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İslam’ın düşmanları  da çok iyi  biliyor  ki  İslam dini  rahmet, şefkat,  merhamet,  iyiliği  emreden ve 

kötülükten alı  koyan,  insanların din seçme hürriyetlerine karışmayan,  ibadet  özgürlüğünü önemseyen ve 

hiçbir  ma’bede karşı  asla  tavır  takınmayan,  ibadethanelerinde yaşayan din adamlarına savaş anında bile 

dokunmayı yasaklayan bir dindir. Hz. Peygamber’in Suriye’ye gönderdiği Üsame’ye ve ordusunda yer alanlara 

Ebu Bekir’in yaptığı uzun uzun tavsiyeler ve verdiği emirler içinde “manastırlarında ibadetle meşgul olan 

din adamlarına dokunmayın”  emri vardır. Medine’de bir Yahudi cenazesi taşınırken buna rastgelen hz. 

Peygamber (s.a)’in ayağa kalktığını ve cenazeye ta’zimde bulunduğunu hepimiz biliyoruz. İslam, şiddete baş 

vurmayan gayr-i Müslim vatandaşlarını her zaman korumuş ve özellikle dini özgürlüklerine önem vermiştir.  

Asırlarca  İslam  topraklarında  yaşayan  Yahudi  ve  Hiristiyanlara  asla  zarar  verilmemiştir.  Bu  güne  kadar 

ibadethanelerinin açık ve onların da ibadetlerini rahat yapabilmeleri bunun kanıtıdır. En basit örnek olarak 

Müslüman  Endülüs’te  İslam’ın  hakimiyeti  altında  yaşayan  Yahudiler  asla  sıkıntı  çekmemişlerdi,  fakat 

Hiristiyanların Endülüsü ele geçirmeleri üzerine orada rahat bulamayan Yahudiler bir başka İslam diyarı olan  

Osmanlı  Devletine  sığınmak  zorunda  kalmış  ve  beş  yüz  yıldır  hem  özgür  hatta  biraz  da  ‘şımarık  ve  

yönetimden yüz görmüş vatandaş’ olarak da yaşayıp gitmişlerdir. Ayrıca bugün Türkiye’nin her tarafında var  

olan Hiristiyanların ki sayıları çok az kalmış olmasına rağmen, hala çanları serbestçe çalıyor ve kiliseleri özgür  

bir şekilde ibadete ve ziyarete her zaman açık olup özgür bir vatandaş kitlesi olarak hayatlarını memnuniyetle  

sürdürmektedirler. Bu bir lütuf değil, İslam dininin onlara verdiği bir haktır. Ancak buna karşılık Batı Avrupa’da 

yaşayan 13 milyon Müslüman’ın açıktan ezan okuması hala yasaktır. Ama İslam dünyasında çan çalmak asla  

yasak değildir.  Bu  gün Türkiye,  İran,  Orta  Asya Müslüman ülkelerinde ve  hatta  Arap  aleminde yaşayan 

Yahudiler  adeta  imtiyazlı  vatandaş  muamelesi  görmektedirler.  Bütün  bunlara  rağmen  Yahudilerin 

Müslümanlara karşı güttükleri kin gayet açıktır. Bunu yalnız İslam alemi değil Hristiyan alemi ve özellikle 

Avrupa  bunu  çok  iyi  bilmektedir.  Bundan  yaklaşık  onbeş  gün  önce  Avrupa’da  yapılan  bir  araştırmada 

Hiristiyan batı  Avrupalıların % 64’ü “dünya barışı için en büyük tehdit hangi ülkedir” Sorusuna –İsraildir- 

cevabını  vermiştir.  İslam  dünyasında  değil,  batıda  yapılan  bir  ankette  bu  cevabın  alınması  son  derece 

anlamlıdır.  Demek  ki  Avrupalılar  anti  Semitist  değil,  anti  Siyonist  bir  tavır  sergilemişlerdir.  Yahudiler 

kendilerinin dışındaki neredeyse herkese anti semitist gözüyle bakarken, kendilerinin dünyada Yahudilerden 

başka  kimseyi  görmedikleri  ve  kimseye  hayat  hakkı  tanımadıklarını,  herkesi  kendilerine  hizmet  eden  ve 

sömürülmesi  mubah olan kimseler olarak baktıklarını  görmüyorlar.  Onlar  hep mazlum, kendileri  dışındaki  

Müslüman ve Hristiyanlar hep zalim olmuş gibi bakıyorlar ve maalesef bu konuda bir çok kimseyi de buna 

inandırmışlardır. Bu propaganda ile de dünyayı uyutup kendi emellerini rahat rahat gerçekleştirerek herkesi 

sömürmektedirler. Bununla da kin ve nefretleri hala bitmiyor dünyayı ateşe vermiş, her yerde zulüm ve terör 

estirdiklerini  de  bu  taktikleriyle  gizleyebilmektedirler.  Ama  artık  dünyada  Yahudilerin  yaydıkları  fitneleri 

görenler  vardır.  Şaron’un  son İtalya  ziyaretinde başta  Solana  olmak  üzere  bir  çok  AB  yöneticisi  israil’in 



yaptıkları zulüm ve Filistin halkına karşı olan yanlışlıklarını dile getirmişlerdir.

Filistin’de yaptıkları zulümlere, her şeyi neredeyse toz pembe gören Bülent Ecevit bile isyan etmiş ve 

başbakanlığı sırasında ırkçılıklarına ve Filistinlilere reva gördükleri zulme isyan edip Şaron’un yüzüne karşı  

pisliklerini dile getirmişti. Filistin’de her gün kan, her gün göz yaşı, her gün yıkım olmakta ve her gün şehid, 

dul  ve  yetimler  kervanına  bir  yenileri  eklenmektedir.  Dünyada  bir  Yahudi  öldüğü  zaman  dünyayı  ayağa 

kaldırıyorlar.  Ama  her  gün  ölen  Filistinlilerin  neden  öldürüldükleri  konusunda  kimsenin  kılı  kıpırdamıyor. 

İstanbul’da sinagog olaylarında birileri ölünce kimlerin hemen oraya koşup matem tuttuklarını ve kimlerin 

siyahlara büründüğünü özellikle patlama yerlerinde inceleme yapan bürokratlardan kimlerin hangi demeçleri 

verdiklerini görüyoruz. Adil olmayan bu tavırların sebebi nedir. Her gün Filistinli  masum çocuklar ölürken 

ağızlarından tek bir demeç çıkmayan genel ve yerel yöneticilerin tavırlarını hep birlikte izliyoruz. 

Ancak bizler Müslüman olarak bu yapılanı asla tasvip etmiyoruz, masun ve suçsuz insanların ölümlerine sebep 

olmanın büyük bir yanlışlık olduğunu ifade ediyor ve bu iş yapanların İslam’ın aleyhine neticelere sebep 

olduğunu görüyoruz.

 

Asıl konumuz olan Sinagogların kimler tarafından bombalandığına gelince; bunun üzerinde uzun uzun 

düşünmek  mi  gerekir  yoksa  ferasetle  olaylar  zincirini  inceleyip  biraz  akıl  yürüterek  biraz  daha  önceleri  

yapılanlara bakıp tecrübelerimizi konuşturarak mı bu sorunun cevabını vermeliyiz. Genel olarak Yahudilerin 

emellerine  ulaşmak  için  her  şeyi  mubah  gören  anlayış  ve  tavırlarını,  Siyonistlerin  taktik  ve  politikalarını 

bildiğimizden dolayı  sanki  olayı  biraz  düşünmemiz gerektiğine  inanıyorum. Her  şeye  kadir  olmadıklarının 

farkında olarak meseleyi değerlendirmek gerektiğine inanmamıza rağmen son olaylar, Irak problemi, asker 

gönderme meselesi Kuzey ırak’ta Siyonist faaliyetler vs. Bu konuda bir taşla birkaç kuş vurmayı hep taktik 

olarak kullanan Siyonistlerin sanki bu olayın arkasında gizlendikleri ve bu olayla özel olarak Türkiye’den ve 

genel olarak tüm Müslümanlardan intikam almaya çalıştıklarını gözlemliyoruz.

Zihinlerimizi  iyice toparlarsak bu söyleyeceklerimizin bir komplo teorisi olmadıklarını  ve Müslüman 

ferasetiyle böyle görülmesinin mümkün olduğunu düşünüyoruz. 

Irak Savaşı ve işgali ile birlikte başlayan Türkiye-ABD ve İsrail ilişkilerindeki gerginlik ve sıkıntılar, bu 

alandaki politikalarda bilerek bilmeyerek yaşanan med-cezirler Irak işgalinin herkes tarafından artık açıkça 

bilinen maksadının İsrail’in  gelecekle ilgili  emel ve politikaları  uğruna yapıldığı  meselesinin alenen ortaya 

çıkması ve bunun paralelinde İsrail’in Kuzey Irak’ta giriştiği oyunlar ve ta Molla Mustafa Barzani döneminden 

beri Kuzey Irak ile ilgili plan ve emellerinin gerçekleştirilmeye çalışılması ve burada kurulacak Kürt Devleti ile  

iyi  ilişkiler  kurarak  Türkiye’yi  de  son  derece  rahatsız  eden  tavırları  üzerine  Türkiye’nin  takındığı  tavırlar  

sinagoglardaki bombalamalara bizi götürmüştür. İsrail’in Kuzey Irak’ta yaptıklarından dolayı Türkiye Dışişleri 

Bakanlığı tarafından dikkatlerinin çekildiği hatta basına hafifçe yansıyan bir habere göre İsrail’e bir notanın 

verilmesi, Şaron’un Tayyib Erdoğanla görüşme isteğinin “meşgulüm” diye rededilmesi, Abdullah Gül ve Tayyib  



Erdoğan’ın İsrail’e gitmeyi redetmeleri, yıllardır olgunlaştırılarak gerçekleştirilmeye çalışılan “Türkiye-ABD ve 

İsrail Bölgesel İşbirliği Örgütü”nün oluşumunun savsaklanması ve Türkiye’nin bundan kaçınıp durması, 

hatta 1 Martta tezkerenin iz’anı kuvvetli Ak Partili milletvekilleri tarafından rededilmesi, Irak’a asker gönderme 

konusundaki sıkıntı ve tereddütler ve eski kimlikleriyle Müslüman tandanslı bir hükümet üyelerinin Türkiye 

yönetiminde şöyle veya böyle söz sahibi olmaları İsrail’i ve dünya siyonizmini kızdırdığını gösteriyordu. Zaten 

İsrail böylesi saldırıların olabileceğini Türkiye’ye bildirmişti. Peki bunu nereden biliyordu? Eğer bu olaylar iddia  

edildiği ve kısmen üstlenildiği gibi el-kaide tarafından yapılmış ise ve İsrail bunu daha önce haber almış ise 

nasıl  haber  aldı  ve  haberi  olduğu  halde  neden  engellemedi.  El-Kaidenin  Irak’ta  böylesi  eylemleri  

gerçekleştirmesi gayet normaldir ve aklen de mümkündür. Zira işgal öncesi günlerde Irak’a birilerini gittiğini 

zaten bütün dünya haber ajansları vermişti. Ama Türkiye’de böyle bir eylemi el-Kaide neden yapsın? Nasıl  

yapsın en ufak bir ip ucu yok. Bu olayın tamamen dış mihraklı  olduğu konusunda hemen hemen herkes  

müttefik. Peki bu dış mihrak mı, dış örgüt mü? Bunun farkı nedir? Herhangi bir örgüt Yahudilerin Filistin’de 

yaptıkları  zulmün intikamını almak isteyebilir ve bu da onun en tabii  hakkıdır diyebiliriz. Zira onların canı  

yanıyor canları yanınca canlarını yakanların canlarını acıtmak isteyecekleri de tabii olmalıdır. Buna zulme karşı  

olduğunu söyleyen herkesin katılması gerekir. Filistin’de zulüm var mı? var. Zulme uğrayanların insan hakları  

olduğuna ve can taşıdıklarına göre köşeye sıkıştırılan her kedi kendini savunur misali bunların da kendilerini 

savunmaya kalkışmaları tabii değil midir? 

Ama bu el-Kaide vb. bir örgüt işi değil de bir dış mihraktır derseniz, o zaman uluslar arası istihbarat  

örgütleri  akla  geliyor.  Savunduğu  iddia  ve  düşüncelerini  dünyaya  kabul  ettirmeye  çalışan  ve  genellikle 

Müslümanları terörist göstermeye çalışan ABD ve Siyonizm bu gibi olayları gerçekleştirerek İslamî cemaat ve 

grupları itham altında bırakıp onları dünyanın gözünde karartmak ve kötü göstermek için her türlü eylemi 

mubah görebilirler. İfade ettiğimiz gibi el-Kaide Irak’ta Suudi Arabistan’da bu gibi eylemleri yapabilir. Ama 

hiçbir destek ve uzantısının olmadığı bir ülkede böylesi büyük bir organizeyi gerektiren bir eylemi yaparken  

MİT, Jitem, hatta Cia ve Mossad’ın cirit attığı bir coğrafyada bu eylem planlanırken hiç mi bir şey sezmediler.  

Bu hacimde patlayıcı maddenin taşındığı iki araç bu kadar hassas iki bölgeye götürülüp patlatılırken hiç mi  

farkına varılmıyor? Bu el-Kaide bu kadar mı güçlü, neden ama? Bütün bunlara aklımız ermiyor ve bir örgüt işi  

olduğuna inanamıyorum. Bir çok istihbarat uzmanının ifade ettiği gibi bu da faali meçhul olarak mı kalacak? 

Eğer böyle ise aynen Uğur Mumcu cinayetinde olduğu gibi  bazı istihbarat örgütler aptal birilerini taşaron 

olarak mı kullandılar? 

Bu  yukarıda  saydığımız  ve  Irak  savaşı  ile  bağlantılı  olarak  Türkiye  İsrail  ilişkilerinin  sıkıntılı  bir 

dönemine rastlamasından dolayı Siyonizm Türkiye’ye göz dağı vermek, onu teröre göz yuman ülke konumuna 

getirerek İsrail  ve ABD ile daha sıkı ve daha itaatkâr bir politika gütmek için planlanmış bir eylem midir 

yoksa? Bu olayın arkasında kimlerin olduğunu bir çok istihbarat uzmanı kişinin yaptığı açıklamalara önem 

vermek gerekiyor. 

Diğer taraftan bu olay bağımsız olan bir ülkede meydana gelmiştir. Bu ülkenin vatandaşları ölmüş, 



hangi dine mensup olursa olsun bunlar T.C. vatandaşıdır. Bunların başına gelen bir olayı bu ülke araştırır ve 

çözer. Ama neden hemen ve davet edilmeden İsrail istihbarat örgütü Mossad’a bağlı zakalardan kalabalık bir 

ajan ekibi alelacele Türkiye’ye çıkıp geliyor? Lütfen Soğuk kanlı olarak düşünelim İsrail işgal güçleri Filistin’de  

katliam yaptıklarıda, Mescid-i Aksa’da adam öldürdüklerinde, insanları Cuma günü Mescid-i Aksa’ya gitmekten 

alıkoyup  hatta  kadınları  tartakladıklarında  bu  zulümler  karşısında  “orada  Müslüman  kardeşlerimiz 

öldürülüyor diye  bunun  istihbaratını  yapmak  üzere  Türkiye’den  İran’dan  veya  Suudi  Arabistan  yahut 

Suriye’den bir emniyet birimi gönderilse İsrail bunları kabul edecek mi ? Ceninde geçen yıl bir günde 500 kişi  

öldürüldü. İslam dünyasından her hangi bir istihbarat birimi oraya gidebilir mi? Allah Aşkına Soruyoruz? Peki  

Türkiye o sarı sarı giyinmiş başında kippaları olan sakallı Yahudiler bir kamu alanı olan (!) havaalanından dini  

kisvelerle geçip Türkiye’nin istihbarat işlerine burunlarını sokarken bunca aydın, gazeteci ve siyasetçi onları 

görmedi mi? Bunlardan dolayı  bizim bağımsızlığımız gölgelenmiyor mu? Diyelim bunlar ölen dindaşlarının 

ölüm  sebeplerini  araştırmaya  geliyorlar.  Peki  Türkiye  dış  işlerine  soralım,  Bosna’da  onbinlerle  insan 

katliamdan geçirilmişti.  O günlerde  Türkiye Bosna’da öldürülen  bu dindaşlarımızın neden öldürüldüklerini 

“hangi terörist Sırp Örgütü bunları yok etti araştırmamız gerekir” diyerek Sırbistan’a bir MİT timi gönderebilir  

miydi?  Bu  mümkün değildir.  Uluslar  arası  ilişkilere  aykıradır.  O halde  biz  de  bu  ülkenin  insanları  olarak 

soruyoruz. Bu kippalı Siyonistler neden ülkemize davetsiz olarak geldiler? Yoksa olay yerlerindeki delilleri yok  

etmek için mi?

Bütün bunlar olur ya İslami hassasiyetlerinden dolayı bugün iktidarda olan hükümet Filistin davasına  

sıcak bakar veya kısmen sahiplenmeye kalkışabilir. Bunun önünü kesmek ve Türkiye’ye bir göz dağı verip  

teröre destek veren devletler listesine dahil etmek tehdidi ile karşı karşıya bırakmak için bunlar yapılabilir  

Siyonist adetleridir. Zaten Başbakan Sayın Erdoğan : “Birileri Türkiye’nin istikrarını istemiyor, Türkiye 

yıllardan beri ilk defa istikrarlı bir ortam yakalamıştır, birileri bunu çekemiyor” dememiş miydi? 

Peki İsrail mi yoksa el-Kaide mi Türkiye’nin istikrarını bozmak istiyor? Hangisinin isteği daha doğru. El-Kaide 

Türkiye’de dindar bir iktidar var bunun başarılı olmasını isteyebilir, ama Siyonist emellere ters düşebilecek bir  

Türkiye’yi İsrail  asla istemez. Hele Kuzey Irak’taki Kürt grupları ile giriştikleri ilişkileri kabullenemeyen bir  

Türkiye’yi İsrail asla istemez. Bunun için bu bombalamanın altında bir Siyonist parmak görülmektedir. Olaylar 

bunu ilerde aydınlatacak ama Uğur Mumcu’nun öldürülmesini bahane edenler nasıl “Kahrolsun Şeriat” diye 

bağırtıldıysa ve sonunda Uğur Mumcunun katillerinin bir istihbarat örgütünün işbirliği ile gerçekleştirilen bir 

cinayet olarak artık biliniyorsa, bugünkü sinagog olaylarının arkasında da bir çok kimsenin ima ettiği gibi  

Siyonist kippası vardır. Onlar kendi adamlarından bir kaç kişinin ölmesini genel Yahudi menfaatleri için her 

zaman uygun görmüşlerdir. Bunu yadırgamamak lazım.

Sonuç olarak masum ve olayla yakından uzaktan alakası olmayan insanların öldürülmesini asla tasvip 

etmiyoruz. Ama bu olayın arkasındaki asıl gücün ve kullandıkları akılsız taşaronların kim olduklarının ortaya 

çıkartılarak diğer olaylarda olduğu gibi  olayla hiçbir ilişkisi  olmayan birilerinin de sebepsiz yere canlarının 

yakılmaması için hükümetin dikkatli olması gerekir. Zira uğur Mumcu ve diğer faali meçhul cinayetlerde kaç  

kez katiller yakalandı diye farklı farklı kimselerin sebepsizce canları yakılmıştı.




