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Kural 1 

Bir mücadele, hasım güçlü olduğu için değil, sen zayıf olduğun için kaybedilir. Güçlü bir 

devlet, güçlü bir millet, güçlü bir birey olmak zorundasın. 

 

Kural 2 

Güçlü olmak için; devlet aklını, sivil toplum enerjisini, bireyler iman gücünü kullanır. 

Bunları birbirine karıştırma. Hepsi bir araya gelir birlik olur, dirlik olur, güçlü olunur. 

Kural 3 

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’nin sözünü aklından çıkarma: “Dostlarıyla uğraşanlar, 

düşmanlarını yenemez.” 

Dostlarınla, yol arkadaşlarınla, Müslüman kardeşinle uğraşma, gıybet yapma, onları dışlama, 

zayıf düşürme. Safları bozma, adam eksiltme, yapanlara izin verme. Tek hedefin, tek hasmın 

Kudüs’ü işgal edenler, onları destekleyenlerdir. Buna odaklan, enerjini buraya harca. 

Kural 4 

Dünyada herkese örnek insan ol. Peygamberimiz gibi, önce ‘emin’ ol, sonra Müslüman. 

Dürüst ol, adil ol, çalışkan ol, merhametli ol. Kudüs’ü ancak her şeyi ile topluma örnek olan 

insanlar yönetebilir. O insanın nasıl olacağını tüm dünyaya göster. 

 

Kural 5 

Kudüs’ü sadece duygularını, inancını kullanarak kurtaramazsın. Aklını kullan, bilimi kullan, 

bilgiyi kullan, teknolojiyi kullan, iletişimi kullan, diplomasiyi kullan. Üniversitelerde, araştırma 

merkezleri kur, bağımsız enstitüler kur, bilgi üret, veri üret, bunları dünyaya yay. 

Kural 6 

Kudüs sadece Müslümanların değil, insanlığın ortak sorunudur. Hristiyanları, Siyonist 

olmayan Yahudileri yanına çek, ortak platformlar kur, sorunu uluslararası zemine taşı. 

Osmanlı’nın üç din için kurduğu mükemmel sistemi iyi öğren, bugüne uyarla, bir barış projesi 

olarak insanlığın hizmetine sun. 

 

Kural 7 

Sesini duyurmak için sadece slogan atma. Dünyada etkili iletişim araçlarına sahip ol. 

Uluslararası etkiye sahip televizyonlar, gazeteler, ajanslar, sosyal medya markaları oluştur. 

Haklı davanı dünyaya duyur. 

 



KUDÜS NASIL KURTULUR 

 
 

K. ÖZTÜRK, 08/12/2017 Y. ŞAFAK 

Kural 8 

Kudüs sadece dini bir mekan değil, insanlığın ortak kültür hazinesidir ayrıca. Tarihi eserleri, 

yapıları, kültür mirasını iyi öğren, bunların İsrail tarafından nasıl tahrip edildiğini gör, bunu 

dünyaya anlat. BM’yi, UNESCO’yu harekete geçir. 

 

Kural 9 

İslam ülkelerinin yöneticilerini birleşmeye, ortak tavır almaya, birlik olmaya zorla. İktidarlara 

bunun için baskı yap. İktidarlar birleşmiyorsa, Müslüman milletleri birleştirmenin yollarını 

ara. Tüm İslam ülkelerinin halklarını harekete geçirecek sivil toplum örgütleri kur, 

organizasyonlar düzenle, kampanyalar yap. 

 

Kural 10 

Bütün gücünle mücadele et, ancak şiddete meyletme, hukuku çiğneme. Bil ki şiddet seni 

marjinalleştirir, düşmanını meşrulaştırır. 

 

SON Kural 

Çok çalış, çok çalış, çok çalış. Dünyayı kıskandıracak kadar işinin ehli ol. Sonra da Allah’a 

tevekkül et. Ondan daha iyi bir yardımcı bulamazsın. 

 

 


