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-Basın Açıklaması- 

Amerika'ya Bağlılığınız Ve Đçi Boş Söylemleriniz 

Müslümanların Temiz Kanları Üzerinde Baas Çetesinin Cesaretini Artırıyor 

  

 11 Mayıs 2013 Cumartesi günü Türkiye'nin Suriye'ye geçiş kapısı olan Cilvegöz sınır kapısının 
bulunduğu Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gerçekleşen iki ayrı patlamada, resmi verilere göre 50 den fazla 
Müslüman öldü, 100'ü aşkın Müslüman ise yaralandı. Reyhanlı'da hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah 
Subhanehu Ve Teala'dan rahmet diliyor, yaralı olan kardeşlerimize de acil şifalar diliyoruz.  Suriye kıyamı 3. 
yılına girmiş olmasına rağmen Türkiye'deki Müslümanlar ve Reyhanlı halkı Suriye'de ki kardeşlerine karşı 
akciğer görevi görmüş ve kardeşlerinin her türlü yardımına koşmuşlardır. Suriye halkını nefessiz bırakmak 
için bu kanlı eylemler devreye sokularak, kardeşler arasına nifak tohumları ekilmek  istenmektedir. Ancak 
Reyhanlı halkı bu oyuna inşaAllah gelmeyecektir. Çünkü Suriye halkı ile Türkiye halkı arasındaki bağ 
kafirlerin bozuk bağları gibi değildir. Aksine Đslam akidesinden gelen sapasağlam kopmaz bir bağdır. 

 Bu menfur eylem bir kez daha göstermiştir ki, Katil Baas rejimi, Amerika ve yine Suriye'de siyasi nüfuz 
elde etmek için çalışan kafir Avrupa'nın nezdinde Müslümanların kanının hiç bir değeri yoktur. Đki yıldır 
Suriye'de yüz bini aşkın Müslüman'ı en ağır şekilde katleden, yüz binlerce Müslüman'ı mahpus eden, 
milyonlarcasının ise evlerini ve yurtlarını terk etmesine sebep olan Baas çetesi ve ömrünün uzaması için ona 
hayat veren Amerika; Suriye'de Đslami devrimin Raşid-i Hilafet Devleti ile sonuçlanması için çalışan muhlis 
grupları ve Müslüman halkı yardımsız ve nefessiz bırakmak için her türlü kirli ve kanlı planı uygulamaya 
koymaktadır.  

 Bilindiği üzere Amerika ve Rusya Suriye'nin geleceği üzerinde Cenevre mutabakatında karar kıldılar. Bu 
anlaşma ile Baas rejiminin ağırlıkta olacağı ve Demokratik Suriye isteyen muhalefetten temsilcilerin olacağı 
yeni bir hükümetin kurulması kararlaştırıldı. Ayrıca ABD ve Rusya mayıs ayı içerisinde bir Uluslararası 
Suriye Konferansının yapılmasını kararlaştırdılar. Bu karar, Rusya ve ABD'nin Suriye'de Beşşar Esad ve Baas 
rejimi ile devam etmek istediğinin açık göstergesidir. Avrupa ve körfez ülkeleri ise Beşşar Esad'ın bir an önce 
düşürülmesini isteyerek ABD'yi hataya zorlamak istemekte ve bu yolla Suriye üzerinde gelecekte siyasi 
nüfuz elde etmek istemektedir. 

 Peki ya halkı Müslüman olan Türkiye Devleti ve her açıklamasında Suriye halkını kardeş halk olarak 
gördüğünü beyan eden Başbakan Erdoğan, iki yılı aşkın bir zamandır Suriye halkı için ne yapmıştır? Sadece 
çadır, battaniye ve ekmek vermekle sorumluluğu bitiyor mu? Her gün yüzlerce Müslüman katledilirken  
Amerika'nın kuyruğuna takılarak SUK ve SMDK üzerinden siyaset yürütmüş, bugüne kadar Beşşar Esad'ın 
katliamlarına sadece kınama açıklamaları yapan devletlerarası toplumun oyalama taktikleri ile ABD'nin 
Suriye siyasetini takip ederek bu kirli planın bir figüranı olmuştur. Đçi  boş söylemleri ile Baas rejimine bu tür 
katliamları ve saldırıları için sadece cesaret vermiştir. 

َيا َأيها الذين آمنوا لم تقولون ما ال تفعلون َ َُ َُ َْ ََ َ َُ َ ِ ُِ َ َ  َ “Yapmayacağınız şeyleri niçin söylersiniz.”[ Saf: 2] 


