Fransızlar Kudurmuş da, Bizler Masum muyuz?

Malumunuz olmuştur. Aralarında Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, üç eski başbakan, Yahudi
ve Hristiyan cemaati temsilcileriyle yazarların da bulunduğu 300 kişi, Kur’an-ı Kerim’den “şiddet ve
Yahudi karşıtı ﬁkirleri yaydığı gerekçesiyle bazı ayetlerin çıkarılması” yönünde bir bildiri imzalayıp
yayınladılar.
Tarihi gerçekler değişmiyor, Rabbimizin uyarıları da aynen tecelli ediyor.
Gayri Müslimler tiynetlerini belli ediyor, her zaman ve her fırsatta.
Onların gavurluğuna haklı olarak kızıyoruz da, onlara bu cesareti veren bizlerin, yani mevcut İslam
ümmetinin hiç mi kusuru yok?
Adamlar bu hadsiz ve seviyesiz taleplerine gerekçe olarak; Müslümanlar zaten Kur’anı Kerimi dikkate
almadan yaşıyor, bari bizleri rahatsız eden kısımları da çıkarmış olalım da resmiyet kazansın derlerse ne
yaparız?
Allah bizlere akıl ﬁkir ve gerçek hidayet nasip etsin ki maalesef;
Müslümanların yaşadığı devletlerin hemen hepsi, Kur’anı Kerim’in ayetlerini gündeminden ve
hukukundan çıkarmış.
Hayatlarını İslama göre değil, Hristiyan-Yahudi ülkelerden devşirilen kanunlara göre düzenliyorlar.
Sözde İslam ülkesi olduğunu iddia edenler ise ya mezhepçilik peşinde, ya da İngiliz ﬁtnesiyle
kurulan Vehhabi hegamonyalarıyla ABD ve İngiliz kuklalığı yapıyor.
ABD ve diğer alçakların kurdukları sapık örgütler ile sürekli Müslümanlar katlediliyor.
Bizlerde, sırf Hristiyan Avrupa Birliğine girebilmek için 50 yıldan fazladır bekliyor ve arsız

taleplerini karşılamaya çabalıyoruz.
Hristiyanlara şirinlik olsun diye, Atamız Fatih Sultan Mehmet Hanın emanetine hıyanetlik ederek,
Ayasofya’yı müze-kiliseye çevirdik.

Daha neler var, neler!
Yediğimiz naneler sayıp dökmekle bitmez.
Hristiyan ve Yahudilere kızmadan önce, onlara bu cesareti verdiğimiz için kendimize kızmalıyız.
Fransızlar bizden sinsice bir intikam da alıyor.
Ceddimiz Kanuni Sultan Süleyman, bir mektubuyla Fransa’da yeni çıkan dans modasını yıllarca
durdurmuştu, hatırlasanıza!
Biz unutsak da onlar unutmuyor.
Nereden nereye gelmişiz, eyvahlar olsun bize!
Kurt kocayınca köpeklere maskara olur hesabı.
Bizler kendi değerlerimize sırt çevirir ve gereğince yaşamazsak, Hristiyan – Yahudi Avrupanın
herzeleriyle işte böyle muhatap oluruz.
Sonradan hamasi tepkilerle de ancak kendi kendimizi avuturuz.
Elbette, tahrif edilmiş İncil ve Tevrat kitaplarında bir sürü uydurma ve tuhaf sözler var.
Elbette, tarihi katliamlar dizisi ile dolu Fransa ve benzeri ülkelerin bizlere karşı hezeyanları dikkate
alınamaz.
Ancak bu durum, bizim kendimizle hesaplaşmamız gerektiğini örtemez ve erteleyemez.
Belli ki düşman uyumuyor.
Uyan ey Müslüman!
Boş bıraktığın yerleri İslam düşmanları çoktan işgal etmiş de, maddi-manevi katliamlar yapıyor ayan
beyan.
Sen hala lüzumsuz işlerle, senlik-benlik kavgalarıyla, kısır siyasi çekişmelerle mi vakit öldüreceksin?
Öyle bir kalk ki, değil böyle alçakça bildiriler ve karikatürler yayınlamayı, akıllarından bile geçirmeye
cesaretleri olamasın!
Ya Rabbi, Müslümanları derin gaﬂet uykusundan uyandır, ihlas ve uhuvvet bağlarını güçlendir.
Şüphesiz ki, Sen her şeye Kadir’sin…
Amin…
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