
 
Kutsal Mescidi Aksa’dan Şam Halkına Sesleniş  

  
 Bize Kendisine Ensar kılan, insanlar aleyhinde olsa da adaleti titizlikle ayakta tutmamızı 

emreden Allah’a hamdolsun... Salat ve Selam “ebedi komutanımız” Rasûlullah, Onun Âline, 
ashabına ve Ona uyanlar üzerine olsun. 

  

Helal olsun size ey Suriye halkı! Helal olsun size ey Halep halkı! Helal olsun size ey İslam’ın 
Kalbi Biladu’ş Şam Müslümanları! Allah, hem sizin hem de bizim Mevla’mızdır. O ne güzel Mevla 
ve ne güzel yardımcıdır... 

  

Ey Suriye halkı! Ey değerli insanlar! Ey ateşten kor tutanlar!  
 
Yakınınızdakiler size ihanet etti, uzaktakiler size kumpas kurdu... Çığlıklarınız ve kanayan 

yaralarınız sel olup akmaktadır... Medet umuyorsunuz, ama ne yardıma ne de imdada koşan var... 
Müslüman ordulardan yardım istediniz, ancak muktedir oldukları halde size yardım etmediler. 
Hatta bazıları size karşı komplo kurdular. En modern silah ve uçaklarla sizi baş başa bıraktılar... 
Daha önce savunmasız masum kardeşlerinize de aynısını yaptılar. Hilafetin yıkılışından beri 
ümmetimizin durumu bu... Daha önce Hilafet orduları düşmanların yüreğini korku salıyordu... Bir 
kadın yardım çağrısında bulunsa, hemen müminler ordusu onun yardımına koşardı... Bir 
Müslümanın onuruna zeval gelse, kâfirlerin ayakları altında yer sarsılırdı... İşte bugün Peygamberin 
İsra toprakları, yıllardır ve yıllardır İslam ümmetinden yardım istiyor, ama yardıma koşan yok... 
Yarım asrı aşkındır Hizb-ut Tahrir, yiğitlerin gayretlerini biliyor... Bu bela her yerde Müslümanları 
kasıp kavuruyor... İşte Myanmar, Keşmir ve Afganistan. Komşunuz Irak’ta kan gövdeyi götürüyor... 
Daha önce de Çeçenistan ve Bosna öyleydi... Acılar, yaralılar, katliamlar, sürgün ve mümin 
kadınlara tecavüzler... Bu suçlardan ötürü yer yerinden oynamaktadır. Buna rağmen ümmetin 
orduları kılını bile kıpırdatmıyor. Oysa biz ümmeti yiğitlik ve kahramanlıkla biliriz.  

  

Sakın bu ihanet nedeniyle Allah’tan umudu kesmeyin. Aksine Allah’ın vaadine güvenin ve ipine 
sımsıkı sarılın... Zafer, Allah indindedir, Amerika, Rusya ya da Birleşmiş Milletler de değil. Allah’a 
yardım edin ki O da size yardım etsin ve ayaklarınızı sabit kılsın... 

  

Ey Suriye halkı!  
 
Kâfirler, düşmanlarınızdır. Rusya ile Amerika arasında hiçbir fark yoktur. Onlar birbirlerinin 

dostudur. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu: 

  “Kâfir olanlar da birbirlerinin 

yardımcılarıdır. Eğer siz onu (Allah’ın emirlerini) yerine getirmezseniz yeryüzünde bir fitne ve 
büyük bir fesat olur.” [Enfal 73] Kâfirlerin tüm girişimleri, devriminize kürtaj yapmak veya saptırmak 
ya da sadık insanlara kumpas kurmak içindir... Amerika veya Güvenlik Konseyi’ne bel bağlamayın. 
Bunlar sizin düşmanınızdır. Onlardan sakının. Allah onların canlarını alsın. Nasıl bu hale geliyorlar. 
Batı ajanlarına, yandaşlarına ve Müslümanların mücrim yöneticilerine aldanmayın. Birliğinizi 
parçalayan, amaçlarınızı farklılaştıran kirli siyasi paralardan uzak durun. İç çatışma fitnesinden 
sakının. Bu sizin ölümünüz ve kaybınız demektir. Hizb-ut Tahrir’li kardeşlerinize kulak verin. 
Onlar güvenilir nasihatçilerdir. Hizb, yalan söylemeyen bir liderdir.  

 
Ey Suriye Halkı! Ey Halep’in hayırlı insanları! 
 

Size Beytül Makdis’ten... Rasûlullah’ın Miraç topraklarından... Mescidi Aksa’dan sesleniyoruz... 
Ve diyoruz ki: Allah’ın dinine azı dişlerinizle tutunmaktan başka çareniz yok... Allah’tan başka 
kimse sizden bu belayı def edemez... Allah’tan başka yardımcınız yok... Sakın Batı ve projelerinin 
peşinden gitmeyin... Şeytanın dostlarını ve cehennem davetçilerini bir kenara atın... Tüm ajanları 
çöpe fırlatın... Tüm meşrepleriyle kâfirlerin projelerini mezara gömün... Mescidi Aksa ve Filistin’in 
başına gelenlerde sizin için ibret ve öğüt vardır. Allah’ın metin ipine sımsıkı sarılın ve devrim 



sabitelerine yapışın. Rejimi devirin, Şam’daki yılanın başını kesin, bağımlılıktan kurtulun ve 
Nübüvvet metodu üzere Hilafeti kurun... 

  
Ey Suriye halkı! 
  

Mescidi Aksa, yüreklerinize Sıddıkların ve hayırlı mücahitlerin kararlılıklarını üflüyor. Çünkü 
Aksa sizinle beraberdir... Salih tugaylarla birliktedir... Nübüvvet metodu üzere Hilafet vaadi ile 
birliktedir… Sakın sözünüzden dönmeyin. 

  

Allah’ın dinine yardım için gayret ve kararlılıklarınızı bileyin. Hilafet projesi etrafından toplanın. 
Onun için çalışanlarla birlikte omuz omuza verin. Allah’a yardım edin ki Allah da size yardım etsin.  

  

  “Allah size yardım 

ederse, sizi yenecek yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa, ondan sonra size kim yardım edebilir? 
Müminler, ancak Allah’a tevekkül etsinler.” [Ali İmran 160] Allah sizinledir ve çabalarınızı asla zayi 
etmez. 

  

Allahım Şam’daki kardeşlerimize yardım et. Kâfirlerin tuzağını başlarına geçir. Allahım 
Suriyeli kardeşlerimizin devrimini Nübüvvet metodu üzere Hilafet ile taçlandır. Bizi ve onları 
Mescidi Aksa’da namazda Müminlerin Emirinin arkasında saf tuttur, Din Günü de Nebinin 
havuzunun başında topla.  

 
Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun. 
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