بسم هللا الرحمن الرحيم
Haber-Yorum
İncirlik ve Kürecik Üsleri Erdoğan’ı Yalanlıyor
Haber:
Türkiye’deki popüler talepler, Yahudi varlığının Gazze’ye yönelik savaşında
kullandığı Kürecik üssünün kapatılmasıdır.
Yorum:
Osmanlı Hilafet Devleti’nin yıkılmasından bu yana bölgede tarihte benzeri
görülmemiş bir şekilde yaşanan gasp, katliam ve yıkım felaketlerinden dolayı
Filistin halkının çekmiş olduğu acıların kurtarıcısı olduğunu zannetmesinden
dolayı bazıları Türkiye’nin yöneticisi Erdoğan’a boyun eğiyor.
Bu, Erdoğan’ın son Osmanlı Halifesi’nin yönettiği aynı ülkeyi
yönetmesinden kaynaklanmadığı gibi Osmanlının torunlarından birisi
olmasından dolayı da değildir. Ancak o, insanlara vaiz kılığında göründüğü,
yeryüzünde kurnazlara yol gösteren ve hakaret eden biri olarak yürüdüğü
içindir!
Alabora olduğunda bir kase suya sıkıştığı için kurtulamayan karınca saman
çöpüne sarılırmış! Şayet Erdoğan’ın eylemlerine aldananlar dikkatli bir şekilde
bakarlarsa, onun çok büyük bir çaba harcamadığı ve Müslümanların herhangi
bir meselesi için de doğru bir adres olmadığı da açığa çıkacaktır.
Şam devriminin en başından beri, Suriye devrimini desteklediğini iddia
ederek ve içi boş sloganlar atarak Erdoğan’ın habis bir oyun oynadığı açığa
çıkmıştır. Zira mücrim Beşşar’ın yaptığı katliamlara sürekli sessiz kalmış ve
cesur orduları, Osmanlı Hilafeti’ni parçalayan, Şam vilayetini ondan koparan
ve burasını fitne fesat saçan zındıklara bırakan İngiltere’nin çizmiş olduğu
sınırların birkaç kilometre uzağında olmasına rağmen Müslüman Suriye
halkına yardım etmemiştir!
Beşşar zalimine karşı koyan Şam gruplarını açık bir şekilde terk ettiğini,
onlara yardım etme ve onları Rus ve İran’ın bombardımanının felaketinden
kurtarma imkanı olduğu halde bunu yapmadığını, dahası onlara karşı daima
Rusya ve İran’ın yanında yer aldığını gördük. Ayrıca Mısır zalimini hoşnut
etmek için Müslüman Kardeşlerin aleyhine nasıl döndüğüne ve Rabia ve
Nahda felaketlerinin yaşanmasından bu yana misafirleri olmalarına rağmen
onları Türkiye-Mısır yakınlaşmasına kurban olarak sunduğuna tanık olduk.
Yine Libya’ya asker gönderme, Hafter güçlerinin Trablus’a ilerlemesini
durdurmak için yeterli olma ve Doğu ve Batı Libya arasındaki denklemi
değiştirme konusunda öğrendiklerimize de tanık olduk. Hala Erdoğan’ın
Filistin’e asker göndermesini mi bekliyorsunuz? Yoksa Filistin’i kurtarmak ve

yerinden edilmiş Gazze halkını tahliye edildikten sonra komşu Yahudi
yerleşimcilerin yerine yerleştirmek için Türk ordusunu karadan, denizden ve
havadan harekete geçirmeye karar vereceğini mi bekliyorsunuz?!
Ey dünyanın sekizinci en güçlü ordusuna ve Ortadoğu’nun en güçlü
ordusuna sahip olan kişi, bu takındığın nasıl bir aşağılanma, kötülük ve
ikiyüzlülüktür. Oysa sahip olduğun ordu, sadece Gazze’de değil tüm
Filistin’de devam eden savaşı sadece bir günde bitirebilir!
Gazze’de ve onun öncesinde de Şam’da olanlar, senin o gaddar yüzünü
açığa çıkarmıştır. Zira Allah’tan ve Müslümanların henüz kurumamış
kanlarından utanmadan, ümmetinin yanında durmayı reddettin, zillet
elbisesini giydin ve kafirleri dost edindin. َع َذابا ً أَ ِّليما ً * الَّذِّينَ يَت َّ ِّخ ُذون
َ بَ ِّش ِّر ْال ُمنَافِّقِّينَ ِّبأ َ َّن لَ ُه ْم
ً لِل َج ِّميعا
ِّ ِّ َُون ْال ُمؤْ ِّمنِّينَ أَ َي ْبتَغُونَ ِّعن َد ُه ُم ْال ِّع َّزةَ فَإِّ َّن ال ِّع َّزة
ِّ “ ْالكَافِّ ِّرينَ أَ ْو ِّل َياء ِّمن دMünafıklara, kendileri
için acı bir azap olduğunu müjdele! Müminleri bırakıp da kâfirleri dost
edinenler, onların yanında izzet (güç ve şeref) mi arıyorlar? Bilsinler ki
bütün izzet yalnızca Allah'a aittir.” [Nisa-138-139]
Sana gelince ey Müslüman Türk ordusu! İradeni, Erdoğan ve benzerlerinin
kontrolünden kurtarmanın ve ümmetinin saflarında yer almanın zamanı
gelmedi mi?! Kudüs’ün mübarek Mescid-i Aksa’nın kurtuluşu için haykırdığını,
tekbirler getirdiğini ve kasideler söylediğini ve ey Allah’ın atları ileri diye çığlık
attığını gördüğün halde, yeryüzünün gücü karşısında duracak mısın?! O
halde kesinlikle Gazze’yi sonsuza dek kurtaracak ve Beytü’l Makdis’i
kurtarma şerefine nail olacaksın. Bu, Müslümanların senin üzerindeki
hakkıdır. Şayet reddedersen, o halde Allah’ın İslam ümmetine karşı cürüm
işleyen, İslam topraklarının kaybolmasına katkı sağlayan ve mustazaflara
yardım etmeyen herkes için hazırlamış olduğu elim azabı bekleyin. َيب الَّذِّين
ُ ُص
ِّ سي
َ
َ
ِّ َّ َار ِّع ْن َد
َ ٌع َذاب
َشدِّي ٌد بِّ َما كَانُوا يَ ْم ُك ُرون
ٌ صغ
َ َّللا َو
َ “ أجْ َر ُمواSuç işleyenlere, yapmakta
oldukları hilelere karşılık Allah tarafından aşağılık ve çetin bir azap
erişecektir.” [Enam-124]
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