Hiç kimse bu dinin, gece ve
gündüzün ulaştığı yere
ulaşmasına engel olamayacaktır!..
„Oysa kâfirler hoşlanmasalar bile Allah, mutlaka nurunu tamamlayacaktır.
Zira yine müşrikler hoşlanmasalar bile, hak dini bütün dinlere üstün kılmak
için, Resulü’nü hidayetle ve hak din ile gönderen O’dur.“ (Tevbe, 32-33)
Yeryüzünde müslümanlara karşı girişilen zulümat, batının ikiyüzlü olduğunu
göstermektedir. Şer güçleri işledikleri icraatları ile İslam’a ve müslümanlara
karşı müsamahanın olmadığını açıkca sergilemektedirler.
Batı âleminin tek korkusu İslam’ın devlet olması ve müslümanların dünyaya ve
dünya siyasetine egemen olmasıdır. Tek korktukları işte budur!
Komünizmin yıkılmasından sonra, küfür âlemi İslam’ı ve müslümanları
kendilerine baş tehdit olarak görmüş ve müslümanların üzerine gelmekten de
kaçınmamışlardır. İslam’ı kırmızı düşmanın yerine koyanlar aslında büyük hata
işlemektedirler.
Küfrün iki plan var:
İslam’ın devletine talip olan ve Kur’an’ın anayasa, Şeriat’ın kanun olması
yolunda gayret sarf eden gerçek müslümanları, yani kendi tâbirleri ile radikal
İslamcı’ları bertaraf etmek için İslam düşmanları kendilerine iki yol görmüşler ve
diyorlar ki: „Ya kafalarına vuracağız, ezeceğiz, ya da münafıkâne oyunlarla,
fitne tohumları ile aralarına fesatlık sokup yok edeceğiz!“
Küfür, böylece müslümanları kendileri için zararsız hale getirmek istemektedir.
Küfür âlemi, „İslamî hareketler gün geçtikce güçleniyor. Bunlar bizim
kontrolümüzden çıkarlarsa bizim için büyük bir tehdit oluştururlar. Onun için
aydın ve entel müslümanlarla onların varlığını ve güçlerini yok edelim“
demekte ve böylece fitne tohumu ekmektedir. Yani gerçek müslümanlara karşı
ılıman geçinen müslüman yetiştirmek istemektedirler.
ABD’de bundan bir kaç sene evvel hazırlanan şöyle bir rapor gündeme
gelmişti: „Tavize yanaşmayan İslamî hareketler kaynağında kurutulmaz ve
bunlara karşı dünya çapında koordineli bir politika izlenmezse, 2000 yılında
radikal İslamî hareketlerin önüne geçilemez!“
Bugün yeryüzündeki müslümanların kurtuluşu için cihadı ön gören İslam
davetçileri hep despotik rejimler tarafından önlenmek istenmektedir. Son
örnek; İslam topraklarının işgalden kurtarıp müslümanların senelerce çektikleri
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zillete son verip yeniden izzet ve şerefine kavuşması için mübarek cihadı ilan
eden Halife’mizin kalleşce kaçırılıp esir edilmesidir.

Küfrün kanaatı: Tek düşman İslam!
„Biz Avrupalılar, şimdiye kadar çeşitli milletlerden korktuk. Fakat;
tecrübelerimiz sonunda bu korkularımızın gerekçesiz olduğunu gördük.
Eskiden yahudi tehlikesinden, sarı ırk tehlikesinden ve komünizim
tehlikesinden korkardık. Fakat bu bütün korkuların hayalimizde
canlandırdığımız gibi olmadıklarını belirledik. Yahudilerin dostlarımız
olduklarını gördük. Buna göre onlara yöneltilen her türlü baskı inatçı bir
saldırganlıktır. Sonra komünistlerin de müttefiklerimiz olduklarını yaşayarak
gördük. Sarı ırktan milletlere gelince onlara karşı duran büyük demokrat
devletler vardır.
Fakat önümüzde gerçek tehlike İslam düzeninde, onun yayılma ve boyun
eğdirme gücünde, onun dinamiziminde gizlidir. Fakat, Avrupa
sömürgeciliğinin yolunu kesen ise İslam’dır.“ (George Braun isimli batılı bir
misyonerin 1944 yılında sarf etmiş olduğu sözler!)
Gerçekten de öyle; „Avrupalı’lar, gerektiğinde komünistlerle oturup
anlaşabiliyoruz, yahudileri düşman bilirdik ama onlarla da anlaşabiliyoruz, ama
tek düşmanımız müslümanlardır ve İslam bizim için en büyük tehlikedir!“
demekten kendilerini alamıyorlar. Bunu açıkca belirtiyorlar ve daha sonra da şu
yargıya varıyorlar:
„1683’te Viyana’da Türkler’in durdurulmasıyla hıristiyan dünyası felaketten
kurtuldu. 732’de Avrupa’ya Araplar’ın ilerlemesini önlemekle Fransa
müslüman olmaktan kurtuldu. Hıristiyanlığın bu iki zaferi müslümanlığın
dünyaya hâkim olmasını önlemiştir. Bugün hıristiyan âlemi çok daha büyük
bir tehlike karşısındadır. Türkler ve diğer müslümanlar işçi olarak Avrupa’nın
her tarafına yayılmışlardır. Türk işçilerin önderliğinde ve diğer müsülüman
ülke işçilerinin yardımı ile İslamiyet Avrupa’yı istila etmektedir. Sovyetler
Birliği’nin dağılmasıyla, muazzam bir müslüman kitlesi başı boş kalmış ve
baskıdan kurtulmuştur. Bu muazzam kitle, Türkiye ile beraber hıristiyan batı
medeniyeti ve dünya için muazzam tehlike teşkil etmektedir. Bu felaketi
önlemenin tek çaresi vardır: O da bütün hıristiyan devletlerinin aynı gayreti
sarf ederek el birliği ile Türk ve müslüman devletlerin, birbirine düşürmeye ve
içlerinde de bölücü faaliyetlerle bölmeye çalışmaktır. Türk ve müslüman
ülkelerin İslam’ı yaşaması aslına ve özüne dönüşü ve İslam kültürü gelişmesi
her çareye başvurarak batının adamı olan liderlerle önlenmeli ve ezilmelidir.“
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Yani müslümanların Avrupa’da bile işçi olmaları bunların gözünü
korkutmaktadır.
Son zamanlarda Almanya çapında Almanca olarak hazırlanmış ve posta
kutularına dağıtılan bir bildiride şöyle denmektedir:
„1960’larda Almanya’da 1200 müslüman varken bugün ortalama sayıları 3
milyonu bulmuştur.

1970’lerde Almanya’da 3 cami varken bugün bu sayı 2500’e çıkmıştır.
Bilirkişilere göre 30 sene sonra Almanya’da müslüman sayısı 12 milyona
çıkarken, yaklaşık 100 sene sonra Almanya’da müslümanlar hıristiyanlardan
daha çok oranda olacak!“
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Amerika’nın tuzağı: „İslam’a karşı İslam!“
„Amerikalı’lar, Amerikancı İslam’ı, İslam âlemine sokmaya çalışıyor!“diye
Seyyid Kutup demektedir.
Bugün küfür âlemi, İslam’ı ve müslümanları yok etmenin planını şöyle safhaya
koymuştur: İslam’a karşı İslam, müslümana karşı müslüman, yani dini din adı
altında yıkmak. Senelerce dini dinsizlikle yıkmak istediler ve fakat başarılı
olamadılar. Şimdi ise, daha korkunç bir plan ile bunu yapıyorlar, yani dini din adı
altında yıkmak istiyorlar.
Batının müslümanları yok etmek ve parçalamak için planı şu idi:
„İslam karşısına İslam’ı çıkartmak!“ Örneğin Türkiye’de kemalist rejimin
kuklası Diyanet teşkilatı ile eski adı Refah şimdiki Fazilet-Saadet Partisi’ni nden
kopan ve yaklaşık 10
senedir iş başında bulunan
AKP‘yi gerçek
müslümanların karşısına
çıkardılar.
Bir örnek de son günlerde
adından çok bahsedilen
Fethullah Gülen’dir.
Kendisini ABD Türkiye’de
ılıman Şeriatçı olarak
görürken, kendinden ve
kesiminden de
faydalanmak istemektedir.
İslam devleti kurulması bir
yana, küfür âlemi
müslümanların varlığından
bile rahatsız olmaktadırlar.
Gayeleri ise; müslümanları
dünya haritasından silmek.
Işte Bosna-Hersek, Kosova,
Balkanlar’da müslüman
kıyımı, Çeçenistan faciası
vs...
1992 Eylül’ünde Amerika
bir terör raporu hazırladı.
Yeryüzündeki gerçek müslümanları ve İslamî hareketleri terörist göstererek,
bunları önlemek ve bunlara karşı da hazırlıklı olunması gerektiğini ortaya
koymak.
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Bugün ikinci bir Iran devrimi gerçekleşmesini istemeyen başta büyük şeytan
ABD ve bütün bir batı âlemi, Türkiye’nin İslam’a dönmemesi için her türlü
önlemi almış ve Türkiye’nin ellerinden gitmemesi için üzerinde hassasiyetle
duruyorlar.
Muhterem Halife-i Ru-i Zemin ve Sadet mendi Âli Cah M. Metin Müftüoğlu
Hoca’mız nezdinde İslam dinini yargılamak isteyen ve ABD’nin yıllar önce
hazırlamış olduğu plan gereği hareket eden Düsseldorf Eyalet Yüksek
Mahkemesi de şunu hiçbir zaman gözardı etmemelidir:
Bugün Hilâfet Devleti hareketini bölmek, parçalamak ve yok etmek için açmış
oldukları bu dava, Allah’ın inayet ve izniyle bir çok hayra vesile olurken, yok
etmek istedikleri Hilâfet Devleti’nin yeryüzüne egemen olmasına ve icraata
geçmesine vesile olacaktır.
Ya Rabb’i! Sen İslam’ın devlet olduğu günleri bizlere göster!
Bizleri müjdeleyen ve ümitvar edici şu hadis-i şerif’le yazımızı noktalayalım:
„Bu iş (İslam) gece ve gündüzün ulaştığı her yere ulaşacaktır. Taş, topraktan
yapılan veya pamuk ve kıldan yapılan hiçbir ev kalmayacaktır ki, Allah bu dini
aziz bir kimsenin izzeti ile veya zelil bir insanın zillete düşmesi ile o eve
girdirmiş olmasın.“

http://www.hilafet.org

5

