
 
Birleşmiş Milletler, İşgali Pekiştirmenin Bir Yoludur, 

 Filistin’in Kurtuluşu Yahudi Varlığının Kökünü Kazıyacak İslam Ümmeti ve Onun 
Ordularından Nusret Talep Etmekle Olur 

  
30 Eylül 2015 Çarşamba günü, BM Genel Kurulu Genel Görüşmeleri kapsamında Filistin halkının 

trajedisi hakkında aşağılayıcı, acındırıcı ve ağıt dolu bir konuşma yapan Filistin lideri Mahmud 
Abbas, Birleşmiş Milletler’den Filistin halkı için uluslararası koruma talep etti. Din savaşlarından 
kaçınmak için bölge barışının gerekliliğine vurgu yaptı. Bunun, -komşu olarak tanımladığı- hem 
“İsrail” hem de Filistin halkının yararına olacağını söyledi. Özgürlük, bağımsızlık ve egemenlik 
hayaliyle yaşayan Filistin halkının, BM ve onun kurumlarına umut bağladığını iddia etti. 

Mahmud Abbas, Filistin yönetiminin, işgal hükümeti uzlaşmaz ve iki devletli çözümü baltalayan 
tavrını sürdürdükçe Yahudiler ile imzalanan anlaşmalara uymak zorunda olmadığını belirtti. 
“Barışçıl ve yasal yolları kullanarak” bunun uygulanması konusunda çalışacağını bildirdi. Avrupa 
ve Fransa’nın girişimlerini de takdirle karşıladığını kaydeden Abbas, ABD yönetimi tarafından sarf 
edilen çabaların işgal hükümetince boşa çıkarılmasının ardından böyle bir karar aldıklarını ifade etti. 

Bu konuşma, Filistin yönetimi erkinde beliren umutsuzluğun bir göstergesidir. Zira bölgesel ve 
uluslararası güçler tarafından sergilenen tüm girişimler başarısız olmuştur. Likud ve Netanyahu 
hükümeti iyice azgınlaştı. Yerleşim bölgelerine devam ediyor. Mescidi Aksa’ya yönelik saldırıları 
sürüyor. Mescidi Aksa’yı zamansal ve mekânsal olarak bölmek için uğraşıyor.  

Bu fiyaskoya rağmen ısrarla Filistin yönetimi, Birleşmiş Milletler, sömürgeci devletler ve onların 
girişimlerine bel bağlıyor. Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in İsra topraklarını Batılı güçlerin 
inisiyatifine bırakıyor. Allah Subhânehu ve Teâlâ şu sözünü görmezden geliyor:  

 “Allah’tan 

başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin 
en dayanıksızı ise şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi!” [Ankebut 41]  

Birleşmiş Milletler, büyük güçlerin elinde bir sömürge aracıdır ve öyle de devam ediyor. Kutsal 
toprakları işgal varlığına peşkeş çeken, parçalanmasını meşrulaştıran, Yahudilerin Filistin halkına 
karşı işlediği katliamlara sessiz kalan, hatta onaylayan BM’dir. Dolayısıyla aklı başında olan biri, 
nasıl ondan adalet ve insaf bekleyebilir? Birleşmiş Milletler’e başvurmak için kör ve basiretsiz olmak 
gerek! 

İslam’ın ve Müslümanların düşmanı olan büyük güçler, Abbas ve otoritesinin çaba ve girişimini 
takdirle karşılıyorlar. Bu büyük güçlerin askerlerinin elleri Müslümanların kanlarıyla kirlenmiştir. 
Onlar,  

   “İnsanlar içerisinde iman edenlere düşmanlık bakımından en şiddetlisi 

olan” [Maide 82] Yahudilerin dostlarıdır. Kâfirler, birbirlerinin dostlarıdır.  

“Kâfirler de birbirlerinin dostlarıdır.” [Enfal 73]  
Kalpsiz, kâfir sevdalısı ve ümmetten tiksinen biri ancak düşmandan koruma talep edebilir! 

Abbas, uluslararası güçlere ve Ban Ki moon’a Filistin halkını Yahudilerin katliamlarından korumak 
için yalvarıyor. Ama Mescidi Aksa ve Filistin’i kurtarma görevini ifa etmeleri için ümmetin 
ordularına yönelik tek bir kelime dahi etmiyor! Abbas, ordular ve silahlarını Yahudiler ile savaşmak 
ve Filistin’i kurtarmak yerine ümmetin üzerine salan yöneticilerden neden bir kararlılık fırtınası 
talep etmiyor? Bu safsatalar ve maniple, Filistin sorununu doğru çözüm mecrasından saptırmak, 
zayi etmek ve kumpas kurmak değil midir? 

Kimden koruma talep ediyor? ABD, İngiliz ya da Rus askerlerinden mi koruma talep ediyor? 
Amerikan askerlerinin, Irak, Afganistan, Somali ve Vietnam’da işlediği korkunç katliamları hiç 
duymadı mı? İngiliz askerlerinin, Filistin ve İslam dünyasında işlediği tüyler ürpertici suçları 
işitmedi mi? Rus askerlerinin, Çeçenistan’da Müslümanlara karşı işlediği katliamları, Bosna ve 
Kosova’da Müslümanlara karşı soykırım yapan Sırplar ile işbirliği yaptığını duymadı mı? Bugün ise 
Rus savaş uçakları kutsal Suriye topraklarını bombalıyor... Yoksa Abbas, Yahudi işgali yanı sıra bir 
de uluslararası işgal mi istiyor? 

 Ey Müslümanlar! 
Filistin, Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın ayetleriyle kutsal kılınmış topraklardır. Müslümanların ilk 



kıblesi, Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in İsra mucizesi ve yedi kat semaya yükseldiği Miraç 
hadisesi olan topraklardır. O topraklar ancak orduların harekete geçirilmesiyle kurtulur. Bunun 
dışındaki bir seçenek, o toprakları zayi etmek, kutsallığını çiğnemek, Allah’a, Rasûlü’ne ve 
müminlere ihanettir. 

Yahudiler günden güne Mescidi Aksa’ya yönelik saldırılarda azgınlaşıyorlar. O sebeple 
Yahudilerin varlığını sarsmak, kökünü kazımak ve dünyayı onların şerrinden kurtarmak için sert bir 
yanıt gerekiyor. Bu öyle yalvarmak, müzakereler, uluslararası platformlar ve uluslararası 
mahkemeler yoluyla olmaz. Aksine müminlerin emiri liderliğinde tekbir getirerek Beytül Makdis’e 
doğru yol alan ordular yoluyla olur. Nitekim Ömer Faruk’un ilk kez orayı böyle fethetti. Selahaddin 
de ikinci kez böyle kurtardı. Filistin halkı, Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in Yahudiler ile 
savaş müjdesini gerçekleştirmek ve kutsal toprakları kurtarmak amacıyla Müslüman orduların bir 
an önce harekete geçmesini bekliyor. Filistin halkı, öyle Mahmud Abbas’ın iddia ettiği gibi Birleşmiş 
Milletler’e, onun kuruluşlarına ve uluslararası güçlere umut bağlamış değil.  

 Ey kutsal toprakların insanları! 
Yüksek sesle Filistin Kurtuluş Örgütü ve onun tüm bileşenleri bizi temsil etmez, biz, o ve onun 

ihanet kokan projelerden beriyiz deyin. Filistin sorununu tekrar İslam ümmetinin sorunu haline 
getirin ki ümmet, Filistin sorununa karşı görev ve rolünü yerine getirsin.  

Kutsal Filistin toprakları, ulusal, milli ve uluslararası bir sorun değildir. Filistin, Allah Subhânehu 
ve Teâlâ’nın kutsal kıldığı topraklardır. Akide ve ümmeti Muhammed ile ilişkilidir. Filistin’in 
kutsallığını Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın ayet ve sözlerinden gelir. Yeryüzünün doğusu ve 
batısındaki tüm Müslümanlara o toprakları korumak, savunmak ve kurtarmak için çalışmak 
farzdır... Tüm dünya bu hitapla muhataptır... 

Ey güç ve kuvvet ehli! Ey Müslüman orduların subay ve askerleri! 
Ürdün ordusu, mübarek toprakları kurtarabilir. Mısır ordusu, bir saat içinde Yahudi varlığını 

ortadan kaldırabilir. Pakistan, Türk ve İran ordusu da öyle... Bu orduların her biri, bu sorunu 
bitirebilir. Bu ordular, Allah’ın rızasına ve cennete önderlik eden bir komutanın etrafında 
toplansalar, nasıl olur Allah bilir... Eğer bu ordular, Allah’ın emrini yerine getirmek için harekete 
geçmezlerse, Allah Subhânehu ve Teâlâ öyle bir kavim getirir ki Allah, onları sever, onlarda Allah’ı 
severler. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu:  

 “Allah, 

sevdiği ve kendisini seven müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı onurlu ve zorlu bir 
toplum getirecektir. Onlar, Allah yolunda cihat ederler ve hiçbir kınayanın kınamasından 
korkmazlar.” [Maide 54] 

Mescidi Aksa, hâlâ sizin o kahramanlık ve ateşli imanınızdan medet umuyor. Allah’ın izniyle siz 
buna layıksınız. Haydi, Allah’ın davetçisine uyun. Hadi onu kurtarın ve pis Yahudilerden orayı 
temizleyin. Bu şeref ve onura nail olun. Bilin ki dünya ve ahirette hiç bir şey buna denk değildir. 
Sakın ihanet ve tavizkar yöneticilere aldırış etmeyin. Bilakis ümmeti, kutsalları ve Mescidi Aksa’yı 
savunan samimi askerler olun. Allah sizinle beraberdir. Amellerinizi asla zayi etmez. 

 “Ey iman edenler! Siz Allah’ın dinine yardım 

ederseniz, O da size yardım eder, ayaklarınızı savaşta sabit kılar.” [Muhammed 7] 
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