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Sira simdi
*‘Miishiiman

Siyonizmi’nde mi?
BiR HIRISTIYAN SIYONIZMi VAR, MESHUR YAHUDISiYONIZMI'NDEN ONCE
BASLAMIS. INSAN SORMADAN EDEMIYOR: ACABA BENZER $EKILDE BIR
DE [SLAM SIYONIZMI CLUSTURULMUS MUDUR? HIRISTIYAN StvonizMt,
HIRISTIYAN TEOLOJISINE UYGUN OLARAK, YAHUD! SlYONIZMI YAHUDI
TEOLOJISINE GORE URETILMISTIR. AYNI SEKILDE MOSLUMANLARA

PAZARLANABILIR BIR SIYONIZM TORU MU OLUSTURULMAYA
GALISILMAKTADIR? STIRLING UNIVERSITESINDE KURULAN ISLAMIC

RESEARCH ACADEMY, ISRA (ISLAM ARASTIRMALARI AKADEMIS!) BOYLE BIR
StYonizM TORU URETMEK {CIN KURULMUSOLABILIR MI?

DR. OMER TELLIOGLU

 



DOSYA

ISRA, iINGILTERE, KURULUS
Ingittere’de Stirling Universitesi

bUnyesinde 1994 yilindabir Islam
Aragtirmalar Akademisi(Islamic
Research Academy, ISRA) kurulur. Bu
akademinin kurucular!, Lord Watson,

Sir Cyril Townsend, Lord Eldergibi
Ingiliz hokimetlerinde ist dazey
gorevierde bulunmusggahsiyetlercir.
Bu akademinin gérevi Kudiis’in islamt
dénemtarhini yenlbir yéntemle
aragtirmaktir.(I}

Sir Townsend’'In anlatimina

gdre ISRA‘nin amacr;inglitere'nin
siyasi anlayigina gére Mislimaniar
Igin yen! bir Kudiis tarihi

yazilmasi ve bunun yapilacak
faallyetierie MdslOman yenl nesie
benImsetilmesidir. Yanl proje
bir inglllz hGkimetprojesidir.
C. Townsend Islamic Research
Academy'nin (ISRA) 1999 yilinda
onursal baskanidir. Ayni sekilde
Lord Watson da 1988 yilinda
onursal baskanolarakkayitlarda
gorulmektedir. Bu akademi ayni
ekipten Awaisinin ifadesine gére

1994yilinda kurulmustur. Awaisi bu
tariheilahi bir tevafuk imaji saglamak

maksadiyla Kudiis‘Un Hz. Omer
tarafindan fethinin 1400. Yildénimine
denkgeldigini iddia etmig, Akademinin
kuruluguna manevi bir hava katmak
istemigtir. (http:/isra_org.uk/about%20
us.html) Merkezin kisa adiingilizce
isimlendirmedendolayi |sra'dir.

Akademinin kisaltmasi 2000 yilina

 

Abdal-Fattah el-Awalsl
2012’denlilbaren Turklye’de
Kudis dzerine dezenformasyon
¢aligmalari yapmaya devam
edlyor. Kudis’dn Mislimaniarca
bin yildir kullanilan ismini
degistirmeye caligiyor.
Yahudllerin Hz. Omertarafindan
Kudis'te iskan ettirildigi, onlara
Mislimantarve Hi iyanlarla
egit haklar tanindigi yalanini
yaylyor. Kudds’d higbir millete
alt olmayan ¢okkiltirli bir
gehlir olarak sunmaya gayret
ediyor. Peygamberimiz(s.a.v.)'in
sahabilerine Mescid-i Aks&
zlyaretinI yasakladigiIftirasini
dillendiriyor.

   

 

sr

kadarIRAP olarak kullanilmis, bu

tarihten sonra y6netim kurulu karariyla
ISRAya cevrilmistir. Bunun gerekcesi
olarakdailk isimlendirmedeki P
harfinin akademinin tam adiyla

uyumlu olmamasigésterilmistir. Yani
isim The Islamic Research Akademy'e
uygunolarak ISRA’ya cevrilmigtir.
Bu [sim Mirag hadlsesinI hatirlatmak
igin yapilmis bir hileden ibarettir.
Awaisi’nin Turkiye versiyonu olarak
kurdugu vakfin ISRA adini tagimasi
da bu amacahizmetetmekigindir.
Tirkiye'de kurulan vakitingiltere'deki
Sirler ve Lordlar tarafindan kurulan
TheIslamic Research Akademy

 

Sir Cyril Townsend:Asker kdkenll, Kibris savaginda Tirklye kargit!, babas! Ganakkale
savaginda Albay, Inglliz hOkimetlerinde gérev almig danigmanlik yapmig Ost dOzey Inglllz
siyaset adami. Oslo Barig SOreci kapsaminda YaserArafatile.
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(ISRA)'nin Tirkiye subesinden bagka
bir sey degildir. Tarkiye’de meshur

vakiflarin himaye ve finansmaniyla
faaliyetlerini surdirmesi de ayrica
ligingtir.

BAE DE BURADA

Sir Townsend’in aktardigina
g6re, Lord Watson bagkanligindabir
heyet, akademlye finans sagjlamak

amaciyla 1999 yilinin baslarinda
Dubai’ye gider. Burada ist dizey
temasiar yapilir ve akademinin

masraflarinin karsilanmasi saglanir.
Yani ingiliz hikimetinin Muslimantar
nezdinde Kudis dzerine yapacagiilmt
garpitma operasyonlarinin masrafi
Birlegik Arap Emiriikien tarafindan

kargilanir. Ancak Sir Townsend bu
heyette yer alan diger sahislarin ismini
vermez. Bu akademinin yapacagi
galigmalar o kadar 6nemlidir ki,
kuruculari “Sir'ler ve “Lord"lardir.
Ayni gekilde bu “Lord”lar ve “Sirler

akademinin galigmalarina finans
saglamak igin heyetler halinde

Dubai’ye kadar gidip BAE emirinden
burslarve finans destekleri sajlamak
igin kiymetli vakitlerini bu meselede
harcamaktan geri durmazliar.

ingiliz arka plan her zaman
saklayarak ISRA‘nin kendisi
tarafindan kuruldugu propagandas!
yapanbir Abd el Fattah el Awaisi
figiirti meveuttur. ligingtir, ISRA‘nin ilk
yayin! 1993 yilinda Awaisi'nin Labnan
Bekaa’da kurduguibn Teymiye agik
hava iiniversitesinin hikéyesidir!

PARALAR KIMDEN?

Bu akademinin masraflari,

sempozyum giderleri Birlesik Arap
Emirlikleri kékenii, ingiltere’de
kurulmusbir vakif olan Al-Tajr
tarafindan karsilaniyor. Vakfin
yéneticileri ist dizey ingilizler ve
bazi Misiimanisimler. lk masraflar
bu vakfa kargilattirillyor. Mesela
Lord Watson, 1998'de S.0.A.S
Universitesinde ISRAnin sempozyum
giderlerini kargiladigi igin agis
konugmasinda bu kuruluga tegekkir
ediyor. Arkasindan daha kurumsal

héle gelmekigin Maktum ailesine bir

enstitii kurdurtuluyor.

MAKTOUM ENSTITUSU
Sir Syril Townsend’in ifadesine

gore Lord Watson baskanliginda
bir heyet 2001 yilinda BAE’ye



génderiliyor. Ardindan Al-Maktoum
Instutlte for Arabic and Islamic
Studlesadli enstit0 kurduruluyor.
Kurucu Genel MOdOr: Lordlar
Kamaras! Uyesi etkin bir isim olan

Lord Murray Elder, Gene! Madd
Yardicist: Abd el-Fattah el-Awal
Bu enstitd ISRA‘nin finansmanini
devraliyor.

Enstiti, binyssindek! S§renciler
igin Islamdénem Kudds (ki buniar
isiamic Jerusaiem ismini kullaniyoriar)

dzerine yUkseklisans ve doktora
programlari yUrittmekigin kuruluyor.
Dahasonra Isml Al-Maktoum College.
olarak degisiriilyor. Bakiniz: www.
youtube.com/watch?vayNgL3B70LLw

Enstitl, Abd e! Fattah el-Awals!'nin
SncQldgdnde Kudiis Uzerine Inglliz
Hristlyan Slyonizm'l cergevesinde.
olusturulan yen! KudOs konseptine
uygun konferansiar, sempozyumlar
dizenleme,kitap ve dergller
yayinlama,olugturulan yenlanlayiga
gére yetlstirllecek Sgrencilerin
Masraflarini karsilamaIglevinl
distleniyor. Galigmalara Abd al-Fattah
el-Awaisi, ogi Aisha, oglu Khaled ve
kizi da dahil ediliyor.

ingittera'de bu projeninSir'ler,
Lora'larglb! Ost dizey bir ekip
tarafindanyOrd0tilmes!,Iki Slyonist
harekatolan Hristiyan Siyonizmi
ve Yahudi Siyonizmi’nin kurucusu

   

Lord Elder

ingiltere igin ne kadar dnemli
oldugunu gésteriyor. Burad: ag
belll: Ugdined bir Styonist akimi
yanl‘Misidman Slyonizmi'n!
olugturmak!

Enstit0 2002 yilindanItibaren
Abertay Universites!lle yiksek
Ilsans va dektora program! yOrotmek
Igin protokol Imzaliyor. Awals!
2001-2004 yillari arasinda Abertay
Universites!'nde Sir Towsend ve
ekibinin gizdigl gergevede Kudis
Ozerine yuksekIlsans ve doktora
Sgrencls!yetistirmaye caligiyor.
2004'ten sonra bu galigma 2007'ye
kadar Aberdeen Universitesinde

   

(vaww.almcollege.org.uk/about/about-
al-maktoum-collage/) Abd al-Fattah
el-Awaisi'nin marifetiyle davam
ediyor. Awaisi bu tarihte Gniversiteden
ayriliyor.

Beytiilmakdis Galigmalari Vakfi
= Islamic Research Academy(Islam
Aragtirmalari Akademisi), ISRA Turkey
yani hepsi aynive ig iga kuruluslar.

Awaisi, Islamic Research

Academy tizerindenyiritilen
galigmalari 2007 yilindan sonra Islam
cojrafyasina kaydiriyor. Awaisi’nin
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Diet h oy

YOK akademik sistemdeki bilgilere
gre 2007-2008tarihleri arasinda
Bilim va Teknoloji Universitesi
Insan ve Toplum Bilimleri Aragtirma
Merkezi'nde protesérolarak galigtg!
kayitll. Ancak bu Oniversitenin hangl
Olke ve sehirde olduguna dalr bligl yok
ve TUrkiye'’de bu isimdebir Oniversite

meveutdegil.
Ardindan 2008-2011

yillarinda Suriye'deki Kalamcon
Universitesi'nde caligan Awaisi, 2011
yilinda Malezya'ya gegerek Universiti
Utara Malaysla'nin Uluslararasi
Illgkller bdldmOnde gdrev yapiyor.

2012 yilinda TOrkiye'ye génderilen

isi Fatlh Sultan Mehmet
Ites! MedenlyetlerItttfaki

Enatitisirnde géreve bagliyor.
Bu arada 2011 yilinda oglu Khalld

al-Awalsl Yrd. Dog. olarak Mardin
Artuklu Universites!'ne yerlestirlllyor.
Baba Awalsl, yOkOmid,oldugu projeyl
Fatih Sultan Mehmet Universitesi'nde
yOrOtemeyecegini anlayinca 2013

yilinda buradan ayrilarak Sabahaittin
Zaim Oniversitesi'ne geciyor. 2018
yilina kadarbu dniversitede kalan
A “lslamic Jerusalam"ya
da TOrkgede kullandig! gekilyle
“Beytiimakdis" Ozerine yOkseklisans

veya doktora programactirmay!bir

tdrld bagararyor.
Akabinde onu Ankara Sosyal

Bilimler Gniversitesi’nde gériiyoruz.
Bu dniversitede kandisinetezli yiksek
llsans program! agiliyor. Yanl bundan
sonra ISRAprojesinibu Universtteda.
gergeklegtirme imkani bulmug oluyor.
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Mardin Artuklu Universitesi'ndeki oglu
Khalid’ de yaninatransfer ediyor.
Ancak burada cevabini bilmedigimiz
gu suali sormak zorundayiz: Ingiltere
ISRA‘danTirkiye'ye transfer olan
ve Tirkge bilmeyen bu profasérin
saydigimiz Universitelerde peg pasa
gérev almasini, kadre bulmasini

kimler saglamig? Cevabi biz
bilmiyoruz,bilen biri var mi?

isravakt.org sitesinde akademinin
kuruluguigin géyle deniyor: “Yaklagik
geyrek asitik bu Akademinin en
bdydk sereff; onun 1990 yitinda
Mescid-| Aksé‘nin mihrabinda
baglamig olmasidir. Bu vesileyie
Efendimiz aleyhisselamin mirag
mekanin seven herkesi; bu Akademi
ife bulugmaya davet ediyorum.
Sdphesiz bu programa katilanlar, isra
ve Mirac beidesinin (Beytilmakdis)
davasini Zafere ulastirmada ehit
olacakiardir.”

Oysa gergek bagkadir. Ingiltere'de
Lordlar ve Sirlerin kurup yonettigi
ISRAnininternet sayfasi www.
isra.org.ukfaaliyetler b6limiinds,

Tirkiye faaliyetlori kesintisiz olarak
verllmektedir. Yani Awals!'nin
TOrklye'dek! faallyetlerinin Inglliz

ISRA‘sinin devami oldugu agik gekilde
gériilmektedir. Yine aynisitede lsra.
benzetmesini kullanarak;"Elbette
ki bu Akademie destakverenier,

kalploriyle Mescid-i Aksé'ya lera;
akillanyla Beytilmakdis’e Mirag
edecekierdir’ diyen, Tark akliyla dalga
gegmeye galiganbir zihniyet s6z

konusudur.

 

   
GOMER EMANNAMESI,
YAHUDILER! KUDOS'E ISKAN

2017 yilina
kadarTiirkiye'daki
meshurbir vakif ve.
bagli bir dernegin
sagjladiqji imkanlarla
sertifikall seminerler
dOzenleyen Awaisi,
bu galismalari

, sonucunda
Oful Khalid ——‘Ingiltere’de
eumtrcerin planlanan kensept

yirOtlicOlerinden dogrultusunda",
400 kigiyi edittigini

s6ylemektedir. Bu sayinin tamamina
yakini Gniversite 6grencilerinden
olugmakta olup bu ogrencilera
temelolarak gretilen konular
gunlardan oluguyor: Kudils'’e Kudls
demenin bidat oldugu, Kudds’Un
GokkUltdrid, cok dinil bir gehir
oldugu, Hz. Omer'in Kudds'ti
fethl sirasinda Yahudllerl gehirde

 

  

  

Townsend'in 1999tarihli sampezyum
agig konugmasindaISRA‘nin
hedefledigl galigmalarin Tarklye'de.

uygulamaya konulmasidir.

O meghurdernegin internet
sayfasinda sunlar yazmakta:
"2012 yilindan sonra |stanbul'da
da bugaligmalar adim adim
bagladi.istanbul'un buigin merkezi
olmasini gokIstlyorum. Bu sebeple
Beytiimakdis Vakfi'n! burada

kurduk... Bu sebeple Tirkiye'nin
bOtin gehirlerini dolagip bu meseleleri
anlatmaya galigiyoruz. Bizler Gncelikle

Allah’a giikrediyoruz, sonra da vakfa.
Bu vakifile yaptigimiz stratejik
anlagma,protokol, gok énemil.
Bizler de BaytOlmakals Vakfi olarak.
akademikve ilmf, elimizdeki bOtun
imk&nlari ortaya koyacagiz.”

Awaisi sOrekli Beytlmakdis
diyor. Ancak neyi kast ettigi okuyucu
tarafindan anlagilamayacag!
milakati yapankigi parantez iginde.
Kud@sagiklamasini koyuyor. Awalsl
ayrica bir kahramanolarak takdim

ediliyor. GOnkO o bu galigmalarini
Siyonizm'in kurucusuolanIngiltere’de
gerceklestirmigs, Firavun sarayindaki

Musa gibi kutsanmigtir . Ingilizlerin
sinsi Kudiis projesinin bir pargasi
oldugunu bu sekllde kamufle ederek,
llerl sOrd0gd dOgOncelerinve tezlerin

 



 

kendi gikarimlari oldugu kanisini

olugturmaya ¢calismaktadir.

TORKIYE’DEKi
AMAGINA ULASIYOR

Tirkiye'de aldigi bazi
desteklerle, ISRA(Islamic
Research Akademy) Uzerinden
yiritilen faaliyetlerin Gniversitalera
taginmasi gerekmektedir. Awaisi’nin
Tirkiye'ye génderiligindeki esas
amagbudur. Ancak bu amacina ne
FSMU'de ve ne da Sabahattin Zalm
Universitesi'nde ulagamaz. Bu kez
de galigmalarini 2018 Ankara Sosyal
Bilimler Oniversitesi'ne tagir. Bu
Gniversitede kendisinetezli yiiksek
lisans programi imkani sagjlanir. 2017
tarlhinde Sayin cumhurbagkaninabir
mektup yazdigini gu climlelarie Ifade.
etmektedir:

“TOrkiye bu davay: hep omuziad:
ama Beytt'! Makdis calismaian
alaninda highir Gniversitede karsd yok.
Ortadogu'da da bu alanda ¢aligsmalar
yapimiyor. Tirkiye'de bu caiismalan
yapacagimiz bir kiirsiniin agiimasint
istyorum. Mofredatimiz da hazir. Bu

konuyla ilgili Ercogan’a bir de mektup
yazdim. Tirklye'de 4 égrenciyle
bagladigumiz iim! caligmalarda
gid 400 kiglyt bulduk. Bu da
Tirkiye’nin bu konuya susamusbir dike
oldugunu ortaya koyuyor’.

 

ISiM OYUNUNA DIKKAT

1- Kudiis’Gn isminin Baytilmakdis,

“Islamic Jerusalem” seklinde
degjistiriimesi,
2 Kudds'lin tek bagina higbir din

ve millete ait olmayan gok kOltirid bir

gehir olarak takdimi,
3- Yahudileri Hz. Omerile birlikte

Kudiis’e iskfn etmek. Bu sekilde
onlarin Mescid-i Aksa alani izerindeki
Siyonist iddialarina zimnen gegerlilik
kazandirmak.

ndisine verilen
is olarak KudOs'tn

ismini degistirir. 2000 yilina kadar
kullandiklari al-Quds ismini,
IngilizeedeIslamic Jerusalem,
Arapgadaise Bayt al-Makdis olarak
banlmsatmeye ¢aligir. BununIgin
kitap va makaleler yazar. Ayrica
Dubai tarafindan saglanan destekle

len d§rencilerine yaptirdigi
ylkseklisans ve doktora tezlerinde bu
konuyuigletir. Ogrencilerinin reterans

ve atif yaptigi kaynak ise bizzat
Awaisi'nin kendisidir.

    

isi DEGisiKLIGi NEDEN
BU KADAR ONEMLI?

Bin yildir Mislmanlar tarafindan
kullanilan KudGs’Gnisminin
dejjistirilmesi ila hadeflenan nedir, bir
gehrin adini degistirdiginizde ne olur?

 

Bir geyin ismini degjigtirdiginiz
zaman, 0 ana kadar ismini
degistirdiginiz sey hakkinda zihinlerde
olugan bitinbilgi, tasavvurve algilari
degistirmig olursunuz.Isimler, tarih
Igaresinde mOsemmanin bitOn medent,
beger, tarlhT ve kiltiirel hafizasini
daiginde banndinir. Bir geyi eski
ismiylebilenler igin yeniisimlendirme
ile uzun gegmigisilmig olursunuz.
Yeninesiligin ise artik o isimde bir
yer meveut degildir. Bunu sehirler
igin yaptiginiz zaman geomisi, tarih
ve kiitGrd gelecek nesillere aktaracak
képrilyd tahrip etmis olursunuz. Yani

siz KudQs'ten bahsederken bagka
bir isim kullanirsaniz, dlnyada kimse
sizin ne hakkinda konugtugunuzu
anlamayacaktir. Amag yok etmek,
unutturmak, hafizalardansilmektir.

Kudis'd tanimlamakIgin basiarda
Islamic Quds ya da al-Qudsal-
Islamlyyah,kullaniliyordu. Awaisi,

ISRA‘nin yayin organi derginin 2000
yaz sayisinda,"bu isim Bayt al-maqdis
olarak goziikmeye bagiadi’diyor.
Sankibu isim degigikligi kendiliginden
ortaya gikmig gibi... Yani akademinin
kurulug amaglarindanbir da gehrin
Mdsliiman dinya tarafindan binyildir

kullanilan igminin degigtirilmesidir.
Tabii sadece gehrin ismi degigtirilmiyor,
gehirlbirlikte bolgeyi tanimlayanbir
isim oldugu seKlindeki sagmalikilmi
bir gikarimmig gibi sunuluyor. Benzer
gekilde Filistin adi da yadsinarak,
bilge Beyt0'l-Makals bdlges! olarak
takdim ediliyor. Yani bir anda Kudis

ve Filistin buharlagtiriltyor. Buradaki

ama,Ingiltere’den baslayarak bu
akademinin mimkin olabilecsk
gekildeIslam iilkelerine dogru
yayginlastirilmasi ve bilhassa
Oniversiteler blinyesinde kurulacak
enstitilerde yapilacak galigmalarla

buyeni isimleri benimseyenbir neslin

yetigtirilmesidir. Awaisi TOrkiye’deki
serdveninde Baytilmakdis ismini
yerlestinmeye galisiyor. Ancak
Tirkiye'doki faaliyetlerini himaye eden,
kitaplarini yayinlayan, seminerler,
sampozyumiar dizenletenler Awalst'nin
kullandigi “Beytilmakdis" isminin

arkasindan parantez igerisinde “Kud0s"
agiklamasini yapmak zorunda kaliyor
Canki biliyorar ki, “Beytilmakdis”
ismiile neyin kastedildigi muhataplar
tarafindan tam olarak anlagilmiyor.
GérlldOgd glb! ortada tam bir Iron! séz
kenusudur.
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Awaisi'nin en dnemli
yikimliliklerindanbirisi de Hz.
Omer'in Kudisli Hiristiyanlara
vardigl aman metnindeyeralan
“Yahudller sehirde -Kudis- Ikamet
ettirilmeyecek” maddesinin uydurma

oldugunu ispatlamaya galigmaktir.
2000yilindanitibaren yaptigi yayinlar
incelent ide Awaisi’nin,Taberi’nin

kaydettigi oman metnindeki bu
maddenin uydurma oldugunu
IspatlamakI¢in canhirag bir gabanin
Iginde oldugju gérdlmektedr.

Bu gayeye matufolarak 2.000
yilindanitibaren ayni baglikla gok

sayida makale yayinladi. Ancak
bu makalelerilmf higbir kriter
gézetilmeden kaleme alinmistir. Bu
makalelerl ya kendldergllerinde, ya
da Malezya'da kendilerlyle Irtibati
olan dergilerde negrediyor. Eman

metnini konu almasinin sebebi, bu
man metni Uzerinden KudOs'U gok
kaltirlG bir sehir yapmak, Yahudileri

Hz, Omerile birlikte Kudiis'te iskan
ederek,onlarin bitin haklarinin

Hz. Omertarafindan kabuledilip
onaylandigini Ispatiamaktir. Béylece

Yahudilerin Mescid-i Aksa Ozerinde
hakiddialarina zemin hazirlamaya

galigmaktadir. Bunu yaparken atif

yaptigj! kaynaklar sadace Yahudi
Oryantalistlerin konu hakkindaileri
sQrdOkler mesnetsizIddialardir.

Hz. Omer'in verdial emanlle
Kudils'te Hiristiyanlarin dint, kiltOre!

ve maddi bitin haklarteminataltina
alinmigtir. Ve bu emanHiristiyanlara,

verilmig bir emandir. Hz. Omer
Kudiis’s girdikten sonra yaptigiilk
ig Stilayman {a.s.) mescidinin yerini
bulmak ve buraya mescld Inga etmek
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olmustur. Yani Hz. Omer Kudiis‘te
Hrristi
igin givence verirken, Yahudilerin

 

kendilerine alt oldugunuIddla ettikler!
SUleyman mabedi alanini miras
olarak devralmigtir. Awaisi'nin Yahudi
oryantalistlerden aktarip iddia ettigi
gibi Yahudileri gehirde ikametettirip

iyanlargibi onlarin da haklarint
tanimig olsaydi, Mescid-i Aksa alanini
Hiri

 

onlara birakmig clmasi gerekirdl.
Awals! 2000 yilinda kendl

dergilerinde yazmaya bagladig! bu

emanhakkindaki makalesinitipatip

ayni gokilde kendikitaplarinda ve
yaptirdigi tezlarde kendineatif
yaptirtarak tekrarlamistir. Ayn
makaleyi 2005'te kitapgik olarak,bir

inlara ait bitin mukaddesler

 

yil sonra bir kitabinin b6liimi olarak,

2012'de Malezya'da bir dergide noktasi
virgilne tekrarlayarak yayiniamaya,
devam etmistir. Baglik ve Igerlk
tamamenaynidir. Garip bir gekikde

Ankara Sosyal Bilimler Universitesi'nde
Greve basladig: 2018 yilinda ayn
makaleyi, ayni baglik altinda va yina
ayni muhteva ile tekrar bir Malezya
dergisinde yayiniatmigtir. Bu son
yayinin glriginde, bu makaleylIIk
yayinladidi tarihten sonra ortaya gikan

yenibilgi ve bulgular dogrultusunda
yeniden dizenleyerek yayinlama
ihtiyaci duydugunu séylemektedir.
Ancakyenihigbir sey s6ylamedigjigibi,
makalenin tamami eski makalenin
tamamentekrarindanIbarettlr.

 

 




