Yeni Anayasa Değişikliği…
Küfür ve kafir anayasalarına HAYIR,
İslam anayasasına EVET!
Türkiye’nin laik mürtedleri yeni anayasa tasarıları hazırlamaları veya
anayasanın bazı maddeleri üzerinde değişiklikler yapmaları boşadır.
Çünkü ümit bağladıkları ve daha önce de kendilerinin yaptıkları 1960 ve 1980
anayasaları boşa çıkmıştır. O anayasaları yaparken o günleri bayram ilan
etmişlerdi. Ne kendilerinden ve ne de yaptıkları anayasa ve değişikliklerinden
bu millet fayda değil, aksine zarar görmüş ve hüsrana uğramışlardır.
Ve hâlâ da bunun acısını çekmektedirler!
Kemalistler ne milleti ve ne de memleketi idare edememiştir.
Milleti bu hale getiren, vatanı parçalatıp kurabiye misali dağıtımını yapan ve
ülkeyi dış mihraklara peşkeş çeken bütün bunların müsebbibi bu yaz-boz tahtası
anayasalar ve onu yapanlardır!
Kimler anayasa hazırlıyor?
Daha önceki anayasaları da, bugün yapılan anayasaları da ve değişiklikleri,
ilaveleri de kim mi yapacak?
Senin dinine, mukaddesatına, tarih ve
kültürüne, Şeriat ve Hilâfet’ine, Kur’an ve
Peygamberi’ne küfreden, „Türk milleti
baldırı çıplak bir Arap’ın vaz ettiği (koyduğu)
hükümlere bağlı kalamaz!“ diye
Peygamber’in tahkir edilmesine izin veren bir
zihniyet, yine Peygamber’e, „O deve çobanı
idi!“ ve „Çöl bedevisi“ diye hakaret eden,
Kur’an-ı Kerim’e, „Ortaçağdan kalma
hükümlerine bağlı kalamayız!“ ve yine Kur’an’ımıza „Çöl kanunu“ diyen, seni
dininden ve inancından dolayı, giyim ve kuşamından dolayı küçümseyen, hor ve
hakir gören, ananın, hanımının ve kızının namusunun simgesi ve Allah emri olan
tesettüre bürünmesi göze batan, başörtülü ve çarşaflı olduğu için üniversite
kapısından kovan, sınavlara sokmayan, öğretim hakkının elinden alınması, seni
sakalından ve kıldığın beş vakit namazından ötürü işine son veren, bu din
düşmanlarının, vatan ve millet hainlerinin, adları Yakub, zihniyet bakımından
Agop olanlar anayasa yapacaklar, anayasa değişikliği yapacaklar, bir takım
maddeler üzerinde yenilemelerde bulunacaklar da seni, müslüman milletimizi o
anayasalarla, küfür ve kâfir kanunlarıyla idare edecekler ve sen de bu gidişattan
memnun kalacaksın, rıza göstereceksin, „Benim anayasam!“ diyeceksin öyle
mi?
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Bize bu toprakları şehid kanlarıyla sulayıp emanet eden ecdadımız, bin yıl
hangi anayasayla idare ediliyordu?
Ülkenin doğu ve batısında yüzbinlerce memleket
evladı hangi nizam ve anayasa için şehid oldu? İstiklâl
harbini hangi nizam ve anayasa olsun diye yapıldı?
Çanakkale’de, İstiklâl savaşı sırasında memleketten
düşman temizlenirken, benim kızımın başörtüsüne el
uzatılsın, sakalım ve sarığım horlansın diye mi düşmanı
denize döktük?
Ey Müslüman! Nasıl bir anayasa istiyorsun?
Müslümanların anayasası bellidir!
Ey Anadolu’nun müslüman insanı!
Sana sesleniyorum:
Artık uyuduğun ve avutulduğun yeter! Seni kim idare ediyor, seni Avrupa’ya
işçi, devleti de gırtlağına kadar borçlu hale getiren zihniyetin ne mal olduğunu
artık gör! Sen müslümansın, İslam dinine mensupsun! Allah (c.c.)’nun kulu, Hz.
Muhammed’in (s.a.v.) ümmetisin! Sana yakışan dinine, imanına,
mukaddesatına uymaktır! Senin başka anayasaya, kanunlara ve hatta devlet
yönetim şekli düzenlere ihtiyacın yok!
Velevki yeni anayasayı yapanlar iyi niyetli olsalar da, namaz kılıp, oruç Tutan,
eşleri tesettürlü olsa da bunlar seni aldatmasın. Gözünü boyamasın. Sakallı ve
sarıklı olsalar da, fark etmez. Çünkü yapılacak olan anayasa İslam şeriatına
muhalif olacaktır. İslam’ın helal dediğine, o anayasa hayır diyecek, haram
dediğine de helal addedecek. Bu yüzden anayasa değişikliğini yapanlardan
ziyade yapılan anayasanın şeriata uygun olup olmamasıdır.
- Senin anayasan hazır, Kur’an anayasasıdır!
- Senin kanunun hazır, Şeriat kanunudur!
- Senin devletin belli, İslam Devleti’dir!
- Senin devlet idare şeklin ve modelin de
bellidir, Asr-ı saadet Peygamberlik devri ve
modelidir!
Yani devletin yönetim şekli, tüm yapısı, kurum
ve müesseseleriyle İslam sistemidir ki,
sistemlerin, idare mekanizmaların en iyisi, en
mükemmeli, en sağlamı İslam’dır. Çünkü İslam
vahye dayanır; Seni yoktan var eden, çeşitli nimetleri emrine veren Allah’ın
şaşmaz ve tükenmez ilmine dayanır!
Laik ve demokratların yaptıkları veya yapacakları anayasa ve ka nunlar ise küfür
ve kâfir kanunlarıyla batı modelini teşkil etmektedir!
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