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Mazlum Rolündeki Zalimler 

 

 

Bazen vicdanımızın merhametimizin yani insani hissiyatımızın etkisinde kalarak 

hafızalarımızda zalimin zulmü yeni ve acısı sıcaklığını korurken bile, zulmeden aciz duruma 

düştüğünde merhamet duygularımız mantığımızın önüne geçer farkında bile olmadan zalimi 

savunur hale geliriz.İslam ülkelerinde batı toplumlarının sipariş rejimleri ve kukla 

yöneticilerinin sonları 

yaklaştıkça veya geldikçe bu insani duyguları yaşamaya başlarız.çünkü biz islam iman ve 

merhametini taşıyoruz. 

 

 Tunus’ta rejim değişikliği toplumun demokratik isteklerine diktatör ve yandaşlarının fazla 

direnme gücü gösteremediklerinden batı toplumlarının himaye ve himmeti ile yurt dışında ailesi 

ile Tunus halkından gasp ettiği servetle şaşalı hayatına devam ediyor edecektir.Yemen’deki 

diktatör ile ilgili bir anımı sizinle paylaşmak ve zalimin zulmünün sınır tanımaz ölçüsüne hatta 

mantık tutulmasına tanıklığını yaşadım.sayın cumhurbaşkanımız Abdullah Gül’ün yemene 

yaptığı resmi ziyarette heyetinde uluslararası üniversiteler konseyi kurucu ve yönetim kurulu 

başkanı olarak bulunuyordum.Yemen’in en büyük üniversitesi ve üyemiz olan Sana 

Üniversitesi rektörü , Saba Üniversitesi rektörü ve diğer rektör ve akademisyenlerle yaptığımız 

toplantı ve görüşmelerde halkın açlık sınırındaki yoksulluğu çok yüksek işsizlik oranlarını ve 

çok çok düşük eğitim seviyesini tartışmış ve analiz etmiştik. 

 

 Gayri resmi tüm katılımcıların ortak yorumu diktatör Salih’in tarım alanlarını uyuşturucu ekim 

alanlarına çevirdiğini bu değişimi teşvik ettiğini halkın uyuşturucu kulanım oranı çok yüksek 

olduğundan üretmeyen hiçbir şeye reaksiyon göstermeyen bir toplum yaratıldığı idi. Sarayında 

verdiği ziyafette resmi heyetteki hepimizin ortak gözlemi sırça köşkte kaba bir dağlı olmuştu 

devlet başkanı sıfatıyla verdiği yemekte masalarımızda peçete çatal bıçak bulamamıştık.Bunun 

kültürle ilgisi yoktu.Halk özgürlük hareketi başladığında hiç vicdan azabı çekmeden halkını 

katletmeye başladığında canlı gözlem fırsatını görmemden dolayı çektiğim üzüntü ve acı 

katlanmıştı.Sonra ağa babalarının himayesinde yemeni terk etmek zorunda kaldı.Yemen’de 

bıraktığı yıkım ve çöküntü anlatılmaz yaşamak görmekle gerçek anlamda algılanabilinir. 
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 Libya diktatörünün tüm İslam dünyasına yaptığı kötülüklerin en büyüğü İslam’la bağdaşmayan 

terör eylemleri oldu batı toplumlarının İslam coğrafyasında yaptığı insan vicdanıyla 

bağdaşmayan zülüm ve kıyımlarına kaddafi denilen diktatör terör eylemleri ile cevap verirken 

aslında tek gaye ve amacı ülkesinde kalıcı İslam dünyasında kahraman olmaktı .Her zalim gibi 

sonu kötü oldu düşman görünüp dost olduğu batı ordularınca hunharca öldürüldü. 

 

 Mısır’ın diktatörü Baas Partisi’nin İslam dünyasına bela ettiği son firavundu. 

 

 Batının baş edemediği nasırın zehirlenerek öldürülmesi yine kurucusu olduğu Baas marifetiyle 

oldu, Enver Sedat’ın öldürülmesi de yine batı destekli baas marifetiyle oldu.son firavun 

mübarek ise tam batılıların görev adamıydı onun sonu ise Baas’la değil hamdolsun mısır 

halkının iradesi ile son buldu.Irak’ta Baas Partisi’nin iktidara getirdiği diktatör Saddam ise her 

aşamasını adım adım batının kurguladığı iktidar aşamaları sonucu Irak’ın başına çağın katili 

olarak geldi.Kendi halkından yüz binlerce insanı katleden bu katil Halepçe’de kimyasal 

silahlarla beş bin Kürt’ü çoluk çocuk öldürdüğünde batı toplumlarından çok cılız reaksiyon 

çıkmıştı çünkü Saddam’a daha ihtiyaçları vardı Saddam’la daha milyonlarca Müslüman’ın 

kanına gireceklerdi ve girdiler de önce İran’a saldırttılar İran-Irak savaşının sonucunda 

milyondan fazla Müslüman öldü o dönemi yaşayanların hafızalarındadır hangi devlet üstünlük 

sağlar ve biraz galip taraf olursa batılılar derhal mağlup tarafın yanında yer alır denge sağlanır 

batılıların savaş oyunu yılarca ta ki iki ülkenin de ordu ve silah güçleri tükenene kadar 

sürdü.sonra Saddam’ı Türkiye’ye saldırtma planı tutmayınca Kuveyt’e saldırtıp sonunu 

hazırladılar. 

 

 Suriye’de yine Baas Partisi’nin İslam ülkelerinin başına bela ettiği bir diktatörle karşı 

karşıyayız. 

 

İslam coğrafyasındaki dikta rejimleri veya diktatörlerden bahsederken batı toplumu kavramı 

içerisinde sosyalist ve emperyalist kavramını bir bütün olarak gördüğümü belirtmek 

isterim.İslam ülkelerine bela batıdan veya doğudan gelmiş fark etmiyor bir yanağımıza batı 

güçleri vururken doğu güçleri diğer yanak bana ait diyip öbür yanağa doğu güçleri 

vuruyor.Malumunuz Baas Partileri nasır ideolojisi ile doğu bloğuna mensuptu.Suriye’nin kanlı 

diktatörünün de koruyucuları Rusya Çin İran ve benzeri ülkeler baas diktatörlüğünü Suriye’de 

kuranda bunlar. 
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 Suriye’de her gün Müslümanlar çocuk yaşlı kadın genç denilmeden kat ediliyor diktatör 

gelişmiş savaş silahları uçaklar helikopterler tanklarla savunmasız insanların hayatına son 

veriyor dünya cılız tepkilerle seyrediyor veya Saddam’ı İran’ın başına bela ettikleri gibi Esad’ı 

da Türkiye’nin başına bela edip bir taşla iki kuş vurabilir miyiz hesabını yapıyor.yanıldıkları 

türk hükümeti ve milleti bu oyuna gelmez kendi diktatörünüzün sorumluluk ve vebali size ait. 

 

 Müslümanların kutsal ayı müminlerin manevi derya ayı ramazan geldi dünyadaki tüm 

Müslümanların iftar sofrasında lokmalar boğazına düğümlenecek Suriye’deki kardeşleri 

katledilirken iftar sofrası onlar için azap sofrası olacak. Farkında mıyız ? Uzun yıllardır hemen 

hemen her ramazan ayında Müslüman ümmetinin üzerine bombalar yağıyor.bu zalimler asla 

mazlum olamaz sonları ne olursa olsun asla mazlum değildirler.çok uzun yıllardır milletimize 

zulmeden inançlarına değerlerine hatta yaşam tarzlarına yasaklar koyan zihniyet ve mensupları 

yargılanıyor hesap veriyorlar.toplumun bazı kesimlerinden yargılananlar için mazlum deniliyor 

yargılayan kim ? bağımsız yüce yargı.adalet ve hukuk herkes için eşit oranda pay edilmiştir hiç 

kimseyi yargılama bitmeden suçlu ilan edemeyeceğimiz gibi masum veya mazlumda ilan 

edemeyiz. 

 

 Türkiye’mizin aziz vatan ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü huzur ve güvenliğini içerden 

veya dışarıdan kim tehdit ediyorsa inançları etnik yapısı dünya görüşü veya bizimle kan bağı 

akrabalık yakınlığı ne olursa olsun o bizden değildir olmamalıdır 

 

 . Mazlum rolünde zalim şiirimi zulme uğramış tüm toplum ve bireylere adıyorum. 

 

 Mazlum Rolünde Zalim 

 

İnsani değerleri yozlaştırırsın gayen yok olsun diye 

 Sinsice uyguladığın bu öfken,bu kinin,bu alçaklığın niye ? 

 Ahlaksızın pirisin kimse bilmez ustalığının adı takiye, 

 Mazlum rolünde zalimsin yılmazsın kötülüğün varmadan zirveye. 

 

İman ve vicdan savaş alanın, amacın ruhsuz toplum,mücadelen zalimce, 

 Kırsal kolay lokma senin için okmuş kitle,kentsel yanaşırsın sinsice. 

 Zevk-ü sefa sunarsın insanların zaafını iyi bilir uygularsın alçakça, 

 Mazlum rolünde zalimsin, kötülüğünü sezdirmesin niyetini saklarsın ustaca. 
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 Sevgi ve saygıdan haz etmezsin, bunlar sana uzak insani değerler, 

 Bireysel haklar,özgürlükler dersin aslında düşmanın olan kavramlar, 

 Aile kavramı,ahlaki değerler dersin riyakarca,asıl felsefende yok olmalılar, 

 Mazlum rolünde zalimsin,çekindiğin korku alanın beşeri değerler ve inançlar. 

 

 Seni tanımlamak zordur yüzünde ki maske melek misali, 

 Güç kudret mevki sahibisin akıl ve eğitimli şeytan emsali, 

İnandırıcılığın iman ve vicdandan yoksun kötülüğün timsali, 

 Mazlum rolünde zalimsin,kalbin benliğin değil fiziğin insani. 


