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Ey Müslüman Orduları! İçinizde Aklı Başında Bir Adam Yok Mu? Gazze, Kudüs ve Tüm
Filistin Yahudi Ateşiyle Yanıyor, Sizse Susuyorsunuz!

Mutant Yahudi varlığı, Filistin’in her tarafında özellikle Peygamber SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in
İsra’sı ve kahraman Gazze’de hunharca saldırılar gerçekleştiriyor. Taşları ve ağaçları yakıyor, kanlar
döküyor, Filistinli yaralılar artıyor. Müslüman ülkelerdeki yöneticiler ise en iyi şekilde şehitleri ve
yaralıları sayıyorlar! Hesaplanmamış taciz çemberinden dışarı çıkmasın diye çekine çekine ürettikleri
lafızlarla Yahudi varlığını kınadılar... Bütün bunlar olurken, ordular sessizliğe gömülüyor, üstlerine
itaat ediyorlar. Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın şu buyruğunu unutuyorlar ya da unutmuş gibi
yapıyorlar:
ُّ طعنا سادتَنا وُكبراءنا َفأ
يَل
َّ ونا
َ السِب
َ َضل
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ“ َوَقاُلوا َربََّنا ِإَّنا أYine şöyle diyecekler: “Ey Rabbimiz! Biz önderlerimize ve
büyüklerimize itaat ettik de bizi yoldan saptırdılar.” [Ahzab 67]
ِ َّ
َّ
ِِ
َّ َ ين اتُِّبعوا ِم َن َّال ِذ
ِ
اب
ُ َسَب
َ ين اتَب ُعوا َوَأرَُوا اْل َع َذ
ُ َ “ إ ْذ تََبَّأَر الذİşte o zaman (görecekler ki) kendilerine
ْ اب َوتََقط َع ْت به ُم ْاْل
uyulup arkalarından gidilenler, uyanlardan hızla uzaklaşırlar ve (o anda her iki taraf da) azabı
görmüş, nihayet aralarındaki bağlar kopup parçalanmıştır.” [Bakara 166]
Ey Müslüman orduları! Aranızda hiç mi aklı başında adam yok? Damarlarınızdaki kan
kaynamıyor mu? Mübarek toprağa barbarca Yahudi saldırganlığını görüyor, duyuyorsunuz. Zorba ve
zalim yöneticilere nasıl meyledersiniz? Harekete geçmiyor musunuz? Kuran’ı Kerim okumuyor
musunuz? Yoksa َ zorbalara meyletmenin büyük bir iş ve büyük bir azap olduğunu fark ederdiniz.
َّ
َ
ُْ َ ُ
ُ ْ ْ ُ َ َ َ ُ َّ ُ ُ َّ َ َ َ ُ َ َ َ َّ َ ُ َ ْ َ َ َ
ون الل ِه ِم ْن أ ْو ِل َي َاء ث َّم َل تن َص ُرون
ِ “ وَل تركنوا ِإلى ال ِذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم ِمن دZulmedenlere meyletmeyin. Yoksa
size de ateş dokunur. Sizin Allah’tan başka dostlarınız yoktur. Sonra size yardım da edilmez.” [Hud
113]

Ey Müslüman orduları! Neredesiniz? Filistin’de kardeşleriniz sabah akşam Yahudilerin
saldırganlığına maruz kalıyor. Neredesiniz? Filistin’deki savaşa neden liderlik etmiyorsunuz?
Hastalığın ve belanın kaynağı olan Filistin gaspçısı Yahudi varlığını ortadan kaldırmak için neden
Filistin halkı ile kenetlenmiyorsunuz? Bu varlık, karşınızda nasıl ayakları üzerinde durabiliyor? Savaş
ehlinden değillerdir.
ون
ُ وك ْم ُي َوُّل
ُ وك ْم ِإ ََّّل أَ ًذى َوإِ ْن ُيَق ِاتُل
ُ ضُّر
َ ص ُر
ُ “ َل ْن َيOnlar incitmekten başka size bir zarar veremezler.
َ وك ُم ْاْل َْدَب َار ثُ َّم ََّل ُي ْن
Sizinle savaşa koyulurlarsa, geri dönüp kaçarlar. Sonra kendilerine yardım da edilmez.” [Ali İmran 111]
Mümin atalarınızda sizin için ibret vardır. İslam toprağı ve kutsallarına saldırdıklarında Yahudi
zümresine önem vermemişlerdir. İlk kıblede yerleşemeyecek kadar Allah ve Allah’ın kulları katında
değersizdirler... Mübarek toprakta devletleri devam edemeyecek kadar Allah ve Allah’ın kulları
katında önemsizdirler. Filistin’in etrafında üsler kuruyorsunuz, izliyor ama harekete geçmiyorsunuz!
Ey Müslüman orduları! Yöneticilerinizin çekine çekine Yahudi saldırganlığını kınamalarıyla
yetinmekle değil de, Filistin gaspçısı Yahudi varlığının süvarisinin sizler olduğu bir çatışmayla ancak
ortadan kaldırılacağını bilen aranızda hiç mi aklı başında adam yok? Oturuyorsunuz, Yahudi
varlığının hayatta kalmasına Yahudilerden daha çok özen gösteren yöneticilere itaat ederek, harekete
geçmiyorsunuz! Yahudilerin açıklamalarını duyun. Yahudi jetleri ve savaş uçakları, sağdan soldan
Gazze’yi vuruyor. Askerleri ve güçleri, Şeyh Jarrah’da Müslümanların evlerini kuşatıyor. Çeteleri,
Yahudi askerlerin gözetiminde Mescid-i Aksa’ya saldırıyor... Bu süreçte yöneticilerin söylemlerine
bakarsanız, kim olduklarını ve ne olduklarını öğrenirsiniz: Türkiye Cumhurbaşkanı ve Ürdün Kralı,
“İsrail” saldırılarını durdurmak için işbirliğinin önemini vurguladı... Türkiye Cumhurbaşkanı,
“İsrail”e baskı yapmak için yoğun diplomatik hamleler yaptı... Suudi Arabistan, Mescid-i Aksa’ya
yönelik saldırıyı en güçlü ifadelerle kınadı... Abu Dabi Veliaht Prensi, Kudüs’te her türlü şiddet ve
nefreti kınadığını vurguladı... Mısır, uluslararası hukuka aykırı Mescid-i Aksa saldırısını en güçlü
ifadelerle kınadı... Mısır, ateşkes için Yahudiler ve Hamas ile temas halinde... Pakistan, “İsrail”
saldırılarını kınıyor... İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri, Aksa ve Kudüs’te murabıtların
kararlılığını takdir ediyor... İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada,
Filistin sorununun tek adil çözümü, bu toprakların gerçek çocuklarının iradesine bırakılması ve
referandum yapılmasıdır diye yazdı... Kuveyt Emiri, kınadığını ifade etti... Ürdün Dışişleri Bakanı,
Şeyh Jarrah semtinde yaşayanların evlerinden zorla tahliye edilmesiyle ilgili olarak Washington da
dâhil olmak üzere uluslararası toplum ile temasa geçtiklerini söyledi... Ürdün, “İsrail’in Gazze’de

askeri operasyon duyurusunu kınadığını ve uluslararası eylemi netleştirmek için kardeşleriyle
koordinasyon halinde olduğunu belirtti... Arap Birliği’nin olağanüstü toplantısı... İslam İşbirliği
Teşkilatı’nın olağanüstü toplantısı... vs.
Tutumları bu. Yahudilerin suçlarına yanıtın, Yahudi varlığını ortadan kaldırmak ve tüm Filistin’i
İslam yurduna iade etmek için orduları harekete geçirmek olduğunu bilen aklı başında bir kişi yok
mu? Boş kınamalarla ya da bu uluslararası topluma çağrı yapmakla Yahudi saldırganlığının sona
ermeyeceğinin bilincinde olan basiret ve feraset sahibi biri yok mu? Bu mutant devletin kurulmasının
arkasında uluslararası camia var. Filistin sorunu bilinmiyor mu? Çözümü referandumu mu
gerektiriyor? Bu zillet, alçaklık ve orduların kışlalarından çıkmaması, dünyada utanç ve ahirette elim
verici azabın kaynağı değil mi?
Ey Müslümanlar! Askerler, sizin çocuklarınız, kardeşleriniz, komşularınız ve arkadaşlarınızdır,
aranızda yaşıyorlar ve üzerlerinde bir etkiniz var... Mübarek toprağa yardımdan nasıl geri
durursunuz? Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in İsra’sına yardımdan nasıl feragat edersiniz?
Dünya utancının ve ahiret azabının sizden ve askerlerden bertaraf edilmesi, askerlerin elindedir.
Büyük kurtuluş budur... Onlara Filistin’deki kardeşlerine yardım etmek için hızlı davranmaları
gerektiğini telkin edin. Böylece Rableri onlardan razı olacak, izzetlerine yeniden kavuşacaklardır...
Yöneticilerin tiranlığının ortadan kaldırarak ve İslam yönetimi Raşidi Hilafeti kurarak zaferlerini
taçlandıracaklardır. Hilafet, Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın da buyurduğu gibi ümmeti yeniden hayırlı
ümmet yapacaktır:
َّ ون ِب
ِ ون ِباْلمعر
ِ َّ ِ
ِ ْ ُم ٍة أ
الل ِه
َّ “ ُك ْنتُ ْم َخ ْي َر أSiz, insanların iyiliği için ortaya
َ وف َوتَْن َه ْو َن َع ِن اْل ُم ْن َك ِر َوتُ ْؤ ِمُن
ُ ْ َ َ ْم ُر
ُ ُخر َج ْت للناس تَأ
çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz; iyiliği emreder, kötülükten meneder ve Allah’a inanırsınız.” [Ali
İmran 110] Ardından karşımızda, Allah düşmanları küçülmüş oldukları halde zelil olacaklardır. Sadece
zillet ve meskenet vurulan Yahudiler değil, yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışan yeryüzünün
tüm tiranları zillete uğrayacaklardır. İslam ve Müslümanlar izzet bulacak, iyilik dünya çapında
yayılacaktır. Allah’ın izniyle bu, mutlaka olacaktır. Ahmed’in, Müsned’inde Süleym ibn Amir’den
rivayet ettiğine göre, Mikdad İbn’ul Esved’i şöyle derken işittim: Ben, Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve
Sellem’i şöyle buyururken işittim:
ا
ا ا
ا ا ْ ا ا ا ا ْ ْ اْ ا ْ ُ ا ا ا ا ا ا ا ا ْ ا ا ُ ا ُ ا ا ا ْ ا
ُ ا
ا ُّ ا
ا
ا ُ ا
اْل ْسَل ِم ِب ِع ِز اع ِز ٍيز أ ْو ذ ِل ذ ِل ٍيل ِإ اما ُي ِع ُّز ُه ْم الل ُه اع از او اج ال ف اي ْج اعل ُه ْم ِم ْن أ ْه ِل اها أ ْو ُي ِذل ُه ْم ف اي ِد ُيُنَ ل اها
ِ ض بيت مد ٍر وَل وب ٍر ِإَل أدخله الله ك ِلمة
ِ َل يبقى على ظه ِر اْلر
“Yeryüzünde mevcut topraktan veya yünden yapılmış her eve Allah, mutlaka İslam’ın mesajını
sokacaktır. Bu, bir kısmını aziz, bir kısmını da zelil kılacaktır. Allah’ın hidayet nasip ettikleri ona
(İsteyerek) dâhil olup izzet bulacaklar, hidayete ermeyenler ise, zorla tabi olarak zelil olacaklar.”
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