
 
“Ey Katil Rusya, Mübarek Filistin Topraklarına Hoş Gelmedin” 

 
Allah’a hamd mahsustur. Salat ve selam Allah’ın Rasûlü’nün, onun ailesine, ashabına ve onu dost 

edinenler üzerine olsun. 
 
Ey Rus ayısı, çocuk ve kadın katili, cani Beşşar ve kindar Amerika’nın mücrim avaneleri, hastane, 

okul ve sığınak yıkıcıları, masum sivillerin kanını akıtanlar, her türlü sofistike silah ve bombalarla 
Müslümanları katledenler, elini Suriyeli çocukların tertemiz kanına bulayan Medvedev ve Putin! 
Kutsal Filistin topraklarına hoş gelmediniz.  

 
Ey katiller! Ey savaş suçluları! Ey çağımızın kalleşleri! Ey kayıp mülkü arayanlar! Ey Suriye 

topraklarında egemenlik taslayanlar! Ey büyüklük serabı ve uluslararası katılım hayalinin peşinden 
koşanlar! Filistin ve kahraman Suriye halkı kardeşlerinin topraklarına ayak mı basıyorsunuz? 
Filistin, Halep, Humus ve Hamalı kadın ve erkeklerin din kardeşlerinin ülkesine ayak mı 
basıyorsunuz? Hem Suriyeli kardeşlerimiz, kadınlarımız ve çocuklarımızı katlediyor, hem 
Suriye’mizi yok ediyor, hem de hiçbir şey olmamış gibi ülkemize mi geliyorsunuz? Lanetler olsun 
size! Sizinle tokalaşanlara da yazıklar olsun! 

 
Dün sivillerin yaşadığı bölgelere askeri operasyon yapmaktan kaçınmayan “İsrail’i” Suriyeli 

teröristlerle mücadelede örnek aldığını söyleyen elebaşı Putin, bugün Başbakanı Medvedev’i 
Filistin’e gönderiyor. Filistin Yönetimi de kırmızı halılarla onu karşılıyor ve hangi gündemle 
geldiğini de gizli tutuyor... Bütün hainler ve suçluların canı cehenneme. 

 
Suçları gökyüzüne kadar ulaşan Rusya, Suriye, Çeçenistan, Afganistan ve öncesinde de Kafkasya 

Müslümanlarına hiç merhamet etmedi. Bu ülkelerin erkeklerinden önce çocukları lanet 
okumaktadır. İşte Filistin halkı, cani Medvedev’e ey çocuk katilleri ülkemize hoş gelmediniz demek 
üzere sokaklara döküldü. Sizi kırmızı halılarla karşılayan sefil yönetim, Filistin ve halkını temsil 
etmemektedir. Filistin halkı, Halep ve İdlib halkıdır, Deraa ve Humus’un kardeşidir.  

 
Ey İnsanlar! 
 
Rusya, Amerika’nın Suriye’deki yitik malıdır. Devrimi yok etmek ve Beşşar’ın yıkılmaya yüz 

tutmuş tahtını kurtarmak için mücrime yardım etmektedir. Rusya, kahraman Şam halkına karşı her 
türlü vahşet ve cürümü uygulamaktan bir an olsun bile vazgeçmiyor. Hiçbir etik ve insani değer 
tanımıyor. Şam halkının İslam sevdasını ve Baas yönetimi enkazı üzerine Hilafeti kurma azmini 
görünce çılgına dönen Rusya, vahşet ve katliamını iki katına çıkardı. Bütün bunları Beşşar ve İranlı 
ortaklarının çok geç olmadan yeniden kontrolü ele geçirmesi umuduyla yapmaktadır. Ancak Allah’a 
sadık Suriyeli yiğitler, Şam topraklarında onların rüyalarını boşa çıkaracak, daha önce Afganistan 
mücahitlerinin yaptığı gibi onların burunlarını toprağa sürtecektir.  

 
Size gelince ey İslam ümmetinin orduları! 
 
Haydi, kararınızı verin ve düşmanlara karşı Şam’daki kardeşlerinize yardım edin. Onların 

yardımına koşun ve çağrılarına yanıt verin. Kana kan ve yıkıma yıkım deyin ey ordular! Rasûlullah 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’den rivayet edildiğine göre  
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 Her kim bir Müslüman’ın saygınlığının“  ُه اَّلل

kaybolacağı, onurunun zayıflayacağı bir yerde yardımsız bırakırsa, Allah da onu kendisine yardım 
edilmesini arzu ettiği yerde yalnız bırakır. Kim de bir Müslümana onurunun zayıflayacağı ve 
saygınlığının yitirileceği bir yerde yardım ederse, Allah da ona kendisine yardım edilmesini arzu 
ettiği bir yerde yardım eder.”  

 
Ey ordular! Yetişin bu ümmete, yetişin Suriye ve Halep’e, Irak ve Musul’a, Libya ve Yemen’e. 



Yetişin Mescidi Aksa ve kutsal topraklara. 
 
İslam ve Hilafet projesine yardım edin. Kıyamet gününe kadar Müslümanların salavat getirdiği 

Peygamber SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in Ensar’ını örnek alarak bu zamanın Ensar’ı olun. Otoriteyi 
sahibine geri verin, hakkı sahiplerine geri iade edin.  

 
Ey dünyanın her yerindeki Müslümanlar! 
 
Allah’ın hoşlandığını Allah’a gösterin. Bugünden sonra Batının Müslüman ülkelerdeki 

cürümlerine sessiz kalmayacağınızı Allah’a gösterin. Yöneticilerin tahtlarını devirin ve direklerini 
sarsın. Şam kahramanları olarak Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafet istediğinizi yüksek sesle 
ilan edin. Allah’ın izniyle siz üstün geleceksiniz. Buna inanın. Herkes, hezimete uğrayacak ve 
arkalarını dönüp kaçacaklardır. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu:  

  “Allah: Elbette ben ve elçilerim galip geleceğiz, diye 

yazmıştır. Şüphesiz Allah güçlüdür, galiptir.” [Mücadele 21] 

 
Sonuç olarak ey Şam halkı! 
 
Laik, sivil ve demokratik devlet değil, İslam Hilafeti istediğiniz için sizden intikam aldıklarını 

biliyoruz. Sabır, metanet ve direnç konusunda tüm dünyaya güzel örnek oldunuz. Gevşemeyin, 
boyun eğmeyin. Aksine Allah’ın vaadi ile müjdelendiniz. İnşaAllah Allah’ın yardımı yakındır.  

 
Yine de biz, ey Şam kahramanları! Sizi daha fazla sebata davet ediyoruz. Ey Halep, Humus, 

Hama, Deraa, İdlib, Şam ve Rakka yiğitleri! Sabredin, sabırlı olun. Zafer, bir saatlik sabırdır. Allah 
Subhânehu ve Teâlâ sizinledir ve amellerinizi asla zayi etmez.  

  “Kim Allah’a güvenirse O, ona yeter. 

Şüphesiz Allah, emrini yerine getirendir. Allah, her şeye bir ölçü koymuştur.” [Talak 3] Allah size 
merhamet etsin. Amerika, özel temsilcisi ve ajanlarının girişimlerinden, Katar, Suudi Arabistan, 
Körfez ülkeleri ve Türkiye yöneticilerinin tuzaklarından sakının. Onlar, devrimi yok etmek ve kürtaj 
yapmak için Batı ile birlikte hareket etmektedir.  

 
Ya siz ey kindar Ruslar! Filistin’e hoş gelmediniz. Filistin sizin için kolay bir lokma değil. Yarın da 

elbette Suriye’de çok feci şekilde rezil olacaksınız. Suriyeli çocuk, kadın ve yaşlılara karşı 
yaptıklarınızdan dolayı yazıklar olsun size.  

 
Allahım, Beşşar ve müttefiklerini hezimete uğrat. Amerika ve yandaşlarını yok et. Rusya ve 

avanelerinden intikam al.  
Allahım, onların bayraklarını dalgalandırma, gayelerine gerçekleştirme. Allahım onları helak et ki 

yeryüzünde hiçbir mücrim kalmasın ve diyarlarına da yerle bir et.   
 
Allahım, Şam ve halkına yardım et, onlara ve bize Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafeti 

bahşeyle ki İslam ve Müslümanlar izzet bulsun, küfür ve kâfirler de zillete düşsün.  
 
Allahım Âmin Âmin, Âlemlerin Rabbine hamd olsun 
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