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Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in Bayrağıyla “Sykes-Picot” Bayrakları Arasındaki Fark 

Nedir? 
 

Husan Okulu’nda beşinci sınıf öğrencilerinden biri, öğretmen Hüseyin Ebu El Hacc’a bu soruyu 
sordu. Öğrencinin bu sorusu karşısında Hüseyin, Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in bayrağıyla 
“Sykes-Picot” bayrakları arasındaki farkı açıkladı. Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in bayrağı, 
İslam ümmetinin birlik ve beraberliğini sağlar, “Sykes-Picot” bayrakları ise İngiltere, Fransa ve Batılı 
ülkeler yapımıdır, Müslümanları böler, ülkelerini parçalar dedi.  

 
Sömürgecilere sempati duyan ve kirli siyasi fonlarıyla geçinen bir grup paralı asker, İslam’ın farz 

kıldığı ve diniyle övünen her Müslümanın vermesi gereken bu cevaptan dolayı küplere bindi. 
Hüseyin hakkında soruşturma yapmak için biri Eğitim Bakanlığı’nda, diğeri Beytüllahim Valiliği 
Mili Eğitim İl Müdürlüğü’nde iki komite kuruldu. Okuldaki sorgusu sırasında baskıcı güvenlik 
birimleri, okulu kordon altına aldılar. 17 Kasım 2021 Çarşamba günü de Yahudi varlığıyla 
koordinasyon halinde okulun kapısından kaçırdılar.  

 
29 Kasım 2021 Pazartesi günü otoritenin güvenlik güçleri, atandığı yeni okuluna giderken üstat 

Enis Hamamira’yı da kaçırdılar. Milli Eğitim Müdürü ve Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret eden 
heyetteki yardımcısının sözleri tam bir ironidir. Milli Eğitim Müdürü, Hüseyin’in Rasûlullah 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in bayrağı ile “Sykes-Picot” bayrakları arasında bir ayrım yaptığını kabul 
ve itiraf etti! Hayat ve yaşamlarını korumak için okuldan nakledildiklerini söyledi! 

 
Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in bayrağı ile “Sykes-Picot” bayrakları arasında ayrım 

yapmak, suç mu? Ki bu ayrımı itiraf ettiği ve kabul ettiği söyleniyor! Üstüne üstlük, kimden 
korumak istiyorsunuz? Hayatlarını kim tehdit ediyor? Husan kasabasındaki okulun öğretmenleri ile 
görüştük. Öğretmenler, Hüseyin ve Enis’e saygı duymakta, takdir etmektedirler. Okulun öğrencileri 
de öğretmenlerini çok seviyorlar. Husan kasabası halkı İslam’ı seviyor, sloganlarını yüceltiyorlar. O 
halde otorite ve ayak takımından başka kim o iki öğretmenin hayatını tehdit ediyor? 

 
Bilmek istiyoruz, Milli Eğitim Bakanı Mervan Awartani, Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in 

bayrağından, Milli Eğitim Müdürü Nisreen Amr da Sykes-Picot bayrakları ve sınırlarından 
bahsedilmesinden neden hoşlanmıyor? Yoksa üstat Hüseyin’in sözleri, Yahudi varlığı ve Avrupa 
Birliği’nin denetlediği Filistin müfredatıyla uyuşmuyor mu? 

 
Cevap versinler, Filistin müfredatında Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in bayrağı ile ilgili 

neden hiçbir şey yok? Halid bin Velid, Selahaddin Eyyubi, Hayber Savaşı ve Sad bin Muaz’ın Beni 
Kureyza hükmü neden müfredattan çıkarıldı? Allah yolunda cihat ayetleri neden müfredattan 
silindi? 

 
Müslüman çocuklara, Müslüman ülkelerdeki mevcut sınırların sömürgeciliğin çizdiği sınırlar 

olduğunu neden öğretmek istemiyorlar? Alelacele çizildiği için Arap bayraklarının yanlış çiziminden 
bahseden İngiliz belgelerinden ve bu yüzden özür dileyen Albay Mark Sykes’den neden çocuklara 
bahsetmiyorlar? 

 
Beytül Makdis’in ancak Allah yolunda cihatla ve İslam’a göre yöneten ilahi bir komutan ve 

Yahudi varlığının kökünü kazıyan bir liderle olacağı neden müfredata koyulmuyor? 
 
Müfredatta neden ısrarla İslam’la çelişen Batılı değerleri ve kavramlara vurgu yapılıyor? İzzet ve 

birliğin simgesi İslami kimlik neden müfredattan silinmeye çalışılıyor? 
 
Ey mübarek toprak halkı! Hesap sorulması gereken asıl suçlu, Müslüman çocukları dinlerinden 

ve Rasûl SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in bayrağından soyutlamak isteyenlerdir. Gerçek suçlu, 
Müslüman çocuklara İslam ümmetini parçalayan “Sykes-Picot” bayrak ve sınırlarını aşılayanlardır. 

 



Asıl suçlu, Filistin yönetimi ve güvenlik birimleridir. Filistin halkını her alanda yok etmeye çalışan 
kötü niyetli bir araç haline geldiler. Evlerimizi ve ailelerimizi yıkmak için çalışan Batılı kurumlara 
kalkan oldular. Eğitimin durumuna ve eğitim müfredatına bakmanız yeterli. Ahlaksızlığı ve 
yozlaşmış değerleri yayan medya kurumlarına bir bakın. Bir de işgalin güvenlik şubesi haline gelen 
güvenlik teşkilatına bakın. Bugün güvenlik birimleri ve Yahudi varlığının “direnişçilere” eş zamanlı 
yaptıkları operasyon söylediğimiz şeyin en iyi kanıtıdır. Buna karşılık, toplumu yok etmek ve nifak 
tohumları saçmak için suçlulara, katillere ve büyük uyuşturucu tacirlerine kalkan oluyorlar. 

 
Şeyh Hüseyin ve Er Racub, direniş silahı diye bir şeyin olmadığını söylüyor. Peki ya suçluların, 

katillerin ve uyuşturucu satıcılarının silahlarına ne demeli? Otorite ve güvenlik birimleri, katillere ve 
uyuşturucuyu teşvik eden suçlulara neden operasyon yapmıyor? 

 
Cevap verin, Hüseyin Ebu El Hacc ve Enis Hamamira’yı neden tutukladınız? İslam davetçilerini 

kim için tutukluyorsunuz? Tüm Batı Şeria şehirlerinde niçin peşlerine düşüyorsunuz? Ajanlar ve 
katiller, ülkede bozgunculuk çıkarmak için özgürce dolaşıyor! 

 
Ey değerli yargıçlar! Göreviniz adaleti tesis etmek ve mazlumlara insaflı davranmaktır, yozlaşmış 

yetkililerin elinde bir araç olmanızı istemiyoruz. İslam’a ve dava taşıyıcılarına düşmanlık yapan 
güvenlik güçlerinin emirlerine boyun eğmek, suç ve yozlaşma değil midir? Güvenlik güçlerin 
yozlaşmışlığını en iyi siz bilirsiniz. Niçin suçlarına kalkan oluyorsunuz? 

 
Beytüllahim Mahkemesi hâkimine soruyoruz, neden Hüseyin Ebu El Hacc’ı serbest 

bırakmıyorsun? Suçu ne? Neden hala tutuklu? Müslümanların birliğini istemek suç mu? Rasûl 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in bayrağından bahsetmek suç mu? İslam dünyasını parçalayan İngiltere 
ve Fransa’dan bahsetmek suç mu? Öğrencilere Müslümanları parçalayan ajanlardan bahsetmek suç 
mu? 

  
Neden Milli Eğitim Bakanlığı’nın suçlarına bakmıyorsunuz? İslam düşmanlarının emirlerine 

uymak ve çocuklarımızı dinlerinden soyutlamak için müfredatı değiştirmek, Batılı değer ve 
kavramları aşılamak suç değil mi? Bütün bunların amacının, işgali korumak ve varlığını sürdürmek 
olduğunu görmüyor musunuz? Etrafınızda neler olduğunu görmüyor musunuz? Yahudi varlığı bir 
ahtapot gibi genişliyor. Cumhurbaşkanı da dini törenlerini İbrahimi Camisi’nden duyuruyor. Bunun 
Halil er-Rahman’ın ülkesi için ciddi sonuçları olacak. Yahudi varlığını kimin kurduğunun ve her 
yere yerleşimler kurmak için ona kimin kalkan olduğunun farkında değil misiniz? Filistin Yönetimi 
Yahudi varlığıyla güvenlik koordinasyonu halinde değil mi? Müslümanların yöneticileri, 
normalleşme ajanları değiller mi? 

 
Ey mübarek toprak halkı! Filistin Yönetimi, kukla yöneticiler, Yahudi varlığı, Amerika ve 

sömürgeciler, İslam’ın yükselişine kızıyor ve çağrısıyla mücadele ediyorlar. Bunlara karşı sesinizi 
yükseltin. Yüksek sesle, bayrağınızın Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in bayrağı olduğunu 
açıkça ilan edin. Asil İslam ümmetinin bir parçasısınız. İslam düşmanlarının kalplerine öfke salın. 
Rabbinize ve dinine yardım edin, Hilafeti kurmak için çalışın. Hilafet, dini ikame edecek, 
sömürgecilerin etkisine son verecek ve Filistin’i özgürleştirecektir.  

َمْن َيَشاُء َوُهَو اْلَعِزيُز الرَِّحيُم  اْلُمْؤِمُنوَن * ِبَنْصِر اللَِّه َيْنُصرُ َيْفَرُح َوَيْوَمِئٍذ   “O gün Allah’ın zafer vermesiyle müminler 

sevinecektir. Allah, dilediğine yardım eder. O, mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.” [Rum 4-6] O 
gün münafıklara ve hainlere teselli yoktur. 
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