarlı/ Şark İslam Klasikleri/ Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları

5  http://www.sorularlaislamiyet.com/article/16559/mevla-
na-hazretlerinin-mesnevi-sinde-gecen-mustehcen-hikayeler

6  Tülay Tokmak, Mevlânâ Düşüncesinde Kadın, Cumhuriyet 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas, 2006
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Bayan akademisyen açık açık Mevlânâ’yı 
eleştiren bizleri “Mevlânâ’yı anlamaktan aciz ve 
art düşünceli” olarak suçlamakta. Şunu merak 
ediyorum: Acaba bu akademisyen bayan, bizim 
müstehcen olması hasebiyle buraya iktibas ede-
meyeceğimiz, ancak delil olması için kaynakları-
nı verdiğimiz bu hikâyeleri kendi çocuklarına ve 
çevresine rahatlıkla ve yüzü kızarmadan anlata-
bilir mi?7

Peki, Mevlânâ Celâleddin Rûmî böyle birisi ise 
niçin hem Müslümanlarca hem de Batılılarca çok 
sevilmektedir? Bu mühim ve cevaplandırılması 
zor olan soruya cevap arayalım:

1-MEVLÂNÂ’NIN ALLAH DOSTU
BİR EVLİYÂ ZANNEDİLMESİ:

İslam dünyasında felsefi tasavvufun etkisiy-
le, geleneksel anlamda velî (çoğulu evliyâ); ben-
liğini Allah’ta yok etmek sûretiyle birtakım üstün 
vasıflar kazanarak, hârikulâde şeyler göstere-
bilen büyük insan anlamında kullanılmaktadır. 
Hatta daha da ileri gidilerek Allah adına kâinatın 
idaresini düzenlemeye yetkili kişiler olarak algı-
lanmaktadır. 

Yüzyıllar boyunca toplumumuzda veli (çoğulu 
evliyâ) kavramının; Türkler’in İslam’a girişinden 
sonra, İslam öncesi dinlerinden taşıdıkları şama-
nizm, budizm, zerdüştilik, mazdeizm, maniheizm 
ve hıristiyanlık gibi inançların tesiriyle ıstılahlaş-
tığı görülmektedir, öyle ki Allah’a yakın olduğu 
kabul edilen, veli diye vasfedilen bu kişilerin fev-
kalade kuvvet ve kudretlerle mücehhez olduğuna 
ve herhangi bir konuda -sağ veya ölü iken- yar-
dımlarının söz konusu olacağına inanılmaktadır. 

Bu konuyu Kur’an’ın ve Sünnetin çerçevesi 
dışında değerlendirenler, özel bir statü verdikleri 
evliyâda olağanüstü güçler ve yetkiler görürler. 
Onların peşine takılır, bir dediklerini iki etmez-
ler. Ağızlarından, ya da kalemlerinden çıkan söz-
leri doğru mu yanlış mı diye düşünmeden be-
nimserler. Evliyâ dedikleri kimselerde mutlaka 
tabiatüstü bir güç ve kerâmet görmek isterler. 
Göremeyince de kendileri uydururlar. Ya da ön-
ceden uydurulmuş malzemeyi kendi şeyhleri için 
kullanırlar.

Bu anlamda toplumuzda evliyâ denilince 
akla Mevlânâ, Hacı Bektaş-ı Velî, Yunus Emre, 
Ahmet Yesevî  gibi isimler gelmektedir. Bilhas-
sa konumuz olan Mevlânâ, “Hazreti Mevlânâ” 
denilerek anılmakta, uydurma menkıbe ve rüya-

7   Mesnevî’de geçen erotik hikâyelerin derlenip toplanmasıy-
la bir kitap bile yazılmıştır. Bakınız: Turan Tektaş, Mesnevi’den 
Erotik Hikayeler, Manifesto Kitap, İstanbul, 2009

larla adeta peygamber gibi telakki olunmakta-
dır. Mevlana’yı yermede aşırı gittiğimizi düşünen 
okurlarımız olabilir. Bu hususta az bile söylediği-
miz anlaşılsın diye menâkıb kitaplarında geçen 
bazı rivayetleri (baştan uydurma olduğuna inan-
dığımızı ifade edelim) nakledelim:

Mevlânâ zamanında Konya’da yaşayan 
Sadreddin-i Konevî8 bir gün şöyle bir rüya gö-
rür: “Rüyâmda Fahr-i Kâinât Efendimiz’i gör-
düm. Yanlarında Eshâb-ı kirâm ile medreseyi 
teşrîf etmişlerdi. Sofanın ortasına oturdular. 
Bu sırada Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî de oraya 
gelip uygun bir yere oturdu. Peygamber Efen-
dimiz Mevlânâ’ya çok iltifât ettiler ve Hazret-i 
Ebû Bekr’e dönerek; “Yâ Ebâ Bekr! Ben Mevlânâ 
Celâleddîn ile diğer peygamberlerin arasında 
öğünürüm. Çünkü onun öğrendiği ilim, işlediği 
amelin feyz ve nûru ile ümmetimin gözleri aydın 
olur. O benim oğlumdur.” buyurdular.9

Osmanlı Şeyhülislâmı İbn-i Kemâl Paşa, 
Mesnevî ile alâkalı bir rüyâsını şöyle anlatır: 
“Rü’yamda Rasûl-i Ekrem -sallâllâhü aleyhi ve 
sellem-’i gördüm. Elinde Mesnevî’yi tutarak 
buyuruyordu ki: “Birçok manevî kitâblar tasnîf 
edildi. Fakat bunların içinde Mesnevî gibi bir 
kitâb yazılmadı.”10 

“Bir kimse rüyâsında Resûlullah efendimizi 
görüp, huzûruna vararak hürmetle selâm ver-
di. Peygamberimiz, mübârek yüzlerini öbür ta-
rafa çevirdiler. O zât, öbür tarafa dolanıp tek-
rar selâm verdi. Yine mübârek yüzlerini çevirip, 
iltifât etmediler. O zât çok üzülerek ağlamaya 
başladı ve sebebini suâl etti. Peygamber efendi-
miz; “Sen, bizim dostumuz olan Celâleddîn Mu-
hammed Rûmî’den yüz çeviriyorsun. Hâlbuki o, 
bizim çok sevdiğimiz evlâdımızdır.” buyurdular. 
O kimse korku ile uyanıp hatâsını anladı. Ken-
di kendine; “Ey bedbaht! Şimdiye kadar yarasa 
gibi güneşin ziyâsından kaçtın. Bundan sonra 
bâri Mevlânâ hazretlerinin huzûruyla şerefle-
nip dünyâda ve âhirette saâdete kavuş.” dedi. 

8  1208-09 yıllarında Malatya’da doğdu. Sadreddin Konevî, 
1221 yılında babasını dokuz-on yaşlarda iken kaybetti. O yıl-
larda Anadolu’ya gelen Muhyiddin-i Arabî, annesiyle evlen-
di. Muhyiddin-i Arabi ile birlikte Halep ve Şam’a gitti. Konevî 
uzun bir Suriye, Mısır ve Hac yolculuğundan sonra 1241 yılın-
da Konya’ya yerleşti. Bundan sonra vefatına kadar Konya’dan 
ayrılmadı. Mevlâna, kendi cenaze namazının Sadreddin Konevî 
tarafından kıldırılmasını vasiyet etti. Sadreddin Konevî, 1274 
yılında vefat etti. Sadreddin Konevî, vahdet-i vücut düşüncesi-
nin Muhyiddin Arabî’den sonraki en önemli temsilcisi idi. 

9  İslâm Âlimleri Ansiklopedisi; c.8, s.147,Türkiye Gazetesi 
Yayınları, İstanbul

10 Osman Nuri Topbaş, Mesnevî Bahçesinden Bir Testi Su, 
s.12, Erkam Yay. 1998, İstanbul
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Hemen Mevlânâ’nın medresesine doğru, onun 
talebesi olmak için büyük bir ihlâs ile yola ko-
yuldu. Kapıya geldiğinde, Muhammed ismindeki 
talebeyle karşılaştı. Talebe, ona; “Beni hocam 
Mevlânâ  gönderdi. Bize kalbinde sevgi hâsıl 
olan bir kimse geliyor, onu kapıda karşılayın.” 
dediler. “Haydi, içeriye buyurun!” dedi. O kim-
se içeri girip Mevlânâ’nın elini öpüp, talebesi ol-
makla şereflendi.”11

Yukarıda naklettiğimiz uydurma rüyâ menkı-
beleriyle Mevlânâ’nın ne kadar büyük Allah dostu 
olduğu hatta O’ndan yüz çevirenden Rasulullah 
Efendimizin de yüz çevireceği anlatılmakta-
dır. Yazı dizisi boyunca kanaatimizi belirttiğimiz 
üzere; Eserlerini sapkın hulul ve vahdet-i vücûd 
inancı içeren dizeler ve müstehcen hikâyeler içe-
ren hikâyelerle dolduran birisinin, bırakın Allah 
dostu olmasını bilakis Aduvvullah (Allah düşma-
nı) olması daha muhtemeldir.

Şunu da ifade etmeden geçmeyelim: 
Mevlânâ’nın bizzat kendisi de Mesnevi’sinin önsö-
zünde kendi eliyle yazıp durduğu ve birçok islâm 
dışı, ahlak dışı uydurma menkıbelerle dolu olan 
kitabını –haşa- Kur’an gibi vasfetmekte: “Bu ki-
tap, Mesnevi kitabıdır. Mesnevi hakikate ulaşma 
ve yakın sırlarını açma hususunda din asıllarının 
asıllarıdır. Tanrı’nın en büyük fıkhı, Tanrı’nın en 
aydın yolu, Tanrı’nın en açık burhanıdır. Mesnevi, 
içinde kandil bulunan kandilliğe benzer. Sabah-
lardan daha aydın bir surette paridar... Kalplere 
cennettir; pınarları var, dalları var, budakları var. 
O pınarlardan bir tanesine bu yol oğulları “selse-
bil” derler. Makam ve keramet sahiplerince en ha-
yırlı duraktır, en güzel dinlenme yeri. Hayırlı ve iyi 
kişiler orada yerler, içerler... Hür kişiler ferahlanır, 
çalıp çağırırlar. Mesnevi, Mısır’daki Nil’e benzer: 
sabırlılara içilecek sudur, Firavun’un soyuna so-
puna ve kâfirlere hasret. Nitekim Tanrı da, “Hakk 
onunla çoğunun yolunu azıtır, çoğunun da yolunu 
doğrultur.” demiştir. Şüphe yok ki Mesnevi gönül-
lere şifadır, hüzünleri giderir, Kur’an’ı apaçık bir 
hale koyar, rızıkların bolluğuna sebep olur, huyları 
güzelleştirir. Şanları yüce, özleri hayırlı kâtiplerin 
elleriyle yazılmıştır, temiz kişilerden başkaları-
nın dokunmasına müsaade etmezler. Mesnevi 
Âlemlerin Rabbinden inmedir. Bâtıl ne önünden 
gelebilir, ne ardından. Tanrı onu korur, gözetir; 
Tanrı en iyi koruyandır, merhametlilerin en mer-
hametlisidir. Mesnevî’nin bunlardan başka lakap-
ları da var. O lakapları veren de Tanrıdır...”12

11  İslâm Âlimleri Ansiklopedisi; c.8, s.147

12  Mevlânâ. Mesnevî. M.E.B. Çev.Veled İzbudak. İst.1990,c1,  
Birinci Önsöz

Mesnevi şarihlerinden Tahirul Mevlevi13, 
Şeyhi Mevlânâ Celaleddin’in bu sözlerinin Va-
kıa suresi 78 (v.d) ayetleriyle, Abese 12-15. 
ayetlerine nazîre olduğunu kabul eder. Tahirul 
Mevlevi, Mesnevi’yi Kur’an gibi Allah kelamı 
saymakta pirinden daha pişkindir: Mesnevi için 
“onun önünden de arkasından da bâtıl yaklaşa-
maz” ifadesini, Fussilet-42. ayetiyle bağdaştırır. 
Mevlevi devamla şöyle der;”Cânib-i ilahî’den 
vahy-i münzel olan Kur’an-ı Kerim nasıl avn-i 
Samedanî’de ise, onun evvelinden de, sonundan 
da bâtıl zuhuruna imkân ve ihtimal yoksa Mes-
nevi de öyledir. İlham-ı Rabbani eseridir. Ken-
disinden sapıklık zuhuruna imkân yoktur. Hatta 
iptali ve tahrifi de kabul değildir.”14

Demek ki, Mesnevi‘deki bütün sapık hika-
yeler, örneğin (okuyuculardan özür dileyerek, 
mecburen atıfta bulunmak zorunda olduğumuz) 
kabak hikayesi ve bizim aynen iktibas etmeye 
haya ettiğimiz, homoseksüel ilişkilerin tasvirine 
ilişkin terbiye dışı, ateist bir insanın bile yazmak-
tan ar edeceği sözler de -haşa- Allah tarafından 
nazil olmuştur Mevlânâ Celaleddin‘e...

Hemen bu satırlarımızdan bizim evliyâ’yı 
inkâr ettiğimiz ithamında bulunabilir.15 Yanlış 
anlaşılmaması için bu konudaki düşüncelerimizi 
kısaca beyan edelim:

Her konuda olduğu gibi bu konuda da temel 
ölçümüz Kur’an ve Sünnettir. Öyleyse velî veya 
evliyâ kimdir, özellikleri nelerdir? “Haberiniz 
olsun; Allah’ın velîleri (evliyâullah), onlar 
için korku yoktur, onlar mahzun da olacak 
değillerdir.” (10/Yûnus, 62) Onlar Allah’tan 
hakkıyla korkup çekindikleri için, onlara dünya-
da ve âhirette korku yoktur. Onların ilerisi güzel 
olduğu için geçmişle ilgili hüzünleri (üzüntüleri) 
kalmamıştır. Hesapları sebebiyle korkmayacak-
lar ve hesaplarının kötü olmaması sebebiyle de 
üzülmeyecekler.

Bu müjdeye kavuşacak olan “evliyâ” kimdir? 
Cevabı bu âyeti takip eden ikinci âyet veriyor: 

13  1877 tarihinde İstanbul Taşkasap’ta (Fındıkzade) doğdu. 
Dönemin en iyi semâzenleri arasında yer aldı. Beyânülhak, 
Sırât-ı Müstakîm ve Sebîlürreşâd’da İslâm tarihine ve günlük 
meselelere dair yazıları yayımlandı. Şapkaya ve inkılâplara 
karşı olma suçlamasıyla İstanbul’da tutuklandı. Ankara’daki 
yargılamalarda beraat edip İstanbul’a döndü. Soyadı kanunu 
çıkınca Olgun soyadını aldı. 21 Haziran 1951’de vefat etti. Ce-
nazesi vasiyeti üzerine Yenikapı Mevlevîhânesi’ne  defnedildi.

14  Tahirul Mevlevi, Mesnevi Şerhi, c.1,s.36-38, Selam Yayın-
ları, İstanbul,1963

15  Mevlânâ konusunda fikirlerimizi şifahen ifade ettiğimiz nice 
yerde: “Sen Allah dostlarına çatıyorsun veya evliyayı inkâr 
ediyorsun veya kerameti inkâr ediyorsun.” gibi ithamlara uğ-
radık maalesef…
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“Onlar iman edenler ve (Allah’tan) korkup 
sakınanlardır. Müjde, dünya hayatında ve 
âhirette onlarındır. Allah’ın sözleri için de-
ğişiklik yoktur. İşte büyük kurtuluş budur.” 
(10/Yûnus, 63-64). Ölçü, iman ve takva. Kim 
hakkıyla iman eder, imanını şirk veya riyâ gibi 
şeylere bulaştırmazsa ve arkasından da Kur’an 
ve Sünnet’in tanımladığı takvâya ulaşırsa, işte 
böyleleri Allah’ın velîleridir.

İslâm akaidinde, bazı dinî çevrelerde bilinen 
anlamda kişilere kutsallık izâfe edilerek, hatta 
onları insanlık vasıflarının da üzerine çıkarmak 
gibi hayâlî ve mitolojik tipler icat etmek anlayışı-
na yer yoktur. Kur’an’da net bir şekilde açıklanan 
“evliyâ”nın diğer insanlardan farkı; beşer tabia-
tının üzerine çıkması, fevkalâdelikler gösterme-
si veya günahları bağışlaması değil; Tevhidî bir 
inanca sahip olması, münkerden kaçınması ve 
ma’rûfu emretmesi, her türlü şirke, zulme, hak-
sızlığa karşı tavır sahibi olmasıdır.16

Bu tariflerden sonra benim aklıma “Evliyâ” 
denince: Zalim Abbasi emirine karşı çıkan İmam 
Ebu Hanife; Sapkın Şia inancını darmadağın eden 
İbn-i Teymiyye; Rus kâfirine yıllarca cihad eden 
Şeyh Şâmil; İtalyan emperyalistine karşı çıkan 
Ömer El-Muhtâr; Zâlim sisteme karşı çıkan Şeyh 
Said ve İskilipli Atıf Hoca;  Mısır’da hakkı haykı-
ran Hasan El Bennâ ve Seyyid Kutub; Pakistan’da 
Seyyid Ebu’l A’la El-Mevdûdi; Suriye’de Mervan 
Hadid ve Said Havvâ; Filistin’de Şeyh Ahmed Ya-
sin ve Abdulaziz Rantisi;  Afganistan’da Küresel 
cihadın babası Abdullah Azzâm (Rahmetullâhi 
Aleyhim Ecmaîn) gelmekte. İşte gerçek Allah 
dostları…

2- MEVLÂNÂ’NIN FİKİRLERİNİN 
KÂFİRLER DÂHİL KİMSEYİ RAHATSIZ 
ETMEMESİ:

Mevlânâ’nın yaşadığı 13.yüzyılda Müslüman-
ların siyasi ve askeri gücü epey kırılmıştır. İslam 
coğrafyasında birçok irili-ufaklı güçsüz devlet 
vardır. Doğudan Moğol, batıdan Haçlı ordularınca 
sıkıştırılıp ezilen insanlar tam anlamıyla bir kaos 
ortamına itilir. Bu, siyasî ve askeri alanda olduğu 
kadar, inançta da açığa çıkan bir kaostur. Önceki 
yüzyıllarda etkin olan kelâmın, fıkhın güç kaybet-
mesi, ulema sınıfının otoritesinin azalması, eski 
şaman yeni keramet sahibi evliyalar karşısında 
ikinci plana itilmesi 12. yüzyılda sistemleşmiş, 
tarikat kurumlarını oluşturmuş tasavvufa büyük 
imkânlar sunar. Artık tasavvuf bir kaç meczup, 

16  Arif Çiftçi, Veli ve Evliya Terimleri Üzerine, Haksöz Dergisi, 
11 Şubat 1992

cerbezeli konuşan adamın felsefesi olmaktan çı-
kıp, şeyhlerin toplumun önüne bir mehdi gibi, 
bir kurtarıcı gibi çıktığı, toplumu yönlendirdi-
ği dönemdir. Tekke, zaviye, hankâh ve benzeri 
mekânlar tarikatların idari ve yönetim üssü olur. 
Bu birimlerde faaliyet gösteren şeyh, derviş, vs. 
unvanlı şahsiyetler halkın sadece inançlarını yö-
netip kontrol etmekle kalmayıp, büyük oranda 
siyasî bir güç de elde ederler.

Yeni Müslüman eski şaman Türkler fakihler-
den, müftülerden ve kelamcılardan pek hazzet-
mezler.  Türkler geçiş döneminin kolaylaştırıcı 
özellikleri, ondan da öte eski inanç ve alışkanlık-
larının devamını meşrulaştırıcı özellikleri nede-
niyle tasavvufa eğilim gösterir ve onu tutarlar. 
Tasavvuf onlar için bir sığınak olur. Çünkü böy-
lelikle fakihlerin sorgusundan kurtulurlar. Dine 
uymayan davranışlarını, bâtıni yorumlar maske-
si altında devam ettirme fırsatı bulmuş olurlar. 
Şeriatın sert ve acımasız gibi lanse edilen kural-
ları, sosyal ve bireysel hayatı düzenleyen şeriat 
kuralları yerine, her türlü inanca ve mensubuna 
kucak açan, onlara sınırsız hoşgörü ile muamele 
eden, namazsız-niyazsız ama keramet sahibi(!) 
şeyh, derviş, abdal ve babalar etraflarında bü-
yük halk kitlelerini toplamayı başarırlar.

Onlar elde etmeye başladıkları siyasi ve eko-
nomik gücün her türlü inanca ve mensubuna sı-
nırsız hoşgörüden kaynaklandığını fark etmeleri 
uzun sürmez. Onların hoşgörüsü arttıkça, kitle-
ler kendilerine daha çok bağlanır, kitleler kendi-
lerine daha çok bağlandıkça onların hoşgörüsü 
daha da artar. Onlar “mânâ âleminin sultanla-
rı (!)” olurlar. Yunus Emre’nin dediği gibi;“Cümle 
yaradılmışa bir gözle bakmayan. Şer`in evliya-
sıysa, hakikatte asidir” veyâ Mevlânâ’nın dediği 
gibi “Gel ne olursan ol, gel” diyenler, kendi 
dindaşlarını katledenlerle çok samimi olabilmiş-
ler, hatta kendi çocuklarını gözden çıkarabilmiş-
lerdir. Bugünlerde de “diyalog ve hoşgörü” adı 
altında faaliyet gösterenler, kendi kardeşlerine 
hasmâne, batılılarla ve papazlarla gayet dostâne 
ilişkiler geliştirebilmektedirler. İşte konumuz 
olan Mevlânâ’nın fikirleri ve tavırları buna en gü-
zel örnektir. 

Mevlânâ başta Selçuklu sultanları ve haneda-
nın diğer mensupları olmak üzere zamanın Sel-
çuklu yöneticileriyle çok yakın münasebetlerde 
bulunmuştur. Hatta bunlardan bazılarının ona 
mürit olduğu da bilinmektedir. Bu münasebet-
ler sayesinde de zamanın hükümdar ve emir-
leri, Mevlânâ’nın sohbetlerinde bulunarak onun 
düşüncelerinden büyük oranda etkilenmişlerdir. 
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Moğolların Anadolu‘ya hâkim olmasından sonra 
da Mevlânâ’nın bu kesimlerle olan yakın ilişkisi 
devam etmiştir. Tıpkı Anadolu Selçuklu sultan-
ları ve diğer yönetici çevreleri gibi, Moğol yük-
sek idarecileri de, Mevlânâ’nın gerek bürokrasi, 
gerek esnaf ve her kesimden halk arasında ne 
ölçüde etkin ve yaygın bir nüfuza sahip bulun-
duğunu biliyorlar ve ona göre davranmışlardır. 
Mevlânâ Anadolu’yu işgal eden Moğollarla iyi 
geçinmeye çalışırdı. Hatta Moğollar sıcak tu-
tumu nedeniyle Mevlânâ ‘yı ‘Şeyhü’ş- Şuyuh’ir 
Rum (Anadolu’daki tüm şeyhlerin başı)’ ilan etti-
ler. Bu Anadolu’daki bütün şeyhlerin ve ailelerin 
Mevlana’ya bağlanması mecburiyetini getirir. Ay-
rıca Moğollar Mevlânâ ‘ya bu görevinden dolayı 
maaş bile bağladılar. Kayseri’de on binlerce Ahi 
ve Türkmen’i öldüren, Baycu Noyan Konya’ya 
geldiğinde Mevlânâ ile görüşmüş ve Mevlânâ bu 
elleri kanlı katil Baycu Noyan’ın evliyaullah’tan 
olduğunu Konyalılara telkin etmiştir.17

Halkın büyük çoğunluğunun Selçuklu sultan-
larının, yerel askeri beylerin, büyük tacirlerin, 
Moğol işgalcilerinin boyunduruğu altında ezildiği 
ve sömürüldüğü, açlık, evsizlik ve yaşam güven-
cesizliğiyle yüz yüze olduğu, dahası kan ağladı-
ğı koşullarda Mevlana gününü gün etmekte, şiir 
yazmakta, sema yapmaktadır. Eflakinin nakline 
göre: “ Vezir Ziyaeddin’in hanında Tavus adında 
harp(bir çalgı) çalan bir hanım vardır. Sesi de 
çok tatlı ve gönül okşayıcıdır. Saz çalmasında-
ki maharetinden ötürü bütün âşıklar onun esiri 
olmuşlardır. Tesadüfen bir gün Mevlânâ o hana 
girip Tavus Hanımın odasının karşısına oturur. 
O sırada Tavus-i Çengi, cilvelerle Mevlânâ’nın 
huzuruna gelip onu kendi hücresine davet eder. 
Mevlânâ’nın bu davete icabeti sabahın erken 
saatlerinden ta akşam namazına kadar onun 
odasında namaz ve niyazla(!) meşgul olmasıyla 
geçer. Mevlânâ sarığından bir gez miktarı kesip 
Tavus Hanıma verir. Cariyelerine de kırmızı di-
narlar bağışlayarak oradan ayrılır.”18

İnsanların bir bölümü Rabbani âlimlerin ön-
cülüğünde (Şeyhulislam İbn-i Teymiyye gibi)  

17  https://www.facebook.com/MEVLANA.GERCEGI/posts/53 
2050286806069 Prof. Dr. Mikail Bayram’ın Nüve Yayınları’ndan 
çıkan ‘Sosyal ve Siyasi Boyutlarıyla Ahi Evren- Mevlana Müca-
delesi’ adlı kitabından iktibas
Moğolların bu şekilde birçok defa Mevlana’ya para ve değerli 
hediyeler gönderdiğini Ahmed Eflaki anlatır. Üstelik bu para-
lar Moğolların el koyduğu Türkmenlerin paralarıdır. Bir de-
fasında da Moğol hazinedarı Mevlana’yı özel olarak ziyarete 
gelmiş, ona 1000 dinar para vermiştir. O dönem için bu çok 
külliyetli bir paradır (1 deve 10 dinardı). Bunun gibi daha pek 
çok örnekler bulunmaktadır. 

18  Ahmet Eflaki, Menâkıbul ârifin (Ariflerin Menkıbeleri), 
Şark İslam Klasikleri, s.489, M.E B. Yayınları

Moğol istilacılarına karşı savaşırken Mevlânâ 
onlara, bütün bu gelişmelere sırtlarını dönme-
lerini “geçici” olan bu dünyaya boş vererek ne-
fis cihadı yapmalarını öğütler. “Küçük cihaddan 
büyük cihad’a döndük sözünün (Hadisinin)19 tef-
siri” başlığıyla şunları anlatır:  “Gerçi dışarıda-
ki hasmı mağlup ettik ama içimizdeki düşman 
ondan daha fenadır. Onun öldürülmesini aklın, 
idrâkin yapacağı bir iş sanma. Nefis aslanı tav-
şanın maskarası olmaz. Nefis cehennemdir. Ce-
hennem ise bir ejderhadır. Ona deryalar dökülse 
sönmez… Zira küçük cihadı tamamladık, büyük 
cihad için gayret et. Biz şimdi küçük cihaddan 
döndük. Peygamberin büyük cihad dediği şeyi 
bil. Kafdağını iğne ile yerinden ayırmak için kuv-
vet ile yardım Haktandır, gerisi lâf. Safları dağı-
tanı aslan sanma, asıl nefsini ezebilen aslandır.”20   

Mevlânâ ve dolayısıyla Mevlevilerin, devletin 
ve yönetiminin başında olanlara mutlak itaatı 
öngören ve eski İrani zihniyetten kaynaklanan 
Ahlak teorisine bağlılıklarından ötürü Osmanlı-
lar, Mevlevilerin bu zihniyetini tebaaya otoriteye 
boyun eğme duygusu vereceği mülahazasıyla 
faydalı olacağını düşünmüşlerdir. Mevlana’nın 
Mesnevi’sinde ve diğer eserlerinde öngördüğü 
ahlak anlayışı budur. Bu ahlak anlayışı; doğru ve 
yanlış, iyi ve kötü, güzel ve çirkin kriteri siyasi 
otoritenin belirlemesine göredir. Allah, gücü ve 
kudreti kime vermişse hakkı ve adaleti taayyün 
yetkisi de onundur. Eski İran’da bu yetki şahla-
ra ait idi. Çünkü şahların ve devlet yetkililerinin 
hata ve kusurdan münezzeh olduklarına inanılır-
dı. Bu ahlaki anlayıştan dolayı Mevlana’nın toru-
nu Ulu Arif Çelebi, kendisine niçin Müslümanları 
(Karamanoğullarını) bırakıp Moğollara destek 
verdiğini soranlara “Günümüzde, Allah gücü ve 
kudreti Moğollara vermiştir. Biz onlara itaat et-
meyi kendimiz için vacip görürüz.” 21 demiştir. 

19  Peygamberimizin Tebük Savaşı dönüşünde söylediği iddia 
edilen bu söz için Büyük muhaddis İbn Hacer el-Askalânî, 
“Bu, dilden dile dolaşan bir sözdür fakat (Peygamberimize 
değil) İbrahim b. Ebi Able’ye aittir.” demiştir. Aliyyü’l-Kârî, 
bu rivayetin İmam Gazali’nin “İhyâ-u Ulumiddîn” adlı kita-
bında geçtiğini, İhyâ’nın hadislerini değerlendiren el-Irâkî ise 
bunu İmam Beyhakî’nin “bu hadisin senedi zayıftır” notu ile 
rivayet ettiğini belirtmiştir. (Aliyyü’l-Kârî, el-Esrâru’l-Merfûa, 
s: 211, hadis no: 211. Ayrıca bkz: el-Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, c: 
1, s: 424-425, hadis no: 1362) İbn Teymiye bu rivayet için: 
“aslı yoktur. Peygamberimizin söz ve fillerini iyi bilen hiçbir 
âlim böyle bir hadis rivayet etmemiştir. Kâfirlerle cihad en 
büyük amellerdendir” demiştir. (İbn Teymiyye,  Mecmûu’l-
Fetâvâ, c: 11, s: 197)

20   Mevlânâ, Mesnevî,1430.

21  Eflaki, Menakibü-l Ârifin, II, 925-926
Mevlana’nın torunu Ulu Arif Çelebi’nin bu sözleri, Fethullah 
Gülen’in şu cümleleriyle ne kadar uyum arz ediyor:  “Ame-
rika ile dostça geçinmeden ve Amerika istemeden, dünya-
nın hiçbir yerinde, hiç kimseye ve hiçbir şey yaptırmazlar… 
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N a k l e t t i k l e r i m i z -
den anlaşılacağı üze-
re Mevlana’nın fikir-
leri kâfirler dâhil hiç 
kimseyi rahatsız etmemiş 
ve Mevlanâ tüm insanlığa 
hoşgörü abidesi olarak 
sunulmuştur. Buna dâir 
vereceğimiz son iki örnek 
ülkemizden olsun:

Birinci örnek; Türki-
ye’deki rejimin bânisi Mus-
tafa Kemal’in Mevlânâ’ya 
bakışıdır. Mustafa Kemal’e 
göre “Mevlevîlik, Türk 
ananesinin Müslümanlığa 
nüfuz edişinin bir örneği” 
ve “Mevlânâ büyük bir re-
formatör... Mevlevîlik tek-
kelerin en ileri olanıydı.”22 
Tarihçi Cemal Kutay’ın 
ifadelerine göre, Mustafa 
Kemal’e emrindeki yar-
dımcılarının “Paşam Hz. 
Mevlana’nın makamını 
müze haline getirmeniz23 
üzerine halk buraya akın 
etmeye başladı. Bu bir 
sakınca doğurmasın” de-
meleri üzerine Atatürk’ün 
verdiği cevap ilginçtir: 
“-Eğer, Hz. Mevlana’yı 
hakkıyla tanımak ve be-
nimsemek için ziyarete gitmekte olduklarına 
inansam öteki dergâhların da açılmasını sağ-
lardım. Çünkü Hz. Mevlana’yı tanımak ve an-

Şimdi bazı gönüllü kuruluşlar dünya ile entegrasyon adına 
gidip dünyanın değişik yerlerinde okullar açıyorlarsa, bu iti-
barla, mesela Amerika ile çatıştığımız sürece bu projelerin 
gerçekleştirilmesi mümkün olmaz. Amerika daha uzun za-
man dünyanın kaderinde çok önemli bir rol oynayacaktır. 
Bu realite kabul edilmeli, Amerika göz ardı edilerek, şurada 
veya burada kendi başına bir iş yapılmaya kalkışılmamalıdır… 
Rusya bile sizi desteklese, eğer Amerika istemezse, işinizi 
bozacaktır… Çünkü Amerika kendi işlerinin bozulmamasından 
yanadır. Bu da yadırganmamalıdır ”( Nevval Sevindi, 22 Tem-
muz 1997 tarihli Yeni Yüzyıl gazetesinin 5. sayfada yayınla-
dığı “Fethullah Gülen’le New York sohbeti) Mantalite aynı: 
Güce tapınma… 

22  M. H. Egeli, Atatürk”ten Bilinmeyen Hatıralar, 2. Baskı, 
İstanbul, 1959, ss.70-1

23  M. Kemal, tekke ve zaviyeleri kapamasına rağmen 
Mevlana’dan vazgeçmemiş inkilâplarını uygulamak için onun 
felsefesinden faydalanmıştır. Tarikatların kapatılmasından 
sonra, başta Konya”daki olmak üzere, Mevlevî dergâhlarının 
bir kısmı, 1926 yılında müzeye çevrilmiştir. Konuyla ilgili 
bakanlar kurulu kararları için, bkz. BCA, no. 259–6, tarihi: 
6.4.1926.

lamak zaten diğer tüm 
tehlikeleri de ortadan 
kaldırmaktadır.”24

İkinci örnekte 2008 de 
Mevlânâ’yı anma törenin-
de o zamanın CHP genel 
başkanı Deniz Baykal’ın 
şu sözleridir: “Bizdeki İs-
lamiyet, Usame Bin La-
din’leri değil, Mevlana’yı, 
Hacı Bektaşı Veli’leri ye-
tiştiren bir anlayış ol-
muştur. Bunun kıyme-
tini bilmeliyiz. Mevlana 
‘ben Kur’an’ın kölesiyim, 
Muhammed’in yolunun 
toprağıyım’ diyen kişidir. 
Bugün dünyanın dört bir 
köşesinde her inançtan, 
her dinden, her milliyetten 
insanlar Mevlana dernek-
lerinde bir araya geliyor. 
Onun içindir ki Papa 23. 
John, ‘Katolik Dünyası 
adına Mevlana’nın önünde 
saygıyla eğiliyorum, diyor. 
İslamiyeti şiddetle terörle 
karalamak isteyenler  ya 
da baskıcı bir siyasi ide-
oloji haline dönüştürmek 
isteyenler karşılarında en 
sağlam dayanak olarak 
Mevlana’nın sevgi ve hoş-

görü temelindeki tasavvufi ve hümanist insan 
anlayışını bulurlar. Onun içindir ki bugün Türki-
ye, İslamiyet’in en özgür, en akılcı, en ileri, en 
özgür yaşandığı yerdir. İslamiyet ile demokrasi, 
İslamiyet ile laiklik, İslamiyet ile özgür kadın an-
layışı, en ileri ölçüde bağdaşabilmiştir.”25

Verdiğimiz örneklerden de görüleceği üzere; 
Fikirleri en zındık kâfirleri bile rahatsız etmeyen 
hatta onlarca topluma rahatlıkla lanse edilen bir 
kişi Mevlânâ. Tabi ki böyle birinin hemen herkes 
tarafından  -Muvahhidler hariç- sevilmesi normal 
görülmelidir.

(Devam Edecek)

24  http://rumimevlevi.com/tr/ataturk/mevlana-rumi-ve-atat 
%C3%BCrk

25 http://www.milliyet.com.tr/Siyaset/HaberDetay.aspx?aT
ype=HaberDetay&Kategori=siyaset&KategoriID=4&ArticleI
D=1029565&Date=18.12.2008&b=Mevlana%20bulusturdu

Mevlânâ ve dolayısıyla Mevle-
vilerin, devletin ve yönetimi-
nin başında olanlara mutlak 
itaatı öngören ve eski İrani zih-
niyetten kaynaklanan Ahlak 
teorisine bağlılıklarından ötü-
rü Osmanlılar, Mevlevilerin bu 
zihniyetini tebaaya otoriteye 
boyun eğme duygusu vereceği 
mülahazasıyla faydalı olacağını 
düşünmüşlerdir. Mevlana’nın 
Mesnevi’sinde ve diğer eserle-
rinde öngördüğü ahlak anlayışı 
budur. Bu ahlak anlayışı; doğru 
ve yanlış, iyi ve kötü, güzel ve 
çirkin kriteri siyasi otoritenin 
belirlemesine göredir. Allah, 
gücü ve kudreti kime vermişse 
hakkı ve adaleti taayyün yetki-
si de onundur. 
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En sonda söylemem gerekeni ilk baş-
ta söylüyorum… Gelişmeler bize İs-
lam ümmetinin kurtuluş yolunun “di-

reniş” olduğunu açık bir şekilde gösteriyor. 
Üzülerek söylemek gerekir ki şu anda mazlum 
coğrafyamız kan, zulüm ve gözyaşı denizine 
gark olmuş vaziyette… Bu çağda bütün yeryü-
zü coğrafyasında zulüm altında inlemeyen bir 
tek İslam beldesi bile yokken, Müslümanların 
yaşananlara seyirci ve sessiz kalması, yaşanan-
ları görmezden gelmesi, kardeşlerinin uğradığı, 
maruz kaldığı zulme tepkisiz kalması maalesef 
başka bir zulüm olarak karşımızda duruyor.

Şu kutsal günlerimizde emperyal-Siyonist 
şer şebekeleri Ramazanı ağız tadıyla geçirme-
mize izin vermiyorlar maalesef. Kutsallarımız 
ayaklar altında. Kudüs’ümüz işgal altında. Gaz-
zemiz işgal ve ateş altında. Kudüs, Selâhaddin 
Eyyubi’nin en büyük derdi olmuştur. Kendisini 
sürekli mahzun düşünceler içinde görenlere 
bunu sebebini sorduklarında Selahaddin Eyyu-
bi “Kudüs işgal altındayken, ben nasıl gü-
lebilirim ki?..” demiştir. Evet, ilk kıblegâhımız 
terörist İsrail çetesinin işgali altındadır şimdi 
maalesef ve biz Müslümanlar Kudüs’ü yeniden 
fethedecek yeni Selahaddinler bekler olduk. 
Bütün dünyanın gözü önünde, korsan Siyonist 
işgalci İsrail devleti üç genci öldürüldü diye 
(kaldı ki bu işi yapanlar da kendileri olduğu 
kuvvetle muhtemeldir) Gazze’ye kara harekâtı 
başlattığını duymayanımız kalmadı sanırım. 
Siyonist çete günlerdir bağıra bağıra harekâta 
başlayacağını haykırıyordu ve dediğini yaptı.

Gazze’yi dört bir taraftan kuşatıp işgal et-
meye çalışan siyonist çete Allah’ın izniyle mu-
vaffak olamayacaktır. Böyle bir ortamdan tek 
çıkış yolu mücadele ve direniştir. Ve İslami dire-
niş harekâtı Hamas ve Gazzeliler bunu yapıyor 
şu anda. Gazze ve Gazzeliler insanlığa öğret-
menlik yapıyor, yerlerde sürüklenen insaniyeti 
yeniden diriltmek adına insanlığın önünde ka-
rarlılıkla yürüyor. İnsanlığın alınıp-satılan me-
taya dönüştürülüp tüketildiği bu çağda, insan-
lığı, onuru, izzeti yeniden hatırlatıyor dünyaya. 
Bilindiği gibi Hamas Arapça açılımı “Harakat 
al-Muqawama al-Islamiya” (yani Türkçesi İs-
lami Direniş hareketi,) merhum şehit Hasan 
el-Benna’nın 1947’li yıllarda Filistin direnişini 
savunmak için kardeşi Abdurrahman el-Benna 
öncülüğünde Filistin’e gönderdiği bin kişilik ih-
van milislerinin temellerini attığı bir harekettir.

“Allah yolunda ölmek en yüce arzu-
muzdur” idealini şiar edinen bu hareket bu-
gün İslam ümmetinin izzet ve onurunu temsil 
etmektedir. Hamas Küresel emperyal ve si-
yonist güçler tarafından sürekli suçlanıyor, bu 
bile aslında Hamas’ın doğru yolda olduğunun 
göstergesidir. Hamas’a yönelik dışlayıcı ve yok 
etmeye matuf tavrın El fetih ve Mahmud Ab-
bas için yapılmadığını görüyoruz. Siyonistler ve 
Siyonist işgal rejimi, hiçbir şekilde bir meşrui-
yete sahip değildir. Filistin toprakları üzerinde, 
İngiliz ve Amerikan emperyalizminin bekçiliğini 
ve tetikçiliğini yapmak üzere vücuda getirilmiş, 
Avrupa’dan ve sair bölgelerden gemilerle taşı-
narak Filistin halkının evlerine, arazilerine yer-
leştirilen gaspçı Siyonistlerin, tehcir ve soykırım 

Gazze Siyonizme Mezar Olacak

İdris KERİMOĞLU
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politikalarıyla kan ve gözyaşı üzerine 
bina ettikleri gayrimeşru bir yapıdır 
İsrail rejimi… Peki, bizler, Ümmetin 
suskunluğunu Allah’a şikâyet eden 
Şehid Şeyh Ahmed Yasin’in ifade-
siyle: “Hâlâ kalpleriniz sızlamı-
yor mu, başımıza gelen bu acı 
felâketler karşısında? Bir halk 
yok mu? Hiç mi kimse yok mu, 
Allah için ve ümmetin namusu 
için kızacak? Şerefli direnişçiler-
ken, bizleri katil teröristler ola-
rak ilan edenlere karşı duracak! 
Bu ümmet utanmaz mı, şerefi 
çiğnenirken? Siyonist katilleri ve 
uluslararası işbirlikçilerini gör-
mezden gelirken! Omuzlarımı-
za el verecek ve gözyaşlarımızı 
silecek bir bakış! Bu ümmetin 
kurumları, sivil güçleri, partile-
ri, teşkilâtları ve bariz şahsiyet-
leri, Allah için kızmaz mı? Tümü 
birden sokaklara dökülüp, bizim 
için dua etmeye; “Ey Rabbimiz! 
Gücümüzü topla, zaafımızı gider 
ve mü’min kullarına yardım et!” 
diye çağıramaz mı? Buna da mı 
gücünüz yetmiyor?

Evet… Biz Müslümanlar olarak Siyonist sal-
dırılar karşısında Ümmet olarak ayağa kalkma-
lı ve Filistin, Gazze ve Kudüs davasına sahip 
çıkmalıyız. Zalimlerin saltanatlarını yıkmalıyız. 
İsrail’in bu müdahalesi bir kırılma noktasıdır. 
Ümmet ya topyekûn direnişe geçecek ya da yüz 
yıllık esaret devam edecek. Gazze müdahalesi 
basit bir olay değildir. Kâzım Sağlam abimizin 
ifadesiyle: “Gazze çökerse, Kudüs çöker. Gaz-
ze çökerse, Kahire çöker. Gazze çökerse, Tah-
ran çöker. Gazze çökerse, İstanbul çöker. Gazze 
çökerse, İslamabad çöker. Gazze çökerse, Ka-
bil çöker. Gazze çökerse, Mekke-Medine çöker. 
Artık Müslümanlar olarak batılı emperyalistler-
den medet beklemekten vazgeçmeliyiz. İsrail’e 
vicdan yapmaya yeltenmemeliyiz, çünkü biz 
İsrail’e ve onu destekleyen emperyal batılı güç-
lere; “Ey zalimler çoluk çocuk öldürüyorsunuz 
insafa gelin” dedikçe adamlar sanki bununla, 
yaptıklarıyla gurur duyuyor. Artık ümmet olarak 
İsrail ile iç içe hatta yan yana yaşayamayız. Ya 
Siyonist devlet bütün İslam dünyasını işgal ede-
cek ve bizi köle olarak kullanacak ya da tarihin 
belli zamanlarında olduğu gibi Siyonistler tekrar 
hak ettiği cezayı çekecektir.

Şunun adını adam gibi koyalım. Siyonist 
işgalci İsrail’e karşı direnmek sadece Müslü-
manlar için bir ödev değildir. Öyle azgınca, öyle 
hayâsızca bir ideoloji ki Siyonizm, onu mahve-
dip tarihin çöplüğüne göndermek bütün insan-
lığın üzerine bir borçtur. Emin olun Siyonizm, 
sadece Müslümanların değil, başta Yahudiler 
olmak üzere bütün dünyanın en büyük düşma-
nıdır. Kendinden başkasının yok olup gitmesin-
de hiçbir beis görmeyen, dahası bunun için en 
alçakça, en akıl dışı yöntemleri uygulamaktan 
çekinmeyen Siyonizm, insanlığın baş düşmanı-
dır. Bize düşen kendi yöneticilerimizi İsrail ile 
yapılan bütün anlaşma ve ilişkilerin kesilmesi 
noktasında baskı uygulamak. Lafla peynir ge-
misinin yürümeyeceğini bilmemiz gerekiyor. 
Ticari ve askeri antlaşmaların sona erdirilmesi 
gerekiyor. Bu olaylarla küfrün tek millet olduğu-
nu bu olaylarla daha iyi müşahede etmiş olduk. 
Örneğin Almanya Başbakanı Angela Merkel, 
“Barış için iki taraf da tavizler vermeli ancak 
kendini savunma hakkı söz konusu olduğun-
da biz İsrail’in tarafında yer alacağız” şeklin-
de konuşuyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü 
Jen Psaki, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
İsrail’i eleştiren sözlerini, “kırıcı ve yanlış” ola-
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rak niteliyor. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, 
İsrail’in Gazze’ye karadan saldırısının “tünelleri 
hedef alan titiz bir operasyon” olması gerek-
tiğini İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya 
iletiyor.

İsrail’i finanse eden ABD, İngiltere ve 
Almanya’dır. İsrail ümmetin bağrına saplanmış 
bir hançerdir. Artık sözün bittiği yerdeyiz. İsrail 
söz konusu olduğunda medeni dünyanın bebek 
kanını teferruat olarak gördüğünün resmidir 
bu yaşananlar. İsrail terör örgütü, bir milletin 
direncini kırabilmek için, çocukları bilerek kat-
lediyor. Ahlâken dibe vurmuş bir rejimin yaptık-
ları ve tahammülü güç sahneler, fotoğraflar iz-
liyoruz. Bu çocukların hesabını nasıl vereceğiz? 
Evinin bahçesinde oynayan üç sabi, beş aylık 
bir bebek, güvercinlere yem vermek için çatıya 
çıkan kardeşler, kumsaldaki dört güzel arka-
daş: Ahmet, İsmail, Muhammed, Zekeriya. Yaş 
ortalamaları, on. Gazetecilerin gözü önünde… 
Tüm dünyanın önünde bütün bu yaşananlar, 
bize hep şunu anlatıyor, hatırlatıyor: Bu dün-
yada İsrail oldukça, insanlık olmayacaktır. O 
halde, yüksek sesle söylemeliyiz ki: Katil İsrail, 
yeryüzünden defol!

İsrail, iyiliğe karşı kötülük yapmanın adıdır. 
Şer kişidir. İnsafsızlığın ete kemiğe bürünmüş 
halidir. Dolayısıyla, insanlığa aykırıdır. Çünkü 
insana mahsus hiçbir değeri gözetmiyorlar. 
Cami, hastane, cankurtaran… Mübarek gün ve 
geceler. Neredeyse her Ramazan ayında, ma-
sum insanların kanını akıtıyorlar. Pis işlerini, 
gâvurluğuna, iftar ve sahur saatlerine denk 
getiriyorlar. Öyle bir cinnetin, cenderenin, çık-
mazın içindeler ki, ağaçları bile düşman olarak 
görüyorlar.

Yazık! Batının alçakça desteği ve işbirlik-
çi basının bilinen suskunluğu malumdur. Batı 
sınırsız bir imtiyaz tanımaktadır İsrail’e… Bu 
durum alçak siyonistlerin daha da şımarması-
na sebebiyet vermektedir. Ama maalesef İsrail 
asıl gücünü ve şımarıklığını ABD kuklası Arap 
rejimlerinden ve Sisi, Esed gibi halkını katle-
den diktatörlerden ve ümmetin şu an içinde 
bulunduğu karmaşa, çatışma ve tefrikadan al-
maktadır. Filistin sorununun çözümsüzlüğünün 
sebebi İsrail, İngiltere ya da Amerika değildir, 
İslam ülkelerinin kendisidir. Nüfus olarak, eko-
nomi olarak en önemlisi enerji kaynağı olarak 
dünyada söz sahibi olabilecek İslam ülkele-
ri başarısız, ırkçı, mezhepçi, darbeci, ümmete 
ihanet eden yönetimler yüzünden her konuda 
başarısızlık sergiliyor. Bizim zalimlerimiz, bizim 
ahlaksızlarımız gitmeden, o topraklar özgürlük 
ve onura kavuşmadan Gazze yine aynı Gazze 
olacaktır. Çünkü İsrail’in en büyük silahı top-
raklarını, kaynaklarını ve şereflerini satmış bu 
saltanat düşkünleridir.

Şu an itibariye üç yüzden fazla kardeşimiz 
şehit olmuştur maalesef. Dünyanın gözü önünde 
Gazze’de bebek, çocuk, kadın ve yaşlı demeden 
Filistinlileri Mısır’daki cunta ile birlikte soykırıma 
tabi tutan İsrail’e kimlerin destek verdiği bir bir 
ortaya çıkıyor. Bütün dünyanın gözleri önünde 
küçük çocukları füzelerle öldüren ve bu katlia-
mı belgelenen İsrail’e ABD, Fransa, İngiltere ve 
Almanya dün açık desteklerini yineledi. Bu ülke-
lerin bir amacı da Filistinlilere yönelik saldırıları 
İsrail ile birlikte planlayan Sisi cuntasına itibar 
kazandırmak. Bu alçaklar soykırım tacirleridir.

Hülasa Müslüman olan Gazze Halkı, 
kardeşlerimiz; Kudüs Kutsal bir beldemiz-
dir. Kardeşlerimizi yalnız; kutsal beldemi-
zi sahipsiz bırakmamalıyız. İşgalci, Siyonist 
Terör devleti İsrail’in yaptıklarının yanına kar 
kalmasına göz yummayarak Filistin Halkının, 
Gazze’nin yanında durmalıyız. Müslümanların 
yaşadıkları beldeleri İslami boyaya ve izzetli 
yönetime kavuşturarak kendi aralarında vahde-
ti oluşturabildikleri gün İsrail’in sonu gelecek-
tir inşallah.. İslam ve Müslüman düşmanlarına 
hezimetler yaşatmak suretiyle bizlere bayram 
yaptırıver Allah’ım! Gazze’yi cehenneme çevi-
renlerin yurtlarını cehenneme çevirerek bay-
ramı bizlere bayram yaptır Allahım! Çocukların 
üzerine ölüm yağdıran Siyonist ve onların em-
peryalist destekçilerinin hezimetlerine bizleri 
şahid eylemek suretiyle bayramı bayram yaptır 
Allah’ım! Amin…
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Hayat modeli ve kişilik, kimlik, kulvar 
seçimleri dini inançlar/sabiteler üze-
rinden gerçekleştirilir. Her nerede 

bu kavramlardan bahsedilirse, akla ilk etapta 
benimsenmiş bir din telakkisinin gelmesi de 
bundandır. Zira fertler toplumsal düzlemdeki 
varlıklarını anlamlı, belirli, saygıdeğer kılmak 
isterler ve bunu da en köklüce ancak din ek-
senli halledebileceklerinin farkındadırlar. İnsan-
lar tarihsel tüm süreçler boyunca da maddi ve 
manevi iklimlerinin dokularını, kodlarını, yolla-
rını ya ilahi vahye ya da beşeri-cahili esasları 
baz alarak düzenlemişlerdir. Geçmişe damgası-
nı vuran mezkûr gerçeklik bu gün de geçerlidir 
ve kıyamete kadar da devam edecektir. 

Din kavramının hayatın her safhasını kuşat-
tığı bilinen bir realitedir. Hükümranlığın-hiyerar-
şik yönetimin söz konusu edildiği mahallelerde-
coğrafyalarda sevk ve idaresinin istisnasız bir 
zihniyetin esası olması da kaçınılmazdır. İnsa-
nın bireysel olduğu kadar ailevi, ailevi olduğu 
kadar da toplumsal yaşantısı boşluğa taham-
mül edemez. İllaki etkisinde kalabileceği bir üst 
anlamlar manzumesine sığınır. Aksi takdirde 
hiçlik duygusu tarafından ele geçirilerek itibar-
sızlığa, sıradanlığa, amaçsızlığa sürüklenebile-
ceğinden korkulur. Psikososyal yalnızlıktan da 
yavanlıktan da tek başına kalmanın açabileceği 
zafiyetlerde de böylesi bir yönelim marifetiyle 
korunulabileceğine inanılır. Nitekim bu tasavvur 
pratikte karşılığı bulunan bir vaka sıfatıyla-tes-
pite malzeme olması hasebiyle doğruysa da, ni-
teliği ve muhtevası bakımlarından da kesinlikle 

izaha muhtaçtır. Tam da bu merhalede günü-
müz dünyası Müslümanlarının nesillerini tevhidi 
akide merkezli yetiştirmede, hangi ölçüde etki-
li-önemli- derinlikli bir duruş sergileyebilecek-
lerini sorgulamalıyız. Sormadan, cevap aran-
madan, sorgulamadan hiçbir krizi çözemeyiz. 
Bencilleştirilmiş tiplerle ulvi amaçlı yolculuklara 
çıkılamaz. Sorunlu kişiler ile sorumlulukların al-
tından kalkılamaz. Tevhidi hayatı – kimliği red 
akidevi bir intihardır. 

Pağanist/laik/ insan kaynaklı konuların ege-
menliği altında bir hayatı yaşamaya mecbur 
edilmişiz. Akidemize taban tabana zıt yöne-
timlerin dayatmaları karşısında ilahi değerlerin 
öncülüğünde bir tepki dili geliştiremediğimiz de 
ortadadır. Öyle ki, karşımıza dikilen cahili uy-
gulamaları; doğru tanımlayabilme başarımızı/
yeteneğimizi ne yazık ki, sahih İslami kimliğin 
şart koştuğu veçhile bir direnişe/şahlanışa dö-
nüştürebilmekteyse kifayetsiziz. Azınlıkta kalan 
Müslüman bir topluluğun zorbalığı zalimlerin 
estirdiği ve de canice işledikleri cinayetleri pro-
testo adına meydanlarda vazifelerini icra ediş-
leriyse, hiç şüphesiz ki tevhidi bilinç ışıklarını 
yakmayı arzulayanlara ilham verecektir. Tevhi-
di şahsiyetin inşası/ özeni/emeği ehil kadrolar 
eliyle yapılmalıdır.  Bu son derece mühim görev 
zinhar savsaklanmamalıdır. Karanlıkları dağıta-
rak rabbani aydınlığı ikame edebilecek kutlu bir 
nesile çok konuşarak değil çok çalışarak, zorla-
nıldığında kaçılarak değil sabrı, samimiyeti be-
del ödeme ahlakını kuşanıp bayrağı dalgalandı-
rılarak yetiştirilebilinir.  

Tevhidî Hayatı Red
Akidevî Bir İntihardır

Necdet YÜKSEL
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Müminler göz göre göre kendileriyle oynan-
masına, kendilerinin oyalanmasına, ilgilerinin 
ve enerjilerinin de heba edilmesi girişimlerine 
sessiz kalmamalıdırlar. Şer’an kimi doğru adım 
atmalarının hatırına da karizmatik siyasetçilerin 
/ partilerin küresel İslam karşıtı projelerin bir 
parçası olmaya yönlendirici/zillete batırıcı fiille-
rini de onaylamazlar. İslami aidiyet iddiasında 
bulunanlar kişisel duygularını, menfaatlerini, 
emrolundukları doğrultuda müstakim davran-
malarının önüne koyamazlar. Dünya ile ahiret 
arasındaki hakiki ilişkiyi/sağlıklı bağı çürüten 
ve külllen kesen beşeri zihniyeti içselleştirenler 
kendilerini ne kadar İslâmî kimlik/kişilik/kulvar 
dairesinde ele alsalar da/ tanımlasalar da bu 
tanım tamamen geçersizdir. Zira hiç kimseye 
hakka batılı karıştırarak Müslüman olabilme 
imtiyazı tanınmamıştır. Münhasıran her mesleği 
ilahi kriterlerin rehberiyetinde ameliyatı, has-
talıkları bulup resmetmeği ve de tedavi öneri-
lerini paylaşmayı yeğleyenler İslâmî kişilikle/
kimlikle/kulvarla şereflenebilirler.

İrili ufaklı bu güne yarına bakan aktörlere 
de faktörlere de gelişmelere de değinmek üze-
rimize düşen bir misyonsa da en az bu misyon 
mesabesinde asli İslâmî mecramızdan kopmayı 
sağlamakta bizleri bağlayıcı ödevlerimizdendir. 
Piyasaları dizayn kastıyla servislenen enfor-
masyonların/senaryoların zahiriyle ilgilenme 
tuzağını fark ederek kaçamamak, hemen be-
raberinde kötü niyetli odakların ifsadî emelle-
rine hizmeti de getirebilir. Sonrasında ise akıl, 
anlam, benlik yozlaşmasına bağlı olarak istis-

nasız her yerde karşılarına dikilmekle mesul 
olduğumuz modern şeytani iktidar sahiplerinin 
açtıkları çığırda ilerlemekten, destekçisi haline 
gelmekten, alçakça gayelerinin ameleleri ol-
maktan beri kalınamayabilir.

Vakıaların bileşenlerini siyaseten denklem-
deki ağırlıklarını, yandaşlıklarını, karşıtlıklarını 
ve kuvvetlerini mütalaa ederken İslâmî esasları 
bu kompozisyonda nereye yerleştirmekteyiz? 
Allah’ın, Rasul’ün, Kur’an’ın isimlerini duyduk-
larında bile öfkelerinden çıldıran çağdaş sapkın 
siyasetçiler/kitleler, hayata özgü karelerin ta-
mamını, batıl prensiplerine ölümüne sarılarak 
irdeleyip neticelendirmekteler. Çirkef dünya te-
lakkilerini tehdit ettiklerine inandıkları kurum-
larla/partilerle/sivrilmiş muhalif şahıslarla ala-
kalı hedef gösterici görüşlerini de dobra dobra 
deklare edebilmekteler. Peki, tevhidi akideyi 
yeryüzüne yaymakla muvazzaf tutulanlar teb-
liğde/mücadelede/saflarını belirginleştirmede 
hangi düzeylerde sağlamlar, cesurlar, berraklar 
ve de tavizsizce bir temsiliyet sarsılmazlığına 
maliktirler? 

İlahi vahiy, baştanbaşa cahiliyenin tüm ton-
larına/şubelerine mukabil amansız bir başkaldı-
rı, varlığını asla kabullenmeme ve de uzlaşma-
ma bildirisidir. Bildirinin doğruluğunu telaffuz 
kimliğin/kişiliğin/kulvarın eminliği zaviyesinden 
yeterli olamaz. Tasdik olgusu pazarlıksız bir 
teslimiyetle, özveriyle ciddiyetle de buluştu-
rulmalıdır. Zira anlamlar meydanlara adımlarla 
taşınırlar. Hayatı ilahi vahye göre tahlil/tespit/
tefsir edenlerden miyiz?
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Gazze, 5 Haziran 1967’de 6 gün süren 
savaştan bu yana Siyonist İsrail’in iş-
gali altında bulunmaktadır. Siyonist 

İsrail bu işgali, BM’nin 242 sayılı kararına rağ-
men 1967’den beri kanla, katliamla ve uluslara-
rası kuralları hiçe sayarak, hatta çiğneyerek de-
vam ettirmektedir. Siyonist İsrail bu gücü, ABD 
başta olmak üzere diğer emperyal devletlerden 

ve onların güdümünde olan uluslararası kurum 
ve kuruluşlardan almaktadır.  Dolayısıyla Siyo-
nist İsrail, bölgede bağımsız, müstakil bir güç 
değil, bir kukladır, emperyal ülkelerin menfaat-
lerini korumak için oluşturulmuş bir karakoldur; 
asıl güç ise başta ABD olmak üzere diğer küresel 
emperyal Batılı ve Doğulu güçlerdir. Müslüman-
lar Filistin’de, hatta bütünüyle işgal altındaki 

Filistin Davası ve
Bölge Ülkelerinin İhaneti

M. Emin FURKAN
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topraklarda bataklığı kurutmakla değil, sinek-
lerle mücadele etmektedirler. Oysa asıl müca-
dele, sineklerle değil, sinekleri üreten, besleyen 
bataklığı kurutmaya yönelik olarak verilmelidir. 
Yani asıl mücadele, ABD ve diğer emperyal güç-
lere karşı verilmeden ve bu işgalci ve sömürge-
ci güçler İslam coğrafyasından kovulmadan, ne 
Filistin’e ve Ortadoğu’ya, ne de dünyaya huzur 
ve rahatın gelmesi mümkün değildir. ABD, Siyo-
nist İsrail’e her sene yaptığı 3,5 milyar dolardan 
fazla yardıma ilave olarak, Temmuz 2014’deki 
Gazze katliamında Hamas roketlerine karşı iste-
nilen performansı gösteremeyen Demir Kubbe’yi 
daha donanımlı hale getirmek için Obama yöne-
timi 225 milyon dolar yardım yapmayı onayla-
mıştır. Türkiye Başbakanı haklı olarak Siyonist 
İsrail’i Gazze katliamından dolayı her vesileyle 
en ağır şekilde kınarken, bu katliamı görmezden 
gelerek destekleyen Stratejik müttefiki ABD ile 
ilişkileri en üst seviyede devam ettirmekte bir 
beis görmemektedir. Oysa Siyonistlerin bu kadar 
azgınlaşmasının arkasında ABD’nin yardım ve 
onayı bulunmaktadır. Türkiye’nin bunu da gör-
mesi gerekmektedir.

Filistin’de mücadele, “12 Haziran 2014’deki 
Koruyucu Hat” veya “14 Kasım 2012’deki Bulut 
Sütunu” veyahut “27 Aralık 2008’deki Dökme 
Kurşun” operasyonu dolayısıyla başlamış değil-

dir. Filistin’deki mücadele, Siyonist İsrail’in ku-
rulduğu tarihten itibaren aralıksız devam eden 
bir mücadeledir. Bu mücadelenin organizeli/
örgütlü hale dönüşü ise, 1950’li yılların sonla-
rına doğru El Fetih’in kurulmasıyla başlamıştır. 
El Fetih (Harekât el-Tahrir el-Vatani el-Filistini/
Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi), Yaser Arafat’ın 
başkanlığında 1959’da Siyonist İsrail’e karşı mü-
cadele etmek amacıyla kurulmuştur. 

Filistin Kurtuluş Örgütü’nün ise (FKÖ; Mu-
nazzamat al-Tahrīr al-Filastīnīya)  temelleri, 13 
Ocak-16 Ocak 1964’te Kahire’de toplanan Arap 
Zirvesi’nde atılmıştır. 29 Mayıs 1964 tarihinde Fi-
listin Ulusal Konseyinin toplanmasının ardından 
2 Haziran 1964 tarihinde de Filistin Kurtuluş Ör-
gütü kurulmuştur. Bu örgütün başkanlığına önce 
Ahmet Şükeyri getirilmiştir. 5 Haziran 1967’de 
Filistin’in tamamının Siyonistler tarafından işgal 
edilmesi, FKÖ Başkanı Ahmet Şükeyri’nin sert 
eleştirilmesine neden olmuş, o da bu eleştiri-
ler üzerine Aralık 1967’de istifa etmiştir. Yerine 
ise Yahya Hammuda adlı bir avukat getirilmiştir. 
El Fetih’in güçlü olması ve Arafat’ın da Siyonist 
İsrail’e karşı verdiği mücadele, FKÖ’de yeniden 
bir seçim yapılmasını gerektirmiştir. 2 Şubat 
1969’da yapılan seçim sonucunda, Filistin Kur-
tuluş Örgütü liderliğine Yaser Arafat getirilmiştir.
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Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) bağımsız Filis-
tin devleti kurmayı amaçlayan şemsiye niteliğin-
de bir organizasyon olup, birbirinden farklı ide-
olojilere sahip irili ufaklı pek çok örgütü, direniş 
hareketini ve siyasi partiyi içinde barındırmakta-
dır. FKÖ’yü, en büyük grup olan El Fetih’in dışın-
da George Habaş’ın kurduğu Marksist çizgideki 
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve bu gruptan ko-
pan Maoist, Nasır karşıtı Nayif Havatme’nin Filis-
tin Demokratik Kurtuluş Cephesi ile Suriye Baas 
Partisi destekli El Saika oluşturmaktadır. Ayrıca 
Filistin Kurtuluş Cephesi, Arap Kurtuluş Cephesi, 
Güç 17 ve Havari Grubu FKÖ içindeki örgütler ve 
partilerden bazılarıdır.1 FKÖ’nün kuruluşu Arap 
devletlerinin desteğiyle gerçekleşse de, örgütün 
daha sonra ilişkileri, siyasi duruşu, idari organla-
rı ve içerdiği gruplar değişim geçirmiştir.

FKÖ’nün mücadelesi, 1988 yılına kadar Siyo-
nist İsrail’in yok edilmesi üzerine konumlandırıl-
mıştı. Ancak Arafat, 13 ve 14 Aralık tarihindeki 
konuşmalarıyla, İsrail’e “barış ve güvenlik içinde 
var olma” hakkını veren Birleşmiş Milletler Gü-
venlik Konseyi’nin 242 sayılı kararını kabul etmiş 
ve “devlet terörizmi de dahil olmak üzere her 
türlü terörizmi” reddettiğini dünya kamuoyuna 
ilan ederek bu konumunu terk etmiştir. Böylece 
Arafat ve dolayısıyla FKÖ bu tavır değişikliğiy-
le, Filistin Kurtuluş Örgütü’nün ana amaçların-
dan biri olan İsrail’in yok edilmesi iddiasından 
vazgeçmiştir. FKÖ’nün takındığı bu yeni konum, 
1949 ateşkes sınırları içinde bir İsrail Devleti ile 
Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nde bir Arap devle-
ti kurularak iki ayrı devletin oluşumunu öngör-
mekteydi. Oysa FKÖ, beş temel üzerine kurul-
muştu. Bu temeller;

1- Filistin’i Kurtarmak,
2- Bu hedefi gerçekleştirmek için silahlı mü-

cadele vermek,
3- Filistin’in kendi öz teşkilatlanmasına da-

yanmak,
4- Dost Arap güçleriyle iş birliği yapmak,
5- Dost milletlerarası güçlerle iş birliği yap-

mak.2

FKÖ bu yeni konumu ile kuruluş amacına 
aykırı hareket ederek uzun yıllar verdiği müca-
delesinden vazgeçmiş oluyordu. Çünkü Arafat 
1964’lü yıllardan itibaren Siyonist İsrail’e karşı 
verdiği mücadeleyi bu zemine oturtmuştu. An-
cak 1988’de, BM’nin 242 sayılı kararını kabul 

1  http://arsiv.setav.org/ups/dosya/120360.pdf

2  TDV İslam Ansiklopedisi

ederek bu amacından vazgeçmiş oluyordu. Böy-
lece kendisine umut bağlamış Filistin halkının 
umutlarını da boşa çıkarmış oluyordu. Çünkü 
hiçbir Filistinli kendi toprakları üzerinde bir çı-
banbaşı olarak Siyonist İsrail’in varlığını asla ka-
bul etmemekteydi. Kaldı ki bunu kabul etmek II. 
Abdülhamid’den bu yana ve özellikle de Şehid 
İzzeddin el-Kassam’a, Kudüs Müftüsü Muham-
med Emin el Hüseyni ve Filistin mücadelesinde 
şehid düşen bütün Müslümanlara bir ihanet ola-
caktı. Gerçi bu, Ortadoğu tarihinde, gerçekleşti-
rilen ilk ihanet değildi.

BÖLGE ÜLKE YÖNETİMLERİNİN 
FİLİSTİN’E VE KENDİ HALKLARINA 
İHANETİ!..

Filistin’e dolayısıyla Ortadoğu’ya ilk ihanet 
Şerif el-Hüseyin’in ailesi tarafından işlenmiştir. 
Şerif el-Hüseyin ailesi Osmanlıyı içeriden vurmak 
için 1915’lerde sömürgeci ve işgalci İngiltere ile 
anlaşarak ilk ihanetini gerçekleştirmiştir. Bu ai-
lenin ikinci ihaneti, 1947’de Filistin topraklarını, 
Araplar ve Siyonist İsrail arasında paylaştıran 
BM’nin 181 sayılı kararını diğer Arap ülkeleri 
reddederken Ürdün kralı olan Şerif el-Hüseyin’in 
oğlu Abdullah’ın kabul etmiş olması ile gerçek-
leşmiştir. Kral Abdullah bununla yetinmemiş İs-
rail ile Ürdün arasında varılan antlaşma ile de 
Batı Şeria’yı, 24 Nisan 1950’de ilhak ederek 
Ürdün’e dâhil etmiştir.3 Şerif el-Hüseyin ailesinin 
üçüncü ihaneti, 1967’de 6 gün savaşında Doğu 
Kudüs’ü ve Batı Şeria’yı hiç savunmadan adeta 
altın tepsi içerisinde Siyonist işgalcilere teslim 
etmesidir. Bu aile dördüncü ihanetini ise, 26 Ey-
lül 1994’de imzaladığı Akabe Antlaşmasıyla ger-
çekleştirmiştir. Bu antlaşmayla, dönemin Ürdün 
Kralı Hüseyin (Şimdiki Kral Abdullah’ın babası) 
Siyonist İsrail’in meşrulaştırılmasını sağlamış ve 
Batı Yaka (Batı Şeria) üzerindeki bütün hakla-
rından Siyonist işgalciler lehine vazgeçmiştir. Bu 
aile ne yazık ki, ihanetini ve işbirlikçiliğini Şerif 
el-Hüseyin’in oğlu Abdullah’ın torunu Abdullah4 
kanalıyla bugün de devam ettirmektedir. 

3  http://eprints.sdu.edu.tr/327/1/TS00491.pdf  (Mücahit 
ARMAĞAN, ORTADOĞU BARIŞ SÜRECİNDE ÜRDÜN’ÜN ROLÜ 
YÜKSEK LİSANS TEZİ, s.  19)

4  Şerif el Hüseyin’in iki oğlundan biri Faysal 1921’de İngil-
tere tarafından Irak’ın başına getirilmiştir. Diğer oğlu Abdul-
lah ise, sonradan oluşturulan Ürdün’ün başına getirilmiştir. 
Kral Abdullah 20 Temmuz 1951’de yanında torunu Hüseyin 
(Kral Hüseyin) varken, Mescid-i Aksa’da uğradığı suikastte 
öldürüldükten sonra yerine akli dengesi bozuk olan oğul Talal 
getirilmiştir. Aklı dengesinin bozuk olması nedeniyle krallık 
görevi bıraktırılan Talal’ın yerine ise 1952’de 17 yaşındaki 
oğul Hüseyin getirildi. Kral Hüseyin’in 5 Şubat 1999’da ölme-
sinden sonra, yerine şimdiki kral Abdullah getirildi.
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İkinci ihanet, Mısır Devlet Başkanı Enver Se-
dat tarafından işlenmiştir. Enver Sedat, İsrail’le, 
Kudüs’ü ziyaret ettiği 19 Kasım 1977 tarihinden 
itibaren iyi ilişkiler geliştirmiş, 17 Eylül 1978’de 
ABD’nin arabuluculuğunda, İsrail’le masaya 
oturarak, Camp David Sözleşmesini imzalamış-
tır. Bu antlaşma ile Siyonist İsrail tarafından Altı 
Gün Savaşı’nda ele geçirilen Sina Yarımadası, 
Mısır’a geri verilmiştir. Enver Sedat, bu ihanetin 
bedelini, 1981 yılında, Mısır’ın bağımsızlığının 
kutlandığı tören esnasında silahlı saldırıda öldü-
rülerek ödemiştir. Enver Sedat’tan sonra gelen 
diğer Firavun Hüsnü Mübarek de, Siyonist İsrail’i 
kabullenme ve ilişkileri devam ettirmede sele-
fi Sedat’ı aratmamıştır. Hatta Mübarek sadece 
ilişkiyi devam ettirmemiş, adeta Mısır’ı, Siyonist 
İsrail’in Filistin’de, hatta bütünüyle Ortadoğu’da 
menfaatlerinin bekçiliğini, savunuculuğunu ya-
par hale getirmiştir. 27 Aralık 2008’deki ‘Dökme 
Kurşun’ saldırısı Siyonist İsrail’in eli kanlı katili 
Başbakan Olmert’in, Hüsnü Mübarek ve ABD’li 
yetkililerle Şarm El-Şeyh’de yaptığı toplantıda 
kararlaştırıldığı çokça yazıldı ve çizildi. Mısır, 
sadece Muhammed Mursi döneminde (30 Hazi-
ran 2012 – 3 Temmuz 2013) Siyonist İsrail’e 
olan desteğe ara vermişti. Hatta tam tersine Mı-
sır yönetimi Filistin halkına ve Hamas’a yardım 
eder hale gelmişti. Mursi döneminde Mısır’ın 
Siyonist İsrail ile olan ilişkileri, geçmiş dönem-
lere göre değişmeye ve Mısır halkının ve bölge 
Müslümanlarının önceliklerine göre şekillenme-
ye başlamıştı. Bu durum ise, Siyonist İsrail’in ve 
destekçisi emperyal güçlerin işine gelmemek-
teydi. Bu nedenle, Mursi’ye karşı bölgedeki kral-
lık rejimleri de (Suud, BAE gibi) dâhil Siyonist 
ve emperyal güçler ortaklaşa bir darbe gerçek-
leştirerek Mursi’yi yönetimden uzaklaştırmış-
lardır. 7 Haziran 2014 başlayan ve 5 Ağustos 
2014’deki üç günlük ateşkesle şimdilik duran 
‘Koruyucu Hat’ operasyonun arkasında, hatta 
aktif olarak destekleyen, Hamas’ın yok edilme-
sini isteyen güçlerin başında darbeci Abdülfet-
tah Sisi gelmektedir. Çünkü Sisi ve yönetimine 
göre, Mısır’daki İhvan Hareketinin uzantısı olan 
Hamas, Siyonist İsraillilerden daha tehlikeliydi. 

Üçüncü ihanet, -yukarıda da değinildiği üze-
re- Arafat’ın BM’nin 242 sayılı kararını kabul 
ederek Siyonist İsrail devletini resmen tanıma-
sı ile gerçekleşmiştir. Arafat, BM’nin bu kararını 
kabul ettiğini açıklamadan kısa bir süre önce, 
15 Kasım 1988’de sürgünde bağımsız Filistin 
Devleti’nin kurulduğunu ilan etmiştir. Bu ilandan 
yaklaşık bir ay sonra da 13 Aralık ve 14 Ara-
lık tarihindeki konuşmalarıyla, Siyonist İsrail’e 

“barış ve güvenlik içinde var olma” hakkını ve-
ren Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 242 
sayılı kararını kabul etmiş ve “devlet terörizmi 
de dâhil olmak üzere her türlü terörizmi” red-
dettiğini açıklamıştır. Oysa Arafat’ın ve başında 
bulunduğu FKÖ’nün asıl varlık nedeni, Siyonist 
İsrail’i ve Filistin toprakları üzerindeki işgalini 
hiçbir zaman kabul etmeme ve Siyonist İsra-
il bu topraklar üzerinden çekilinceye kadar da 
mücadeleye devam etme şeklinde idi!. Arafat’ın 
bu ihanetine rağmen, Filistinlilere bırakılan top-
raklar üzerinde bile var olma hakkı, Siyonist İs-
rail ve işgalci diğer emperyal devletler tarafın-
dan  tanınmamıştır. Tersine işgalci, ırkçı Siyonist 
İsrail, Arafat’ın ve diğer Arap yönetimlerinin bu 
ihanetleri nedeniyle daha da pervasızlaşmış ve 
tarihte benzerlerine az rastlanır türden insan-
lık dışı katliamlarını vahşice gerçekleştirmiştir. 
Arafat bu hamle ile Hamas’ın, daha doğrusu 
Filistin’de başlayan İslami mücadeleyi engelle-
mek istemiştir. Arafat’ın bütün oyun ve tuzakla-
rına rağmen, Hamas da dün olduğu gibi bugün 
de Filistin halkının gerçek temsilcisi olarak mü-
cadelesini devam ettirmektedir. 

Dördüncü ihanet ise, 9 Ocak 2009’da 
(10.01.2005-09.01.2009) görev süresi dolan 
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafın-
dan işlenmiştir. Filistin’de 25 Ocak 2006’da ya-
pılan seçimlerin galibi olarak Hamas çıkmış ve 
132 üyeli Filistin parlamentosunda 76 sandalye 
kazanmıştır. Bu sayı, Hamas’ın desteklediği ba-
ğımsızlarla birlikte 80’e çıkmıştır. “Devlet Başka-
nı” konumundaki Filistin lideri Mahmud Abbas’ın 
yönettiği “laik” El Fetih ise, bu seçimlerde, ancak 
43 sandalye kazanabilmiştir.    

Hamas’ın seçimleri kazanması, Siyonist ve 
emperyal Batılı devletler tarafından hoş karşı-
lanmamış ve Hamas’ın kuracağı hükümetin de 
kabul edilmeyeceği açıklanmıştır. Hamas, bunun 
üzerine, diğer partilerle birlikte milli birlik hükü-
meti kurmaya çalışmışsa da, başarılı olamayınca 
tek başına hükümet kurmak zorunda kalmıştır. 
Hamas’ın tek başına kurduğu hükümet, içeri-
den ve dışarıdan dört bir yandan kuşatılmakla 
kalınmamış, uluslararası ambargoya da tabi tu-
tulmuştur. 1993’de yapılan Oslo Anlaşması gere-
ğince Filistin yönetimine her yıl iki milyar dolar 
civarında yardımda bulunulmasını kararlaştıran 
ABD ve AB, İsrail’i tanıma şartını yerine getirin-
ceye kadar Hamas yönetimine mali yardımda bu-
lunmayacaklarını ve Hamas yetkilileri ile de gö-
rüşmeyeceklerini açıklamışlardır. Gerek Siyonist 
İsrail ve ABD ile olan stratejik ilişkileri, gerekse 
son seçimlerde halk desteğini artıran Müslüman 
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Kardeşler’den çekinmesi nedeniyle Mısır ve Ür-
dün de, Hamas yetkilileri ile görüşmeyi reddet-
miştir. Bu ve diğer Arap ülkeleri, Hamas’a des-
tek vermek şöyle dursun, 2002 yılında Beyrut’ta 
imzalanan anlaşma gereği  bu ülkelerin Filistin 
Hükümetine ödemeyi taahhüt ettikleri aylık 55 
milyon dolar yardımı da ödememişlerdir. Bunlara 
ilave olarak Filistin’in hak ettiği gümrük vergile-
rinin Siyonist İsrail tarafından kesilmesi ve el-
Fetih yönetiminden 750 milyon dolar borcun da 
ilavesiyle Hamas Hükümeti, mali açıdan çok zor 
durumda bırakılmıştır.  

Hamas Hükümeti uluslararası ambargo ve 
tehditlerle mücadele ederken, Siyonist İsrail’in 
Filistin topraklarındaki saldırıları da devam et-
mekteydi. Eli kanlı Siyonist İsrail askerleri, 9 
Haziran 2006’da Gazze’de bir plajı tarayıp dör-
dü çocuk sekiz piknikçiyi ve 13 Haziran’da roket 
atıp ikisi çocuk 11 kişiyi öldürmekle de yetin-
memiş, Filistin Parlamento üyelerini tutuklama-
ya başlamıştır. Aralarında Maliye Bakanı, Sosyal 
İşler Bakanı, Kudüs İşleri Bakanı, Çalışma Ba-
kanı, Din İşleri Bakanı, Planlama Bakanı, Esirler 
Bakanı, Mahalli İdareler Bakanı’nın da bulundu-
ğu sekiz bakan; Meclis Başkanı Aziz Salim Du-
veyik ve Meclis Genel Sekreteri Mahmud Remhi 
dâhil olmak üzere kırk beş milletvekili Siyonist 
yönetim tarafından tutuklanmıştır. Beş gün içeri-
sinde tutuklanan milletvekili, bakan ve belediye 
başkanı sayısı 80’i aşmıştır. Siyonist İsrail’in bu 
vahşice ve insanlık dışı saldırı ve tutuklamala-
rı karşısında BM başta olmak üzere uluslararası 
kuruluşların timsah gözyaşlarının dışında ciddi 
hiçbir adım atmamaları, insanlık adına utanıla-
cak bir durumdur. Bu bakan, milletvekilleri ve 
belediye başkanlarının halen Siyonist zindanlar-
da tutuklu oluşları, hangi uluslararası kurallarla 
izah edilebilir? Bir Siyonist asker esir alınınca 
dünyayı ayağa kaldıran sözüm ona uygar deni-
len dünyanın barışseverleri, laikleri ve demok-
ratları, niçin bu olaylar karşısında kahrolucu bir 
sessizliğe gömülmüşlerdir? 

Filistin yönetiminin kukla başkanı Mahmud 
Abbas, bugün olduğu gibi o gün de, olup biten-
leri seyretmiş, hatta perde arkasında sevinçle el 
ovuşturmuştur. İşbirlikçi Mahmud Abbas, o gün-
lerde el ovuşturmakla da yetinmemiş, fırsattan 
istifade ederek, Hamas’ı hükümetten düşürmek 
için alelacele 16 Aralık 2006 günü, erken seçi-
me gidilmesi gerektiğini gündeme getirmiştir. 
Hamas ve diğer direnişçi örgütler, Abbas’ın bu 
talebini reddederken ABD, İngiltere ve Siyonist 
İsrail ise desteklemişlerdir. Mahmud Abbas baş-
ta olmak üzere, Ortadoğu’nun kralları, şeyhle-

ri ve sultanları, o gün de, bugün de Gazze’deki 
katliamlardan dolayı sessiz kalmalarının nedeni, 
Hamas’tan kurtulmaktır. Nitekim eli kanlı Siyo-
nist katil Şimon Peres, çok açık olarak bu liderle-
rin kendisine Hamas’tan kurtulmak istediklerini 
söylemesi de bunların işbirlikçiliğini açıkça gös-
termektedir. Ne yazık ki, son Gazze vahşetinin 
arkasında da bu kirli ve kanlı işbirlikçilik yatmak-
tadır. 

23 Nisan 2014’de kurulacağı ilan edilen ve 
Haziran ayı itibariyle de kurulan ‘Uzlaşı’ ya da 
‘Birlik’ hükümetine rağmen, Gazze tam anla-
mıyla katliama, soykırıma tabi tutulurken Mah-
mud Abbas, daha önce takındığı tavırdan farklı 
bir tavır takınmamıştır. Oysa Mahmud Abbas, 
23 Nisan itibariyle hem Batı Şeria’nın, hem de 
Gazze’nin devlet başkanı olmuştu. Gazze katli-
amına bütün imkânlarıyla karşı çıkması gerekir-
ken,  tam tersine Batı Şeria halkının Gazze’ye 
destek eylemlerini engellemek için halka İsrail-
vari bir zulüm uygulamıştır. Gazze kan ağlarken, 
Batı Şeria’dan çok fazla ses çıkmaması, yeni 
oluşan ‘Uzlaşı Hükümeti’nin geleceği açısından 
umut verici olmamıştır. 

Suud-i Arabistan’ı kuran Suud ailesi de, Suud 
devletinin kuruluşundan hatta öncesinden bu 
yana emperyal işgalci ülkelerin işbirlikçiliğini 
yapan bir ailedir. 1915’li yıllarda –daha sonra- 
Suud’un kurucusu olan Abdülaziz İbn Suud ile 
başlayan bu işbirlikçilik bugün hâlâ devam et-
mektedir. Ne yazık ki, Suud, kuruluşundan bu 
yana kendi halkından çok, önceleri İngiltere’nin, 
sonraları da İngiltere ile birlikte ABD ve Siyonist 
İsrail’in menfaatlerini korumuştur. Suud ailesi-
nin bu tavrı, Araplarla Siyonist İsrail arasında 
devam eden savaşlarda da değişmemiştir. Aksi 
halde, Ortadoğu halklarının tükürüğünde bile 
boğulabilecek kadar az nüfusa sahip olan Siyo-
nist İsrail’in girdiği her savaşta işgal sınırlarını 
genişletebilir miydi? Bu işbirlikçi Arap krallarının, 
şeyhlerinin Siyonist İsrail yanlısı tavır almaları-
nın nedeni, Siyonist İsrail ile aynı korku ve endi-
şeleri paylaşıyor olmalarıdır.  Bu korku ve endişe 
ise, Müslümanların özellikle de Ortadoğu’da yay-
gın olarak örgütlenmiş Müslüman Kardeşler’in 
yönetime gelmesidir. Bu nedenledir ki, Suud 
yönetimi, Mısır’da 30 Haziran 2012’de yönetime 
gelen Müslüman Kardeşler Yönetimini, içeriden 
kendi güdümünde olan Selefçi parti ve gruplar 
dahil bilumum İslam düşmanlarıyla, dışarıdan 
ise başta Siyonist İsrail ve ABD olmak üzere 
diğer emperyal işgalci güçlerle işbirliği yaparak 
bir darbeyle devirmiştir. Suud yönetimi sadece 
Mısır’daki Müslüman Kardeşler Teşkilatına değil, 
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Müslüman Kardeşler’in Ortadoğu’daki uzantısı 
olan başta Hamas olmak üzere bütün Müslüman 
Kardeşler’e düşmanlık beslemektedir. Nitekim 
bu, 7 Haziran 2014’de Gazze’ye yönelik Siyonist-
lerin gerçekleştirdiği vahşeti Suud yönetiminin 
desteklediği kimi Siyonistlerce dile getirilmiştir. 
Gazze’ye dönük gerçekleştirilen katliamların ilk 
üç haftasında sessiz kalmasının nedeni de bu 
değil midir?  Üç hafta sonra yaptığı açıklamada 
ise Siyonist İsrail’e hiç değinmemiş, Hamas için 
ise terörist imasında bulunmuştur.5

Dünya Bülteni Haber Sitesi’nde tercüme edi-
lerek yayınlanan bir makalede; “Gazze saldırısı, 
Suudi kraliyet onayıyla 
gerçekleşti… İsrail eski 
Savunma Bakanı Sha-
ul Mofaz, Kanal 10 te-
levizyonunda İsrail’in 
Hamas’ın silahsızlandı-
rılması konusunda Suudi 
Arabistan ve Birleşik Arap 
Emirlikleri’ne özel bir rol 
biçilmesi gerektiğini söy-
leyerek sunucuyu şaşırttı. 
Bununla neyi kastettiği 
sorulduğu zaman Mofaz, 
Hamas etkisizleştirildik-
ten sonra Suudi ve Emir-
lik fonlarının Gazze’nin 
yeniden inşası için kulla-
nılması gerektiğini ekledi.

Mübarek dönemi Mı-
sır’ında İsrail savunma 
teşkilatının öncü adamı 
olan ve şimdi İsrail Sa-
vunma Bakanlığı’nın po-
litika ve siyaset-ordu iliş-
kileri departmanı müdürü 

5  http://yenisafak.com.tr:999/dunya-haber/israilin-krali-
abdullah-1.8.2014-671455

olan Amos Gilad kısa süre önce akademisyen 
James Dorsey’e: “Her şey yeraltında, hiçbir şey 
kamuoyuna açık değil. Fakat biz, Mısır ve Körfez 
ülkeleriyle eşsiz bir güvenlik işbirliğine sahibiz. 
Bu dönem, Araplarla olan güvenlik ilişkilerinin ve 
diplomatik ilişkilerin en iyi olduğu dönem”6 şek-
linde açıklamalarda bulunmuştur.

Kısacası bölgenin Arap yönetimleri, Siyonist 
İsrail ve ABD ile tam işbirliği içerisinde Hamas’ın 
yok edilmesi için Gazze saldırısına onay, hatta 
destek vermişlerdir. Mısır’ın darbeci Sisi’sin-
den, Ürdün’ün Kral Abdullah’ına kadar, Suud 
Kralı Abdullah’tan Kuveyt ve BAE’nin işbirlik-
çi diktatörlerine kadar bütünü, gelecekte ken-
di yönetimleri için tehdid oluşturan Müslüman 
Kardeşler’den kurtulmak istiyorlar. Bu konuda 
Siyonist İsrail ve ABD ile aynı endişe ve kaygı-
yı taşımaktadırlar. Bundan dolayıdır ki, Mısır’da 
darbe ve darbe sonrasında İhvan’ın binlerce 
mensubunun hunharca katledilmesi ve yüzlerce-
sinin de idama mahkûm edilmesi karşısında ses-
leri çıkmamış, hatta siyasi, askeri ve ekonomik 
yönden desteklemişlerdir. Dolayısıyla Netanya-
hu ya da Liberman gibi eli kanlı Siyonistlerle, 
Sisi’nin, Kral Abdullah’ların ve diğer emir, sultan 
ve şeyhlerin arasında hiçbir fark yoktur. Hepsi de 

İslam düşmanı ve eli kanlı 
katillerdir.

7 Haziran’da Gazze’ye 
dönük Siyonist saldırı-
ların karşısında en çok 
Başbakan Erdoğan’ın sesi 
çıkmıştır. Gazze’de ger-
çekleştirilen saldırılar 
için ‘katliam’, ‘soykırım’, 
‘devlet terörü’ sözlerini 
Türkiye Başbakanı de-
falarca kullanmıştır. Bu 
süreçte, Gazze’ye en çok 
-belki tek- insani yardım, 
Türkiye’den gitmiştir. El-
bette bunlar sevindirici-
dir. Ama bunların dışında 
atılması gereken başka 
adımlar var ve ne yazık 
ki bunlar atıl(a)madı. Şili, 
Siyonist İsrail ile –az ya 
da çok yapılıyor olsun- ti-
caretini durdurmuş, Vene-
züella, Brezilya, Ekvador, 
Şili, El Salvador ve Peru 

6  http://medyasafak.com/haber/1534/gazze-saldirisi-suu-
di-kraliyet-onayiyla-gerceklesti

bölgenin Arap yönetimleri, Si-
yonist İsrail ve ABD ile tam iş-
birliği içerisinde Hamas’ın yok 
edilmesi için Gazze saldırısına 
onay, hatta destek vermişlerdir. 
Mısır’ın darbeci Sisi’sinden, 
Ürdün’ün Kral Abdullah’ına 
kadar, Suud Kralı Abdullah’tan 
Kuveyt ve BAE’nin işbirlikçi 
diktatörlerine kadar bütünü, 
gelecekte kendi yönetimleri 
için tehdid oluşturan Müslü-
man Kardeşler’den kurtulmak 
istiyorlar. Bu konuda Siyonist 
İsrail ve ABD ile aynı endişe ve 
kaygıyı taşımaktadırlar.
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gibi ülkeler, Siyonist İsrail’in Gazze saldırısı-
nı protesto ederek Tel Aviv’deki büyükelçilerini 
geri çağırmışlardır. İspanya, geçici de olsa Siyo-
nist İsrail’e silah satışını tamamen durdurmuş-
tur. Fransa bile Gazze saldırısını katliam olarak 
değerlendirmiş, İngiltere’de ise, ilk Müslüman 
kadın bakan ve Lordlar kamarası üyesi Barones 
Sayida Warsi, hükümetin Gazze politikalarını 
eleştirerek istifa etmiştir.

Ama Erdoğan’ın Siyonist İsrail’e yönelik sert 
sözlerine rağmen Türkiye ile Siyonist İsrail ara-
sında ticaret artarak devam etmektedir. Nitekim 
2013’de Siyonist İsrail’le ticaret %39, 2014’ün 
ilk dört ayında ise %25 oranında artmıştır. 

Kürecik Füze Kalkanı gündeme getirilin-
ce Başbakan Erdoğan sertleşiyor ve bu üssün 
NATO’ya ait olduğunu, İsrail’in ise NATO üyesi 
olmadığını, dolayısıyla bu radar üssünde elde 
edilen bilgilerin NATO üyesi olmayan İsrail’e 
aktarılmasının mümkün olmadığını belirtiyor. 
Başbakan Erdoğan da biliyor ki,  bu söyledik-
leri doğru değildir. Erdoğan da çok iyi biliyor ki, 
NATO, ABD’nin tetikçi kuruluşudur. NATO de-
mek, Amerika demektir; Amerika demek ise, İs-
rail demektir; dolayısıyla İsrail demek de NATO 
demektir. Bu nedenle de, NATO’nun Kürecik’te 
elde ettiği bilgiler, önce ABD’ye sonra da Siyo-
nist İsrail’e gider. Hiç kimse bunun aksini iddia 
edemez. Bunun aksini iddia etmek ABD ile Si-
yonist İsrail arasındaki ilişkileri bilmiyor demek-
tir. Uluslararası camiada yalnız kalsak da İsrail’i 
savunacağız diyen bir ABD, Siyonist İsrail için 
hayati önemi haiz bilgileri, Siyonist İsrail’e ver-
memezlik yapabilir mi? Asla yapmaz!.

Erdoğan’ın Siyonist İsrail’e takındığı tavrın 
anlamlı olması için, en azından Latin Amerika 
ülkeleri gibi pratik bazı adımları atması gerek-
mektedir. Bu adımlar; 

1- Siyonist İsrail’in, terör yuvasına dönmüş 
büyükelçilik, konsolosluk, varsa Mossad bürosu-
nu/bürolarını hemen kapatarak, personelini de 
sınır dışı etmelidir. Zaten bizim İsrail’de Büyü-
kelçimiz yoktur demenin bir anlamı yoktur. Dip-
lomatik ilişkiler en alt seviye inmiş olsa da, bu 
ilişkileri devam ettiren en alt seviyedeki perso-
nelin de sınır dışı edilerek, diplomatik ilişkilerin 
bütünüyle kesilmesi halinde söylenen sözlerin 
bir anlamı olacaktır. Aksi halde, fazla bir anlamı 
olmayacaktır. 

2- Gerek özel ve gerekse kamu şirketlerince 
yapılan bütün ticari faaliyetlerin durdurulması 
gerekmektedir. Eğer hâlâ Siyonist İsrail ile ti-

caret artarak devam ediyorsa, Siyonist İsrail’e 
sözle takınacak bir tavrın çok fazla bir anlamı 
olmayacaktır. Siyonist İsrail ile hâlâ askeri an-
laşmaları devam eden bir Türkiye’nin bunları 
yapmaya güç yetirebilir mi? Hiç zannetmiyorum. 
Ama Erdoğan’ın haklı olarak Siyonist İsrail’e yö-
nelik söyledikleri sözlerin o zaman bir anlamı 
olur. Bunlar gerçekleştirilmeden, Erdoğan’ın söz-
leri ne kadar sert olursa olsun havada kalmaya 
mahkûmdur.

3- Siyonist İsrail yönetimi, yedekleri askere 
alma çağrısı yaptıktan sonra Türkiye’den Siyonist 
İsrail’e giden uçak seferleri katlanarak devam 
etmiştir. Siyonist İsrail yöneticilerinin çağrısına 
uyarak bu uçaklarla İsrail’e giden bu Siyonistler, 
Filistinli bebekleri, çocukları, kadınları katletmek 
için savaşmaya gitmişlerdir. Muhammed Hüse-
yin ebu Hudayr’ın, bebek Lama es-Sattari’nin 
ve katledilen diğer her Filistinlinin kanında, bu 
Siyonist çapulcuların kanlı elleri bulunmaktadır. 
Siyonist İsrail’e, Filistinli mazlum halkı katlet-
mek için Türkiye’den giden bu Siyonistlerin mut-
laka ve acilen tesbit edilerek vatandaşlıklarının 
iptal edilmesi ve savaş suçlusu olarak mutlaka 
yargılanmaları gerekmektedir. 

4- Siyonist İsrail’in NATO üyesi olması ya da 
olmaması önemli değildir. Çünkü NATO demek 
Amerika demektir; Amerika demek ise, İsrail 
demektir; dolayısıyla İsrail demek de NATO de-
mektir. NATO, ABD’nin dolayısıyla da Siyonist 
İsrail’in tetikçi kuruluşudur. Kürecik’teki Füze 
Kalkanı Üssü devam ettiği müddetçe burada 
elde edilen bilgilerin Siyonist İsrail’e gitmesi asla 
engellenemez. Türkiye’nin, bir an önce ve en 
kısa zamanda bu Füze Kalkanı Üssü’nü kapat-
mayı kendi gündemine alması gerekmektedir. 
Türkiye’nin buna gücünün yetmeyeceğini biliyo-
rum, ama en azından denemesi gerekmektedir. 
Elbette bu üssü kapatma girişimi, seçim mey-
danlarında iktidar ve muhalefetteki siyasetçi-
lerin konuşmalarına benzemez. Çünkü bu, güç 
ister, irade ister ve cesaret ister; topyekûn bir 
halk ayağa kalkmadığı müddetçe, bunlar da yet-
meyebilir. Türkiye, ABD’nin etkinliği bu şekilde 
devam ettiği müddetçe, sadece bu üssü değil, 
diğer üsleri de kapatmaya güç yetiremeyecektir. 
Nitekim 1975’de, ABD’nin Türkiye’ye uyguladı-
ğı ambargoya karşılık olarak, Türkiye de İncir-
lik Üssünü kapatmak istemiştir, ama kapatmaya 
güç yetirememiştir. Böyle bir ülkede, istenildiği 
kadar biz bölgenin güçlü ülkesiyiz, oyun kuru-
cu bir ülkeyiz, ülke önceliklerimize göre poli-
tika üretiyoruz demek hiç de inandırıcı olmaz. 
07.08.2014
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Ankaralı Müslümanlar, 25 Temmuz 
2014 günü Cuma namazı ardından 
Hacı Bayram Camiinde, Filistin’de Si-

yonist İsrail tarafından katledilen mazlumlar 
için gıyabi cenaze namazı kıldı. Ankara Müs-
lümanlarla Dayanışma Platformu tarafından 
tertiplenen cenaze namazına geniş bir katılım 
gerçekleştirildi. Gıyabi cenaze namazının ar-
dından Müslümanlarla Dayanışma Platformu 
adına yapılan basın açıklamasını Genç Birikim 
Derneği Başkanı ve Dergimiz Genel Yayın Yö-
netmeni Ali Kaçar yaptı. Ali Kaçar’ın yaptığı 
basın açıklamasının tam metnini aşağıda 
okuyabilirsiniz:

Basın Açıklaması Tam Metni:

Bugün, İslam coğrafyasının her yerinde iş-
gal var, katliam var, gözyaşı var. Üzülerek be-
lirtelim ki, 1.5 milyar olduğu iddia edilen İslam 
Dünyasında, bu işgal ve katliamları durduracak 
bir güç, bugüne kadar oluşturulamamıştır. Bu 
nedenledir ki, bu coğrafyada bebek, çocuk, ka-
dın, yaşlı ayrımı yapılmaksızın her gün onlarca, 
yüzlerce Müslüman kanı akıtılmaktadır. Emper-
yal kâfirler ve Siyonist güçler, bölgesel işbirlikçi 
yönetimlerle el birliği yaparak Müslümanlara 
adeta kan kusturmaktadırlar.

İşgaller, İstilalar ve katliamlar bir yüzyılı aş-
kın bir süreden beri aralıksız devam etmektedir. 
Sadece Irak işgalinde, emperyalist ABD tara-
fından bir milyondan fazla insan katledilmiştir. 
Aynı şekilde Afganistan’da, Mısır’da, Sudan’da, 
Somali’de, Çeçenistan’da, Arakan’da, Doğu 
Türkistan’da ve daha birçok yerde bu sayıyı bir-

kaç kez katlayacak kadar insanımız katledilmiş 
ve katledilmeye de devam edilmektedir.

Siyonist İsrail ise, 1948’li yıllardan beri 
katliamına, tecavüzüne ve işgaline emper-
yal güçler ve bölgedeki işbirlikçi yönetimlerin 
desteğiyle devam etmektedir. 12 Haziran’da 
başlayan ve halen devam eden soykırım ise, 
Siyonist İsrail’in, işlediği katliam ve soykırıma 
bundan sonra da devam edeceğini göstermek-
tedir. Çünkü bu topraklarda, 1948’den beri, 
benzeri birçok katliam gerçekleştirilmiştir. Ni-
tekim 1948’de işlenen Deir Yasin katliamı, bu 
katliamların ilk halkasını, 1980’den sonra Sabra 
ve Şatilla, Kana, Cenin, Refah Mülteci Kampı 
ve benzeri diğer katliamlar ise diğer halkalarını 
oluşturmaktadır.

Filistin’de, 1948’den beri işlenen hiçbir katli-
amı unutmadık. 19 Temmuz gecesi işlenen Şu-
caiyye Katliamını da unutmayacağız ve unut-
turmayacağız. Şucaiyye’de çoğunluğu çocuk 
ve kadın olmak üzere 100’den fazla masum 
sivil insan vahşice katledilmiş, yüzlerce insan 
da yaralanmıştır. Cesed parçaları ya yıkılan bi-
naların altında ya da sokaklarda zar zor topla-
nabilmiştir. Bir oğlu, gelini ve iki torunu katle-
dilen Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayya, 
“Şucaiyye’de yaşananlar, dik duruşun sembo-
lüdür. Filistin halkı, kahramanlık, izzet ve şe-
ref mücadelesi veriyor. Bu halk için yılmak ve 
umutsuzluk yoktur” ifadesini kullanmıştır.

Şucaiyyeli bir anne olan Şevva ise, ‘Her yer-
den ölüm kokusu yükseliyordu. Cesetler hala 
enkazların altında. Her şeyi yakıp yıktılar’ diye-

Ankaralı Müslümanlar Gıyabi Cenaze 
Namazı İle Filistin’in Yanında

Genç Birikim
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rek sessiz kalan kör ve sağır vicdanlara haykı-
rıyordu.

Saldırıda kanlar içinde kalan 27 yaşında-
ki Ahmed Mansur adlı Gazzeli genç ise, ‘Bizim 
insanlarımızı öldürdüler. İnsanları evlerini terk 
ederken bombaladılar. Hangi tür insan böyle bir 
şeyi yapabilir’ diye soruyordu.

Şucaiyye sakinlerinden bir kısmı kaçama-
dıkları için evlerinde, bir kısmı da kaçmaya ya 
da saklanmaya çalışırken Siyonist katillerin 
bombalarına hedef olmuştur.

Siyonist İsrail, dünya kamuoyunun ve özel-
likle de Müslümanların vurdumduymazlığı ne-
deniyle her katliam sonrasında hem işgal ala-
nını genişletmiş, hem de yeni katliamlar için 
zemin hazırlamıştır. Çünkü Siyonistlerin gözün-
de en iyi Filistinli ölü Filistinlidir.

Ama bunca işgal ve katliama rağmen, 
Filistin’de direniş de devam etmektedir. Boyun 
eğmeden, eyvallah demeden, Siyonist devletin 
varlığını asla kabul etmeden direniş de, müca-
dele de devam etmektedir.

İzzeddin el Kassam ile başlayan Şeyh Ah-
med Yasin’le devam eden ve Halid Meş’al, 
İsmail Heniye ve diğer direniş örgüt liderle-
riyle zirveye tırmanan bu direniş, ABD’nin, 
İngiltere’nin ve diğer emperyal küfür güçlerinin 
verdikleri her türlü destek ve yardıma rağmen 
devam edecektir.

Filistin’de, her işgal, oluşturulan her yeni 
yerleşim yeri ve gerçekleştirilen her katliam, 
Filistinlileri daha da bileylemiş ve cesaretlen-

dirmiştir. Kim bilir şimdiye kadar Filistinlilerin 
evleri kaç kez yerle bir edilmiş, ailelerinden, 
komşularından ve akrabalarından kaç kişi şe-
hit düşmüştür. Filistinliler, şehid vere vere, 
evleri yıkıla yıkıla olgunlaşmışlar, bırakın Siyo-
nist katillerden, öle öle ölümden bile korkmaz 
hale gelmişlerdir. Ne mutlu onlara! Eli kanlı 
katil Menaham Begin’in dediği gibi ölümden 
korkmayan bu insanlar, ne ile ve nasıl korku-
tulabilir ki?

Dünya, medeni denilen dünya, bebeklerin, 
çocukların, kadınların yasaklanmış ölüm kusan 
silahlarla katledilmesini seyrediyor. Demokrat, 
insan hakları savunucusu Batılı ülkeler; ABD, 
İngiltere, Fransa, Almanya, BM ve diğerleri 
seyrediyor. Seyretmekle de kalmıyorlar; Siyo-
nist İsrail’i bütün imkânlarıyla destekliyorlar. 
Nitekim utanmadan ABD, İngiltere, Almanya, 
Fransa ve diğer emperal Batılı ve Doğulu güçler 
bunca bebek, çocuk, kadın katliamına rağmen, 
Siyonist İsrail’i, kendini savunma hakkını kul-
lanıyor demek suretiyle alçakça destekliyorlar. 
Siyonist İsrail de, bu desteğe güvenerek katlia-
mını, işgalini pervasızca devam ettiriyor.

Gazze’de dökülen her damla kanda, gerçek-
leştirilen her katliamda, en az Netanyahu kadar 
bu ismi sayılan ve sayılmayan ülke yöneticile-
rinin de sorumluluğu ve vebali vardır. Norveçli 
Doktor, Obama’ya boşuna çağrıda bulunuyor. 
Çünkü Obama ve Siyonist İsrail destekçisi lider-
lerin insanlıkla zerre kadar ilgi ve alakaları yok-
tur. Dolayısıyla bu çağrının da Obama üzerinde 
hiçbir etkisi olmayacaktır. Nitekim olmamıştır 
da. Daha dün ABD Dışişleri Bakan sözcüsü ‘biz 
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dünyada yalnız da kalsak İsrail’i desteklemeye 
devam edeceğiz’ hezeyanında bulunmuştur.

Bunca bebek ve sivil katliamlarını, insanlık-
la hiç ilgisi olmayan hatta hayvandan da aşağı 
olan Siyonistler ise, güle oynaya dans ederek 
kutluyorlar. İnsanlıkla ilgisi kalmayan İsrailli 
kadın milletvekili çocuklarla birlikte annelerini 
de öldürmekten bahsediyor, İsrailli kimi aka-
demisyenler Gazzelilerin annelerine, kız kar-
deşlerine tecavüz etmeyi öneriyor, İngiltere 
başbakanı katledilen ve çoğunluğu çocuk ve 
kadın olan 700’den fazla Gazzeli için tek kelime 
etmezken ölen İsrail askerleri için eli kanlı katil 
Netanyahu’ya taziyede bulunuyor. Bunlar insan 
mı, insan demek için herhalde bin şahit gerekir.

Siyonist İsrail’in ve destekçisi ülkelerin bü-
tün yardımlarına rağmen Siyonist İsrail halkı 
tedirgin ve korku içerisindedir. Gazze’den atı-
lan her roket, Siyonistleri evlerinden, korkudan 
girdikleri deliklerinden çıkamaz hale getirmiş-
tir. Siyonist İsrail’de hayat felç olmuş, ticaret 
durma noktasına gelmiştir. Sirenler çaldığı ya 
da Hamas roket atacağız dediği zaman kor-
kularından girecek delik aramaktadırlar. Tela-
viv Havaalanı işlemez hale gelmiş, bu nedenle 
Türkiye dahil, ABD, Almanya, Norveç ve Fransa 
başta olmak üzere bazı ülkeler, Siyonist İsrail’e 
uçuşları geçici de olsa durdurmuşlardır.

Ayrıca Gazze’ye, özellikle de direniş örgüt-
lerine kısa sürede boyun eğdireceğini düşünen 
Netanyahu, 60’den fazla asker kaybı ve iki de 
askerini esir vermek zorunda kalmıştır. Üstelik 
en gözde Golani Tugayı adı verilen özel koman-
do birliğinin komutanı da Kassam Tugayları 
tarafından öldürülmüştür. 2008-2009 dökme 
Kurşun Operasyonunda da kara hareketi ya-
pılmış ve kendi iddialarına göre 10 asker ka-
yıp verilmişti. Bu kayıp bile dönemin eli kanlı 
katili Olmert’in sonunu getirmişti. Acaba şimdi 
Netanyahu ne yapacak? Gerçi bu önemli değil, 
çünkü Netanyahu gider, yerine bir başka eli 
kanlı katil gelir.

Siyonistlerin Gazze’de gerçekleştirdiği in-
sanlık dışı katliama darbeci Sisi ve avenesi de, 
Suud krallığı da, Birleşik Arap Emirlikleri ve 
diğer kukla işbirlikçi bölge ülke yönetimleri de 
ortaktır. Bu işbirlikçi yönetimler nezdinde Ha-
mas, Siyonist İsrail’den daha tehlikelidir. Zaten 
darbeci Sisi’nin, darbeden hemen sonra yaptığı 
işlerden birisi Refah sınır kapısını kapatmak ve 
Hamas’ı da terörist bir örgüt olarak ilan ederek 
bürosunu kapatmak olmuştur. Bununla kendi-

sini destekleyen Siyonist İsrail’e ve diğer em-
peryal ülkelere az da olsa diyetini ödemiştir.

Hamas bu son saldırıların durması için ne 
istiyor? Hamas,”Gazze’ye uygulanan ambargo-
nun kalkmasını, Refah Sınır Kapısı’nın sürekli 
açık tutulmasını, 12 Haziran’dan bu yana tutuk-
lananların serbest bırakılmasını ve esir takası 
anlaşmasına bağlı kalınmasını, Gazze sahilinde 
sürekli daraltılan balık avı alanının genişletilme-
sini, İsrail’in uzlaşı hükümetini sabote etmeme-
sini ve yeni hükümetin işlerine karışmamasını 
ve ayrıca Hava saldırılarının ve Gazze üzerinde-
ki keşif uçuşlarının durdurulmasını” istiyor.

Siyonist İsrail yönetiminin yedekleri aske-
re alma çağrısı yaptıktan sonra Türkiye’den de 
masum Filistin halkına karşı katliam gerçekleş-
tirmek üzere giden Siyonistler olmuştur. Hükü-
met, Siyonist İsrail’in yanında masum Filistinli 
halkına karşı savaşmaya giden bu Siyonistleri 
mutlaka tesbit ederek bunlara hak ettikleri ce-
zayı vermelidir.

Bu Siyonist çapulcuların bizlerle birlikte aynı 
mahallede, ayna semtte, aynı ilde, hatta aynı 
ülkede yaşamasına asla izin verilmemelidir. 
Bizler, bu Siyonist katillerin biran önce tesbi-
tinin yapılarak en azından ifşa edilmesini hü-
kümetten istiyor ve bekliyoruz. Aksi halde bu 
hükümet de, geçmiş hükümetler gibi hem in-
sanlık nezdinde ve hem de tarih nezdinde so-
rumlu olacaktır.

Ayrıca, Türkiye’nin;

1- Siyonist İsrail’in, terör yuvasına dönmüş 
büyükelçilik, konsolosluk, varsa Mossad büro-
sunu/bürolarını hemen kapatarak, personelini 
de sınır dışı etmesi gerekir.

2- Gerek özel ve gerekse kamu şirketlerin-
ce yapılan bütün ticari faaliyetleri durdurması 
gerekir.

3- Siyonist İsrail’e, Filistinli mazlum halkı 
katletmek için Türkiye’den giden Siyonistlerin 
mutlaka ve acilen tesbit edilerek hak ettikleri 
cezayı vermesini istiyor ve bekliyoruz.

4- Siyonist İsrail’in NATO üyesi olması ya da 
olmaması önemli değildir. Çünkü NATO demek 
Amerika demektir; Amerika demek ise, İsrail 
demektir; dolayısıyla İsrail demek de NATO de-
mektir. NATO, ABD’nin dolayısıyla da Siyonist 
İsrail’in tetikçi kuruluşudur. NATO üyeliği de-
vam ettiği müddetçe bilgilerin Siyonist İsrail’e 
gitmesi asla engellenemez.
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Müslümanlarla Dayanışma Platformu 
(Umran Hareketi, Genç Birikim, İL-
KAV, Kardelen, Vahdet) öncülüğün-

de, 21 Temmuz 2014 günü iftar sonrası Anka-
ralı Müslümanlar Abdi İpekçi Parkında Siyonist 
katliamcı İsrail’in Gazze’ye yapmış olduğu sal-
dırıları protesto etmek, teravih namazı kılmak 
ve sonrasında dua etmek için kadınlı erkekli bin 
ikiyüz kişiyi aşan bir toplulukla bir araya geldi.

Teravih öncesi İsrail aleyhine sık sık slogan-
ların atıldığı ve pankartların açıldığı eylemde 

platform temsilcileri Ali Kaçar (Genç Birikim), 
Hikmet Yıldırım (AKV), Mustafa Demir (İLKAV), 
Şükrü Can (Kardelen) ve İHH Ankara temsilci-
si Mustafa Sinan  söz aldı. Konuşmalarda İsrail 
zulmünün tarihi, dünyanın buna sessizliği, Müs-
lümanların sorumluluğu ve Filistinli Müslüman-
larla dayanışma gereklilikleri üzerinde duruldu. 
Programın sunuculuğunu üstlenen Osman Yıldız 
ise Filistin direnişi ve Aksa üzerine yazılmış ya-
zılar, şehidlerimizin sözleri, ayet ve hadisler  ile 
aralarda katkıda bulundu.

Ankara Abdi İpekçi Parkı’nda
Gazze İçin Teravih Sonrası Duâ Edildi

Genç Birikim
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Topluluk daha sonra birlikte teravih nama-
zı kıldıktan sonra Gazze ve diğer tüm İslam 
Beldelerindeki Müslümanlar için kunut duası 
etti. Namaz sonrası Vahdet Vakfından Muhittin 
Özdemir’in kapanış duası ile topluluk gece ya-
rısı dağıldı.

Ali Kaçar’ın (Genç Birikim) yapmış ol-
duğu konuşma.

Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi sizlerin,

Ve Gazze’de henüz daha 5 aylık iken katle-
dilen bebek Lama es- Sattari’nin,

Sahilde top oynarken kasıtlı ve planlanmış 
olarak hunharca katledilen o küçücük çocukların,

Ailesinden 18 kişi katledilmesine rağmen 
‘korkmuyoruz, bu şehitler bizim için ramazan 
ayının bereketidir” diye haykıran elleri öpülesi 
annenin/annelerin üzerine olsun.

Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi,

Evleriniz yıkıldı denildiğinde, sabırla ve 
metanetle ‘yenisini inşa ederiz’ diyen Gazzeli 
Müslüman’ın,

Düğün tarihi belli olan ama Siyonistler tara-
fından katledilen nişanlısının üzerinde sessizce 
dua eden o genç kızımınız,

‘Biz asla Siyonist devleti tanımayaca-
ğız’ diyen Hamas Siyasi Büro üyesi Musa Ebu 
Marzuk’un, İsmail Heniye’nin ve Halid Meşal ile 
Hamas, İslami Cihad ve diğer direniş örgütle-
rinin kahraman öncülerinin ve savaşçılarının 
üzerine olsun, inşallah.

Allah’ın laneti ve gazabı da, ‘hepsi bizim düş-
manımız ve onların kanı bizim elimizde olmalı. 
Bu, öldürülen teröristlerin anneleri için de geçer-
li. Annelerin, oğullarının peşinden gitmeleri adil 
olur. Ölmeliler ve evleri yıkılmalı ki, bir daha te-
rörist yetiştirmesinler’ diyen Siyonist kadın mil-
letvekili ile Netanyahu, Şimon Peres, Liberman 
ve bilumum Siyonistlerin üzerine olsun,

Allah’ın laneti ve gazabı, İsrail’in kendini sa-
vunma hakkı vardır diyen Obama ile biz İsrail’in 
tarafıyız diyen Merkel başta olmak üzere Siyo-
nist İsrail’i destekleyen bütün batılılar ve doğu-
lular ile,

İki tarafa sükûnet ve itidal çağrısı yapan 
BM’in ve sessiz kalan diğer uluslar arası kurum 
ve kuruluşların üzerine olsun, İnşaallah.

Muhterem kardeşlerim,

Değerli Basın Mensupları,

Gazze’de, Batı Şeria’da, kısacası Filistin’de 
işgaller, katliamlar ve saldırılar 12 Haziran’da 
yani üç Yahudi yerleşimcinin kaçırılmasıyla baş-
lamış değildir. Filistin’de işgal, 1948’den beri 
uygar denilen batı dünyasının desteğiyle vahşi-
ce ve hunharca devam etmektedir.

Ne yazık ki BM, bu insanlık dışı işgal ve kat-
liamlar için almış olduğu hiçbir kararını, Siyo-
nist İsrail’e uygulatma cesaretini bugüne kadar 
gösterememiştir.

Adından başka İslam’la ilgisi olmayan İslam 
İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği gibi kurumlar 
da, emperyal ve Siyonist işgalci güçlerin gü-
dümünde, bu işgal ve katliamlara sesini dahi 
çıkaramamıştır.

Ne yazık ki, zaman zaman BM neden mü-
dahale etmiyor, Batı niye sessiz türü yakınma-
lar kimi Müslümanlar tarafından da yapılmak-
tadır. Aslında bu, BM’yi ve Batıyı tanımamak 
anlamına gelir. Çünkü BM, şeytani bir örgüttür 
ve tarafı bellidir; BM’nin tarafı ABD’dir, Siyo-
nist İsrail’dir, Rusya’dır, Çin’dir; kısacası bü-
tün emperyal ve Siyonist güçlerdir. Çünkü BM, 
emperyal güçlerin işgallerine, istilalarına, katli-
amlarına yasal bir statü kazandırmak amacıyla 
kurulmuş ve faaliyet göstermekte olan tetikçi 
bir kuruluştur.

Şayet böyle olmasaydı; Deir Yasin’de katle-
dilen insanlara, yerlerinden yurtlarından terörle 
kovulan, mülteci konumuna düşürülen Filistin-
lilere sahip çıkmaz ve Siyonist İsrail’in 1967 
öncesine çekilmesi için alınan 242 sayılı kararı 
uygulatmaz mıydı?

Sabra ve Şatilla katliamı ile Kana, Cenin, 
Refah Mülteci Kampı katliamının hesabını sor-
maz mıydı?

Gazze’ye, neredeyse her sene Ramazan 
ayında, Müslümanlarca kutsal sayılan bir ayda 
işlenen katliamlara dur demez miydi?

Mescid-i Aksa’nın altında kazılan tünelle-
re engel olmaz mıydı? Olabilirdi, ama olmadı. 
Çünkü kuruluş amacı emperyal işgalci güçlerin 
menfaatlerini korumak ve kalıcılaştırmaktır.

Nitekim kuruluşundan beri yaptığı da bu-
dur. Dolayısıyla bu ve benzeri kurumlardan 
medet beklemek, abesle iştigal, hatta Siyonist 
terör güçlerinin ekmeğine yağ sürmek anlamı-
na gelir.
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Rabbimiz “Zalimlere meyletmeyin, sonra 
size ateş dokunur” (11 Hud 113), Hz. Peygam-
ber (as) da, “Müşriklerin ateşiyle aydınlanma-
yınız” buyurmuyor mu? O halde, niçin zulme 
ortak olan, hatta onu destekleyen bu kurumlar-
dan yardım bekler haldeyiz?

Bize ne oldu, nasıl bu hale geldik? Yeryü-
zünde adaleti egemen kılmakla görevli olan biz 
Müslümanlar, neden bunca zulüm ve işgali de-
fedebilecek gücü oluşturamadık? Dünyaya hük-
metme, kendilerine iktidar verildiğinde iyiliği 
emretme, kötülükten nehy etme görevini yerine 
getirmekle (22 Hacc 41)   ve “hakka rehberlik 
etme ve adaleti icra etmekle” (7 A’raf 181) gö-
revli olan bizler, neden bilumum tağuti ve küfür 
güçlerin hegemonyası altında zelil bir şekilde 
yaşamak durumunda bırakıldık? İşin en üzücü 
tarafı da, buna nasıl razı olduk, hiçbir şey olma-
mış gibi yaşamaya nasıl devam edebiliyoruz?

Değerli Kardeşlerim,

Arap dünyasının işbirlikçi yönetimleri susa-
bilir, ABD, Siyonist İsrail’i destekleyebilir, İngil-
tere, Hamas’ın roket atmasını durdurmasını ve 
Siyonist İsrail’in kendini savunma hakkı oldu-
ğunu söyleyebilir, ama ya Müslümanlar, nasıl 
susabilir, en azından eylemleriyle bu kahredici, 
bu insanlık dışı saldırganlara, eli kanlı terörist-
lere karşı tavırlarını nasıl ortaya koymaz?

Bakınız, Gazze, aslında bütünüyle Filistin 
halkı, 1948’den beri Siyonist İsrail’e ve des-
tekçisi küresel emperyal güçlere boyun eğme-
den direniyor. Deir Yasin, Cenin, Kana, Refah 
Mülteci Kampı, Sabra ve Şatilla katliamlarına 
rağmen, Gazze ve Filistin direniyor ve müca-
dele ediyor. 2008’de başlayan ve 22 gün de-
vam eden dökme kurşun katliamına, 14 Kasım 
2012’de başlayıp 7 gün devam eden Bulut Sü-
tunu operasyonuna rağmen boyun eğmedi Fi-
listin ve Gazze halkı.

Eli kanlı katil Menaham Begin, ‘biz insanları, 
elini, kolunu, kafanı kırarız ha’ diye korkuturuz. 
Bundan korkmazlarsa ‘öldürürüz ha‘ diye kor-
kutmaya çalışırız. Ama bunlar ölümden kork-
muyorlar! Ölümden korkmayan insanları, biz 
ne ile korkutabiliriz ki” diye istemeden de olsa 
değişmez bir gerçeği teyid etmiştir.

Evet, Filistinliler, Siyonist katillerden, on-
ların destekçisi başta ABD olmak üzere hiçbir 
emperyal güçten korkmuyorlar. Çünkü onlar 
“insanlardan korkmayın, benden korkun” (5 
Maide 44); “İnanıyorsanız üstün olan sizlersi-

niz” (3 Al-i İmran 139) ayetlerine iman etmiş-
lerdir. Yine onlar biliyorlar ki, sadece Allah’tan 
korkanlar hiç kimseden ve hiçbir şeyden kork-
maz, Allah’tan korkmayanlar ise herkesten ve 
her şeyden korkarlar.

Değerli Kardeşlerim,

Benzin içirilerek işkenceyle ve diri diri yakıla-
rak katledilen Muhammed Hudayr’ın kömürleş-
miş cansız bedenine sarılan bir annede gözyaşı 
yok, isyan yok, dövünme yok, feryat yok; sabır 
var, metanet var,  şükür var. Bu anne, “Allah’ı-
ma şükürler olsun, oğlum şehit oldu” diyor.

Bu insanları, bu milleti, hangi güç, nasıl 
mağlup edebilir, nasıl boyun eğdirebilir? Yarım 
asırdan fazladır, bütün katliamlara ve dünyanın 
kahredici sessizliğine rağmen direniyorlar ve 
boyun eğmiyorlar. Onur ve haysiyet mücade-
lesi veren bu insanlar Allah’ın izniyle –ölecekler 
ama asla- boyun eğmeyeceklerdir!

İşte Gazze, kadınıyla erkeğiyle, bizlere ve 
bütün dünya insanlığına örnek onurlu bir mü-
cadele veriyor. En yakınları, en sevdikleri, Si-
yonist katiller tarafından katledildiği zaman bile 
çok fazla üzülmüyorlar. Çünkü onlar biliyorlar 
ki, bu yakınları ve sevdikleri Allah yolunda ve 
Allah için şehit düşmüşlerdir. Allah yolunda şe-
hid düşenler için ‘onlar ölü değildir, bilakis Al-
lah katında diridirler’ ayetiyle teselli buluyor ve 
sabr ediyorlar.
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Değerli Kardeşlerim

Kıymetli Bacılarım,

Venezuella, Siyonist elçiyi sınır dışı etti, Şili 
bütünüyle ticari faaliyeti durdurdu. Ya Türki-
ye, neden hala Siyonist terör yuvasını Siyo-
nist İsrail’in başına yıkmıyor? 2013’de Siyonist 
İsrail’le ticaret %39, 2014’ün ilk dört ayında 
ise %25 oranında artmıştır. Erdoğan, sadece 
Türkiye Müslüman kamuoyunun değil, bütü-
nüyle dünya Müslüman kamuoyunun hissiyatı-
nı yansıtan konuşmalar yapıyor ve tek ses ne-
redeyse Türkiye’den çıkıyor. Bunlar doğrudur. 
Ama bu yeterli midir, elbette ki yeterli değildir? 
Bizler Erdoğan’dan ve hükümetinden, Siyonist 
İsrail’le ticari bütün ilişkileri kesmesini, Siyonist 
yuvasını, diplomatik ilişkiler en alt seviye inmiş 
olsa da, bu ilişkileri bütünüyle bitirilmesini ve 
Siyonist terör yuvasını kapatmasını istiyoruz. 
Bugün yapılması gereken budur. Venezuella ve 
Şili’den önce Türkiye’nin böyle bir tavır alması 
gerekmez miydi? Bu ülkede halen terör yuvası 
açık tutuluyorsa ve ticari faaliyetler artarak de-
vam ediyorsa, söylem bazında yapılan konuş-
maların çok fazla anlamı yoktur.

Değerli kardeşlerim,

Siyonist İsrail yönetiminin yedekleri askere 
alma çağrısı yaptıktan sonra Türkiye’den gün-
de bir sefer uçak seferi yapılıyor iken, bu se-

ferler önce 4’e, sonra da 8’e çıkarılmıştır. Bu 
Siyonistler nereye gidiyorlar, tatile mi, izne 
mi, ailelerini ziyarete mi? Hayır! Bu eli kanlı 
katiller, Siyonist İsrail yöneticilerinin çağrısına 
uyarak Filistinli bebekleri, çocukları, kadınları 
katletmek için savaşmaya gidiyorlar. Bunların 
her birisi eli kanlı katildir. Muhammed Hüseyin 
ebu Hudayr’ın, bebek Lama es-Sattari’nin ve 
katledilen her Filistinlinin kanında, bu Siyonist 
çapulcuların eli vardır. Bunlara ses çıkarılma-
yacak mı? Ne yapalım mı denecek? Yoksa bu 
teröristlere, bu topraklar yaşanmaz hale mi 
getirilecek? Ne diyorsunuz ey Müslümanlar? 
Türkiye halkının katkılarıyla palazlanan, semiz-
lenen bu Siyonist katillere ses çıkartmayacak 
mısınız? Hala bir şey olmamış gibi bunlarla aynı 
otobüslerde, aynı gemilerde, aynı uçaklarda, 
aynı mahallelerde, aynı şehirlerde ve aynı ülke-
de, yaşayacak mısınız?

Bizim ses çıkarmayışımız değil midir, bu eli 
kanlı katilleri cesaretlendiren? Bunların, Siyo-
nist terör örgüt İsrail’e rahatlıkla gidip orada 
Filistinli mazlum bebekleri, çocukları, kadınları 
ve yaşlıları katlettikten sonra, hiçbir şey olma-
mış gibi elini kolunu sallayarak bu ülkeye ge-
lebilmesinde bizim vurdumduymazlığımızın bir 
etkisi yok mudur? Bu katillerin tesbitinin mut-
laka yapılması gerekmektedir. Bu, hepimizin 
üzerine düşen bir görevdir. Ama en çok da hü-
kümetin üzerine düşen bir görevdir. Hükümet, 
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Siyonist İsrail’in yanında Filistinli masum halka 
karşı savaşmaya giden bu Siyonistleri mutlaka 
tesbit ederek bunları ya sınır dışı etmelidir ya 
da burada yargılanmasını sağlamalıdır.  Sadece 
bunları değil, Siyonist İsrail parasal olarak des-
tekleyenlerin tesbitinin da yapılarak ifşa edil-
mesi gerekmektedir. Bizler bunu hükümetten 
istiyor ve bekliyoruz. Aksi halde bu hükümet 
de, hem insanlık nezdinde ve hem de tarih nez-
dinde sorumlu olacaktır.

Değerli Müslümanlar,

Rabbimiz, “Eğer Allah size yardım ederse, 
artık sizi yenilgiye uğratacak yoktur ve eğer sizi 
‘yapayalnız ve yardımsız’ bırakacak olursa, on-
dan sonra size yardım edecek kimdir? Öyleyse 
mü’minler, yalnızca Allah’a tevekkül etsinler” 
(3 Âl-i İmrân 160) diye buyurmaktadır.

Bir başka ayette ise, “Üzülmeyin gevşeme-
yin. İnanıyorsanız üstün olan sizlersiniz” (3 Al-i 
İmran 139) buyuruyor, kendisine iman edenle-
re! Bugün İslam coğrafyasının her yerinde kan 
akıyor, gözyaşı akıyor ve kardeşlerimiz katledi-
liyor; bu, yüreğimizi burkuyor, içimize kor alevi 
düşürüyor. Afganistan, Irak, Çeçenistan, Su-
riye, Filistin, Mısır, Arakan, Mali, Somali, Orta 
Afrika ve diğer yerler, adeta bir yangın yerine 
dönmüş, gözü dönmüş emperyal kâfirler, gün 
geçmiyor ki bir katliam gerçekleştirmemiş ol-
sunlar!

Bunlara dur demenin tek yolu, İslam dünya-
sının yeniden ümmetçi bir kimlikle ortaya çık-
masıyla mümkün olur. Çünkü bunu yapabilecek 
yegâne irade, yegâne güç ümmet haline gel-
miş, ümmetçi bir anlayışla hareket eden Müslü-
manlarda vardır.

Bunun için bu ümmetin tekrar yeniden aya-
ğa kalkması gerekiyor. Sadece Müslümanlar 
için değil, ezilen, zulme ve tecavüze uğrayan, 
işgal ve istila altında yaşayan bütün insanlık 
için, bu, bir zorunluluktur.

İslam ümmeti ayağa kalkmadıkça, bizlerde 
ümmet bilinci gelişmedikçe ne içimizdeki işbir-
likçi egemen güç odaklarıyla, ne de emperyal 
ve Siyonist güç odaklarıyla baş edebiliriz.

Mescid-i Aksa, Kudüs, Filistin kurtulmadık-
ça, ne Ortadoğu, ne de İslam dünyası kurtulur. 
Kısacası ümmetin kurtuluşu, ancak Filistin kur-
tuluşu ile mümkündür.

Ramazan ayı ve Ramazan bayramı, bütün 
insanlığın kurtuluşu için tevhidi bir uyanışa 
vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan diliyor, bütün 
Müslümanlarda Mescid-i Aksa’ya, Kudüs’e yö-
nelik bir duyarlılığın oluşmasını umuyor ve he-
pinizi Allah’a emanet ediyorum.

Geceniz mübarek ve gelecek günleriniz ay-
dınlık olsun İnşaallah!
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Ramazan Bayramının ikinci günü olan 
29 Temmuz 2014 günü saat 11.00 
de, Ankara’da bulunan Dergimiz mer-

kezinde Ankaralı Müslümanların katılımıyla 
bayramlaşma programı gerçekleştirildi. Oku-
nan Kur’an-ı Kerim’in ardından Genel Yayın 
Yönetmenimiz Ali Kaçar tarafından programa 
katılanlara yönelik bir konuşma gerçekleştiril-
di.  Yapılan bayramlaşmanın ardından program 
sona erdi.

Ali Kaçar’ın Bayramlaşma Programında 
yaptığı konuşmanın tam metni:

Muhterem Misafirler,

Kıymetli kardeşlerim!

Hepinize hoş geldiniz diyor, Allah’ın selamı, 
rahmeti ve bereketi sizlerin ve yeryüzündeki 
bütün Müslüman mazlum ve masum halkların 
üzerine olsun, İnşaallah!

Bu vesileyle inançları için, inançlarını kendi 
hayatlarına, yaşantılarına uygulamak için mü-
cadele eden ve sadece “Rabbimiz aziz ve ha-
mid olan Allah’tır” dedikleri için çeşitli işkence 
ve zulme uğrayan bütün Müslümanların bay-
ramlarını tebrik ediyor ve bu günlerin ümmetin 
uyanışına vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz 
ediyorum.

Muhterem kardeşlerim! 

Bu sene de, on bir ayın sultanı mübarek Ra-
mazan ayından sonra, bizleri, bu bayramda bu-
luşturan Rabbime binlerce kez şükrediyorum. 
Malumunuz olduğu üzere bayramlar, neşe ve 

sevinç günleridir. İslâmî kardeşliğin, dayanış-
ma ve huzurun perçinlendiği bu mübarek gün-
ler, Müslümanların huzur, mutluluk, dostlarla 
dayanışma ve daha da önemlisi gerçek dost 
olan Allah’a yaklaşma ve yakınlaşma günleridir.

Bayramlar, Allah’a yapılan kulluğun bir ne-
ticesidir. Allah rızası için, bir ay boyunca oruç 
tutan, kendisini yemeden, içmeden ve diğer 
nefsanî duygulardan uzak tutan mü’minlere 
Allah’ın bir hediyesidir, bir lütfudur; Allah’ın 
bize verdiği İlahi bir ziyafettir. Bayramlar, aynı 
zamanda şükür, zikir, muhasebe, hatırlama ve 
derlenip toparlanma günleridir. Kısacası ömür-
den bir yılın daha geçip gittiğini, kabir âlemine 
doğru bir adım daha yaklaşıldığını hatırlatan 
vesilelerden biridir.

Hz. Peygamber (as) bir hadisinde şöyle bu-
yuruyor: “Kim, sevabını Allah’tan ümit ederek 
Ramazan ve Kurban Bayramının gecelerini iba-
detle ihya ederse, kalplerin öldüğü gün, onun 
kalbi ölmeyecektir.” (İbn Mâce, Sıyâm 68).

Değerli kardeşlerim! 

Rabbimizin de buyurduğu gibi ‘ancak 
mü’minler kardeştir.’ Dolayısıyla biz mü’minler, 
hangi ırka, hangi kavme, hangi coğrafyaya 
mensup olursak olalım ve hangi dili konuşuyor 
olursak olalım; tek ilah olan Allah’a iman etti-
ğimiz müddetçe bizler kardeşiz. Allah’ın Resulü 
(as) “İman etmedikçe Cennet’e giremezsiniz, 
birbirinizi sevmedikçe de gerçek manada iman 
etmiş olamazsınız” (Müslim, İman 93) buyur-
maktadır. 

Genç Birikim’de Bayramlaşma
Programı Gerçekleştirildi

Genç Birikim
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Dolayısıyla bizler, Hz. Ebu Bekir 
ile Hz. Bilal-i Habeşi’yi, Hz. Ömer ile 
Selman-ı Farisi’yi, Hz. Ali ile Hz. Su-
heyb bin Sinan’ı kardeş yapan bir di-
nin mensuplarıyız. Bizler, Rabbimizin 
bu emrini unuttuğumuz ya da gereği-
ni yerine getirmediğimiz veya getire-
mediğimiz için perme perişan ve zil-
let içinde yaşıyor oluşumuzun nedeni 
de budur. Emperyal kâfirler ve müş-
rikler, renklerimizin, dillerimizin ve 
ırklarımızın farklılığından istifadeyle 
aramıza soktukları fitne ve fücur ne-
deniyle bizleri parçalamakla yetinme-
mişler, aynı zamanda bizleri birbirine 
düşmanlar haline de getirmişlerdir; 
bugün, Araplarla Türkler’in, Türklerle 
Kürtler’in birbirlerine düşman olmala-
rının nedeni bu sinsi oyun ve tuzak-
lar değil midir? Bugün, Müslümanların 
yaşadığı coğrafyaya bakınız, emperyal 
kâfirlerin bu oyun ve tezgâhlarla par-
çaladıkları İslam ümmeti, içine hapse-
dildiği sun’i sınırları korumak için birbirleriyle 
ne savaşlar vermişler ve ne yazık ki halen de 
vermektedirler. 

Demek ki, Müslümanlar, bir kimsenin Arap 
oluşuna ya da Kürt, Türk, Ermeni, Çingene vb 
ırk ve renge mensup oluşuna bakmaksızın, eğer 
o Müslüman’sa, onu kardeş kabul etmek zorun-
dadır. Dolayısıyla bir Müslüman’ı renginden, ır-
kından, dilinden dolayı kardeş kabul etmemek, 
onun Müslümanlığıyla bağdaşmaz, hatta Müs-
lümanlığını tartışılmalı hale getirecektir.

Allah’ın Resulü (as) bu kardeşliğin ölçüsü-
nü şöyle belirtmektedir bir Hadis-i şeriflerinde; 
“Sizden biriniz kendisi için sevip arzu ettiği şeyi 
din kardeşi için de sevip arzu etmedikçe gerçek 
anlamda iman etmiş olmaz.” (Buhârî, Îmân 7; 
Müslim, Îmân 71-72)  

İşte kardeş olmanın ve birbirimize karşı olan 
sevginin ölçüsü budur! Kendimiz için arzu etti-
ğimizi, bir başka mümin kardeşimiz için de arzu 
etmeliyiz; bu, Kürt, Türk, Arap, Çingene ya da 
Ermeni olabilir. 

Bu, aynı zamanda imanın, sevgi ve kardeş-
likte samimiyetin de bir göstergesidir.

Hz. Peygamber’in (as) Müslüman kardeş-
lerin birbirlerine karşı görev sorumluluklarını 
hatırlatan benzeri birçok öğüt ve nasihati bu-
lunmaktadır. 

Bu öğütlerden birisi şöyledir; 

“Müslüman Müslüman’ın kardeşidir. Ona 
zulmetmez, haksızlık yapmaz, onu düşmana 
teslim etmez. Müslüman kardeşinin ihtiyacı-
nı gideren kimsenin Allah da ihtiyacını giderir. 
Kim bir Müslüman’dan bir sıkıntıyı giderirse, 
Allah Teâlâ o kimsenin kıyamet günündeki sı-
kıntılarından birini giderir. Kim bir Müslüman’ın 
ayıp ve kusurunu örterse, Allah da o kimsenin 
ayıp ve kusurunu örter.” (Buhârî, Mezalim 3; 
Müslim, Birr 58)

Diğer bir öğüdü ise şu şekildedir; 

“Birbirinizle hasetleşmeyiniz. Birbirinize kin 
ve nefret beslemeyiniz. Birbirinize darılıp yüz 
çevirmeyiniz. Ey Allah’ın kulları, böylelikle kar-
deş olunuz. Müslüman, Müslüman’ın kardeşi-
dir. Ona zulüm ve haksızlık yapmaz, yardımı 
kesmez ve onu hakir görmez. (Peygamberimiz 
üç defa göğsüne işaret ederek:) Takva burada-
dır. Müslüman kardeşini hor ve hakir görmesi, 
bir kimseye şer olarak yeter. Her Müslüman’ın 
kanı, malı ve ırzı, başka Müslüman’a haramdır.” 
(Müslim, Birr 32)

Benzeri bir başka Hadis-i Şerif’te de, Müslü-
manları bir vücudun uzuvlarına benzetmekte-
dir. Bir uzuvda meydana gelen bir sıkıntı, nasıl 
diğer uzuvları da etkilerse, bir Müslüman’ın ba-
şına gelen bir sıkıntı ve keder de diğer Müslü-
manları etkilemelidir. Kardeş olmak; Müslüman 
olmak bunu gerektirmektedir. Nitekim Resulul-
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lah bu Hadis-i Şerifi’nde 
şöyle buyurmuştur;

“Müminler birbirleri-
ni sevmekte, birbirlerine 
acımakta ve birbirlerini 
korumakta bir vücuda 
benzerler. Vücudun bir 
uzvu hasta olduğu za-
man, diğer uzuvlar da bu 
sebeple uykusuzluğa ve 
ateşli hastalığa (humma-
ya) tutulurlar.” (Buhârî, 
Edeb 27; Müslim, Birr 66)

Ayağımıza bir diken 
batsa, nasıl bütün vücu-
dumuz aynı acıyı duyar-
sa, yeryüzünün herhangi 
bir yerindeki Müslüman’ın 
acı ve ıstırabını bizler de 
duymalıyız. Bu, mü’min 
olmanın, kardeş olmanın 
bir gereğidir!

Evet, biz Müslümanlar 
“din kardeşi”yiz. Bu, is-
teğe bırakılmış bir tercih 
değil, akidevi bir zorun-
luluktur, imani bir ge-
rekliliktir. Din kardeşliği, 
kan kardeşliğinden, ırk, 
renk ve dil kardeşliğinden 
daha önceliklidir ve daha 
önemlidir. Bu kardeş-
lik, coğrafi sınır tanımaz,  
renk, ırk, dil, zenginlik ve 
fakirlik gibi hiçbir sınır da tanımaz.

Değerli Kardeşlerim!

Hz. Peygamber (as), “Kul, kardeşinin yardı-
mında bulunduğu sürece, Allah da kuluna yar-
dım eder” (Müslim, Zikr 37-38) buyurmaktadır. 
Demek ki bizler, darda ve sıkıntıda olan, zulme 
uğrayan kardeşlerimizin yardımına koştuğu-
muz, onların dertlerini, sıkıntılarını kendi dert 
ve sıkıntılarımız olarak kabul ettiğimiz oranda 
ilahi yardımdan faydalanabilmekteyiz.

Çünkü Allah Teâlâ (c.c), Kur’an-ı Kerim’de 
mümin kullarına ilahi yardımda bulunma vaadi-
ni, belli şartlara bağlamıştır:

“Ey iman edenler, eğer siz Allah’a (Allah adı-
na İslâm’a ve Müslümanlara) yardım ederseniz, 
O da size yardım eder ve sizin ayaklarınızı sağ-

lamlaştırır.” (Muhammed 
47/7)

“Allah, O’na (O’nun 
davasına ve mümin kul-
larına) yardım edenlere 
mutlaka yardım eder. 
Allah Kavi’dir (yegâne 
güç/kuvvet sahibidir) 
ve Aziz’dir (mutlak üs-
tünlük/izzet sahibidir).” 
(Hacc 22/40)

Bu ve benzer ayetler-
den de anlaşılacağı üze-
re, Allah’ın mümin kul-
larına yardımı, kullarının 
İslâm’a ve Müslümanlara 
yardım etmeleri şartına 
bağlanmıştır. Bizler zorda 
ve darda olan ya da zul-
me, işgal ve istilaya uğ-
ramış kardeşlerimize yar-
dımcı olursak, Allah da 
bize yardımcı olacaktır.

Değerli Kardeşlerim,

Bayramlar sevinç ve 
neşe günleridir dedik. An-
cak bugün, ne yazık ki, bu 
sevinç ve neşe boğazımız-
da düğümlenmekte, bu 
bayramın ruhuna uygun 
olarak neşelenememekte 
ve sevinememekteyiz.

Çünkü İslam coğraf-
yasının çeşitli yerlerindeki Müslümanlar, em-
peryal işgalci güçlerin işgal, istila ve talanları 
yüzünden katliama ve tecavüze uğramaktadır. 
Bizden olan, bizim bir parçamız olan bu insan-
lar, Ramazan ayını olduğu gibi, Ramazan Bay-
ramını da buruk, kan ve gözyaşı içinde geçir-
mektedirler. Filistin, Irak, Suriye, Afganistan, 
Mısır, Arakan Doğu Türkistan ve Çeçenya’daki 
işgal ve istilalara, bir de bu coğrafyanın emper-
yal ve Siyonist destekli, işbirlikçi diktatörlerin 
zulüm ve katliamları eklenmiştir. Kısacası ge-
çen yıl İslam coğrafyasında var olan kan, göz-
yaşı ve katliamlara ne yazık ki bu sene yenileri 
ilave olmuştur.

Muhterem Kardeşlerim!

Bayramlar, dayanışma, kardeşlerini hatır-
lama, üzüntüleri paylaşma günleri olduğuna 

Bayramlar, dayanışma, kardeş-
lerini hatırlama, üzüntüleri pay-
laşma günleri olduğuna göre, 
kardeşlerimiz, emperyal ve Si-
yonist katiller tarafından katle-
dilirken bizler sessiz kalmama-
lıyız. Bana ne, bana değmeyen 
yılan bin yaşasın ya da onlar 
Arap veyahut bir başka ırktan-
dır diyerek yüz çevirmemeliyiz. 
Yanı başımızda bunca vahşet ve 
katliam devam ederken, bu ka-
tiller güruhu Ramazan ayı ya da 
mübarek Kadir gecesi hatta bay-
ram günü ve gecesi demeden 
katliam ve tecavüzlerine devam 
ederlerken, bizler, hiç bir şey 
olmamış gibi, gündelik hayatı-
mıza devam edebilir miyiz, bay-
ram yapabilir miyiz? Bu bayram 
günlerinde, bu Müslümanları 
ve verdikleri mücadeleyi hatır-
lamalı, onlara fiilen yardım ede-
miyorsak, en azından onlar için 
dualarımızı eksik etmemeliyiz.
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göre, kardeşlerimiz, emperyal ve Siyonist ka-
tiller tarafından katledilirken bizler sessiz kal-
mamalıyız. Bana ne, bana değmeyen yılan 
bin yaşasın ya da onlar Arap veyahut bir baş-
ka ırktandır diyerek yüz çevirmemeliyiz. Yanı 
başımızda bunca vahşet ve katliam devam 
ederken, bu katiller güruhu Ramazan ayı ya 
da mübarek Kadir gecesi hatta bayram günü 
ve gecesi demeden katliam ve tecavüzlerine 
devam ederlerken, bizler, hiç bir şey olmamış 
gibi, gündelik hayatımıza devam edebilir miyiz, 
bayram yapabilir miyiz? Bu bayram günlerinde, 
bu Müslümanları ve verdikleri mücadeleyi ha-
tırlamalı, onlara fiilen yardım edemiyorsak, en 
azından onlar için dualarımızı eksik etmemeli-
yiz. Rabbimiz “Size ne oluyor ki, Allah yolunda 
ve: “Rabbimiz, bizi halkı zalim olan bu ülkeden 
çıkar, bize katından bir veli (koruyucu sahib) 
gönder, bize katından bir yardım-eden yolla” 
diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf 
bırakılmışlar adına savaşmıyorsunuz?” (Nisa, 
4/75) buyurmaktadır. Bugün Filistin’de, Irak’ta, 
Afganistan’da, Çeçenistan’da, Suriye’de, Orta 
Afrika Cumhuriyeti’nde, Arakan’da, Doğu 
Türkistan’da ve diğer yerlerde katledilen ma-
sum ve mazlum insanların çığlıklarına kulak ver-
memizi Allah bize emretmektedir. Üstelik bay-
ramlar, nerede olursa olsun, ben Müslüman’ım 
diyen herkesle kardeş olmanın birlik ve beraber 
olmanın hatırlandığı, dolayısıyla sevinçlerin ve 
üzüntülerin paylaşılmaya çalışıldığı günlerdir. 

Değerli Kardeşlerim!

Bir bayram günü Medine’de açık alanda ka-
dın erkek, çocuklar topluca bayram namazı kı-
lınıyor. Peygamber Efendimiz ‘Herkes en güzel 
elbiselerini giyip gelsin’ diyor. Bir kadın ‘Benim 
yeni elbisem yok, gelemem’ diyor. Hz. Pey-
gamber ‘İki elbisesi olan biri bu kadına elbise 
versin, yoksa Medine’de bayram namazı kıldır-
mam’ diyor. Bir tek kişi mahzunsa, bir tek başı 
okşanmamış yetim varsa, hatırı sorulmamış 
bir kimsesiz varsa, zulme, katliama ve teca-
vüze uğramış bir mü’minin yardımına koşul(a)
mamışsa, o bayramın tadı yakalanamamış de-
mektir! Kimsesizliğin ortadan kalktığı, kederle-
rin ve sevinçlerin paylaşıldığı bir gün olmalıdır 
bayram günleri!. 

Oysa dün olduğu gibi bugün de İslam dün-
yasında kan var, gözyaşı var, açlık var, yok-
sulluk var!.. İşgal var, istila var, katliam var!.. 
Ancak her şeye rağmen bir uyanış, bir kıyam 
da var; aslında bu, Ortadoğu hatta bütünüyle 

İslam coğrafyasında işgale, istilaya, yolsuzluk-
lara, sömürüye ve diktatörlüklere karşı fıtratın 
kıyamıdır, fıtratın on yıllardır devam eden bas-
kıya, zulme karşı bir uyanışıdır. Küfür devam 
eder ama zulüm asla devam etmez. Gönül ister 
ki, bu ayağa kalkmalar, bu fıtri kıyamlar mec-
rasına girsin ve fıtrat dini olan İslam’da sükûnet 
bulsun.

Değerli Kardeşlerim!

Bu sene de, Türkiyeli Müslümanlar olarak, 
bizler, Suriyeli, Arakanlı, Iraklı, Mısırlı ve zul-
me ve katliama uğrayan diğer yerlerdeki Müs-
lüman kardeşlerimizle imtihan edilmekteyiz. 
Henüz daha bebek iken katledilen Lama Sat-
tari ile, ailesinden 18 kişi katledilen bir anne 
ile, Şucaiyye’de, Uza’da katledilen Müslüman-
larla kısacası Gazze, Irak, Afganistan ve Ara-
kan’daki Müslümanlarla imtihan edilmekteyiz. 
Allah bizi, bu vesilelerle imtihana tabi tutmak-
tadır; kardeşlerimize karşı sorumluluklarımızı 
ve mükellefiyetlerimizi yerine getirip getirme-
mekle imtihan edilmekteyiz. Onların acılarını 
paylaşmadığımız, onların yardımına koşmadığı-
mız zaman imtihanı kaybetmiş olacağız. Çün-
kü Allah’ın Resulü (as), Müslüman, kardeşine 
sırtını çevirmez, onu terk etmez, onu tehlikeye 
atmaz; din kardeşini feda etmez; Müslüman 
Müslüman’a yardımını kesmez, buyurmaktadır.

Bizler, ‘Rabbim, katında bize bir yardımcı, 
bir veli gönder’ diye yalvaran mazlumlara gü-
cümüz oranında el uzatmalı, onlara yardımcı 
olmalıyız. Bana ne diyemeyiz, sırtımızı döne-
meyiz, onları kendi hallerine terk edemeyiz. 
Aksi halde kaybedenlerden oluruz. 

Muhterem Müslümanlar! 

Bir Ramazan ayının daha sonuna geldik. 
Bugün, Bayram! Kardeşlerimizle kucaklaşma, 
mazlumlarla dayanışma, çocuklarımızla, aile-
mizle ve akrabamızla sevinme ve ümmet bilin-
cimizi çoğaltma zamanıdır… İstila, işgal altın-
da katliama ve tecavüze uğrayan mazlum ve 
masum Müslümanları hatırlama ve düşünme 
zamanıdır. Onların dertleriyle dertlenme, üzün-
tülerini ve sevinçlerini paylaşma zamanıdır.

Müslüman’ca yaşayacağımız ve Müslüman’ca 
bayram yapacağımız günlere ulaşmak ümidiy-
le, ‘bize katında bir yardımcı, bir veli gönder’ 
diye yalvaran mazlumların, mahrumların ve 
bütün Müslümanların bayramını, bu vesiley-
le ve bu bilinçle tebrik ediyor, hepinizi Allah’a 
emanet ediyorum.
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EBU BEKİR EL-BAĞDADİ DÖNEMİ
VE IŞİD’İN KURULMASI

Ebu Ömer el-Bağdadi ve Ebu Hamza el-
Muhacir, ABD tarafından Nisan 2010’da 
katledilince yerine çok fazla tanınma-

masına rağmen Ebu Bekir el-Bağdadi, 16 Mayıs 
2010’da Irak İslam Devleti (IİD)’ne emir olarak 
seçilmiştir. ABD ve Irak ordusuna karşı savaştığı 
ve birçok kez yakalanıp serbest kaldığı söylenen 
Ebu Bekir el-Bağdadi, IİD’nin başına geldiği za-
man örgüt, 2006’dan itibaren ABD ve ABD’nin 
örgütleyerek silahlandırdığı bazı Sünni aşiretle-
rin (Sahva-Uyanış Konseyleri) saldırılarından do-
layı bir hayli zayıflamıştı. Hatta bu saldırılar neti-
cesinde örgütün lideri Ömer El Bağdadi ve ikinci 
adamı Ebu Hamza el-Muhaciri de öldürülmüştü. 
Ancak 2011 yılı itibariyle gerçekleşen bölgesel 
iki gelişme; Suriye’de başlayan halk ayaklanma-
sı ve ABD’nin Irak’tan çekilmesi, örgütün tekrar 
canlanmasına neden olmuştur. Nitekim 2011’de 
800 olan savaşçı sayısı, 2012’de 2 bin 500’e, 
2013’te 10 bine ulaşmıştır.

Çok fazla tanınmamasına rağmen örgütün ba-
şına geçen Ebu Bekir El Bağdadi kimdir? Böyle bi-
rileri var mıdır yok mudur, bu, çokça tartışılmıştır 
ve hutbe okuduğuna dair iddialara rağmen halen 
de tartışılmaktadır. Ebu Bekir El Bağdadi’nin ta-
nınmaması ve bilinmemesi için birden fazla isim 
kullandığı söylenmektedir. Asıl isminin İbrahim 
Avvad el İbrahim Abdulmumin Ali El Bedri, lakabı-
nın ise, Ebu Bekir El Bağdadi ya da Dr. Ebu Dua el 
Huseyni el Kureyşi olduğu bilinmektedir. Ayrıca Ali 
El Bedri Samarrayi, Doktor İbrahim ve Ebu Dua 
isimleri ile de anılıyor.

Ebubekir ismi ise, ilk Halife Hz. Ebubekir’den 
geliyor. Zaten Bağdadi’nin en büyük iddiası ve 
hedefi hilafeti yeniden İslam dünyasına getirmek-
tir. Bu nedenle ilk halifenin adını alması tesadüf 
değildir. Bağdadi bu kadarla da yetinmemiş,  is-
minin sonuna ‘Kureyşi’ sözcüğünü ekleyerek Pey-
gamber soyundan geldiğini de iddia etmiştir.

Kesin bir bilgi olmamakla beraber 1971’de 
Bağdat’ın 125 kilometre kuzeyindeki Samarra’da 
doğduğu iddia edilmektedir. Bağdat İslam Üni-
versitesinde okuduğu ve doktorasını yaptığı ve 
belirli bir süre de öğretim görevlisi olarak çalış-
tığı söylenmektedir. Önceleri Felluce’nin Diyala 
bölgesinde imam olarak görev yapan Bağdadi, 
esasında Bağdatlı değildir. Samarra’da geniş nü-
fuzu bulunan “Bu Abbas” aşiretinin, “Bu Bedri” 
koluna mensuptur. “Bu Abbas” aşiretinin, İmam 
Hasan bin Ali’nin soyundan gelmekte olduğu id-
dia ediliyor. Bu durum, Ebu Bekir’in köklerinin 
Kureyş’e kadar dayandığı anlamına geliyor ki 
Kureyşî olmak, cihad gruplarında “emir” olma-
nın ön şartlarından biri olarak görülüyor.1 Ebube-
kir El-Bağdadi’nin, Saddam Hüseyin döneminde 
Irak’ın Diyala kentinde vaiz olarak faaliyet gös-
terirken etrafına birçok adam topladığı da iddia 
edilmiştir.2 Ayrıca vaiz, şeriat, fıkıh, İslam tarihi 
ve şiir uzmanı olarak da bilinmektedir. Arkadaş-
larına göre Bağdadi, az konuşan biri. Gizliliğe 
büyük önem veriyor. Çok az kişi nerede olduğu-
nu biliyor. Birlikte çalıştığı örgüt üyeleri bile onu 

1 http://www.timeturk.com/tr/2014/06/11/dunden-bugune-
irak-sam-islam-devleti-isid.html#.U5gGnFVrMug

2 http://www.turkishnews.com/content/2014/06/14/irakin-
yeni-saddam-huseyini-isid-lideri-el-bagdadi-mi/

El Kaide’den IŞİD’e
Irak ve Suriye’deki Direniş -II

Ali KAÇAR
kacarali@hotmail.com



AĞUSTOS 2014 / Sayı 183

53

tanımıyor. Herkesin para ile satın alınabileceğini 
düşündüğünden kimseye güvenmiyor. Hatta ör-
gütteki ilk yıllarında hep maske takarak yüzünü 
en yakınlarından bile gizlediği belirtiliyor.

Ebu Bekir el-Bağdadi’nin emir seçilmesin-
de Saddam döneminde Baas ordusunda subay 
olarak görev yapan Hacı Bekir’in çok büyük et-
kisi olmuştur. Hacı Bekir, Ebu Ömer el-Bağdadi 
zamanında Irak El Kaidesi’ne (IEK) katılmış bir 
isim ve Irak ordusu hakkında sahip olduğu aske-
ri detaylar nedeniyle ona danışmanlık yapmış bi-
risi. Ebu Bekir el-Bağdadi, Ebu Ömer el-Bağdadi 
zamanında Felluce’de savaşan ama IEK’nin yö-
netim konseyinde bile olmayan “sıradan” bir 
isimdi. Ama Ebu Ömer’in ve yardımcısının öldü-
rülmesinden sonra Hacı Bekir, örgütün yeni emiri 
olması için Ebu Bekir el-Bağdadi’yi desteklemiş-
ti. Bu süreçten sonra IİD, sahne önünde Ebu Be-
kir Bağdadi ama sahne arkasında Hacı Bekir’in 
liderliği ile “ikili” denilebilecek tarzda yeni bir yö-
netim altına girmiş oldu. Hacı Bekir, örgütte daha 
önce önemli bir pozisyonu olmayan Ebu Bekir 
el-Bağdadi’yi Şûra’ya biat edilmesi için sunmuş, 
bu ismin El-Kaide merkezce de kabul göreceğini 
söyleyerek kendi kadrosunun da desteğiyle biat 
edilmesini sağlamıştır. Ebu Bekir el-Bağdadi’nin 
getirilmesiyle El-Kaide merkez rapor istemiş, bu 
kişinin geçmişi, güvenirliliği ve liyakatinin yeterli 
olup olmadığını, meşveretin gözetilip gözetilme-
diğini sormuştur. IİD, Ebu Bekir el-Bağdadi’nin 
Şûra tarafından seçildiğini, güvenilir, liyakatli ve 
ehil olduğunu merkeze bildirmiş, eğer isterlerse 
değiştirebileceklerini söylemiştir. El-Kaide Mer-
kez ise yerel yapıların bu anlamdaki kararlarına 
çok müdahale etmeme anlayışı doğrultusunda 
yeni liderliği kabul etmiştir. Ayrıca 2011 yılında 
Usame bin Ladin’in ABD güçlerince öldürülmesi-
nin ardından Ebu Bekir el-Bağdadi, yeni seçilen 
Eymen ez-Zevahiri’ye biatını yenilemiş ve El-
Kaide’nin bir parçası olmaya devam etmiştir.3

Peki, Ebu Bekir el-Bağdadi’yi IİD’nin başına 
emir seçtirecek kadar güçlü olan Hacı Bekir Kim-
dir? Hacı Bekir’in, hakkında basına yansıyan –en 
azından benim ulaşabildiğim- çok az bilgi vardır. 
Hacı Bekir, Irak İslam Devleti (IİD) Örgütü’nün 
bir önceki emiri Ömer El-Bağdadi’nin güvenini 
kazanmış, Baas ordusundaki deneyimini IİD’ye 
aktarmak suretiyle faydasını ispat etmiş birisi. 
“Sakalsız Batı mukallidi” eski bir Baas subayının 
cihadi bir örgütte kabul görmesi kolay olmamış, 
Hacı Bekir sakal bırakmış ve örgütün eski Baas-
çılarla ilişkisini kurmuştur. 

3  http:/file.setav.org/Files/Pdf/20140616184404_neo-el-kai 
deisid-pdf.pdf

Irak El-Kaide’sinin lider ekibinde olmayan 
Ebu Bekir El-Bağdadi’yi örgütün başına geçmesi 
için cesaretlendiren ve hatta gerekli şartları ha-
zırlayan yine Hacı Bekir olmuş ve yeni dönemde 
Hacı Bekir neredeyse perde arkasından örgü-
tü yönetmiştir. Hacı Bekir, El-Bağdadi’nin diğer 
önde gelen isimlerle istişare yapmasının önünü 
kapamış ve kendi dizayn ettikleri Şura Konseyi’ni 
aldıkları kararlara meşruiyet kazandırmak için 
kullanmıştır. Şura Konseyi’nin hepsinin Iraklı ve 
çoğunluğunun eski Baas üyesi olduğu da önemli 
notlar arasında. 

Bu arada Hacı Bekir, Ebu Safvan Rifai öncü-
lüğünde bir suikast timi kurup örgütte çıkan çat-
lak sesleri ve hatta örgüte destek vermeyen din 
adamlarını da hedef almaya başlamıştır. Diğer 
taraftan ise örgütü finansal olarak güçlendirmek 
için bir harekât planı hazırlanmıştır. Buna göre, 
Hıristiyanların, Şiilerin ve Dürzîlerin vs. malları-
na el konulacak, petrol sahalarına ve hükümetin 
finansal kaynaklarına yönelinecek, Maliki ile iş 
yapan tüm şirketlerden vergi alınacak ve kontrol 
noktaları kurup TIR’lardan vs. haraç toplanacaktı. 
Örgütün bu yollarla finansal olarak güçlenmesi de 
savaşçı sayılarının artmasına sebep olmuştur.4

Ebu Bekir el-Bağdadi’nin Amerikan askerleri 
tarafından tutuklanıp bir süre Camp Bucca ha-
pishanesinde tutulduğu, sonra bırakıldığı söylen-
mektedir. Pentagon’un resmi verilerine göre Ebu 
Bekir el-Bağdadi’nin tutukluluk süresi Şubat-
Aralık 2004 ayları arası devam etmiştir. Ancak 
hapishane eski müdürü Albay Kenneth King, El-
Bağdadi’nin 2009 yılına kadar yatmış olduğunu 
iddia etmiş, sonrada Irak yönetimine teslim edil-
miştir. Irak yönetimi de onu serbest bırakmıştır.5 

4  http://www.aksam.com.tr/yazarlar/isidin-sirlari-ve-elbag 
dadinin-tahta-cikisi1/haber-317319

5  http://www.timeturk.com/tr/2014/07/12/rusya-suriye-ve 



GENÇ BİRİKİM

54

Ancak Kenneth King’in iddialarını ispatlayacak 
herhangi bir delile ve kayda rastlanmamıştır. 
Amerikalılara göre o dönem ellerine düşen ya da 
öldürülen birden fazla Bağdadi vardı. Neden bı-
rakıldığı ise meçhul. Bilinen tek fotoğrafı Bukka 
(Bucca)’da çekildi.6

Ebu Bekir El Bağdadi’nin tutukluğunu günde-
me getiren bazıları, el-Bağdadi’nin ABD istihba-
ratı tarafından özel olarak yetiştirilerek el-Kaide 
saflarına katıldığını iddia etmişlerdir. Suriye’li si-
yaset uzmanı olarak tanıtılan Taleb İbrahim ko-
nuyla ilgili şunu söylemiştir:

‘Buna hiç şüphem yok. Suriye ve Irak’ta-
ki krizler CIA’nın işidir. Washington bu konuda 
çok büyük deneyime sahip. Sovyet askerleri 
Afganistan’da bulunurken Amerikalılar El Kaide 
örgütünün kurulmasıyla uğraşıyorlardı. Şu an 
da aynı senaryo tekrarlanıyor. Gelecekte belki 
de İran’da aynı gelişmelere tanık olacağız’. Rus 
doğu bilimci Viyaçeslav Matuzovdabu görüşü 
paylaşıyor ve şöyle diyor:

‘Elde edilen veriler el-Bağdadi’nin CIA ile ala-
kalı olduğuna işaret ediyor. Büyük bir ihtimalle ha-
pishanede geçirdiği yıllar içinde o Amerikan Mer-
kezi İstihbarat Teşkilatı için çalışmaya başlamıştır’ 
diyor. Türkiye’de de bazı yazarlar bu tür iddiaları 
gündeme getirmektedirler. Hatta Dışişleri Bakanı 
Ahmed Davutoğlu da, “Ne zaman Suriye’nin ku-
zeyinde muhalefet güçlendi, Irak Şam İslam Dev-
leti o zaman ortaya çıktı ve savaşını da muhalif 
unsurlara karşı yaptı. Bunlarla rejim arasında per-
de gerisinde bir ortaklık var” diyor.

Bu konuda yani IŞİD’in arkasında Suud, Ka-
tar, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, İsrail, Esad ve 
ABD’nin olduğu ya da lideri el-Bağdadi’nin özel 
olarak CIA tarafından yetiştirildiği iddiaları çokça 
gündeme getirilmiştir, anlaşılan bundan sonra da 
çokça gündeme getirilmeye devam edilecektir. 

Ancak bugüne kadar söylenen ve yazılanlar 
sadece iddia olarak kalmış ve ötesine geçecek 
ciddi hiçbir delil ortaya kon(a)mamıştır. Nitekim 
konuyla ilgili ciddi verilerin olduğunu söyleyen-
ler, bu verilerin ne olduğunu bir türlü açıklama-
mışlardır. Şayet ellerinde, elle tutulur, gözle gö-
rülür türden veriler bulunmuş olsaydı, herhalde 
şimdiye kadar defalarca açıklamış olurlardı. Da-
vudoğlu da, IŞİD’in arkasında Esad rejimi var, 
diyor? Ancak o da, bunu neye dayanarak söyle-

-irak-taki-krizler-cia-nin-isidir-bagdadi-cia-ajandir.html#.
U8IrEVVrMug

6 http://www.yurtgazetesi.com.tr/gundem/iste-isidin-tum-
bilinmeyenleri-h55676.html

diğini, bugüne kadar açıklamış değildir? IŞİD’in 
Suriye’de yaptıkları Esad’ın, İsrail’in, ABD’nin 
işine geliyor olabilir. Ancak bu, IŞİD’in arkasında 
bu devletlerden birinin ya da eli kanlı bir istih-
barat örgütünün olduğunu  söylemeyi ne kadar 
haklı çıkarabilir ki? Delilsiz, verisiz, ispatsız bir 
takım iddialarla bunu söylemek ne kadar doğ-
ru olabilir? IŞİD’in yaptıkları eleştirilebilir, İsla-
mi olmadığı da söylenebilir, ama arkasında şu 
devlet var, bu devlet ya da eli kanlı, İslam düş-
manı istihbarat örgütleri vardır denildiğinde, bu-
nun mutlaka ispatlanması lazımdır. Aksi halde, 
bazı şüphelerden yola çıkarak birtakım iddiala-
rın gündeme getirilmesi, sadece iftira olur. Kaldı 
ki, bu iddialar, herkes için çok rahat söylenebilir, 
özellikle de bu iddiaları gündeme getirenler için!

Eğer Ebu Bekir el-Bağdadi’nin ABD tarafın-
dan içeri alınması, Bağdadi’yi ABD’nin adamı 
yapıyorsa, o dönemde ABD işgaline karış çıkan 
herkes içeri alındığına göre hepsinin ABD tara-
fından yetiştirildiği kabul edilmeli ki, o zaman 
da kimse kalmamış olur. Aslında, ABD işgaline 
karşı çıkmadıklarından dolayı ABD tarafından 
içeri alınmayanların ABD’nin adamı olma ihtimali 
daha güçlü değil mi? Üstelik 2003’teki Ameri-
kan işgali sonrası bugün IŞİD’i yöneten 6 kişi de 
Irak’ta Amerikan askerleri tarafından tutuklan-
mış. Yaklaşık 3 yıl hapis yattıktan sonra 2007 yı-
lında serbest bırakılmışlar. Bırakıldıkları tarihten 
kısa bir süre sonra da El Kaide’ye katılmışlardır. 
Bunların hepsi için de, ABD tarafından yetişti-
rilerek el-Kaide’ye gönderilmişler mi diyeceğiz? 
Bu ne kadar mantıklı olur? O zaman da ABD’yi 
her şeye gücü yeten bir konuma çıkarmış olmaz 
mıyız? Oysa her şeye güç yetiren yalnız ve yalnız 
Âlemlerin Rabbi olan Allah’tır.

Biz, Ebu Bekir el-Bağdadi’nin ve başında bu-
lunduğu IŞİD’in yaptıklarını tasvip ediyor değiliz. 
Çünkü özellikle de Suriye’de yapıp ettikleri Esad 
rejiminin, Siyonist İsrail’in, ABD’nin işine yara-
dığı muhakkaktır. IŞİD’in, Suriye muhalif İslami 
oluşumlarla çatışması asla kabullenilemez. Ama 
bu, IŞİD’i Siyonist İsrail’in ya da ABD’nin veya 
Esad’ın kurdurduğu anlamına asla gelmez. Bu-
nun için net, açık delillerin olması gerekir.

Ebu Bekir el-Bağdadi’nin emir olarak seçil-
mesinde katkısı olan ve IŞİD’in beyni olarak bi-
linen Hacı Bekir’in Suriye’nin kuzeyinde İslam 
Cephesi’nin bir parçası olan Liva et-Tevhid grubu 
tarafından öldürüldüğü, El-Bağdadi’nin ise bu su-
ikastta sağ olarak kurtulduğu iddia edilmiştir.7

7 http:/file.setav.org/Files/Pdf/20140616184404_neo-el-
kaideisid-pdf.pdf
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IRAK İSLAM DEVLETİ (IİD)’NİN
YENİDEN GÜÇLENMESİ

Musab ez-Zerkavi’nin 7 Haziran 2006’de ABD 
tarafından öldürülmesi ve sonrasında ABD’li Ge-
neral Petraus tarafından Irak’ın Oğulları ve Sah-
va güçleri adı altında oluşturulan Sünni Arap 
aşiretlerinin silahlı güçleri, IİD’ne karşı yoğun 
bir mücadele vermişlerdir. Bu mücadele 2011 yı-
lına kadar sürmüştür. Bu süre içerisinde IİD bir 
hayli zayıflatılmış ve savaşçılarının sayısı azal-
mış, işgalci güçlere karşı saldırı yapamaz hale 
gelmiştir. İşte bu dönemde IİD’yi etkileyen ve 
tekrar güçlenmesini sağlayan iki önemli bölge-
sel gelişme gerçekleşmiştir. Bu gelişmelerden 
birisi, Suriye’de Arap Baharıyla birlikte başla-
yan halk ayaklanması, diğeri ise, ABD işgalci 
güçlerin Irak’tan 15 Aralık 2011’de çekilmesidir. 
ABD’nin çekilmesinden sonra, ABD tarafından 
oluşturulan Sahva birlikleri Maliki yönetimi ta-
rafından devamı sağlanmadığı gibi diğer Sünni-
ler de siyasetten dışlanmıştır. Özellikle de ABD 
güçlerinin Irak’tan çekilmesinin tamamlanma-
sından kısa bir süre sonra Irak Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Tarık Haşimi’ye terör örgütlerini des-
teklemek suçundan çıkarılan tutuklama kararı, 
Sünni Araplar arasında büyük bir huzursuzluk 
meydana getirmiştir. ABD’nin çekilmesiyle birlik-
te Şii-Sünni hesaplaşmasının yeniden başladığı 
düşüncesi Arap Baharı’yla birlikte Irak sokak-
larına dökülen Sünni Arapların arasında IİD’nin 
yeniden taban bulabilmesi için uygun bir ortam 
oluşturmuştur. Fakat daha da önemlisi, IİD’nin 
Irak’ta tekrar eşgüdümlü saldırılarına başlaması 
örgütün bir süredir hazırlık içinde olduğunu an-
cak bu tür saldırılar için uygun bir ortam kolla-
dığını düşündürmüştür. Nitekim Haşimi Olayı’nın 
üzerinden iki hafta geçmeden tekrar ülke çapın-
da koordineli bombalı araç saldırılarının gerçek-
leştirilmiş olması örgütün hazırlıklarını tamam-
ladığını göstermiştir. İşte bu iki durum IİD’nin 
yeniden toparlanarak güçlenmesini sağlamıştır. 
Sahvalara ve Irak Güvenlik güçlerine yönelik 
Sünni bölgelerde suikast ve bombalı saldırılar, 
çok sık düzenlenmeye başlanmıştır.

Ebu Bekir el-Bağdadi, hayranı olduğu bin 
Ladin’in 2011 Mayıs’ında öldürülmesi üzerine 
100 intikam saldırısı yemini etmiş ve üç gün 
sonra da Irak’ın Hilla kentinde 24 polisi öldüren 
saldırıyla, Irak’ta intihar saldırılarına imza atmış-
tır. İntihar saldırıları hem Irak güvenlik güçlerine 
hem de ABD işgalci güçlere karşı aralıksız devam 
etmiştir. Bunun üzerine 4 Ekim 2011’de ABD Dı-
şişleri Bakanlığı, el-Bağdadi’yi küresel terörist 
ilan etmiş ve yakalanması ya da öldürülmesi için 

10 milyon dolar ödül koymuştur. Ebu Bekir el-
Bağdadi’den, Times Dergisi,“Görünmez cihatçı”, 
“hayalet” ya da “Dünyanın en tehlikeli adamı”, 
Le Monde ve Liberation gazeteleri ise “Yeni Bin 
Ladin” diye söz etmişlerdir.

Le Parisien Gazetesi’ne göre militanlar en çok 
Bağdadi’nin kişiliğinden etkileniyor. İsmi etrafın-
da yaratılan efsane, taktik zekâsı, Zevahiri gibi 
dağlarda saklanmak yerine savaş alanında mi-
litanlarıyla birlikte savaşması efsaneyi daha da 
devleştiriyor. İngiliz istihbarat servisi MI6’in eski 
anti-terör şefi Richard Barrett, Fransız Haber 
Ajansı AFP’ye “Zevahiri Afgan dağlarında sakla-
nıyor ve zaman zaman birkaç video ve açıklama 
yapıyor. Hâlbuki Bağdadi savaş alanında, ağır şid-
det uygulayan, acımasızca öldüren bir savaşçı ve 
bu yönüyle de örgüte pek çok savaşçı çekiyor” 
diye anlatıyor. Barrett, IŞİD’in 12 bin savaşçısı ol-
duğunu, bunların 3 bininin Batılı ülkelerden geldi-
ğini gösteren bir araştırmadan rakamlar veriyor.8

2012 yılının sonlarına geldiğinde IİD başta 
Kerkük civarındaki yerleşimler ile Bağdat’ta tekrar 
kanlı eylemleri yürütebilme kapasitesine erişmiş-
tir. 2013 yılı ise Irak’ta El Kaide saldırılarının daha 
yoğunlaştığı ve Ebu Gureyb Hapishanesi’nden ka-
çırılan 500 militanın da gösterdiği gibi büyük bir 
zafere dönüştüğü yıl olmuştur. Temmuz 2013’ten 
itibaren ülkede yaşanan şiddet olayları son 5 yı-
lın en yüksek rakamlarına ulaşmıştır. Örgütün 
yeniden hükümet güçlerine ağır kayıplar verdir-
diği, hapishane baskınında görüldüğü gibi büyük 
prestij kazandığı ve Sünni-Şii çatışmasını yeniden 
körükleyerek ülkedeki siyasi atmosferi gerginleş-
tirmeyi başardığı yıl olmuştur.9

IRAK ŞAM İSLAM DEVLETİ (IŞİD)’NİN 
KURULUŞU

Örgüt IŞİD ve İslam Devleti (İD) ismini alın-
caya kadar değişik isimler altında faaliyet gös-
termiştir. İlk kurulduğu yıllarda ismi “Cemaat 
el-Tevhid vel-Cihad” idi. Ekim 2004’te “Tanzim el-
Kaide fi Bilad er-Rafideyn (İki Nehir Arası El Kai-
de/Irak-Mezopotamya El Kaidesi)” ya da daha çok 
bilinen “Irak el-Kaidesi” adını aldı. Ocak 2006’da 
birkaç küçük grupla birleşerek “Mücahidîn Şûrâ 
Konseyi,” Ekim 2006’da ise “Irak İslâm Devleti” 
adını aldı.10 Nisan 2013’te adı “Irak ve Şam İslâm 

8  http://www.amerikaninsesi.com/content/bagdadi-cihadis 
tan-in-yeni-halifesi/1947443.html

9  http://www.21yyte.org/ adresinden 11.06.2014 20:26 
tarihinde indirilmiştir

10 Daha geniş bilgi için bkz; Ali KAÇAR,  Genç Birikim Dergisi,  
Temmuz-2014 sayısı
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Devleti” olarak değiştirildi. Son olarak da Tem-
muz 2014’ten bu yana, Ebu Bekir el-Bağdadi’nin 
sözcüsü Adnani’nin Hilafeti ilan etmesi ile “İslam 
Devleti” ismini almış oldu.

Suriye’de 15 Mart 2011’de halk ayaklanması 
başladığında IİD üyeleri Suriye’ye girişin yolları-
nı aramaya başlamışlardır. Albay (bazıları da ge-
neral11 olduğunu söylüyor) Hacı Bekir, Suriye’ye 
direkt olarak gitme fikrinin örgüt içinde tartışma 
yaratacağını ve dağılmaya sebebiyet vereceğini 
çünkü örgüt içinde zaten ayrılmayı düşünen bazı 
komutanların olduğu görüşünü savunmuştur. 
Böylece Bağdadi ilk süreç zarfında, örgüt için-
de Suriye’ye gitmeyi yasaklamış ve emrine karşı 
çıkanların “mürted” konumuna düşeceğini ilan 
etmiştir. Bu kararı vermesindeki sebep olarak 
da Suriye’deki durumun henüz netleşmediğini 
ve biraz sabretmek gerektiğini göstermişti. Hacı 
Bekir ise, Suriye’de açılacak cephe için araların-
da Iraklı olmayan ve Suriyeli bir lider altında sa-
vaşacak Suriyelilerin oraya gönderilmesi fikrini 
ortaya atmıştı. Dolayısıyla örgüt içinde (ve üst 
kadroda) dağılmanın önüne geçilmiş olacaktı.

Bunun üzerine Ebu Bekir El Bağdadi, Suriye’de, 
el Kaide’nin örgütlenerek yeni bir cephenin açıl-
ması için Muhammed Colani’yi görevlendirmiştir. 
Bu görevlendirme ve Suriye’de grup kurma El 
Kaide Merkezi’yle görüşülmüş, Suriye’ye geçecek 
kişilere El-Kaide ismini ve bağlantılarını açıklama-
maları kaydıyla merkez El-Kaide tarafından onay 
verilmiştir.12 Böylece bu karar gereğince Colani 
liderliğindeki Nusra Cephesi’nin kuruluş süreci de 
başlamış oldu. Zaten Nusra Cephesi kadrolarının 
birçoğu Ebu Musab el Zerkavi’nin cihat ağından 
gelmekteydi. 2000’lerde kurulan bu ağ 2002’de 
Bağdat’a Zerkavi’nin Afganistan’dan İran yoluyla 
gelişinden sonra sağlamlaştı. 2000 yılında Zerka-
vi ile birlikte Herat’ta bulunan Suriyeliler, Suriye 
ve Lübnan’da şubeler açmak için gönderilirken 
Zerkavi de grubu Irak’ta kontrol etmekteydi. Bu 
cihatçılar Suriye’de, potansiyel savaşçıları Irak’a 
göndermek için misafir evler kurmuşlar ve alt-
yapı geliştirmişlerdi. Bu dönemde Levant’taki13 
Körfez ülkelerinden gelen cihatçılar ülkelerindeki 
sempatizanlardan maddi destek sağlarken, Suri-

11 “Ebu Bekir El-Bağdadi’nin kral yapıcısı “sakalsız” bir Baas 
generalidir.” http://www.aksam.com.tr/yazarlar/isidin-sirlari 
-ve-elbagdadinin-tahta-cikisi1/haber-317319

12  http://setav.org/tr/neo-el-kaide-irak-ve-sam-islam-dev- 
leti-isid/perspektif/15970

13 Levant veya Bilâdü’ş-Şâm  net olmayan coğrafi bir 
terimdir.  “Doğu Akdeniz ülkeleri” anlamına da gelmektedir. 
1920 ile 1946 yılları arasında Fransız mandası altındaki 
Suriye ve Lübnan Levant devletler olarak isimlendiriliyordu.

ye, bu ağı finanse etmek için ana kanal olarak 
kullanılmıştı.

Ancak 2007’de Suriye hükümeti, cihatçılara 
gösterdiği üstü örtülü toleranstan (göz yumma-
dan) vazgeçerek Irak politikalarını değiştirmiş ve 
Zerkavi’nin örgütünün Suriyeli üyelerine baskı 
uygulamaya başlamıştır. Bu değişikliğin kurban-
larından biri de 2007 sonlarında Irak’a savaşçı 
göndermekteki rolünden dolayı Suriye istihbaratı 
tarafından suikasta uğrayan Şeyh Ebu’l Ka’kaa idi. 
Bu gibi vakalara ve oluşturulan baskılara rağmen 
cihat ağı hiçbir zaman yok edilememiş, birçok üye-
si Irak’a göç ederek tutuklanmaktan kurtulmuş ve 
bu kişiler 2011’de halk ayaklanmasının başlama-
sı ile Suriye’ye geri dönmüşlerdir. Bugün, çeşitli 
kesimlerce Irak’taki El-Kaide direnişinin Suriye 
istihbaratı tarafından örgütlediği ve desteklen-
diği söylenmektedir. Suriye rejimi, Irak’taki ABD 
işgaline karşı direnen ve Suriye üzerinden Irak’a 
geçen savaşçıları görmezlikten gelmenin dışında 
hiçbir yardım ve desteği olmamıştır. Irak’ta, işgal-
ci ABD’nin yardım ve desteğiyle Maliki yönetime 
gelince, Suriye rejimi de, Suriye üzerinden Irak’a 
geçmeye çalışan savaşçılara göz açtırmamıştır. 
Hatta Irak El Kaidesi’ne karşı operasyona başlat-
mış ve kamplarını kapatıp elebaşlarına suikastlar 
düzenlemiştir. Ancak Baas rejiminin baskıları, Su-
riye’deki savaşçıların varlıklarını tamamen sile-
memiştir. Yeraltına inen hücreler ikinci bir emre 
kadar ‘uyuma’ yoluna gitmiştir.

Beklenen ‘kalk’ borusu Haziran 2011’de ça-
lınmıştır. Ülkede Arap Baharı etkisiyle başlayan 
rejim karşıtı çatışmalar Irak El Kaidesi’ni heye-
canlandırmıştır. Esad’ın operasyonundan kaçıp 
Irak’a sığınan Suriyeli El Kaideciler bir bir geri 
dönmeye, muhaliflerle saf tutmaya başlamıştır. 
En Nusra’nın bugünkü lideri Ebu Muhammed 
El Colani de bu savaşçılardan biriydi. Irak El 
Kaidesi’ni kuran Musab El Zerkavi’nin dizinin di-
binde yetişen Colani, çoğunu Irak cephesinden 
tanıdığı çekirdek kadrosunu (Şûra Meclisi) kısa 
zamanda şekillendirmiştir. Böylece En Nusra 
Cephesi Suriye’de Eylül 2011 tarihinde kurulmuş 
ve 25 Ocak 2012’de youtube yüklenen bir video 
ile oluşumlarını ve amaçlarını dünyaya duyur-
muştur. Nitekim birkaç ay içinde Afgan El Kai-
desi tarzında (takım, tabur, tugay) organize olan 
örgüt, rejime bağlı milislere (Şebbiha) yönelik 
eylemlere girişmiştir. Örgütün ilk bir yılda 2-3 
bin kişilik eylemci sayısı, özellikle kırsal alandaki 
hükümet birimleri ile askerî üslere düzenlediği 
etkili operasyonların ardından hızla artmıştır.14

14  http://www.incanews.com/dosya/2383/nusret-cephesi-
kimdir-batinin-gozunden-nusret-cephesi
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Nusra Cephesi, birden bire dünya çapında 
bir üne mazhar olmuştur. Körfez’den, Kuzey 
Afrika’dan, Yemen’den ve hatta Avrupa’dan ge-
len binlerce “cihatçının” ilgi odağı olmuştur. Hacı 
Bekir ve Bağdadi, Nusra’nın bu ani yükselişten 
endişe etmeye başlamıştır. Ne de olsa Nusra 
Cephesi, varlığını Irak İslam Devleti’ne ya da 
Bağdadi’ye borçlu idi.15

Nusra Cephesi ciddi olarak çalışmalarına 
Ekim 2011-Ocak 2012 arasında Şam kırsalı ve 
Humus’ta birkaç toplantı ile başlamıştır. Nusra 
Cephesi, bu ilk toplantılarda gerçekleştirmek 
üzere 5 ana hedef belirlemiştir:

1- Mevcut cihatçıları içine alan ve birbirleri ile 
bağlantısını sağlayan uyumlu bir yapı kurmak.

2- Çatışmanın İslam tabiatına dair şuuru 
güçlendirmek.

3- Grubun askeri kapasitesini kurmak, silah 
elde etmek ve eleman temini için fırsatları de-
ğerlendirmek, güçlerini kullanabilecekleri gü-
venli mevkiler ele geçirmek.

4- Suriye’de bir İslam devleti kurmak.
5- Levant’ta bir Hilafet kurmak.

Ebu Muhammed El-Colani liderliğinde En-
Nusra Cephesi kısa zamanda Kuzey Afrika, Kör-
fez ve Avrupa’dan savaşçıları bünyesine katarak 
güçlenmiştir. Güçlenen En-Nusra, El-Bağdadi’nin 
mutlak itaat üzerine kurulu dünyası için tehlike 
çanlarının çalınmasına neden olmuştur. Dışarıdan 
gelen savaşçıların El-Bağdadi’ye biat etmeden En-
Nusra’ya katılması, El-Bağdadi’nin El-Colani’nin 
“paralel iktidar” kurduğunu düşünmesine ve 
buna engel olmaya çalışmasına sebep olmuş-
tur. Bunun için önce El-Colani’ye mesaj gönderip 
El-Nusra’nın IİD’ye biatlı olduğunu açıklamasını 
istemiş; fakat El-Colani bu çağrıyı kibarca red-
detmiştir. Sebebi ise bu tarz bir biat çağrısının En-
Nusra’nın Suriye’de artan popülerliğine ve Suriye 
devriminin geneline zarar vereceği inancıydı.

El-Colani’den gelen olumsuz cevap üzeri-
ne Hacı Bekir, Suriye’ye önce El-Golani’yi takip 
etmesi için ajanlar, ardından ise 10 Iraklı gön-
dermiştir. Gelen Iraklıların bir kısmının bile El-
Colani’nin En-Nusra-IİD ayrımına hak vermesi, 
El-Bağdadi’nin paralel iktidar endişesini gerçeğe 
dönüştürmüş ve IİD’nin komple Irak’a kayması-
nı engellemek için taktiksel bir hamle olarak ku-
rulan En-Nusra’nın, avuçlarının içinden kaydığını 
yavaş çekimde seyreder olmuştur.16

15  http://www.timeturk.com/tr/2014/06/11/dunden-bugu-
ne-irak-sam-islam-devleti-isid.html#.U5gGnFVrMug

16 http://setav.org/tr/isidin-sirlari-nusranin-dogusu/yorum/16010

Bunun üzerine El-Bağdadi istemeyerek de olsa 
Suriye’ye gitmek zorunda kalmıştır. El-Bağdadi,  
Suriye’de, sadece birkaç kişinin yerini bildiği ve 
Türkiye sınırına yakın güvenli bir eve yerleşmiştir. 
Öncelikli amacı El-Colani’nin de içinde bulunduğu 
En-Nusra liderleriyle yüz yüze görüşüp biatlarını 
almaktı. Bazı En-Nusra liderleriyle toplantılar yap-
mış, fakat El-Colani birkaç defa çağırılmasına rağ-
men El-Bağdadi ile görüşmeye gelmemiştir. Bunun 
en önemli sebebi El-Bağdadi’nin kendisine kızgın 
olduğunu bilmesi ve suikasta uğramaktan kork-
masıydı. Bunun üzerine El-Bağdadi, El-Colani’ye 
bir mesaj göndererek En-Nusra’nın yakında lağ-
vedileceğini söylemiş ve bunu El-Colani’nin ken-
disinin açıklamasını istemiştir. Bu istek de bilindiği 
üzere reddedilmiş, sebep olarak da Suriye halkının 
IİD’yi benimsemeyeceği gösterilmiştir. Böylece El-
Bağdadi ile El-Colani arasındaki bağ kopmuştur.17

Bu tartışmalar devam ederken El-Kaide Li-
deri Eymen Zevahiri’nin 7 Nisan’da taraftarlarını 
Suriye’de İslam devleti kurmaya çağırmıştır. El-
Kaide’nin Irak kolunun Lideri Ebu Bekir Bağdadi 
ise, 8 Nisan 2013’de Suriye’deki Nusra Cephesi 
ile birleştiklerini ve Irak-Şam İslam Devleti kur-
duklarını açıklamıştır. Ancak Nusra Cephesi Lide-
ri Ebu Muhammed Colani, 10 Nisan’da yaptığı bir 
açıklamayla Bağdadi’nin ifadelerini yalanlayarak 
Irak-Şam İslam Devleti adlı bir örgüt içerisinde yer 
almadıklarını söylemiş; bununla birlikte el-Kaide 
Lideri Eymen Zevahiri’ye bağlılığını bildirmiştir. 

El Kaide lideri Zevahiri, Colani ile Bağdadi 
arasında oluşan problemi giderme noktasında 
bir takım atılımlarda bulunmuştur. Bağdadi, bu 
atılımların hiç birisini kabul etmemiştir. El-Kaide 
Merkez ve Eymen el-Zevahiri IİD’nin Irak’ta, 
Nusra’nın da Suriye’de kalmaya devam etmesi-
ni; El-Bağdadi ve El-Colani bir yıl boyunca grup-
larının başında kalmaya devam etmesini; bir yıl 
sonra ise yeni bir değerlendirmeyle Şûra kara-
rıyla devam edip etmeyeceklerine karar verile-
ceğini duyurmuştur. Her iki grubun da birbirini 
desteklemeye devam etmesi gerektiğini, ara-
daki ihtilaflara yönelik hakem olarak (Ahrar eş-
Şam’ın kurucularından) Ebu Mus’ab es-Suri’yi 
atadığını açıklamıştır. Bu kararı Nusra Cephe-
si kabul ederken IŞİD reddetmiş ve Suriye’de 
kalmaya devam edeceğini açıklamıştır. Gerek 
El-Kaide Merkez, gerekse Suriye’deki isimler ve 
gruplar IŞİD’i kararından vazgeçirmeye çalışsa 
da bir sonuç alınamamıştır.18 (Devam edecek)

17  http://www.aksam.com.tr/yazarlar/ufuk-ulutas/isidin-
sirlari-suriyeye-giris/haber-319600

18  http://setav.org/tr/neo-el-kaide-irak-ve-sam-islam-dev-
leti-isid/perspektif/15970
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Katil İsrail’i boykot etmek neye yarar 
ya da neye yarayacak (?) cümlesi-
nin Türkçedeki karşılığı; “Gazze bizim 

meselemiz değil, biz kendi halimize ağlayalım, 
zaten yeterince sorunumuz var.” demektir. Bu 
cümleleri söyleyen birinin hayatına baktığımızda, 
çocukluğunda danone ile beslenmiştir. Gençliği 
kafelerde nescafe içerek geçmiştir. Sofrasında 
kara kolayı eksik etmeyerek iftarını açmıştır. Sı-
cak yaz günlerinde algida dondurması ile serin-
liğin tadını çıkarmıştır. Fakat farkında olmadan 
kafasını Yahudileştirip, katil İsrail’in cephanesine 
katkıda bulunduğu gerçeğini gözden kaçırmıştır. 
Şu cümleyi kafalarımızın henüz işgal edilmemiş 
bir yerine not edelim: Kola içmezsek ölmeyiz 
ama içersek öldürülen masumların ölümü-
ne katkıda bulunmuş oluruz…

Miladi 617 yılında Müslümanlara karşı yapılan 
boykotun amacı neydi? Mekke’nin Yahudileşmiş 
müşrikleri neden Allah Resulü (sav) ve Müslü-
manları boykot etti? 

O tarihe baktığımızda İslam’ın büyümesine 
engel olmak amacıyla müşrikler tarafından ger-
çekleştirilen her türlü teşebbüs faydasız olmuş-
tu. Müslümanların sayısı günden güne her türlü 
şiddet ve işkenceye rağmen hızla artmaktaydı. 
Üstelik İslam’ın nuru Mekke dışındaki kabilele-
ri de kucaklamaya başlamıştı. Hz. Ömer ve Hz. 
Hamza gibi iki kahraman İslam’ın safına katıl-
mışlardı. Hz. Ömer önceki halinin tam tersine, 
İslam davasını bütün güç ve gayretiyle benim-
semiş, adeta İslam’ın sağ kolu olmuştu. Bu du-
rum, Müslümanlara cesaret ve moral verirken, 
Mekke’deki müşrikleri fazlasıyla sarsmış ve on-

ları derinden derine düşündürmüştü…

Diğer taraftan Kureyş müşrikleri, Necaşi’nin 
ülkesine sığınan Müslümanları geri alma işini de 
başaramamışlardı. Hükümdar Ashame, Müslü-
manları vermediği gibi onları koruyacağına dair 
de söz vermişti. Bütün bunlar Kureyş müşrikle-
rini son derece tedirgin edip endişelendirmeye 
sevk ediyor ve yeni kararlar almaya, yeni planlar 
tertiplemeye zorluyordu. Müşrikler, işkence ya-
parak ve şiddet uygulayarak kimseyi dininden 
çeviremeyeceklerini anlamışlardı. İslam’ın ilerle-
yip yayılmasına engel olamayacaklarını, yaptık-
ları akıl almaz işkence ve zulümlere rağmen tek 
bir Müslüman’ın dininden dönmediğini görerek 
anlamış oldular. O halde bütün bunların dışında 
başka bir siyaset takip etmeleri gerekiyordu ve 
bu yolda karar almaları lazımdı. Ve öyle yaptılar. 
Vakit kaybetmeden bir araya geldiler. Belli bir 
vakit düşünüp taşındıktan sonra aralarında hem 
fikir olup gerek Müslüman gerekse gayrimüslim 
olsun Haşimoğullarının tamamıyla münasebetle-
rini kesmeye karar verdiler.

İttifakla aldıkları bu kararın maddelerini de 
şöyle yazdılar:

Haşim ve Muttaliboğulları ailelerinden kız 
alınmayacak.

Haşim ve Muttaliboğulları ailelerine kız veril-
meyecek.

Haşim ve Muttaliboğullarına hiçbir şey satıl-
mayacak.

Haşim ve Muttaliboğullarından hiçbir şey sa-
tın alınmayacak. *(1)

Ve bu kararı da Kâbe duvarına astılar. Ayrıca 

Katil İsrail’in Sponsoru Olma (!)

Mehmet ADIGÜZEL
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bu karara aykırı davranmaya-
caklarına dair yemin ettiler. *(2)

Yapılan bu boykot Haşim ve 
Muttaliboğullarının vücudunu 
ortadan kaldırmaya ve kökleri-
ni kazımaya ve onları ortadan 
kaldırmaya yönelikti. Bu durum 
karşısında Haşim ve Muttali-
boğulları artık dağınık bir şe-
kilde ayrı ayrı semtlerde otu-
ramazlardı. Ebu Leheb hariç, 
Mekke’nin kuzey tarafında bulu-
nan Şi’b-i Ebu Talib (Ebu Talib 
Mahallesi) denilen yere topluca 
taşındılar.*(3) 

Artık bu mahalle sakinleri 
ile bütün münasebetler kesil-
mişti. Yanlışlıkla da olsa oraya 
gidenler ağır bir şekilde azarla-
nıyordu. Müşrikler boykota uğ-
rayanların toplandıkları mahal-
leye yiyecek, içecek adına hiçbir 
şey sokmuyorlardı. Sadece hac 
mevsiminde dışarı çıkıp alışveriş 
yapmalarına müsaade ediliyor-
du. Müsaade edilen durumlarda 
bile çarşı pazarda, köşe başla-
rında durarak Müslümanların bir 
şey almalarına engel olmak için ellerinden geleni 
yapıyorlardı. Hatta satıcılara zaman zaman teh-
ditler edilerek Müslümanlara bir şeyler satma-
maları tembih edilmişti. Ebu Talib Mahallesindeki 
çocukların açlıktan gelen acıklı ve yürek parça-
layıcı feryatlarına müşrikler kulaklarıyla birlikte 
gönüllerini de tıkamışlardı. Taşları parçalayacak 
dereceye gelmiş bu feryatlarından adeta emsal-
siz bir zevk alıyorlardı Mekkeli müşrikler(!)

İmansızlık, inkâr ve küfrün türevi; insanı in-
sana karşı ne kadar merhametsiz ve gaddar bir 
duruma getirmiştir. Öyle ki Müslümanlar yiyecek 
bir şey bulamadıklarından dolayı ağaç yaprakları 
hatta yerde buldukları kuru deri parçalarını ate-
şe tutup yemeye başladılar.

Peki, bütün bunlar neden yapılıyordu?

Tek bir şey için: Allah Resulü’nü (sav) teslim 
almak…(!) 

Miladi 617 yılında Müslümanlara karşı yapı-
lan boykot tam üç yıl sürdü. Ve Müslümanlar üç 
sene boyunca zorluk çektiler. 

Şimdi tekrar şu cümleyi yazmak istiyorum;

Katil İsrail’i boykot etmek neye yarar? Ne 
faydası olacak yapılan boykotun?

Mekkeli müşrikler İslam’ın dünyaya yayılma-
sını engellemek için Müslümanları boykot edebi-
liyorken, bizler oturduğumuz yerden Katil İsrail’i 
boykot etmekten aciziz(!) 

Son olarak Katil İsrail’i farkında olmadan 
ayakta tutan, ekonomisine can veren cephane-
sine dolaylı olarak katkıda bulunanlara, yapılan 
boykotun etkisiz olmayacağını belirtmek isterim.

Boykot, safını belli etmenin en küçük adımı-
dır(!)

Selam ve dua ile…

Kaynaklar:

İbn Hişam, Sire, c. 1, s. 375; İbn Sa’d, Tabakat, 
c. 1, s. 208-209; Belazuri, Ensab, c. 1, s. 229-230; 
Taberi, Tarih, c. 2, s. 225.

İbn Hişam, a.g.e., c. 1, s. 375; İbn Sa’d, a.g.e., c. 
1, s. 209; Belazuri, a.g.e., c. 1, s. 230.

İbn Hişam, a.g.e., c. 1, s. 376; İbn Sa’d, a.g.e., c. 
1, s. 209;  Taberi, Tarih, c. 2, s. 225.
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Kitaplar olmasa imiş, hayat da olmaz 
imiş. Kalbimiz okuyarak atmaya başladı 
yavaş yavaş. Okuyorum, okuyorsun ve 

okuyor; ne kadar güzel! Ama okumuyoruz, oku-
muyorsunuz ve okumuyorlar! Bunlar uzak tespit 
olmaktan ziyade, yakınımızı çepeçevre kuşatmış 
vaziyette. Okumak güzel evet; peki yazmanın lez-
zeti nasıl imiş? Eğer yazmaya kapı aralamıyorsa 
okumak; onu nereye kondurmalıdır ki?

Şimdi bize, bu sözleri sarf ettiren okunaklı ve 
pek dokunaklı esere geçmek gerekirse eğer; şe-
hadet bilincini hem kendi zamanına hem de ge-
lecek tüm zamanlara nakşeyleyip de giden bir 
şehid adamın/Seyyid Kutub’un 1990’da Türkçe-
ye Arslan Yayınlarınca Hasan Fehmi Ulus’un usta 
mütercimliğiyle İslamî Etüdler ismiyle çevrilen; 
diğer kitapları kadar gündem edilmeyen, üzerinde 
durulmayan ve aslında böyle yapılarak bir vebalin 
altına girildiğini düşündüğüm bir kitap... Bu vebal 
düşüncesinin baskın çıkması beni, onu tanıtma-
ya iten sebeptir. Şimdiye değin böylesi heyecan 
ve umut verici, harekete geçirici bir kitap neden 
genç dimağlara sunulmadı? sorusunu sordurucu 
bir eser…  Yoldaki İşaretler’den alta kalır bir yanını 
göremedim okuyunca. Ve okurken tüylerimi diken 
diken eden bu şehid sözlerin; tâ şehadetinden on 
dört sene evvel (1952) yazıldığını da görünce, bir 
şehidin yaşamının ölümüne eşdeğer olduğunu his-
setmeden edemiyor insan. Bu eserdeki yazılar, o 
dönemin Mısır’ında yayın hayatına devam eden Da-
vet Gazetesinde ve er-Risale dergisinde neşredilir.

Eserde itikadî, içtimaî, siyasi, ekonomik, edebî, 
hukukî, ailevî, ahlakî mevzulardan Müslüman 
Kardeşler Cemaati’ne ve şehid İmam Hasan el 
Benna’ya kadar çok yönlü bir konu dağılımı var. 
Seyyid Kutub’un yaşadığı yıllarda toplumuna ve 
ülkesine kayıtsız kalmadığını, soru ve sorunlara 
karşı mümin duyarlılığı içerisinde konuların bam-
teline bastığını ve çözüm yollarını arşınladığını gö-
rüyoruz. Halka üst perdeden bakıp yalnızca ede-
biyat yapma sevdasında olanlara büyük bir ders 
verici nitelik taşımıştır yaşadığı o günlerde. Kitap 

içerisindeki makalelerde zaman zaman yaşadığı 
ülke olan Mısır özeline girmesi kaçınılmazdır. Zira 
orada yaşıyor, oradaki insanları dikkate almadan 
edemiyor ki! Bir yazar, hele bir de şehidliğe giden 
bir yolun taliplisiyse eğer; insanlara meşale olma 
görevini en zirve noktasına kadar yapmak zorun-
dadır ve nihayetinde yapmıştır da. Sözleri bıçak 
gibi kesmiştir muhatabı olanları. Yazmakla kalma-
mış, meydanlara kazmıştır cümlelerini.

Şehadetiyle ülkesinin sınırlarını aşarak nice 
memleket insanlarını etkileme bahtiyarlığına eri-
şen bu kutlu şehid, mevzu bahis bu eserinin he-
men başında “Tağutların Yıkılışı”nı ve “Allah’ın 
Rasulünün Zaferi”ni konu ediniyor. İnkılâpçı bir 
kimlik ve misyonla tarihe el atan bir önderin yıkar-
ken yapmanın ustalığını gösterdiği o izzetli günle-
ri resmederek, kitabının daha başında okuyucuyu 
harekete bandırıyor. Oturarak okuyorsanız eğer, 
ayağa kalkma ve haykırma ihtiyacı hissedeceksiniz 
bir müddet sonra. Ki biliyorsunuz ki, ne tağutların 
kökü kurumuştur ne de muvahhidlerin mücadelesi 
son bulmuştur. Hak ile Batıl’ın amansız kavgası, ilk 
insandan son insana kadar uzanan bir telekomüni-
kasyon uzantısı işlevi görür gibi yayıldıkça yayılır. 

Ailevî hususlardan birini ele alırken, bir kadı-
nın tek bir erkeğe tahsis edilişini büyük bir hikmet 
olarak karşılar ve biyolojik açıdan en sağlıklı ve 
en yararlı yolun bu olduğunu belirttikten sonra; 
çocukların en nezih ve en temiz bir şekilde vü-
cut bulmasına tek çare olarak yine bunu görür. Bu 
sözlerinden olarak, onun ne kadar derin bir ilmi 
birikimi üzerinde taşıdığını anlayabiliyoruz.

O dönemde Mısır hükümetinin nüfus planla-
masına gitmesine şiddetle karşı çıkar. Eğer başka 
ülkelere karşı kuvvet gösterisinde bulunmak is-
teniyorsa, bunun nüfusun önüne geçmekle değil, 
aksine nüfusun önünü açmakla olacağını hatırlatır. 
Mesela yine o günlerde Almanya, İtalya, Rusya, 
Japonya gibi ülkelerin ve hatta küçücük İsrail’in 
bile kat kat nüfus artırma derdinde olduğuna dik-
katlerini çeker yetkililerin.

İslamî Etüdler’i 
Okumak da
Varmış Serde

Fatih PALA
fatihpalafatih@gmail.com
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Köleliğe öyle bir tanım getiri-
yor ki, belki de bu tür bir tanımla 
ilk kez karşılaşıyorsunuz. Sosyal 
sistemlerin ve ekonomik şartların 
zoruyla özgürlüklerini yitirme du-
rumunda bırakılan, efendiler ta-
rafından ticaret metaı ve hayvan 
muamelesi gören kişilerin köle 
olmadığını; bilakis, asıl kölenin, 
sosyal sistemlerin ve ekonomik 
şartların en ufak bir şekilde bile 
tutsaklığa zorlamadığı halde, buna 
isteyerek can atan kişilerin köle 
olduğunu, beyinleri zonklatıcı şe-
kilde sunar.

Peki ya özgürlük! Özgürlüğün 
yumruğunun bazen kanayabilece-
ğini, ama kahredici bir nitelik taşıyan darbeyi vur-
ma bahtiyarlığının daima onun olduğunu, böylesi 
darbeyi daima onun indireceğini söylüyor Seyyid 
Kutup. Tabi ki bunun Allah’ın yeryüzündeki ka-
nununun bir gereği olduğunu da eklemeyi unut-
muyor. Çünkü özgürlük onun için, geleceğin zir-
vesindeki en yüce gayedir ve kölelikse geçmişin 
uçurumlarına doğru tepe taklak yuvarlanan çarpık 
bir dönüştür. (Şimdiden tavsiye hakkımızı kullan-
mak gerekirse eğer, bu eseri okuyacak olan kar-
deşlerimin kölelik bahsini ağır ağır ve sindirerek 
okumalarını isterim.)

Sözün o esrarlı gücüne, belli bir zaman sonra 
inanmaya ve onun etkisini görmeye başlar. Yaz-
dıklarıyla toplumu zor günlerde nasıl ayakta tut-
tuğunu kendisi bile anlayamaz. Bunun Rabbinden 
gelen bir lütuf olduğunu kavrar. Ve artık tarihe 
mal olmuş şu müthiş sözlerini tüm mücahidliğiy-
le bayraklaştırır: “Muhakkak ki, kalem sahipleri 
çok şey yapabilir. Ancak bir şartla: düşüncelerinin 
yaşayabilmesi için kendileri ölecekler, bunu göze 
alacaklar. Düşüncelerini, etleriyle ve kanlarıyla 
besleyecekler! Hak olduğuna inandıkları şeyi söy-
leyecekler! Her kelime uğruna kanlarını feda ede-
cekler! Şüphesiz düşüncelerimiz de, kelimelerimiz 
de hareketsiz cesetler olmaktan kurtulamayacak-
lardır. Ne zaman ki, biz onların uğrunda ölürüz, 
onları kanlarımızla besleriz; işte o vakit dirilik ka-
zanırlar, diriler arasında yaşama şansını elde eder-
ler. Bunun başka yolu yoktur.” 

Ne kadar sarsıcı, ne kadar heybetli ve ne kadar 
öğüt verici mücahid sözler bunlar, değil mi? Belki 
de bir çok Seyyid Kutup okuyucusu, bu sözlerinin 
hangi eserinde geçtiğini merak etmişlerdir. İnşal-
lah bu vesileyle kaynağını göstermiş oluyoruz kar-
deşlerimize.

Aslında bu konudaki söyleyecekleri bu kada-
rıyla bitmez. Masalarının başında oturup da zarif 

kelimeler seçen, süslü cümleler 
düzen ve parlak hayaller kuran ve 
bunlar için kendilerini zorlayan ya-
zarlara nasihat etmekten berî dur-
muyor şehid yazar. Çekilen onca 
zahmetin boşuna olduğunu, boş 
yere kendilerini yorduklarını dile 
getiriyor ve ruhun parlaması, kal-
bin aydınlanması ve yüreklerde bir 
kıvılcım çakılması için düşünceye 
olan imanın ateşinin gerekli oldu-
ğunu serdediyor. Kelimelerin ve 
cümlelerin hayatını buna bağlıyor.

Kitabın bazı yerlerinde şehidin, 
Batı Sömürgeciliğine karşı isyan 
bayrağı çektiğini alenen görüyor-
sunuz. Sayıları milyonları bulan 

ülke evlatlarının yüreklerine kin, nefret ve intikam 
tohumlarının ekilmesini, kendi ayakları üzerinde 
durma yetkinliğine sahip olmaya başladıkları andan 
itibaren, Batı’nın insanlığın düşmanı olduğunu ve 
ellerine geçen ilk fırsatta onu yerle yeksan etmeleri 
gerektiğini inkılâpçı bir öncülükle haykırıyor. Ve ye-
ter artık, diyor.

Kitabın sonlarına doğru Şehid İmam Hasan el 
Benna’dan ve onun müthiş hareket ve cemaat de-
hasından bahis açmayı da bir ödev bilir Seyyid Ku-
tup. Allah’ın ona bahşettiği davetçi kimliğiyle halk-
ları dize, yani rahmet denizine halka halka getirmesi 
ve şerefli ömrünü şehadetle bereketlendirmesi pek 
az kimselerin nasibidir. Kutub’un kelimelerin mum-
dan yapılan gelinler gibi olduğu ve ne zaman onla-
rın yolunda ölünürse; işte o vakit ruh kazanacakları, 
hayat bulacaklarına dair sözleri, el Benna’nın şeha-
deti vesilesiyle dilinden onurluca dökülür. 

 Ve eserinin sonunda, 50’li yılların başında yap-
tığı Suriye ve Lübnan gezisi sonrası Müslüman Kar-
deşler üzerindeki izlenimlerini paylaşıyor. Onlara, 
sadece Mısırın değil, tüm dünyadaki Müslümanla-
rın ihtiyacı olduğunu, diğer ülke topraklarındaki 
kardeşlerinin kendi siyaset ve yöntemlerini merak 
ettiklerini büyük bir iştiyakla bildiriyor. Sonra da, 
vahyi baz alarak çok geniş bir perspektifle davayı 
tüm insanlara ulaştırma bilincini yaşatmak gerek-
tiğini ve evrensel boyutta yürüyecek dava erleri-
nin büyümesini ümit ederek; sözlerini selam verip 
rahmet dileklerinde bulunarak bağlıyor.

Şehadetinin 48. yılında yolumuzu hâlâ aydın-
latma görevini sürdüren aziz şehidin bu kıymetli 
eserini zihinlerinize misafir etmeyi, sorumluluğu-
mun verdiği bir zorunluluk olarak gördüm.

İslamî Etüdler’in en az Yoldaki İşaretler kadar 
önemsenmesini ve öncelenmesini istirham ederek 
‘ey şehid yolun yolum oldu benim.’ ezgisini dinle-
meye koyuluyorum şimdi yeniden.
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Katil İsrail desen ne olur!
Terörist, soysuz İsrail diye bağırsan ne 
olur!

Şerefsiz İsrail desen ne olur!
Kahrolsun İsrail diye sloganlar atsan ne olur!
Evine Coca Cola, Pepsi, Fanta ve Cappy marka 

İsrail mallarını alıyor musun?
Banyonda Clear, Panten, Elidor, Blendaks ve 

İpana marka İsrail malları var mı?
Çamaşırını Ariel, Omo, Rinso, Yumoş ve ACE 

marka İsrail mallarıyla mı yıkıyorsun?
Yazın sıcağında “Algida” dondurma yalıyor mu-

sun?
Mutfağında Domestos ve Pril marka İsrail mal-

ları var mı?
LM, Parlement, Malbora ve Winston gibi İsrail 

ve İngiliz marka sigaralar alıyor musunuz?
Adidas, Levis, NİKE gibi Yahudi markası olan 

ayakkabı ve elbiseleri alıyor musunuz?
Evet bunları ve bunun gibi bir çok İsrail malını 

alıp kullanıyoruz… Evimize sokuyoruz.
İSRAİL’İ ÖNCE EVİMİZDEN DEFEDELİM
Önce evimizi İsrail’in işgalinden kurtaralım. 

İnanın İsrail’in zulmünü engellemek istiyorsak 
bunları yapmalıyız. İsrail’in zulmüne dur demek is-
tiyorsak önce bunları yapmalıyız.

Bugün İsrail, Gazze’ye 700 ton bomba atıyor. 
Bunun İsrail’e masrafı ne biliyor musunuz? Hiç bir 
masrafı yok. İsterse günde bin ton bomba atsın 
gene bir masrafı olmaz. Çünkü bugün 700 ton 
bomba atıyorsa bir saat sonra masrafını hemen çı-
kartıyor. Çünkü bir saat içerisinde dünyada içilen 
Coca Cola’nın haddi hesabı belli değil. Coca Cola 
gelirinin yüzde ellisini İsrail ordusuna bağışlıyor. 
Bazen de yüzde yüzünü. Bu sadece Coca Cola için 
söylediklerimiz.

Yani sonuç olarak şu çıkıyor: Bugün İsra-
il Gazze’ye 700 ton bomba atıyor. Bir hafta için-
de Türkiye’de tüketilen Coca Cola ile bu masrafı 
çoktan karşılıyor.Velhasıl İsrail’in Gazze’ye attığı 

bombanın, merminin masrafını bizler karşılıyoruz. 
Aslında yapmamız gereken market market dolaşıp 
marketleri bakkalları bilinçlendirip Coca Cola sat-
malarını engellemeliyiz. İnsanlara tek tek anlatıp 
Coca Cola, Pepsi ve Fanta almamaları için onları 
bilinçlendirmeliyiz.Eğer bu bilinçlendirme hareka-
tı organize şekilde yapılabilirse Coca Cola, Fanta, 
Pepsi bir çok yerde alınmaz satılmaz hale gelecek-
tir. İsrail’in Gazze’ye düzenlediği harekata karşılık 
biz de böyle bir harekatı başlatmalıyız.

Türkiye’de marketlerde tüketilen malların çoğu 
İsrail veya İngiliz ürünü.

Türkiye’de tüketilen temizlik malzemesinin 
çoğu İsrail ürünü.

Türkiye’de tüketilen teknolojik ürünlerin çoğu 
İsrail ürünü.

Caddelerimizi, sokaklarımızı gezin ve bakın, 
arabaların çoğu İsrail, İngiliz ve Amerikan malı.

Tüm bunlardan sonra “Kahrolsun İsrail! Katil 
İsrail! Soysuz İsrail! Şeytan İsrail!” diye slogan-
lar attık ve atmaya da devam ediyoruz. Kahrolsun 
İsrail demekle İsrail kahrolmuyordu. İsra suresi 
81.ayette Rabbimiz şöyle buyuruyordu: “Hak geldi 
batıl zail oldu. Zaten batıl yok olmaya mahkûmdur.” 
Mesele, biz hakkı ne kadar ortaya koyduk ki batıl 
zail olsun. Aslında bunun en büyük sebeblerinden  
biri de bizim dünyaya bağlılığımızdır.

Abdullah Azam diyor ki: “Siz bir lokma pilavı 
bir yudum Pepsi olmadan yutamayacak kadar 
dünyaya bağlısınız. Sonra masanızın kenarın-
da sütlü kahve, deri koltuğa yaslanmış kitap 
yazıyorsunuz ve diyorsunuz ki ben büyük 
mücahidim. Vallahi bu yalandır!”

Evet Pepsisiz, Coca Colasız döner yiyemeyen 
halk, İsrail’in zulmüne karşı duramazdı.

Dünyada kozmetik piyasasını elinde tutan Ya-
hudi Helena Rubinstein’dir. Bayan Rubinstein’e şu 
soruyu sordular: “Kadınları süslemek ve güzelleş-
tirmek için 70 yıldır krem ve oje gibi yüzlerce çe-
şit ürün üretiyorsunuz. Peki, siz bunları kullanıyor 
musunuz?”

İsrail Kahrolsun! 
Fakat...

Mustafa GÜLDAĞI
mustafaguldag@gmail.com
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Bayan Rubinstein şu cevabı verdi: “Hayır ben 
bu ürünleri asla kullanmam. Faydasına da 
inanmam. Sadece İsrail devletinin güçlü ol-
ması için bu ürünleri pazarlıyorum.”

Dünyanın her yerinde özellikle de Müslüman 
ülkelerde bu Yahudi firmaların ojeleri, kremleri, 
makyaj malzemeleri su ve ekmek gibi tükedili-
yordu. Özelliklede halkı Müslüman olan ülkelerde 
tüketiliyordu. Ve böylece Rubinstein’in dediği gibi 
İsrail ekonomik olarak güçleniyordu. Güçlenen İs-
rail daha büyük hâkimiyet alanları kuruyor, daha 
büyük silahlar üretiyordu, daha büyük ekonomik 
yapılar kuruyordu. Bunları görmezden gelerek 
“Kahrolsun İsrail!” diyorduk.”Kahrolsun Amerika!” 
diyorduk.

Daha kadınlarımızın, bacılarımızın ve eşlerimi-
zin yüzlerine sürecek kremi üretemiyorduk. Üret-
mek için girişimde de bulunmuyorduk. Ama “Kah-
rolsun Amerika ve İsrail!” diyorduk. Hendek Savaşı 
için yorulup, terleyip hendek kazacaktık önce. Ve 
savaş için yaptığımız bu hazırlıktan sonra artık 
Allah’a tevekkül edecektik. Allah da zaferi verecek-
ti. Ve Allah(cc), Hendek Savaşı’nda zaferi verdi de.

Müslümanların yüzüne, eline süreceği kremi 
üretmek için çalışıp sonunda üretecektik ve sonra 
Müslümanların zaferi için Allah’a tevekkül edecek-
tik. Müslümanların içeceği alkolsüz kolayı, meyve 
suyunu en kaliteli şekilde üretecektik ve sonra 
Allah’a tevekkül ederek zafer gelecekti.

İsrail’i ve Amerika’yı kahredici eylemler, ça-
lışarak kendi kozmetik ürünlerimizi, kendi içecek 
ürünlerimizi yapmamızdı. Türkiye’de bir Müslüma-
nın evinde senede onlarca şişe Coca Cola ve Fanta 
tüketiliyordu. Bunlara rağmen İsrail kahrolsundu.

Televizyonda “Ramazanda Coca Cola için. Ra-
mazana Coca Cola ve Pepsiyle girin” diye reklamlar 
var. Biz Ramazan’a Coca Cola içerek başlayacaktık. 
İsrail ise Ramazan’a Filistinli Müslümanları katle-
derek başlayacaktı. Bu da meselenin başka bir bo-
yutu.

İsrail’i kahredici sözleri söyleyeceğiz ama önce 
İsrail’i kahredici eylemler yapacağız.

İsrail kadın milletvekili Ayelet Shaked (yüzünü 
şeytan görsün, gerçi şeytan şeytanı görse ne olur 
ki!): “Filistinli anneler de öldürülmeli” dedi. 
(Yeni Akit, Ali İhsan Karahasanoğlu,15 Temmuz 
2014 Salı) İsrail’in milletvekili bu cesareti nereden 
alıyordu! Bu cesareti Müslümanların durumundan 
alıyordu. Müslümanlar birbiriyle kavga ediyordu. 
Birbiriyle çekişiyordu.

Müslüman A Cematinin, Müslüman B Cemaati-
ne beslediği kini, İsrail’e beslemiyordu.

Müslüman A partisi, müslüman B partisiyle mü-
cadele ettiği kadar İsrail ve Amerika ile mücadele 
etmiyordu.

Bir İslami grup diğer İslami grupla savaştığı ka-
dar İsrail ve Amerika ile savaşmıyordu. İşte bu du-
rumda İsrail, Filistinli Müslüman anneleri kolayca 
öldürmekten bahsediyor ve yapıyorlardı da.

İsrail milletvekili Ayelet Shaked, neden Filistin-
li anneler de öldürülmeli diyordu? Çünkü Filistinli 
Müslüman anneler öldüğünde Filistinli Müslüman 
direnişçi çocuklar doğmayacaktı. Ve Filistin de 
Müslümanların sayısı azalacaktı. Ve İsrail, Filistin’i 
tamamen ele geçirecekti.

Müslüman âlimler ve hocalar ise birbiriyle çe-
kişiyor atışıyordu. Birbirlerini kötülüyorlardı. Asıl 
düşmanı anlatmıyorlardı. Asıl zalimleri anlatmı-
yorlardı. Yerli ve yabancı zalimlere, diktatörlere, 
egemen güçlere karşı  halkı aydınlatmıyorlardı. 
Doğru ya! Yıllardır sakızın orucu bozup bozmadığı-
nı konuşmak varken ne diye diktatörleri, zalimleri, 
egemen güçleri anlatıp da başlarına bela alsınlar-
dı. Filistinli şehit-mücahit Abdulaziz Rantisi şöyle 
diyordu: “Zalimlere, tağutlara başkaldırmayı 
öğretmeyen âlimler, Allah’a baş eğmeyi öğ-
retemezler”

Evet, âlim-şehid Ahmet Yasin, öğrencisi Abula-
ziz Rantisi’ye zalimlere başkaldırmayı öğretmişti. 
Zaten “hürriyet” dedikleri şey de, zalimlere ve ta-
ğutlara başkaldırmak, Allah’a boyun eğmekti.

Bu yüzden İmam Şamil diyordu ki: “Biz bir 
vadiden “Allah” diye haykırırız, bu ses diğer 
vadiden “hürriyet” diye yankılanır” 

Biz ise bir caddeden Allah diye bağırıyorduk, bu 
ses diğer caddeden “kölelik” diye yankılanıyordu. 
Bunun tek sebebi bizim yeterince zalimlere ve ta-
ğutlara başkaldıramayıp, yeterince Allah’a boyun 
eğemememizdendi…

Son olarak şunu diyelim:
Para İsrail’de
Dünyadaki en zengin holdingler, şirketler onlarda.
Teknoloji piyasası da onların elinde.
En büyük gıda ve içecek sektörü de onların 

elinde.
İslam ülkelerinin liderleri de onların elinde.
En çok tüketilen temizlik malzemeleri de on-

larda.
Dolar ve dolar piyasası da onların elinde.
Altın da onlarda.
İMAN ise bizde.
“Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın. 

Eğer gerçekten İMAN etmişseniz üstün gelecek 
olanlar sizlersiniz.” (Ali İmran 139)

Elimizde İMAN adında büyük bir güç var. İmanı-
mız eskidikçe bunu daha da güçlendirip bu cevheri 
iyi kullanmamız lazım. Çünkü İMAN, süper silah 
süper güç…

Selam ve dua ile…
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Her genç kızın hayalidir derler, kendi 
yuvasını kurmak… Onun hazırlığını 
yapmanın insana heyecan verdiğini 

söylerler… En güzel devrenin nişanlılık devresi 
olduğunu, hatta son günlerin geçmek bilmedi-
ğini ifade ederler… Tüm bu söylemlerin yoğun 
olduğu bir dönemde karşılaştım ben bu resimle… 
Filistinde bayramdan sonra düğünü olacak olan 
bu nişanlı kardeşlerimle…Ve dedim ki kendi ken-
dime “Kudüsün gelini olmak bir rumuz işi değil, 
her insana nasip olmayacak bir şeref işi…” 

Kudüste gelin olmak, saklamaktır tüm hayal-
lerini cennete… Önden göndermektir çeyizini, hiç 
bir gözün görmediği nimetlere erişebilmek için… 
Allah kendi rızası için terk edilen her şeyi daha 
güzeliyle cennette tamamlayandır. Uykuyu feda 
edene yüksek döşekler, canı feda edene rahat 
hayat, haramları terk edene eşsiz nimetler vaad 
eden Allah, yine kendi rızası için adanan sevda-
ları cennette tamamlamaya Kadir olandır… Onun 
davasının hakimiyeti için yarım kalan hayalleri 
tamamlamaya Kadir olandır… Onun rızası için 
ayrı düşenleri, vuslata erdirmeye Kadir olandır…

Kudüste gelin olmak…

Hazırlıklarını dünya ehlinin razı olacağı şe-
kilde değil, cennete göre yapmaktır… Çeyizine 
ilmek ilmek gözyaşı akıtmaktır… Acıyı örmektir 
dantel dantel, ince ince, sıra sıra… Her bir düğü-
mü bir umut ile atmak, her bir sıraya bir intifa-
da türküsü söylemektir… Yeşil, kırmızı, beyazla 
süslemektir hazırlıklarını, tıpkı uğruna kanların 
aktığı özgür Filistinin şanlı bayrağı gibi…  

Kudüste gelin olmak…

Kendi yaşıtlarından farklı olmaktır… Gelin 
olma gayesi farklı, çocuk yetiştirme gayesi fark-
lı, evinin idaresi farklıdır Kudüsün gelinlerinin….
Evlenme gayeleri, Allah’ın hakimiyetini gerçek-
leştirecek adımları yalnız atmamaktır. Çocuk ye-

tiştirme gayeleri,  Kudüsün ve Filistinin kurtulu-
şu için neferler dünyaya getirmektir… İntifadaya 
askerler hazırlamaktır onların gayeleri... Nefsine 
ve hayallerinin ağına kapılıp da “gitme” deme-
mektir… Bilakis “Git ki davam seninle güç bulsun 
“ diyebilmektir onların sözleri….

Kudüste gelin  olmak…

Düğünü beklerken şehadeti bulmaktır… On-
lar; kendi planlarının üzerine Rabblerinin şehadet 
planı gelince içleri sıkılmadan teslim olanlardır… 
Gelen şehadet haberini izzetle karşılayanlardır 
onlar… Cahiller eşlerinin makamı ve paraları ile 
övünürken, eşlerinin ilmi, cihadı ve şehadeti ile 
övünür onlar… 

Kudüste gelin olmak…

Onların iddet sebepleri, Şehadettir… Nikah-
larına sahip çıkamamak değil, evinin ve eşinin 
hakkını verememek değil, şiddetli geçimsizlik 
değil, hayasızlıklara bulaşıp da boşanmak de-
ğil… Onların yerden kalkmayan gözleridir ziy-
netleri… Eşlerinden başkasına bakmamaya and 
içmiş gözleri, hiç bir zaman rahat ve serbest 
dolaşmaz caddelerde… Oruçlarını şehadet ile 
açan erkeklerin, gözleri kendilerinden başkası-
na bakmamaya oruçlu olan hanımlarıdır onlar…

Kudüste gelin olmak

Sabır abidesi olmaktır... Dilini hamd ile süs-
lemek, evini hamd ile süslemek, çocuklarını 
hamd ile yetiştirmektir… Yüreğini çilelere hazır-
lamaktır... Filistinin özgürlüğü için adayabilendir 
onlar... Adayabilenlerdir, hayallerini, sevdaları-
nı, şehidlerini… Zevcelerinin cennet kapılarında 
kendilerini karşılayacaklarını umarlar Kudüsün 
Nadide Gelinleri…

Yani kısacası; “Kudüsün Gelini olmak rumuz 
işi değil, herkese nasip olmayacak şeref işi…”

Kudüs’ün
Gelini Olmak

Ebru GÜLER


