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  İstanbul'un 553. Fetih kutlamaları münasebetiyle İslam dünyasından ülkemize teşrif
eden önemli şahsiyetlerin samimi ifadeleri:           

  

  Pakistan İslam Partisi ve Ana muhalefet Lideri: Kadı Hüseyin Ahmed:   

  

    &quot;İstanbul mutlaka fetholunacaktır. Onu alan emir ne mükemmel ve iyi bir Komutan,
Onun askeri ne güzel ve örnek bir askerdir.&quot; Hadisi, çok kutlu ve mutlu bir haberdir. Bu
müjde Türk milleti için hala geçerlidir. Biz yeni fetihleri, Sizden beklemekteyiz.   

        

  Müslüman ümmetin birlik ve dirliği:   

     
    -  - İslam Birleşmiş Milleti   
    -  - İslam Ortak Pazarı   
    -  - İslam Savunma Paktı   
    -  - İslam Dinarı   
    -  - Ve İslam Kültür Anlaşması gibi projelerle gerçekleşir.   
    -  - İşte D-8'ler bunun en somut örneği ve meyvesidir.  

  

  Türkiye'nin çevresi ateş çemberi ile kuşatılmıştır. Afganistan, Irak, sırada Suriye, İran ve
derken Türkiye saldırı tehdidi altındadır.   

  

  Ama ümitvar olunuz çok şükür ki Milli Görüşçü Türkiye vardır.   

  

  Çok şükür ki yeni fetihlerin Kutlu Lideri Erbakan Hocamız Hazretleri başımızdadır.   
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  Malezya İslam Partisi Genel Başkanı ve Tranganu Eyaleti Başbakanı Hacı Abdulhadi
Awang:    

  

  Baş tacımız, öncü sultanımız ve imamımız: Üstün fazilet, bereket ve cesaret sahibi Muhterem
Hocamız Prof. Dr. Necmettin Erbakan!   

  

  Size Güney Asya'dan getirdiğim gönül dolusu selamlar, ülkelerimiz arasındaki sınırları ve
uzaklıkları kaldıran ve bizi burada fetihte, ötelerde cennette buluşturan bir kuvvet kaynağı ve
uhuvvet dayanağıdır!   

  

  Aziz Türk Milletinin ve Müjdeli Sultan Fatih Muhammed'in ve şanlı Osmanlı Devletinin dünyayı
kuşatan adalet ve asaleti sayesinde bizim Malezya'mız, Endonezya'mız İngiliz emperyalizminin
işgalinden kurtarılmış, bizlere bağımsızlık yollarını açmıştır. Bizim için İstanbul bir kurtuluş
simgesi ve sigortasıdır.   

  

  Hindistan İslam Partisi Genel Başkanı: Abdullah Ensari:   

  

  Muhterem ve Muazzez Hocamız Erbakan Hazretleri ve Çok Değerli Milli Görüş Mücahitleri;   

  

  Sizin ve şerefli ceddinizin sayesinde bugün İslam Alemi müstesna bir fetih bayramı yaşıyor.   

  

  Şu mübarek ve muhteşem mahşeri topluluğun önünde şu samimi duamı ve umudumu
tekrarlıyorum.   

  

  Erbakan Hocamızın ve Türkiye'mizin liderliğinde İslam alemi ve insanlık bu esaret ve
sefaletten inşallah kurtulacaktır.   

  

  IIFSO (Dünya Müslüman Öğrenciler Örgütü) Genel Başkanı Mustafa Tahhan:   
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  Nebevi müjdeye muhatap ve mazhar olan Sultan Muhammed Han, karanlık bir çağı kapatıp
aydınlık yeni bir çağı açtığında; İnsanlık bu nura ve huzura ne kadar muhtaç idiyse,   

  

  Bugün de, insanlık böyle bir fethe o günden daha çok muhtaçtır. Ve bu yeni fethin fatihi ise
Muhterem Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızdır.   

  

  Ve zafer oldukça yakındır!..   

  

  Kuveyt Evkaf Bakanı Yusuf El Hacc:   

  

  Bütün inancımla söylüyorum: Sevinin ve umutla bekleyin ki: İslam aleminin kurtuluşu ve zalim
emperyalizmin yıkılıp yok oluşu çok yakındır.   

  

  İşte bu noktada Erbakan ismi çok daha bir önem kazanmaktadır. Çünkü yeni medeniyetin
mimarıdır!..   

  

  İran Sanayi ve Teknoloji Eski Bakanı Şems Ardakani:   

  

  Bugün öyle bir fetih şöleni yaşıyoruz ki, Onun müjdeli fatihi Sultan Muhammed Handır.   

  

  Ve ne kadar şanslı ve şerefliyiz ki, şu anda bu asrın fatihi olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan
Hocamızın yanında ve yolundayız.   

  

  Kur'andan anlıyor ve inanıyoruz ki, izzet ve fazilet, sadece Allah'ın, Resulüllah'ın ve onların
yolunda olanlarındır.   
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  Suudi Arabistan'dan Rektör Prof. Dr. Ömer Zubeyri:   

  

  Aziz Hocamız, belki zahiren çok sıkıntılı ve sancılı günler geçiriyor. Ama seviniyor ve şeref
duyuyoruz ki, beklenen zafer, işte bu zorlukların arkasından geliyor.   

  

  Ve Muhterem Hocamız adım adım, beklenen zafere yaklaşıyor. Hocam, İslam Alemi kurtuluşu
sizden bekliyor.. İKÖ genel sekreterliğini bunun için Türkiye'ye bırakıyor.   

  

  Ümmet ve vahdet kuru lafla olmuyor. Birlik ve beraberlikten dem vurup Erbakan Hocamızın
uhuvvet projelerine ve D-8 girişimine destek vermeyen ve hatta köstekleyenler, öte tarafta zalim
Siyonist ve emperyalist odaklara ve Amerika'ya güvenenler; hem kendilerini hem tabilerini
aldatıyor.   

  

  İstanbul'un fethini kutladığımız gibi, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın fethini de arzulamazsak ve
Siyonist işgale ve vahşete karşı çıkmazsak davamızda ve duamızda yalancı oluruz.   

  

  IGMG Avrupa Danışmanı Hasan Damar:   

  

  Beytullah'ta bir Filistinli Mücahit:   

  

  İsrail işgalinden ve dehşetinden kurtuluşumuz için dua ediyordu.   

  

  Keşmirli bir kardeşimiz, ona karşı: ama ben; Türkiye'nin dirilmesi, güçlenmesi ve İslam
Aleminin başına geçmesi için ve Muhterem Erbakan'ın beklenen zafere erişmesi için dua
ediyorum.   
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  Çünkü Filistin kurtulsa, Keşmir'i kurtaramaz. Ama Erbakan liderliğindeki Türkiye'nin
yeniden tarih sahnesindeki öncü rolünü üstlenmesi, tüm İslam dünyasının ve insanlığın
kurtuluşu olacaktır.    

              

Fas Milletvekili Fatma bin Hasan Hanım:

Ben Fas'lı bir Hanım kardeşiniz olarak, hem bu fetih bayramınıza katılmak, hem de Milli Görüş Lideri Erbakan Hocamızın tecrübe ve talimatlarını partimize ve ülkemize taşımak için buradayım.

Muhterem Genel Başkanımız, oğlunun adını Dünya lideri olan Erbakan Hocamıza muhabbetinden dolayı &quot;Necmeddin&quot; koymuştur.

Bizim bütün üyelerimiz ve gönül erlerimiz Muhterem Hocamızı en az sizler kadar sevmekte ve saymaktadır.

Ve beklenen büyük kurtuluş devrimini, Erbakan Önderliğinde sizden ummaktadır. Allah'ın izniyle &quot;Din Yıldızı&quot; Türkiye'nin ve tüm alemin semalarında yeniden doğacaktır.

Erbakan gibi bir Lidere sahip olmak en büyük şanstır ve övünç kaynağıdır.

Lübnan İslam Partisi Lideri ve eski milletvekili mütefekkir Fethi Yeken:

Hepinizi ve hepimizin lideri Hocamız Erbakan Hazretlerini selamların en güzeliyle selamlıyorum. Ve saygılarımı sunuyorum.

Sultan Muhammed han İstanbul'u fethetti. İnşallah Erbakan bütün Avrupa'yı ve dünyayı fethedip huzura kavuşturacak.

Sultan Fatih Muhammed'i öven ve müjdeleyen hadisi şerife dayanarak ve Resulüllah'ın ruhaniyetine sığınarak ben de, 
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&quot;Bu Erbakan ne güzel lider bu Milli Görüş ashabı ne güzel askerdir.&quot; diyorum ve size imreniyorum

Son mesajım R.T. Erdoğan'adır; Ey Müslüman, kurtuluş Avrupa'da değil İslam dünyasındadır. Önder diye Batının değil, Erbakan Hoca'nın peşine takılmak, herkes için saadet sebebi olacaktır.

    
          

  Aziz Hocamızın tarihi mesaj ve müjdeleri:   

  

  Bugün burada Muhterem bir manayı ve muhteşem bir manzarayı yaşıyoruz. Çünkü yeni
fetihlere yaklaşıyoruz. Bu muhteşem mana ve manzarayı hiçbir taklitçi görüşün değil ancak Milli
Görüşün gerçekleştireceğini biliyoruz ve bekliyoruz.   

  

  Efendimizin müjdesine, hem Fatih, hem ordusu hem de biz torunları muhatap bulunuyoruz.   

  

  Bu hadisi şerif:   

  

  •1-       Önce fetih ve Allah'ın nusretinin kesin bir inanç ve itimatla ve kararlılıkla ümit
edilmesine    

  

  •2-       Zafer için seçkin ve emin bir komutanın önemine   

  

  •3-       Ve yine; sadık, sağlam ve sarsılmaz bir karakter ve kabiliyetteki, cesur,
cefakâr, fedakâr ve itaatkâr bir ordunun gereğine işaret edildiğini anlıyoruz.   

  

  Yeni bir döneme ve yeni bir fethe, hem çok muhtaç hem mecburuz. Ve buna kesinlikle
inanıyoruz.   
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  Siyonist ve emperyalist papalığın kışkırttığı Timur'un Anadolu'yu istilasıyla her şeyin bittiği
sanıldığı bir ortamda, Osmanlı Devleti yeniden toparlanıp İstanbul'u almıştır.   

  

  1918 sonrası yurdumuz işgale uğrayıp yine bütün ümitlerin tükendiği bir sırada, şanlı kurtuluş
savaşımız başlatılmış ve kazanılmıştır. Şimdi de, mutlu bir devrim ve değişim oldukça yakındır.
Bu yeni dönem hayırlı ve uğurlu olsun!   

  

  Fatih 200 bin kişilik ordusunu hazırladı. Topları döktürdü. Maddi ve manevi hazırlığını kamilen
tamamladı.   

  

  Gemileri karadan yürütmeyi başardı. Tarihte görülmemiş ve hayal bile edilmemiş tedbirler
geliştirip uyguladı.   

  

  Şimdi beklenen yeni zaferler için de, herkesi şaşkınlıkta bırakacak orijinal plan ve projeler
lazımdı...   

  

  Unutmayınız,   

  

  Fetih başka, işgal başkadır.   

  

  Fetih: Açmak - Huzur ve hürriyetin kapısını aralamak anlamındadır. Her din ve görüşten
herkese onur ve huzur sağlamak amaçlıdır.    

  

  Ey alimler ve din önderleri! Sizler de Akşemsettin gibi davranın. Evinizde kitap okuyarak,
çevrenize vaaz yaparak görevimiz bitti sanmayın. Kalkıp kapı kapı dolaşın ve insanları zafere
hazırlayın, inandırın! Ayasofya'nın bu mahcubiyet ve mahzuniyetten kurtarılması için çalışın...!   

  

  &quot;Rahmetli Necip Fazıl'ın:   
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  Her büyük mimari eserin bir manası vardır. Ayasofya ise: Hakkın batıla galebesinin
sembolü ve simgesidir.&quot; Dediğini hatırlıyoruz... Bu nedenle Ayasofya'nın, vakıf
senedi ve sebebi gereği biran evvel yeniden camiye çevrilmesini istiyoruz ve inşaallah
bekliyoruz.    

  

  Son husus:   

  

  Yine rahmetli Necip Fazıl:   

  

  &quot;Bu statlar, futbol meraklıları yerine, İslam'ın sevdalılarıyla dolduğu gün, kurtuluş
yakın demektir&quot; diyordu.    

  

  İşte bugün, bu muhteşem ve müstesna tabloyu hep birlikte yaşıyoruz ve artık zafere
yaklaştığımızı görüyoruz..!    

              

Münafıkın Marazı:

İşte bu mutlu manzara yaşanırken ve umutlu mesajlar gönülleri ferahlatırken:

&quot;Erbakan'ın en has adamı ve dava kurmayı&quot; olarak ambalajlanan, ama başından beri sürekli Milli Görüş'ü içten çökertmeye ve Erbakan'ı tökezletmeye çalışan bir nasipsiz, kafa kafaya fısıldaştığı İlyas Töngüş'ü kışkırtarak, bazı gençlere ve görevlilere talimatlar yağdırıp ve başka yalan bulamayıp: &quot;Sahanın çimleri çiğneniyor&quot; bahanesiyle, protokolün karşısında toplanıp:

    
                       

&quot;Mücahit Erbakan, liderimizdir&quot;

&quot;Erbakan'a sadakat, şerefimizdir&quot;
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&quot;Asrın lideri, Erbakan'la ileri&quot;

&quot;Hocam; İnsanlık sizi bekliyor&quot;

Şeklinde slogan atan ve ortama heyecan katan Sevgili Necmettin Musa kardeşimizin başındaki Konyalı gençlerimizin üzerine saldırtıyor. Ve &quot;Mücahit Erbakan&quot; sloganlarını susturmaya çalışıyordu.

Ama çok şükür ki, ve ne büyük bir şeref ki: Aziz Hocamızın, resmi korumaları hemen olay yerine gönderiliyor, bu provokasyona engel olunuyor ve Konyalı gençlerimizin yerlerinden ayrılmaması gerektiği söylenip sadıklara sahip çıkılıyordu.

Ve aynı gün Fetih kutlaması öncesi Kanal-5 salonundaki özel toplantıya kendi sorumluluk bölgesi olan bir İl Başkanının niye katılmadığını soran Erbakan Hoca'ya, şımarık ve edep dışı bir tavırla bana mı soruyorsun!? Sebebini kendin öğren anlamında bir cevap verince, Hocamız bu münafıka seninle bu meseleyi sonra görüşeceğiz demek zorunda kalıyordu.

    
           

  İşte Milli Nizam'ın Kapatılma Gerekçesi:   

  

  &quot;Mahkemenin Milli Nizam Partisinin, Büyük Kongrede okunmuş «Beyanname» «aht» ve
«Marş»la beliren görüşü ve tutumu:   

  

  Milli Nizam Partisinin Birinci Büyük Kongresi doğru tutanağının 7 nci maddesiyle kongrede
okunduğu saptanan «Milli Nizam Partisinin Birinci Büyük Kongresinin aziz milletimize
beyannamesi» ve «Milli Nizam Ahdı» başlıklı belgeler ve aynı tutanağın 8 inci maddesinde
«Ayakta kongre heyetince okunduğu» saptanan «Milli Nizam Marşı» üzerinde, bunlar kongre
tutanağına giriş biçimleriyle 648 sayılı Yasasının 111 inci maddesinin 2 sayılı bendinde yazılı
parti genel kongresince alınmış karar ve yayınlanmış bildiri niteliğini kazanmış
bulunduklarından, kısaca durulması gerekli görülmüştür.   

  

  Beyanname «Allah'ın hakkı tutma, iyiyi sağlama ve kötüyü menetme yolunda bulunmak üzere
seçtiği aziz ve mümtaz milletimiz» diye başlamakta; millete geçmişi olarak yalnızca bin yıllık bir
tarih, Hakkı tutma» çağı tanınmakta, başka bir deyimle Türklerin tarihi müslüman oldukları
dönemden başlatılmakta; yüz elli yıldan yani yenileşme çabaları başladığından beri de milletin
bünyesine mikroplar aşılandığı belirtilmekte ve sonra «Milli Nizam Ahdı» na geçilmektedir. «Milli
Nizam Ahdı» ise özet olarak «manevi İstiklal Harbini kazanıncaya dek mücadeleye devam
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etmek», «Hakkın hakimiyetini kurmağa tüm gayretle çalışmak» üzerinedir.   

  

  «Milli Nizam marşı» nı, Milli Nizam Partisi Bursa Gençlik Kolunca yayınlanan metne göre son
dörtlüğü «Herkes duyacak bilecek/ Saklanmaz gayri bu gerçek/ Yaprak yaprak yaprak çiçek
çiçek/ Tek yol İslam yazacağız.» biçimindedir. Savunmalarda partinin marşı olmadığı;
kongrede marş okunmadığı ileri sürülmüş, yalnız parti temsilcisi vekillerinden biri
(Avukat Hüsamettin Akmumcu) toplantı kapandıktan sonra dağılırken bir takım gençlerin
«Milli Nizam yazacağız» diye marş söylediklerinin kulağına uzaktan çalındığından söz
etmiştir. Kongre Başkanı Gündüz Sevilgen,   2. Başkan Abdullah Tomba, Oğuzhan
Asiltürk, B. Aksakal ve Z. Öğün tarafından imzalanmış ve el yazısıyla düzenlenmiş Birinci
Büyük Kongre Tutanağının 8. maddesinde «Ayakta Kongre heyetince Milli Nizam marşı
okundu» diye saptandığına ve 18 maddelik tutanakta marşın okunması 8. maddede yer
aldığına göre savunma dayanaksız kalmaktadır. 
 

  

  (VI/3) işaretli bölümde söylenenler yukarıda özetlenen üç belge ve partinin bu belgelerle ortaya
çıkan görüşü ve tutumu üzerinde de geçerli bulunduğundan bunların burada tekrarlanmasına
gerek görülmemiştir.&quot; [1]    

  

  Şimdi soralım:   

  

  Başta Erbakan Hocamız, bütün yetkililer ve şahitler; Bursa Gençlik kolunca yayınlanan
&quot;Hak yol İslam yazacağız&quot; şiirinin MNP 1. Büyük Kongresinde marş olarak
okunmadığını söylemelerine rağmen: bazı divan görevlilerinin, böyle bir şey olmadığı
halde; kongre tutanağına &quot;Milli Nizam Marşı, kongre heyetince ayakta
okundu&quot; diye yazmaları partinin kapatılmasına gerekçe hazırlamak için miydi?!...   

  

  ARTIK TANIYIN!   

  

  &quot;Uyuzhan&quot; diyecem, behaim küser   

  

  Bizi münafıkla, bir tuttun diye!..   
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  Ermeni soyludur; &quot;aslı Türk&quot; geçer   

  

  Davayı kökünden, kurutsun diye!..   

  

  &quot;Mücahit Erbakan!&quot;, sözüne çatlar   

  

  Milli Çözüm hıncın, ikiye katlar   

  

  Nerde sadık mü'min, görse sakatlar   

  

  Niye şeytanımı, ürküttün diye!..   

  

  Yüzünde meymenet, kalmayan nursuz   

  

  Sadıklara düşman, hain onursuz   

  

  Feraset mahrumu, bazı şuursuz   

  

  Bize kızar: pisi, püskürttün diye!..   

  

  Hazreti Musa'nın; Samiri'si var   
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  İsa'nın, İşkoryad, Yahudisi var   

  

  Ashabın; münafık, Bin Sebe'si var   

  

  Erbakan haini, bize kin tutar   

  

  İçimizi dışa, sen döktün diye!..   

  

  En şanlı davaya, en büyük Şeytan   

  

  Ayetle hadisle, mü'min şaşırtan   

  

  Gizli siyon; Kuyu Kazan, uyuzhan!   

  

  Milli Çözme düşman; iki şarlatan   

  

  Kirli çorabımız, tez söktün diye!..   

  
  

  

    

  

  [1] http://www.belgenet.com/dava/mnp_04.html    
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