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ِ الله الرَّح ٰم ـ ِـن الر
َّحي ــم
ْ
ْ
Mescidi Aksa’yı Yahudilerin Pisliğinden Temizleyecek Selahaddin Eyyubi Gibi Birisi Yok
Mu?
Müminlerin yardımcısı Aziz ve Kaviyy Allah’a hamd olsun. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle
buyurdu:
ِ َّ
ِِ
ِِ
ِِ ِ
ِ َّ سبح
ِ
ِ الس ِميع اْلب
ِ
ِ
ِ
ِ
ص ُير
َ َ ُْ
َ ُ َّ صى الذي َب َارْكَنا َح ْوَل ُه لُن ِرَي ُه م ْن َآياتَنا ِإَّن ُه ُه َو
ْ ان الذي أ
َ َس َرى ب َع ْبده َل ْيالً م َن اْل َم ْسجد اْل َح َار ِم إَلى اْل َم ْسجد ْاْلَْق
“Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu bir gece Mescidi Haram’dan
çevresini bereketlendirdiğimiz Mescidi Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O,
hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.” [İsra 1] Salat ve selam da hidayet Peygamberinin üzerine
olsun. SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:
َْ َ
َ َ َ ْ
َ ُ َ َ َ ََُ
َ َّاْل ْرض ََّح ْي ُث ََّي َرى َّم ْن ُه ََّب ْي َت َّْال َم ْقدس ََّخ ْي ٌر ََّل ُه َّم َن َّالدَّ ْيْن َي
َّ جَّج ِميًج
وشكنَّ َّأ ْن ََّل ََّيكون َِّللر ُج ِل َِّمث ُل َّشط ِن َّف َر ِس ِه َِّمن
ِ
ِ
ِ “ وليYakında bir gün gelecek ki
ِ ِ
ِ
insanın Beytü’l Makdis’i görebileceği atını bağladığı ip kadar bir toprağının olması için tüm
dünyadan veya içindekilerden daha hayırlı olacaktır.”
Ey mübarek topluluk, ey dünya çapındaki Müslümanlar! Yahudi varlığı, Beytü’l Makdis’in
Haçlıların pisliğinden kurtuluşunun yıldönümünde bir yasa çıkardı. Kanun, Mescidi Aksa’yı bir
Yahudi Sinagoguna dönüştürmenin yolunu açıyor. Hainlerin ihaneti ve mücrim yöneticilerin
entrikası olmasaydı, Allah’ın en aşağılık yaratığı Yahudiler, bu suçu işleyemezler, Müslümanların ilk
kıblesini kirletemezlerdi. Kolay lokma olsun diye Peygamberinizin İsra’sını düşmanınıza mı
bırakıyorsunuz?
Ey Müslümanlar! Mescidi Aksa, Tevrat ritüellerini dayatmak için Yahudi varlığının düşmanca ve
acımasız saldırısına maruz kalıyor. Kudüs Uluslararası Vakfı’nın son raporunda da bildirildiği gibi
Yahudiler, Mescidi Aksa’nın avlusuna sözde kendi yapılarını inşa etmeye hazırlanıyorlar.
Yahudi varlığı mahkemesinin, yerleşimcilerin Mescidi Aksa’da ayin düzenleme haklarının
olduğunu açıklaması, açıkça bir savaş beyanıdır. Mescidi Aksa’yı kontrol altına almanın bir
hamlesidir. Bu, işgal sonrası Haçlıların 1099 yılında yaptıklarına benziyor. Kubbet’üs Sahra’nın
üstüne altın haç dikmişler, onu kiliseye çevirmişler, Kıble Mescidi’ne de aynısını yapmıştılar. Mescidi
Aksa ve binasında bozgunculuk çıkarmışlar, bazısını ahıra çevirmiştiler. Peki, ne yapacaksınız ey
Müslümanlar?
Korkak Yahudi varlığını bu adımı atmaya yüreklendiren husus, itaatkâr, peşkeşçi hain
yöneticilerin varlığıdır. BAE yöneticileri, Yahudi varlığı liderlerini ağırladılar, Bahreyn yöneticileri
uçaklar ve heyetler gönderdiler. Sudan ve Fas yöneticileri, Yahudi varlığıyla anlaşmalar imzaladılar.
Mısır Firavunu, Batı Şeria ve Mescidi Aksa’ya yoğunlaşması için Yahudi varlığı lehinde barışçıl
ortam yarattı. Ürdün kralı, Yahudi varlığını doğu cephesinden koruyor.
Mescidi Aksa, müzakere ve bölüşme emtiası değildir. Göstermelik vesayet için rekabet edilecek
bir yer de değildir. Mescidi Aksa, peygamberlerin namazgâhıdır. Peygamberimiz Muhammed
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in Miraç yeridir. İslam’ın ilk kıblesidir. Yolculuk yapılacak üç mescitten
biridir.
Ey Müslüman orduları! Üzerlerine zillet ve meskenet vurulan Yahudilerin Mescidi Aksa’yı
Sinagoga dönüştürmesine izin mi vereceksiniz?
Ey Müslümanlar! Filistin sorunu, sizin sorununuzdur, FKÖ’nün değil. FKÖ, entrikanın bir
parçası, tasfiyenin bir aparatıdır. Sorunu parçalamanın, İslami derinliğinden koparıp ulusal bir sorun
haline getirmenin aygıtıdır. Filistin sorunu, Allah ve Rasûl’ünün sevgili kullarının bir sorunudur.
Ey Müslümanlar! Peygamberinizin İsra’sına yardım etmek ve kutsallarınızı temizlemek için
harekete geçin. Mescidi Aksa, müzakereyle, uluslararası topluma ya da güvenlik konseyine
başvurmakla özgürleştirilmez. Arap Birliği’yle korunamaz, çünkü bunlar, komplo ve ihanet
kurumlarıdır. Selahaddin Eyyubi’nin kurtardığı gibi Allah Ekber çığlıkları atan çok büyük ordularla

ancak kurtarılır. Ordular, dağlar gibi adamlarla, düşmanları korkutan silahlarla ilerleyeceklerdir.
Hadi Mescidi Aksa’ya yardım için ordularınızı seferber edin.
Ey Müslümanlar! ABD’nin manevrasına ve atikliğine aldanmayın. İslam ümmetiyle
yüzleşemeyecek kadar zayıftır. Yeter ki ümmet, tökezlemesinden ayağa kalksın ve uykusundan
uyansın. Allah’ın müminlere yardımı bir saat bile gecikmeyecektir. İslam ümmeti, Çin ya da Fransa
gibi değildir. Kadisiyye, Yermuk, Ez Zellaka, Mohakeç, Ayn Calut ve Hittin gibi ayırıcı savaşlara
katılmış güzide bir ümmettir. Avrupa ülkelerinin Beytü’l Makdis’te haçlılardan vazgeçtikleri ve
kaçınılmaz sonlarına terk ettikleri gibi Amerika’nın da Yahudi varlığından vazgeçmesi ve kaçınılmaz
sonuna terk etmesi çok uzak değil.
Ey Müslümanlar! Filistin’in kurtuluş tarihi yakındır. Bu büyük onura kim erişecek? Hastalığı
bitirmek, düşmanların kökünü kazımak, Filistin’i Allah ve Rasûl’ünün gazaplandığı kimselerin
pisliğinden temizlemek için gayret gösterin. Kâfirlerin dallarını kesin, köklerini kazıyın. Mescidi
Aksa, İslami devrimlere ve ümmeti Muhammed’e çağrıda bulunmaktadır. Tıpkı Selahaddin Eyyubi
ve Müslümanların, Mescidi Aksa’ya girişinin ardından Kadı Muhyiddin’in kurtuluş hutbesinde
söylediği gibi.
Ey Müslüman orduları! Ey her yerdeki Müslümanlar! Mescidi Aksa size çağrıda bulunuyor ve
sizden yardım istiyor. Çağrısına yanıt verecek misiniz?
Ey Müslümanlar! Bilin ki, Allah’ın vaadi kaçınılmaz olarak gerçekleşecektir. Allah Subhânehu ve
Teâlâ şöyle buyurdu:
ِ َّ
ِ
ِ َّ َّ
ِ الصالِح
ِ ض َكما استَ ْخَلف َّال ِذ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ات َلَيستَ ْخلَِفَّن ُهم ِفي ْاْل َْر
َى َل ُه ْم
َ َين م ْن َقْبل ِه ْم َوَلُي َم نكَن َّن َل ُه ْم ِ َين ُه ُم الذي ْارت
َ
َ َو َع َد الل ُه الذ
َ
َ َّ آمُنوا م ْن ُك ْم َو َعمُلوا
ْ َ
ْ
ْ
َ ين
ِ “ وَليب ِدَلَّنهم ِمن بع ِد خوِف ِهم أَمناً يعبدAllah, içinizden, iman edip
ِ ون ِبي َشيئاً ومن َكَفر بعد َذلِك َفأُوَلِئك هم اْلَف
ون
َ ُاس
َ ونني ََل ُي ْش ِرُك
َ ُ ُ ْ َ ْ ْ ْ َ ْ َ ْ ْ ُ َ َُ ن
َ ََْ َ ْ َ َ ْ
ُُ َ
de Salih ameller işleyenlere, kendilerinden öncekileri egemen kıldığı gibi onları da yeryüzünde
mutlaka egemen kılacağına, onlar için razı olduğu dinlerini iyice yerleştireceğine, yaşadıkları
korkularının ardından kendilerini mutlaka emniyete kavuşturacağına dair vaatte bulunmuştur.
Onlar bana kulluk eder ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Artık bundan sonra kimler inkâr
ederse, işte onlar fasıkların ta kendileridir.” [Nur 55]
ِِِ
ِ
وه ُك ْم َولَِي ْد ُخُلوا اْل َم ْس ِج َد َك َما َِ َخلُوهُ أََّو َل َمَّرٍة َولُِيتَِنب ُروا َما َعَل ْوا تَ ْتِبي اًر
َ وءوا ُو ُج
ُ اء َو ْع ُد ْاْلخ َرة لَي ُس
َ “ َفإ َذا َجİki vaatten ikincisinin vakti
gelince, yüzünüzü üzüntüye sokmaları, kötülük yapmaları, önceden Mescid’e girdikleri gibi
girmeleri, ele geçirdikleri yerleri harap etmeleri için onları tekrar göndereceğiz.” [İsra 7] Rasûlullah
SallAllahu Aleyhi Sellem de şöyle buyurdu:
َ َ َ ْ ُ ََُ َ
َ
ََْ َ ْ ُ َ َ
َ ىَّي َقجت َل َّْال ُم ْْل ُمو َن َّْال َي ُه
َ َ َ ْ ىَّي ْخ َتب َئ َّْال َي ُهودي َّم ْن ََّو َر
َ ود ََّف َي ْق ُت ُل ُه ُُ َّْال ُم ْْل ُمو َن ََّحت
ُ َ َُ
ُ َُ
ََّّالله َََّ ََّا
ِ
ِ َّاِ َّاََْ ِر َّوالََّ ِر َّفيقوُ َّاََْ ُر َّأ ِو َّالََّ ُر َّيجَّمْ َِّل ُُ َّيجََّْد
ِ
ِ
ِ اَّتقومَّالْجَة َّحت
ِ ِ
ِ
ُْ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ
ُْ ُ ْ َ َ َ َ َ
ْ َ ٌّ ُ َ
َّ ِ وديَّخل ِفي َّفتًجَُّفجقتله َِّإَلَّالغرقد َّف ِإيْنه َِّمنَّشَ ِرَّاليه
ود
ِ “ يهMüslümanlar Yahudilerle savaşmadıkça kıyamet kopmaz. O
harpte Müslümanlar Yahudileri öldürecekler. Öyle ki, Yahudi, taşın ve ağacın arkasına saklanacak
da, taş veya ağaç; “Ey Müslüman, Ey Allah’ın kulu! İşte arkamda bir Yahudi. Gel, onu öldür” der.
Yalnızca Garkad bir şey söylemez. Zira o, Yahudilerin ağaçlarındandır.” [Müslim]
Ey Müslümanlar! Hadi hemen harekete geçin. Dininize ve Mescidi Aksa’nıza yardım için hemen
seferber olun. Hareket edin ki, dinin ikamesi ve Mübarek Toprağın kurtuluş onuruna nail olun. Siz
Selahaddin’in torunlarısınız. Haydi, aranızdan, Mescidi Aksa’yı Yahudilerin pisliğinden arındırmak
için yeni bir Selahaddin çıkarın.
Allahım, dinini ikame edecek, Müslümanların yardımına koşacak, tutsak Mescidi Aksa’yı
kurtaracak bir Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafet istiyoruz.
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