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İSLAM DİNİ BATI BASININDA TERÖRİZM OLARAK
GÖSTERİLMEKTE. MÜSLÜMANLARIN KORKU VE

DEHŞET SALMAK İSTEDİKLERİ İDDİA
EDİLMEKTE. 

 

ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 

Biz müslümanlar insanları  sadece iyiliğe çağırmak istiyoruz.  Doğruluk ve
adalet adına ALLAH’tan başka sığınabileceğimiz başka tanrının olmadığını
ve sadece ona kulluk edileceğini anlamalarını istiyoruz. Onun, gökyüzünün
ve dünyanın  yaratıcısı  olduğunu  anlamalarını  istiyoruz,  yoksa  insanoğlu
gerçekten kendi gözleriyle gördükleri  şeylerin bir hiçten var olduğunu mı
iddia  edecek?  İnsanlara  farz  kılınan  ALLAH’ın  kanunlarıyla
yaşadığımızı.Helal olana müsaade ediyoruz, haram olanı yasaklıyoruz. Onun
mutlak gücüne inandığımızı  ve bunu insani  güçlerle kıyaslamadığımızı,  o
merhameti olandır, o bağışlayıcıdır, her şeyi bilendir, o hikmetli olandır, her
şeyi görendir, bu ve bunun gibi sıfatlar sadece kendisine, mutlak mükemmel
olan ALLAH’a layık görülür. 
 
    Daha evvel var olmuş toplumlara da harfiyen aynı mesajları içeren kutsal
kitap  ve  peygamberlerin  gönderildiğini  biliyoruz,  Allah’dan  başka  tanrı
yoktur ve Allah Kuran’da der ki:
 

PLAYER

SON EKLENEN V

Cennet Aşıkl
(r.a.)
Cennet Aşıkl
Fatah El İslam
Mücahidlerin
Doğu Turkist
hazırlanmış G
Abu Osman 

AHDE VEFA 
El Kaide Mağ
VİDEOLARI.
Somalinin AS

Taleban İslam

FORUMDAN SO

Felluceli Müca

Veziristanlý Þe

El Cezire'den 

Afganistan'da 

Endonezya 'da

Bakara 114

Tevbe 120...

BÝD'AT'IN SA

Irak'ta Ýstiþad
söyledikleri ne

Ayna Jundul M

ARAMA

 Web

ANKET

ŞEHADET ZAMANI http://www.sehadetzamani.com/haber_detay.php?haber_id=1921

1 of 6 6/17/2009 9:54 AM



قَيَوِ ّهللا ِدنِع ْنِم َوُھ اَمَوِ ّهللا ِدنِع ْنِم َوُھ َنُولوُقَيَو ِباَتِْكلا َنِم َوُھ اَمَو ِباَتِْكلا َنِمُ هوُبَسْحَِتل ِباَتِْكلِاب ُمھَتَنِسْلَأ َنوُوْلَي اًقيِرَفَل ُْمھْنِم َِّنإَو
ْمُھَو َبِذَْكلاِ ّهللا ىَلَع َنُولوُ

َنوَُملْعَي

Onlardan öyleleri vardır ki, dillerini kitaba doğru eğip bükerler, siz
onu (bu okur göründüklerini) kitaptan  sanasınız diye. Oysa o
kitaptan değildir. “Bu Allah katındandır”derler. Oysa o, Allah

katından değildir. Kendileri de bildikleri halde Allah’a karşı (böyle)
yalan söylerler. Ali İmran 78

 

Yahudi ve Hıristiyanların da kutsal yazılarını dikkate almaları söylendi, fakat
onlar  bu  sorumluluklarını  yerine getirmeyip  ilahi  vahiylerini  değiştirdiler.
Her Müslüman  bunların Allah’ın  yazıları  olduğuna inanmalı.  Ve o  zaman
buna  inananların  ve  buna  göre  yaşayanların  cennette  ebedi  huzurra
kavuşacağına  inanın.  Bunu  inkar  edenler  ise  cehennem  yolcusu  olup,
sonsuz cezayı tadacaktır. Onların kutsal yazılarında dahi İsa’dan sonra barış
ve huzur içerisinde son Peygamberin geleceği yazılı idi. Allah Kuran’da der
ki:

َنْيَب اَمِّل اًقِّدَصُّم مُكْيَِلإِ َّهللاُ لوُسَر يِّنِإَ ليِئاَرْسِإ يِنَب اَي َمَيْرَم ُنْبا ىَسيِعَ لاَق ِْذإَو
مُھءاَج اَّمَلَف ُدَمْحَأ ُهُمْسا يِدْعَب نِم يِتْأَي ٍلوُسَرِب اًرِّشَبُمَو ِةاَرْوَّتلا َنِم َّيَدَي

ٌنيِبُّم ٌرْحِس اَذَھ اُولاَق ِتاَنِّيَبْلِاب
Hani Meryem oğlu İsa da “Ey İsrailoğulları, gerçekten ben, sizin
için Allah’tan gönderilmiş bir elçiyim. Benden önceki Tevrat’ı
doğrulayıcı ve benden sonra ismi “Ahmed” olan bir elçinin de
müjdeleyicisiyim” demişti. Fakat o, onlara apaçık belgelerle
gelince: “Bu, açıkça bir büyüdür” dediler. Saaf Suresi 6.Ayet

 

Ve Allah bu kutsal eserin korumasını üstlendiği için, Kuran mahşere kadar
orjinal haliyle var olacaktır.
 
Ölümden sonra yeniden diriltilip,  fani dünyada yapmış olduğumuz herşey
için hesap vereceğimiz günden korkun. Allah Kuranda der ki:
 

ٌنِيبُّمٌ ميِصَخ َوُھ اَِذإَف ٍةَفْطُّن نِم ُهاَنْقَلَخ اََّنأ ُناَسِنإْلا َرَي َْملَوَأ
ٌميِمَر َيِھَو َماَظِْعلا يِيْحُي ْنَم َلاَق ُهَقْلَخ َيِسَنَو اًلَثَم اََنل َبَرَضَو

ٌمِيلَع ٍْقلَخ ِّلُِكب َوُھَو ٍةَّرَم َلَّوَأ اََھأَشَنأ يِذَّلا اَھِييْحُي ُْلق
 

İnsan kendisini bir damla sudan yarattığımızı görmüyor mu?
Şimdi o apaçık bir düşman kesilmiştir.Kendi yaratılışını unutarak

bize bir örnek verdi; dedi ki: “Çürümüş-bozulmuşken, bu
kemikleri kim diriltecek?”De ki: “Onları, ilk defa yaratıp-inşa eden

diriltecek. O, her yaratmayı bilir.” Yasin:77,78,79
 

Ve Allah için herşeyi yeniden yaratmak asla zor değildir, Allah Kuran’da der

ki:

 
ُميِلَْعلا ُقَّالَْخلا َوُھَو ىَلَب ُمَھلْثِم َُقلْخَي ْنَأ ىَلَع ٍرِداَقِب َضْرَأْلاَو ِتاَواَمَّسلا ََقلَخ يِذَّلا َسْيَلََوأ

ُنوُكَيَف ْنُك َُهلَ لُوقَي ْنَأ اًئْيَش َداَرَأ اَِذإُ هُرَْمأ اَمَّنِإ

َنوُعَجْرُت ِهْيَِلإَو ٍءْيَش ِّلُك ُتوَُكلَم ِهِدَيِب يِذَّلا َناَحْبُسَف
 

Gökleri ve yeri yaratan, onların bir benzerini yaratmağa kadir değil
mi? Elbette (öyledir); O, yaratandır, bilendir. Bir şeyi dilediği

zaman, O’nun emri yalnızca: “Ol” demesidir; o da hemen
oluverir.Her şeyin melekutu (hükümranlık ve mülkü) elinde

bulunan (Allah) ne yücedir. Siz O’na döndürüleceksiniz.
Yasin.81,82,83

 

Gerçek budur ve biz müslümanlar, insanlığa bunu anlamaları ve gerçekleri
görebilmeleri  için  çağrıda bulunuyoruz.  Ne yazık ki  bizi,  Allahın yolunda
mücadele  edenleri  bu  dünyada  sadece  musibet  yaratanlar  olarak

Son
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gösteriliyoruz,  halbuki  ülkelerimizde  bizimle  savaşan  işgal  güçleri
musibetin  kaynağıdır.  Bunlar;  bizim  inançımızı  yaymak  isteyişimize  ve
sadece Allahın emirleri doğrultusunda yaşamak isteyişimize müsaade etmek
istemiyorlar.  Ben  her  insana  Kuranı  okumalarını  ve  gerçeği  bulmalarını

tavsiye ediyorum, çünkü bu ebedi başarıdır.  

 
 
 

Almanya neden islami organizasyonlar tarafından
düzenlenen eylemleri beklemelidir?

 
Bildiğimiz  gibi,  Almanlar  Afganistan’daki  savaşa  doğrudan  katılmışlardır.  Özbekistan  /  Tirmiz’de
kendilerine  ve  işgal kuvvetlerine  daha ucuz olduğu için trenler aracılığıyla takviye  sağlayabilmek
için bir üs kurmuşlardır.  Zira bundan önceki uçaklarla yapılan yöntem  göründüğü kadarıyla daha
masraflı  olmuştur.  Bununla  birlikte  amerikalılara  ülke  içinde  üs kurmalarına izin  vererek yardım
etmektedirler.  Amerikalılar  bu  üsleri  müslümanlara  karşı  savaşabilmek  için  kullanmaktadır.  Bu
durum  devam  ettiği  sürece  Almanya ve  tüm  diğer işgal ülkeleri (işgal kuvveti gönderen ülkeler)
müslümanlarca düzenlenen eylemleri beklemelidir. Kim savaş isterse, onunla savaşılır  da.

                                    
 

İslami Cihad Birliği’nin (İslamic Jihad İttehadi’nin) şimdiki durumu nedir?
 
Para  gerçekten  kıt  olsa  bile  elhamdülillah  Allah  rızkımızı  vermektedir.  İşgal  kuvvetlerine  karşı
duruşumuz  mükemmel  bir  şekilde  devam  ediyor.  Aramıza  devamlı  yeni  katılan  kardeşlerimizin
eğitimleri de çok iyi gidiyor. Ayrıca  İçtihad İşleri (Amal İstischadia) için bir de grubumuz var, Allah
eylemlerimizi kabul etsin ve kısa zamanda zafere ulaştırsın.
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BKA (Federal Kriminal Dairesi) sizlere karşı, hem AB’de (Avrupa
Birliği’nde) hemde Afghanistan’da soruşturma yürütmektedir.

Bununla ilgili düşünceniz nedir ?
 

Allah’a şükürler  olsun  ki,  cihada giden  yolu  açtı.  Almanya’daki  hayatımı
çoktan kapattım.  Benim hayatım burada cihad için olacak.  Allah inşallah
beni şehit olarak yanına alır. Beni burada Afganistan’da aramaları, gerçeği
söylemek gerekirse bana kaygı vermiyor. 

 
 
 

Kardeşlere (kadın ve erkek) başka söyleyeceğiniz
bir şey var mı ?
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Bir  Hadis :  Abu Darr-al Giffari (r.a) Allah’ın peygamberi (s.a.v), Allah’tan aldığını bildirir ve derki
; Ey kullarım,  nasıl  ki  bana karşı  haksızlık yapmanıza izin  vermediysem,
birbirinize karşı da  haksızlık yapmanızı yasakladım ki, birbirinize haksızlık
etmeyesiniz. Ey yolunu şaşırmış kullarım, ben kimi istersem onu hak yoluna
döndürürüm, benden duacı Olun ki sizi de yoluma döndüreyim. Ey kullarım
doyurduklarım  hariç,  hepiniz  açsınız.  Benden  aş  dileyin  ki  sizleri  de
doyurayım.  Ey  kullarım  giydirdiklerim  hariç  hepiniz  çıplaksınız.  Benden
kıyafet dilEyiniz ki sizleri giydireyim. Ey kullarım, gece gündüz ayetlerime
karşı gelerek günah işlemektesiniz. Tövbe ediniz ki günahlarınızı affedeyim.
Ey kullarım bana ne faydanız dokunabilir, ne de zararınız. Ey kullarım; ne ilk,
ne  de  son  inananın,  ne  insanlar  ne  de  cinlerin,  ne  de  iman  eden
kalplerinizin hükümranlığıma bir katkısı  olabilir.  Ey kullarım; ne ilk ne de
son günahkarın, ne günahkar insanlar, ne de cinlerin hükümranlığıma hiç
bir zararı dokunabilir. Ey kullarım; ne ilk ne de son inananın, ne insanların
ne  de  cinlerin,  bana  dua  ederek  dilekte  bulunduklarında,  ben  de  bu
dileklerini yerine getirdiğimde, kudretimden birşey eksilmez.  Zira bu dilek
ancak, denize atılan bir toplu iğne kadar yer tutar. Ey kullarım sizleri ancak
yaptıklarınızdan  sorumlu  tutarım.  Yapılan  iyiliklar  Allah’ın  nimetleriyle
ödüllendirileceği  gibi,  kötülük yapanlarsa ancak kendilerine zarar vermiş
olurlar. Bir Müslüman’ın raporu.
 
Ahiret  için  hazırlık  yaparken,  bu  dünya  için  çalışmayı  ihmal  etmeyiniz.
Kur-an ve Sünnet emirleri doğrultusunda.
 

Allah bizi faziletli ve imanlılardan eylesin. Amin
 
 
 
 

Bedr at Tewhed adına yapılan bu röportaj için
Abdulgaffar El ALMANI’ye teşekkür ederiz.

 
 

Selahaddin Turki
Badr at- Tawheed

Yorum Ekle Yazdır

BİLAL İZ 23-05-2008, 23:18:44
RABBİM BİZLERİDE O KERVANA KATSIN..

feremez 25-05-2008, 21:24:58
maşaallah rabbimiz bizleride ŞEHİTLERDEN KİLSİN AMİN .ALLAHU AKBAR VEL İZZETİ LİLLA..YAŞASİN EL
KAİDE HEPİMİZ EL KAİDEYİZ ELHAMDULİLLAH

ah kur an 01-09-2008, 17:52:32
ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN SİZİ ÇOK SEVİYORUZ
İNŞAALLAH KİŞİ SEVDİĞİ İLE BERABERDİR.

15/09/2008 Mücahide Ümmü Muhammed'den BACILARIMIZA
23/07/2008 Mücahid Ebu Yasir El TURKİ ile Söyleşi....
20/07/2008 Mücahid Ebu Yasir El TURKİ ile Söyleşi....
10/06/2008 Selahaddin Türki'den Türk Mücahidlere
23/05/2008 Abdulgaffar El Almani İle Roportaj......
23/05/2008 Abdulgaffar El Almani İ.J.U.
23/05/2008 İslami Cihad İttehadi Mayıs Ayı Opr..
28/04/2008 İslami Cihad İttehadi Mücahidleri ile ROPORTAJ
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31/05/2007 The Commender of Islamic Jihad Union.....
31/05/2007 İslami Cihad İttehadi ile Röportaj...
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