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AÇIK MEKTUP
Besmele, hamdele ve salveleden sonra:
Ey senelerdir küfrün ve kâfirliåin, zulmün ve zalimliåin
temsilciliåini yapan Lenin ve Stalin’in, bir kelime ile komunizmin
baskæsæ altænda ezilen, sürülen ve sürünen Azerbaycan,
Kazakistan, Kærgæzistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan milletleri ve müslümanlaræ! Sizlere sesleniyor ve diyoruz ki:
Her ñeyden önce bilmeli ve inanmalæsænæz ki, sizleri o beladan
kurtaran Allah’tær; Allah (c.c.)’nün lütûf ve inayetidir. Binaenaleyh,
ñükrünüz ve ñükranænæz O’na olmalædær; O’na hamd etmelisiniz;
O’nun Ñeriat’æna dönmeniz, O’nun emir ve talimatæna uymanæz,
O’nun kitabæ Kur’an-æ Kerim’i anayasa kabul etmeniz, bir kelime
ile; „Hâkimiyyetin, kanun koyma yetkisinin O’na mahsus
olduåunu“ kabul ve tasdik etmenizle mümkündür. Ve aynæ
zamanda dünya ve ahiret saadetiniz buna baålædær. Yoksa küfrün
ve kâfirin birinden kurtulup, bir bañka küfrün ve kâfirin eline ve
emrine düñmenin hiç bir manasæ yoktur. Bu neye benzer?
Çamurun birinden kurtulup bir bañka çamura saplanmaya
benzer. Zira komunizm, nasæl Æslam’æn, Ñeriat’æn, Kur’an’æn
anayasa, Æslam’æn devlet olmasænæn düñmanæ ise, demokrasi de
Æslam’æn ve Ñeriat’æn düñmanædær. Bu yönden aralarænda hiçbir
fark yoktur. Hatta demokrasi daha tehlikeli ve daha korkunçtur.
Neden?
Çünkü, komünizm mert bir kâfirdir; Allah, Peygamber ve ahiret
tanæmadæåænæ açæk açæk ilan eder, „Dünya benimdir; onu ben idare
edeceåim...“ der. Fakat demokrasi ise, o münafikâne hareket
eder; insanoåluna ibadet hürriyeti, vicdan hürriyeti tanædæåænæ iddia
ederse de Allah’æn kanun koyma yetkisini gasbeder; „Kanunlaræ
ben yapacaåæm, dünyayæ ve devleti ben idare edeceåim...“
ñeklinde iki yüzlü bir politika takib eder ve bu suretle dinin ve
Æslam’æn kol ve kanadænæ kærar ve onun, koruma ve yaptærma gücünü
elinden alær ve neticede insanlæåæ din ve imanændan yavañ yavañ
ve sezdirmeden uzaklañtærær ve kâfir yapar. Nitekim: „Dünyayæ
Fesada Veren Æki Put“ bañlæåænæ tañæyan risalemizde de bu hususu
etraflæ bir ñekilde görebilirsiniz.
Keza; Lenin’ler ve Stalin’ler nasæl birer din düñmanæ idiseler,
Mustafa Kemal öylece din düñmanæ idi. Arada sadece bir fark
vardær. O da ñu: Lenin’ler ve Stalin’ler, istisnasæz bütün dinlere
düñman idiler. Mustafa Kemal ise sadece Æslam Dini’ne
düñmandæ. Ñöyle ki:
Birinci Cihan Savañæ’næ takib eden Kurtuluñ Savañæ arefesinde
Mustafa Kemal; Türkiye’yi iñgal eden Fransæzlar’æ, Ætalyanlar’æ,
Ængilizler’i ve Yunanlælar’æ topraklarændan atmak üzere harekete
geçip yer yer komiteler oluñturan müslümanlaræn bañæna geçmiñti.
Müslümanlaræn fedakârâne himmet ve gayretleriyle memleket
iñgalci kuvvetlerden temizlendi. Kurtuluñun hemen arkasændan
Mustafa Kemal, dine karñæ, dini yækmaya karñæ harekete geçti;
Anayasadan; „Devletin dini Æslam’dær“ maddesini kaldærdæ, hilafeti laåvetti, medreseleri kapattæ, ñer’iyye vekâletini kaldærdæ,
Kur’an harflerini ve onunla okuma yazmayæ yasakladæ, onun
yerine latin harfleriyle okuma yazmayæ getirdi, tatili ve takvimi
deåiñtirdi. Elhasæl: Æslam Dini’ni yækmak ve yok etmek için
yaptæåæ düñmanlæk bu kadar deåildi; din aleyhtaræ yaptæåæ icraatæn
sayæsæ 98’e baliå olmuñtu. Nitekim ÜMMET-Æ MUHAMMED
Gazetesi, bunlaræ 38. sayæsænda bir bir særalamæñtær.
Æhanet ve hiyaneti:
Ve bu suretle dünya tarihinde bir benzerine rastlæyamæyacaåænæz
bu ihanet ve hiyaneti Ümmet-i Muhammed’e, yani Türk, Kürt,
Arab ve daha nice unsurlardan meydana gelmiñ bulunan ve
nihayet altæ yüz sene gibi uzun bir zaman Æslam’æn bayraktarlæåænæ
yapan, Kur’an’æn sesini dünyanæn üç kætasæna götürüp hükümran

olan ve milyonlarca insanæn ve nesillerin gönüllerini ve beldelerini
Æslam’a fetheden böyle bir milleti, yekvücut bir milleti periñan
hale getiren; „Avrupalælañacaåæz, muasær medeniyet seviyesine
ulañacaåæz“ diye o necib milletin evlatlarænæ Avrupa’ya iñçi haline
getirdi.
Ayræca 1961, 1973, 1982 ihtilalleri ve hükümet darbeleri arefelerinde görüldüåü ve „Doåu Olaylaræ“ diye isimlendirilen hadiselerde dahi bilfiil yañanælmakta olduåu kanlæ olaylara sebebiyyet
veren hep Mustafa Kemal’in rejimi ve hep onun Ñeriat düñmanæ
icraatæ olmuñtur.
Putlañtærma:
Ayræca Lenin ve Stalin, Rusya’da ve sözlerinin geçtiåi
topraklarda putlañtærælæp insanlar onlara nasæl bañ eådirildi ise,
60-70 senedir Anadolu insanæ da silah zoruyla ve baskæ rejimiyle
Mustafa Kemal putuna öylece bañ eådirilmekte ve saygæ duruñu
yaptærælmaktadær. Sadece bir meziyyettinden (!) dolayæ! O da batænæn
uñaåæ olup Æslam’a ve Ñeriat’a düñman oluñudur. Ve batænæn bu
adamæ ve arkasændan gidenleri desteklemesi de bundandær.
Memleket çok gerilerdedir:
Sorun: Özal’lara sorun! Sorun: Demirel’lere, Ænönü’lere! Sorun:
Ecevit ve Erbakan’lara sorun! „Memlekette birlik var mædær?
Memleket iktisaden kalkænmæñ mædær? Aåær sanayiini yapmæñ mædær?
Dæñ devletlere olan borcunun miktaræ nedir?.. Ñayet „Evet“
derlerse yalan söylemiñlerdir. Hem de öylesine!..“
Hasælæ Türkiye’deki idareciler Avrupa’næn da Amerika’næn da
kuklasædærlar; onlaræn emriyle oturur ve onlaræn emriyle kalkarlar.
Ñimdi sizleri de kendilerine kukla yapmak istemektedirler!
Ænanmayæn bunlara! Bunlara inanmak, Æslam’æ ve Ñeriat’æ
reddetmek demektir. Mustafa Kemal putuna baålanma ve
tapænma demektir. Ve nihayet bir çirkeften kurtulup bañka bir
çirkefe saplanmak demektir. Yækælan putlardan kurtulup yakænda
yækælacak bañka bir putun arkasændan gitme demektir. Ve neticede
dünyayæ da ahireti de kaybetmek demektir.
Tebliå:
Ey müslüman kardeñlerimiz! Bu, sizlere bir tebliådir, üzerimize
düñen bir vecibeyi yerine getirmedir. Yakænda bir anayasa
yapacaksænæz. Anayasanæz Kur’an’a dayansæn. Anayasanæzda
„Devletin dini Æslam’dær“ maddesi yer alsæn ve Ñeriat’a aykæræ
birñey anayasanæza girmesin. Nasæl bir damla necis, bir kazan
suyu murdar ederse, Allah’æn Ñeriat’æna yabancæ tek bir ñey ilave
etmek de onu nizamændan çækarær, onun hüviyetini bozar ve
neticede Allah’æn yardæmænæn kesilmesine sebebiyyet verir...
Cümlenize basiretler, firasetler diler, hepinizi Allah’æn selamæyle
selamlaræm!..
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