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"Bediüzzaman kâğıt parayı yanında taşımaz ve
dokunmazmış." diye bir şey okudum. Gerekçe ise
hadiste geçen "garkad ağacı" meselesi imiş. Bu konuda
bilgi verir misiniz?
Bu konuda şöyle bir hadis vardır:
“Müslümanlar Yahudilerle harp etmedikçe kıyamet kopmayacak.
Harp olacak ve Müslümanlar onları yenip öldürecekler. Öyle ki,
Yahudiler ağaç ve taşların arkasına saklanacaklar, o ağaç ve taşlar
konuşarak, ‘Ey Müslüman, ey Allah’ın kulu, arkamda bir Yahudi var,
gel onu öldür.’ diyecek. Sadece Garkad ağacı haber vermeyecek,
çünkü bu ağaç, onların ağacıdır.”(1)

Ahir zamanla ilgili hadislerin ekseriyeti müteşabihtir, tevil ve tabir istiyorlar. Bu
hadisler zahiri üzerine anlaşılırlarsa hurafevari bir inanç ortaya çıkar, şayet inkâr
edilirlerse hem dalalet olur hem de Peygamberî ikazdan mahrum kalınmış olur.
Yahudiler finans ve lobi faaliyetleri açısından dünyada çok güçlü bir örgütlenmeye
sahipler. Öyle ki bu güçleri ile siyasi ve sosyal hayatı istedikleri gibi dizayn
edebiliyorlar. Bu çok bilinen bir gerçek olmasına rağmen, resmiyette bir o kadar da
gizlidir; kimse onları deşifre etmeye cesaret edemiyor.
Müslümanlar ile Yahudiler arasında adı konulmamış sıcak ya da soğuk savaş hâlen
devam etmektedir. Lakin küresel finans güçleri Yahudilere hamilik yapıp onları
arkasında gizliyorlar. Müslümanların onlara ulaşmasına engel oluyorlar. "Garkad
ağacı" bir sembol olup bu küresel finans ve lobi güçlerini temsil ediyor denilebilir.
Küresel finans gücünün en büyük simgesi ise kağıt paradır ve bu paranın madeni de
ağaçtır.
Herkes ve her şey Yahudi lobilerinin gücünü ve fitnesini biliyor, ama garkad ağacı
denilen küresel finans güçleri yüzünden bunlara dokunamıyorlar. Müslümanlar ne
zaman küresel bir güç hâline gelip garkad finansal gücünü alt ederlerse, o zaman
zaferi elde edecekler demektir.
Bu da ancak üretim, ağır sanayi, eğitim ve birlik ruhu ile mümkündür. Müslüman
ülkeler hep petrol, rant, inşaat, turizm ve eğlence sektörleri ile oyalanıyorlar.
Üstadımızın kâğıt parayı yanında taşımama ve dokunmama gerekçesi, üzerinde
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insan sureti olması ve küresel finans sektörünün sembolü olmasından olabilir. Tabi
bu acizane bizim bir kanaatimizdir, doğrusunu Allah bilir.
(1) bk. Müslim, Fiten, 82.

page 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

