Kirlenmeyecek Misin? Kirini Mi Örteceksin? / Zahide UÇAR

Perşembe, 07 Kasım 2013 19:37 -

İhaneti türbana sardılar:
Meclise vekil sıfatı ile girmiş bir bayan, başını örttüğü gün; “artık kirlenmeyeceğim” demiş.
Bütün başı açık hanımlara “kirli” diyerek hakaret eden bu edep yoksunu bayana soruyorum:
Yalan imanı götürür. Peygamberimize; “Müslüman yalan söyler mi” diye sorulduğunda üç defa;
Asla, asla, asla!..
Demiştir.
Millete sürekli yalan söyleyen Erdoğan’ı alkışlayan sen, o ellerinin kirini nerede yıkayacaksın?
Siz iktidara geldiğinizde resmi kayıtlı 25 bin hayat kadını çalışırken, günümüzde resmi rakam
100 bini geçti. Sen o kadınların vergisinden de maaş alıyorsun. Bu utancı nerene koyacaksın?
Yüzlerce bekar ve evli kadın internet üzerinden bedenini sergileyerek para kazanıyor. Bu resim
gelir dağılımında uçurumlar yaratan partinizin 11 yıllık eseridir. Sen bu eserin ortağı,
destekçisi, alkışçısısın.
Mensubu bulunduğun partin ülkeyi tefeci sarmalına mahkum etti. Dinimiz; “faiz alan da, veren
de cami avlusunda zina etmiş gibidir”
buyuruyor. Bu durumda enses sapkınlığını destekleyen pezevenk konumuna düşmüş olmuyor
musunuz?
Partiniz sadece 1.5 milyon Iraklının öldürülmesinden değil, aynı zamanda Iraklı kadınlara
tecavüz edilmesinden de sorumludur. Başbakanınız o katil sürüsü tecavüzcülere dua bile
etmişti. Ebu Gureyb zindanından mektup gönderen nurun mektubu balyoz gibi kafanıza inmedi
mi? Bu kirden, bu vebalden nasıl arınmayı düşünüyorsun? Ayağının altına bir tuğla koyup,
eriyene kadar yıkanacak mısın? Hani sizin mahallede günah temizleme yöntemlerinden biri
böyle anlatılır da… Hatırlatayım dedim.
Libya’nın zenginlikleri küresel çetenin eline geçti. Siz ayakçılık yaptınız. Kaddafi’nin kanı
elinize bulaştı. Katillere bavulla para dağıttınız. Bu gün Libya’da neler oluyor hiç merak ettin
mi?
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Sabahattin Önkibar yazmıştı. Tekzip edilmedi. Libya’ya saldıran Haçlı bombalarından kaçan
600 Libya vatandaşı denizde boğulurken, Erdoğan Türk Askerinin yardım etmesine müsaade
etmedi. Göz göre göre 600 insanın ölümüne göz yumdu. Cinayetlere doymadınız. Sen aynaya
bakıyor musun hiç? Bak istersen. Belki bir Drakula görürsün.
Ülkemiz kara para cenneti oldu. Fuhuştan, beyazdan kazanılan paraları baş tacı ettiniz.
PKK’nın kirli parası için bile pazarlık ettiğiniz yazılıp çizildi. Nereden buldun yasasını kaldırıp; “
nereden bulursan bul, yeterki para getir”
yaklaşımını ilke edindiniz.
Helal, meşru yoldan kazanılan para, kara para(haram) ile rekabet edemediği için esnaflar bir
bir kepenk kapatıyor. Dinin yasakladığı tefecilik sistemini yerleştiren, ülkeyi kara para cenneti
yapan, alın terini değersizleştiren fitne partisinin bir vekili olarak nasıl kirlenmeyeceksin?
Kendini kuru temizlemeye mi yollayacaksın(!)?
Belediyeleriniz dahil, her taraf yolsuzluktan dökülüyor. Deniz feneri davasında Almanya
mahkumiyet kararı verdi. Alman mahkemeleri Türkiye ayağının Erdoğan ve partinize dayandığı
hükmünü verdi. Partiniz Türkiye’de dava açtırmamak için çok diretti. Davanın açılmasına izin
vermek zorunda kalınca, davayı gören yargıçları yargılattı. Yetim ve fakirler için toplanan
paraları çalanları koruyarak mı temiz kalacaksın?
Başbakanınızın İsviçre bankalarında olduğu söylenen 7 ayrı hesap bilgilerinin Almanya
tarafından ele geçirilip bu hesaplar üzerinden ülke çıkarlarının pazarlık konusu yapıldığı yazıldı.
Aynı hesap bilgilerinin Amerikan Konsolosunca şantaj olarak kullanıldığı yazıldı. Bu rezilliğin
alkışçısı ve destekçisi olarak hangi temizlikten bahsediyorsun sen?
Kendi mecburiyetlerinizi ülkenin mecburiyetleri haline getirdiniz. 40 bin insanımızın
öldürülmesinden sorumlu eli kanlı katili sayın yapıp, katilin talebi doğrultusunda anayasa
yapmaya kalktınız. Şehitlerimizin ahını içinde, nefesini ensende duyacak yürek var mı sende?
İhale kanununu “mücahitlikten müteahhitliğe geçen” yandaşlarınızı zenginleştirmek için kaç
defa değiştirdiniz?
O uğursuz yasalara kaç
defa parmak kaldırdın?
Parasız eğitim isteyen çocukları hapsettiniz. “Devlete karşı işlenen suçlar” ibaresini “hükümete
karşı işlenen suçlar” ibaresine dönüştürerek, hükümetinize karşı tepki vereni “terör” suçuyla
içeri tıktınız. O çocukların ve ailelerinin ahı seni korkutmuyor da, kılların mı korkutuyor?
CİA destekli Ergenekon tertibi ile hapsedip ölüme yolladığınız Kuddisi Okkır, Kaşif
Kozinoğlu’nun ruhu peşinizi bırakır mı sanıyorsunuz?
Fatih Hilmioğlu, Gazi Komutan Serdar Öztürk ölsün diye elinden geleni ardına koymayan
yargıçların savcısı sizin Başvekiliniz değil mi? Zalimliğinizi, zulmünüzü türban örter mi
sanıyorsun?
Balyoz, casusluk, Ergenekon gibi tertiplerle esir aldığınız insanlara yaptığınız haysiyet
cellatlığı, bütün o ailelerin ahı üzerinizde iken sen hangi temizlikten bahsediyorsun?
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Abdülkerim Kırcı!!. Yüreğimin sızısı. Vicdanımın kara yarası. Başımı öne eğdiren isim. Sen bilir
misin bu adı? Alçak, vicdansız yandaş yayınlar tarafından linç edilen gazimizdir. Kahramanlık
madalyası olan gazimizdir. Sizin sevgili teröristlerinizle çatışırken iki dizinden aşağısını bu
vatan topraklarına bağışlayan gazi komutandır. İşte o komutan yandaşlarınızın iftiralarına
dayanamayıp intihar etti. Sen kılınla-tüyünle uğraş. O tekerlekli sandalyesinde abdest alıp
beylik tabancasını şakağına dayadı ve intihar etti. O mermi Genel Kurmay’ın şakağında patladı
aslında. Kanı; adına AK verdiğiniz karanlık partinizin tam ortasına yayıldı. Rahmetli Abdülkerim
Kırcı’nın üzerinizde patlayan kanıyla dolaşıyorsunuz SİZ.
Kendini esir almanıza izin vermeyen rahmetli Kırcı, bu hesap görülene kadar bütün ülkeyi
mahkum etti aslında. Bu cinayetin namlusundaki mermi Genel Kurmay, tetiğe basan el
partinizdir!..
Gezi eylemlerinde gencecik çocuklarımız öldürüldü. Partiniz; cinayet işleyen polisleri bir maaş
ikramiye ile ödüllendirdi. O katil polisleri başbakanınız kahraman ilan etti. Nasıl can
vereceksiniz? O canlar ölürken karşınıza dikilmeyecek mi sanıyorsunuz?
Elinizde kan, ekonominizde haram, saltanatınızda zulüm… Ört kafanı. Kandır kendini.
Kirlenmeyecekmiş? O kadar kirlendiniz ki, o kiri yıkayacak bir örtüyü Allah yaratmadı.
Kur-ana göre;” kovuculuk, kapı dinlemek günahtır”. Devri zulmünüzde bırakın kapı dinlemeyi,
yatak odalarına girildi. Partiniz; “yatak odası porno CD siyasetiyle” porno dünyasına rakip oldu
maşallah.
Peygamberimiz;
“Komşuyu komşuya varis kılacak sandım” diyerek komşu haklarının önemine dikkat çekti. Senin
başbakanın komşuya
“komşunu şikayet et” diyerek
fitne saldı.
Camilere siyaset soktunuz. İmamları çıkarlarınız doğrultusunda kullandınız. Allah için konuşan
müezzini sürüp, Erdoğan için konuşan imamlar türettiniz. Ali’ye, Hüseyin’e, Hasan’a düşman,
Yezid’e mirasçı oldunuz.
Vatikan’a, Pentagon’a yaranmak için “Hak indinde tek din İslamdır” ayetini hutbelerden
çıkardınız.
Kelime-i
Şehadetten Peygamberimizin adını kaldıran F-CİA ile ortaklık kurdunuz.
Yani Allah ve peygamberine savaş açtınız.
Ülkeyi kiliselerle donattınız. Kaç cami kilise oldu hiç kafa yordun mu?
Partiniz yenidünya dini olarak kurgulanan “Protostan Evangelist Kabala karışımı bir dini” İslam
dini yerine ikame etmek için elinden geleni yaptı. Yapıyor.
Sahi sen kafanı hangi din adına örttün? Yaranmaya çalıştığınız Vatikan, Pentagon için mi?
Bilirsin belki, rahibeler de başını örter.
Senin başbakanın aynı zamanda “dinler arası diyalog eş başkanı” idi değil mi? Dinler arası
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diyalog
“Büyük İsrail projesi”
olduğuna göre,
senin örtün dinler arası diyalog adına İspanya’ya dikilen heykelin neresini örtüyor?
O heykelin en altında bir Müslüman secdeye durmuş, yanı başında bir İncil… Müslüman olanın
sırtına bir Hristiyan oturmuş, elinde tespih… Hristiyan olanın omuzlarına bir Yahudi basmış (
dünyanın asıl resmidir bu
). Sözüm ona elinde Kur’an…
Sen bu heykelin neresindesin Hatun(!)?..
Her gün bir yenisi eklenen kadın cinayetleri sizin hükümetinizin eseridir!!. Hiç kendine nedenini
sordun mu? Soramazsın!!. Soracak aklın olsa zaten o lafı etmezdin.
Sen GDO nedir bilir misin Hatun? Genetiği Değiştirilmiş Organizma… Ya da kısır tohumlar.
Diğer adıyla şeytan tohumları… Bu tohumlar Bakara ve Nisa suresinde açıklanan, şeytanın
insanoğlunun genetiğini bozarak intikam almak için ahd verdiği tohumlardır. Siz GDO tohum
yasasını geçirerek ŞEYTANIN AHDINI YERİNE GETİRDİNİZ!!.
Allah’ın bu topraklara bahşettiği tohumları yasaklayarak Allah’ın kanunlarıyla savaştınız. Bu
bereketli topraklara öyle çok ihanet ettiniz ki? Bu topraklara yatacak yüzünüz bile yok!!.
Zulmünüz dağa-taşa, suya, börtü-böceğe bile ulaştı. Amik ovasını Türk köylüsünün elinden
aldınız. Dedelerinin topraklarını torunların elinden aldınız. O toprakları uyuşturucu baronları
alıyor. İngiliz alıyor. O mübarek topraklara alın terini akıtanları atıp, kara para sahipleri ile
emperyalistleri ortaklarınızı yerleştiriyorsunuz .
Sizi sonunda bu topraklar kusacak!..
Hatun;
Kanalizasyonda yaşayarak temiz kalan tek bir canlı vardır: Lağım Faresi!..
Tüyleri yaratılış itibarı ile mikrop tutmaz(!)..
Sadece bir kısmını yazabildiğim rezilliklerden sonra bir insanın temiz kalması mümkün değildir.
Nereni örtersen ört!!. Ancak kirinizi kapatmak için örtersin.
Bir kıla, bir örtüye o kadar mana yüklüyorsunuz ki, bütün günahları temizleyebilecek bir
manâ(!)..
Allah öyle bir manâ yaratmadı!!.
Zahide UÇAR , 7 Kasım 2013
http://www.zahideucar.com
zahide@zahideucar.com
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