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. بِْسِم الّلِ  الَِّمنيَّ ِ رَِّبّ اْلعَّ ْمُد لِلّ َّْلحَّ َِّحيِم ا َّْْحِٰن الّر الّر  

. َِّعنيَّ َّْْج ْحِبِه ا صَّ ّلَّ ٰاِلِه وَّ عَّ ٍد وَّ َّّمَّ َّا ُُم ِدن ِيّ ّلَّ سَّ ّلَّمَّ عَّ سَّ ّّل الّلُ وَّ صَّ  وَّ

Âlemlerin rabbi Allah’a hamd, Efendimiz Muhammed aleyhisselama, ailesine, ashabına salat 

ve selam olsun. 

 

Kalbinde Kudüs’ü, Mescid-i Aksa’yı sevda olarak taşıyan Mü’min Kardeşlerim, 

Selamünaleyküm. 

Biz, Ümmeti Muhammed’iz. Muhammed aleyhisselamın Ümmeti’yiz. Peygamberimiz 

peygamberliğinin ilk yıllarında Mescid-i Aksa ’yı bütün peygamberlerden, insanlığın son imamı olacağı 

yetkiyi devraldığı devir teslim töreninin merkezi olarak kullandı. Allah öyle murat etti. Benim 

Peygamberim aleyhisselatü vesselamın peygamberliğinden önceki bütün peygamberlerin, 

peygamberliğinin bittiğinin işaretiydi. Bu devir teslim törenini anlayamamış, anlamak istemeyen eski 

peygamberlere şeklen iman etmiş kitlelerin, eski peygamberleri adına uyduracakları savaşın başlangıç 

noktası ve merkezi de o, Mescid-i Aksa’daki miraç öncesi toplantıdır. Yer de zaman da o zamandır. 

Bunun için Aziz Kardeşlerim, 

Gerçekçi olmamız lazım. Yeryüzünde “Ben Hıristiyan’ım, ben Yahudi’yim.” diyen on kişi kaldığı 

sürece Türkiye’den kafileler şeklinde gidip ne Kudüs’te ne de Mescid-i Aksa’da huzurla ve zevkle 

namaz kılacağımız günümüz asla olmayacaktır. Bu, gündüzlerin geceyi bitirmesinin mümkün olmadığı 

kadar büyük bir hakikattir. Bunun için hepimizin bildiği bu büyük hakikati, Peygamber aleyhisselam 

Efendimiz bize haber verip gitmişti. O hakikat nedir? “Cihat her yerde bitebilir ama Kudüs ve 

Kudüs’ün eteklerinde cihat bitmeyecek.” buyurmuştu. 

Müslümanlar pek çok yerde liberalleşebilir, kapitalizme kurban olabilirler ama Ömer bin 

Hattap kıvamındaki hilafetimiz yeniden Kudüs ve eteklerinden canlanıp insanlığa sunulacaktır Allah’ın 

izniyle. Çünkü din hayatı, cihat kalitesi her yerde sönebilir; marketlere kurban edilebilir. Kudüs, 

Mescid-i Aksa’nın etekleri cihat merkezi olarak kıyamete kadar kalacaktır. Onun için biz, Kudüs’ü yarın 

huzurun merkezi olarak değil, peygamberlik devir teslim töreninin icra edildiği bir yerde kıyamete 

kadar şeytanın kullandığı muharref din mensuplarının kin ve intikamının bitmeyeceği bir yer anlarız. 

Gerçekçi olmak zorundayız. Kudüs, cihadın yani samimi bir şekilde Allah’a kulluk edip 

etmediğimizin; can, mal, evlat feda edip etmediğimizin ki bunları “cihat” ismiyle kullanıyoruz yani 

Kudüs; mü’minlik nabzımızın attığı yer olarak Kudüs kıyamete kadar en hareketli, en aktif İslam 

toprağıdır. Bunun için Kudüs, Filistinlilerin değildir. Kudüs, Arapların değildir. Muhammed 

aleyhisselama ümmet olan herkesindir. Herkesin Kudüs’e bağlılığı ve Kudüs’e alakası, nabzı kadardır. 

Biz, Kudüs’ü Filistinlilere ve Araplara bırakma meylini gösterdiğimiz zaman Ramazan günleri 

hacda yaptığımız tavaflar nabzımızın dengede olduğunu asla gösteremeyecektir. Hiçbir şey 



yapamayan Kudüs’ü hasret olarak, sevda olarak taşımak zorundadır. Çünkü Kudüs, cihat nabzının 

kıyamete kadar atacağı yerdir. 

Kardeşlerim, 

Bugün Mescid-i Aksa’da olan Yahudi işgali değildir bizi rahatsız eden. Mescid-i Aksa’da 

bulunan şer güçler, Peygamberimiz’e devredilmiş olunan insanlığın son gemisine ait kaptanlığa 

itirazın adıdır. Eğer böyle olmasaydı aslında kendi aralarında asırlardan beri süren savaşa rağmen 

Hıristiyanlar ve Yahudiler birleşip orada bir ordu kuramazlardı. Dünyanın başka bir yerinde 

Yahudilerle Hıristiyanların ortak ittifak ettikleri coğrafi bir merkez neden yoktur da sadece Mescid-i 

Aksa vardır, Kudüs vardır? Bunun için bu gerçeği anladığımız zaman biz aslında Mescid-i Aksa’ya filan 

oranda sadaka göndermiyoruz. Filanca genç Mescid-i Aksa için çalışırken Filistinlilere yardım etmiyor. 

Peygamber’inden emanet aldığı Ümmeti Muhammed’den delikanlı olmanın erkek olmanın kadın 

olmamın en tabi görevini icra ediyor demektir. 

Biz, Ümmeti Muhammed’iz. Orta Doğu dini de değiliz, Asya dini de değiliz, dünya dini de 

değiliz. Âlemlere hitap eden Peygamber’in Ümmeti’yiz. Nabzımız senede bir defa Arafat’ta atar ama 

düşmanlarımız ve Peygamberim’izin emaneti devraldığı eski peygamberlerin ismini ruhsatsız bir 

şekilde kullanan, bize kindar düşman kitleler; mücadelemiz olarak Kudüs, Mescid-i Aksa yılda bir gün 

değil, Arafat gibi değil, Medine ziyareti gibi değil, düşmanla çevrili olduğu için ve kıyamete kadar 

düşmanı eksik olmayacağı için Kudüs; bizim ilk kıblemiz, sürekli cihadımızdır. 

Aziz Kardeşlerim, 

Burada bir hakikati perçinleyelim. Namaza Mescid-i Aksa’da başladık. Sonra Kâbe’ye yöneldik  

ama namaz ruhumuz hâlâ Mescid-i Aksa’ya kilitlidir. Bunun için Aksa ruhu, bunun için Kudüs sevdamız 

Selahaddin’le değil namazla bağlantılı olduğu için namaz kıldığımız, seccade serdiğimiz her yerde 

Kudüs adamıyız, Kudüs kadınıyız, Kudüs erkeğiyiz. Müslümanlığımızın evrenselliğini ve bütün 

peygamberlere imam etmiş bir Peygamber’in Ümmet’inden olduğumuzu ancak içimizdeki Kudüs 

sevdası ve Mescid-i Aksa bağlantısıyla meleklere ispat edebiliriz. Duvarlarda Mescid-i Aksa resmi veya 

bizim Mescid-i Aksa toplantılarımız semboliktir. İmanla bağlantılı olanıysa içimizdeki sevdamızdır. 

Mescid-i Aksa, çocuklarımızın ninnilerine, sofralarımızdaki kaşıklarımıza, aile ilişkilerimize, aile 

muhabbetlerimize damgasını vurduğu zaman İMF’sinden dünya bankasına kadar yeryüzündeki hangi 

hâkimiyet Yahudi’nin elinde olursa olsun biz, düğünlerine Selahaddin gibi matemle giren 

delikanlılarımız ve Mescid-i Aksa’yı çeyiz yapan kızlarımız bulunduğu sürece Allah bizimle olacağı için 

Yahudi’nin şer güçlerinde hâkim olması bizi etkilemeyecektir. Çünkü galip olan Allah’tır. 

Bugüne kadar Mescid-i Aksa defalarca kana bulanmış, orayı defalarca Ömer’in teslim 

almasına rağmen Müslümanların elinden çıkmıştır. Çünkü Allah Mescid-i Aksa’nın kıyamete kadar 

imanımızın, cihat anlayışımızın, mal infakımızın, evlat fedakârlığımızın, en azından bir şişe kandil yağı 

gönderecek ruh taşıyıp taşımadığımızın belgesi olsun ve melekler bizim ne aşkla yaşadığımızı görsün 

diye Allah yer yer Mescid-i Aksa’yı Yahudi’ye, haçlıya çiğnetmiştir ama bu kıyamete kadar böyle 

olacak değildir biiznillah. 

Ömrünü yatakta sandalyede geçirmiş felçli bir ihtiyar bile bir gün gelip Mescid-i Aksa’yı 

hürriyetine kavuşturur ama bu, ebedi değildir. Dünyanın ömrü oldukça Mescid-i Aksa ve Kudüs işgal 

görecektir. Çünkü küfür, uyduruk ve ruhsatsız bir şekilde Musa’nın ve İsa’nın ümmeti olduğunu iddia 



eden kitleler var oldukça Mescid-i Aksa; huzurun yeri değil hâkimiyetin kim tarafından kullanıldığının 

gösterildiği merkezin adıdır. Allah’ın Resulü aleyhisselatü vesselam bütün peygamberlerden bu 

bayrağı devralmıştı. Şimdi onu Filistinlilere bırakıp gitmedi, Ümmeti’ne bıraktı gitti. Ümmeti 

Muhammed’den olmak demek; bu sancağı ne kadar taşıma sevdasına düştüğümüzü gösteren işaret 

demektir.  

Kardeşlerim, 

Bir şeyi tekrar vurguluyorum: Mescid-i Aksa ve Kudüs, Müslümanların elini kolunu sallayarak 

namaz kılacakları yer kolay kolay olmayacaktır. Çünkü Batıl, Batıl’ın ruhu olan Yahudilik ve uyduruk 

Hıristiyanlık hiçbir zaman yok olamayacaktır. Şeytan onları güç olarak kullanacak. 

Şeytan, Kâbe’nin üzerinde değil Mescid-i Aksa’nın üzerinde hayallerini gerçekleştirecektir. 

Bunun için Peygamber aleyhisselam Efendimiz “Cihat, kıyamete kadar Kudüs ve eteklerinde devam 

edecek.” buyuruyor. Cihat devam edecekse bizim nabzımız, şuurumuz Mescid-i Aksa ruhuyla atmaya 

devam edecek demektir. Bu, bizim galibiyet peşinde değil meleklere hangi sevdayla yaşamayı 

istediğimizi gösterme arzumuzdur. 

Mescid-i Aksa; ister Yahudi’nin işgali altın olsun, isterse Selahaddin’in kurtardığı günlerde 

olsun melekler Ümmeti Muhammed’den biri olarak beni nasıl görüyorlar. Önemli olan budur. Ben, 

kıyamet günü dirilirken yüreğim yarılsaydı dünyada Mescid-i Aksa’nın tuğlalarından daha ağır hasretle 

bu topraklarda yaşadığımı, Yahudi’ye değil Mescid-i Aksa’sız yaşadığıma yandığımı melekler görsün. 

Mescid-i Aksa esaret altında da olsa ben, Mescid-i Aksa’yı bana emanet eden Peygamberim’le 

Havz-ı Kevser’inde buluşurum. İman budur. Mü’minden beklenen budur. Yoksa Mescid-i Aksa’nın 

resimleri duvarlarımıza asarak Allah’ın huzurunda yapmamız gerekeni yapmış sayılmayız, heyecanımız 

ispat edemeyiz. Evimiz Mescid-i Aksa gibi, işimiz Kudüs gibi olduğu gün Allah’ın izniyle Rabbim 

benden razıdır. O, benden razı olduktan sonra ben galibim; ben kazandım demektir. Rabbim’den bu 

anlayış ve şuuru lütfetmesini niyaz ediyorum. Selamünaleyküm. 

. َِّعنيَّ َّْْج ْحِبِه ا صَّ ّلَّ ٰاِلِه وَّ عَّ ٍد وَّ َّّمَّ َّا ُُم ِدن ِيّ ّلَّ سَّ ّلَّمَّ عَّ سَّ ّّل الّلُ وَّ صَّ  وَّ

 


