TÜRK VE KÜRD’E SESLENİŞ!
„Ey insanlar! Sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Hem de sizi soylara ve
kabilelere ayırdık ki, birbirinizi tanıyasınız. Biliniz ki, Allah katında en iyiniz
takvası en ziyade olanınızdır. Şüphe yok ki, Allah her şeyi bilendir ve her
şeyden haberdardır!“ (Hucurat, 13)
Ayet-i celile’de de görüldüğü gibi, İslam’a göre ırk ve soyun, kavim ve
kabilelerin bir değeri, bir üstünlüğü yoktur. Şeref ve üstünlük ancak takva iledir;
Kim Allah ve Resulü’nün emir ve tavsiyelerine daha çok uyar ve itaat ederse
şeref ve üstünlük ondadır.
Peygamber Efendimiz de bu hususta şu hadis’i zikretmektedir:
„Ne Arab’ın Arap olmayana, ne de Arap olmayanın Arab’a üstünlüğü yoktur.
Hepiniz Adem oğullarısınız. Adem ise topraktandır!“

Gelelim yazımıza başlığını verdiğimiz asıl meselemize:
Şarkta bir hastalık var, bu bir gerçek! Aslında bu hastalık sadece şarka mahsus
değildir. Bu hastalık tüm Anadolu topraklarına yayılmıştır. Bu hastalık yeni de
değildir, genelde Cumhuriyet yani put ve putçuluğun gelişiyle gelmiştir. Bu
hastalık Merhum Halife’mizin dediği gibi, „Kemalist mikrobunun açtığı
yaraların sadece bir bölümüdür“. Bu hastalık ırkçılık ve milliyetçilikten
doğmaktadır. „Ne mutlu Türk’üm diyene!“ diyerek diğer ırklara ve
mensuplarına karşı bir cinayet işlenmiş ve işlenmektedir. „Ne mutlu Türk’üm“
diyerek Kürtler’e ve benzerlerine karşı bir büyüklük taslanıyor.

Şunu peşinen kaydedelim ki, nasıl Türkler’in Türkçe konuşma, yazma, radyo,
televizyon ve gazete çıkarmaları onların hakkı ise, aynı prensiplerin, yani Kürtçe
konuşma ve yazma, radyo ve televizyona sahip olma ve kendi dillerinde gazete
çıkarmaları elbette ki, Kürt kardeşlerimizin de hakkıdır. Elbette ki, insan ana
lisanını konuşmasında özgürdür.
Zaten „Hareketimizin Temel Prensipleri“ olan 15 maddemizde Merhum
Halife’miz, „Kur’an dili müşterek dil olup, herkes anadilinde serbesttir!“
yazmış ve dünya efkar-ı umumiyesine ilan etmiştir.
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Ey iki milletin evlatları!
Bizler Allah’ın kulu, Hz. Muhammed’in ümmetleriyiz. Irkçılık ve milliyetçilik
yapmıyalım, yapıp da Peygamber’in hadis’inde „Irkçılık yapan bizden değildir!“
sözüne muhatap olup hüsrana uğrayanlardan olmayalım! Ve hiç bir zaman
ırkçılığın yahudi fitnesi olduğunu unutmayalım. Türk ve Kürd’ü birbirine
düşüren, aralarını açıp, aslında kardeş olan iki milletin aralarına kin ve
düşmanlık sokan, fitne tohumları eken kemalist rejimdir ve onun getirdiği Allah
korkusundan mahrum materyalist bir eğitim sistemidir.

Bize ne oldu?
Dün istiklalimizi kazanmak, memleketi küfür ve kâfir işgalinden kurtarmak,
Hilâfet ve Şeriat için düşmana karşı aynı safta ve omuz omuza cephelerde
savaşan Türk ve Kürt bugün birbirine düşman olmuş, birbirlerine silah çekmiş ve
kanlarını akıtmışlardır. Bu emperyalistlerin planları ve kemalistlerin de oynanan
oyunu ile tezgahlanmıştır.

Eğer İngilizler’in piyonu M. Kemal Hilâfet makamını kaldırıp, Halife-i İslam’ı
yurt dışına sürmeseydi bugün İslam topraklarında Türk-Kürt çatışması
çıkmayacak ve silahları birbirlerine çevirmeyeceklerdi, bugün Anadolu
toprakları kan gölü haline gelmeyecek ve bu manzara ile karşılaşmayacaktık.

Türk ve Kürt halkına sesleniyoruz:
Geç de olsa uyandık artık! Türk’e de Kürd’e de sesleniyoruz: Gelin ortada bir
devlet var, Peygamber devletinin ihya ve ilanı yapılmış ve Halife’si de intihab
edilmiştir. Kur’an etrafında, Hz. Muhammed’e ümmet olma bayrağı altında
toplanalım, Hilafet ve Halife’ye sahip çıkalım.
89 senedir Cumhuriyet döneminde Kürt ve Türk halkına yapılan zulüm ve
vahşetin hesabını kemalist müşriklerden birlikte soralım!

Erzincanlı Şeyh Mevlevi İbrahim Hakkı’nın, Şeyh Said’in, Bediüzzaman’ın, Atıf
Efendi’nin, Şeyh Esad Efendi’nin, Konya civarında bir şapka yüzünden idam
edilen onbinlerce âlim ve ülemanın ve binlerce masum müslümanların, yakılan
evlerin ve köylerin hesabını zorba kemalist rejimden soralım!
Hilafet çatısı altında toplanarak Şeyh Said’i de onun rüfekasını da şad edelim
ve Bediuzzaman Said-i Nursi’nin şu sözlerine kulak verelim:
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„Ey şecâat-ı nihâd
rüesâ-yı Ekrâd!
Şimdiya kadar
padişaha iktida
ettiniz ki; milletin
vahşetinden dolayı
tedenni ve inkırazın
mahkûmu olan
kuvvet ve cebri
millette isti’mal
lüzum gördünüz.
Şimdi de padişah
yine size imamdır.
Iktidâ ediniz ki, o
ömr-i ebediye
mazhar olan mâ’rifet
ve adaleti ile
milletini idare
edecek. Siz de öyle yapınız. Ta ki necat bulasınız.
Kuvvet ve cebr yerine akıl ve adaleti isti’mal ediniz! Ve
tahvif yerinde muhabbeti ikame ediniz ta riyasetiniz
berdevam olsun!“
Selam olsun âdil nizam Şeriat nizamına tabi olanlara!

http://www.hilafet.org
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