Neden Şeriat?
İnsanoğlu, insanların kafasından çıkan bir takım kaide ve kurallarla idare
edilebilecek kapasitede yaratılmamıştır. Bugün yeryüzünde insanlığın
denemediği ve tatbik etmediği bir sistem ve ideoloji kalma-mıştır. İnsanlar
devamlı suretle başkalarının elde ettiği hak ve hürriyetlerin, imkân ve
selahiyyetinde kendisi için de sözkonusu elde edilmesi yolunda uğraş ve
mücadele vermektedirler.
Beşerî sistemlerin hepsi, bir sınıf insanı yetki ve imkânlarla donatırken,
diğer sınıfı kendilerine köle ve hizmetçi olarak çalıştırmışlar, bu insanların
sırtından makam ve mevkilerini, yetki ve selahiyetlerini elde etmişlerdir.
Şu açık bir gerçektir ki, bugün ne komünizim (o da yıkıldı gitti), ne
kapitalizim ve ne de faşizmin ve benzeri izim ve sistemlerin dünya
insanlığına verdiği ve verebileceği bir şey kalmamıştır.
O halde niçin insanlar hâlâ bu üçgenin etrafında dönüp
dolaşmaktadırlar?
Bugün en ideal ve en güzel sistem dedikleri demokrasi dahi insanları
ezilmekten, sömürülmekten, zulüm ve istibdattan kurtaramamaktadır.
Birazıcık düşünen her akl-ı selim sahibi bu batıl sistemlerle her eline yetki
ve selahiyeti alan kişilerin, insanları nasıl tahakkümleri altına aldıklarını
anlamada güçlük çekmeyecektir. Günümüzde tatbik edilen gayr-i İslamî
sistemler, rüşvetçilerin, vurguncuların, tefecilerin ve hayalî ihracatçıların
işine yaramaktadır. Neticede ise tüm toplum sahtekârlığa ve
dolandırıcılığa sürüklenmektedir.
İşte bu aşamada Avrupa ve batı hayranı, Avrupalılaşacağız deyip
duranlara sormak lazım: „Bu mudur insanlığa sunulan medeniyet? Bu
mudur insanlara uygarca bir hayat yaşatmak? Bu mudur sosyal adalet ve
sosyal barışı sağlamak? Bu mudur senelerden beri muasır medeniyet
seviyesine ulaşacağız diye kendi benliğinizi ve kendi kültürünüzü
katletmek?“ Maalesef, bugün bu gayr-i İslamî sistemler, topyekün insanlığı
bir taraftan ahlak ve maneviyattan uzak, bir taraftan insanlığın faydasına
olmayan teknoloji ve gereksiz silahlanmalarla büyük bir uçuruma

sürüklenmektedirler. Yaşadığımız dünyanın şu andaki karmaşık bir hale
gelmesi hep bu ehliyetsiz ve yetkisiz sistemlerin bir hediyesidir. İnsanlık
daha ne zamana kadar bu sistemlerin ve bu ideolojilerin tahakkümü
altında sürünecek?
Yazımızın başlığını „Neden Şeriat?“ diye koyduk. Cevabını açıklayalım:
Şöyle ki, Şeriat’ın hâkim olduğu toplumlarda ve devirlerde insanlar, diğer
kendi gibi yaratık insanların kulu ve kölesi olmadılar ve olmayacaktırlar da.
Şeriat hâkim olduğu zaman, vurgunculara, soygunculara, stokculara,
karaborsacılara ve haksız kazanç sahiplerine hayat hakkı tanımıyacaktır.
Şeriat hâkim olduğu zaman, dünyayı fitne ve fesat yuvası haline
getirenlerden hesap sorulacaktır. Şeriat hâkim olduğu zaman, insanlar
yüzyıllarca devam edegelen esaretten kurtulup kardeşlik, huzur ve barışa
kavuşacaklardır.

Peki Şeriat nedir?
Maalesef, o şehidler diyarı Anadolu’muzda bir asra yakın zamandır bu
Şeriat kelimesi hor görülmüş ve hakarete uğramıştır. İslam düşmanları
milletimize Şeriat’ı kötü tanıtmak ve kötülemek için ellerinden geleni
yapmışlar ve malesef sonunda da başarılı olmuşlardır. Ecda-dımızın
„Şeriat’ın kestiği parmak acımaz!“ demek suretiyle Şeriat’a olan hürmet ve
saygısını bu şekilde ifade ederken o şehid dedelerin torunları bugün o
cennet vatanda yüzde doksan dokuzu müslüman dedikleri halde

utanmadan, sıkılmadan sokaklarda, mitinglerde, okullarda,
üniversitelerde, televizyon ekranlarında, gazete köşelerinde ve hatta
meclis kürsülerinde bile Şeriat aleyhinde sloganlar atıyor, yazılar yazıyor
ve konuşuyorlar. Örneğin, „Kahrolsun Şeriat! Şeriatçılara geçit yok! Şeriat
kol kesen, baş kesen! Çöl kanunu!“ ve benzeri küfür sözlerini sarf
ediyorlar.
Sormak gerek bunlara: Siz Şeriat’ın ne olduğunu bilmeden, araştırmadan
Şeriat’a düşman olup küfrediyorsunuz. Şeriat din demektir, Kur’an
demektir, İslam demektir. Başka bir ifade ile Şeriat demek, Kur’an’ın iki
kapağı arasında bulunan hükümlere, ahkâmlara verilen bir isimdir. Şeriat
Allah kanunudur. „Ben Şeriat’ı tanımıyorum, Şeriat gericiliktir, çağdışıdır“
ve Şeriat’a „Kahrolsun!“ gibi sözler söylemek, Allah korusun insanı küfre
sokar, kâfir eder.
İşte 89 senedir bu hakikat yani Kur’an’ın bir isminin de Şeriat olduğunu,
Allah kanunu olduğunu bilmeyen Anadolu insanına Şeriat ne olduğunu
anlatmak bizlere düşmektedir.
Ve bu arada bütün bir dünya insanlığına sesleniyor ve diyoruz ki:
Öyle ise gelin ey dünya insanlığı! Arayıp da bulamadığınız, bulmada güçlük
çektiğiniz, bulunca da bir daha kolay kolay bırakmayacağınız, beşerî
ideolojilerden uzak, fakat sana en büyük değer ve kıymeti veren, insanın
insanca yaşaması için Allah tarafından vaz edilen ve vahiy nizamı olan
İslam Şeriatı’na koşun, geç kalmadan koşun ve gelin!
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