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21 Şehirde Yahudi Varlığına Karşı Orduları Aksa’ya Çağırdık 

Ramazan ayının başında Kudüs’ün Şeyh Cerrah mahallesinde işgalci Yahudi varlığının başlattığı 

haydutluk, artık kitlesel katliamlara dönüştü. Kudüs ve Gazze’de yaşayan savunmasız sivillere füze ve 

bombalarla saldıran işgalci varlık, bu zamana kadar 66’sı çocuk, 39’u kadın toplam 248 kardeşimizi şehit 

etti. 75 yıllık işgal ve abluka nedeniyle zaten açık hava hapishanesinde yaşayan Filistinli kardeşlerimiz, 

Ramazan Bayramı’nı bombalar altında geçirdiler. Kendi siyasi geleceği için Kudüs’ü ateşe atmakta bir 

beis görmeyen Netanyahu hükumeti, ateşkes kararı aldığını söylese de saldırılarına devam etti. Bugüne 

kadar verdiği sözü tutmayan işgalci varlığı bu kadar küstahlaştıran şey, karşısında ona haddini 

bildirecek adam gibi liderlerin olmayışıdır. Çünkü İslam beldelerinin yöneticileri sadece kınama 

açıklamaları yapmak ve meseleyi BM’ye havale etmekle yetindiler. Müslüman haklar ise Türkiye ve tüm 

dünyada Filistin halkına destek olmak için meydanlara döküldüler, işgali durdurmaları için yöneticiler 

ve ordulara çağrı yaptılar.   

Hizb-ut Tahrir Türkiye olarak, 21 Mayıs Cuma günü Türkiye’nin 21 ayrı şehrinde Cuma Namazı 

sonrasında Filistin’de şehit olan Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kıldık, işgalci Yahudi varlığını 

telin ettik, basın açıklamaları yaptık ve özelde Filistin, genelde tüm mazlum haklar için dua ettik. 

İstanbul, Ankara, Adana, Bursa, Adıyaman, Şanlıurfa, Siverek, Gaziantep, Kahramanmaraş, Diyarbakır, 

Ergani, Hatay, Mersin, Antalya, Bitlis/Tatvan, Van, Konya, Aksaray, İzmir, Aydın ve Yalova’da meydan 

ve camilerde yaptığımız bu faaliyetlere Müslümanlar iştirak ettiler.  

Basın açıklamalarında bu süreçte dünyanın iki şeye şahit olduğunu söyledik. Umut verici birinci şey, 

“Mescidi Aksa’yı ve Kudüs’ü savunmak için her şeylerini feda eden Filistin halkının dillere destan olan direnişidir. 

Onlar ki, en gelişmiş silahlarla kendilerine saldıran işgalci Yahudilere karşı, ellerindeki sapanlarla, taş ve sopalarla 

savunmaya ve direnişe geçtiler. Bu öyle bir direniş oldu ki, Yahudi askerleri ve işgalci Yahudiler ne yapacaklarını 

ve nereye kaçacaklarını şaşırdılar.” Tüm dünyanın şahit olduğu kahredici ikinci şey ise, başta Arap 

beldeleri olmak üzere, Müslümanların yaşadığı tüm beldelerin yöneticilerinin kınama yarışına 

girmeleridir. “Yıllardan beri kınamaktan başka hiçbir şey yapmayan bu aciz yöneticiler, yine kendilerinden 

beklenileni yerine getirdiler ve sadece kınadılar. Türkiye’nin de içinde bulunduğu birçok ülkenin yöneticileri 

“şiddetle kınama” açıklamaları yaparken, 57 ülkeden oluşan İslam İş birliği Teşkilatı ise yaptığı açıklamada 

“İsrail’i” mümkün olan en güçlü şekilde kınadıklarını açıkladılar.” 

Basın açıklamaları sonrası yaptığımız dualarla Rabbimizden Nusret ve yardımını istedik ve şöyle 

niyazda bulunduk: Şahit ol ya Rab! Sen şahit ol Rab! Sen şahit ol Rab! Bizler gasıp Yahudi varlığını dost 

edinmekten ve onları dost edinenleri dost edinmekten de beriyiz. Müslümanların kanlarını reel politiğe kurban 

verenlerden beriyiz. Ya Rabbi! Şehadetimizi kabul buyur Allah’ım! Gasıp Yahudi varlığının yaptıklarını yanlarına 

kâr bırakmayacak, yaptıkları zulmün hesabını bir bir soracak, kardeşlerimizin gözyaşlarını dindirecek, “Ordular 

Aksa’ya diyecek Raşid Halifeler ikram eyle Allah’ım!  

Şehitlerimiz için gıyabi cenaze namazı, Yahudi varlığını telin ve basın açıklamalarımıza katılan duyarlı 

tüm Müslümanlara teşekkür ediyor ve Allah razı olsun diyoruz. 


