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DÜNYAYI FESADA
VEREN ÆKÆ PUT

Tevhid akidesi:
Allah birdir, eñi ve benzeri yoktur. Mülk O’nundur.
Bütün kâinatæ yaratan, kâinata nizam ve ahenk veren
O’dur. Koyduåu kanunlarla âlemi ayakta tutan O’dur.
Kâinat içinde en ñerefli mahluk insandær. Ænsan, Allah’æn
halifesi, kâinatæn efendisi! Yapacaåæ hususlarda emir
ve tâlimatæ O’ndan alær, O’nun adæna ve O’nun namæna
yapar. Herñeyin bañænda Besmele çekilmesinin
hikmeti budur. Elhasæl: Allah „Rabb“, insan „Kul“dur.
Dolayæsæyla rububiyet makamæ Allah’a, ubudiyyet
makamæ insana aittir. Hâkimiyyet hakkæ, kanun koyma
yetkisi Rabb’a mahsus, kanunlaræ icra görevi kula
mahsustur. Hülâsa Allah emredecek, kul yapacaktær.
Æñte Tevhid budur.
Ñirk:
Tevhid inancæna ters düñen her ñey, her inanæñ ñirktir,
puttur ve taåuttur. Ñirk, put ve taåutun çeñitleri çoktur;
devirden devire deåiñir, kælæf deåiñtirir; bir tañ parcasædær,
bir heykeldir, bir gök cismidir, bir hayvandær, bir insandær,
bir sistemdir... Görünüñte bunlar birer timsal ve birer
semboldür. Manada ve gerçekte ise bunlar birer taåut
ve birer puttur. Tañædæklaræ müñterek vasæf ve özellik
ise tek bir ñeydir; o da hâkimiyyettir, hâkimiyyet
meselesidir. Ve ñu ñekilde özetlenir:
Allah’æn hâkimiyyetini reddetme; „Ya Rabb’i! Varsæn
güzelsin, ibadetler sana mahsustur, hesabænæ da sen
soracaksæn!.. Fakat, dünyada bizim iñimize, bizim
devletimize, bizim siyasetimize karæñma! Bizim iñimizi
biz biliriz, kanunumuzu kendimiz yaparæz!..’’ derler ve
bu inanç içinde bulunurlar. Æñte put zihniyeti ve iñte
putçular!.. Kur’an tabiriyle; ñirk ve müñrikler!..
ÆKÆ PUT VE ÆKÆ SÆSTEM:
Günümüzün dünyasænæn gündeminde iki put vardær.
Bunlardan biri komünist sistem, diåeri demokratik
sistemdir. Aralarænda farklar varsa da „Rabb“
tanæmama da „Rabb“in hâkimiyyetini kabul etmemede
müñterektirler, aralarænda dolayæsæyla bir fark yoktur.
Komünist sistem „Rabb“i red ve inkâr eder, varlæåænæ
kabul etmez ve inanmaz. Demokratik sistem ise
„Rabb“i red ve inkâr etme yoluna gitmez ise de O’nun
elinden hâkimiyyet hakkænæ alær insanæn eline verir.
Ænsanæ Rabb’isiyle karñæ karñæya getirir, onu put ve ñerik
yapar.
BÆRÆ YIKILDI:
Bu iki puttan biri yækældæ, gitti. Ænsanlæk, komünist

taåutundan kurtuldu. Fakat, maalesef demokrasi putu,
bütün dehñet ve ñiddetiyle hüküm sürmektedir. Ækisi
arasænda bir mukayese yapacak olursak: Komünizm;
açæk-net bir taåut, mert bir kâfirdir. Diyor ki: „Ben; din,
Allah, ahiret tanæmam, dünya benimdir. Ædaresi de bana
aittir. Bana kimse karæñamaz; kanunumu ben yapar,
çatæmæ ben çataræm!..“
Demokrasi putuna gelince: O, sinsidir, o iki yüzlüdür,
o münafæktær. Bir taraftan „Allah“ der, bir taraftan „Taåut“
der. Kur’an’æn beyaniyle ve kelimenin tam manasæyla:
„Onlar ki, Allah ile beraber bañka bir ilâh kabul
ederler.“ (Hicr, 96) „Bunlar Rabb’inin sana
vahyettiåi hikmetlerdendlr. Allah ile beraber bañka
bir ilah edinme! Sonra kænanmæñ, koåulmuñ olarak
cehenneme atælærsæn!“ (Æsra, 39) „Atæn cehenneme
her inatçæ kâfiri, hayra (bütün gücüyle) engel olan
her azgænæ, imanda ñüphesi olan; ki o, Allah ile
beraber bañka ilahlar tanæyandær. Haydi onu itiniz
de ñiddeti azabæn içine atæn! denir.“ (Kâf, 24-26)
Æñte demokratik ve laik kafalælaræn ahiretteki
durumlarænæ tasvir etmektedir bu ayetler.
Demokrasi ve Æslam:
Demokrasiyi Æslam’la baådañtærmak mümkün deåildir.
Zira bunlar birbirine zæd iki sistemdir. Birinin „Evet“
dediåine diåeri „Hayær“ der; birinin kabul ettiåini diåeri
reddeder. Biri „halk idaresi“ diåeri de „Allah idaresi“dir.
Binaenaleyh; bunlaræn bir arada yürütülmesi
imkânsæzdær. Ñöyle ki:
1- Kaynaklaræ:
Bu iki sistem arasænda birçok fark vardær. Bunlaræn bir
kæsmændan „Æslam ve Demokrasi“ bañlæåænæ tañæyan
bildiride bahsettik. Burada da mühim birkaçæna iñaret
edeceåiz: Bu iki sistem, kaynaklaræ itibariyle birbirinden
farklædær. Æslam, kaynaåænæ Allah’tan alær, vahye dayanær,
„Kaynak Kur’an, örnek Peygamber“ der. Bu
sistemin bir adæ da „Ñeriat’tær, Ñeriat nizamædær.’’
Demokrasiye gelince: Demokrasi; „Halk idaresi“
ñeklinde tarif edildiåine göre kaynaåænæ insan
kafasændan alær ve insan fikrine dayanær. Allah ve
Peygamber’i tanædæåænæ iddia ederse de bunlaræn dünya
ile, devlet ile ilgili kanun ve beyanlarænæ tanæmaz, red
ve inkâr eder.
HÂKÆMÆYYET:
Hâkimiyyet demek; en yüksek makam demektir, en
yüksek söz sahibi demektir, en yüksek otorite
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demektir. Öyle ki, bütün emirler ve yasaklar o
makamdan gelir, kanun ve nizamlar o makamæn
sözleridir. Yapælan iñlerin ve tatbik edilen icraatæn
denetim ve kontrolü, hesap ve kitabæ, ceza ve mükâfatæ
hep o makama aittir.
Æslam’da o makam „Rabb“ makamædær, Allah
makamædær ve Rabb’ülâlemin’e mahsustur ve O’nun
hakkædær. Öyle ki, kimse o makama el süremez ve
kimse o makamæn hakkænæ alæp bañkasæna veremez.
O makamæn kendisine mahsus bir ifadesi vardær. O da
„Hâkimiyyet!..“
DEMOKRASÆ VE PARTÆLER:
Demokrasi, partileri ñöyle tarif eder: „Partiler,
demokrasinin vazgeçilmez unsurlarædær.“ Bu tarife
göre partisiz bir demokrasi düñünmek mümkün
deåildir. Keza; partiler, günün taåutî sistemi olan
demokrasiyi ayakta tutan, ona destek olan
kuruluñlardær, parti sistemleridir.
Æñte demokrasi ve iñte partiler: Anasæ, Æslamî sisteme
ters düñerse danasæ da elbette ters düñecektir.
Demokrasi taåut olduåu gibi, partiler de birer taåuttur.
Oy verme ve iman:
Demokratik bir sisteme göre, oy vermeye giden bir
müslüman, acaba oy sandæåæna oy pusulasæ mæ atæyor
yoksa iman pusulasæ mæ? Æñte bunun tesbiti gerekir.
Beraberce muhasebesini yapalæm:
Demokrasi partilere dayanær; partiler de oy vermeye
dayanær. Mantækî bir kaide: „Öyle ise demokrasi oy
vermeye dayanær.’’
Demokrasi; taåutî bir sistem, dolayæsæyla kâfir bir
rejim olduåuna göre, sandæk bañæna giden bir
müslüman, tabiatiyle taåutî sistemi desteklemeye ve
onu ayakta tutmaya gidiyor demektir.
„Küfre ræza küfürdür“ kaidesince sandæk bañæna
giden bir müslüman, küfre ræzanæn da ötesinde ve
üstünde bir küfür sistemini oyu ile desteklemekte, onu
ayakta tutmakta ve yañatmaktadær. Bir müslümanæn
sandæk bañæna gidiñiyle demokrasinin kazanmæñ olduåu
muhakkaktær: Dönüñüyle acaba iman pusulasænæ,
Rabb’inin ræzasænæ kaybetmiñ olmasæn?!. Buna kim
„Hayær!“ diyebilir?
Demek oluyor ki, bir insanæn, hem komünist hem
müslüman olamæyacaåæ gibi, hem demokrat hem de
müslüman olamaz! Bir bañka ifade ile; demokrasiye
oy verme demek, Ñeriat’æ reddetme demektir, daha
açæk bir tabirle; demokrasiye dolayæsæyle partiye „Evet!“
demek, Æslam’a „Hayær!“ demekten ibarettir. Hangi hoca
buna „Hayær, öyle deåildir!“ diyebilir?
Çünkü, ister laik sistem olsun, ister demokratik
sistem olsun neticede aynædær. Ækisi de dini devletten
ayærmaktir, din devlet bütünlüåünü ortadan
kaldærmaktær. Kanun koyma yetkisini insanæn eline
vermektir, dolayæsæyla Allah’æn emir ve tâlimatænæ bir
tarafa itmektir.
Bu mevzularæ bir de „Æslam Anayasasæ“ (Taslaåæ),
„Æslam Dini Laik Rejimi Kabul Etmez!“, „Æslam

Açæsændan Demokrasi“ bañlæklæ yazælardan okuyun!.. Ve
nihayet meallerini vereceåim ayet ve hadisin
manalarænæ derin derin düñünün:
„Onlar; hahamlarænæ, rahiplerini ve Meryem oålu
Æsa’yæ Allah’tan ayræ rabbler edindiler. Halbuki onlar
bir tek ilâha ibadet etmeleri için emrolundular.
Ondan bañka hiçbir ilah yoktur. O, onlaræn ortak
koñtuklaræ ñeylerden münezzehtir.“ (Tevbe, 31)
Birgün Resulullah (s.a.v.) bu ayeti okuduåu zaman
içeriye daha evvel hæristiyan iken müslüman olan Adiy
b. Hatem girdi. Ve bu ayeti duyunca Allah Resulü’ne:
„Onlara ibadet etmiyorlar ki!“ dedi. Allah Resulü
cevap verdi: „Onlar Allah’æn helal kældæåæ bir ñeyi
haram, haram kældæåæ bir ñeyi de helal kældæklaræ
zaman, onlara itaat etmiyorlar mæ?“ diye sordu. O
da „Evet!“ deyince, Allah Resulü (s.a.v.) de: „Æñte
böyle onlara ibadet ediyorlar!“ buyurdu. (Tirmizi,
A. b. Hanbel)
ÇARE:
Æki puttan biri yækældæ gitti: Komünizm! Fakat diåeri
ayakta! Bu gidiñle pek gideceåe benzemiyor. Gidip
gitmemesi alakaya baålæ, müslümanlaræn alakasæna
baålæ!.. Müslümanlar komünizmi düñman bildiler,
ondan nefret ettiler; müslüman, komünist olmaz ve
olamaz noktasændan hareket edip kapælaræna bile
yaklañtærmadælar, zorla gelmek isteyen komünizme
(Afganistan’da olduåu gibi) savañ bile açtælar ve nihayet
bu küfür sistemi karñæsænda imtihanæ bañaræ ile verdiler.
Allah da ne yaptæ? Ænsanlæk belasænæ defetti, hem kæsa
zamanda ve hem beklenmedik bir devirde!.. Allah,
neye kadir deåil ki, yeter ki, siz O’na kul olun!..
DEMOKRASÆ DE GÆDER MÆ?
Demokrasi de gider! Allah diledi mi gider. Çünkü mülk
O’nundur, irade O’nundur. Yalnæz bir ñartla:
Müslümanlar, komünizme karñæ duyduklaræ nefreti en
azændan demokrasiye karñæ da duyacaklardær ve
duymalædærlar. Demokrasiyi de Æslam, Ñeriat ve
Peygamber düñmanæ bilip sandæk bañæna
gitmiyeceklerdir, dolayæsæyla partilere de iltifat
etmiyecekler. Ve bilecekler ki, partiler yækælænca
demokrasi çökecek ve tarihin çöplüåüne atælacaktær
ve iñte o zaman Æslam devlet olacaktær.
Gayret bizden, tevfik Allah’tandær!
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