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Adalet Platformu ve Türkiye STK Birliği sözcüsü Avukat Ömer YÜZGÜL bu gün ümmete
yapılan darbenin 111. yılı ve Misakı-milli'yi kabul edip Lozan Sözleşmesini imzalamayan
1.Meclis'in 98. yılı, “devletin dini islam'dır” yasaklanarak islama savaşın 93. yılı dolayısıyla
bir Basın Açıklaması yaptı
“Tarih bugünü anlama ve geleceğin inşasında anahtar rolüne sahiptir. ”Kökü mazide
olan bir ati” anlayışı ancak bu şekilde mümkün olacaktır.
Tarih bir toplumun ortak hafızası ve tecrübelerinin toplamını ifade eder. Geçmiş ve
gelecek arasında insan bugünü anlar, anlamlandırır ve onu bir sorumluluk bilincine
dönüştürür.
Bu anlamda tarih sadece bir övünç kaynağı olarak değerlendirilemez. Hele bugünü
meşrulaştırmanın aracı ve bugünün sorunlarının çözümü yerine geçmişden yola çıkarak
gelecek için magazinleştirilmesine asla izin vermemek gerek. Her zaman her ülkede hainler
ve kahramanlar vardır. Ve tarih hainlerin ve kahramanların hikayelerinden ibaret değildir.
Hele de, birilerinin haini, diğerlerinin kahramanı olduğu sürece bu asla mümkün
olmayacaktır. Oysa gerçekler üzerinden düşünmek herkes için en doğru yol olsa gerekir.
İyilerin de yanlışları olabilir.
Üzerinde en çok konuşulan sultanlardan biri olan ümmetin lideri Abdulhamid han’ın
tahtan indirilişinin yıl dönümünde onu rahmetle anıyoruz.
Amcası Abdülaziz 1876'da tahttan indirildi ve şüpheli şekilde öldü, ağabeyi 5.
Murat'ın tahta geçirildikten birkaç ay sonra psikolojik sorunlar yaşadığı iddiası ile tahttan
indirildi ve Çırağan Sarayı'na hapsedildi. Bu şartlarda 31 Ağustos 1876'da 2. Abdülhamid
padişah ilân edildi ve 7 Eylül’de EyüpSultan'da kılıç kuşandı. Rumi takvime göre 31 Mart
miladi takvime göre Selanikteki Hareket ordusu ve yerli yabancı işbirlikçileriyle bugün 13
nisan 1909 ayaklanmasıyla tahttan indirildi. Müslümanların halifesi, Osmanlı sultanı 3 yıl
Selanik'teki Yahudi iş adamı, (asıl adı Rabbi Şimon Zvi) Şemsi efendi mektebinin sahibi
Alatini efendinin Köşkü'nde mecburi iskan şartı ile ev hapsinde tutuldu. Lale devrinin
ardından Tanzimat ve ardından İttihat Terakki dönemindeki yozlaşma dönemindeki çöküşü
durdurmaya çalıştı. Ama olmadı. 1912 de Selanikten İstanbula, Beylerbeyi Sarayı'na
getirildi.. 6 sene sonra 10 Şubat 1918de İstanbul'da vefat etti.
Trajik bir hayatı vardı. Rusya’ya karşı 93 Harbi'nin kaybına tanıklık etti. 1. Meşrutiyet,
2. Meşrutiyet dönemlerini yaşadı 33 yıllık saltanatı boyunca. Sevenleri oldu, düşmanları
oldu, düşmanlık edenlerin pişmanlıkları yaşandı. Zor zamanda dik durdu. Siyonistlerin
baskılarına boyun eğmedi. Şüphesiz o bir insandı ve hataları da vardır. Bugün onu rahmetle
anıyoruz. O dönemi anlamadan bugünleri anlamanın mümkün olmadığını düşünüyoruz.
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Ve 15.04.1923’de Kurtuluş savaşını veren, Dini Mübin’i İslamın hadimi olan, Kuvayı
Milliye ve Müdafa-i Hukuk’un bayraktarlığını yapan 1. Meclis feshedildi. Yerine Tek parti
sultasına dayalı, tek parti, tek adam monark rejimi ikame edildi ve halen geçerli.
Açık oy gizli tasnifle nev-i şahsına münhasır bir rejim ikame edildi. İstiklal marşımızdaki atıf
yapılan ezanlara karşı İslam irtica, Müslüman Mürteci” olarak tanımlandı.
Bu konuda en açık belge 10.Yıl albümüdür. Akif “sizin lehçede irtica’ın manası bu
mu?” diye sorar. İnkılablar bu maksatla, geçmişle bağları koparmak için gerçekleştirildi.
Muhalefet, kanuna göre değil, verdikleri karar kanun sayılan, meclis adına yargılama yapan,
yerine göre savcısı, avukatı, temyizi olmayan İstiklal Mahkemelerinde yargılandı. Oysa 1.
Meclis Hilafete ve saltana bağlılık bildirisi ile, hatimler okunarak açılmıştı.
Yurttaşlarımızı tarihe şahidlik etmeye davet ediyoruz. “Resmi tarih” gerçekleri
açıklamaya, anlamaya yetmiyor. Türkiye topraklarında kurulan ilk Cumhuriyet de “Türkiye
Cumhuriyeti” değil. 1919 Nisan ayında kurulan “Kars İslam Cumhuriyeti”'dir. Konfederatif,
Başkanlıkla yönetilen, Anayasası, meclisi, bakanları, parası, pulu, ordusu olan bir devletten
söz ediyoruz. 18 Yaşında kadın ve erkeklerin oy kullandıkları bir meclis. Bin yıllık devletimizin
devamı yeni Türkiye Devleti'nin kuruluşunda da “devletin dini islam” idi. Tek parti dönemi
monark diktatörlüğü'nün yaptığı darbeye karşı kuruluş ayarlarımıza hemen şimdi geri
dönmeliyiz. Tüm Darbeleri darbecileri muhtıracıları işbirlikçileri ve 4 maymunu oynayan
dilsiz şeytanları Allah'ın meleklerin ve tüm insanların lanetine uğrayacağını unutmayalım.
“Türkiye İslam Cumhuriyeti” olmalı anayasası kanunları yönetmelikleri islama aykırı
olmamalı. İşe cinayeti şiddeti önlemek için “kısas” maddesini yasalaştırmalı bataklığı virüsü
yoketmek için de içki kumar fuhuş zina faizi yasaklamalıyız. Darbe yapanlara maide 33
ayetinin emrini uygulayabiliriz.
Maide33: Allah’a ve peygamberine karşı sava şanların ve yeryüzünde bozgunculuk

çıkarmaya çalışanların cezası ancak ya öldürülmeleri veya asılmaları yahut el ve ayaklar ın ın
çapraz olarak kesilmesi ya da bulundukları yerden sürgün edilmeleridir. Bu, onların
dünyada uğradıkları aşağılayıcı cezadır. Âhirette ise onlar için büyük bir azap vardır.

Herkesi bu konuları araştırmaya davet ediyor ve bu vesile ile Kur'an ayı Kurtuluş ayı
Ramazanı şerifinizi tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Aynı şekilde, Geri
çekildiğimizi ilan ettiğimiz İstanbul sözleşmesi ile ilgili yeni adımlar bekliyoruz, Toplumsal
Cinsiyet adaleti veya eşitliği maskesiyle Ailesiz cinsiyetsiz ahlaksız toplum operasyonu tüm
insanlığa karşı bir savaştır. Ramazan ayına girerken Genç evlilik mağdurlarının ve nafaka
hapsi mağdurlarının, çocuk icrası mağdurlarının, şiddet mağdurlarının ve 6284 iftira
mağdurlarının mağduriyetlerinin giderilmesini, her tür şiddeti önlemek için arabulucuk
müessesinin çalıştırılmasını taleb ediyoruz. bu günlerin CoVID 19 adı verilen Global bir
darbeye dönüşen tehditten DSÖ ve BİLL'in Kurulundan kurtulma yolunda uyanışa vesile
olmasını “nefes” almanın yasaklanmamasını diliyoruz.”
Türkiye STK Birliği Adalet Platformu
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