
 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

Kudüs ve Mübarek Mescid-i Aksa Olaylarının Akabinde Gazze Haşim’de Protesto Konuşması 

Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya Yönelik Saldırıları 

 Müslümanların Ordularının Onları Kökünden Söküp Atmak İçin Savaş İlan 
Etmelerini Zorunlu Kılıyor 

 

Ey Müslümanlar: Kalplerinizin Allah’ın zikrine ve haktan indirilenlere teslim olmasının ve 
Mescid-i Aksa emri vaki olarak zamansal ve mekansal olarak bölünmeden önce ona yardım etmek 
için harekete geçmenizin zamanı gelmedi mi?! Yoksa son pişmanlık fayda vermeyecektir!  

Bizler Gazze Haşim’in kalbinden ümmete, ordularına ve alimlerine şu çağrıları yapıyoruz:  

Ey İslam ümmeti: Allahu Allah ilk kıbleniz ve Nebinizin Mesra’sı için dünyanın ve ahiretin 
izzetine yürüyün, zalim yöneticilerinizin ellerinden kurtulun ve saflarınızı ve kelimenizi birleştirecek, 
Allah’a boyun eğecek, sizlere liderlik edecek, mescitlerinizi ve topraklarınızı kurtarmak için Allah 
yolunda savaşacak bir Halife kurma kararlılığına sahip olun. Zira Rasulumüz Sallallahu Aleyhi ve 
Sellem’in buyurduğu gibi Halife,  ُِجنَّةٌ يُقَاتَُل ِمْن َوَراِئِه َويُتَّقَى بِه “bir kalkandır, onun arkasında savaşılır ve 
onunla korunulur.”  

Ey Silahlı kuvvetlerin kahramanları: Nasıl olur da Mescid-i Aksa’nızı yardımsız bırakıp onu, 
bölen ve orada fesat saçan Yahudi varlığı için kolay bir lokma olarak bırakabilirsiniz? Gerekli 
teçhizat ve donanıma sahip olduğunuz halde neden Filistin halkını Yahudi varlığı karşısında yalnız 
bırakıyorsunuz? Artık ordularınızı seferber etmenizin, Filistin’e, halkına ve Aksa’sına yardım 
etmenizin ve Yahudi varlığını kökünden söküp atmanızın zamanı gelmedi mi?  Sizin ve bu 
hareketin arasında engel olan zalim bir yönetici vardır. Sakın ona itaat etmeyin ve onu ezip geçin. 
Zira kahraman ecdadımız, Ayn Calut'ta Filistin topraklarındaki Tatarları ezip geçtiler ve Hıttin’de 
Mescid-i Aksa’daki Haçlıları yok ettiler. Artık Filistin’deki Yahudi varlığını da yok etmenin zamanı 
gelmiştir. Peki icabet edecek misiniz?    

Ey Mısır ordusu, ey Ürdün ordusu, ey Hicaz ordusu, ey Türkiye ordusu, ey Pakistan 
ordusu…. Ey Müslümanların orduları: Yahudiler Mescid-i Aksa’yı harap ettiler, ifsat ettiler ve 
çiğnediler. Şimdi de onu bölmek istiyorlar. Şüphesiz Yahudi varlığının ortadan kaldırılması, 
ümmetin ordularından birinin kararına bağlıdır. Bunun üzerine tüm ümmet onu takip edecek ve 
böylece bu kanserli uru ümmetin bedeninden kaldırıp atacaktır.  

Ey Filistin halkı ve mücahitleri: Filistin meselesi, İslam ümmeti için akidevi ve cihadi bir 
mesele olup hangisi olursa olsun herhangi bir odak için bir grup ve müzakere meselesi değildir. O 
halde Filistin’de, ümmeti ve ordularını harekete geçirmede motive edici bir faktör ve öncü olalım, 
Allah yolunda cihad vacibini yerine getirmesine ve sınırlı savaş turlarıyla yetinmeyip Yahudi 
varlığını kökünden söküp atacak kapsamlı bir savaşa girmesine yardım edelim.      

Ey Müslümanların alimleri: Allah’a olan ahdinizi yerine getirin ve Müslümanların ordularını 
cihada teşvik edin. Zira bugün kınamanın ve eleştirmenin bir faydası yoktur. O halde insanlara 
hakkı açıklayın ve sakın hakkı gizlemeyin. El-Hak’ın şu kavlinden dolayı ne yöneticilerin korkusu 
ne de dünyanın gösterişi sizi engellemesin:  َأََحقُّ أَْن تَْخَشْوهُ إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِين ُ  Eğer siz gerçek müminler“ فَاَّللَّ
iseniz Allah kendisinden korkmanıza daha lâyıktır.” [Tevbe-13] Böylece Rabbani alimlerin 
siretini yeniden gerçekleştirin.   

Ey Müslümanlar: Şüphesiz Allah’ın vaadi haktır, şüphesiz Yahudi varlığı ortadan kalkacak ve 
Allah’ın izniyle sizler muzaffer olacaksınız. O halde şeref sahipleri öne çıksın ve bu kindar Yahudi 
varlığına karşı kapsamlı bir cihadın fitilini ateşlesin. Peki dünya ve ahiretin şerefine kim nail 
olacak? َيْنُصْرُكْم َويُثَب ِْت أَْقَداَمُكمْ إ َ ْن تَْنُصُروا َّللاَّ ِِ  “Eğer siz Allah’ın dinine yardım ederseniz Allah da size 
yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar.” [Muhammed-7]  َتَنَافَِس اْلُمتَنَافُِسونَ َوفِي ذَِلَك فَْلي  “Yarışanlar işte 
bunun için yarışsınlar!” [Mutaffifîn-26] 
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