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MUKADDÆME -1Âlemlerin Rabb’i olan Allah’a hamd eder, kâinatæn
Efendisi, O’nun kulu ve Resulü Hz. Muhammed’e
ve Onun yolunu ve izini takib eden, âl ve ashabæna
salât ve selâm olsun! „Kaynak Kur’an, örnek ve
önder Peygamber!“ diyerek yola çækan ve kæyamete
kadar gelen insanlara da selam olsun!
13 Aåustos 1983 yælæ Barbaros Camii Hareketi’nden itibaren girilen Tebliå Hareketi’nin takib
etmiñ olduåu usul ve metodun % 100 doåruluåunu
isbatlamak için, çeñitli yayæn organlaræmæzda peyder
pey Merhum Halife’miz Cemaleddin Hocaoålu
(Kaplan) Efendi’nin yazælaræ yayænlanmæñtæ. Bu yazælar
fetva mahiyyetinde bütün dünyaya meydan
okurcasæna neñredilmiñti.
â¼œ£•®… ZÂ†£• á–
„â¼œ£•®…
á–“ ayet-i kerime mucibince,
„Delillerinizi getiriniz!“ denildiåi halde, bugüne kadar
kimse bu hareketin aleyhinde bir delil getiremedi,
yaræn da getiremiyeceklerdir.
Neden?
Çünkü Kur’an’æ ele, Peygamber’i öne alarak
hareket ettiåinden dolayæ kimse særtænæ yere
getirememiñtir.
Daha sonra bu bildirileri ihtiva eden „Beyyineler
1“, „Beyyineler 2 - (Æslam Demokrasiyi de, Onun
Vazgeçilmez Unsuru olan Partiyi de Reddeder)“
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bañlæåænæ alan mecmua 1411 (1991) yælænda „Æslamî
Cemaatler Birliåi Yayænlaræ“ olarak neñredildi. Bir de
„Beyyineler 3“ ve „Beyyineler 4“ ismini alan
diåer iki mecmua 1414 (1993) yælænda ve Beñinci
Beyyine „Hâkimiyyet“ ismindeki mecmua da yine
1414 (1994) yælænda „Anadolu Federe Æslam Devleti
Yayænlaræ“ olarak neñredilmiñti.
Daha sonra da Hicrî 1414 yælænæn Kadir Gecesi’ne
tekabül eden (8 Mart 1994) yælænda Hilâfet’in ihya
ve ilanæ yapælmæñtæ.
„Beyyineler 5 - Hâkimiyyet“ kitabæ önemine
binaen kitap ñeklinde daha öncelerden „Hilâfet
Devleti Yayænlaræ“ olarak yeni baskæsæ yapælmæñtæ.
Ñimdi de „Beyyineler, 1-2-3 ve 4“ mecmualarænæ
kitap halinde „Beyyineler Dizisi“ ñeklinde ikinci
baskæ olarak bastærarak sizlere takdim etmekteyiz.
Hacmi küçük, ama içindeki muhtevasæ zengin olan
bu risaleler yolunu ñañærmæñ insanlara bir rehber
olacaktær. Bu beyyineleri herkes alæp okuyarak,
bilgisini tazeliyecek, sonra da bu beyyinelerden
mahrum olan insanlara verecektir!
Çalæñmak bizden, muvaffakiyet Rabb’imizdendir!..
Selam Hakk’a tabii olanlara!..

--------------------------------------23 R. Ahir 1418 (27.08.1997)
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MUKADDÆME -2Hamd ve sena, kâinatæn malikine, salât ve selam,
kâinatæn efendisine ve onu örnek alan âl ve
ashabæna!..
Biliyor ve inanæyoruz ki:
Dünya hayatæna geliñimizin tek bir hikmeti vardær.
O da Kur'an'æn beyanæyla Rabb'ülâlemin'e kul
olmaktær ve kulluk görevimizi yapmaktær. Dünyada
da ahirette de kiñinin mutluluåu bu görevi yapmasæna
baålædær; yapanlar mesud, yapmayanlar bedbaht
olur!..
Yine biliyor ve inanæyoruz ki:
Kulluk görevinin ölçüsünü din verir. Zira din, vahye
dayanær; Allah kanunudur. Ænsanoålunun söz, fiil ve
hareketleri hakkænda ihtiva ettiåi mevzular; yegâne
mükemmel, tam, âdil ve yegâne güzel hükümlerdir.
Ve beraberinde getirmiñ olduåu hükümler her asræn
ihtiyacæna cevap verecek mahiyettedir.
Ve yine biliyor ve inanæyoruz ki:
Her sistemin kendine göre bir modeli vardær.
Mü'minin yabancæ bir hükme veya yabancæ bir
sisteme itaat etmesine asla ræza göstermez; hatta
küfür sayar. Bu noktadan hareket ettiåimiz taktirde
Æslam ne demokrasi ile ve ne de laiklik ve parti
sistemi ile baådañmaz ve baådañtærælmasæna imkân
ve ihtimal de yoktur.
Müslüman ñunu da unutmamalædær ki, Æslam'æn
kendi modeline göre devleti varsa onu koruma,
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yoksa onu kurma her müslümana farzdær.
Buna dair Cemaleddin Hoca'mæzæn Ümmet-i
Muhammed Gazetesi'nde zaman zaman
neñredilen yazælaræ vardær.
Æñte; elinizdeki bu risalede o yazælaræn bir kæsmænæ
bulacaksænæz. Hakk'a tabi olanlaræ selamlarken ñu
hususu da duyurmak isteriz:
"Yazælar tenkide açæktær. Basæn yoluyla olmak
ñartæyla!.."
Oku ve okut! Kabul ve tasdik et!..
Hatasæ varsa, dipde-köñede konuñma!
Basæn yoluyla tahlil ve tenkid et!..
Buna gücün yetmiyorsa;
Æstediåin âlim ve ârife git!..
Buna da hayær dersen;
Yoktur sende ne ihlas ne meymenet!..

Anadolu Federe Æslam Devleti
Tebliå ve Ærñad Müñavirliåi
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ORTAASYA
CUMHURÆYETLERÆ'NE
AÇIK MEKTUP
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Besmele, hamdele ve salveleden sonra:
Ey senelerdir küfrün ve kâfirliåin, zulmün ve zalimliåin
temsilciliåini yapan Lenin ve Stalin'in, bir kelime ile
komunizmin baskæsæ altænda ezilen, sürülen ve sürünen
Azerbaycan, Kazakistan, Kærgæzistan, Tacikistan,
Türkmenistan, Özbekistan milletleri ve müslümanlaræ!
Sizlere sesleniyor ve diyoruz ki:
Her ñeyden önce bilmeli ve inanmalæsænæz ki, sizleri o
beladan kurtaran Allah'tær; Allah (c.c.)'nün lütuf ve inayetidir.
Binaenaleyh, ñükrünüz ve ñükranænæz O'na olmalædær; O'na
hamd etmelisiniz; O'nun Ñeriat'æna dönmeniz, O'nun emir
ve tâlimatæna uymanæz, O'nun kitabæ Kur'an-æ Kerim'i anayasa
kabul etmeniz, bir kelime ile; "Hâkimiyyetin, kanun koyma
yetkisinin O'na mahsus olduåunu" kabul ve tasdik
etmenizle mümkündür. Ve aynæ zamanda dünya ve ahiret
saadetiniz buna baålædær. Yoksa küfrün ve kâfirin birinden
kurtulup, bir bañka küfrün ve kâfirin eline ve emrine düñmenin
hiç bir manasæ yoktur. Bu neye benzer? Çamurun birinden
kurtulup bir bañka çamura saplanmaya benzer. Zira
komunizm, nasæl Æslam'æn, Ñeriat'æn, Kur'an'æn anayasa,
Æslam'æn devlet olmasænæn düñmanæ ise, demokrasi de Æslam'æn
ve Ñeriat'æn düñmanædær. Bu yönden aralarænda hiçbir fark
yoktur. Hatta demokrasi daha tehlikeli ve daha korkunçtur.
Neden?
Çünkü, komünizm mert bir kâfirdir; Allah, Peygamber ve
ahiret tanæmadæåænæ açæk açæk ilan eder, "Dünya benimdir;
onu ben idare edeceåim..." der. Fakat demokrasi ise, o
münafikâne hareket eder; insanoåluna ibadet hürriyeti,
vicdan hürriyeti tanædæåænæ iddia ederse de Allah'æn kanun
koyma yetkisini gasbeder; "Kanunlaræ ben yapacaåæm,

dünyayæ ve devleti ben idare edeceåim..." ñeklinde iki yüzlü
bir politika takib eder ve bu suretle dinin ve Æslam'æn kol ve
kanadænæ kærar ve onun, koruma ve yaptærma gücünü elinden
alær ve neticede insanlæåæ din ve imanændan yavañ yavañ ve
sezdirmeden uzaklañtærær ve kâfir yapar. Nitekim: "Dünyayæ
Fesada Veren Æki Put" bañlæåænæ tañæyan risalemizde de bu
hususu etraflæ bir ñekilde görebilirsiniz.
Keza; Lenin'ler ve Stalin'ler nasæl birer din düñmanæ idiseler,
Mustafa Kemal öylece din düñmanæ idi. Arada sadece bir
fark vardær. O da ñu: Lenin'ler ve Stalin'ler, istisnasæz bütün
dinlere düñman idiler. Mustafa Kemal ise sadece Æslam
Dini'ne düñmandæ. Ñöyle ki:
Birinci Cihan Savañæ'næ takib eden Kurtuluñ Savañæ
arefesinde Mustafa Kemal; Türkiye'yi iñgal eden Fransæzlar'æ,
Ætalyanlar'æ, Ængilizler'i ve Yunanlælar'æ topraklarændan atmak
üzere harekete geçip yer yer komiteler oluñturan
müslümanlaræn bañæna geçmiñti. Müslümanlaræn fedakârane
himmet ve gayretleriyle memleket iñgalci kuvvetlerden
temizlendi. Kurtuluñun hemen arkasændan Mustafa Kemal,
dine karñæ, dini yækmaya karñæ harekete geçti; Anayasadan;
"Devletin dini Æslam'dær" maddesini kaldærdæ, Hilâfet'i
laåvetti, medreseleri kapattæ, ñer'iyye vekâletini kaldærdæ,
Kur'an harflerini ve onunla okuma yazmayæ yasakladæ,
onun yerine latin harfleriyle okuma yazmayæ getirdi,
tatili ve takvimi deåiñtirdi. Elhasæl: Æslam Dini'ni yækmak
ve yok etmek için yaptæåæ düñmanlæk bu kadar deåildi;
din aleyhtaræ yaptæåæ icraatæn sayæsæ 98'e baliå olmuñtu.
Nitekim ÜMMET-Æ MUHAMMED Gazetesi, bunlaræ 38.
sayæsænda bir bir særalamæñtær.
Æhanet ve hiyaneti:
Ve bu suretle dünya tarihinde bir benzerine
rastlæyamæyacaåænæz bu ihanet ve hiyaneti Ümmet-i
Muhammed'e, yani Türk, Kürt, Arab ve daha nice

unsurlardan meydana gelmiñ bulunan ve nihayet altæ yüz
sene gibi uzun bir zaman Æslam'æn bayraktarlæåænæ yapan,
Kur'an'æn sesini dünyanæn üç kætasæna götürüp hükümran
olan ve milyonlarca insanæn ve nesillerin gönüllerini ve
beldelerini Æslam'a fetheden böyle bir milleti, yekvücut bir
milleti periñan hale getiren; "Avrupalælañacaåæz, muasær
medeniyet seviyesine ulañacaåæz" diye o necib milletin
evlatlarænæ Avrupa'ya iñçi haline getirdi.
Ayræca 1961, 1973, 1982 ihtilalleri ve hükümet darbeleri
arefelerinde görüldüåü ve "Doåu Olaylaræ" diye isimlendirilen
hadiselerde dahi bilfiil yañanælmakta olduåu kanlæ olaylara
sebebiyyet veren hep Mustafa Kemal'in rejimi ve hep onun
Ñeriat düñmanæ icraatæ olmuñtur.
Putlañtærma:
Ayræca Lenin ve Stalin, Rusya'da ve sözlerinin geçtiåi
topraklarda putlañtærælæp insanlar onlara nasæl bañ eådirildi
ise, 60-70 senedir Anadolu insanæ da silah zoruyla ve baskæ
rejimiyle Mustafa Kemal putuna öylece bañ eådirilmekte ve
saygæ duruñu yaptærælmaktadær. Sadece bir meziyyettinden
(!) dolayæ! O da batænæn uñaåæ olup Æslam'a ve Ñeriat'a
düñman oluñudur. Ve batænæn bu adamæ ve arkasændan
gidenleri desteklemesi de bundandær.
Memleket çok gerilerdedir:
Sorun: Özal'lara sorun! Sorun: Demirel'lere, Ænönü'lere!
Sorun: Ecevit ve Erbakan'lara sorun! "Memlekette birlik var
mædær? Memleket iktisaden kalkænmæñ mædær? Aåær sanayiini
yapmæñ mædær? Dæñ devletlere olan borcunun miktaræ nedir?..
Ñayet "Evet" derlerse yalan söylemiñlerdir. Hem de öylesine!.."
Hasælæ Türkiye'deki idareciler Avrupa'næn da Amerika'næn
da kuklasædærlar; onlaræn emriyle oturur ve onlaræn emriyle
kalkarlar. Ñimdi sizleri de kendilerine kukla yapmak
istemektedirler! Ænanmayæn bunlara! Bunlara inanmak,
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Æslam'æ ve Ñeriat'æ reddetmek demektir. Mustafa Kemal
putuna baålanma ve tapænma demektir. Ve nihayet bir
çirkeften kurtulup bañka bir çirkefe saplanmak demektir.
Yækælan putlardan kurtulup yakænda yækælacak bañka bir putun
arkasændan gitme demektir. Ve neticede dünyayæ da ahireti
de kaybetmek demektir.
Tebliå:
Ey müslüman kardeñlerimiz! Bu, sizlere bir tebliådir,
üzerimize düñen bir vecibeyi yerine getirmedir. Yakænda bir
anayasa yapacaksænæz. Anayasanæz Kur'an'a dayansæn.
Anayasanæzda "Devletin dini Æslam'dær" maddesi yer alsæn
ve Ñeriat'a aykæræ birñey anayasanæza girmesin. Nasæl bir
damla necis, bir kazan suyu murdar ederse, Allah'æn
Ñeriat'æna yabancæ tek bir ñey ilave etmek de onu nizamændan
çækarær, onun hüviyetini bozar ve neticede Allah'æn yardæmænæn
kesilmesine sebebiyyet verir...
Cümlenize basiretler, firasetler diler, hepinizi Allah'æn
selamæyle selamlaræm!..
----------------------------------------Ümmet-i Muhammed, Sayæ: 53
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KEMALÆSTLER
KEMAL'ÆN
KULLARIDIR!..
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Bismillahirrahmanirrahim...
MEVZU: Æslam’æn hem din ve hem devlet oluñu
Hâkim-i Mutlak olan Allah (c.c.)’a hamd ve sena, O’nun
son Peygamber’i Hz. Muhammed’e ve onun âl ve ashabæna
salât ve selâm!..
Mülk Allah’ændær; O’nun eñi ve benzeri yoktur, ñirkten
münezzehtir. Yaratan ve yañatan O’dur; emir ve tâlimat
veren, kanun ve Ñeriat vaz’eden O’dur; Hüküm koyma,
öldürme ve diriltme O’na mahsustur; Ñeriat’æna uyanlaræ
cennetine, uymayanlaræ cehennemine koyacak olan O’dur.
Hasælæ herñey O’nundur; O, herñeye kadirdir... Amenna ve
saddakna!
Hayatæn manasæ:
Hayatæn manasæ ve yaratælæñæn gayesi; insanæn Rabb’isine
kul olmasæ, kanunlaræna uymasæ, ibadet ve ubudiyyette
bulunmasædær. Dünya ve dünya nimetleri gaye deåil, birer
vasætadær.
Allah’a kul olmanæn yolu:
Allah’a kul olmanæn yolu ve ölçüsü „Din“dir.
Târifi: Din, Allah kanunudur; hakkæ ve batælæ, küfrü ve imanæ,
zulmü ve adaleti, helalæ ve haramæ, dünyayæ ve ahireti; elhasæl
saadeti ve ñekaveti tarif ve beyan eder!..
Tarihi:
Dinin tarihi, insanlæåæn tarihiyle bañlar. Dinin ismi,
„Æslam“dær. Ælk insan, ilk müslüman ve ilk peygamber Hz.
Adem’dir. Aynæ din böyle bañlamæñ, bütün peygamberler
tarafændan tebliå edilmiñ ve son Peygamber Hz.
Muhammed’le mükemmel ñeklini almæñtær...
Muhtevasæ:
Din; genelde ñu dört muhtevaya sahiptir: Akide, ibadet,
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muamelât ve ceza.
Æman ve ibadet meseleleri mâlum!
Muamelât meselelerine gelince: Ænsanæn maddesiyle,
ailesiyle, hemcinsiyle, günlük iñleriyle, devletiyle, gayr-i
müslimle; hasælæ beñikten mezara kadar bütün hareket ve
münasebetleriyle ilgilenmiñ ve herbirine dair kanunlar,
hükümler ve müeyyideler getirmiñ, zaman ve mekân farkæ
gözetmeksizin, kæyamete kadar bu kanunlara uyulmasænæ
emretmiñtir, uymæyanlaræ âsi ve baåæ addetmiñ, hatta yerine
göre kâfir saymæñtær. Æñte bütün bunlara toptan „Æslam
Hukuku“ ismi verilir.
Ceza bölümü ise: Üzerine düñeni yapmæyan, hakkæna razæ
olmayan ve bañkalarænæn hak ve hukukuna tecavüz edenler
için yaptæræcæ güç ve ceza-i müeyyidelerdir. Bunlara da „Ceza
Hukuku“ denir.
Parçalanamaz:
Æslam dini, bütün bunlaræn terkibinden ibarettir. Bu dört
unsuru birbirinden ayærmak mümkün deåildir; bunlar bir
bedenin uzuvlaræ gibi, bir bütün teñkil ederler. Öyle ki, birinin
yokluåu hepsinin yokluåu demektir. Ve insanæ kâfir yapar.
Bu noktadan hareketle:
Dini devletten ayærmak mümkün deåildir. Zira Æslam’da dindevlet bütünlüåü vardær; Æslam hem dindir, hem devlettir,
hem ibadettir, hem siyasettir, hem dünyadær, hem ahirettir,
hem mahkemedir, hem mektebtir, hem camidir ve hem
üniversitedir...
Bu itibarladær ki, dini devletten ayærmak demek, ruhu
bedenden ayærmak demektir. Bedenden ruh ayrælænca, beden
iñe yaramæyacaåæ gibi, devletten din ayrældæåæ takdirde din
de iñe yaramaz. Çünkü, devlet, dinin yaptæræcæ gücü ve aynæ
zamanda muhafæz askeridir. Allah Resulü (s.a.v.) ñöyle
buyurur:
„Yemin olsun ki, bu din lime lime çözülecek; ilk
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çözülen ahkâmdær (Ñeriat’tær), son çözülen de
namazdær.“ (A. Hanbel, 4/232, 5/251)
Ve yine bu itibarladær ki, siz Æslam dinini; hristiyanlæåa,
yahudiliåe benzetemezsiniz. Zira onlarda devletle ilgili
hükümler genelde yoktur. Binaenaleyh, bu dinler laik
düzenle baådañærsa da Æslam dini asla!..
Æsbata gelince:
Æslam dininin hem din hem devlet olduåunu isbat eden
deliller çok olduåu gibi, bir çok ilim adamlarænæn ñehadetiyle
de sabittir.
Bunlardan bir kaçæna iñaret edelim:
1- Æslam’da din-devlet bütünlüåü kitab, sünnet ve icma-i
ümmetle sabittir. Kur’an’da bu mevzuda birçok ayetler
vardær. Ezcümle:
a) „Sizin Allah’tan bañka taptæklarænæz, Allah’æn
kendileri hakkænda hiç bir isbatlayæcæ delil indirmediåi,
sizin ve atalarænæzæn ad olarak adlandærdæklarænæzdan
bañkasæ deåildir. Hüküm (kanun koyma) yalnæzca
Allah’a mahsustur. O, kendisinden bañkasæna kulluk
etmemenizi emretmiñtir. Doåru din, iñte budur. Ancak
insanlaræn çoåu bilmezler.“ (Yusuf, 40)
b) „Allah ve Resulü, bir iñe hükmettiåi zaman, mü’min
olan bir erkek ve mü’min olan bir kadæn için kendilerine
muhayyerlik yoktur. Kim Allah ve Resulü’ne isyan
ederse, artæk gerçekten o, apaçæk bir sapæklækla
sapætmæñtær.“ (Ahzab, 36)
c) „Gerçekten Allah’a ve Resulü’ne karñæ (onlaræn
koyduklaræ kanun ve sænærlaræ tanæmayæp kendileri sænær
koymaya kalkæñarak bañkaldæranlar, kendilerinden
öncekilerinin alçaltælmasæ gibi onlar da alçaltælmæñlardær.
Oysa biz apaçæk ayetler indirmiñizdir. Kâfirler için
küçültücü bir azab vardær.“ (Mücadele, 5)
d) „Sana indirilene ve senden önce indirilene
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gerçekten inandæklarænæ öne sürenleri görmedin mi?
Bunlar, taåutun önünde muhakeme olmayæ
istemektedirler. Oysa onlar, onu reddetmekle
emrolunmuñlardær. Ñeytan da onlaræ uzak bir sapæklækla
sapætmak ister.“ (Nisa, 60)
e) „Hayær öyle deåil, Rabb’ine andolsun, aralarænda
çekiñtikleri ñeylerde seni hakem kælæp sonra senin
verdiåin hükme, içlerinde hiç bir sækæntæ bulmaksæzæn
tam bir teslimiyyetle teslim olmadækça, iman etmiñ
olmazlar.“ (Nisa, 65)
f) „Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Resulü’ne itaat
edin ve sizden olan emir sahiplerine de itaat edin. Eåer
herhangi bir ñey hakkænda çekiñmeye (anlañmazlæåa)
düñerseniz, onu Allah ve Resulü’ne götürün, eåer Allah ve ahirete inanæyorsanæz. Bu sizin için daha hayærlæ
ve netice itibariyle daha güzeldir.“ (Nisa, 59)
g) „Bir ñeyde ihtilafa düñtüåünüzde onun hükmü
Allah’a aittir. O, benim Rabb’imdir; ancak O’na tevekkül
eder ve ancak O’na yönelirim.“ (Ñura, 10)
h) „... Allah’æn indirdikleriyle hükmetmiyenler kâfirlerin
ta kendileridir.“ (Maide, 44)
2- Hadis-i ñerif’ler:
„Bizim dinimizde olmayan bir ñeyi bir kimse yaparsa,
o merduttur (yani reddedilir).“
„Ebåazünnasi ilallah, (yani insanlar arasændan Allah’æn
en çok buåzettiåi) o kimsedir ki, Æslam dininde olduåu
halde cahiliyyet sünnetini (yani cahiliyyet adet ve
kanunlarænæ) arar.“ (Buhari, Æbn-i Abbas’tan)
„Hz. Muaz Allah Resulü’ne (s.a.v.) sorar: Bañæmæzdaki
amirler ñayet senin sünnetine, senin getirdiåin emir
ve hükümlere uymazlarsa, bize ne emredersin, sualine
cevaben Allah Resulü: Allah’a itaat etmiyene itaat
yoktur, dedi.“ (Ahmed b. Hanbel)
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Maide, 50. ayetin tefsirinde ñöyle denmektedir: Bir Ñeriat
var bir de cahiliyyet var. Bir kanunun vazii Allah ise Ñeriat’tær,
insanlar tarafændan vazedilmiñ ise ona da cahiliyyet ismi
verilir. Ve ñöyle denir: Her hayræ ihtiva eden ve her ñerri
reddeden Allah’æn Ñeriat’ænæ terkedip de kendi heva ve
heveslerine göre istilahlar vazeder, hükümler ve kanunlar
getirirse iñte bunlar kâfir olmuñlardær, bunlarla savañmak
vacibtir, taki Allah ve Resulü’nün hükümlerine dönüp
diåerleriyle hükmetmeyi terkedinceye kadar. Diåerleri, ister
az olsun ister çok olsun, mesele deåiñmez. Zira kanun
koymada, hüküm vazetmede Allah’tan daha güzel, yani
daha âlim, daha adil ve daha merhametli kim vardær.
Ænananlar için bu, böyledir. Ayetin meali ñöyle:
„Onlar, cahiliyyet hükümlerini (kanunlarænæ) mæ
aræyorlar. Hüküm koymada Allah’tan daha güzel kim
vardær? Saålam bilgiye sahib olanlar için bu böyledir.“
Yukarædaki ayet ve hadislerde görüldüåü üzere, devlet
Æslam’æn dæñænda deåil, içindedir; Æslam dininin bir bölümüdür,
Æslam hukukunun bir parçasædær. O derece ki; iman
meseleleri, namaz, oruç, hac gibi ibadet meseleleri nasæl
Æslam’æn birer emri, yerine getirilmesi gereken birer farize
ise, devlet meselesi de Æslam’æn bir emri olup yerine
getirilmesi gereken bir farizesidir. Ve nihayet müslümanlar,
Æslam hukukunun usul ve kaidelerine göre, Æslamî bir devlete
sahip olma sorumluluåu altænda bulunmaktadærlar.
Ñu da bir hakikattær ki, Allah, kendine iman edenlerin, kendi
hüküm ve kanunlarændan bañkasiyle hükmetmelerine;
bañka bir ifade ile; Allah, kendisinin indirdiåi ve gönderdiåi
kanunlardan bañkasæna boyun eåip ræza göstermelerine asla
müsaade etmez. Hatta kendisinin kanunlarænæn dæñændaki
bütün kanunlara küfredilmesini, yani inkâr edilmesini
emreder. Kur’an ñöyle der:
„Sana indirilen Kur’an’a da senden öncekilere
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indirilmiñ olan kitaplara da iman ettiklerini boñ yere
iddia edenlere bir bakmadæn mæ? Ona küfretmeleri
emrolunduåu halde taåutun önünde muhakeme
olmayæ isterler. Ñeytan da onlaræ uzak bir sapæklækla
saptærmak ister.“ (Nisa, 60)
Kim Allah’æn indirdiåinden bañkasiyle hükmederse o
„Taåut“ olur. Taåut bir Kur’an terimi olup haddine tecavüz
eden, ukalâlæk yapan, Allah’a karñæ bañ kaldæran ve nihayet
Allah kanunlarænæ tanæmayæp kendi kafasæna göre kanun
koyan kiñi veya kiñilere denir. Bir bañka ifade ile; Ñeriat
nizamænæ bærakæp da herhangi bir izime, bir sisteme, mesela
demokratik bir kanuna gitme „Taåuta“ gitme demektir.
3- Æcma delili:
Æslam’æn hem din, hem devlet olduåu, icma delili ile de
sabittir. Ñöyle ki: Asr-æ Saadet’ten cumhuriyet devrine kadar,
Æslam aynæ zamanda devletti ve anayasasænda „Devletin dini
Æslam’dær“ maddesi vardæ. M. Kemal’in ihanetlerinden biri
de bu maddeyi kaldærmæñ ve devleti resmen ve alenen dinsiz
bærakmæñ olmasædær.
Demek oluyor ki, Æslam’æn aynæ zamanda devlet oluñu kitap,
sünnet ve icma-i ümmet’le sabittir. Kabul etmiyenler kâfir
olur; dinleri de gider, nikâhlaræ da. O hal üzere ölenlerin
namazlaræ da kælænmaz.
4- Ælim adamlaræ:
Müslümanlaræn yanældæåæ fahiñ hatalardan biri de bu
meseledir. Ñöyle derler: Din ayræ ñeydir, devlet ayræ ñeydir.
Keza onlara göre din, Allah ile kul arasænda bir vicdan iñidir.
Dinin dünya ile, dünya iñleriyle bir alakasæ yoktur. O camide
olup bitendir...
Bu fikir, Æslam dininin ruhuna da aykærædær, metnine de...
Hiç bir Æslam alimi bunu söyliyemez ve bu Æslam’a ñeni bir
iftiradær. Hatta Æslam’æ tetkik eden gayr-i müslim ilim adamlaræ
bu hakikatæ itiraftan kendilerini beri alamamæñlardær. Æñte
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bunlardan sadece bir kaçæ:
1- „Æslam, sadece bir din deåil, aynæ zamanda siyasî bir
nizamdær.“ (Dr. V. Fitzgerald, Muhammedan Law, c. 1, s. 1)
2- „Hz. Muhammed, bir vakitte hem dini hem devleti tesis
etti ve bu iki müessesenin sænærlaræ birbirine uygundur.“ (C.
A. Nalino-Cited by Sir T. Arnold in his book: The Caliphate,
s. 198)
3- „Æslam, dinin ötesinde aynæ zamanda siyasî bir nizamæ
temsil eder. Sözün özü, Æslam, din ve devlete ñamil
mükemmel bir ilim hazinesidir.“ (Dr. Schacht,
Encyclopaedia of social sciences, Vol. VIIIP 333)
4- „Apaçæktær ki, Æslam, hem din hem de siyasettir. Onu
tesis eden hem bir Peygamber’di hem de bir devlet
adamæ...“ (R. Strothmann, The Encyclopedia Iv., s. 350)
Æslam dini bir bütündür:
Evet, görüldüåü üzere Æslam dini bir bütündür; bölünüp
parçalanamaz. Onun özünde ve yapæsænda devlet vardær;
dinle devlet birbirini tamamlayan iki unsurdur. Ruhla beden
gibidirler. Ruhla bedenin ayrælmasæ nasæl ölüm meydana
getirirse, dini devletten ayærma da dini devletsiz, devleti de
dinsiz bærakær.
Æslam, laik rejimle baådañmaz:
Bu mevzuda Dr. M. Faruk En-Nebhan tarafændan kaleme
alænan ve Prof. Dr. Servet Armaåan tarafændan da tercüme
edilen kitapta ñu satærlaræ okumaktayæz:
a) „Æslam dininin bañlangæcændan modern asra kadar Æslam
tarihini tetkik edecek olursak, Æslam devletinin dinden
ayrælmadæåænæ ve dinin, devletin en bañ dayanaåæ olduåunu
görürüz...
Æslam ulemasæ, din iñlerini tanzim eden hükümlerle dünya
iñlerini tanzim eden hükümler arasænda ayæræm
yapmamæñlardær, onlaræn hepsine birden „Ñeriat hükümleri“
ismini vermiñlerdir. Bu itibarladær ki, dinî veya hukukî veya
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idarî iñlere tealluk eden hükümler arasænda fark yoktur.
Bütün bu hükümler, ñahæslar için deåiñtirme ihtimali olmayan
baålayæcæ hükümler kabul edilmekte, insanlar onlaræ kendi
ræzalaræyla tatbik etmektedirler. Ve çünkü böylece Rabb’leri
kendilerinden razæ olmakta ve bu suretle O’nun emirlerini
yerine getirmiñ bulunmaktadærlar.“
b) Mahmut Ñeltut; Æslam devleti hakkændaki
açæklamalarænda ñöyle demektedir:
„Æbadet ve muamelat, ictimaiyyet ve iktisat, idare ve
siyaset, baræñ ve harb ile ilgili Æslam’æn hükümleri gösterir
ki, bunlar tabi olunmasæ vacib olan bir dindir; terkinde ve
fiilinde ferdin alternatifi yoktur. Ayræca Æslam’æn siyasî, iktisadî
ve ictimaî hükümlerindeki baålayæcælæk, beñerî
hükümlerinkinden daha kuvvetlidir. Æslam’da herñey dinidir.
Ænanç ve ibadet istilahænæ da Æslam siyaseti diye
isimlendirmek mümkündür. Genel muamelata tealluk eden
her ñey dindir; ictimaiyyat ve iktisadiyyatæ da Æslam siyaseti
diye isimlendirmek mümkündür...“
O halde din ile devlet ayrælæåænæ isteyen görüñ yabancædær;
Avrupa’dan ithal edilmiñtir. Tæpki eñya ithal eder gibi. Daha
sonra ülkelerimize yayældæ ve bazælaræ onu, (laikliåin)
doåuñunu ve kaynaåænæ arañtærmadan lehinde tavær takændælar
ve benimsediler. (Æslam Anayasasæ ve Ædare Hukuku)
Æslam’da din ve devlet ayrælmazlæåæ:
Tekrar ediyorum: Æslam; hükümlerinin bölünmesini, bir
kæsmænæn tatbik edilip diåer bir kæsmænæn terk edilmesini kabul
etmeyen, hayatæn her safhasæna ve bu meyanda devlete
ait hükümleri bulunan, son ve kâmil bir dindir, bir nizamdær.
Laiklik ise; dinî baålardan kopmak, dinden ayræ olmak
demektir. Laikler; bizzat laikliåi, „Dinin devlet iñlerine,
devletin de din iñlerine karæñmamasæ“ diye tarif etmektedirler.
Onlaræn bu tarifine göre de laik devlet, dinin karæñmadæåæ,
dinden ayræ bir devlettir. Yani onlar için din ayræ devlet ayrædær.
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Lisanæmæzda dinden ayræ, dinin haricinde olan her ñeye dini
olmayan, yani dinsiz derler. Birisi kalkæp, „Din ayræ ben
ayræyæm, din bana karæñmaz, ben dine karæñmam“ dese, bu
insana biz, dine uymayan, dinden uzak, yani dinsiz deriz
deåil mi?
Bir devletin ya dini vardær, dinî bir devlettir. Ya da dini yoktur,
laik bir devlettir. Bu ñüphe götürmeyen bir hakikattær.
Bütün bunlara raåmen; rütbeli, yüksek makamlæ, hatta
saræklæ bir kæsæm insanlar, „Laikliåin dinsizlik olmadæåændan
ve (hâñâ) Æslamî anlayæñla baådañacaåændan“
bahsetmektedirler.
Bir de müslümanlar ñöyle aldatælmaktadær: „Efendim!
Laiklik niçin dinsizlik olsun? Camiler açæk, namaz
kælæyorsunuz, oruç tutuyorsunuz...“ veya „Hiç laiklik dinsizlik
olur mu? Sizi kandæræyorlar. Devlet iñinde çalæñan bunca
memur, iñçi, asker müslüman deåil mi?“ Bu ve daha nice
benzeri laf canbazlæåæyla geniñ halk kitleleri aptallar yerine
konmaktadær.
Bütün bunlardan anlañældæ ki, Æslam dini laik rejimle
baådañmaz. Ve bu iki rejimi ilmî bir ñekilde tetkik eden
insaflæ bir çok ilim adamlaræ bu gerçeåi açæk açæk kabul ve
ifade etmektedirler. Bunlardan bir kaçæ:
1- Çetin Özek:
Çetin Özek ñöyle diyor: „Yeni Türkiye’nin siyasî kuruluñu,
Æslam’æn siyaset prensiplerine aykærædær. Æslam dini, siyasî
ve dini iktidaræn bir elde toplanmasænæ ve dinin emredici
fonksiyonunu gerektirir. Laiklik ve laik düzen, bu bakæmdan
tüm olarak, Æslamiyet’e, Ñeriat’a ve dine aykærædær. Bilhassa
Türkiye’deki uygulanæñæ, bir bütün olarak dinsizliåi
gerçekleñtirici bir mahiyyet kazanmæñ bulunmaktadær...“
(Türkiye’de Laiklik, Geliñim ve Koruyucu Ceza Hükümleri)
2- Prof. Dr. Osman Turan:
Bu zat; „Türkiye’de Manevî Buhran, Din ve Laiklik“ isimli
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kitabæn 63. sayfasænda ñu satærlaræ kaydetmektedir:
„... Kanunlaræn millî bünyeye, örf ve adetlere uymasæ
zarureti dolayæsæyladær ki, aynen ve hiç üzerinde
durulmaksæzæn terceme ettiåimiz Æsviçre medenî kanunu,
bugün artæk ciddi bir ñikayet ve düzeltme mevzuu olmuñtur.
Böylece Avrupa’næn tarihî ve ictimaî ñart ve zaruretleri icabæ
vücut bulan bir çok müesseseler gibi, laikliåin de oraya
mahsus bir tekâmül olduåunu, Türkiye’de ne din ne vicdan
hürriyeti ve ne de hukukî bir serbestlik bakæmændan böyle
bir ihtiyacæn mevcut olmadæåænæ göstermiñ oluyoruz. Nitekim,
her memleketten ziyade vicdan hürriyetinden faydalanan
Ængiltere, bu durumu laik bir anayasaya borçlu olmadæåæ gibi,
fiilî duruma hukukî bir ñekil vermek için de laik bir devlet
haline inkilab etme lüzumunu da hissetmemiñtir.“
3- Nurettin Topçu:
Nurettin Topçu; liselerde sosyoloji ders kitabæ olmak üzere
hazærladæåæ kitapta ñu satærlaræ kaydetmiñtir:
„... Aynæ ñekilde bir devlet, siyaset iñlerini dinin emirlerinden
büsbütün ayærmak suretiyle laikliåi takib ettiåi halde, halkæn
en koyu dindarlæåæna ve din sahasændaki her türlü fikir
mücadelelerine karñæ gelmez.
Onlar hakkænda tam manasiyle müsamaha kullanælær.
Ancak meselenin Æslam dünyasæna ait bir özelliåi vardær ki,
o da Æslam dininin hristiyanlæktan farklæ olarak, dünyaya ait
hükümleri ihtiva etmesi ve mü’minlerinden bu hükümlerin
dünya iñlerinde de yerine getirmelerini emretmesidir...“
Nurettin Topçu, bu satærlarænda demek istiyor ki, hristiyanlæk
laik rejimle baådañærsa da, Æslam dini baådañmaz,
baådañmasæna da imkân yoktur.
Müslüman milletler ve sahib olduklaræ nimetler:
Rabb’ülâlemin Hazretleri, Æslam âlemine ve bu arada
Anadolu insanæna vermiñ olduåu nimet ve imkânæ dünyanæn
diåer millet ve devletlerine vermemiñtir.
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Mâlum bir keyfiyyettir ki, nimet ikidir: Biri madde diåeri
manadær. Ne maddesiz mana bir ñeye yarar ve ne de
manasæz madde bir ñeye yarar! Tæpki ruhla beden gibi; Ruhla
bedenin bir araya gelmesi nasæl insan hayatænæ meydana
getirirse, madde ile mananæn terkibi de insan ñahsiyyetini,
insan faziletini ve insan ñerefini meydana getirir.
Ey müslüman! Bilmelisin ki:
Mana yönünden de madde yönünden de en büyük ve en
isabetli nimetler senin elinde ve senin önünde!
Din ve iman nimeti, kitap ve sünnet nimeti, Peygamber
ve sahabe nimeti, ilim ve medeniyyet nimeti, hukuk ve teñri
nimeti, siyaset ve adalet nimeti ve nihayet tarih ve kültür
nimeti.
1- Din ve iman nimeti:
Sen öyle bir dine baålæ ve öyle bir imana sahibsin ki, her
yönüyle mütekâmil, eksiåi ve noksanæ yok, ilim ve mantækla,
akæl ve teknikle çatæñan tek tarafæ yok; üstelik bütün bunlaræ
emir ve tavsiye etmekte, ilim adamlarænæn kaleminden akan
mürekkebi ñehitlerin kanæyla tartmakta, keñif ve buluñlar
yolunda atælan her adæmæ cihad ve ibadet saymakta, yaptæåæ
herhangi bir iñte, kiñinin aynæ zamanda sevab almasænæn, o
iñi güzel, düzgün ve muhkem yapmasæna baålamakta, ilim
tahsili için zaman ve mekân sænæræ tanæmamakta; „Beñikten
mezara kadar ilim arayæn!“ demekte, „Ælim ve hikmet
müslümanæn kaybolmuñ malædær, onu nerede bulursa oradan
almaya herkesten daha haklædær!“ diyerek keñfedilmiñ
ilimlerden de elde edilmiñ buluñlardan da faydalanmasænæ
tavsiye etmektedir.
2- Kitab ve sünnet nimeti:
Ey müslüman! Sen Kur’an gibi bir Kitab’a, sünnet gibi
bir tefsire sahibsin! Her ayeti bitip tükenmeyen bir hazine
ve bir ilm-i küldür. Ænsanoålunun itikadî, hukukî, siyasî,
iktisadî neye ihtiyacæ varsa onun en mükemmelini
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getirmiñtir, tefsir ve izahænæ Peygamber (s.a.v.)’e ve onun
ümmeti arasændaki ulemaya havale etmiñtir. Hakikatæn bu
merkezde olduåunu dost-düñman insaf ehli kabul ve itiraf
etmektedir. Bu babda Merhum Eñref Edib tarafændan
hazærlanmæñ „Garb Mütefekkirlerine Göre Kur’an-æ Kerim“
isimli kitabæ okumak kâfidir.
3- Ælim ve medeniyyet:
Bu hususta da sadece birkaç örnek: Bañka milletler, iñgal
ettikleri yerlerdeki kütüphane ve eserleri imha ederken,
yakar, nehirlere dökerken müslümanlar, fethettikleri
yerlerdeki kütüphane ve eserleri korumuñlar,
deåerlendirmiñlerdir. Eåer batæ dünyasæ bugün eski Yunan
medeniyyet ve felsefesine sahipse, müslümanlaræn himmet
ve gayretlerine medyundur. Ayræca müslümanlaræn ilim ve
medeniyyete, fevkalâde hizmet ettiklerini görmek isterlerse,
Endülüs ve Baådat medreselerini ve buralardaki ticarî ve
ziraat faaliyetlerini görmeleri ve okumalaræ kâfi gelecektir.
4- Hukuk ve teñri nimeti:
Kemalistler, hukukun üstünlüåü prensibinden sæk sæk
bahsederler. Bunlara sormak lazæm: Bunlar hukuku
bulsunlar da ondan sonra üstünlüåünden söz etsinler. Üstün
hukuk dedikleri ñey, acaba on senede bir deåiñtirdikleri
hukuk mu? M. Kemal’in zulüm ve diktatörlüåüne dayanan
hukuk mu? Kadæn ticareti yapmaya müsaade eden hukuk
mu? Kendi karæsænæ bañkalarænæn kollaræ arasæna verip dans
ettiren hukuk mu? Anasæyla bile zina etmeyi, gönülleri
olduåu takdirde, suç saymæyan hukuk mu? Grev ve lokavt
gibi kaba kuvvete bañvurarak hak almaya cevaz veren
hukuk mu? Çocuk-kadæn demeden, hasta-saålam ayært
etmeden top güllelerine, hava saldærælaræna müsaade eden
hukuk mu?..
Evet bunlardan hangisi üstün hukuk? Beyler! Siz, daha
hukukun ne demek olduåunu bilmiyorsunuz? Bunlar hukuk
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mudur? Asla! Bunlar zulmün ve vahñiliåin ta kendisidir.
Bunlaræn hakkæ saygæ duymak deåil, çöp sepetine atælmaktær.
Yanlæñ kapæ çalæyorsunuz beyler! M. Kemal’lerin ve
uñaklarænæn masa bañlarænda aldæklaræ karar ve prensiplere
dayanan kanun ve anayasalar mæ sizin hukukunuzu
saålæyacak? Æsmet Paña bile dayanamæyarak elini masaya
vurmuñ, „Bu memleket daha ne zamana kadar masa
bañlarændan sarhoñlaræn aldæklaræ kararlarla idare
edilecektir?!.“ demiñti.
Ey parti liderleri! O halde ne hukukunuz da hayær var ne
de sizde! Cahilsiniz, hem de öylesine! Üstün hukuku
bilmiyorsunuz! Yukaræda dediåimiz gibi, yanlæñ kapæ
çalæyorsunuz! Çünkü, aciz ve cælæz insan kafasæ hukuk tayin
edemez! Hele hele sizin gibi namusunu kæskanmæyanlar!
O halde geliniz de Allah’æn kapæsænæ çalænæz da üstün
hukukun ne demek olduåunu bir görünüz! Æslam’æn kendi
kaynaklaræna ve kendi ulemasæna iltifat etmiyor ve
inanmæyorsunuz, bari hiç olmazsa günün meftunu ve
hayranæ olduåunuz batælælaræn dünkü hukukçularænæn sözlerini
dinleyiniz de Æslam hukukunun nasæl ideal bir hukuk
olduåunu görünüz! Görünüz de kendinizden utanænæz!..
Bunlardan sadece birkaçæna iñaret edeceåim:
1- Sava Paña:
Sava Paña, „Æslam Hukuku Nazariyyatæ“ adlæ eserinin 34.
sayfasænda Peygamberimiz’in, „Ey Nas! Beni dinleyiniz ve
sözlerimi zihinlerinize nakñediniz. Size herñeyi Allah’æn
emriyle bildirmiñ bulunuyorum. Size öyle bir kanun
bærakæyorum ki, ona sæmsækæ sarældækça asla dalalete
sapmæyacaksænæz,“ mealindeki hadis-i ñerif’i kaydettikten
sonra diyor ki:
„Æslamiyet’te hak olan tek bir ñey vardær. O da dindir. Din
insanæn halikiyle, devletiyle ve kendi nev’iyle mevcut
münasebetlerin hukuk-æ esasiyyesini muhtevî umumi bir
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tabirdir. Bu, ister itikatta, ister ibadette olsun ve isterse
dünya iñlerinde olsun!..
2- Prof. Rogen:
Æsviçreli meñhur hukukçu Prof. Rogen ñöyle diyor:
„Æslam hukuku beni hayrete düñürdü. Meåer ki, bu bir
derya imiñ! Biraz genç iken bunlara müttali olmayæ ne kadar
isterdim. O vakit bunlaræ bütün dünya nazarænda tecessüm
ettirirdim.“ (Bedayi tercemesi, Av. Seniyyüddin’in önsözü)
3- Marmadüke Ditchall de ñöyle der:
„Halik’in hukuku ile mahlukun hukuku en mükemmel
ñekilde ancak müslümanlæk tarafændan tarif edilmiñtir.“
5- Siyaset ve adalet:
Evet; siyaset de Æslam’æn siyaseti, adalet de Æslam’æn
adaletidir. O, bir avuç sahabe ve tabiin, kültür ve medeniyyet
görmemiñ o insanlar ne oldu? Peygamber tezgahændan ve
Kur’an’æn medeniyyet ve terbiyesinden geçerek yaræm
asærdan daha az bir zamanda dünyanæn o zamanki iki süper
devletini ortadan kaldærmæñ, onlara ilim ve irfan, medeniyyet
ve insanlæk dersi vermiñ, Allah’a kul ve Peygamber’e ümmet
olma ñerefini kazandærmæñlardær.
Keza; Adalet de Æslam’æn adaletidir. Hem de ideal bir adalet!
Sadece iki misal: Biri Hz. Ömer ve adaleti!.. Æki: Rumeli’yi
istila edip üzüm baålarændan geçerken üzüm kesip, birer
çaputa paralarænæ koyup üzüm köklerine baålayan Osmanlæ
ordularæ!..
6- Tarih ve kültür:
Ey parti liderleri! Milletler arasænda dili de yazæsæ da dini de
sizin kadar saålam, sizinkiler kadar köklü, sizinkiler kadar
ilmî, sizinkiler kadar hakka ve hakikata uygun ne bir din
vardær ve ne de bir yazæ! Keza tarihiniz parlak, kültürünüz
zengindir!.. Fakat ne yazæk ki, Æslam kültürünün temeline
(98) dinamit koyan M. Kemal, dininizi tahrib ettiåi gibi, dilinizi
de yazænæzæ da tahrif etti. Ñimdi millet olarak o hale geldiniz
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ki, babasæ oålunun, dedesi de torununun yazæsændan; oålu
da babasæ da birbirinin dilinden anlamæyor. Kökünden
koparælmæñ bir nesil! Dipde-köñede üç-beñ kiñi kalmæñ ise
de onlaræ da sizin gibi parti liderleri dejenere etmeye
çalæñæyorlar!..
7-Maddi nimetlerden örnekler:
a) Æslam âlemi olarak ülkelerimizin stratejik konumu; b)
Önemli deniz ve kara yollaræna sahib oluñumuz; c) Dicle
ve Færat nehirlerinin kaynaklarænæn ve denize dökülene kadar
mecralarænæn bizim topraklaræmæzda oluñu; d) Geniñ ve
verimli topraklara sahib oluñumuz; e) Yeraltæ servetlerine
sahib oluñumuz; f) Ve nihayet siyah altundan ibaret petrol
yataklaræna sahib oluñumuz...
Nimete ñükür, devamæna vesiyledir:
Görüldüåü üzere; maddeten de manen de varlæklar içinde
ve hususiyle insanlar arasænda Rabb’imiz en büyük nimetleri
ve saålam kaynaklaræ bizlere lütfetmiñtir. Mühim olan bu
nimetlerin dünyada da mezarda da ve ahirette de devamædær.
Devamæ da nimet bilir olup O’nun gönderdiåi ve indirdiåi
Ñeriat nizamæna saygæ duymak ve hayatæmæzæn her sahasænda
onu tatbik etmek ve bu nimetten mahrum kalmæñ olanlara
da tebliå etmektir.
Size düñen ve yakæñan bu iken, maalesef tersini yapæyor,
nankörlük ediyorsunuz; Ñeriat nizamæna ve Hilâfet sistemine
düñman oluyorsunuz ve bu düñmanlæåænæzæ, komünizmin
baskæsændan kurtulmuñ müslüman milletlere de telkin ve
tavsiyede bulunarak kötü örnek oluyor, dolayæsæyla hem dall
ve hem mudil olmuñ oluyorsunuz!..
Üstelik yeni düzen:
Yeni düzenden, yeni dünya düzeninden sæk sæk
bahsetmektesiniz. Ne imiñ bu yeni düzen? Æslam’sæz,
Ñeriat’sæz bir düzen mi olur? Dinsiz ve donsuz bir düzen mi
bu? Hayasæz ve edepsiz bir düzen mi bu?!.
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Bu yeni dünya düzenini; Körfez savañ kahramanæ (!)
yumurtladæ; hemen arkasændan da bañta Özal ve Demirel
olmak üzere parti liderleri ötüverdiler! Æñte yeni düzen bu!..
Ñeytanî bir düzen!.. Ñeriat düñmanæ bir düzen; taåutî bir
düzen! Ne insanæn dünyasæyla baådañær, ne de ñahsiyetiyle!..
Zaten yahudinin istediåi düzen de budur. Çünkü milletler;
ñahsiyetlerinden ancak bu düzenle kopar. Kopar da
hayvanlañær!.. Ve iñte o zaman siyonizmin öteden beri
özlediåi, arzuladæåæ ve planladæåæ düzen kendini bulur.
(yahudi protokollarænæ Ümmet-i Muhammed Gazetesi’nin
56. nüshasændan bir daha okuyun!) Ve yine o zaman,
yahudinin nihai emri yerine getirilerek, „Ey Æsrailoåullaræ!
Eñekleriniz binilmeye hazærdær!..“ denilecek.
Evet, yahudinin inancænæn gereåi böyle bir dünya düzeni
ve böyle bir hedef!..
Kur’an: „... Æman etmiñ olanlara karñæ en amansæz
düñman yahudileri bulursun!..“ diye boñuna mæ söylemiñ!
Æñte insanlæk ve iñte yahudilik!
Ænsanlæk, yahudi uñaklaræ tarafændan bilerek veya bilmiyerek
böyle bir noktaya doåru götürülmektedir. Æñte buna kim „Dur“
diyecek?!.
Hz. Muhammed’in varisleri olan ulema diyecek! Æslam’æn
devlet olmasænæ isteyen tavizsiz, ivezsiz liderler diyecek ve
nihayet Allah’a kul, Peygamber’e ümmet olan herkes
diyecek ve demelidir ve bu Allah’æn kesin emri olup bir iman
meselesi olduåunu haykæracak ve diyecek ki, „Ey Allah
nizamæna, Kur’an nizamæna, Ñeriat nizamæna düñman olup
da yeni düzenler arayanlar! Nereye gidiyorsunuz?
Önünüzde dünyanæn ahiri, ahiretin cehennemi var!.. Geri
dönünüz, Kur’an’a dönünüz, Ñeriat’a dönünüz, Æslam’a
dönünüz ve nihayet Allah’æn ræzasæna ve Allah’æn cennetine
dönünüz!
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Bir hülâsa:
Buraya kadar yaptæåæmæz açæklamalardan bir hülâsa
yapacak olursak ñu neticelere varmak zorundayæz:
1- Günün dünyasænæ idare etmek isteyen iki sistem var;
Ñeriat ve demokrasi.
2- Bunlar birbiriyle rekabet halinde! Öyle ki, birine „Evet“
deme, diåerine „Hayær“ demedir. Bir bañka ifade ile; birini
kabulü, diåerinin reddini gerektirir. Bir bañka tabirle; Birine
iman etme diåerinin küfrünü icab ettirir.
3- Yine gördük ki; Kur’an’da dünya ve devlet idaresiyle
alakalæ (500) ayet vardær. Ve bunlar baålayæcæ hükümlerdir.
Hem öyle ki, bunlardan birini bile red ve inkâr, insanæ
kâfirleñtirir.
4- Ey Demirel ve benzeri laik kafalælar ve demokrasi
havarileri! Sizin için iki çækæñ yolu vardær:
a) Ya ulemaya müracaat,
b) Ya da Rabb’ülâlemin’e müracaat.
Ulemaya, yani Diyanet hocalaræna, öåretmenlere,
Prof.’lara müracaat edip onlardan „Hayær! Æddia edildiåi gibi
Kur’an’da devletle alakalæ hükümler yoktur veya varsa da
o hükümler baålayæcæ deåillerdir...“ ñeklinde fetva
mahiyetinde cevap alacaksænæz ya da Rabb’ülâlemin’e
müracaat edip diyeceksiniz ki:
„Ya Rabb’i! Kur’an’da Ñeriat’la alakalæ 500 civarænda
ayet var ya, sen onlaræ geri çek, biz onlaræ istemiyoruz;
Biz, demokrasiyi hayatæmæza tatbik etmek istiyoruz.“
Bu ikisinden birini yapacaksænæz! Aksi halde kâfir olmanæn
yanænda hem kendiniz eñek olursunuz, hem de size oy
verenleri eñekler yerine koymuñ olursunuz! Çünkü, taåutlaræ
destekliyenleri, Kur’an A’raf Suresi'nde köpeklere, Cuma
Suresi'nde eñeklere benzetmektedir!..
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Hülâsatül hülâsa:
Bu sizlere bir tebliådir. Ya neñriyat yoluyla cevab verirsiniz
ya da kâfir olmanæn ötesinde eñek olmayæ kabul etmiñ
olursunuz. Laf ebeliåi istemeyiz veya tehditlerden
korkmayæz!..
Kimse darælmasæn ve kæzmasæn! Zira bunlaræ
söylemediåimiz taktirde, aynæ neticeleri biz de kabullenmiñ
oluruz!..
Ey Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan, Kærgæzistan, Kazakistan!
Sizlere de birkaç sözümüz var: Günün Türkiye’sinin
liderlerinin arkasændan gitmeyin! Gördüåünüz gibi, onlar
birer kemalisttir. Kemalistler ise Kemal’in kullarædær. Kemal
ise Lenin ve Stalin’den geri deåildir. Bu da onlar gibi bir
puttur, bir taåuttur ve azælæ bir kâfirdir. Bunun da heykelleri
yakænda yækælacak ve çöplüåe atælacaktær...
Binaenaleyh, sizler yaz-boz tahtasæ deåilsiniz! Aklænæzæ
bañænæza alænæz da Allah’æn son Kitab’æ Kur’an’a ve son
Peygamber ’i Hz. Muhammed’in sünnet’ine varæn;
kanunundan ibaret Ñeriat’æna baålanæn! Anayasanæz Kur’an,
kanununuz Ñeriat, alfabeniz Kur’an alfabesi olsun!..
Tebliåimizi, teberrüken bir kaç ayetle bitirelim:
„Kim (ve hangi millet), benim zikrimden (Kitab’æmdan
ve Ñeriat’æmdan) yüz çevirirse, onun için hayat ñartlaræ
sækæñær (darboåazlara girer); siyasî yönden, iktisadî
yönden, anarñi yönünden vesaire darboåazlara girer
ve iki ipin ucunu bir araya getiremezler; tersine
arkalaræna sæåændæklaræ taåutlaræn heykelleri yækælarak,
münafæklaræn maskeleri düñer de asæl çehreleri gözükür.
Ve biz, onlaræ kæyamet gününde kör olarak hañr
edeceåiz!.. O da Ya Rabb’i! Beni niye kör olarak
hañrettin (sualine cevaben) Allah diyecek: Senin
yaptæåæn gibi biz de yaptæk; ayetlerimiz (ve Ñeriat’æmæz)
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sana geldi de sen onlaræ terk ettin! Ñimdi sen de körlük
içinde terk olunacaksæn! Ve iñte biz, añæræ gidip
Rabb’isinin ayetlerine inanmayan kiñileri böyle
cezalandæræræz; ahiretin azabæ ise, daha ñiddetli ve daha
devamlædær.“ (Taha, 124-127)
Tebliå bizden, tevfik ve hidayet Rabb’ülâlemin’den!
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Nisa, 135-139 ayet-i celile’lerinin meal ve tahlilleri:
„Ey iman edenler! Allah’a, O’nun Resulü’ne ve
Resulü’ne indirdiåi Kitab’a (Kur’an’a) ve daha önce
indirdiåi kitaba iman edin! Kim de Allah’æ, meleklerini,
Kitab’larænæ, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr
ederse ñüphesiz ki, o uzak bir sapæklækla sapætmæñtær.
Ama o kimseler ki, iman edip sonra küfre saparlar,
sonra yine iman edip sonra yine küfre saparlar, sonra
da küfürleri artanlar var ya: Allah onlaræn günahlarænæ
affetmiyecek
ve
onlara
hidayet
yolunu
göstermiyecektir. Münafæklaræ elim bir azabla müjdele!
Onlar ki, mü’minleri bærakæp da kâfirlerin yanænda yer
alær ve onlaræ dost ittihaz ederler. Acaba bunlar onlaræn
yanænda izzet ve ñeref mi aræyorlar? Æzzet ise ancak
Allah’a mahsustur. O, size Kitap’ta: „Allah’æn ayetlerine
küfredildiåini veya alay edildiåini iñittiåiniz zaman,
onlar bañka bir söze dalæncaya kadar onlarla beraber
oturmayæn! Sonra onlar gibi olursunuz. Muhakkak Allah, münafæklaræ kâfirlerle bir araya getirip toptan
cehenneme dolduracaktær.“
Ayetlerin bir nebze tahlili:
1- Samimiyyet ve ihlas, imanda da muteberdir. Zira iman
temele inmeli ve gönülde kök salmalædær. Ki, bütün beden
yapæsænda meyvelerini versin de aåæzlaræ tatlælandærsæn. Yoksa
böyle olmayan iman dil ucuyla yapælmæñ bir görünüñten
ibaret kalmæñ olur ki, böyle olan iman, ne sahibini ve ne de
bañkasæna faydalæ olur! Æñte bu hikmete binaen olsa gerek
ki, Allah (c.c.) böylelerine yeniden iman etmelerini
emretmektedir.
2- Æmandan küfre, küfürden imana yön deåiñtirenlerin
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durumu da çok korkunçtur. Bu kararsæzlæk (mesela:
Camiden Anætkabir’e, Anætkabir’den tekrar camiye...) gidip
gelmeler sahibine yar olmaz; ikinci veya üçüncü adæmda
kapælar kapanær, yollar kesilir; dolayæsæyla bir daha imana
dönme ve orada sebat etme artæk imkânsæz gibi olur. Allah
korusun!
3- Böyleleri artæk münafæklañmæñtær. Dolayæsæyla mü’minlerle
alakalaræ kalmaz, kâfirlerle oturup kalkar, onlarla hoplar,
onlarla zæplarlar; onlaræn her yaptæåæna takdirle bakar, hayat
ölçülerini bile onlardan alærlar! Ve nihayet haysiyet ve
ñereflerinin onlaræ taklit etmede ve onlara baålæ kalmada
olduåuna inanærlar ve nihayet, dünyada onlarla hañir ve
neñir olduklaræ gibi, ahirette de onlarla birlikte cehennemi
boylarlar.
Onlar ve biz:
Æñte mevcut parti liderleri: Demirel’ler, Yælmaz’lar, Ænönü’ler,
Erbakan’lar, Türkeñ’ler, Ecevit’ler ve saire ve iñte biz! Bir
mukayese yapældæåænda kimin Anadolu insanænæ, yani
müslümanænæ, Hazreti Muhammed’in ümmetini temsile layæk
olduåunu göreceksiniz:
1- Ben Hafæz-æ Kelam’æm. Onlardan hiç biri deåil! Belki de
bir kæsmæ yüzünden okumasænæ bile bilmez!..
2- Ben on iki ilmi tahsil ettim; onlar ise bu ilimleri tahsil
etmiñ olmalaræ ñöyle dursun, isimlerini bile duymamæñlardær.
Binaenaleyh, bunlaræn gelip önce bu ilimleri tahsil etmeleri,
âmme hizmetlerine ehil olmalaræ için ñarttær. O halde
kendilerine düñen tevbe ve istiåfardan sonra gelip bize
talebe olmalaræ lazæmdær. Bu hususu bilhassa kendilerine
iletin!
3- Cübbe giyerim. Onlar ise, giymezler.
4- Ben saræk baålaræm; Onlar ise hayatlarænda bile saræk
baåladæklaræ görülmemiñtir.
5- Benim kæravatæm yoktur; onlar ise kæravatsæz gezmezler.
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6- Ben yakasæz gömlek giyerim; onlar ise kolalæ olmayan
gömleyi giymeye tenezzül bile etmezler.
7- Ben ñalvar giyerim; onlar ise buna tenezzül bile
etmezler.
8- Benim sakalæm var; onlaræn yoktur! Üstelik her gün sakalæ
kazær ve günah iñlerler.
9- Benim saç trañæm sünnete uygundur; Onlarænki ise gayri müslimlerinkine benzemektedir.
10- Benim bæyæklaræm sünnete uygundur; onlarænki deåil.
Hatta bir kæsmænæn bæyæklaræ bile yoktur.
11- Benim tüzüåüm (düsturum) Kur’an’a uygundur.
Onlarænki ise taåuta uygundur.
12- Benim kuruluñum ve her hareketim fetvaya baålædær;
onlaræn kuruluñ ve hareketleri ise taåut anayasasæna
uygundur.
13- Benim metodum Kur’an’dær, Ñeriat’tær ve Peygamberî
bir metoddur; vahye dayanær. Onlarænki ise demokrasiye,
partiye baålæ olup taåuta dayanær ve ñeytanî bir nizamdær.
14- Ben Dar’ün-Nedve’ye gitmediåim gibi, toplanæp
çalæñtæklaræ yerin Ebu Cehiller meclisi olduåuna inanæræm.
Onlar ise, girilmesi bile caiz olmayan böyle bir yerde oturup
çalæñærlar.
15- Ben sandæk bañæna gitmem; onlar ise, Æslam’la
baådañmæyan sandæåa girer ve çækarlar.
16- Ben kadænlara ne el öptürürüm, ne de onlarla el
sækæñtæræræm. Onlar ise, bu günahtan sakænmazlar ve herkesin
gözleri önünde bu hareketleri yapar ve adeta Æslam’æn bu
yasaåæyla alay ederler.
17- Ben fotoåraf asmam ve asmadæm; onlar ise, parti
binalaræna fotoåraf astæklaræ gibi, meclis toplantælarænda da
putun timsalinin önünde oturur, saygæ duruñu yapar, feyz
ve bereket almaya çalæñærlar ve nihayet meleklerden
mahrum, ñeytanlaræn cirit attæklaræ yerlerde hañrü neñir
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olurlar da mahñerde de böyle yerlerde sakin olacaklarla
beraber bulunacaklarænæ düñünmezler bile!
18- Ben, Kur’an’æn æñæåæ altænda doåudaki hastalæåæ doåru
olarak teñhis etmiñ, ona göre tavær ve inancæmæ
ayarlamæñæmdær. Onlar ise maddeye ve dünya çækarlaræna
bakarak yanlæñ teñhis koymuñlar, tavær ve hareketlerini fasit
bir zemin üzerine oturtmuñlardær.
19- Ben, taraflara kan dökülme iñine derhal son vermeye
çaåræsænda bulunup anlañmazlæklaræ Kur’an’æn hakemliåinde
çözmelerini tavsiye ederken onlar ise, millî koalisyon
kurulmasænæ teklif eder veya demokrasi içinde kalæp
halledeceklerine inanærlar ve savunmasæz insanlaræn bile
kanlarænæn akmasæna, yerlerini ve yurtlarænæ terk etmelerine
sebebiyet verirler ve vermektedirler.
20- Ben yemini Allah adæna yaparæm, onlar ise taåut adæna
yaparlar.
21- Ben, asla taviz vermem ve verme yoluna gitmem ve
gitmedim. Onlar ise taviz üstüne taviz verirler.
22- Ben, demokrasiyle, yani parti yoluyla Æslam’æn devletine
gidileceåine inanmamakta ve o yolda mücadele
vermekteyim. Onlar ise gidileceåine inanær ve iman
etmiñlerdir.
23- Bizim takvimimiz Hicrî takvimdir ve 1 Muharrem’i
bañlangæç olarak alær. Onlarænki ise miladîdir, Æslamî deåildir,
1. Ocaåæ bañlangæç alær.
24- Ben, 23. Nisan ve benzeri günleri bayram deåil,
milletimiz için birer kara gün olduåuna inanmæñæmdær ve
„Neyin Bayramæ?“ bañlæåænæ tañæyan bildirimizle de bu
günlerin milletimiz için birer kara gün olduåunu kabul etmiñ
ve bütün bir dünyaya ilan etmiñizdir. Onlar ise bu günlerin
bayram olduåunu kabul eder, gündüzleri meydanlarda
merasimler tertip eder, davullar çaldæræp oynarlarken,
geceleri de kafalaræ çekip dans evlerinde kahir ekseriyeti

-3-

40

birbiriyle tepiñir dururlar.
25- Ben, Mustafa Kemal’in mañatæna, yani mozelesine,
yani cehennem çukuruna gitmem. Onlar ise her bayram
günlerinde gider, saygæ duruñu yapar; hürmet ve ta’zimlerini,
ibadetlerini arzeder, din ve imanlarænæ, nikâhlarænæ orada
bærakær ve „Æmandan sonra küfre düñmeyi“ tekrar eder
dururlar. Erbakan da, yine resimde görüleceåi üzere,
zaman zaman diåer liderlere katælmayæ ihmal etmez, bilakis
aralarænda boy gösterir ve Nisa, 136-140. ayetlerinin
ñümulüne girer.
Bunlar nereye gidiyor veya nereden geliyorlar?
Bir Ñeriat düñmanænæ, bir Allah ve Peygamber düñmanænæ
saygæ duruñuna, hürmetle anmaya ve dolayæsæyle ona olan
kulluk görevlerini yapmaya ve dolayæsæyla kâfirleñmeye,
imansæzlañmaya, nikâhsæzlañmaya gidiyorlar veya
geliyorlar? Buna kim, „Hayær, öyle deåil!“ diyebilir? Hangi
hoca bunlaræ böyle olmaktan kurtarabilir ve hangi âlim
bunlaræn yanænda yer alabilir?.. Var ise öyle hoca ve öyle
alim! Æñte ortaya çæksæn da bunlaræ savunsun!..
Bunlaræn içinde en günahkâr kim?
Bunlaræn içinde en günahkâræ Erbakan’dær! Neden?
Çünkü günahæ kat kat da ondan! Ñöyle ki:
1- Erbakan da putçularla beraber bir putçudur.
2- Ñeriat’a, aynæ zamanda iftira ediyor ve putun mezarænæn
bañæna gitmekle ñunu söylemiñ oluyor ve diyor ki, „Ey benim
parti kardeñlerim! Sizler de benim gittiåim Anætkabir’e
gidebilirsiniz, iñte ben gidiyorum ve gideceåim. Bir ñey lazæm
gelmez. Yeter ki, niyyetiniz saålam olsun, yeter ki, iyi
niyyetle gidiniz!..“
Æñte bu, Ñeriat’a iftiradær, Allah’a iftiradær. Allah’a iftira ise
en büyük zulümdür. En büyük zulüm ise ñirktir...
3- Erbakan da aynæ zamanda kandærma da var; Bir taraftan
camiye ve cemaata gidiyor, Allah ve Peygamber’den
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bahsediyor, Tevhid’den bahsediyor, Ñeriat’æ hâkim
kælacaåæm, diyor bir taraftan da putun mañatæna gidiyor;
ayræca demokrasiye meñruuluk kazandæræyor...
Müslümanlaræ kandærma ise, Kur ’an’æn beyaniyle
MÜNAFIKLIK ALÂMETÆDÆR.
Bundan daha kötüleri de var:
Evet daha kötüleri de var ve en kötüleri de var! Kimler
bunlar? Biliyor musunuz?
Biliniz ki, bu liderlerin partilerinin içindeki hocalar ve
hacælardær. Hocalar birer bel’am, hacælar da aldatælmæñ birer
gafil; kötü örnek, ñeytanæn davetlisi bulunan hacælardær.
Æñte bu hacælar ve bu hocalar, cehennemde ñu liderlerin
ayaklarænæn altændaki sefillerdir.
Ve bütün bunlar içinde en ñedidleri ise Fatma Girik’in elini
sækan Halil Æbrahim Çelik, putun küçük resmini kaldærdæåæ
halde aynæ putun mañatæna giden lideri Erbakan’a toz
kondurmayan Hasan Mezarcæ, parti için kærktan fazla hadis
var deyip de birini bile gösteremiyen ve ayræca Erbakan’a
fetvalaræyla tavizinde cesaret veren Mustafa Efe Hoca, bant
doldurup ev ev gezdiren ve fakat yazælæ cevaba yanañmayan
Ali Æhsan Halisçi Hoca’yla, Niådeli Bayram Hoca ve
Erbakan’æ Fatih’e benzetip kendisi de Akñemseddin sanælan
Lütfi Doåan ve benzerleri olan alim ve hocalardær.
Æñte bunlar da Maide Suresi'nin ayetlerinin ñümulüne giren
lanetlenmiñ hocalardær.
Halisâne tavsiyelerimiz:
Kendilerine gidin ve bu kabil yazælaræ onlara okutun!.. Ya
bana cevap verirler ya da tevbe ve istiåfar edip günahlaræna
gözyañæ dökerler.

-3-

UTAN KEMALÆST
VE LAÆK DÜZEN,
UTAN!
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Günün dünyasænda, tarihte eñine rastlanmayan bir vahñet
yañanmaktadær; hem de dünyanæn gözleri önünde! Filistin
ve Lübnan'da Yahudi vahñeti, Azerbaycan ve Karabaå'da
Ermeni vahñeti, Bosna-Hersek'te Særp vahñeti ve katliamæ!
Yani üç korkunç vahñet! Ve Anadolu topraklaræ üzerinde
sayælaræ on binleri añan karñælæklæ baskænlar neticesinde iñlenen
cinayetler, akætælan kanlar ve söndürülen ocaklaræ da bu üç
vahñete eklerseniz vahñet sayæsæ dörde yükselmiñ olur, ölü
ve yaralæ sayæsæ milyonlaræ añar ve añmæñtær!.. Hususiyle
Bosna-Hersek'te Særp vahñileri tarafændan iñlenen vahñet
neticesinde ölü sayæsæ elli bin, yaralæ sayæsæ iki yüz bin, evi
yækælanlaræn, yetim kalanlaræn ve göçe zorlananlaræn sayæsæ
ise bir buçuk milyondur. Ayræca yækælan cami adedi iki yüz elli
civarænda, tahrib edilen Æslamî ve tarihi eserler ise binleri
añmæñtær.
Bush ve Havarileri:
Æñte bütün bunlaræn ve bu katliam ve bu cinayetlerin
karñæsænda sus-pus olan Bush ve havarileri iki sene önce ne
yapmæñlardæ? Bir kurtaræcæ edasæyla bir Kuveyt için dünyanæn
uçaklarænæ seferber edip Irak'æn halkænæ; kadæn-erkek demeden,
hasta-yañlæ ayært etmeden yerle bir etmiñlerdi. Deåil mi?!.
Neden? Çünkü orada petrol kuyularæ var idi, orada
emperyalizmin menfaatæ var idi ve çünkü Arab Yaræmadasæna
yerleñip bir taraftan yahudi varlæåænæ kanatlaræ altæna alærken,
bir taraftan da son senelerdeki Æslamî faaliyetleri yakændan
takip edip tedbirler almak istiyordu. Ve neticede uñaklæåænæ
yaptæåæ yahudiye verdiåi sözü yerine getirmek ve Æslam
düñmanlæåænæ sürdürmek istiyordu!...
Ama Bosna-Hersek'te adæ geçen menfaatlar Bush ve
taraftarlaræ için yoktu. Üstelik, müslümanlaræn katledilmesi

-3-

44

onlaræn hoñuna gidiyordu. Zira Yahudi'nin gayr-i meñru
veledi Bush'tan ve etrafændaki gayr-i meñru baba ve
amcalarændan istenen davranæñ bu istikamette idi...
Ñeytandan ñefaat umulur mu?
Ñeytandan ñefaat uman ñefaatsæz kalær! Evet, gerek BosnaHersek müslümanlaræ ve gerekse bañlarændaki idareciler
ñeytandan ñefaat umdular, ama umutlaræ suya düñtü. Üstelik
müslümanlaræn cesetleri añaåædaki resimlerde görüleceåi
üzere sokaklaræ ve kamplaræ doldurdu. Ve bu arada
denizlerde yüzdükleri gözler önünde sergilendi. Æslam kanæna
doyma bilmeyen Bush ve havarileri belki de bæyæk altændan
"kæh kæh" gülmektedirler.
Ya bizdeki uñaklara ne diyeceksiniz?
Bañlækta da görüldüåü gibi "Utan Demirel ve hükümeti
utan!" demekten bañka ne diyebilirsiniz ki?
Vaktiyle adamæn birini sokakta yatærmæñ dövüyorlarmæñ!
Evdeki oåluna haber verilmiñ. O da "Çorbamæ içeyim de
öyle gideyim" demiñ. Ñimdi siz böyle biri hakkænda ne
dersiniz? Ya babasæna sahib çækmayan asi bir evlad ya da
ahmaåæn teki. Bañka türlü bunun izah tarzæ yoktur. Deåil mi?
Yukaræda da beyan edildiåi gibi Doåu'da Ermeniler, Batæ'da
Særplar, müslümanlaræn kökünü kazæmaya çalæñærlarken ve
dolayæsæyla sokaklarda insan cesetlerinden geçilmezken
denizlere atælæp balæklara yem edilirken, kamplarda bañlaræ
trañ edilip zincirlere vurulurken tedbir alma yerine Özal
sayfiye yerlerinde eñiyle sefa sürmeye, Demirel laf ebeliåi
yapmaya, Hikmet Çetin baræñ güvercini gibi gezip
dolañmaya, Ænönü ise kafes bülbülü gibi ötmeye devam
ederse, "Çorbamæ içeyim de ondan sonra babamæ
kurtarmaya gideyim!.." diyen evladdan ne farklaræ olabilir?
Bunlar da onun gibi ya müslümanlaræn kökünün
kesilmesinden memnuniyet duyan hainlerdir ya da
ahmaklaræn ta kendileridir. Ne suretle olurlarsa olsunlar,
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bunlar Ümmet-i Muhammed'i temsil edemezler ve iñte
idare edemiyorlar. Özal sefa sürmeyi, Demirel laf üretmeyi,
yardæmcæsæ bülbül gibi ötmeyi, Çetin ise baræñ güvercini gibi
gezip dolañmayæ bærakæp da bütün bir dünyaya haykærmalæ ve
"Æñte ordularæmæzæ ve milletimizi seferber ederek geliyoruz!"
demeli ve gereken ültimatomu vermeliydiler. Ve aynæ
zamanda Nato'ya da BM'ye de rest çekmeliydiler. Deåil
mi? Evet bu millet, birçok yaralar almæñ olsa da yine
müslümandær ve onun sinesinden çækan mehmedçik de
müslümandær, dolayæsæyla müslüman kanæ içmekten doymak
bilmeyen Ermeniler'i de, Særplar'æ da ve bunlaræn arkalarændaki
mason localarænæ da ve nihayet dünya emperyalizmini de
göreceksiniz nasæl hizaya getirecektir!
Ama heyhat! Çünkü bunlar, Æslam'æn ve müslümanlaræn
hizmetinde deåil, localaræn ve emperyalizmin hizmetinde
olup onlara uñaklæk yapmaktadærlar.
Protesto:
Ey millet evladæ, ey Ümmet-i Muhammed! Ve ey
Azerbaycan ve ey Bosna-Hersek müslümanlaræ! Aklænæzæ
bañænæza alænæz da kendinize geliniz! Demirel'e de ve onun
hükümetine de "Utan Demirel ve onun hükümeti utan! Hem
yerin dibine geçercesine utan! Emperyalistlere uñaklæk
yapmaktan utan! Denizlere atælan, sokaklarda ayaklar altænda
çiånenen ve esir kamplarænda korkunç iñkencelere tabi
tutulan müslümanlaræn durumundan utan! Sana aåabey
veya babamæz diyen ve bel baålayan dindañlaræmæzæn
ümitlerini suya düñür-mekten utan! Ve esasen Ñeriat'a ve
Allah kanununa düñman kesilip demokrasinin çæåærtkanlæåænæ
yapmaktan ve onu her gün tekrar edip durmaktan utan!"
diyerek ve protesto maksadæyla bulunduåunuz yerdeki
hükümet binalaræna doåru yürüyün ve en azændan bunu
yapæn ve sokaklarda haykæræn. Ve bilin ki, bugün Azerbaycan
ile Bosna-Hersek'in bañæna gelenlerin bir benzeri bañænæza
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geldiåinde bunlaræn yapacaklaræ bundan bañkasæ deåildir.
Üstelik sizi bærakær da kaçæp giderler. Çünkü bunlar,
müslümanlaræn, Ñeriat ve Allah kanununun hizmetinde
deåil, emperyalizmin ve kâfir kanunlaræn hizmetindedirler.
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Unutulan ve
Unutturulan
Sünnet:
SARIK
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Bir asra yakæn bir zamandan beri „Saræk“ sünneti
unutturulduåundan Ebu Davud’un Sünen’inde geçen
hadis’leri ve bu hadis’lerle ilgili „Avn’ül-Mâbud fi Süneni Ebi Davud“ isimli ñerhinde geçen açæklamalaræ da
kaydetmek suretiyle daha da açæklæk kazandærmak yerinde
olacaktær:
1- Hz. Cabir’in rivayetine göre, „Allah Resulü (s.a.v.)
Mekke’nin fetih günü Mekke’ye girerken üzerinde siyah
bir saræk vardæ.“
Ñarih Muhammed Ñemsül-Hak Abadi ñu ilaveyi yapmakta:
„Bu hadis, siyah saræk kullanmasænæn müstehab
olduåunu göstermektedir.“
2- Cafer b. Amr b. Hureys:
„Ben Peygamber'i minber üzerinde, ucunu iki omuzu
arasæna sarkmæñ olduåu halde siyah saræklæ gördüm,“
demekte.
Yine Ñarih’in beyanæna göre bu hadis-i ñerif saræåæn ucunun
iki omuz arasæna asælmasænæn müstehab olduåuna delalet
etmektedir.
3- Rükane ñöyle der:
„Ben iñittim Resulullah ñöyle diyordu: Bizimle
müñriklerin arasænda fark, takkelerin üzerine saræk
baålamaktær.“ (Avn’ül-Mâbud fi Ñerhi Sünen-i Ebu Davud)
4- Abdurrahman Hazretleri de ñöyle anlatær:
„Allah Resulü (s.a.v.) bana saræk sardæ da uçlaræ
önümden ve arkamdan sarkæververdi.“ Ñarih bu hadis’in
zayæf olduåunu kaydetmektedir. Æmam-æ Nevevi de Ñerh-i
Mühezzebin’de ñöyle der:
„Saræåæn ucunu asmak da caiz, asmamak da caizdir.
Herhangi birinde kerahat yoktur. Salæ vermeyi terk
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etmekteki yasak sahih deåildir. Hz. Abdurrrahman’æn
rivayet ettiåi hadis’in zikrinde Neyl’ul-Evtar’da ñu nakle
rastlanmaktadær: „Göåüs üzerine saræåæn asælæ verilmesi,
sünnet-i seniyye ile temessük eden salihlerin
ñiarændandær.“
Ve Netice:
1- Saræåæn Æslam’daki yeri:
Saræk sünnet’tir! Sünniyyeti kavli, fiilî ve takrirî sünnet’le
sabittir. Saræk aynæ zamanda Ñeair-i Æslam’dandær, yani
müslümanlaræn alâmetlerinden biridir. Bañka bir ifade ile,
müslüman saræklæ olur. Keza saræklæ birini gördüåünüz zaman onun müslümanlæåæna hükmedersiniz ve, „Bu
müslümandær!“ dersiniz. Yanæna rahatça yaklañæp selam
verebilir ve hal hatær sorarsænæz ve yine çekinmeden yardæm
talebinde bulunur, gerektiåinde sormadan yardæmænæzæ
yapabilirsiniz ve bütün bunlaræn üstünde ve ötesinde onu
sever ve baårænæza basarsænæz.
Æñte Saræåæn Güzelliåi:
Evet saræk güzeldir, müslüman da güzeldir. Güzel güzele
yakæñær. Esasen Æslam’æn her ñeyi güzeldir ve hoñtur. Onun
her emrinde ve her tavsiyesinde mutlaka bir güzellik olduåu
gibi, her yasaåænda da mutlaka bir çirkinlik vardær. Zira Allah, kuluna güzel ve faydalæ olanæ emreder, çirkin ve zararlæ
olanæ da yasaklar. Ve çünkü Allah, hâkimdir, her iñi hikmete
mebnidir. Saræk takmayæ müslümanlardan yasaklayanlar,
müslümanlaræn dostu deåil, düñmanædær. Saræk takmayan
müslüman da ya Æslam’æ bilmiyor ya da ahmaklæk yapæyor.
Hele hele bunu hor gördüåünden kullanmæyorsa bu durum
kendisine çok pahalæya mal olur. Neden? Çünkü o, Æslam’æn
güzel gördüåünü çirkin görmüñtür ki, bu da insanæ küfre
götürür.
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Müslümanæn Dört Alâmeti:
Batæn, kurb-i batæn, zahir, kurb-i zahir.
Yani siz müslümanæ bu dört alâmetiyle tanærsænæz. Zira o,
Ñehadet kelimelerini kalbiyle tasdik ederken, bunlaræ diliyle
de ikrar eder. Hal-i hayatænda bañændaki saræåæyla mü’min
ve müslüman olduåu-nu bütün âleme ilan ederken, teneñire
çæktæåænda da müslüman olduåunu, gerektiåinde sünnetli
oluñuyla kendisini yolcu eden müslümanlara ve bu müslümanlaræn bañændaki imam efendiye li-san-æ haliyle de olsa
„Æñte bakæn, ben de müslümanæm ve sünnetliyim. Binaenaleyh, siz benim müslümanlæåæma ra-hatlækla ñehadet
edebilirsiniz. Zira kalbimde tasdik, dilimde ikrar, bañæmda
saræklæ bir hayat yañadæåæm gibi, sünnet-li bir hayat sürdüm!“
diyerek geride bæraktæåæ arkadañlarænæ selamlæyor...
Unutulmuñ Bir Sünneti Æhya:
Ve nihayet müslüman ve hele hele Hoca Efendi bilmeli
ki, saræk baålama Allah Resulü (s.a.v.) Hz. Muhammed’in
Sünnet-i Seniyye’si olduåu gibi saræksæz gezme de Allah
düñmanæ Beton Kemal’in sünnet-i seyyie’sidir.
2- Saræåæn Ñekli ve Rengi:
Saræk demek, baña giyilen bir takkenin etrafæna sarælan ve
takkesiz bañæn etrafæna sarælan bir bez parçasæ demektir.
Rengi ise beyazdær. Yukaræda görüldüåü gibi bazen de siyah
olur. Sarma ñekillerinde farklælæk olabilir.
3- Æstisna Yok:
Saræk erkeklere mahsus bir kæyafettir. Müslümanlara
mahsus olan saræåæ sarmada, müslümanlar arasænda gençihtiyar, avam-âlim arasænda fark yoktur. Hepsi için sünnet
olduåu gibi namazda getireceåi ve kazandæracaåæ sevab
yönünden de fark arz etmez. Hocalara ve talebelere
mahsus oluñu aræzîdir ve bazæ kiñilerin indi mulahazalarædær.
Æleri sürdükleri sebepler, saræk hakkænda varid olan hadis-i
ñerif’lerin mutlakiyetini kayætlayamaz. Ñayet mesele
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ulemanæn avamdan ayrælmasæ ve farkedilmesi ise, bu fark
mesela büyüklük ve küçüklük farkæ olabilir veya saræñ
ñeklinde farklar olabilir.
Taviz Yok:
Müslümanlar, bir takæm sebep ve bahaneler ileri sürerek
taviz verdiklerinden dolayæ bir gün geldi bu mübarek kisveyi
Allah ellerinden aldæ ve artæk kâfirlere benzer hale geldiler;
bañlarændan saræåæ indirip, kâfirler gibi ya gavur ñapkasænæ
giyer duruma düñtüler, ya da bañ açæk gezer hale geldiler.
Ækisi de kâfirlerin adetidir. Müslümanlækta ne o var, ne de
bu var!.. Bir müslümanæn bañaçæk gezmesi ñöyle dursun,
gördüåünüz gibi saræksæz dolañmasæ ve hele hele bañ açæk
namaz kælmasæ mekruhtur. Saræksæz namaz kælmasæ ise
sünnet’i terk etmenin ötesinde kat kat sevabæn terk
edilmesine sebebiyet verir. Ve hulâsatül-hulâsa diyebiliriz
ki:
Bugünkü müslümanlar ñayet içine düñmüñ olduklaræ zillet,
esaret ve periñanlæktan kurtulup, Kur’an hâki-miyyetine ve
Ñeriat devletine tekrar ulañmak istiyorlarsa, Æslam’æ bir bütün
olarak yañamalæ ve bu arada erkekler saræklæ, kadænlar ise
çarñaflæ olmalædærlar. Ve bu suretle, haberde varid olduåu
gibi, „Benim ümmetim külah üzerine saræk baåladæåæ
müddetçe bozulma-yacaktær!“ særræna mazhar olmalædærlar.
——————
Kaynaklar:
Âlimlerimiz (Allah kendilerinden razæ olsun) saræk
mevzuunda çeñitli eserler te’lif etmiñlerdir. Bunlardan bir
kæsmæna iñaret edelim:
1- Celaleddin Es-Suyuti „El-Ehadis’ül-Hisan fi ma verede
fit-Taylasan“
2- Yine bu zatæn „Tayyül-Lisan an Zemmit-Taylasan“
3- Yine aynæ zatæn, „Evab fil-Azabe“
4- Muhammed b. Yahya El-Buhari’nin „Risale fi Faziletil-
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Æmame ve Sünnetiha“
5- Ebu Abdullah Muhammed b. El-Vaddab el-Endülisi’nin
„Kitab-æ Fazl-i Libas-i Æmame“
6- Muhammed bin Sultan Muhammed b. El-Kari’nin
„Risale fi meseletil-Æmame“
7- Muhammed Hicazi b. Muhammed b. Abdullah el Vaiz’in
„El-Varid’ul-Müste’zabe bi Mesadiri’l-Æmame vel-Azabe“
8- Ahmed b. Muhammed b. Ahmed el-Mekkari’nin
„Ezher’ül-Kumame fi Ahbar’il-Æmame“
9- Ebu Fazl Muhammed Ahmed „Tuhfetül-Æmame biAhkâmil-Æmame“
10- Ñihabüddin Ahmed b. Muhammed el-Hafacæ el-Efendi
„Eñ-Ñimame fi Sæfatæl-Æmame“
11- Nasirüddin Muhammed b. Ebi Bekr Ali b. Ebi Ñerif elMakdisi’nin „Sevbül-Gæmame fi Ærsal-i Tarafil-Æmame“
12- Æbn-i Hacer el-Heytemi el-Mekki „Kitab’üd-DarrilGæmame fi Ahbar’it-Taylasan vel-Azabe vel-Æmame“
13- Alvan el-Amevi „Manzumet’il-Kelam ala’l-Æmame“
-----------------------------------------------------Ümmet-i Muhammed Gazetesi, Sayæ: 65
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Hüsameddin
Cindoruk
Büyük Millet
Meclisi’nin Bañkanæ
(!)
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Sizi ziyarete gelen Kadæn Kollaræ topluluåuna yaptæåænæz
konuñmanæzda sarfettiåiniz cümleler arasænda „Laiklik
dinsizlik deåildir!“ cümlesinin de yer aldæåænæ 7. Ñubat. 1993
günü yapælan yayænlardan dinlemiñ bulunuyorum.
Bu kabil sözleri, sizden öncede Prof. Dr. Çubukçu ile Prof.
Dr. Necib Bilge de söylemiñti. Ümmet-i Muhammed
Gazetesi’nin 26 Receb 1413 tarihli nüshasænda da
yayænlanan yazæmæzæ direk veya endirek olarak kendilerine
de göndermiñtim. Fakat cevab alamadæm. Alamazdæm da!
Neden? Çünkü bunlar ezberci ve birer kopyacæ ve aynæ
zamanda kemalist olup birer Ñeriat düñmanædærlar.
Aynæ yazælaræ sizlere de gönderiyorum. Cevabænæ
beklemekteyim. Sizler daha yüksek bir makamdasænæz (!)
ve yüzlerce milletvekilini de idare etmektesiniz. Ayræca
bunlaræn içinde Lütfi Doåan gibi hocalar ve allameler var
ve bunun ötesinde bañta Reis olmak üzere istifade
edebileceåiniz fetva eminleri yok deåil (!). Bunlar da sizin
emrinizde! Æsterseniz, rektörleri, öåretim üyelerini, pañalaræ,
hakim ve savcælaræ, parti bañkanlarænæ, tüm öåretmenleri ve
faydalanabileceåiniz tüm hukukçularæ çaåæræn; onlar da gelip
size yardæm etsinler de gündemde olan ñu laiklik meselesini
halledelim. Siz kemalistler, „Æslam, laikliåi kabul eder,
laiklik dinsizlik deåildir!...“ diyorsunuz. Biz ise „Æslam,
laikliåi asla kabul etmez, laiklik kâfirliktir! Zira laiklik demek,
Kur’an’æn, Æslam’æn ve Ñeriat’æn yüzlerce ahkam ayetlerini
hükümsüz hale getirmek ve kaldærmak demektir. Halbuki,
Kur’an’æn tek hükmünü bile kaldærmak, deåiñtirmek veya
laåvetmek kâfirliåin ta kendisidir. Ve netice itibaræyla diyoruz
ki, bir müslüman laik olamaz ve laik devlete ræza
gösteremez. Keza, bir müslüman demokrat olamaz ve
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demokrasi esasæna göre kurulan bir devlete ræza
gösteremez. Dinleri de gider, imanlaræ da, nikahlaræ da gider
ve mürted olurlar. Kestikleri hayvanæn eti bile yenmez,
cenazeleri de kælænmaz!...“ demekteyiz ve de diyeceåiz.
Çünkü sizin gibi küfre sapmæñ kemalistleri ve onlaræn tesiri
altænda kalan beyinsizleri kurtarma ve uyarma bizim
vazifelerimizdendir. Yapmadæåæmæz taktirde yaræn mahñer
de Allah (c.c.) bizden soracaktær.
Bineanaleyh, geliniz, basæn yoluyla dünyanæn gözleri
önünde tartæñalæm! Ya siz Cemaleddin Hoca’næn iñini bitirin
ya da haberiniz olsun Cemaleddin Hoca, sizin iñinizi
bitirecektir...
Selam Hakk’a tabi olanlara!
18 Ñaban 1413 (10 Ñubat 1993)
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KENDÆNE DÖN;
HAKKINA VE
ÑERÆAT'INA
SAHÆP ÇIK!..
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Ey topraklaræ iñgal edilmiñ ve Ñeriat’æ kaldærælmæñ
Anadolu’nun insanæ!
Sana sesleniyor ve diyoruz ki:
„Sen kendi topraklaræn üzerinde esirsin; din hürriyetinden,
fikir hürriyetinden, yazæ hürriyetinden, siyasî hürriyetten
mahrumsun; medreselerin kapatælmæñ, Kur’an kurslaræn
rejimin eline verilmiñ, cami ve mescidlerin kontrol altæna
alænmæñtær!.. Bu itibarladær ki, istenilen ñekilde, Ulum-i
Arabiyye’yi ve Ulum-i Ñer’iyye’yi okutacak medreselerin
yoktur ve hem yasaklanmæñtær; Artæk, ne gereåi gibi Arapça
bilen müderrisler yetiñmekte ve ne de Ulum-i Ñer’iyye’yi
bilen fakihler! Gerçi her ne kadar 1950’lerden sonra „ÆmamHatib“ ismi altænda okullar açældæ ise de bunlar birer
göstermeliktir; iyi niyyetle açælmamæñtær, programlaræ kæsærdær;
Arapça öårenemezler; diåer ilimlerin adeta isimleri, tarifleri
öårenip geçilir! Netice itibariyle diplomalæ çoktur ve fakat
ilim adamæ yoktur! Sakal ve bæyæk kesenlerin haddi hesabæ mæ
var?!. Bañænda foter veya bañæ açæk, kollar kæsa, ayaåænda
pantolon ve nihayet protestan papazændan farksæz. Kimse
darælmasæn; istisnalar son derece azdær.
Diyanet’in kontrolündeki Kur’an kurslaræ bunlardan
farksæzdær; hiçbirine melek girmez. Neden? Çünkü Hübel
Putu asælæ da ondan?
Demek oluyor ki, bir Æslam memleketinde dinî tedrisat
müesseseleri, Kur’an kurslaræ, din iñleri ve diyanet, Æslam’æn
ruh ve metnine uymazsa, yaræm yamalak mollalarla dolarsa,
takva ehli olmaktan uzak, kælæk ve kæyafetiyle papazdan
farksæz olursa artæk siz o memleketin halini ve halkænæ
düñünün!.. Ve böyle bir memlekette birlikten ve beraberlikten
bahsedebilir misiniz? Siz o memlekette varlæktan ve dirlikten
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söz edebilir misiniz? Siz o memlekette huzur ve sükundan
söz edebilir misiniz? Siz o memlekette hürriyetten
bahsedebilir misiniz? Siz o memleketin yarænændan emin
olabilir misiniz; her tarafta anarñi, her tarafta felaket! Herkes
yarænændan endiñeli! Memleket keñmekeñ içinde, millet
huzursuz!..
Tek Çækæñ Yolu:
Allah’a dönme; Ñeriat’a dönme, Kur’an’a dönme, Æslam’a
dönme ve Æslam’æn devletine dönme; „Anayasa Kur’an,
kanun Ñeriat, devlet Æslam!..“ deme ve ilan etme ve
milletçe haykæræp Tevhid bayraåænæn altænda toplanma ve
hem vakit geçirmeden ve teneñire çækmadan bunu yapma
ve temin etme ve bu suretle meseleyi kökünden halletme!
Yani Ñeriat’a gitme, hem peygamberî bir metodla Allah
kanunundan ibaret olan Ñeriat’a gitme ve Ñeriat’æn dæñænda
ve ona yabancæ ne varsa hepsini kaldæræp çöp sepetine atma
ve bu ñekilde memleketi ñirkten ve puttan, put kanunlarændan,
Ebu Cehil yasalarændan arændærma ve bu arada binalaræ put
resimlerinden, meydanlaræ heykellerden, mahkemeleri taåut
kanunlarændan, mektepleri taåut sistemlerinden, basænæ
edepsiz ve hayasæzlardan ve nihayet devleti meyhaneci ve
kerhaneci olmaktan uzaklañtærma ve herñeyi Ñeriat ve Allah
kanunu zeminine oturtma!..
„Kim de beni anmaktan (yani Kitab’æmdan, Kitab’æmæn
ayetlerinden ve Ñeriat’æmdan) yüz çevirirse, ñüphesiz
ki onun için dar bir geçim vardær. Kæyamet günü de onu
kör olarak hañrederiz.“ (Taha, 124)
„Belki doåru yola dönerler diye onlara bu büyük
azabtan önce, dünyanæn yakæn azabænæn çeñitlerinden
de mutlaka tattæracaåæz.“ (Secde, 21)
„Æsrailoåullarændan inkâr edenlere, Davud ve Meryem
oålu Æsa diliyle lanet edilmiñti. Çünkü onlar isyan
etmiñlerdi ve saldæræyorlardæ. Yaptæklaræ kötülüklerden
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vaz geçmiyorlardæ. Ne kötü ñey yapæyorlardæ.“
„Ey iman etmiñ olanlar! Sizden kim dininden dönerse
(bilsin ki) Allah, yakænda öyle bir toplum getirecek ki,
Allah onlaræ sever, onlar da Allah’æ severler. Mü’minlere
karñæ alçak gönüllü, kâfirlere karñæ izzetli ve ñiddetlidirler,
Allah yolunda cihad ederler, hiçbir kænayæcænæn
kænamasændan korkmazlar. Bu, Allah’æn bir lütfudur,
onu dilediåine verir. Allah’æn lütfu geniñtir, O, bilendir.“
(Maide, 54)
Tefsir:
Æbn-i Kesir, bu ayetin tefsirinde ñu ifadeleri ve ñu hadisleri
kaydetmekte:
„Allah, kudret-i Azimesiyle haber veriyor ve diyor ki: Kim
Allah’æn dinine sahip çækmaz, Ñeriat’ænæ ayakta tutmaz, onu
hayata, dünya hayatæna hakim kælmazsa, yani devlet
yapmazsa, hele hele Ñeriat’æ kaldæræp onun yerine küfrün ve
kâfirin kanunlarænæ getirirse, Allah böylelerini helâk eder,
yerin dibine geçirir de onlaræn yerine hayærlæ insanlaræ; dinine
sahip, Ñeriat’æna baålæ, kâr ve zararænæ bilen, dost ve
düñmanænæ tanæyan insanlaræ getirir, onlar Allah’æ severler,
Allah da onlaræ sever; imanlælara karñæ alçak gönüllü,
merhametli, kâfirlere karñæ ise ñiddetli ve ñerefli! Bu derece
mükemmel ve kâmil birer insan!.. Peygamberlerine layæk;
peygamberleri gibi dostlaræna karñæ gülen, düñmanlara karñæ
savañan; bu arada korku nedir bilmeyen ve onlaræ Allah ve
Peygamber’ine itaattan ve ñer’î hükümleri uygulamaktan,
emr-i mâruf, nehy-i münkerden hiçbir engel engelliyemez
ve hiçbir mani men edemez. Zira onlar Allah’tan bañka
kimseden korkmazlar, onlaræn tek bir arzularæ vardær: O da
Rabb’lerinin ræzasæ ve cenneti!..“
Æmam Ahmed’in Said-i Hudrî’den bir rivayeti ñöyle:
„Mütenebbih olun! Gördüåün veya ñahid olduåun hakkæ
söylemeyi, hiçbir kimsenin korkusu sizden men etmesin!
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Zira hakkæ söyleme veya O Azim’i zikretme ne eceli yaklañtærær
ve ne de ræzkæn kesilmesine sebep olur.“
„Æsrailoåullaræ günaha düñünce, âlimleri kendilerini
nehyettiler. Fakat onlar günahlardan vazgeçmediler. Alimleri
ise (onlardan nefret edip uzaklañmalaræ gerekirken tersine)
meclislerine gidip onlarla oturdular, onlarla yiyip içtiler.
Dolayæsæyla Allah onlaræn kalplerini birbirine vurdu, Davud
ile Meryem oålu Æsa’næn lisaniyle onlara lanet etti.“
„Cihadæn efdali hak kelimeyi zalim bir hükümdara
karñæ söylemektir.“ (Ebu Davud, Tirmizi, Æbn-i Mace)
Æñte ayet ve hadis-i ñerif’leri gördünüz. Bunlar hep emr-i
mâruf ve nehy-i münkerle ilgili ve farz. Devlet zora
bañvuracak, ulema diliyle söyleyecek, halk ise kalbden
buåzedecek.
Devlette iñ yok; üstelik teñvik ediyor. Çünkü Ñeriat düñmanæ!
Halk; dost ve düñmanænæ bilmiyor, Ñeriat düñmanæ devleti
destekliyor! Bu derece ñuursuz!..
Ulemaya, yani hocalara gelince; istisnalar kaideyi bozmaz,
onlar da canændan, malændan, makamændan, maañændan
korkuyor; Ñeriat’tan; Ñeriat’æn devlet olmasændan, Kur’an’æn
anayasa olmasændan bahsetmiyor; suya-sabuna
dokunmayan meseleleri, hikâyeleri anlatmak suretiyle vakit
geçiriyor ve insanæmæzæ uyuttukça uyutuyor ve bu ñekilde de
kâfir rejimin ömrünü uzatmæñ oluyor. Derviñler de bunlardan
pek farklæ deåil!
Tavsiyelerimiz:
Ey Millet Evladæ!
Ñeriat düñmanæ devlete „Benim devletim!“ diyemezsin,
ondan yana olamazsæn. Ona düñman olmalæ ve ona: „Çekil
topraklaræmæzdan!“ demeli, „Çekil ki, bu topraklaræn sahipleri
gelsin! Ñeriat’æ hakim kælsæn, Ñeriat devlet olsun!“
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Ve Ey Millet Evladæ!
Senin hocalara da sözün olacak! Onlara demelisin, onlara
yazmalæsæn, onlara söylemelisin ki: „Sen, Peygamber
makamænda oturuyorsun; onun varisi olup onun namæna,
Ñeriat adæna konuñuyorsun; ya neden Ñeriat’tan, Ñeriat’æn
devlet olmasændan, Kur’an’æn anayasa olmasændan
bahsetmiyorsun? Neden anayasasæ Ñeriat olmayan, Kur’an
olmayan bir devletin dinsiz, imansæz, kitapsæz bir devlet
olduåunu söylemiyorsun? Neden hiç olmazsa ev
sohbetlerinde anlatmæyorsun? Ve neden kürsüde, minberde
ve neñriyat hayatænda, gazete sütunlarænda, bildirilerinde ve
kitaplarænda anayasasæ Kur’an olmayan devletin, devlet
idaresinin Æslam devleti olmadæåænæ, tersine ñirk devleti, put
devleti olduåunu ve böyle bir devlete „Benim devletim!..“
diyenlerin de o devleti idare edenlerin de onlardan yana
olanlaræn da dinden ve imandan çækacaklarænæ, nikâhlarænæn
da gideceåini, söyliyenlerin yanænda ve safænda yer
almæyorsunuz? Ve bunun hesabænæ hem insanlæk önünde ve
hem de Allah huzurunda nasæl vereceksiniz? Kendinizi,
geleceåinizi, ahiretinizi hiç düñünmüyor musunuz? Ölüm
var ölüm!.. Sizleri ne Kemal kurtarær ve ne de Kemalistler?
Ne makam kurtarær ve ne de para? Ecel gelip sizleri
bilmediåiniz bir zamanda alæp götürür, mezarda da tek
bañænæza kalærsænæz ahirette de! Ne Peygamber sahip çækar
ne de Kur’an ve ne melekler ñefaatçæ olur ne de mü’minler?
Ñeytanlarla beraber kalærsænæz, Ñeriat’æ reddeden,
demokrasiyi savunan, kemalizmi övenlerle, illa da parti
parti diyenlerle beraber hañrü neñr olursunuz, taåut yolunda
mücadele verenlerle beraber olursunuz! Yeriniz ve yurdunuz
cehennem ateñi olur! Ñeytanlarla, kemalistlerle orada
ebediyyen kalærsænæz!.. Kur’an öyle demiyor mu?
„Mü’minler Allah yolunda savañærlar (Ñeriat’æn devlet
olmasæ yolunda mücadele verirler); kâfirler ise taåut
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yolunda mücadele verirler...“ Allah Resulü (s.a.v.) de,
„Kiñi kimi severse onunla beraber olur!“ demiyor mu?
Rabb’ülâlemin’den cümleye hidayetler, basiretler dua ve
niyaz ederiz.
________________
NOT: 1- (1. ve 2.) Beyyineler ile „Hakkæ Sahibine Æade“
isimli risaleyi dikkatle oku ve okut!
2- Hatalæ bulduåun mevzularæn, kaynak ve delillerini
göstererek, neñriyat yoluyla tenkidini yap!..
3- Bey’attan imtina edenlerin imtina sebebi; ya devleti ihya
meselesini anlamamæñ olmasæ, ya malændan ve canændan
korkmasæ veya buyruk olma sevdasæna kapælmæñ
bulunmasædær. Bütün bunlaræn sebebi de iman zaafædær!..
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ÜNÆVERSÆTE
ÖÅRETÆM
ÜYELERÆNE
TEBLÆÅ
MAHÆYETÆNDE
AÇIK MEKTUP
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Hamd; Âlim-i Mutlak, Hakim-i Mutlak olan âlemlerin
Rabb'ine, salât ve selam ilâhî hükümleri tebliå ve tatbikde
yegâne örnek ve yegâne önder Hz. Muhammed'e ve onun
yældæzlar mesabesinde olan âl ve ashabæna olsun!
Ey üniversite hocalaræ!
Sizler, aynæ zamanda ilim makamænda bulunan birer
ñahidsiniz; Allah varlæåænæn ve birliåinin, O'nun hâkimiyyetinin
ve O'nun adaletinin ñahidleri arasændasænæz.
Bakænæz Kur'an ne diyor?
"Kendisinden bañka, adaletle kaim, ilâh olmadæåæna
Allah ñahid, melekler ve ilim adamlaræ da ñahid oldu.
O'ndan bañka ilah yoktur. Aziz O'dur, Hakim O'dur."
(Ali Æmran, 18)
Bu ayet-i kerime'nin æñæåæ altænda ve etrafænda yürüdüåünüz
zaman göreceksiniz ki, bulunduåunuz makam tañædæåænæz
mesuliyet fevkalâdedir; çok büyüktür. Tevhid akidesinin,
ilâhi adaletin, ilâhi izzet ve ilâhi hikmetin birer ñahidi ve birer
mümessilisiniz. Çünkü sizler kürsülere sahibsiniz, ilim
yapæyorsunuz; Kâinatæn yani varlæk âleminin ilmini yapæyor,
onu tahlil ve tefsir ediyorsunuz. Fizik, kimya, biyoloji ve
astronomi gibi ilimlerle meñgul oluyorsunuz.
Mâlum olduåu üzere, bu ilimlerin mevzu aldæklaræ ñeyler,
ñanæ büyük olan Allah'æn birer eseridir, hem her biri birer
ñaheserdir; ne eksiåi vardær, ne de gediåi, ahenkli ve
düzenlidir. Bir plana göre yapælmæñ ve var olmuñtur. Hem
öylesine bir plan ki, ñañmasæ yok! Hak ve hakikata uygun,
ihtiyaca uygun bir plan, akla ve mantæåa tæpatæp uyan bir
plan! Akæl sahiplerini hayran bærakan, ilim adamlarænæ hayrete
düñüren bir plan!..
Yaratan Allah, meydan okuyor ve diyor ki:
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"Rahman'æn yarattæåænda bir eksiklik, bir noksanlæk
bulamazsænæz, bulmanæza imkân ve ihtimal yoktur!
Arayæn, tarayæn, gezin ve dolañæn, her ñeyi gözden
geçirin, bir daha gözden geçirin, tekrar tekrar inceleyin,
tetkik ve tahkik edin, defalarca bunu yapæn!.. Fakat
ñunu haber vereyim ki, bütün bunlara, bu çabalara
raåmen, bir eksik, bir noksan, bir hata bulamæyacaksænæz
da bütün bu emekleriniz boña çækacaktær ve büyük bir
ümitsizlik içinde geri döneceksiniz ve artæk siz de
"Tamamdær" diyeceksiniz. Bañka çareniz kalmæyacaktær."
Mantikî bir tasvir:
Önemine binaen bu hususu, bir de soru-cevap ñeklinde
tasvir edelim:
Soru: Kâinat, yani canlæ-cansæz bütün bir varlæk ilmî bir
eser midir?
Cevap: "Hayær" ñeklinde olamaz. Çünkü, o zaman fizik,
kimya, biyoloji gibi ilimleri inkâr etmek lazæm gelir. Zira,
bunlar kâinatæn ilmini yapmaktadærlar. Bir ñey ilmî bir eser
deåilse onun ilmi yapælmaz. O halde cevap "Evet" ñeklinde
olacaktær.
Soru: Ælmî bir eser, ilmin varlæåænæn bir neticesi deåil midir?
Yani kâinatta ilim hakim deåil midir?
Cevap: Elbette ilmî bir eser, ilim vasfænæ ilimden alær; bañka
türlü düñünmek mümkün deåildir.
Soru: Ælim, cevher veya araz katagorilerinden hangisine
girer? Yani ilim cevher midir, araz mædær?
Cevap: Arazdær. Çünkü, kendi kendine kaim deåildir;
varlæåæ bañkasænæn varlæåæna baålædær ki, o da ilim sæfatænæn
sahibidir. Yani âlimdir. Bir bañka ifade ile; ilmin varlæåæ bir
âlimin varlæåænæ gerektirir. Kâinatta ilim hakimse, bir âlim de
hakimdir.
Soru: Æñte o âlim kim?
Cevap: Kâinatæn yaratæcæsæ.
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Soru: Kâinatæn yaratæcæsænæn ismi nedir?
Cevap: "Allah"tær. O yaratæcæ Kitab'ænda kendisine özel isim
olarak bu ismi vermiñtir.
Neticede, eserden müessire intikal ederek diyebiliriz ki,
kâinatæ inceleme bizi ilme, ilim ise âlime, âlim de Allah'æn
varlæåæna götürür.
Ey üniversite âlimleri!
Æñte bu, sizin iñinizdir. Böyle bir isbatæ sizler yapabilirsiniz.
Bu, bir ilim meselesidir, bir mantæk meselesidir. Æçinde
bulunduåumuz tabiat âleminin (varlæk âleminin) ilmini
yapmadan, âlimini ve halikænæ, sahibini ve malikini bilmeden
Allah'æn varlæåænæ ve birliåini isbat ve ikrar etmeden ilim
öåretemezsiniz, hocalæk yapamazsænæz. Ælminiz sallantæda
kalær, dayanak bulamazsænæz. Ne siz tatmin olursunuz, ne de
talebeleriniz. Bir çækmazæn içinde bocalayæp durursunuz.
O halde geliniz! Ælmin hakkænæ, hocalæåæn hakkænæ veriniz de,
Kur'an diliyle, asæl göreviniz olan ñahidliåi yapænæz. Ve derse
bañlarken "Besmele" çekiniz ve deyiniz ki:
"Çocuklar! Allah vardær ve birdir, eñi ve benzeri yoktur;
mülk O'nun, melekut O'nun, yerler ve gökler O'nun.
Yaratan O, ræzæk veren O, öldüren ve dirilten O, Hakimi mutlak, Kadir-i mutlak, Âlim-i Mutlak O'dur. Hâkimiyyet
kayætsæz ve ñartsæz O'nundur. Kanun koyma yetkisi
O'na aittir; O'nun hakkæ ve O'na mahsustur. Bu hakkæ ve
bu yetkiyi mahlukattan kimseye vermemiñtir. O hak ve
yetki uluhiyyetin bir gereåidir; Uluhiyyet sæfatændan
ayrælmaz bir lazæm-i gayr-i mufaræktær. Kimse kendisinde
veya bañkasænda kanun koyma yetkisini göremez ve
kabul edemez. Çünkü, bu, kendisini veya bañkasænæ
Allah'æn yerine koymaktær, Allah hakkæna ve O'na mahsus
olan bir sæfatæna tecavüzdür ve ñirktir. Æñte; günümüzün
ñirki, putperestliåi ve puta tapæcælæåæ budur.
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Çocuklar!
Bütün bunlaræ böyle bilecek ve böyle kabul
edeceksiniz. Çünkü, bizler gezdik, dolañtæk, tahkik ve
tetkik ettik, hakkæn ve hakikatin bu merkezde olduåunu
gördük. Dolayæsæyla bizler birer görgü ve bilgi
ñahitleriyiz. Tevhid'in ñahitleriyiz; Allah varlæåænæn ve
birliåinin ñahitleriyiz. Ve bizler; Kâinatæn, Allah'æn
koyduåu kanunlarla ayakta durduåunun, her ñeyin
O'nun adaletiyle kaim olduåunun, insanoålunun kæyam,
huzur ve sükunu, terakki ve tealisi, ñerefi ve haysiyeti
O'nun emir ve tâlimatæna, O'nun Ñeriat'æna baålanmakta
olduåunun, O'ndan bañka kanun koymaya kimsenin
yetki ve selahiyyetinin olmadæåænæn ve böyle bir cüreti
kendilerinde görenlerin birer put olacaåænæn, put
kanunlaræna uyanlaræn hem dünyada, hem ahirette rezil
ve sefil olacaklarænæn ñahidleriyiz.
Çocuklar!
Ve yine biliniz ki, ilmin æñæåænda ve aklæn rehberliåinde
inceledik ve tahkik ettik, gördük ve anladæk ki, içki ve
kumar habis birer ñey, faiz ve ihtikâr insanlaræ sömürme,
fuhuñ ve zina nesil ve namus düñmanæ! Æñte; Æslam'æn
yasak ettiåi ve suç saydæåæ bu gibi ñeyler, ilmin de aklæn
da kabul etmediåi, çirkin ve çirkef gördüåü ñeylerdir.
Biz bunlaræn da ñahidiyiz.
Kur'an'æ anayasa olmaktan kaldæræp, bunlaræ serbest
bærakan, bunlara cevaz veren, müsaade eden kemalizm
cereyanæ habistir, sömürücüdür, nesil ve namus
düñmanædær, din ve iman düñmanædær. Allah ve
Peygamber düñmanædær. Ve bir puttur, putçuluktur;
günümüzün putudur. Kur'an'æ devlet yönetiminden
kaldærmakla, her türlü zulüm ve rezalete cevaz vermekle
millet ve memlekete en büyük ihanet ve hiyaneti
yapmæñtær. Üniversite hocalaræ olarak biz, bunlaræn da
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ñahidleriyiz.
Müslüman bir milleti kâfirleñtirmeye, itaatkâr bir nesli
isyankâr olmaya, "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözüyle
mücahid bir milleti pasifleñtirmeye, dolayæsæyle zelil ve
esir duruma düñürmeye ve nihayet, dünyanæn efendisi
bir milleti Avrupa'ya iñçi olmaya sebep olmuñtur. Biz
bunlaræn da ñahidleriyiz.
Ve yine diyeceksiniz ki:
"Kemalizm; millete hayær getirmemiñtir, anarñi
getirmiñtir, kan getirmiñtir, gözyañæ getirmiñtir, kardeñi
kardeñe düñman etmiñ, birbirine kurñun sækar hale
getirmiñtir. Mehmetçikler bile zaman zaman bu
kurñunlara kurban olup gitmektedirler. Bugün hapisane
köñelerinde binlerce genç inim inim inlerken, bunlaræn
binlerce anneleri de gözyañæ dökmektedir. Æñte; bütün
bunlar kemalizmin eserleridir, materyalist felsefe
üzerine kurulan bir eåitim sisteminin acæ neticeleridir."
Tabii neticeler:
Kemalizmin millet ve memlekete getirdiåi ihanet ve
hiyanetin bir kæsmænæ anlatmaya çalæñtæm. Esasen, bunlar,
sizlerin mâlumudur. Ve bunlar; Kur'an'æ devlet idaresinden
kaldærmanæn, Æslam Ñeriat'ændan yüz çevirmenin tabii birer
neticesi, ilâhî ikazæn birer sonucudur. Bakænæz Kur'an ne
diyor:
"Kim benim zikrimden (ibaret olan Kur'an'dan ve
onun getirdiåi Ñeriat'tan...) yüz çevirirse (insanlaræ
putlañtæræp sözlerine göre hareket ederse) onlar için
yañama ñartlaræ daralær (darboåazlara girerler ve içinden
çækamazlar da bocalayæp dururlar. Bu, dünyadaki
cezalarædær; Öbür tarafta görecekleri cezalara gelince:)
Biz bunlaræ kör olarak hañredeceåiz, (her biri mahñere
kör olarak gelecek) de diyecek ki, Ya Rabb'i beni niye
kör olarak hañrettin? Halbuki ben görür idim. (Cevap
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verilecek) ve Allah diyecek ki, senin yaptæåæn gibi biz de
yaptæk; ayetlerimiz sana geldi de sen onlaræ unuttun (ve
terk ettin, onlarla amel etmedin, hatta daha da ileri
gittin de onlaræ devletin yönetiminden kaldærdæn ve
kaldæranlardan yana oldun, ayetlerin getirdiåi Ñeriat'a
ve Ñeriat kanunlaræna gericilik, ayetlerimizden söz
edenlere gerici dediniz, ceza verip hapislere attænæz.)
Æñte; senin (dün) yaptæåæn gibi, bugün de sen (körlükte
bærakælæp) terk olunur ve unutulursun! Æñte; Kur'an'dan
yüz çevirenleri cezalandærdæåæmæz gibi, añæræ gidip
Rabb'isinin ayetlerine iman etmeyenleri de böyle
cezalandæræræz. Muhakkak ki, ahiretin azabæ (dünyadan)
daha ñiddetli ve devamlædær. Biz onlardan önce nice
asærlar halkænæ helak etmiñizdir. Kur'an, bunu onlara
beyan etmedi mi?!. Halbuki kendileri de onlaræn
meskenlerinde yürüyüp duruyorlar. Muhakkak ki, akæl
sahipleri için (ibret alænacak) çok âlametler var!.. Eåer
Rabb'in tarafændan geçmiñ (verilmiñ) bir söz ve
belirtilmiñ bir süre olmasaydæ, (bunlaræn da öteki milletler
gibi) derhal helâk olmalaræ gerekli olurdu." (Taha, 124129)
Ey ilim adamlaræ! Ey Prof.'lar!
Æñte gördünüz; Kur'an'dan yüz çevirip de ñirke sapanlaræn
akibetini, Ñeriat'æ kaldæræp da yerine küfrün ve kâfirin
kanunlarænæ getirenlerin azabænæ!.. Rütbe gitmiñ, cübbe gitmiñ;
makam ve maañ gitmiñ, gözler gitmiñ ve kör olmuñ,
cehennemin azabæna bærakælmæñ ve terkedilmiñ; ñiddetli ve
devamlæ bir azab! Ænsan bunlara nasæl tahammül edecek ve
bunlaræ nasæl göze alacak?!. Üç-beñ günlük dünya için,
dünyanæn servet ve saltanatæ için ahiretin hayatæ bu derece
zindan edilir mi? Puttan, put kanunlarændan yana olup Allah
kanunlaræ terk edilir mi?!. Kur'an anayasa olmaktan, devlet
Æslam olmaktan çækarælæp, bunlaræn yerine Kemalizm'e
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dayanan anayasalar, ñirk devleti, put düzeni getirilebilir mi?
Bunu akæl kabul eder mi? Buna ilim "Evet" der mi?!. Sizler;
çocuk deåilsiniz, cahil deåilsiniz, sizler hocasænæz, hocalæk
makamænæn da ötesinde ñahidlik makamændasænæz;
"Hâkimiyyetin, kayætsæz ve ñartsæz Allah'a ait olduåunun
ñahidlerisiniz; Bir milletin ilim merkezlerinde bulunup,
o milletin madde ve mana yapæsæna hitab ediyor, yeni
neslini yetiñtiriyorsunuz, yetiñtirme makamænda ve
mesuliyyetindesiniz. Ve bu itibarla memleketi yapan
da yækan da sizlersiniz, sizler olacaksænæz. Madde madde
der durur da maddenin ötesinde ve üstünde manaya
inmezseniz, dünyanæn ötesinde ve üstünde dinden ve
imandan, Allah korkusundan, Peygamber sevgisinden,
ahiret inancændan, cennet ve cehennem âlemlerinden,
cennetin bir saadet yurdu, cehennemin ise dehñet
saçan bir azab çukuru olduåundan bahsetmezseniz,
talebeleriniz de sizlere yar olmæyacaktær. Üstelik anarñist
olur, size de düñman olurlar. Talebelerinizin dünyadaki
durum ve tutumlaræ budur ve böyle olacaklardær. Ahirette
ise, sizin yakanæza ve paçanæza yapæñacaklar da: "Esas
suçlu bunlardær; bunlar bizi azdærdæ, bunlar bizi ñañærttæ,
bunlar bizi sapættæ, bunlar bizi kemalist yaptæ; bunlar
bizi M. Kemal'e kul yaptælar, bunlar bize Ñeriat'æn gericilik
olduåunu söylediler, bunlar bizi Kur'an kanunlaræna
düñman ettiler; Ñeriat'tan bahsedenleri, bañörtüsüne
sahip olanlaræ hor gördüler, küfür rejimine jurnal ettiler,
üniversiteden kovdular ve nihayet bizi aldattækça
aldattælar ve bizi bu hale getirdiler..." diyecekler ve ilave
edip "Ya Rabb'i! Bunlara azabæn iki katænæ ver ve bunlaræ
büyük bir lanetle lanetle..." diyecekler. Diyecekler ama,
bu sözler kendilerini de kurtaramæyacaktær. Sizler önde,
onlar arkada cehennemi boylæyacaksænæz ve bu suretle
sapan da saptæran da yækælæp gidecek!..
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Bu hususu Kur'an ñöyle anlatær:
"O gün yüzleri ateñ içinde kaynayæp çevrilirken, vâh
bize! Keñke Allah'a itaat etseydik, Peygamber'e itaat
etseydik, diyeceklerdir. Yine ñöyle diyecekler: Ey
Rabb'imiz! Efendilerimize ve büyüklerimize itaat ettik
de onlar bizi yanlæñ yola götürmüñler! Ey Rabb'imiz!
Onlara azabæn iki katænæ ver ve onlaræ büyük bir lanetle
lanetle!.."
Ey öåretim üyeleri ve Ey Profesörler!
Æñte gördünüz; Ñeriat'æ hor görenlerin, Kur'an'dan yüz
çevirenlerin akæbetini!.. Tek bir çareniz, tek bir çækar yolunuz
vardær. O da tevbedir; ñartlaræna uygun tevbe etmektir.
Bilinmeli ki, her günahæn tevbesi bir deåildir, günahæna göre
deåiñir. Sizin gibilerin iñledikleri suç büyüktür ve çok aåærdær;
ñirke varan bir suçtur, anayasayæ kaldærma suçudur; Kur'an'æ
devletin yönetiminden kaldærmayæ destekliyen bir suçtur ve
nihayet, ebedî idamæ gerektiren bir cürümdür. Büyük bir
tevbeyi gerektirmektedir. Derhal piñmanlæk duyup
dövüneceksiniz, için için yanæp sæzlayacaksænæz. Bu kâfi
mi?!. Kâfi deåildir. Kur'an'dan yana, Ñeriat'tan yana
olduåunuzu ilan edeceksiniz. Sözlerinizle de yazælarænæzla
da Kur'an'æn anayasa, devletin Æslam olmasæna
çalæñacaksænæz. Malænæz ve canænæz pahasæna da olsa tam bir
cesaret ve metanetle Ñeriat'æ ve Ñeriat kanunlarænæ
savunacaksænæz. Allah'tan bañkasændan asla
korkmayacaksænæz ve bañkasæna deåil, ancak O'na kul
olacaksænæz. Kaynaåænæz Kur'an, örnek ve önderiniz
Peygamber olsun! Kæbleniz ne Washington, ne Moskova,
ne Avrupa, ne Çankaya! Sadece ve sadece Kâbe olsun!..
Belki bu çok zor bir ñey! Ama ahiretin azabændan, onun
dehñet ve ñiddetinden zor deåildir. Buna nisbetle çok
kolaydær. Ölümden ötesi yok ya! Fakat ahirette ölüm de
yoktur! Can kurtaran simidi gibi, ölüm aranacak ama, ele
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geçmiyecek ve geçmesi de mümkün olmæyacaktær. Çünkü,
ölüm de ölmüñtür.
O halde hemen tevbe edin, tevbede acele edin! Belki
akñama giremez, belki sabaha çækamazsænæz; ecel yakalamæñ
olur da aåzænæz tevbesiz kapanmæñ olur! Mühlet istersiniz
ama, mühlet verilmez! Artæk herñey bitmiñtir! Geri dönmek
istersiniz, ama, müsaade edilmez! Dönüñü olmayan bir
yolculuk! Æstisnasæz bir gidiñ! Firavunlar, Nemrutlar, Karunlar
ve Mustafa Kemal'ler gibi, sizler de gideceksiniz, mutlaka
gideceksiniz. Gün geçirmeyin, vakit kaybetmeyin, gerekli
tevbeyi yapæn da peygamberler, veliler, sæddæklar ve ñehidlerle
beraber olun; Putlarla beraber olmamaya, onlaræn yanæna
ve yerine düñmemeye çalæñæn!..
Bu sizlere bir tebliådir ve doårudur. Yalanæ ve yanlæñæ
varsa, sizlerden yazælæ cevap bekleriz. Sakæn bize kæzmayæn!
Bu bizim imanæmæzæn bir gereåidir.
Dâva açælmasæ:
Bütün bunlar birer hakikatæn ifadeleridir; ilmî, aklî ve dinî
delillere istinad etmektedirler. Kabul etmediåiniz takdirde
hakkænæzda dava açælacaktær. Hem birkaç yönden:
1) Ælim dünyasænda. (Bunlar ilmî hakikatlere isyan
etmiñlerdir!.. Cevap verme imkânæ varken, itham ve suçlama
yoluna gitmiñlerdir.);
2) Akæl ve mantæk nezdinde. (Bunlar aklæ da mantæåæ da
çiånemiñlerdir.);
3) Allah huzurunda. (Kur'an ve Æslam Hukuku'na
isyan etmiñlerdir!);
4) Millet huzurunda. (Bunlar haksæz, ilimsiz ve aciz
insanlardær!);
5) Hocalaræ nezdinde. (Kulaklaræ çekilmek suretiyle;
bantta da söylediåim gibi, sizler kendi sahanæzda birer Prof.
ve birer söz sahibi olmanæza raåmen "Æslam Hukuku"
sahasænda birer talebesiniz ve bize talebe olma
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durumundasænæz. Binaenaleyh, 12 ilmi tahsil etme ve bu
arada Æslam hukuku mevzuatænda ve Æslam'æn devlet yapæsæ
ve icraatæ yolunda en azændan on sene rahle-i tedriste diz
çöküp tahsil yapmak mecburiyetindesiniz. Ve ñu da bir
gerçektir ki, bir talebe haylazlæk yaptæåæ takdirde hocasæ,
ñer'an da hukuken de kulaåænæ çekebilir...
Tenbih ve ikaz:
Æyisi mi, geliniz! Ne siz haylazlæk yapænæz ve ne de bizi böyle
bir ñeye mecbur ediniz! Bunun ötesinde "Tevhid Bayraåæ"næn
altænda Kur'an'a ve Kur'an nizamæna ve Æslam Devleti'ne
teslim olun ve bu suretle put yolunu, Mustafa Kemal'in
yolunu terk edip tevbekâr olmuñ olursunuz ve nihayet vitir
t®¨¹• ã› t®¥œz Ú¾ªœz
Ú¾ªœz" ñeklinde
namazænæn son rekatændaki "t®¨¹•
ifadesini bulan son cümlesini de yerine getirmiñ olursunuz!..
Dua ve niyazæmæz budur!..
Not: 2Bu notta siz rektörlere soruyor ve diyoruz ki:
"Bugünki bakanlæk koltuklarænda ve savcælæk makamlarænda
oturanlar, sizin yetiñtirdiåiniz memurlardær. Bunlar birer ilim
adamæ iseler, onlara düñen, bahis mevzuu devlet ilanæ
hakkænda "Kökten dinci, fanatik, çaådæñæ ve benzeri uydurma
tâbirleri kullanmak veya tecziye yoluna gitmek veyahut da
ñu ve bu yabancæ makamlara bañvurup ilmî ve fikrî, medenî
ve aynæ zamanda Kur'an'î ve Peygamberî ve nihayet ilâhî
olan bu hareketi durdurma ve susturma yoluna gitmek
deåil; (Çünkü bu, cahillerin, acizlerin ve nihayet devlet
teröristlerinin iñidir...) Televizyon ekranlarænda ve dünyanæn
gözleri önünde açækoturumlar tertip edip, sizler gibi ilim
adamlarænæ da, Diyanet'in hocalarænæ da bu açækoturuma
davet etmeleri gerekmez mi? Medenî bir insana, ilim ve
hukuk adamæna yakæñan bu deåil midir? Yoksa birtakæm
uydurma kelimelerle, tehditlerle, ithamlarla müslümanæ ve
müslümanlaræ, bu en tabii haklarændan vazgeçirmeniz
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mümkün deåildir!.. Esas kökten dinci, esas fanatik, esas
çaådæñæ ve esas echel-i cüheladan tecehhül etmiñ birer
cahil, birer zalim sizler deåil misiniz?.." deyip bunlaræn
kulaklarænæ çekmeniz icab etmez mi? Bir ülkenin adalet
makamænæ, icra makamænæ böyle cahil, cahil olduklaræ kadar
da zalim ve aciz, Mehmet Ali Birand'æn da söylediåi gibi,
kelimenin tam anlamæyle bu ecinni taifeleri temsil ederse, o
memleketin ve o milletin hali ne olur? Kæyameti kopmaz
mæ?!.
Yok, bunlar birer ilim adamæ deåillerse, bulunduklaræ
koltuklaræ terk etmeleri ve ehil kiñilere bærakmalaræ gerekmez
mi?!.
Not: 3Meselenin fetva yönü: Sorun hocalara ve deyin ki;
"Ñeriat'æn hakim olmasænæ, Æslam'æn devlet olmasænæ, Kur'an'æn
anayasa olmasænæ hedefleyen bu hareket hakkænda kökten
dinci, fanatik, çaådæñæ ve benzeri tahkir edici tâbirler
kullanmak kâfirlik deåil midir? Kullananlaræn ve ræza
gösterenlerin dinî de imanæ da nikâhæ da gitmez mi? Tevbe
etmeden ölürlerse cenazeleri kælænær mæ?"
Æñte bu hususu da son olarak hocalara sorun!.. Basæn
yoluyla cevap versinler!..
————————Ekte gönderilenler:
1- Rektörlere ve öåretim üyelerine gönderilen açæk
mektup;
2- Bir video kaseti (son konuñma);
3- Hakkæ Sahibine Æade risalesi;
4- Bir ve iki numaralæ Beyyine'ler
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ORTODOKS VE KATOLÆK
KÆLÆSELERÆ PATRÆK VE
PAPALIK MAKAMLARINA
AÇIK MEKTUP

DUYMUYOR
MUSUNUZ, YOKSA
HOÑUNUZA MI
GÆDÆYOR?!.
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Aylardær, mensublarænæz ve hususiyle Særplar, BosnaHersek’te tarihin kaydetmediåi (zulüm ve vahñet) suçunu
ve cinayetini iñlemektedirler! Særp ordusu, elindeki aåær
silahlarla Bosna-Hersek insanæna saldærmæñ; kadæn-erkek,
yañlæ-çocuk, hasta-saålam, ayært etmeden, yer ve yurtlarænæ,
cami ve mâbetlerini, tarihi eser ve barænaklarænæ top ateñi
ve tanklariyle bañlaræna yækmakta, tahrib ve yerle bir
etmektedirler. Üstelik; elektrikleri kesilmiñ, sularæ kesilmiñ,
ekmeksiz ve elbisesiz bærakælmæñ, hastahanesiz ve ilaçsæz,
her imkândan mahrum ve mahsur edilmiñtir; iñin daha da
fecii Særp askerleri, kadænlaræn; ihtiyarlarænæn da, çocuk yañta
olanlaræn da ærzlaræna geçmekte, namuslarænæ
kirletmektedirler! Dahasæ da var: Kimileri kamplarda
zincirlere vurulmuñ, kimileri tank ve top güllelerine hedef
olmuñ, kimileri aç ve susuz bærakælmæñ, kimileri (Kadæn,
ihtiyar, çoluk ve çocuk...) göçe zorlanmæñ, kimilerinin
cesetleri ayaklar altænda ezilmiñ veya denize bærakælæp
balæklara yem edilmiñtir ve nihayet korkunç bir katliam
hüküm sürmektedir!.. Gerçi Ermenilerin Azerbeycan’da ve
Karabaå’da müslümanlara reva gördükleri cinayetler
bundan pek geri deåildir!..
Æñte; böyle fecaatler karñæsænda, bañta Birleñmiñ Milletler
olmak üzere, bütün Hæristiyan âlemi ve devletleri seyirci
kalmakta ve sus-pus olmakta; göndermiñ olduklaræ baræñ
gücü ve aldæklaræ tedbirler, göstermelikten ibaret olup
faydadan ziyade zarar getirmektedir...
Türkiye’ye gelince; Demirel hükümeti, gerek Bosna-Hersek hakkænda ve gerekse Azerbaycan ve Karabaå hakkænda
laf ebeliåi yapmaktan bañka bir ñey yapmamaktadær...
O halde insan kanænæn akmasænæn durdurulmasæ, ærz ve
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namuslara yapælan tecavüzlerin önlenmesi; Hæristiyanlæk
âleminde siz din bilginlerine, Æslam âleminde de biz din
bilginlerine düñmektedir. Yani, iñlenen bu insanlæk suçuna
„Dur!“ deme artæk sizinle bize düñtü! Zira akætælan insan
kanædær, saldærælan insan hukukudur, tecavüz edilen insanlæåæn
ærz ve namusudur! Ærñad ve ikaz makamænda bulunan bizler,
bütün bunlardan mesulüz; hem Allah huzurunda ve hem
tarih önünde mesulüz! Binaenaleyh susamayæz! Keza; bu
vahñet ve bu dehñetler karñæsænda susan veya hoñlanan
millet ve devletleri ve onlaræn idarecilerini, uyarma ve ikaz
etme, gerektiåinde kulaklarænæ çekme sizinle bize
düñmektedir. Bunlar; cahildirler, bunlar laik kafalædærlar, belki
de Allah ve ahiret inancændan mahrumdurlar; bunlarda
merhamet duygusu yoksa, bunlarda Allah korkusu yoksa,
bir yönüyle kusur bizimdir, suç bizimdir. Binaenaleyh bizim
hesab ve azabæmæz iki kat olacaktær!..
Allah, kulun kula zulmetmesini affetmez:
Bildiåiniz gibi, Allah, kendisine karñæ iñlenen ñirkin dæñændaki
suçlaræ baåæñlar ve affedebilir, fakat insanlæåa karñæ iñlenen
zulüm ve cinayetleri affetmiyecektir. Üstelik, bunlaræn azab
ve cezalaræ daha dünyada iken bañlæyacaktær.
Ve bu mesele bütün semavî kitaplarda ve hususiyle Tevrat
ve Æncil’de vardær. Æñte bunlardan sadece bir tanesini
kaydedeceåim:
„Bu sebeple, Æsrailoåullaræna ñunu yazdæk: Kim bir
ñahsæ, bir bañka ñahsa ya da yeryüzündeki bir fesada
karñælæk olmaksæzæn öldürürse, sanki bütün insanlaræ
öldürmüñ gibi, olur. Kim de onu (öldürülmesine engel
olmak suretiyle) diriltirse, bütün insanlaræ diriltmiñ gibi,
olur. Yemin olsun ki Peygamberlerimiz, onlara apaçæk
belgelerle gelmiñlerdi. Sonra bunun ardændan birçoåu,
yeryüzünde israfa varæp ölçüyü tañæranlardær.“ (Maide,
32)
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Ey Ehl-i Kitab ve Ey Ehl-i Æslam ve her iki tarafæn
dinbilginleri!
Æstisnasæz hepinize söylæüyor ve diyorum ki, gerek BosnaHersek’de ve gerekse Azerbeycan’da, Filistin’de ve benzeri
yerlerde cinayetler, katliamlar yapælæyor, mâsum insanlaræn
kanlaræ akætælæyor ve namuslaræ payimal ediliyor. Ve bütün
bunlar dünya insanlæåænæn gözleri önünde cereyan ediyor.
Ve bütün bu olup-bitenlere karñæ, dünya devletleri ve onlaræn
„Birleñmiñ Milletler“ gibi kuruluñlaræ ses çækartmæyorlar veya
göstermelik tedbir ve laflarla geçiñtiriyorlar. Ve artæk bunlaræn
ne kendilerinde ve ne de kuruluñlarænda hayær yoktur!
Zalimler zülmüne, kana susamæñ olanlar kan dökmeye,
namus düñmanlaræ tecavüzlerine devam etmektedirler.
Bütün bunlaræ melekler, defterlerine, tarihçiler kitaplaræna
kaydetmekte, insanlæåæn bu yüzkarasæna, yeni nesiller lânet
edecek, Allah’da lanet ve gazabænæ yaådæracaktær! Ve bu,
sadece canilerin, sadece idarecilerin, sadece Birleñmiñ
Milletler’in mi yüz karasæ?! Dini öåretme ve dini tebliå etme
makamænda bulunanlaræn da aynæ zamanda yüz karasæ deåil
midir?
Yüzkarasæ olmanæn derecesi:
Maide Suresi’nin 32. ayetinde gördünüz: Suçsuz bir adamæ
öldürmenin dehñet ve ñiddeti karñæsænda insanæn tüyleri
ürpermekte, yani bir adamæ öldürme bütün insanlæåæ öldürme
derecesinde korkunç bir suç olursa ve bir adamæn hayatænæ
kurtarmak bütün bir insanlæåæ kurtarmak demek olursa, bir
de bahis mevzuu olan yerlerde öldürülenlerin sayæsæ bir
deåil; yüzbinleri añarsa, iñte bunun bir hesabænæ yapæn,
neticede göreceksiniz ki, yüz bin sefer dünya insanlæåæ
öldürülmektedir. Ve iñte bunun hesabænæ vermeye, azabænæ
çekmeye kim tahammül edebilir?!. Elbette hiçbirimiz
veremeyiz!..
Öyle ise, geliniz bu fecaata hep birlikte bir çare bulalæm,

79

3-

hem de kæsa zamanda; hem de bir saatlæk bir zaman
geçirmeden! Neden? Çünkü; onlaræ birer babamæz ve
annemiz, onlaræ birer oålumuz ve kæzæmæz, onlaræ birer karæmæz
ve bacæmæz kabul etmemiz gerekmekte, dolayæsiyle hayatlaræ
bizim hayatæmæz, namuslaræ bizim namuslaræmæzdær. Bu
hususu ve bu inceliåi cahil, cahil olduklaræ kadar da
merhametsiz ve insafsæz idareciler anlæyamazlarsa bile siz
din bilginleri bunun idraki içindesiniz. Onun için sizlere
sesleniyor ve tekrar diyorum ki, geliniz hep birlike buna
çare bulalæm! Siz, sizin adamlarænæza, biz de bizim
adamlaræmæza seslenelim, baåæralæm! Gerekirse kulaklarænæ
çekelim ve ñayet yine de dinlemezlerse milletlerimizi
harekete getirelim de idarecileri sækæñtærsænlar da bu felakete
en kæsa zamanda çare bulsunlar, mütecavizlere „Dur!“
desinler de herkes hayatændan, namusundan emin olsun,
dünya huzura kavuñsun! Æñte bunu yapæn ve yapalæm!
Æñlenen suç insanlæk suçudur, istisnasæz hepimizi
ilgilendirmektedir!..
Not: 1- Aldæåæmæz mâlumata göre Særplar; Travnik, Tuzla
ve Zenica ñehirlerini de yerle bir etmek için Scud füzelerini
bu ñehirlere doåru yöneltmiñlerdir. Ñayet bu tip insanlæk
faciasæna sebebiyyet verecek füzeler kullanærlarsa, bu
durum, daha da vehim neticeler doåuracaktær. Dünya
müslümanlarænæn ve hususiyle müslüman gençlerin ve insaf
ehli dünya insanlæåænæn galeyana geleceåi muhakkaktær.
Nitekim:
Yer yer gençler bize müracaat ediyor ve diyorlar ki,
„Hocam artæk bizim sabræmæz tañtæ ve tahammülümüz
kalmadæ! Bize müsaade etmezseniz biz gençler, artæk sizleri
de dinlemiyecek ve bildiklerimizi yapacaåæz, silaha
sarælacaåæz; ya ölür ñehid oluruz ya da insanlæåæn namusunu
ve insanæmæzæn ñeref ve haysiyetini kurtarær gazi oluruz. Evet
bizim ecdadæmæz, Balkanlar’æ fethetmiñti ama, bunlar gibi
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mi yaptæ? Mâbetlerini mi yæktæ, kadæn, çoluk-çocuk, ihtiyar
yaralæ insanlarænæ mæ asæp kesti, din bilginlerine mi saldærdæ,
kadænlaræna mæ tecavüz etti?!. Üstelik üzüm baålarændan
geçerken yedikleri üzümlerin parasænæ üzüm dallaræna
asardæ.
Æñte müslüman mücahidler ve iñte Særp askerleri! Ñayet
Særplar, bu insanlæk dæñæ saldærælariyle bir misilleme yapmak
istiyorlarsa ve adamlaræ da buna seyirci kalæyarlarsa çok
yanælæyorlar!..
Særp askerlerini uyaræyor ve dünya insanlæåæna duyuruyoruz
ve diyoruz ki: Silahæmæzæ elimize alæp insanæmæzæn can ve
malænæ, yer ve yurdunu, ærz ve namusunu kurtarma artæk biz
gençlere düñtü! Çünkü gördük ve anladæk ki, ne hæristiyanlæk
âleminin papazlarænda ve ne de Æslam âleminin hocalarænda
hayær yok!
Onlar sadece kilise ve camilerde üç-beñ kelime ile kan
dökmenin, mal ve mülke, ærz ve namusa tecavüz etmenin
felaket ve fecaatændan söz ederlerse de fiiliyyata gelince
sadece kendi rahatlarænæ düñünür ve „Bana dokunmayan
yælan bin yañasin!..“ diyerek seslerini çækarmazlar.
Not:
Biz de buraya ikinci bir not koyarak, diyoruz ki, gençler
bu gidiñle artæk bizim kontrolümüzden de çækmæñ
bulunmaktadærlar; „Silaha sarælmanæn zamanæ gelmiñtir“
diyorlar! Ve artæk bu silaha sarælmanæn nerede duracaåæ pek
belli deåildir. Belki de üçüncü bir Cihan Savañæ’na
götürecektir. Belki de Allah’æn iradesi bu istikamettedir.
Çünkü, insanlæk artæk buna müstehak olmuñtur. Bunu
durduracak ancak birñey var o da herkesin üzerine düñeni
yapmasæ ve bu suretle tevbekâr olmasædær.
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ÖZGÜR GÜNDEM
GAZETESÆ'NÆN SORDUÅU
SUALLERE CEVAPLAR

"Kuruluñumuz
Saadet Devri bir
devleti model alan
Æslam Devleti'ni
hedeflemiñtir!"
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Özgür Gündem Gazetesi kendisinin de belirttiåi gibi kendi
sorduklaræ bir çok sorunun cevabænæ yayænlamamæñ ve verilen
cevaplardan bir kæsmænæ da eksik yayænlamæñlardær. Bu yüzden
soru ve cevaplaræn tam metnini yayænlæyoruz.
"ÖZGÜR GÜNDEM -KÖLN
Sayæn Cemalettin Kaplan, añaåædaki sorularæ
gazetemizin günlük bir gazete olduåunu ve sayfalarænæn
darlæåænæ göz önünde bulundurarak yanætlar ve tarafæmæza
iletilmesini saålarsanæz bizleri sevindireceksiniz.
Teñekkür ediyoruz.
1- Sayæn Cemalettin Kaplan, basænda sürekli olarak
"Kara Ses" olarak adlandærældænæz. Bize bunun
nedenlerini açæklar mæsænæz?
2- Bugün lideri olduåunuz Æslami Cemaatler
Hareketi'ni ne zaman örgütlemeye bañladænæz? Diåer
Æslamî akæmlarla yollarænæz neden ayrældæ?
3- 12 Eylül 1980 tarihinde silah zoruyla iktidaræ ele
geçiren beñ general kendilerini en iyi Kemalist ve
laiklik taraftaræ olarak ilan ettiler. Ama aynæ dönemde
Türkiye'de en fazla cami ve Æmam-Hatip okullaræ açældæ.
Bu nedenle kemalistlerin her dönemde dini karñælaræna
aldæklaræ söylenebilir mi?
4- Basæna yansædæåæ gibi Suudi Arabistan'æn verdiåi
mali destekle ve 12 Eylül generali Kenan Evren'in de
bilgisi dahilinde yurtdæñæ da dahil olmak üzere "Rabæta"
denilen örgüt örgütlenmeye bañladæ. Bundaki amaç
sizce neydi? Sizin ve çevrenizin bu örgütle iliñkileri
oldu mu?
5- Özellikle Æran'daki Æslam devriminden sonra Æslamî
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hareket dünyada bir geliñme gösterdi. Ancak ortada
bazæ iddialar var. ABD, Suudi Arabistan eliyle Æslam'æ
"liberalleñtirmek" istiyor. Bu nedenle Refah Partisi'ne
ciddi mali destekler sunduåu söyleniyor. Bu konuda
siz neler düñünüyorsunuz?
6- Türkiye'de ve yurtdæñænda Æslami akæmlar oldukça
çeñitlilik gösteriyor. Siz kendinizi bu çeñitliliåin
neresinde sayæyorsunuz?
7- Köln'de yaptæåænæz Hicrî Yælbañæ Toplantæsæ'nda
"Kemalistlerin Anadolu'yu iñgal ettiklerini, bu nedenle
bu iñgalcilere karñæ savañacaåænæzæ" söylediniz. Bu
mücadelenin kapsamæ nedir? Türkiye'de ve Avrupa'da
mücadele yöntemleriniz neler olacak? Türkiye
üniversitelerinin 27 rektörünü "Uyaræyoruz" dediniz.
Bunlara karñæ fiili bir eyleminiz gündeme gelebilir mi?
8- Diyelim ki, Kemalistler "Æñgal ettikleri Anadolu
topraklarænæ" gönül ræzasæyla terketmediler. Gündeme
silahlæ çatæñmalar gelebilir mi? Bu konuda askerî bir
hazærlæåænæz var mæ? Mücadele biçimleri bakæmændan
gerek Türkiye, gerekse dünyada kendinize en yakæn
gördüåünüz örgüt hangisi?
9- Bir de özellikle "Güneydoåu" da "Hizbullah" diye
bir örgüt ortaya çæktæ. Bu örgütün Kürt bölgelerinde bir
çok siyasî cinayete katældæåænæ, gazetecileri
öldürdüåünü, devletin kontr-gerillasæyla iç içe olduåunu
gösteren bir çok bilgi var. Bu örgütü nasæl
deåerlendiriyorsunuz?
10- Türkiye'de aynæ zamanda Hizb-i kontra olarak da
adlandærælan bu örgütle sizin iliñkileriniz oldu mu?
Æliñkide bulunduåunuz Afganistan Hizb-i Æslami veya
Filistin HAMAS hareketiyle bu örgütün bir benzerliåi
var mæ?
11- Son dönemde Æslamî hareket bir geliñme
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göstermesine raåmen bir kaç merkeze bölünmüñ
durumda. Bunlardan en belirgini Suudi Arabistan ve
Æran olarak kendisini göstermektedir. Æran'daki Æslamî
devrimi nasæl deåerlendiriyorsunuz? Æliñkileriniz var
mæ? Veya Æran uluslararasæ Æslamî hareket içinde nasæl
bir rol oynuyor?
12- Kürt sorunu son yællarda PKK'næn yürüttüåü gerilla
savañænæn da büyük etkisiyle Türkiye'nin gündeminin
birinci maddesi haline geldi. Bu sorun hakkænda ne
düñünüyorsunuz? Somut bir programænæz var mæ? Sizce
Kürt sorunu salt ahlaksal ve vicdansal bir sorun mudur?
Yoksa bölgede otuz milyonluk bir halkæn kaderini
belirleyecek siyasî bir çözüme mi muhtaçtær?
13- Son bir kaç yælda gerek yurt içinde gerekse yurt
dæñænda Æslamî hareket içinde Kürt sorununa bakæñ
açæsæ tartæñælmaya bañlandæ. Hatta bazæ örgütlerden
Kürtler, Türk Æslamcælar'æ "Kürt sorunu konusunda resmî
ideolojiyi savunuyorlar" diyerek ayrældælar. Sizde
böylesine bir geliñme oldu mu?
14- Kürtlerin kendi Æslamî örgütlenmelerini nasæl
buluyorsunuz? Örneåin bir Yurtsever Dindarlar
Birliåi'nin kurulmasænæ nasæl karñæladænæz?
15- Sizce Ñeyh Sait salt dinî bir lider miydi? Yoksa
Kürt halkænæn bañkaldæræñænæ örgütleyen ve Kürtlerin
özgür olmasæ için mücadele eden biri miydi?
16- Kürt sorunuyla birlikte bugün Said-i Nursi yeniden
tartæñælmaya bañlandæ. Sizce neden Kemalistler yællarca
onun salt dini yanænæ önde tuttular, geliñmesine olanak
saåladælar? Onun aynæ zamanda bir Kürt düñünürü ve
zamanænda bir Kürt yurtseveri olduåunu gizlediler.
17- Kur'an-æ Kerim'in kürtçe yayænlanmasæ için çabalaræn
olduåu bilinmektedir. Mevlüt zaten daha önce Kürtçe
basælmæñtæ. Bu türden çalæñmalaræ nasæl karñælæyorsunuz?
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18- Genel Kurmay, Güneydoåu'da kirli savaña herkesin
katælmasæ için bir çaåræ çækardæ. Adænæ da "Topyekün
mücadele" koydu. Siz kendinizi bu topyekün savañ
içerisinde görüyor musunuz? Görmüyorsanæz neden?
19- Köln toplantæsændan sonra Ankara DGM savcæsæ
Nusret Demiral yældæræm hæzæyla hakkænæzda dava açtæ.
Dæñiñleri Bakanlæåæ açæklama yaptæ, Türk basænæ, örneåin
müslüman geçinen Tercüman gazetesi dahi sizi hedef
haline getirdi. Bir anlamda jurnallediler. Almanya'ya
bir takæm mesajlar verildi. Bu durumdan buradaki
çalæñmalarænæz etkilendi mi?
20- Burada ve Türkiye'de gizli çalæñæyorsunuz. Gücünüz
ne kadar? Örneåin Almanya'da kaç cami, dernek ve
kuruluñu kontrol edebiliyorsunuz? Alman makamlaræ
bu çalæñmalarænæzæ nasæl karñælæyor?
21- Uzun yællardan beri yurt dæñændasænæz. Türkiye'ye
dönmeyi düñünüyor musunuz?
22- Gazetemiz aracælæåæyla Türk ve Kürt
müslümanlaræna vermek istediåiniz bir mesaj var mæ?
NOT: Yazænæza otobiyografænæzæ da ekler misiniz?
Yazdæåænæz kitaplaræn isimleri ve yayænlarænæzæ da
belirtirseniz seviniriz. Fotoårafænæzæ da rica ediyoruz.
Yeniden teñekkürler!"
Cevap: 1- Bize "Kara Ses" diye bir lakap takmalarænæn
sebebi, Kemalistlerin aciz ve haksæzlæklarænæn ifadesidir.
Medenî insan, ortaya atælan bir iddiaya karñæ, yanlæñ olduåunu
ileri sürer, ilmen ve fikren delillendirir ve karñæ tarafæ bu
suretle iknaa çalæñær. Medenî deåilse veya hatalæ kendisi ise,
ñahsa ve ñahsiyete hücum eder ve hakaretamiz ifade ve
beyanlarda bulunur. Kenan Evren, Adana Çukurova
Üniversitesi'nde bizim bir bandæmæzæ toplantæya getirir, ne
kendisi ve nede hampalaræ verecek cevaplaræ olmadæåændan
aralarænda anlañmæñ gibi, iyisi mi biz buna "Kara Ses"
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dersek iñini bitirmiñ oluruz da insanlar, bundan nefret edip
terkederler. Halbuki hiç de öyle olmadæ; "Deveye köpek
ürer kabilinden" gülüp geçtiler.
Cevap: 2- Bugün bañænda bulunduåumuz cemaat, bundan
takriben on sene öncesi teñekkül etmiñtir. Bu cemaat
aslænda partici idi. Parti ise müslümanæn ruhuna da metnine
de aykæræ idi. Biz, vahye dayanan Peygamberî bir sistemi
kendilerine anlatænca, particileri terkedip bize geldiler. Daha
doårusu; diåer kuruluñlar ya particidir ya da tavizcidir
veyahut da, Kemalistler de olduåu gibi, laik kafalædærlar. Biz
de ise; ne laik kafalælæk vardær, ne tavizci ve ne de parti gibi,
Æslam'a yabancæ bir sistem vardær. Bizim sistemimiz ve bizim
davamæz; vahye dayanan, tamamen Æslamî bir devlet
kurmaktær. Metodumuz ise, Peygamberî bir metoddur; bu
da yine tamamen vahye dayanær, kaynaåænæ Allah'tan alær!..
Æñte böyle bir davayæ hedefliyen ve böyle bir metodla yola
çækan ve bu yolla o hedefe giderken, ne pahasæna olursa
olsun, taviz vermiyen bir kuruluñun hedefte, metodda ve
taviz üstüne taviz vermede böyle olmæyan diåer kuruluñlarla
elbette yollaræ ayrælmæñ olacaktær.
Cevap: 3- Türk ordusu her devirde ve her dönemde dine
karñædær. Çünkü kemalist zihniyetle yetiñtirilmiñdir. Kemalist
zihniyet ise, komünist zihniyetten daha fazla Æslam'a ve
Æslam Ñeriat'æna düñmandær. Bu itibarla, Türk ordusuna, kæzæl
ordu ismini de verebilirsiniz! Beñ generalin idareye geldikleri
dönemde yapælan camilerin, açælan Æmam-Hatip Okullaræ'næn
daha önceki dönemlere nazaran sayæca çok olmasæ, bunlaræn
dine karñæ olmadæklarænæ göstermez. Çünkü, her dönemde
olduåu gibi, bunlaræn döneminde de bu binalar tamamen
halk tarafændan yapælmæñtær. Yani, kendileri bütçeden para
ayærmamæñlardær, camiilerin açælæñæ, bunlaræn iznine baålæ
deåildir. Ænñaatlaræ bitmiñ olan Æmam-Hatip Okullaræ'næn
açælæñæna izin vermemeklik edemezlerdi. Alañaåæ ettikleri
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idare genelde kendilerini tasvib etmiyordu ve bir nevi
karñælarænda idi. Tutunabilmeleri için halka ñirin görünmek
istiyorlardæ. Dolayæsiyle, halkæn kendi parasiyle yaptærdæklaræ
Æmam Hatip Okullaræ'næ açmalaræ kendileri için bir taviz de
olsa, açmamazlæk edemezlerdi. Binaenaleyh, bu kabil
hareketlere bakarak bunlar dine düñman deåildir, demek
isabetli deåildir.
Cevap: 4- Bu suale isabetli bir cevap vermek için
Amerika'næn Æslam Dini'ne karñæ tavrænæ çok iyi bilmek lazæmdær.
Amerikan halkæ hæristiyandær ve hæristiyanlæk kilisesine baålædær.
Ñu da ortaya çækmæñtær ki, Hæristiyanlæk
Æslamî akæmlaræn karñæsænda mukavemet edecek bir güce
sahip deåildir. Neden? Çünkü, Æslam, vahye dayanan,
ilhamænæ Kur'an'dan alan, tabii ilimlerle asla çatæñmayan,
insanæn ruh yapæsæna da, madde yapæsæna da tæpa tæp uyan ve
tatmin eden bir din olmanæn yanænda Hæristiyanlæk, miyadænæ
doldurmuñ, ilahi hüviyetini kaybetmiñ, hurafeler bataklæåæ
haline gelip dejenere olmuñ bir dindir. Bu itibarla Amerika,
biliyor ve inanæyor ki, "Ben, bozulmuñ böyle bir dinle, her
ñeyi cihanñümul olan Æslam'æn karñæsæna çækæp Æslamî
cereyanlaræ durdurmamæz mümkün olmæyacaktær. Æñte bu
tehlikeyi gören Amerika, iki silahla Æslam'æn karñæsæna
çækacaktær. Bunlardan biri demokrasi, diåeri de Æslam'æ yine
müslümanlaræn eliyle bozmak ve kendisinin istediåi bir hale
getirmek.
Burada istidrat yoluyla bir hakikatæ anlatmak gerekiyor: Bir
vakitler, Æslam düñmanlæåænæn temsilciliåini, Ængilizler
yapæyordu ve onun bu düñmanlæåæ Selanikli Mustafa'yæ
yetiñtirip, iñin bañæna Türk Milletinin bañæna getirmesi, Æslam
âleminin birliåini saålæyan Hilâfet'i kaldærmasæ, Ñeriat'æ
laåvedip dini devletten ayærmasæ ve bu suretle dini devletsiz,
devleti de dinsiz bærakmasæ ve neticede dinin kol ve kanadænæ
kæræp onu güçsüz bærakmasæ noktasæna kadar sürdü. Ve bu
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noktadaki Æslam düñmanlæåæ görevini Amerika'ya
devrederken ñöyle demiñ oluyordu:
"Ben; yetiñtirdiåim Mustafa Kemal'in eliyle, bir taraftan
Hilâfet'i kaldærtarak Æslam âleminin birliåini parçaladæm; bir
taraftan da dini devletten ayærarak kol ve kanadænæ kærdæm ve
onu güçsüz ve zararsæz hale getirdim ve nihayet Æslam,
bugün hæristiyanlæk âlemi için bir tehlike deåildir. Bunu
bilesin! Fakat bu, kâfi deåildir; Mühim olan onun bu güçsüz
halini ilelebed devam ettirmektir! Yoksa, bu din, kærælan kol
ve kanadænæ tamir eder, din ve devletini birleñtirir, Hilâfet'i
ihya eder, Æslam birliåini saålar ve daha sonra karñænæza
çækar!"
Tavsiyeler:
(Ængilizler, Amerika'ya tavsiye eder ve der ki:)
"1- Adamlar yetiñtirip, lime lime olan devletlerin bañæna
onlaræ geçireceksin ve fakat onlaræn ipi senin elinde ve
emrinde olacaktær. Verdiåin istikamette gitmedikleri takdirde
alañaåæ edip yerlerine yeni kuklalar, getireceksin! Bu, kâfi
gelmiyorsa, hükümet darbeleri yapacak, askeri idareleri
iñin bañæna getireceksin ve çizgiden çækæp Ñeriat'tan, devletten
bahsedenler olursa, asker kafasæyla bunlaræn bañænæ
ezeceksin!
2- Ve ñayet bu suretle ve ñiddet kullanarak devlete doåru
giden adæmlaræ durdurmak mümkün olmazsa, aålæyan
çocuåun aåzæna meme verircesine yine ipin ucu sende
olmak kaydiyle ælæmlæ, yani namaz kælan ve fakat Ñeriat'æ
saptæran kiñileri iñin bañæna getirirsin veya dinden, imandan
bahseden ve fakat yine ipin ucu senin elinde olup ve aynæ
zamanda demokrasi metodunu benimseyen partiler
kurdurursun ve bu suretle de müslümanlaræ avutur ve
uyutursun!.. (Misal istenirse: Namaz kælan Özal, inñaallah,
mañaallah diyen Demirel! Æñte münafæk tipli insanlar! Bunlar
yerine göre namaz kælæp, "inñaallah, mañaallah" deyip
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müslümanlarla beraber olurlar! Diåer taraftan da "Biz Ñeriat'a
karñæyæz, biz teokratik devlete karñæyæz" diyerek kâfir yanænda
olduklaræ imajænæ verirler. Partilere misal ise, ikiyüzlü liderleri
iñin bañæna koyarsæn: Onlaræn bir ayaåæ camiide
müslümanlaræn yanænda, dinden imandan bahsederler, bir
ayaklaræ anætkabirde olup kemalistlerle beraber olurlar, derler
ki, "Bizim partimizin dinle bir ilgisi yoktur, biz Atatürk'e karñæ
deåiliz, saygæ duruñuna herkesten önce geldik. Kurmak
istediåi aåær sanayiyi biz kurduk, saå olsaydæ bizim partimizi
seçerdi, laiklik dinsizlik deåildir; laiklik din hürriyetinin
te'minatædær," derler ve bu suretle de kemalistlerin yanænda
olduklarænæ ima ederler...)
3- Yalnæz bir ñey eksik kaldæ. O da malî kaynak! Petrolu
zengin olan devlet ve milletlere yanañær, onunla dostluk
kurar, onlaræn saltanat ve krallæklarænæn garantilerini üzerine
alærsæn ve bu ñekilde çeñitli isimler altænda ajanlarænæn ve
adamlarænæn para kaynaklarænæ saålar, din kisvesi altændaki
görevlilerden de onlaræn maañlarænæ verir ve onlaræ
midelerinden sisteme baålarsæn ve neticede "Gel keyfim,
gel!.." dersin ve rahat edersin!..
Æñte Rabæta ve iñte kuruluñundaki gaye! Millî Görüñ'te iken
bize de bir hocalar listesi geldi. "Ben, böyle karanlæk
kuruluñlardan para almam!.." diyerek ismimin silinmesini
istedim ve ondan sonra da o maksatla Rabæta'dan birkaç
sefer gelenler oldu ise de reddettim.
Cevap: 5- Bu sualin cevabænæ da dördüncü cevaptan
çækarabilirsiniz.
Cevap: 6- Biz kuruluñ olarak bütün bu akæmlaræn dæñændayæz.
Zira kuruluñumuz; Saadet devri bir devleti model alan Æslam
Devleti'ni hedeflemiñ, peygamberî bir metodu benimsemiñ
ve bu metodla hedefe giderken ne pahasæna olursa olsun,
taviz vermemeye azmetmiñ ve nihayet her ñeyini fetvaya
baålamæñtær. "Ümmet" noktasændan hareket ederek ærkçælæåæ
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ñiddetle reddetmiñ ve nihayet her ñeyini fetvaya baålamæñtær.
Æñte bu ñart ve bu vasæflaræ bünyesinde toplayan böyle bir
kuruluñ, ne Anadolu'da vardær ne de Avrupa da!..
Cevap: 7- Anadolu'daki mücadelemizin ve yöntemimizin
sænær ve ñeraitini tayin ve tesbit edecek merci Æslam fækhæ ve
Æslam ñurasædær. 27 üniversite rektörüne tebliå mahiyyetinde
açæk mektuplar gönderdik. Daha da göndereceåiz ve basæn
yoluyla onlaræ köñeye sækæñtæracaåæz. Umursamaz veya
haylazlæk yaparlarsa, hocalaræ olarak, kulaklarænæ çekeriz...
Cevap: 8- Bu sualin cevabæ, yedinci cavapta vardær ve
aynædær. Bizde koalisyon ortaklæåæ yoktur ve olamaz. Çünkü,
kuruluñlar arasænda az taviz verenlerle çok taviz verenler
arasænda pek fark yoktur. Bir kazan su düñünün; içine düñen
necis, ister bir damla olsun, isterse bir kilo! Ækisi de suyu
necisler ve artæk o su ile ne abdest alænær ve ne de içilir?
Cevap: 9- Yukarda gördük: Tebliå açæk, teñkilatlanma
gizlidir. Bu itibarladær ki, yeri ve yurdu ne olursa olsun, soyu,
dili ve rengi ne olursa olsun, farketmez. Mühim olan söz, fiil
ve hareketleridir ve bu hareketlerin edille-i ñer'iyyeden
kaynaklanmalarædær. Æñte ölçü budur; Ve bu ölçü aynæ
zamanda "Ümmet ölçüsüdür." Binaenaleyh, ferd olsun,
kuruluñ olsun ve hatta devlet olmuñ olsun; söz, fiil ve
hareketleri ümmet ölçülerine uyuyorsa ona "Æslamî hareket"
der, onunla iñbirliåine gireriz. Yok, ñayet hareketlerinin
esas ve prensiplerini ortaya koymamæñlarsa, onlaræ ñübhe
ile karñælar, mahiyyetlerini, bütün veche ve gerçekleriyle
ortaya koymalarænæ ve neñriyat hayatæna intikal ettirmelerini
kendilerinden isteriz. Ve ñayet hareketlerinin mahiyet ve
hakikatlerini açæk, net ve kesin bir ñekilde ortaya koymazlar
veya fiiliyyat ve icraatlaræ, ortaya koyduklaræ esas ve
prensiplerine uymazsa, yine kendilerine ñüphe ile bakar ve
tenkid ederiz. Demek oluyor ki, isim mühim deåildir. Neden?
Çünkü bir kaide vardær: "Kiñinin iñi aynasædær, lafa bakælmaz!"
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Keza; bahis mevzuu edilen bir kuruluñun bañka bir kuruluñla
benzerliåinin olup olmadæåæ ölçüsü, yine bu ölçülerdir. Ölçüyü
açæk, net ve kesin bir ñekilde vermemiñ ise, onlar arasænda
bir mukayese ve deåerlendirme yapmamæz mümkün olmaz.
Binaenaleyh:
10. ve 11. suallerinizin cevaplaræ da bu bölümdedir.
Ancak Æran'a ve Æran'daki devrim hareketine bakæñ açæmæzæ
prensiplerimizin (10. maddesinden okuyabilirsiniz.)
Cevap: 12- Gündeme gelip gelmemesi , sayæsænæn azlæk
veya çokluåu, bir milletin ümmet olma vasfænæ deåiñtirmez.
Bunu belirttikten sonra, bu meselenin büyümesi, yönetime
Æslam'æn hakim olmamasændandær. Çünkü Æslam, hiçbir ærka,
millete üstünlük vermemiñ ve bütün müslümanlaræ eñit
kabul etmiñtir.
Æslam âlemi içerisine laiklik fikrinin yerleñtirilmesinin
ardændan, bütün müslümanlaræ birbirine baålayan bu baå
kopmuñ, yeni yönetimler de ærkçælæk esasæ üzerine
kurulmuñtur. Æslam topraklaræ haçlælaræn hile ve desisesi ile
parçalanmæñ, ufak toprak parçalaræna bölünmüñ ve aralaræna
kalæn sænærlar örülmüñtür. Bu her toprak parçasænæn içerisinde
deåiñik ærktan kavimler kalmæñ, ærkçælæåæ ön planda tutan laik
ve ærkçæ yönetimler, azænlækta kalan kavim mensublaræna
zulmetmiñler ve onlaræn her türlü tabii haklaræna yasak
koymuñlardær.
Bunun Anadolu'daki sebebi de kemalizmdir. Kemalizm
devam ettiåi müddetçe karmañæklæk ve olaylar devam
edecektir. Bunun tek çaresi kemalist düzenin yækælmasæ,
Æslam'æn hakim olup, ümmet fikrinin tesis edilmesidir.
O zaman her türlü zulüm, fesad, ortadan kalkacak; "Ne
mutlu Türküm diyene!" teraneleri yok olacaktær. Herkes
dilinde, kültüründe, yönetiminde serbest olup tek gaye
Æslamæn yüceltilmesi olacaktær.
Nitekim Hz. Peygamber'in (s.a.v.) yanænda ve devlet
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idaresinde çeñitli ærklara mensub elemanlar ve kumandanlar
vardæ. Onlar çeñitli ærklara mensublardæ ama bir tek gayeleri
vardæ; O da Ælâ-i Kelimetullah'dæ.
Hiçbirinin ærkæ, rengi, dili inkâr edilmiyor, yasaklanmæyordu.
Habeñli olmasæ hasebiyle Bilal-i Habeñi, Farslæ olmasæ
hasebiyle Selman-æ Farisî, Suheyli Rumi deniyordu.
Cevap: 13- Hangi soydan olursa olsun, ümmet olma vasæf
ve ñartlarænæ muhafaza edenleri tasvib eder ve onlarla
iñbirliåine gireriz. Ñayet muhafaza etmede kusur ve hatalarænæ
görürsek, kusurlarænæ ikmal, hatalarænæ tashih etme yolunda
tebliåatæmæzæ yapar; ikaz ve irñada çalæñæræz...
Cevap: 14- Ayræ ayræ isimler altænda teñkilatlanma iki
sebepten ileri gelir. Bunlardan biri mahallî ve idarîdir. Yani,
hedef ve gayede bir fark yoktur; sadece hizmetlerin ve
irtibatæn daha kolay ve daha verimli olmasæ bakæmændan
olursa ve aynæ merkezden idare edilirse bu güzeldir ve hatta
lüzumludur. Mesela: Bizim Avrupa teñkilatænæn bölgelere
veya Avrupa devletlerine ayrælmasæ veyahut "Avrupa ve
Türkiye" kuruluñlaræ diye ayrælmasæ ve daha geniñ manada
"Avrupa, Türkiye, Ængiltere, Amerika, Mæsær ve benzeri" gibi,
bulunduklaræ millet ve devletlere izafeten ayræ ayræ isim
almalaræ gibi ki, bunda dediåim gibi, bir sakænca yoktur ve
hatta zarurîdir.
Ve ñayet böyle deåil de ayræ bir bañçekmek, ümmet olma
fikrini bir tarafa bærakæp tamamen mahallî ve ærkî vasæf ve
ñartlaræ esas alan, kendilerine "Æslamî kuruluñ" ismini verseler
de tasvib etmeyiz.
Cevap: 15- Ñeyh Said'i, biz sadece dinî lider olarak
tanæmaktayæz. Æki delil: Bunlardan biri, Ñeriat ahkamænæ
kaldæran Mustafa Kemal ve Kemalistlere karñæ çækmæñ olmasæ
ki, verilen fetva bunu göstermektedir. Ækinci delil ise; Müftü
ve ileri gelenleri yardæma çaåærmada Türk-Kürt ayæræmæ
yapmamæñ olmasædær.

93

3-

Cevap: 16- Said-i Nursi'yi iki yönden tahlil etmek lazæmdær.
Bunlardan biri, kendinin ñahsiyeti diåeri de kemalistlerin
onu deåerlendirmesi.
Ñahsiyyeti yönünden:
Said-i Nursi; "Falanæn düñünürü, filanæn düñünürü" demek
yerine o, bir Æslam âlimi idi. Hem Æslam'æ her yönüyle bilen ve
her inceliåine nüfuz eden dünyevî ve uhrevî cebhelerine
vakæf olan bir âlimdi. Fikri de zikri de Æslam'dæ; Æslamî
çerçevede düñünür, Æslamî çerçevede düñündüklerini ve
bildiklerini dile getirir ve yazæya dökerdi. Eserleri ortadadær,
hilafænæ düñünmek zordur...
Kemalistlerin onu deåerlendirmelerine gelince:
Bir kere bilelim ki, kemalistlerin deåerlendirmeleri bizim
için bir ölçü deåildir. Zira onlaræn herhangi birini
deåerlendirmesinin ölçüsü, ya inkilablarænæn menfaatæ, yahut
da inkilablaræ için gördükleri tehlike! Kemalistler Said-i
Nursi'yi bir Kürtçü olarak deåerlendirip bu vasæfla
karalæyabilirlerdi ve Türkler'in gözünden düñürüp eserlerini
okumaktan nefret ettirebilirlerdi. Fakat Allah'æn bir hikmeti
idi ki, onlaræ ñañærttæ da onu bir Kürtseveri ve Kürtçü olarak
deåil de bir din âlimi olarak gündeme getirdiler. Fakat ona
"Din âlimi" demediler, hakkænda medhedici bu tâbiri
kullanmadælar; ona softa, yobaz, örümcek kafalæ, mürteci ve
benzeri tâbirleri kullanarak efkâr-i umumiyyede ona karñæ
nefret duygusunu uyandærmak istiyorlardæ.
Bañka bir ifade ile: O devirlerde "Mürtecilik" damgasæ
kemalistlerin elinde bir silahtæ. Muaræz ve muhalif din
âlimlerine karñæ bu silahæ kullanæyorlardæ. Evet Kürtçülük de
onlar için bir silahdæ ama mürtecilik o devir onlar için daha
keskindi. Nitekim; Ñeyh Said'i gözden düñürmek için daha
çok Kürtçülük silahænæ kullandælar, ona "Kürtçü" dediler.
Neden? Çünkü, o devirde ve içinde bulunduåu hareket, onu
gerektiriyordu...
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Bu ñekilde deåerlendirmemiz bizim yorumumuzdur. Bañka
türlü yorum da yapælabilir. Yorumumuzda isabet etmiñ isek,
Rabb'imin bir lütfudur. Hata etmiñ isek ñahsæma aittir.
Cevap: 17- Kur'an-æ Kerim'in Kürtçe tercemesi de caizdir,
diåer dillere terceme edildiåi gibi. Ancak iki ñartla: 1Terceme meâl ñeklinde olmalæ. 2- Bir fikir edinebilirse de
hüküm çækarma yoluna gitmemeli ve Kur'an'la ilgili diåer
hükümlerde de onu Kur'an hükmüne tabi tutup ne namazda
okumalæ ve ne de ona "Kur'an" ismi vermemelidir. Ya ne
isim vermeli? "Kürtçe Kur'an Tercemesi" demelidir.
Cevap: 18- Hayær görmiyoruz. Çünkü fetvasæ alænmamæñ
ve Allah'æn ræzasæ kasdedilmemiñ bir savañtær. Körfez
Savañæ'nda da böyle demiñtik.
Cevap: 19- Hayær etkilenmedi! Normal ve hatta daha hæzlæ
tebliå hizmetlerimizi Elhamdülillah, devam ettirmekteyiz!..
Cevap: 20- Yukarda da kaydettiåimiz gibi "Tebliå açæk,
teñkilatlanma gizlidir" fehvasænca bu sualinizin bununla ilgili
kæsæmlaræna cevap vermiyeceåim. Alman makamlaræna
gelince, müdahele etmediklerine göre normal karñælæyorlar,
demektir.
Cevap: 21- Ñimdilik düñünmiyorum. Kaldæ ki, gidip
gitmememiz ñura'næn kararæna baålædær.
Cevap : 22- Selamlaræmæzla birlikte bizim mesajæmæz bellidir;
ihyasæ ve ilanæ yapælmæñ, anayasasæ yazælmæñ ve ilan edilmiñ,
Tevhid bayraåæ asælmæñ, topraåæ Anadolu, hükümet merkezi
Æstanbul, ordusu, ayært etmeksizin Kürt, Türk, Arab ve saire
topraklaræn sahibi bütün bir ümmet olan Federe Æslam
Devleti'ni kabul edip onun bayraåæ altænda bir an evvel
toplanmalarædær... Æñte bu meselemizi, gazeteniz vasætasæyle
insanæmæza bir de siz duyurursanæz biz de memnun ve
müteñekkir oluruz!
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ÆHTÆLAFLAR VE
ÇÖZÜM ÑEKÆLLERÆ
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Mukaddime:
Öyle bir dünyada yañamæñæz ve halen de yañamaktayæz
ki, insanlar arasændaki ihtilaflar birbirini takib etmekte ve
belki de bundan böyle takib edecektir!..
Kâr mæ getirmiñ yoksa zarar mæ?
Tarihe baktæåæmæz zaman göreceåiz ki, ihtilaflaræn çok
cüz’isi müstesna, hep zarar getirmiñtir. O müstesna olan
cüz’isi de ictihadda ve ilimde olan ihtilaflardær. Mamafih,
bahis mevzuu meselede de yine ittifak tercih edilir. „Benim
ümmetimin ihtilafæ rahmet-i vasæa, ittifakæ ise hüccet-i
katæadær,“ sözü bunun bir ifadesidir. Diåer ihtilaflar ise;
savañlara, harb ve darblere, katl ve cinayetlere, sürtüñme
ve huzursuzluklara, kærælma ve darælmalara sebebiyyet
verdiåi gibi en azændan iñbirliåi, güçbirliåi yapælmasæna mani
olmuñtur.
Kabil ve Habil hadisesi, bir ihtilaf neticesidir; Tufan
hadisesi, bir ihtilaf neticesidir; Nil hadisesi, bir ihtilaf
neticedir; bir put kærma hadisesi bir ihtilaf neticesidir; bir
Uhud Savañæ, bir Hendek Savañæ bir ihtilaf neticesidir; bir
Cemel Vak’asæ, bir Sæffin Savañæ bir ihtilaf neticesidir; bir
Sünni ve bir Ñii hadisesi, bir ihtilaf neticesidir; bir teslis ve
bir Tevhid mücadelesi bir ihtilaf neticesidir; kemalizmin
getirdiåi ñirk ve bunun karñæsæna çækan Æslamî hareket, bir
ihtilaf neticesidir.
Devede kulak kabilinden kaydettiåim ihtilaflar ve neticeleri;
insanlaræn yanyana gelip birbirlerini veya fikirlerini hiç
tanæmadæklarændan veya çok az tanædæklarændan ileri
gelmektedir. Ve bu, pek tabiî idi, Çünkü, insanlaræn
kendilerini veya fikirlerini kolayca yanyana ve bir araya
getiren dünün araç ve gereçleri, çok az ve yetersizdi. Fakat
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bugün araç ve gereçler, ne sayæ itibariyle azdær ne de sürat
itibariyle! Bir kere günün kara ve hava vasætalarænæ bir
düñünün; bir kere mektuplañma, telefonlañma, fakslañma
yollaræyla haberleñme ve malumatlañma kolaylæåænæ da bir
düñünün!.. Allah Resulü (s.a.v.):
„Sizler, çok yakænda ñehirlerin birbirine yaklañtæklarænæ
göreceksiniz!“ diye bu gerçeåe iñaret etmiñtir; ñehirler
birbirine yaklañmæñ ve neticede dünyanæn bütün ilim ehli ve
fikir erbabæ âdeta bir ñehrin sakinleri haline gelmiñlerdir.
Binaenaleyh, „Ælim ve fikir ehlinin birbirinden habersiz, veya
uzak veyahut gelip gitmesi zordur!..“ gibi söz ve
muazeretlerin mâkes bulmasæna ve kabul görmesine
günümüz dünyasænda artæk yer kalmamæñtær. Ve netice
itibariyle ñunu rahatlækla söyliyebiliriz ki, günün dünyasænæn
sakinleri olarak, tarihten süregelen veya günümüzde vuku
bulan mesele ve hadiseleri ve bu hadiselerden doåan ihtilaf
ve ihtilatlaræ gündeme getirip bertaraf etmezsek, açæk
oturumlar tertib edip dört göz bir arada görüñmezsek
veyahut günü gününe ve hatta dakikasæ dakikasæna
yazæñmalar yapmak suretiyle ittihadæ temin etmezsek, ne
Allah nezdinde ve ne de tarih önünde kendimizi
mesuliyyetten kurtaramayæz; Allah’æn gazabæna, gelecek
nesilllerin lanetine müstehak oluruz.
O halde günün dünyasænæn ilim ve fikir adamlaræna, tebliå
ve irñad makamænda bulunan din bilginlerine sesleniyor ve
diyoruz ki:
Geliniz, aramæzdaki ihtilaf mevzularænæ önce bir tesbit
edelim, sonra da onlaræ halletme yoluna gidelim! Ben
inanæyorum ki, ñartlaræna riayet edildiåi takdirde
insanoålunun önünde ihtilaf diye bir ñey kalmæyacaktær; hepsi
hall’ü fasl edilecek, birlik ve beraberlik saålanmæñ olacaktær!..
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Æhtilaflaræ hall-ü fasletmenin ñartlaræ:
Sadece iki ñey:
1- Æyi niyyet,
2- Asæl kaynak.
Æyi niyyet:
Æyi niyyet demek, kæsa tarifiyle hakkæn tecellisi, hakikatæn
ortaya çækmasæ, Allah’æn ræzasænæn kazanælmasæ demektir.
Yani; yapælan bir iñte, söylenilen bir sözde, ileri sürülen bir
fikirde aranælan, kastedilen bir ñey var; o da hakkæn ortaya
çækmasæ; sabit ne ise, vakæa mutabæk hangisi ise, aslæna ve
esasæna uygun hangisi ise ve nihayet Allah’æn yanænda ve
indinde doåru olan, isabetli olan, hak olan ve O’nun ræzasæna
uygun olan hangisi ise, iñte o ortaya çæksæn, iñte o kendini
göstersin!.. Æyi niyyete hüsn-i niyyet, güzel niyyet,
hakkaniyyet, samimiyyet, ihlas gibi isimler de verilir.
Bu itibarladær ki, munazaralarda, yani açæk oturumlarda
gaye, taraflardan herhangi birinin kazanmasæ, galib gelmesi
deåildir; hakkæn tecellisi doårunun bulunmasædær. Yani hak
ortaya çæksæn da kimin eliyle ve kimin diliyle ortaya çækarsa
çæksæn! Mühim olan, önemli olan haktær, hakkæn tecellisidir!
Onu söyleyen ister Ali olsun, ister Veli olsun!..
Æñte iyi niyyetli olmanæn alameti, belirtisi budur. Bir de bunun
tersi vardær. „Söz benim olsun da, söz bende bitsin de hak
ne olursa olsun!..“ der ve münazara böyle bir hava
içerisinde olup biter. Böyle bir havanæn hakim olduåu açæk
oturuma münazara dilinde „Muanede ve mükâbere“ ismi
verilir. Yani inatlañma ve kibirleñme! Maksat, hakkæn ortaya
çækmasæ deåil, büyüklüåünün, ilim ve irfan ehli olduåunun
ortaya çækmasæ, beåenilip takdir edilmesidir. Bu maksatla
yapælan tartæñmalara „Münazara“ denmez; „Münakaña“ ismi
verilir ki, Æslam’da bunun yeri yoktur; Allah’æn nezdinde de,
ilim ehlinin nezdinde de kabul görmez!
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Münazara ilmi ve önemi:
Hakkæn tecellisine vesiyle olan münazara mevzuu
üzerinde Æslam ulemasæ hassasiyet göstermiñ, usul ve
kaidelerini, edeb ve ñeraitini tesbit etmiñ ve bu babda bañlæ
bañæna bir ilim tedvin etmiñ, eserler yazmæñ ve neticede,
karñælæklæ fikirlerin serdedilmesi manasæna gelen „Münazara“
ismini vermenin yanænda, uyulmasæ gerekli usul ve kaideleri,
edeb ve terbiyeyi ihtiva etmesi bakæmændan da „Adab ilmi“
adæ verilmiñtir.
Kur’an ve Sünnet’te açæk oturum:
Münazara, Kur’an’æn birçok ayetlerinde yer aldæåæ gibi,
Efendimiz (s.a.v.)’in hayatænda da yer almaktadær. Sadece
bir misal göstereceåim: Kur’an-æ Kerim, kendisinin, bir beñer
sözü olmayæp, Allah kelamæ olduåu gerçeåini ortaya koymak
için muaræz ve muhaliflerini açæk oturuma davet etmiñ ve
ñöye demiñtir:
„De ki: Yemin olsun, bütün cin ve ins bir araya gelip
toplansalar da ñu Kur’an gibi bir kitabæ meydana
getirmeye çalæñsalar, getiremezler (getirmelerine imkân
ve ihtimal yoktur) velev ki, birbirilerine arka olup yardæm
etseler de.“ (Æsra, 88)
„Yoksa onu kendisi uydurdu mu, diyorlar? De ki:
Haydi siz, yalan üzere uydurulmuñ olarak onun benzeri
on sure getirin ve eåer doåru sözlüler iseniz, Allah’tan
bañka gücünüzün yettiåi kiñileri de (yardæma) çaåæræn!
Eåer buna raåmen, size cevab vermezlerse, artæk biliniz
ki, o gerçekten Allah’æn ilmiyle indirilmiñtir ve O’ndan
bañka ilah yoktur. Öyle ise artæk, siz müslüman
mæsænæz?“ (Hud, 13-14)
„Eåer kulumuza indirdiåimiz (Kur ’an)dan bir
ñübheniz varsa, bu durumda siz de bunun benzeri bir
sure getirin ve eåer doåru sözlüler iseniz, Allah’tan
bañka ñahitlerinizi (ediblerinizi, hatiblerinizi,
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ñairlerinizi..) de yardæma çaåærænæz. Ama yapamazsænæz
ve yapmanæza da imkân yoktur (Kæyamete kadar da
yapamæyacaksænæz!..). Öyle ise kâfirler için hazærlanmæñ
olan ve yakætæ insanlarla tañlar olan ateñten sakænæn!“
(Bakara, 23-24)
Æñte tertib edilen üç celselik bir münazara! Dâva, Kur’an,
Allah kelamæ olup, ñübheye mahal yoktur; Ænsan sözü; Hz.
Muhammed’in sözü olamaz! Eåer böyle iddia ediyorsanæz
veya içinizde böyle bir ñübhe varsa, niye ñübheli bir hayat
yañæyorsunuz? Deneyin kendinizi! „Bir insanæn yapabildiåini,
bañka birisi de yapabilir“ fehvasænca, ñayet Kur’an’æ
Muhammed’in kendisi söylemiñse, sizler de veya herhangi
biriniz de veyahut da içinizden en kabiliyyetli kim ise o da
söyliyebilir veya bütün kabiliyyetliler veya bütün insanlaræ
ve hatta cinleri de çaåæræn, hepsi bir araya gelsin ve
birbirilerine yardæm etsinler ve bu arada ñartlaræ da
hafifletebiliriz; mesela: Kitabæn tümü yerine, on suresine
ve bu da çok gelirse tek bir suresine ve hatta en kæsa bir
suresine muadil ve mümasil bir sure getirin! Æñte meydan,
buyurun getirin, görelim!..“ denmiñ ise de ne bir ferd ve ne
de bir topluluk ve hatta bütün bir insanlæk ortaya çækæp da
„Æñte getirdik!..“ diyememiñ ve bu suret muaræz ve muhalifler
davayæ kaybetmiñler, münazara meydanænda maålub olup
kæyamete kadar bu meydanæ Kur’an’a, Allah Resulü (s.a.v.)’e
ve Onun ümmetine bærakmæñlardær.
Allah Resulü ve açæk oturum:
Sadece bir tanesi: Mevzu: Hz. Æsa ve onun babasæz oluñu!
Muaræzlar, Necran’dan gelen altmæñ kiñilik bir hey’et;
bañlarænda bir papaz! Medine’de yapælan bu münazara
günlerce sürer ve Al-i Æmran Suresi’nin bañændan itibaren
seksen küsur ayet-i celilenin nüzuluna sebeb olur. Hæristiyan
hey’eti o hale gelir ki, artæk söyleyecek söz bulamazlar ve
münazara; „Ñübhesiz, Allah katænda Æsa’næn durumu,
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Adem’in durumu gibidir. Onu topraktan yarattæ sonra ona
‘Ol’ demesiyle o da hemen oluverdi. Hakikat, senin
Rabb’inden’dir. Öyle ise ñübheye düñenlerden olma! Artæk
sana gelen bunca ilimden sonra, onun hakkænda seninle
‘Çekiñip tartæñmalara giriñirlerse’ de ki: „Gelin, oåullaræmæzæ
ve oåullarænæzæ, kadænlaræmæzæ ve kadænlarænæzæ, kendilerimizi
ve kendilerinizi çaåæralæm; sonra karñælæklæ anlañalalæm da
Allah’æn lanetini yalan söyliyenlerin üstüne kælalæm.“ (Al-i
Æmran, 59-61)
Maålub olma ve çekip gitme:
Lânetleñme teklifini da kabul etmiyen bu hey’et,
papazlaræna ñöyle demiñlerdi: Bu adam hakkænda „Ne
dersin?“ O da ñu cevabæ verdi: „Bu adam hak
Peygamber’dir!“ Pekiyi neden iman etmedin? ñeklinde bir
soruya da papaz ñu cevabæ verdi: „O zaman bizimkiler artæk
beni ne makamæmda tutarlar ve ne de bana para verirler!..“
Ümmet ulemasæ ve münazara:
Bir Æmam Gazali’yi, bir Æmam-æ Añ’ari’yi, bir Æmam-æ
Matüridî’yi gözden geçirin, göreceksiniz ki bu ve benzeri
zevat, Ehl-i Sünnet’i, muaræz ve muhaliflerine karñæ
münazara silahiyle müdafaa etmiñler ve bugüne kadar yara
almadan getirmiñlerdir.
Hoca Rahmetullah:
Bir vakitler, Ængilizler Hindistan’æ iñgal etmiñlerdi. Bundan
faydalanan Hindistan papazlaræ harekete geçmiñ ve gençleri
Hæristiyanlañtærmaya bañlamæñlardæ. Papazlaræn bu hareketini
gören Hoca Rahmetullah, ortaya çæktæ ve onlaræ açæk oturuma
davet etti. Hoca’næn æsraræ üzerine papazlar açæk oturumu
kabul etmek zorunda kaldælar. Münazara bañlamæñtæ. Mevzu,
beñ maddeden ibaretti. Daha ilk maddede papazlar,
Hoca’næn karñæsænda hezimete uåradælar.
Güzel bir adet:
Yine bir zamanlar Hindistan’da bu manzara yañanæyor ve
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çok da faydalæ oluyordu. Senenin belli mevsimlerinde açæk
havada bu kabil toplantælar tertib edilir, ilanlar çækarælær,
davetiyeler yapælær, kürsüler kurulur, müslimlerle gayri
müslimler arasænda münazaralar tertib edilirdi. Neticede bu
vesile ile birçok gayri müslimler müslüman olup Æslam’æn
ñerefiyle müñerref olurlardæ. Bu usul ve bu adeti tekrar
canlandærmak zorundayæz. Ve iñte biz kapalæ salonlar veya
açæk hava toplantælaræ yerine basænda „Tebliå mahiyetinde
veya cevap ñeklinde açæk mektuplar“ yazmak suretiyle bu
güzel ve verimli adeti sürdürmekteyiz ve „Allah’a ñükürler
olsun!“ iyi neticeler de almaktayæz.
Nitekim: „Hakkæ Sahibine Æade“ ismini tañæyan risalenin
22. sayfasænda ñöyle demiñizdir:
„... Zira biz, Æslam’æn hakikatlarænæ yazma cesaretini
gösterdiåimiz gibi, hatalæ bir beyanda bulunduåumuz
takdirde tashih etme veya geri çekme tevazuunu da
biliriz. Elhamdülillah!“
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Hem davacæ hem hakim! Hem müctehid (!) hem cahil!..
Kasæm/1992 (Cemaziyel-Ulâ/1413) tarihinde TRT-INT
Avrasya adlæ TV'de dört kiñiden müteñekkil bir açæk oturum
tertib edilmiñti. Æsimleri ve görevleri særasæyla:
Yönetmen: Uåur Köçoålu
1- Prof. Dr. Ergün Ozbudun (A. Ü. Hukuk Fak. Öåretim
Üyesi)
2- Dr. Mehmed Saålam (YÖK Bañkanæ)
3- Prof. Dr. Æbrahim Agâh Çubukçu (A. Ü. Ælahiyyat Fak.
Öåretim Üyesi)
Laiklik ve din:
Din; Allah tarafændan gönderilen bir kanundur. Ænsanæn;
iman, badet, muamelat ve ceza iñlerini içine alær. Yani,
insanæn her türlü fikir, amel, münasebet ve iñlediåi suçlar
hakkænda hüküm ve müeyyideler getiren bir müessesedir.
Ñümul sahasæ, insan hayatædær. Kur'an'æn beyanæyla insan,
her türlü söz, fiil ve hareketlerinden mes'uldür. Ve bunun bir
istisnasæ yoktur. "Din iñi, dünya iñi" diye bir ayæræm
yapamazsænæz. Böyle bir ayæræm yapma; cahillerin,
münafæklaræn, kâfirlerin iñidir ve onlaræn adetidir. Bunlara bir
isim vermek gerekirse, laik kafalæ demek gerekir. "Bunlara
göre, Allah, kanunlaræ ikiye ayærmæñtær; dinle ilgili iñlerin
kanunlaræ bana, dünya iñleriyle ilgili kanunlar size aittir." Æñte
laik kafalælar böyle düñünür ve böyle söylerler! Delil ve
mesned yok tabii!
Acaba gerçek de böyle mi? Asla! Hiç de öyle deåil; tek delil
bulamazlar! Zira, dini devletten ayærma, söylediåimiz gibi,
cahillerin, münafæklaræn ve kâfirlerin iñidir. Yani, onlara, bu
kabil sözleri söyleten cahillikleridir. Aslænda bunlaræn hepsi
kâfir olmuñtur; cenazeleri bile kælænmaz! Bir bañka ifade ile;
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laik kafalænæn kalbinde ne din vardær ve ne de iman; bunlar,
fasæklaræn, zalimlerin, kâfirlerin ta kendileridir.
Din, tarihte de böyledir:
Allah'æn peygamberleri vasætasæyla gönderdiåi dinde ibadetle
siyaseti, dünya iñleriyle devlet iñlerini birbirinden ayærmak
mümkün deåildir. Bunlar etle kemik gibi veya ruhla beden
gibi birbirini tamamlayan iki unsurdur. Bu itibarladær ki, dini
devletten ayærdæåænæz takdirde din, devletsiz kalær, devlet de
dinsiz olur. Ve neticede ñunu kesinlikle söylüyor ve fetva
mahiyyetinde ilan ediyoruz ki, kemalist devlet kâfir bir
devlettir. Ve onu savunanlar da birer kâfirdir ve aynæ zamanda
mürteddir ve irtidad hükmüne tabidirler.
Laiklik kâfirliktir:
Bütün peygamberlerin tebliå ettikleri ve bu arada Hz.
Musa'næn ve Hz. Æsa'næn tebliå ettikleri din ve Ñeriat'larda da
laiklik dinsizliktir, yani laikliåin dinsizlik olduåu sadece
Kur'an ayetlerinde deåil, Æncil'de de Tevrat'ta da ve diåer
semavî kitaplarda da vardær.
Açæk oturum:
Geçenlerde televizyon erkânlarænda bir açæk oturum yaptælar.
Bunlaræn hepsi laik kafalæ ve Ñeriat düñmanæ! Ve hele içlerinde
biri vardæ. Kelimenin tam manasæyla iki yüzlü ve münafæk!
Biz, fakültede iken o, asistandæ. Birkaç sefer kendisini
uyarmæñtæm! Fakat o zaman bu kadar kendini kaybetmemiñti.
Fakat, ñimdi görüyorum ki, kendini tamamen kaybetmiñ,
hem dall ve hem mudil olmuñ; fetva veriyor, ictihad yapæyor
ve ahkâm kesiyor!.. Bu adamæn adæ: Æbrahim Agâh
Çubukçu!
Yaptæåæ gaflar ve devirdiåi çamlar:
1- Haham ve papazlaræn Tevrat ve Æncil ayetlerini,
efendilerini memnun etmek için tahrif ve tebdil ettikleri gibi,
Çubukçu da kemalist efendilerini hoñnut etmek için hadisleri
tahrif etmiñtir.
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Lafzænæ tahrif etmiñ; hadisin metninde "Ahiret" kelimesi
olmadæåæ halde kendi kafasæna göre ve maksadæna uysun
diye böyle bir kelime ilave etmiñtir ve bu suretle cehennemde
yerini hazærlamæñtær. Hadisin metni " = Entüm a'lemü bi emri
dünyaküm" ñeklindedir. Görüldüåü üzere hadisin metninde
"= ahiret" kelimesi yoktur. Æñte bu, bir tahriftir ve yahudi
hahamlarændan ve hæristiyan papazlarændan kalma bir tahriftir,
bir müfsitliktir.
2- Çubukçu, mezkur hadisin manasæ üzerinde de
oynamæñtær. Hem bir kaç yönden:
a) "Emir" kelimesini "Hüküm ve kanun" manasæna almæñtær
ki, hiç de öyle deåildir! Oradaki "Emr" iñ manasænadær;
dünya iñleri demektir, yoksa dünya iñlerinin tabi olduklaræ ve
baålæ bulunduklaræ dünya hükmü ve dünya kanunlaræ
manasæna deåildir. Fakat "laiklik" denince anlañælan mana,
dünya iñlerinin yapælæñ ñekli deåil, baålæ bulunduåu hükümdür.
Yani, kanunda o iñi yapmanæn caiz olup olmama meselesidir.
Mevzuu biraz daha açalæm: Tarlayæ sürme bir iñtir, sulama
bir iñtir, tarladaki ekini biçme bir iñtir, meyveleri ve hurmalaræ
budama bir iñtir, tarladaki ekini biçme bir iñtir, meyveleri ve
hurmalaræ budama bir iñtir, duvar yapma, bina yapma,
araba yapma, yazæ yazma, araba sürme birer dünya ve teknik iñleridir. Ve bunlar aynæ zamanda birer ihtisas ve birer
eåitim iñidir. Herkes ziraatçælæk yapamaz, herkes marangozluk yapamaz, herkes saat yapamaz ve herkes meyve
aåaçlarænæ budayamaz, herkes ekmek piñiremez, herkes
helva piñiremez... Binaenaleyh "Her iñi ehline verme" bir
kaide olmuñtur. "Eåer bilmiyorsanæz ehlinden sorun!"
Kur'an'æn bir beyanæ olduåu gibi, "Æñler nâ-ehil kiñilere
teslim edildiåi zaman kæyameti gözle!" bir hadis mealidir.
Æñ ve baålæ bulunduåu hüküm:
Demek oluyor ki, dünya iñleri dendiåi zaman ikiye
ayæracaksænæz. Bunlardan biri iñin bizzat yapælæñæ, diåeri de o
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iñin kanunda ve Ñeriat'taki yeri ve hükmü; yani o iñi yapma
helal mæ-haram mæ, caiz mi, deåil mi, mekruh mu, deåil mi?..
ñeklindeki deåerlendirmesi.
Bu itibarladær ki; duvar iñini duvarcæya, sæva iñini sævacæya,
ayakkabæ iñini ayakkabæcæya, elbise dikme iñini terziye, saat
yapma iñini saatçæya, yüzük yapma iñini kuyumcuya, üzüm
ve hurma budama iñini bahçævana vereceksiniz ama, bütün
bunlaræn kanun ve hükümlerini Kur'an'a, Peygamber'e,
müftüye soracaksænæz, keza içki içme bir iñtir, adam öldürme
bir iñtir, zina etme bir iñtir, faiz alma bir iñtir, hærsæzlæk yapma
bir iñtir, kadænlaræn bañ açæk gezmeleri bir iñtir ve bütün
bunlaræn baålæ bulunduklaræ kanunlar ise birer hükümdür.
Kimden soracaksænæz? Yine Ñeriat'tan, fetvadan! Neden?
Çünkü bütün bu hükümler din iñidir.
Hadisin vürud sebebi:
Allah Resulü (s.a.v.), Medine'de Medineliler'in baålarænæ
budadæklarænæ görmüñtü. "Budamasanæz daha iyi olur" demiñti.
Onlar da öyle bæraktælar. O sene hurmalar iyi olmadæ. Sebebini
sordu. Onlar da "Sen emrettin, biz de budamadæk!" dediler.
Æñte bunun üzerine Allah Resulü "Siz dünya iñlerini daha iyi
bilirsiniz!" diye buyurdu.
Hülâsa:
Æñlerin yapæmæ her ne kadar dünya iñi ise de o iñlerin baålæ
bulunduklaræ hükümler ve kanunlar din iñleridir. Hadiste
geçen "Æñ" tabiri iñin yapælæñæyla tekniåiyle ilgilidir. Ve, "Siz
dünya iñlerini daha iyi bilirsiniz!" derken, Peygamber
iñte bu manayæ, yani teknik iñlerini kasdetmektedir.
Bütün bu izahatlardan anlañælmæñtær ki, bu hadis-i ñerif'ten
laiklik adæna ne Çubukçu bir ñey çækarabilir ve ne de laik
kafalælar! Çubukçu'dan umduklarænæ bulabilirler! Çubukçu
havasænæ almæñ, laik kafalælar da!
3- Mahmut Ñeltut ve benzerleri:
Çubukçu; Kur'an ve sünnet'e iftira ettiåi gibi, aynæ zamanda
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ilim adamlaræna iftira etmekten de çekinmemiñtir. Çünkü
ilim adamlaræ, laikliåin Æslam diniyle baådañamæyacaåænæ
eserlerinde delilleriyle isbat etmekte ve ortaya
koymaktadærlar. "Æslam Anayasasæ" isimli kitabæmæzæn birinci
bölümünü, zahmet edip gözden geçirecek olursa, Mahmut
Ñeltut'un da ve daha nice ilim adamlarænæn da kendisini
tekzib etmekte olduklarænæ görecekler ve yandañlaræna da
mâlumat vereceklerdir.
Din ve hürriyet:
Laik kafalælaræn yanældæklaræ fahiñ hatalardan biri de din
hürriyetidir. Onlar derler ki, "Ænsanoålu, herhangi bir dini
seçmede hürdür; isterse o veya bu dini seçer veya
dinlerden hiç birini seçmez de öyle dinsiz yañar!.."
Din mevzuunda böyle bir seçme hürriyetine bir gayri
müslim sahip olursa da bir müslüman asla! Zira bir
müslüman bilir ve inanær ki, insanoålunun yaratælæñ gayesi,
yaratanæna kul olmasæ, O'na ibadet ve ubudiyyette
bulunmasædær. Æbadet ve ubudiyyette bulunmasænæn ölçüsünü
de din verir. Çünkü o, yine bilir ve inanær ki, din bunun için
gelmiñ, Peygamber bunun için gönderilmiñtir. Bu itibarla
insan, iki mecburiyyet karñæsændadær. Bunlardan biri ibadet
ve ubudiyyet mecburiyeti, diåeri de ibadet ve ubudiyyetini,
dinin emir ve kaidelerine göre yerine getirme mecburiyyeti.
Kur'an ve sünnet incelendiåi zaman bu iki mecburiyyet
kendini göstereceåi gibi, akæl ve ilim de bu iki mecburiyyetin
varlæåænæ isbat etmektedir. Aksini düñünenler, ya Kur'an ve
sünnet'ten habersizdirler ya da kötü niyyetlidirler. Bir üçüncü
ñæk daha var ki, o da ahmaklaræn ta kendileridir!..
O halde, iki mecburiyyet karñæsænda bulunan bir insanda
hürriyyetten, din hürriyyetinden söz edilemez. Yani, insan,
bazæ hususlarda birbirlerine karñæ hürse de Allah'a karñæ
onda hürriyet diye birñey yoktur. Kur'an ñöyle der:
"Ænanmæñ herhangi bir erkek için ve inanmæñ herhangi bir
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kadæn için, Allah ve Resulü bir karar verdi mi artæk onlar için
(o kararæ kabul veya reddetmede) herhangi bir
muhayyerlikleri yoktur (yani hür deåillerdir.) Kim Allah ve
Resulü'ne karñæ isyan ederse ñübhesiz ki, o uzak bir sapæklækla
sapætmæñtær." (Ahzab, 36) Kassas Suresi'nin 68.-70. ayetleri
de ñu mealde:
"Rabb'in, dilediåini yaratær ve seçer; onlarda muhayyerlik (seçme) yoktur. Allah, onlaræn ortak koñmalarændan münezzehtir, yücedir. Rabb'in onlaræn göåüslerinin
saklamakta olduklarænæ da açæåa vurmakta olduklarænæ
da bilir. O, Allah'tær, kendisinden bañka ilah yoktur.
Önünde de sonunda hamd O'nundur. Hüküm de (kanun
koyma da) O'nundur. Ve O'na döndürüleceksiniz."
Demek oluyor ki, laiklik, hürriyyet yönünden de dinle
baådañmaz. Baådañtærmaya kalkæñanlar, yukaræda da
kaydettiåim gibi, ya dini bilmiyorlar ya da ahmaktærlar!..
Yazæmæz tenkide açæktær ve Ñeriat'æn karñæsænda
boynumuz kældan incedir. Hatalæ olduåumuz takdirde
derhal yazæmæzæ geri çeker, tevbe-istiåfar eder ve özür
dileriz!..
Demek oluyor ki, laik kafalælaræ ve bu arada Çubukçu'laræ;
1- Semavî dinler,
2- Ve bu arada Æslam Dini, Kur'an,
3- Ælim adamlaræ
yalanlamakta ve tel'in etmektedir.
----------------------------"Not: Hocam! Size birkaç sualim var: Mevzu ile
alakalædær. Mümkünse hemen cevaplandærærsan memnun
olurum:
Sual: 1- Geçenlerde "Kærmæzæ Koltuk"ta Erbakan'a spiker
laikliåi sormuñtu. O da "Laiklik din hürriyyetinin teminatædær
(garantisidir)" diye cevap vermiñti. Böyle cevap vermenin
ñer'an hükmü nedir?
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Sual: 2- Keza; aynæ koltukta spikerin "Atatürk hakkændaki
görüñünüz nedir?" diye sualine karñæ Erbakan, ñu cevabæ
vermiñti: "Biz, Atatürk'e karñæ deåiliz; onu istismar edenlere
karñæyæz, onun istediåi aåær sanayii biz kurduk, Atatürk saå
olsaydæ Refah'æ (bizim partiyi) tercih ederdi!.."
Bir müslüman böyle bir cevap verebilir mi?
Sual: 3- Lideri böyle olan bir partide bir hocanæn susmasænæn
veya bir müslümanæn bulunmasænæn ñer'an hükmü nedir?"
Cevab:
Bunlaræn cevabænæ gelecek sayæya bærakæyorum. Ancak bu
arada ölme ihtimallerini nazar-æ itibara alarak, ñimdilik ñu
kadarænæ söyleyeyim:
"Bunlaræn hepsine tecdid-i iman ve tecdid-i nikâh
lazæm gelir."
--------------------------------Zaman Gazetesi köñe yazaræna!
12 Cumaziye's-Sani 1413'e tekabül eden 7 Kasæm.1992
tarihli sayæsænda "Sütun" serlevhalæ aktüelite: 16'da bir yazæ
okuduk. Köñe bañæ yazaræ, okuyucularænæn dikkatini çekerek,
"Uyanæk olmak vaktidir!" diyor!..
Yazæda üç ñey var. Bunlardan biri kocaman bir iftira!
Ækincisi küfre götüren bir kahkaha tufanæ; Üçüncüsü ise yine
küfre götüren bir alkæñlama! Az yukaræda Erbakan ve
taraftarlaræ hakkænda söylediåim gibi, bunda ölme ihtimaline
binaen ñimdilik neticeyi bildiriyorum. Ætiraz edildiåi taktirde
cevabænæ geleceåe bærakæyorum: Birincinin ñer'an hükmü
ise, hemen tevbe-i istiåfar edip, kendilerini tekzib etmektir.
Diåerlerinin hükmü ise, tecdid-i iman ve tecdid-i nikâhtær.
Aslænda cevap verme iñi bizden ziyade Zaman Gazetsi'ne
Fehmi Koru ile Fasældan fasæla köñesini hazærlayan hocalara
düñmektedir. Ümit ederiz ki, bu iki zat, üzerlerine düñen
mesuliyeti yerine getirirler de, bize tavsilen cevap verme
sorumluluåu kalmaz.
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Hayat:
Hayat demek, kelime yapæsæ itibariyle herhangi bir varlæåæn
yañamasæ, demektir. Istælahda ise, insanoålunun
yañamasændan ibarettir. Bañlæca iki kæsma ayrælær: Dünya
hayatæ, ahiret hayatæ. Bir de bu iki hayatæ birbirine baålayan
üçüncü bir hayat var ki, buna mezar hayatæ denir.
Dünya hayatæ geçicidir. Ahiret hayatæ ise bakædær, ebedîdir;
bitip tükenmez. Dünya çalæñma yeri, ahiret ise mükâfat
veya ceza yeridir. Gerçek isimleriyle cennet veya
cehennemdir. Mezar ise muvakkat bir bekleme yeri olup ya
cennetin bir bahçesi veya cehennemin bir çukurudur. Dünya
insanlæåæ mezarda toplanacak, tabir caizse, kalk borusu
çaldæktan sonra herkes yerinden kalkæp, hesab vermek
üzere mahñere, Allah’æn huzuruna, Rabb’ülâlemin’in
huzuruna gidecektir. Ve iñte orada haklæ-haksæz, suçlusuçsuz, mü’min-kâfir, muhlis-münafæk, zâlim-mazlum, katilmaktul ortaya çækacak, ve arkasændan birinciler için cennete,
ikinciler için cehenneme yol verilecektir. Günahkâr
mü’minler ise, ñayet affa uåramazlarsa günahlaræ kadar
yanæp bilahare cennete yol verileceklerdir. Gayret ve dua
edelim de Rabb’imiz, bizleri cennetliklerinden eylesin! Amin!
Bu giriñten sonra, insanoålu bilmeli ki: Hayatæn mânasæ
Allah’a kul olmaktær; O’na ibadet ve ubudiyyette bulunmaktær.
Ænsan bunun için yaratælmæñtær; yerler ve gökler bunun için
var olmuñtur, canlæ-cansæz, otlar-ekinler, gece-gündüz, havasu ve nihayet sayæsæz nimetler hep bunun için halk edilmiñtir.
Rabb’imiz Kur’an’da ñöyle buyurur:
„Ben cinleri de insanlaræ da (bañka bir iñ için deåil)
ancak kendime kul olmalaræ için yarattæm.“ (Vezzariyat,
56) Bañka bir ayet de ñöyle: „O, öyle Allah’tær ki, yerde ne
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varsa hepsini sizin için yarattæ...“ (Bakara, 26) Bir diåer
ayet de ñöyle:
„O, öyle Allah’tær ki, göklerde ne varsa yerde ne varsa
hepsini sizin hizmetinize vermiñtir...“ (Casiye, 13) Son
bir ayet; bu babda yüzlerce ayetten bir ayet-i celile
zikretmekle yetineceåim:
„Allah, isteyeceåiniz her ñeyi size vermiñtir. Öyle ki,
Allah’æn nimetlerini saymak isteseniz sayamazsænæz.
Fakat insan buna raåmen çok zâlim ve çok nankördür.“
(Æbrahim, 34)
Görüldüåü üzere birinci ayet, insanæn yaratælæñ gayesini ve
asæl görevinin ne olduåunu anlatmakta, diåer ayetler ise
kâinatæn ve kâinattaki bütün nimetlerin insan için ve insana
hizmet için, insanæn bütün ihtiyaçlarænæ gidermek için
yaratælmæñ olduklarænæ göstermektedir.
Demek oluyor ki, her ñey insan için, insan da yaratanæna
kul olmak için ve kulluk görevini yapmak için vardær ve var
olmuñtur. Buraya bir cümle daha ilave edelim: Kâinattaki
her ñey görevini yapmaktadær; Gece ve gündüzler birbirini
takib etmekte, mevsimler arka arkaya gelmekte, aylar ve
güneñler her gün doåup batmakta, sular ñaræl ñaræl akmakta,
rüzgârlar esmekte çiçekler ve çimenler rengarenk açmakta
ve yeñerip kabarmakta, daålar yükselmekte, aåaçlar göåe
serçekmekte, kuñlar ötüñmekte, karada hayvanlar
yürümekte, denizde balæklar birbirini kovalamakta, elhasæl:
Yeryüzü ve gökyüzü sayæsæz nimetlerle dopdolu! Hepsi
insan için, insana hizmet için dönüp dolañmakta, gelip
gitmekte, solup açælmakta, kuruyup yeñermektetir. Ve bu
suretle üzerlerine düñeni yapmaktadærlar...
Ya insan! Acaba insan da görevini yapæyor mu, ibadetini
hakkæyla yerine getiriyor mu? Bu sualin cevabænæ üç ñekilde
vermek lazæm: Æbadet ve taâtænæ mükemmel ñekilde yapanlar
var, yaræya yapanlar var ve hiç yapmæyanlar var. Rabb’imiz
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Teala ve tekaddes Hazretleri cümlemizi mükemmel
yapanlardan eylesin!
Din:
Din; Allah kanunudur. Ænsana kulluk görevini öåretmek
üzere Peygamber vasætasiyle Allah tarafændan gönderilmiñtir.
Dinin tarihi, insanlæåæn tarihi kadar eskidir. Ælk insan, ilk
müslüman ve ilk peygamber Hz. Adem’dir. Din birdir. O da
Æslam’dær, Æslam Dini’dir. Bütün peygamberler müslümandær.
Peygamberlere iman eden bütün ümmetler de müslümandær.
Keza; Allah tarafændan zaman zaman gönderilen yüz dört
kitaptan hepsi de Æslam Dini’ni anlatmæñlardær. Kitaplaræn ve
dinlerin farklæ oluñlaræ, peygamberler gittikten sonra, din
düñmanlarænæn kitaplara ve dinlere kalem karæñtærdæktan
sonradær. Yoksa, Hz. Adem’den itibaren Hz. Muhammed’e
kadar gelen kitaplar ve dinler iman esaslarænda ve inanç
itibariyle, hatta ibadet esaslarænda aralarænda bir fark yoktur;
Hepsi Allah’æn varlæåændan, birliåinden, yüksek sæfat ve güzel
isimlerinden, peygamberlerden, meleklerden, ahiret
hayatændan, cennet ve cehennemden, Allah’æn rahmet ve
gazabændan helal ve haramdan, namazdan ve oruçtan
bahsetmiñlerdir. Ve yine hepsi de siyasetten ve siyaset
eseslarændan söz etmiñlerdir. Her Peygamber aynæ zamanda
bir siyaset adamædær; ibadetle ilgili hükümlerden bahsettikleri
gibi, siyasetle ilgili hüküm ve kanunlardan da
bahsetmiñlerdir. Yani getirdikleri hüküm ve kanunlar
Kur’an’da olduåu gibi, hep Allah tarafændan gönderilmiñ ve
peygamberler tarafændan tebliå edilmiñ ve beyan edilmiñtir.
Kur’an ñöyle der:
1- „Din, Allah indinde Æslam’dær. Kendilerine kitap
verilenlerin ihtilafæ, kendilerine bilgi geldikten sonra
olmuñtur. Sebeb ise çekememezliktir. Kim Allah’æn
ayetlerini inkâr ederse, bilmeli ki, Allah’æn hesabæ çok
süratlidir.“ (Al-i Æmran, 19)
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2- „Kim Æslam’dan bañka bir din ararsa, o ondan asla
kabul edilmiyecektir. O, ahirette ise, zarar
edenlerdendir.“ (Al-i Æmran, 85)
3- „Æncil ehli, Æncil’de Allah’æn indirdikleriyle hükmetsin!
Kim Allah’æn indirdikleriyle hükmetmese iñte onlar
fasæklaræn ta kendileridir.“ (Maide, 47)
Dinin muhtevasæ:
Dinin muhtevasæ, bañlæca dörttür. Yani din, ñu dört ñeyden
bahseder: Æman meseleleri, ibadet meseleleri, muamelat
meseleleri, yani dünya ve devlet iñleri; bu arada karæ-koca
münasebetleri, baba-evlat münasebetleri, amir-memur
münasebetleri, iñçi-iñveren münasebetleri, devlet-vatandañ
münasebetleri (vesaire) den söz eder. Ve cezalardan
bahseder...
Din ve hayat:
Demek oluyor ki, din, öyle bir müessesedir ki, insan
hayatænæ içine alær ve hayatæn her safhasæ hakkænda hükümler
vermiñ, kanunlar getirmiñtir. Bu itibarladær ki, „Din iñidir,
dünya iñidir“ diye bir ayæræm yoktur. Hepsi din iñidir velev ki,
dünya ile ilgili olsa da. Keza; „Din bir vicdan iñidir, Allah’la
kul arasænda bir vicdan iñidir, camide olup bitendir; devlet
iñlerine, dünya iñlerine karæñmaz!..“ diyenler var ya, onlar
ya dini bilmiyorlar ya da kötü niyyetlidirler.
Elhasæl: Ænsan, kanun yapmak için dünyaya gelmemiñtir:
Allah’æn gönderdiåi ve indirdiåi kanunlara uymak için,
uygulamak için dünyaya gelmiñtir. Esasen insan, kanun
yapamaz; yani kanun yapmaya ne bilgisi kâfi gelir ne de
gücü.
Din ve laiklik:
Dinde, dünya ve ahiret iñleri ayrælmadæåæna göre, din laikliåi
kabul etmez, yani Æslam’da laiklik yoktur ve olamaz. Vardær
diyenler delil bulamazlar; zira laikliåin ne Kur’an’da yeri
vardær ve ne de sünnette yeri vardær. Ve hiç bir ilim adamæ da
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bunu söyleyemez. Bakænæz: Ælim adamlarænæn kitaplaræ
ortadadær. Æbrahim Agâh Çubukçu gibi, bir-iki kendini bilmez
çækarsa da gereken cevabæ almæñtær ve hakkettiåi cevap
kendisine verilmiñtir...
Laiklik dinsizliktir:
Esasen laiklik dinsizliktir; demokrasi de dinsizliktir. Ñunu
kesinlikle söyliyebiliriz ki, bir insan, hem müslüman hem de
laik olamaz. Keza bir insan, hem müslüman ve hem de
demokrat olamaz. Çünkü, Æslam Dini bir bütündür,
parçalanamaz! Laiklik demek dini ikiye ayærmak demektir;
yaræm din insanæ yaræ yolda bærakær! Bu hakikatæ; bir bañka
ifade ile söyliyecek olursak: Dini devletten ayærærsanæz, din
devletsiz kalær, devlet de dinsiz olur. Binaenaleyh,
Türkiye’deki devlet dinsiz bir devlettir. Ñeriat, din demektir.
Mustafa Kemal, Ñeriatæ kaldærmæñtær ve dini devletten
ayærmæñtær; ve bu sebeple 1924’den itibaren devlet, dinsiz bir
devlet olmuñtur. Zira bir devletin müslüman olabilmesi için
anayasasæ Kur’an olacaktær, Ñeriat olacaktær. O cahiller
bilmiyorlar veya bilmek istemiyorlar ve zannediyorlar ki din
ayræ ñeydir, Ñeriat ayræ ñeydir, Kur’an ayræ ñeydir. Halbuki,
Ñeriat demek Kur’an’æn iki kapaåæ arasændaki hükümler,
mevzular, meseleler demektir. Önemine binaen tekrar
ediyorum: Ñeriatæ dinden ayærmak demek, Ñeriatæ devletten
ayærmak demektir; yani, Ñeriatsæz bir din düñünülemiyeceåi
gibi , Ñeriatsæz bir devlet de düñünülemez. Æñte Mustafa
Kemal, Ñeriatæ kaldærdæåæ andan itibaren devlet resmen ve
alenen dinden çækmæñ ve kâfir bir devlet olmuñtur. Ve tekrar
ediyorum: O gün bugün T.C devleti dinsizdir, dinsiz bir
devlet olmuñtur. Ve netice itibaræyla hiç bir müslüman, böyle
bir devlete „Müslüman bir devlettir“ diyemez veya „Benim
devletim“ diyemez. Derse ne olur? Dini de gider, imanæ da
gider. Ñayet tevbe etmeden ve böyle bir devlete karñæ nefret
duymadan, laikliåin kalkmasæna ve Ñeriatæn gelmesine
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çalæsmadan ölürse aåzæ imansæz kapanær, namaz kælsa da!
Ve bu bir iman meselesidir:
Bir müslüman çækæp da laik bir devlete, demokratik bir
devlete „Benim devletim!..“ diyemez! Derse yukaræda da
söylediåim gibi, dini de gider imanæda da gider!..
Ñimdi Ey Æñveren temsilcileri ve Æñçi temsilcileri!
Bir taraftan sizlere hitabederken, bir taraftan da iñverenlere
ve iñçilere hitabediyor ve diyorum ki; hepimiz, Elhamdülillah
müslümanæz, Æslam Dini’ne baålæyæz. Rabb’imiz Allah,
Kitab’æmæz Kur’an’dær. Ve hepimiz Hz. Muhammed’in
ümmetiyiz ve ona ümmet olmakla ñeref duyaræz!..
O halde geliniz; bir ve beraber olalæm; „Tevhid“ bayraåænæn
altænda ve Kur’an’æn etrafænda toplanalæm! Ve Kur’an devleti
etrafænæda toplanmayæ tavsiye ediyor ve diyorum ki, geliniz
hep birlikte Allah askeri olalæm, Hazreti Muhammed’e ümmet
olalæm, Hz. Æbrahim’e millet olup, o bütün putlaræ kærdæåæ gibi,
biz de Anadolu topraklaræ üzerinde dikilen putlaræ kæralæm,
bütün müessese ve binalara asælan put resimlerini alañaåæ
edip binalaræ put resimlerinden, topraklaræmæzæ put
heykellerinden temizliyelim; Kemalizm yækælsæn, put kanunlaræ
yækælsæn; Æsviçre kanunlaræ, Ætalyan kanunlaræ ve diåer bütün
küfür ve kâfir kanunlaræ çöplüåün tarihine atælsæn da Ñeriat
devleti kurulsun, Ñeriat gelsin, adalet gelsin, memlekette
huzur olsun! Vatandañ devletini, devlet de vatandañænæ
sevsin ve saysæn; iñçi iñ verenin, iñveren de iñçinin kardeñi
olsun! Hayatænæz temiz, gönlünüz temiz, fikriniz temiz ve
nihayet dünyanæz temiz, mezarænæz temiz, ahiretiniz temiz
olsun!.. Ve ñunu da önemle kaydelim ki, bu iñi akñamdan
sabaha bærakmæyalæm! Olaki eceliniz gelir de bey’atsæz
gidersiniz, kemalist devletin bayraåæ altænda gidersiniz,
Selanikli Kemal’in askeri olarak gidersiniz. Allah’æn askeri
olarak deåil de putun askeri olup da onun cehennemdeki
yanæna gidersiniz! Dünyanæz da zehir olur ahiretiniz de!..
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Kemalizm, yani Mustafa Kemal’in kanunlaræ millete ve
memlekete kâr getirmemiñtir. Üstelik felaket getirmiñtir;
Hilâfet’i kaldærmæñtær, Ñeriat'æ kaldærmæñtær, dini devletten
ayærmæñtær, Kur’an dili Arapça’yæ, Kur’an harfleriyle yazæ
yazmayæ yasak etmiñtir. Yukaræda da söylediåim gibi, cuma
tatilini pazara çevirmiñtir, Æslam takvimini kaldærmæñ, yerine
hæristiyan takvimini getirmiñtir. Kadænlarda edeb ve haya
bærakmamæñtær. Elhasæl; dinin aleyhinde yapmadæåæ kalmamæñtær. Ve nihayet devleti borçlu, insanæmæzæ Avrupa’ya iñçi
yapmæñtær; kardeñi kardeñe düñman etmiñ, Mehmetçiåi
vatandaña, vatandañæ Mehmetçiåe kurñunlatmæñtær. Æñte M.
Kemal ve iñte onun getirdiåi din düñmanlæåæ ve iñte açtæåæ
yaralar! Tek çækar yol var. O da Ñeriat'a, Æslam Devleti’ne
dönmektir. Hepinize söylüyorum: Ñayet daha kestirme bir
yol varsa söyleyin ve gösterin! Ama biliyor ve inanæyoruz ki,
Allah’a, Ñeriat’a ve Kur’an devletine dönmekten bañka yol
yoktur.
Kur’an ñöyle diyor:
„Kim, benim zikrimden, (yani Kur’an’æmdan, yani
Ñeriat'æmdan yüz çevirirse) onun için maiñet (yani geçim
dar olup, çækmazdan çækmaza girerler, iki yakalaræ bir
araya gelmez, kölelikten ve esirlikten kurtulamazlar ve
nihayet hâkimiyyetlerini kaybederler! Ve, bu dünyadaki
cezalarædær, ahiretteki cezalaræna gelince) onlaræ kör
olarak diriltiriz. Der: Ya Rabb’i! Beni niye kör olarak
hañrettin? Halbuki ben görürdüm! (Verilen cevap ñu:)
Senin yaptæåæn gibi biz de yaptæk: (Ayetlerimiz sana
geldi de sen onlaræ terkettin, onlara karñæ kör bir tavær
takændæn!) Sen de böylece körlükte terk olunacaksæn!“
Hep birlikte Rabb’imize, O’nun Ñeriat'æna, O’nun Kur’an
devletine, Kur’an anayasasæna dönelim; ñirk kanunlarændan,
put kanunlarændan nefret duyalæm ve ñu ñekilde dua edelim:
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„Ya Rabb’i! Bizi affet, bizi maåfiret et, bize merhamet
et de kâfirlere karñæ bize yardæm et!“
Huzur Æslam Devleti’ndedir:
Æslam Devleti’ni hiç olmazsa birkaç madde olarak gözden
geçirelim:
1- Ñirki reddetmiñ, Tevhid’i getirmiñtir. „Kelime-i Ñehadet
bunun bir ifadesidir.“
2- Allah korkusunu getirmiñtir. „Hikmetin bañæ Allah
korkusudur“ sözü bunun bir ifadesidir.
3- Kardeñlik prensibini getirmiñtir. „Bütün mü’minler
kardeñtir“ bunun bir ifadesidir.
4- Adalet esasænæ getirmiñtir. „Adalet mülkün temelidir“
demiñtir.
5- Üstünlük malda ve mülkte deåil, hizmette ve fazilettedir.
„Bir milletin efendisi o millete hizmet edendir“ demiñtir.
6- Æñveren iñçisini hor göremez. Onu kardeñ bilmeli ve onu
baåræna basæp sevmelidir.
7- Æñçi de iñverene düñman olmamalæ, tersine onu sevmeli
ve baåræna basmalædær.
8- Æñveren iñçinin daha teri kurumadan hakkænæ vermeli,
iñçi de iñverenin iñini emanet bilmelidir.
9- Æñveren, iñçisini kendi yerine koymalæ ve ona göre
hakkænæ vermeli, iñçi de kendini iñverenin yerine koymalæ ve
ona göre ondan ücret istemelidir.
10- Æñveren iñçisini namazændan ve cumasænden men
edemez; iñçi de namazænæ normalændan fazla uzatamaz.
11- Æñveren, iñçininin saålæåæna zarar verecek bir talebde
bulunamaz, iñçi ise iñverenin müessese ve aletlerine zarar
veremez.
12- Elhasæl: Æñçi iñvereninden, iñveren de iñçisinden
memnun olmalædær. Esasen iñ hukukundaki adalet budur.
Bu, bir yönüyle de taraflaræn anlañmalaræna baålæ olmanæn
yanænda bilirkiñilerin tesbitine dayanær.
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Not: Æñçi ve iñveren münasebetleri mevzuunda sadece
birkaç örnek verdim. Fazla mâlumat isteyen kardeñlerimiz,
bizim „Æñçi ve Æñveren Münasebetleri“ ismini tañæyan
risaleyi okuyabilirler.
Æñçi ve iñveren mevzuunda bu kadarænæn da kâfi geleceåi
kanaatændeyim. Gerisi teferruattær! Bu sebepledir ki, Æslam iñ
hukukunda ne grev vardær ne de lokavt! Çünkü bunlar birer
kaba kuvvettir, adaletin olmadæåæ sistemlerde taraflaræ
durdurmak ve susturmak için bañvurulan çarelerdir. Ama
Æslam’æn getirdiåi sistemler adaletin tâ kendisidir. Çünkü,
Allah kanunudur!..
Sözlerimi burada bitirirken Rabb’ime hamd, Peygamber’e
salât ve selam ederken, iñçi ve iñveren kardeñlerimizi
Allah’æn selamiyle selamlar, Kur’an devletinin Tevhid bayraåæ
altænda toplanmalarænæ Cenab-æ Hakk’tan dua ve niyaz
ederim!..
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KÂFÆR
SÆSTEMLER,
ONLARI
DESTEKLÆYENLER
VE BÆZ!..
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Dünyada iki sistem vardær:
Bunlardan biri Æslam sistemi, diåeri ise, kâfir sistem. Bir
sistem düñünün ki, Kur’an ve Kur’an’æn muhtevasæ Ñeriat’a
dayanmakta, ilham ve kaynaåænæ Kur’an’dan almaktadær. Æñte
o sistem, Æslam’dær ve Æslam sistemidir ve bir tanedir. Bir
sistem de düñünün ki, ilham ve kaynaåænæ Kur’an ve
Ñeriat’tan deåil de insan kafasændan ve kafa yapæsændan
almakta, insan aklæna ve insan mantæåæna istinad etmektedir.
Æñte böyle sistemler de kâfir sistemlerdir.
Æsimler ve çeñitleri:
Bir bañka ifade ile; dünyada iki idare var: Bunlardan biri
„Hak idaresi, hakkæn idaresi“, diåeri de „Halk idaresi,
halkæn idaresi“. Daha bir bañka ifade ile; vahye dayanan,
kaynak ve tâlimatænæ semavî kitaptan alan Allah idaresi,
diåeri de insana ve insan fikrine dayanan, zaman ve
mekâna göre deåiñen bir idare!
Bu iki idareye isim vermek gerekirse; birinciye „Ñeriat
idaresi“, ikinciye ise „Demokrasi idaresi, komünist idare,
kapitalist idare, fañist idare, sosyalist idare, laik idare, millî
idare vs.“.
Bañka bir tabirle; birinciye „Rahmanî idare“, diåerlerine
ise „Ñeytanî idare“ diyebilirsiniz. Keza; netice itibariyle de
isim vermek isterseniz; birincisi insanæ Allah’æn rahmetine
ve ræzasæna, diåerleri ise insanæ Allah’æn azab ve gazabæna
götürür. Daha bir bañka tabirle; birincisi ebedî saadete ve
ebedî saadet yurdu olan cennete, diåerleri ise ebedî
ñekavete ve ebedî ñekavet yurdu olan cehenneme götürür.
Sistemlerin teferruatæ:
Ñeriat sisteminin teferruatæ yoktur, partisi yoktur, ayrælæåægayrælæåæ yoktur. Keza; ayræ ayræ anayasasæ, ayræ ayræ tüzüåü
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yoktur. Neden? Çünkü, bir kaynaktan idare edilir ve çünkü,
emir ve tâlimatænæ aynæ kaynaktan, ilahî kaynaktan,
Peygamber tâlimatændan, tebliåatændan alær ve nihayet
sadece Allah’a, O’nun ezelî ilmine ve sonsuz kudret ve
kuvvetine dayanær; zaman ve mekân onda tesir etmez; son
Kitab Kur’an ne getirmiñse, son Peygamber (s.a.v.) Hz.
Muhammed neyi tebliå etmiñse onu esas alær, onu göz
önünde tutar.
Herkesin anlæyabileceåi bir ifade ile:
Ñeriat sisteminin partisi yoktur; onun tek bir yolu vardær, o
da dindir, Æslam Dini’dir; onun tek bir Kitab’æ, tek bir tâlimatæ
vardær, o da Kur’an’dær, onun, tabir caizse, tek bir kuruluñu
vardær. O da ümmettir, Ümmet-i Muhammed’dir.
Ñeriat sisteminin dæñændakiler:
Ñeriat sisteminin dæñændaki sistemlere gelince, onlaræ
saymakla bitiremezsiniz; hareket noktalaræ farklæ olduåu gibi
teferruatlaræ da farklædær. Sadece birkaç ülkedeki partileri
sayarsanæz, insan yapæsæ kanun ve sistemlerin getirdiåi ihtilaf
ve ihtilatlaræn ne kadar çok ve çeñitli olduåunu siz de
göreceksiniz!..
Türkiye’deki parti çeñitleri:
Halk Partisi, Demokrat Parti, Millet Partisi, Milliyetçi Köylü
Partisi, Adalet Partisi, DYP; RP, MSP, MÇP, MHP, ÆDP, TÆP,
YDP, SP, ANAP, DSP, TBP, CGP, MNP...
Bunlar; bu partiler; ya birbirinin devamæ ya da az bir farkla
birbirinin uzantæsædær.
Almanya’daki parti çeñitleri:
CSU, FDP, Grüne, CDU, SPD, Republikaner, NPD, PDS...
Kuzey Irak’ta kurulan ve Kürdistan Federe devletini
yürütmek üzere særalanan parti isimleri ve çeñitleri:
Kürdistan Ættihadî Vatan Partisi, Kürdistan Demokrat
Partisi, Kürdistan Baåæmsæz Demokrat Partisi, IrakKürdistan Sosyalist Partisi, Irak Sosyalist Partisi, Kürdistan
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Demokrat Millet Partisi, Añuriyye Demokrat Hareket
Partisi...
Teokrasi:
Bu arada teokrasi üzerinde bir nebze durmak isteriz:
Teokrasi „Æslam“ mædær? Æslam Dini’ne dayanan bir idare
ñekline „Teokrasi“ denir mi? Cevab: „Hayær!“ Æslam’a ve
Æslam’æn getirdiåi idareye „Teokrasi“ denmez; böyle bir isim
vermek yanlæñtær. Her ne kadar bazæ kitaplarda ve bazæ
yazarlaræn aåzænda „Teokrasi idaresi“ Æslam idaresi diye
geçerse de aslænda böyle deåildir; ne Æslam, teokrasidir ve
ne de teokrasi Æslam’dær. Ya teokrasi nedir ve nasæl bir idare
ñeklidir?
Ñimdi bu sualin cevabænæ aræyalæm:
„Teokrasi“ demek de, dinî bir idare demektir. Fakat bu
idare, aslænda Allah tarafændan gelen bir idare ñekli deåildir.
Bu da insan idaresidir, usul ve kanunlaræ insan kafasænæn
mahsulüdür. Yani insan uydurur ve fakat din adæna uydurur,
Allah adæna uydurur, Allah’æn kendisine yetki verdiåine inanær.
Halbuki, Allah tarafændan kendisine böyle bir yetki
verilmemiñtir.
Teokrasi ve Hilâfet:
Halife de dinî bir devletin bañænda bulunur. Ancak, halifenin,
devleti idare ettiåi kanunlar, ne kendisinin uydurduåu
kanunlardær ve ne bañka herhangi bir insanæn kafasænæn
mahsulüdür. O, Æslam halifesidir. Kanun ve nizamænæ
Ñeriat’tan, Allah’tan alær ve icraatænæ Allah adæna yapar ve
ilahî emrin ve tâlimatæn dæñæna çækamaz. Bañka bir ifade ile;
halifeye Allah tarafændan bir imtiyaz verilmemiñtir, o særadan
bir kuldur, kanun yapmaya selahiyyeti yoktur; yapacaåæ
kanunlaræ Allah adæna, din adæna yapsa da muteber deåildir,
geçerli deåildir; günahtær ve hatta ñirktir. Teokrasiye bir misal
vermek gerekirse, devlet idaresini elinde tuttuåu
devirlerdeki papalæktær ve papalæk makamædær.
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Demek oluyor ki, papalæk makamæyla Hilâfet makamæ
arasænda fark vardær; ikisi de devleti, din adæna idare ederse
de papanæn ve papalæåæn elindeki kanunlar papalæk
makamænæn veya papanæn yaptæåæ kanunlardær. Halifeye
gelince onun elindeki kanunlar ise, Allah’æn gönderdiåi ve
indirdiåi ve Hz. Peygamber’in tebliå ettiåi kanunlardær.
Ve netice:
Ve netice itibariyle insanoålu bilmeli ve inanmalæ ki,
„Teokrasi sistemi“, papalæk devlet idaresinde varsa da
„Hilâfet“ idaresinde yoktur.
Faydalanacaåænæz yazælar:
„Devlete Gidiñ Yolu Parti midir, Tebliå midir?“
„Tüm Æslamî Kuruluñlara Tebliå!“
„Æslam’da Partiyi Destekleme Yoktur ve Günahtær!“
„Dünyayæ Fesada Veren Æki Put!“
„Mesajlar“
„Beyyineler 1-2“
„Æslam Anayasasæ“
„Hakkæ Sahibine Æade“ risalesi.
Hak bir tanedir:
Kur’an’dan ayetler:
a) „Æñte bu, sizin hak Rabb’iniz olan Allah’tær. Hakkæn
ötesine delaletten bañka ne vardær? Pekiyi, hâlâ
(haktan) nasæl döndürülüyorsunuz?“ (Yunus, 32)
O halde Allah „Haktær ve bir tanedir!“
Æki delil:
Aklî: „Yerde ve gökte Allah’tan bañka ilahlar olsaydæ,
yer ve gök fesada giderdi...“ (Enbiya, 22)
Naklî: „De ki: Allah birdir!..“ (Æhlas, 1)
Hak kitap bir:
Evet hak kitap birdir. o da Kur’an’dær. Hak olan Rabb, bir
olup canlæ ve cansæz bütün bir mükevvenâtæn sahibi, ilâhæ
ve meliki olduåu gibi, O’nun son olarak gönderdiåi ve
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indirdiåi hak kitap da bir tanedir ve herkes bu kitaba
inanmak ve uymak mecburiyetindedir; dünyasænæ da
ukbasænæ da bu kitaba ve bu kitabæn getirdiåi din ve tâlimata
göre hazærlamalæ, icraatænæ da bu kitaba göre yürütmeli, iñini
ve gücünü, yatmasænæ ve kalkmasænæ, çalæñmasænæ ve
yemesini bu kitaba göre tanzim etmelidir...
Ayetler:
„Ñübhesiz, Allah’æn sana gösterdiåi gibi, insanlar
arasænda hükmetmen için, biz sana kitabæ hak olarak
indirdik. Sakæn hainlerin savunucusu olma!“ (Nisa, 105)
„Eåer Allah’æn fazlæ ve rahmeti senin üzerinde
olmasaydæ, onlardan bir grup, seni de sapætmak için
tasarlamæñtæ. Oysa onlar, ancak kendi nefislerini
saptærærlar ve sana hiçbir ñeyle zarar veremezler. Allah
sana kitabæ ve hikmeti indirdi ve sana bilmediklerini
öåretti. Allah’æn, üzerindeki fazlæ çok büyüktür.“ (Nisa,
113)
Birinci ayet, hak olan Kur’an’la hüküm vermeyi emir ve
tavsiye ederken, ikinci ayet de düñmanlara karñæ korumayæ
garanti etmektedir.
Hak Peygamber Bir:
Ahir zaman Peygamberi’nin peygamberliåi bütün
insanlaradær ve cihanñümuldur; bir ferde deåil, bir zümreye
deåil, bir kavme deåil, bir millete deåil, topyekün bütün
insanlæåadær.
Ayetler:
„Biz seni bilumum insanlara müjdeci ve uyaræcæ bir
Peygamber olarak gönderdik. Lakin insanlaræn çoåu
bunu bilmiyorlar.“ (Sebe, 28)
„Biz seni bütün âlemlere bir rahmet olarak
gönderdik.“ (Enbiya, 107)
Birinci ayet Hz. Muhammed’in istisnasæz bütün insanlara
tebliåci olarak gönderildiåini anlatærken, ikinci ayet de bir
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rahmet ve merhamet vesilesi olduåunu ifade etmektedir.
Hak din birdir:
Evet; hak din birdir. O da „Æslam Dini“dir. Zira Æslam, ilk
peygamberle bañlayan ve bütün peygamberler tarafændan
tebliå edilen ve son Peygamber Hz. Muhammed’le kemal
ñeklini bulan bir dindir. Ali Æmran Suresi'nin 19. ve 58.
ayetleri bunun ifadesidir. O halde dinin kabul görmesi ve
kulun zarar etmemesi, ancak bu dine baålæ olmakla
mümkündür.
Hak metod bir:
Evet; hak metod birdir. O da Kur’an’æn tarif ettiåi,
Peygamber’in tatbik ettiåi metoddur, usuldür, vesiledir.
Bu metod da birlik farzdær, tefrika ise haramdær. Kur’an
ñöyle der:
„Hep birlikte Allah’æn ipine sarælæn, ayrælæåa
düñmeyin...“ (Ali Æmran, 103)
Bu metodda açæklæk, kesinlik ve netlik vardær. Kur’an ñöyle
der:
„Eåer yüz çevirirlerse, sana düñen, ancak açæk (net
ve kesin) tebliådir.“ (Nahl, 82)
„... Biliniz ki, Peygambeirmiz’e düñen açæk tebliådir.“
(Maide, 92)
„Peygamber ’e düñen tebliådir. Allah, açæåa
vurduklarænæzæ da bilir, ketmedip sakladæklarænæzæ da
bilir.“ (Maide, 99)
Bu metodda taviz yoktur; iki yüzlülük yoktur, demokrasi
yoktur, laiklik yoktur, hakkæ batæla karæñtærma yoktur, bir
taraftan Æslam hukukunu koruyacaåæna, bir taraftan da
Mustafa Kemal’in ilke ve inkælablarænæ koruyacaåæna dair
yemin etme yoktur ve nihayet bu metodda bir ayaåænæ
camide, bir ayaåænæ da Anætkabir’de olmasæ yoktur... Æsra,
73-74 ve 75; Kehf, 28 ve Abese, 1-12 ayetleri bu hakikatlerin
birer ifadesidir.
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Bu metodda korku yoktur. Kur’an ñöyle der:
„Æñte o ñeytandær; dostlarænæ korkutur. Binaenaleyh,
eåer imanænæz varsa, onlardan korkmayæn, benden
korkun!“ (Ali Æmran, 175)
Bu metodda para ile satælma yoktur. Kur’an ñöyle der:
„Hani kendilerine kitap verilenlerden; onu mutlaka
insanlara açæklayacaksænæz ve onu gizlemiyeceksiniz
diye kesin söz alænmæñtæ. Fakat onlar, onu arkalaræna
attælar da ona karñælæk deåersiz para (gelip geçici maañ)
ile sattælar. O aldæklaræ ñey ne kötüdür!“ (Ali Æmran, 187)
Ve netice:
Hak olan „Birleri“ gördünüz ve bu arada hak olan ve tek
olan „metodu“ da gördünüz ve bu metodun ñart ve vasæflarænæ
da anladænææz. Ñimdi bütün bunlaræn æñæåænda lider olmak,
bañ ve buyruk olmak isteyen, gezip dolañan ve birer allame
gibi çalæm satan ve birer kahraman gibi cesaret gösterenlere
sorun ve deyin ki:
„Sizin metodunuz hak bir metod mudur? Bu ñart ve bu
vasæflara sahip midir? Birlik ve beraberliåe riayet ediyor
musunuz? Üstelik, „Herkes kendi metodunda gitsin; kimse
kimseye karæñmasæn!..“ diyorsunuz! Hiç Allah’tan korkmuyor
musunuz ve hiç utanmæyor musunuz? Bunun hesabænæ nasæl
vereceksin? Tebliåiniz açæk mæ? Hayær! Verdiåiniz tavizler
ne? Allah’tan deåil, rejimden korkuyorsunuz! Hem de
ödünüz patlæyor! Makama düñkün, paraya kul oluyorsunuz!..
Ækaz ve Ærñad:
Ey erkek ve kadænlar ve ey gençler! Siz bunlaræn
arkasændan nasæl gidiyorsunuz? Bunlar birer âlim deåil, birer
cahil, birer korkak, dini dünyaya satan birer bel’am, ikiyüzlü,
bir ayaåæ camide bir ayaåæ Anætkabir’de!..
Bunlaræ derhal terkediniz ve tevbe edip hak metoda geliniz
ve bey’atlañænæz! Ve bunu akñamdan sabaha bærakmayænæz!
Ola ki, ölüm kapæyæ çalar!
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DEVLET
BULUNMAZ BÆR
NÆMETTÆR!..
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Mevzu: Devlet
Bu mevzuuda dört ñey:
1- Devletin lüzum ve vücubu;
2- Devletin vücudu ve tahakkuku;
3- Devletin hukuk ve mükellefiyyeti ve
4- Devletin devam ve bekasæ.
Devletin târifi:
Devlet demek; nihaî bir teñekkül ve en büyük bir kuruluñ,
demektir. En büyük müesseseleriyle varlæåænæ gösterir; yani,
onun bünyesinde insanoålunun muhtaç olduåu ñeyler
vardær; hayatta ve manada ihtiyaç duyduåu ne kadar saha
varsa, onlaræn hepsine ñamil ve onlaræn tümünü ihtiva eder.
Faydalaræ:
Fayda ve yararlarænæ saymakla bitiremezsiniz! Devletin
faydalarænæ bir cümle ile ifade edecek olursak; devlet demek;
içe karñæ bir barænak, dæña karñæ bir kaledir. Æçe karñæ bir
emanetler hazinesi ise dæña karñæ da bu emanetlerin bir
muhafæzæ, bir koruma polisidir. Æçe karñæ bir tarih kültürü, bir
ilim hazinesi ise, dæña karñæ da bir kalkandær ve nihayet
devlet, içe karñæ bir terbiye müessesesi ise dæña karñæ da
bir tebliå, bir nümune-i timsal müessesesidir. Ve son olarak
devlet; dünyanæn cennetidir. Ænsanoålunu cennette
imiñcesine rahat ettirir; huzur içinde günlerini geçirmesine
ve tatlæ bir hayat sürmesine vesiyle teñkil eder!..
Æñte devlet; bu kadar nimete sahib ve bu kadar önemi
haiz olduåundan dolayædær ki, varsa onu korumak yoksa
onu kurmak, erkek-kadæn her müslümana farzdær, Allah’æn
kesin emridir. Müslümanæn bir gün bile hatta bir saat bile
devletsiz ve halifesiz kalmasæ caiz deåildir. Baksanæza!
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Ashab Efendilerimiz, (Allah kendilerinden razæ olsun!),
Peygamber (s.a.v.)’in techiz ve tekfinine halife seçmeyi
takdim ve tercih ettiler de önce halifeyi seçtiler de cenazeyi
sonra defnettiler. Keza Akaid ve Fækæh kitaplarænæ
okuduåunuzda göreceksiniz ki;
„Sænærlaræ muhafaza, adaleti te’min, hakkæ ihkak,
mütecavizleri tecziye, yetim çocuklaræ evlendirme, zekât
mallarænæ toplayæp, mahalline tevzi, cuma ve bayram
namazlarænæ kældærmanæn sæhhatæ ve nihayet emr-i mâruf ve
nehy-i münker yapma“ devletin görevleri arasænda yer
almaktadær. Bütün bunlaræ yapma ve yerine getirme farzdær.
O halde devlet kurma ve devlete sahib olma da farzdær.
Neden? Çünkü fækhî bir kaidedir:
„Ma yetevakkafü aleyhilfarzu fehüve farzün! Yani, o ñey
ki, bir farzæ yerine getirme ona baålædær. Öyle ise o da farzdær.“
Demek oluyor ki, müslümana devlet, hava ve su gibi
lazæmdær, vacibtir. Vücubu ise, kitab, sünnet ve icma-i
ümmetle sabittir.
Devletin vücud ve tahakkuku:
Biz, müslüman bir milletiz; Hazreti Muhammed’in
ümmetiyiz; devletimiz olmalædær ve farzdær. Farz olan bu
devlet Hilâfet Devleti'dir, Æslam Devleti'dir. Ve bugün böyle
bir devletimiz yoktur. 1924’den itibaren yoktur. Mustafa
Kemal kaldærmæñtær. O gün bu gün bir devlet boñluåu vardær.
Mustafa Kemal’in ve onu takib eden kemalistlerin kurduklaræ
devlet ve hükümetler ise meñru deåildir. Niye meñru
deåildir? Æhanet ve hiyanet üzerine kurulmuñtur da ondan;
yalan ve aldatma üzerine kurulmuñtur da ondan; milletimiz,
oyuna getirilmiñtir ve aldatælmæñtær da ondan. Kaldæ ki,
kendisinin de kemalistlerin de kurduklaræ ve devam
ettirdikleri devlet, dinsiz bir devlettir, sarhoñ bir devlettir,
meyhaneci ve kerhaneci bir devlettir. Kendileri de birer
teröristtir. Binaenaleyh, müslümanlaræ temsil edemezler.
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O halde müslümanlaræ temsil eden bir devlete ihtiyaç
vardær; yoksa ölenler cahiliyyet ölümü üzerine ölüp giderler.
Tüm müslümanlaræ ve müslüman kuruluñlaræ birliåe davet
ettik ve dedik ki: „Cemaatler Kur’an etrafænda bir araya
gelsin, bir ümmet teñekkül etsin, ümmet de ñurasænæ seçsin,
ñura da yeni emirini intihab etsin!..“ Kulak veren olmadæ.
Kendileri de zaten layæk deåildi. Çünkü bir kæsmæ partici, bir
kæsmæ da tavizci idi!.. Dolayæsæyle bunlar birer zalim
kuruluñlardær. Zalimler ise Kur’an’æn beyanæyla, Allah’æn
ahdine nail olamazlar. O halde devlet kurma iñi yine sizlere
kaldæ, ey cemaat! Çünkü sizin ne taviziniz var, ne de partiniz!
Her ñeyiniz Ñeriat’a baålæ, fetvaya dayanmakta!..
Ve netice: Bu ñerefi Allah size nasib etti, Elhamdülillah!
Æñte ñu anda devletsiniz, Allah’æn indinde devletsiniz.
Vatanænæz genelde dünya, özelde Anadolu’dur. Allah,
zalimlerin, asilerin, kâfirlerin elinden alæp size teslim
edecektir.
Bir devletin vücud ve tahakkuku, bañlæca üç temel
yapæya sahip olmalædær. Bunlardan biri ve birincisi:
1- Millettir. Yani, bir cemaat ve bir topluluktur. Evet; bir
cemaat olmadan, hatta kayde deåir bir cemaat olmadan
devlet düñünülemez. Ve bu cemaat, gelip geçici deåil,
müstekar ve devamlæ bir hayata sahib olmalædær ve manevî
baålarla birbirine baålæ bulunmalædær.
2- Æklim: Yani bir toprak parçasæna sahib olmalædær ki
insanlardan o topluluk, o toprak parçasæ üzerinde gezip
dolañacak, oturup kalkacak, hayatæ da mematæ da o
topraklar üzerinde cereyan edecektir.
3- Hakimiyyet: Ænsanlardan bir cemaat, bir toprak parçasæ
üzerinde yañasalar da ve fakat hakimiyyetleri olmazsa, yani
söz sahibi olmazlarsa devlet olamazlar. Yani, içteki
vazifelerini yapma gücüne sahip olamadæklaræ gibi dæña karñæ
da varlæklarænæ isbat edemezler.
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Bize gelince: Biz bir devlet ilan ettik. Acaba, bu devlette
bu üç unsur mevcut mu idi?
Ñimdi bu sualin cevabænæ arañtæralæm: Daha önceki
konuñmalaræmæz ve yazælaræmæzda da mufassalen beyan ve
izah ettiåimiz gibi, burada da kæsaca ve icmalen kaydedelim:
1- Millet ve ümmet:
Elhamdülillah, millet unsuru vardær. Devlet olacak kadar
hatta fazlasiyle bir insan topluluåuna sahibiz. Bu topluluåun
ismi, Ñeriat nazarænda „Ümmet’tir, Ümmet-i
Muhammed’dir“. Bu ümmet; Avrupa topraklarænda da vardær.
Anadolu topraklarænda da vardær ve her iki tarafta da günden
güne sayælaræ çoåalmakta; fertler ve cemaatler halinde
iltihaklar vuku bulmaktadær.
Topraåæmæz da mevcuttur: Anadolu topraklaræ! Ecdad
mirasæ, ñehitler diyaræ! Gasiblerin, zalimlerin eline geçmesi,
bu topraklaræn dinen de hukuken de mülkiyet hakkænæn el
deåiñtirip, gasiblerin, iñgalcælaræn eline geçmesine
sebebiyyet vermez. Kaldæ ki, iñgalcilerde ümmeti idare etme
ehliyeti yoktur. Çünkü bunlar, Ñeriat'æ kaldærmalariyle, Ñeriat’æ
hor görmeleriyle küfre sapmæñ, kâfir ve mürted olmuñlardær.
Kâfirlerin ise, Kur’an’æn beyaniyle müslümanlaræ idare
etmeleri caiz deåildir. Bu hususlar, „Hakkæ Sahibine Æade“
isimli risalede mevcuttur.
Hakimiyyet unsuru:
Evet; hakimiyyet unsurumuz da mevcuttur. Æki türlü
hakimiyyet düñünülebilir: Maddî-manevî; hak-batæl! Mühim
olan dine dayanan, ilme istinad eden ve haklæ olan
hakimiyyettir. Ælimsiz ve haksæz hakimiyyetler, sabun
köpüåüne benzer; kæsa bir zaman kendini gösterirse de
sönmeye ve yok olmaya mahkumdur!..
Æñte, kemalistlerin Anadolu’daki durumlaræ bundan bañka
deåildir; ihtilaller, ihtilatlar, isyanlar, ayaklanmalar, baskænlar,
katiller ve cinayetler birbirini takib etmede; iñyerleri ve hatta
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evler hayat tehlikesiyle karñæ karñæya; polisler ve askerler
dahi, evlerinden, yer ve yurtlarændan çækarken, acaba
akñama eve dönecekmiyiz endiñesi içinde; insanæmæz,
yabancælara iñçi olmuñ, devlet ise borçlu düñmuñtür; Sözüm
ona hükümet adamlaræ ise emir kulu, satælmæñ birer kukla:
Æñte Bosna faciasæ, iñte Azerbaycan ñenaatæ, iñte göç
kafileleri, iñte namuslaræn pay-i mal oluñu!.. Ve nihayet içte
ve dæñta insanæmæzæn sahipsiz kalæñæ ve iñte bütün bunlar
neyi gösteriyor ve neyi isbatlæyor? Anadolu topraklaræ
üzerinde devletin olmayæñænæ! Deåil mi? Evet bu devlet emir
kuludur; Kore’ye asker gönderir, Somali’ye asker gönderir,
Æncirlik havaüssünden uçaklaræ kaldærær, Iraklæ’yæ bombalar!..
Neden? Çünkü, Amerika’næn kuklasæ, yahudinin uñaåædær.
Ama Bosna’ya, Karabaå’a ve benzeri yerlere asker
göndermez ve gönderemez! Neden? Çünkü uñaklæåænæ
yaptæåæ güçler müsaade etmemiñtir de ondan!..
Ve netice:
Æñte bütün bunlar gösteriyor ki, kemalist devlet,
müslümanlaræn devleti deåildir, kemalist devlet o topraklarda
barænma hakkæna sahip deåildir; Kemalist devlet, güç ve
hakimiyyetini Ümmet-i Muhammed’den deåil, kâfirlerden
ve kâfir güçlerden almaktadær ve dolayæsæyla Anadolu
insanænæ temsil edemez ve iñte edemiyor ve bundan böyle
de edemiyecektir. O halde çekilip gitmeleri ve hakkæ
sahibine iade etmeleri ñarttær. Etmedikleri takdirde bu
ümmet, bunlaræn elinden hakkænæ alacaktær; ama er ama geç
ve fakat mutlaka alacaktær. Zira bu gidiñ, o noktaya doåru
bir gidiñtir. Bu gidiñi durdurmaya ne Selanikli Mustafalaræ
kâfi gelecek ne de Devlet Güvenlik Mahkeme’leri ve ne de
üniversite rektörleri! Æñte bunlara hodri meydan diyor, açæk
oturuma davet ediyoruz ve diyoruz ki, „Tek tek gücünüz
yetmiyorsa, birleñin, bir araya gelin! Bir araya gelin de
Cemaleddin Hoca’næn iñini bitirin! Yoksa Hoca sizin
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topunuzun iñini bitirecektir!..“ dediåi halde dilleri
tutulmuñcasæna sesleri çækmæyor!
Elbette çækmæyacaktær, çækamaz da! Neden? Çünkü;
bunlarda ne din vardær ne de ilim, ne hukuk vardær ne de
adalet ve nihayet bunlar echel-i cüheladan tecehhül etmiñ
birer cahil, robotlañmæñ birer uñak!..
Bu cümle ile ilgili olarak Æbn-i Abidin: c. 5, s. 369; Fetavayi Hindiyye (c. 1, s. 146); Maverdi (Ahkâm-i Sultaniyye; s. 3
ve ma badeha); Buåyetülmüsterñidin: (s. 247-248); Tefsiri Kurtubî: (Bakara, 30) gibi kitaplara da bakæn!
Muaræz ve muhaliflerimiz:
1- Æsim olarak itirazlaræ:
Bir zamanlar; Kerimoålu gibilerin, itirazlaræ „metod“
kelimesi üzerinde idi ve diyorlardæ kæ, „Metod“ tâbirini
kullanamayæz. Çünkü, metod kelimesi yabancædær, batædan
gelmiñtir. Binaenaleyh, bizim bu kelimeyi kullanmamæz caiz
deåildir...
Cevabæmæz:
Kendilerine cevap vermiñtik ve demiñtik ki, „dinî“
mevzularda da olsa yabancæ kelimeleri kullanabiliriz; bunda
hiç bir sakænca yoktur. Nitekim kullanæyoruz da! Mesela:
Salat kelimesi yerine namaz kelimesini, savim kelimesi
yerine oruç kelimesini kullanmaktayæz. Burda da öyle;
ortada bir mana var: „Hedefe götüren yol“. Bu manayæ Arab,
„Vesiyle veya usul“ gibi kelimelerle ifade eder. Fürs Ehli
ise „Rah“ kelimesiyle, Türk ise „Yol“ kelimesiyle tabir
etmektedir. Bütün bunlar caiz ise, ki caizdir. Ya bu mânada
neden „Metod“ tâbiri kullanælmasæn diye yazmæñtæk. Ve
ilaveten ñunu söylemiñtik: „Ancak, Cenab-æ Hakk’æn isimleri
müstesna! Çünkü onlar tevkifidir; genelde Kur’an’da veya
sünnet’te geçmesi lazæmdær.
Federe tâbiri:
Bazælaræ da „Federe“ kelimesine kafayæ takmæñ;

-3-

136

„Cemaleddin Hoca’næn, bu tabiri kullanmasæ caiz deåildir.
Çünkü, bu kelime batædan gelmiñtir...“ diyorlar...
Cevabæmæz odur ki, bu, bir tâbirdir; lafæzdan çok mânayæ
ilgilendirir. Yani bu manada bir devlet kurmak caiz midir,
deåil midir? Æñte bunun üzerinde durmak gerekirdi ki,
caizdir; isbatæ yapælmæñtær. Fakat gel gelelim: Bizim âlim ve
allameler! Söyliyecek bir ñey bulamæyor da „Federe“
kelimesi üzerinde duruyorlar! Be hey mübarek! Eåer „Federe“ kelimesi aåzæna sæåmæyorsa, sæåan kelimelerden bir
bañkasænæ kullan ve de ki: „Bölge devleti, muhit devleti, kæt’a
devleti, kutrî devlet, beylik devleti, harb emirliåi devleti,
eyalet devleti...“ Æñte bunlardan birini kullan! Fakat; onun
maksadæ, añaåæda söyliyeceåim gibi, bañkadær!..
30 Hoca'næn Fetvasæ:
Ortada fol yok, yumurta yok! Fakat bir laf dolañæyor;
Cemaleddin Hoca’næn kurduåu devlet hakkænda fetva
vermiñler, imza komuñlar da Hoca’ya göndermiñler ve
demiñler ki, „Senin ilanænæ yaptæåæn devlet yanlæñtær!..“
Hayær, bize böyle bir ñey gelmemiñtir. Bu, düpe-düz
yalandær, iftiradær. Ñayet böyle bir ñey varsa, muaræz ve
muhaliflerin; hatta kemalistlerin arayæp bulamæyacaklaræ bir
ñeydir, bir færsattær. Hemen gazetelerde neñretsinler!.. Ama
ortada böyle bir ñey yoktur!..
2- Bañarælæ olamaz:
Yeni allamelerden biri de çækmæñ; saåæna bakmæñ, soluna
bakmæñ, düñünmüñ ve tañænmæñ, söyliyecek bañka söz
bulamamæñ da gayæbten haber alærcasæna „Cemaleddin Hoca
bañarælæ olamaz!..“ ñeklinde bir cevap buyurmuñ!..
Böylelerinin hali, bir nevi Velid b. Muåære’nin haline
benzemektedir. Velid b. Muåæra Kur’an’da ñöyle tasvir
ediliyor ve deniyor ki:
„Hayær! Çünkü o, bizim ayetlerimize karñæ bir inatçæ kesildi.
Onu dimdik bir yokuña sardæracaåæm! Zira o, düñündü, ölçtü
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biçti. Kahrolasæ nasæl da ölçtü, biçti! Yine kahrolasæ nasæl ölçtü
biçti. Sonra baktæ. Sonra surat astæ, kañlarænæ çattæ. Sonra
arkasænæ döndü, büyüklük tasladæ: ‘Bu, dedi; rivayet edilip
öåretilen bir sihirden bañka bir ñey deåildir! Bu, sadece
insan sözüdür.’ Onu sakar (adlæ cehenneme) sokacaåæm...“
(Müddessir, 16-26)
Hak cemaat bir tanedir:
Evet, biz: „Hak kuruluñ ve hak cemaat bir tanedir; diåer
bütün cemaatler ve kuruluñlar ise ya batældær ya da bir ayaåæ
camide, bir ayaåæ Anætkabir’de olup hakkæ batæla karæñtæran
cinstendir ki, bu da yine batældær. Hem de batælæn en
tehlikesinden!..
Hakikat bu merkezde iken, ulema geçinenlerden biri
çækmæñ, diyor ki:
„... Her kuruluñ, kendi çizgisinde ve kendi istikametinde
yürüsün; kimse kimseye çatmasæn ve karæñmasæn!..“ Ve
bunu söylemenin yanænda bir de teñbih yaparak diyor ki:
Kuruluñlar, bir bedenin uzuvlaræna benzer; her uzuv, kendine
düñen görevi yapmakta ve birbirine müdahele
etmemektedir.
Evet; allâmemiz böyle diyor ve fakat böyle derken, büyük
bir kaf yapæyor; düñünmiyor veya düñünemiyor ki, beden
urganlaræ bir merkezin, bir beyin merkezinin idaresi altænda
ve onun kontrolünde fonksiyonlarænæ icra ve ifa etmektedirler
ve iñbirliåi halindedirler. Fakat, çizgileri farklæ olan kuruluñlar,
böyle bir merkeze sahip midirler; emir ve tâlimatæ bir
merkezden mi alæyorlar? Hayær, her biri ayræ ayræ merkezlere,
ayræ ayræ emir ve komutalara baålæ!.. Binaenaleyh, bu hatalæ
bir teñbih deåil mi? Elbette hatalæ bir teñbihtir ve hem
öylesine! Bu hata, ñayet bile bile yapælæyorsa, bu,
hakikata karñæ iñlenen bir suçtur ve bir zulümdür. Ñayet
bilmeden yapæyorsa, yaræm mollalæåæn bir sonucudur ve bir
zulümdür. Zalimlerin ise arkalarændan gitmek ñöyle dursun,

-3-

138

kendilerine selâm bile verilmez!..
Kur’an ñöyle der:
„Zâlimlere en ufak meyille meyletmeyin, sonra size
ateñ dokunur; ve sizin için Allah’tan bañka ne bir dost
vardær ve ne de bir yardæmcæ.“ (Hud, 113)
Keza; bunlar lider olamazlar. Çünkü, Bakara, 124'ün
beyaniyle zalimlere liderlik hakkæ yoktur. Ayræca Æsra, 71’e
göre de mahñerde her insan lideriyle çaårælacaktær. Æñte bu
noktada insanæmæza sesleniyor ve diyoruz ki: Kendine gel,
aklænæ bañæna al; cahil ve cühelanæn arkasændan gitme,
böylelerini lider kabul etme! Zira bunlar, en azændan yaræm
mollalardær; on iki ilmi tahsil etmemiñlerdir, ilimden behreleri
yoktur; Æslam’æ yanlæñ anlamæñlardær ve yanlæñ
anlatmaktadærlar. Dolayæsæyle böylelerini liderliåe Allah da
kabul etmiyor, Peygamber de kabul etmiyor, Kur’an’da
kabul etmiyor, aklæ bañændaki müslümanlar da kabul
etmiyor!.. Pekiyi ama, sen nasæl böylelerini lider kabul edip
arkalarændan gidiyorsun? Sen hiç mi Allah’tan
korkmuyorsun? Sen hiç mi Allah’æn azab ve cezasændan
havf ve hañyet etmiyorsun? Bir gün gelecek, ne sen, bunlaræ
kurtaracaksæn ne de bunlar seni! Binaenaleyh, tekrar
ediyorum ve diyorum ki, kendine gel ve kendine acæ da,
ilan edilen „Æslam Devleti“ne teslim ol, bey’atænæ yap ve bu
iñi ñunun veya bunun tesiri altænda kalarak veya malændan
ve canændan korkarak geciktirme ve bu senin için son
derece mühim bir færsattær! Daha neyi bekliyorsun! Bu,
Allah’æn kitabæna dayanan, Peygamber’in sünnetine uyan
ve her ñeyi fetvaya istinad eden bir devlettir, bir Æslam
devletidir; Anayasasæ Kur’an, bayraåæ Kelime-i Tevhid olan
bir devlettir. Ve nihayet, netice itibariyle tekrar ediyor ve
diyoruz ki, bu ilan karñæsænda müslümana iki ñeyden biri
düñmektedir: Ya cevap verip bu hareketi çürütecekler ya
da bey’at edip teslim olacaklardær.

139

3-

Cahil, hâif veya mütekebbirdir:
Bütün bu açæklamalara raåmen, hâlâ da direnenler ve
imtina edenler varsa, bunlar; ya cahildir, ya hâiftir veya
mütekebbirdir!
Cahildir: Çünkü, ilan ve ihya edilen devletin mahiyet ve
hüviyetini henüz kavramamæñtær. Kavramæñ olsa isi, ya kabul
eder ya da kalemi eline alær, neñriyat yoluyla çatær çatær cevap
verir ve hatalaræ ortaya koyarlar. Bunu yapmalaræ farzdær;
emr-i mâruf ve nehy-i münker cümlesindendir.
Bir gazete veya bir mecmua çækarma:
Bunlar, bu hareketin hatalarænæ neñredecek bir neñir
vasætasæ bulamæyorlarsa veya „Biz, Æslamî yazælaræmæzæ bu
küfür gazetelerinde neñredemeyiz!..“ diyorlarsa, bir araya
gelsinler de geçici bir zaman için de olsa, bir neñir vasætasæ
çækarsænlar; bu, din meselesidir, hayat-memat meselesidir,
Allah’æn ræzasænæ kazanma veya gazabæna uårama
meselesidir. Binaenaleyh, her ñeye para buluyorlar da buna
bulamæyorlar mæ? „Bilmediåiniz ñeyleri ehlinden sorun!“
demiyor mu Kur’an!.. O halde bunlar cahildirler; ne
yaptæklarænæ bilmiyorlar!..
Bunlar hâiftirler:
Kimileri de diyorlar ki, „Ælan edilen bu devlet haktær ve
doårudur; bir diyeceåimiz yoktur!.. Ancak biz bu devlete
„Evet“ dediåimiz takdirde kemalist rejim bizi yakalar da
malæmæzæ alær, canæmæza okur!..“ korkusu içindedirler ve onun
için yanañmæyorlar.
Veya mütekebbirdirler:
Bañ olmakta devam etmek istiyorlar; buyruk olmak
istiyorlar. Bir takæm kendini bilmezleri etraflaræna toplamæñlar,
üzerlerinde taht kurmuñlar, onlara emir olmuñlardær. Æñte
bu gurur, bu kibirdir ki, bunlaræ bu devlete gelip teslim olmaktan geri bærakæyor, sudan bahanelerle yanlaræna
toplæyabildikleri insanlaræ kandærmaya ve avutmaya devam
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edebiliyorlar!.. Allah, Ümmet-i Muhammed’i bunlaræn
ñerrinden muhafaza buyursun, tuzaklaræna düñenleri
kurtarsæn!..
Æman zaafæ:
Yukaræda zikri geçen üç sebebi de bir sebebe baålarsænæz,
baålayabilirsiniz. O da iman zaafædær, imanlaræ zayæftær,
Allah’tan korkmæyorlar! Zira gereåi gibi Allah’tan korkan ne
cahil kalær, ne malændan-canændan korkar ve ne de gurur ve
kibir sahibi olur!..
Hukuk ve mükellefiyeti:
Evet; „Æslam Devleti“ elbette bir takæm haklar ve bir takæm
mükellefiyetler getirecektir:
1- Her iñiniz; „Æslam’æn Devleti“ni tanæmæñ ve bey’atænæ
yapmæñ olanlarla olacaktær;
2- Bey’at meselesi:
a) Kendiniz bey’at etmiñ olacaksænæz. Kur’an bunu Fetih,
10. ayetinde müslümanlardan istemekte, emir ve tavsiye
etmektedir. Hem öyle ki, bir saat bile geciktirmesi caiz
deåildir. Bey’atsæz ölenler, cahiliyyet ölümüyle ölürler.
b) Müslümanæn imamæ da bey’at etmiñ olacaktær. Çünkü
bey’atlæ müslüman, Æslam Devleti’ne bey’at edip teslim
olmayan bir imamæn arkasænda namaz kælamaz.
c) Damadænæz da bey’at etmiñ olacaktær. Çünkü, Æslam’æn
devletine bey’at edip teslim olan bir müslüman, Kur’an
devletini kabul etmeyen bir damadæn, ne evine gider ve ne
de onu evine kabul eder!..
3- Cuma namazænæn sæhhatæ:
Artæk Kur’an devleti ilan edilmiñtir. Bu devletin emirinden
(yani Cemaleddin Hoca’dan veya onun naibinden) izin
almayan imamlar cuma namazænæ kældæramazlar. Bayram
namazlarænæ kældæramazlar.
4- Hacc emiri:
Peygamber devletinin getirdiåi mükellefiyetlerden biri de
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hac emirliåidir. Bu sene de hac emiri tayin edilmiñtir. Bu
itibarladær ki, ñahæslaræn hac kervanæ kaldærmasæ ñöyle dursun,
Diyanet, particiler, Süleymaniler, Nursiler ve saire hangi
isim altænda olursa olsun ñer’an ve dinen hac kervanæ
kaldæramazlar ve hac emiri tayin edemezler; hacælar da,
bunlaræn emrinde hacca gidemezler. Hacca gidenler de
onlaræ götürenler de Allah’æn dininde ve Allah’æn Ñeriat’ænda
günahdærlar.
Zekât:
Æslam Devleti’nin gereklerinden biri de zekat
müessesesidir. Devlet reisi ne yapar? Zekat mallarænæ,
memuru vasætasiyle mal sahiplerinden alær, Beyt’ülmal’da
toplar ve zekat verileceklere daåætær. Binaenaleyh, Æslam
devleti ilan edildikten sonra müslüman zengin, zekatænæ
ancak bu yolla verebilir, hac mevzuunda da söylediåimiz
gibi, bundan böyle artæk zekat paralarænæ, mallarænæ, ne bir
ñahæs alabilir ne de yukaræda isimlerini saydæåæmæz kuruluñlar.
Vergiler:
Æslam Devleti’ne sahip olmanæn gereklerinden biri de vergi
meselesi, vergi alma meselesidir. Devlet, vatandañæna
hizmet götürebilmek için hizmetlerin gerektirdiåi nisbette
vergi alær. Bunun belli bir ölçüsü yoktur; miktarænæ ihtiyaç
tayin eder. Ne altændan kalkælamæyacak derecede fazla olmalæ
ve ne de ihtiyacæ karñælamæyacak nisbette az olmamalædær.
Geçen sene aldæåæmæz vergilerin ölçüsü çok isabetli
olmuñtu; Avrupa’daki iñçimiz, on iki aylæk kazancænæn bir
aylæåænæ vermiñti. Yani on iki aylæåændan bir aylæåænæ getirip
verdi, hem de olduåu gibi; feniåine varæncaya kadar! Bir
kæsmæ da peyder pey vermekte ve getirip teslim etmektedir.
Vergi borçlarænæ vermiyenlerin listesini çækaræp herkesin
görebileceåi bir yere asacaåæz, ödeyenlerle ödememiñ
olanlar belli olsun, diye! Ñunu da kaydedelim ki, geçen
seneden kalan vergi borçlarænæ henüz ödemiyenler olduåu
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gibi, bu senenin vergilerini ödemeye ñimdiden bañlamæñ
olanlar da vardær. Ænsanæmæz ñunu da bilmeli ki, vergiler de
hayærdær, hasenattær, sevap defterine yazælær; Allah, geride
kaln mala bereket verir; bu itibarladær ki, verdiåinin sevabænæ
alacaåæ gibi, geride kalan malænæn miktaræ da azalmaz.Æñte
Æslam budur; müslüman da bunu böyle bilmelidir.
Bey’atsæzlara yardæm yok:
Cami yaptærmak veya Kur’an kurslaræna yardæm istemek
üzere gelenlere insanæmæz sormalæ ve demeli ki, Æslam
Devleti’ne bey’atænæ yaptæn mæ? Yapmadænsa önce bey’atænæ
yap sonra gel, demelidir. Zira, Æslam Devleti’ni kabul
etmiyenlere yardæmda bulunmasæ sevab yerine günah
getirir.
Ticaretiniz ve ticarî faaliyetiniz:
„Her iñiniz, Æslam’æn devletini tanæmæñ ve bey’at etmiñ
olanlarla olmalædær!“ sözü artæk bir kaide olmuñtur. Bey’atli
müslüman, her yerde buna riayet etmeli, alæñveriñinde de
bunu ölçü almalædær. Almalædær ki, hem alæñveriñi yapmæñ olsun
hem de sevab kazansæn! Æñte bu noktadan hareketle:
a) Giyim eñyanæz, b) Gæda maddeleriniz, c) Etleriniz ve et
mamülleriniz, mutlaka Æslam Devleti’ne bey’at etmiñ
olanlaræn dükkanlarændan alænmalædær. Efendimiz (s.a.v.)
Medine’ye geldiåinde mescid yapmanæn ötesinde
müslümanlara mahsus olmak üzere bir de pazar yeri kurdu.
Zira müslümanæn görevlerinden biri de müslümanlaræ ve
Æslam Devleti’ni güçlendirmektir. Çünkü, müslüman aynæ
zamanda akællæ bir insandær; yaptæåæ alæñ-veriñin bæraktæåæ kâræn
Æslam’a, Æslam’æn yayælmasæna yardæm edeceåini de bilir ve
her attæåæ adæmæn o yönde ve o yolda olmasæna gayret sarf
eder.
Helal lokma yemesi:
Helal et ve et mamülleri üzerinde titizlikle durmalæ ve
bunlaræ, yüzde yüz helal ve temiz kesilen yerlerden almalædær
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ve buna yüzde yüz inanmalæ, ñunun veya bunun sözüne
kanmamalædær. Çünkü, adam para kazanmak için hile de
yapæyor, yalan da söylüyor. Bunlar çok görülmüñtür. Yani
ucuzluåuna deåil, helal kesildiåine bakmalæ, görmeli ve
fetvasæ alænmæñ yerlerden almalæ ve bunu ya bizzat kendisi
görmeli ve yüzde yüz inandæåæ bir kimseden öårenmelidir.
Yoksa azcæk ñüphesi varsa yememelidir. Çünkü, haram
yiyen bir müslümanæn kærk gün ibadeti kabul görmez.
Kæzlarænæzæ bey’atsæzlarla evlendirmeyin:
Æslam Devleti’ne inanmæñ ve bey’atænæ yapmæñ bir hanæm,
nasæl olur da bey’atsæz bir erkeåe karælæk yapar ve nikâhæ
altænda bulunur? Çünkü, kadæn temiz, erkek ise, murdardær
ve ölürken cahiliyyet ölümü ile ölecektir. Binaenaleyh,
kæzænæza talib biri kapænæza geldiåinde ilk soracaåænæz ñey:
„Sen Æslam Devleti’ne bey’at ettin mi?“ sözü olmalædær! „Önce
git, bey’atænæ yap ondan sonra benim kapæma gel! Zira Kur’an
devletine evet demiñ bir müslüman, hâlâ evet dememiñ
bir insana kæzænæ nasæl verebilir?“ demelidir.
Bey’atsæz evlenmiñ kadænlara da sözümüz var: O hanæmlar
da, ilanæ yapælmæñ olan bu Ñeriat devletine hemen bey’atlarænæ
yapmalæ ve o yolda kocalarænæ mutlaka zorlamalædær. Yani,
baålaræ koparmadan ikna etmelidir. Yoksa her gün günah
iñlemiñ olurlar!..
Devam ve bekâsæ:
Æslam Devleti’ni kurmak, ne kadar önemli ise, onu
yañatmak da en azændan bir o kadar önemlidir. Çünkü, ne
demiñtik? „Æslam devleti yoksa onu kurmak, varsa onu
korumak her müslümana farzædr.“ Keza; „Æslam’æn Devleti,
dünyanæn cennetidir.“ Dolayæsæyla en büyük nimetlerden
biridir. O halde onu yañatmanæn bir takæm ñartlaræ vardær:
1- Ñükür ve takva ehli olmak:
Akñam-sabah Rabb’isine ñükretmeli ve demeli ki, „Ya
Rabb’i! Sen bize büyük bir nimet verdin; Æslam’æn Devleti,
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yani devlet nimeti! O devlet ki, anayasasæ Kur’an, kanunu
Ñeriat, bayraåæ Kelime-i Tevhid’dir. Æsmi ise Æslam Devleti’dir,
Allah devletidir, Peygamber devletidir, Kur’an devletidir!..
Böyle bir nimete ne kadar ñükretsek de yine azdær ve böyle
bir devleti bañæmæzdan eksik etme, Ya Rabb’i!..“ demelidir
ve her gittiåi yerde bunu söylemeli ve bununla ñeref ve
gurur duymalædær.
Takva ehli olmalæ; Æslam’æn ve Æslam Devleti’nin getirdiåi
emirleri mutlaka yerine getirmeli; farzlar, vacibler ñöyle
dursun, sünnet ve müstehableri de yerine getirmeli; sakal
ve ñalvaræ, cübbe ve saræåæ, tesettür ve çarñafæ yerinde
olmalæ; Selanikli Kör Kemal’æn koyduåu yasaåa raåmen
bunlara riayet etmelidir... Keza; haramlardan, mekruhlardan
sakænmasæ ñöyle dursun, hakkænda „La be’se bih, terki
evladær“ denenleri de terk etmelidir. Neden?
Çünkü, bu cemaat, Peygamber cemaatædær, tebliå
cemaatædær, örnek cemaattær. Dolayæsæyle her yönüyle Æslam’æ,
Peygamber’i temsil eden bir cemaattær ve aynæ zaman da
„Æslam Devleti’nin mümessilleridir.“ Binaenaleyh, bu cemaat
sahabe hayatæ yañamalædær ve nihayet: „Æñte Æslam budur,
müslüman böyle olandær, olmalædær!..“ lisan-i haliyle de olsa
demeli ve dedirtmelidir!..
2- Mevcudu muhafaza:
Æslam Devleti’ne sahip olmanæn ve ñükrünü yerine
getirmenin ñartlarændan biri de „Mevcudu muhafaza“dær.
Yani; ümmet fertlerine; erkek ve kadænæna, genç ve ihtiyaræna
sahip çækmalæ ve onlaræn çobanæ, muhafæz ordusu ve adeta
koruma polisi olmalædær ve bu suretle onlaræ kurtlara ve
tilkilere kaptærmamalædær. Ve her ñeyden önce günümüzün
kurtlarænæ ve tilkilerini tanæmalædær:
Kalbleri Anætkabir’de olanlar günümüzün kurtlaræ, bir ayaåæ
camide bir ayaåæ Anætkabir’de olanlar da tilkileridir. Misal
vermek gerekirse ilham ve kaynaåænæ Anætkabir’den alan,
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demokrasi ve laikliåi aåzændan düñürmiyen Demirel’ler
kurtlardær; zaman zaman Æslam’dan, adil düzenden söz
edenler ve zaman zaman Anætkabir ibadetini yapan ve
zaman zaman da Kærmæzæ Koltuk’a oturup arz-æ endam
ederek kâfir laik sisteme Æslam hürriyeti diyen, Biz Atatürk’e
karñæ deåiliz; saå olsaydæ bizim partide yerini alærdæ!“ diyen
Erbakan’lar da tilkileri temsil etmektedir.
Æñte bu kurt ve bu tilkilere karñæ mevcudu muhafaza
etmenin yolu, bu ahmaklaræn kalemlerinden çækan yazælaræn,
aåæzlarændan çækan sözlerin bantlaræ da kendileri gibi birer
kurt ve birer tilki olduklarænæ hayær yerine ñer getireceklerini,
sevap yerine günah kazandæracaklarænæ hatærlatmalæ, bunlara
karñæ onlaræn hassasiyetlerini ve duyarlælæklarænæ korumalædær.
3- Tedavi etmeli:
Kurt ve tilkilerin ele geçirmiñ olduklaræ koyun ve kuzularæ
tedavi etmelidir. Çünkü bunlar, yakalæyabildikleri koyun ve
kuzularæ æsærmæñlar, boåazlarænæ sækmæñlar ve kendilerini
sersemleñtirmiñlerdir. Æñte bunlaræ tedavi etme, yine sizlere
düñmektedir. Bunlara, bir taraftan ñifalæ su verirken bir
taraftan da temiz hava ile havalandæracaksænæz.
Ñifalæ su verme demek, Kur’an’æ bir bütün olarak takdim
etmek ve hususiyle cihad ayetlerini bir bir onlara
anlatmaktær. Keza; onlara temiz hava vereceksiniz, yani
onlara, kürsülerinde bir taraftan Æslam’æn devleti açæk açæk
anlatælærken, bir taraftan da Selanikli Kemal’in bir put, bir
taåut ve bir Æslam düñmanæ olduåunu, yaptæåæ inkælablaræn,
getirdiåi kanunlaræn da birer küfür ve kâfir kanunlaræ olduklaræ
tam bir metanet ve cesaretle anlatældæåæ camilere götürüp
havasænæ teneffüs ettireceksiniz ve bu suretle onlar, ñifayab olacaklar ve artæk bunlar münafæklaræn ve ikiyüzlülerin
arkasændan gitmiyeceklerdir!..
5- Din ismi altænda dini yækmak:
Æbrahim Agâh Çubukçu gibi, Necip Bilge gibi, ilahiyyat ve
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benzeri makamlarda bulunup „Laik düzen Æslam diniyle
baådañær...“ diyen ve bu suretle din ismi altænda dini yækmaya
çalæñan ayælaræ yakalayæp, müslümanlara, ilim dünyasæna
tanætmak, teñhir etmek, ses ve soluklarænæ kesmek de yine
sizlere düñmektedir. Bunlaræ tâkib edeceksiniz, bunlaræn
yazælarænæ takib edeceksiniz, ve Æslam’æn tokatænæ yüzlerine,
ilmin yumruåunu tepelerine indirip kalemlerini kæracaksænæz.
Hem öyle yapacaksænæz ki, belki akællaræ añlaræna gelir de
iñledikleri haltlaræ bir daha iñlemeye cüret edemezler ve
belki de bu onlara bir ibret dersi olur!..
6- Dua:
Ve son olarak ñunu söyliyelim ki, dua yapmayæ eksik
etmiyeceksiniz! Bu dua hem sizin gibi hidayete ermiñ
olanlaræn hidayetlerinin olsun, devletlerinin olsun devam ve
bekasæna vesiyle olacak ve hem de ihmal edilmiñ olanlaræn
hakikatleri görmelerine sebebiyet verecektir. Kur’an’æn
verdiåi bir çok dua ayetleri yanænda bilhassa ñu duayæ sæk
sæk tekrar edeceksiniz:
„Ya Rabb’i! Bize hidayet ihsan ettikten sonra,
kalblerimizi kaydærma ve indinden rahmet ihsan eyle!
Zira sensin en çok baåæñlayan!“ (Ali Æmran, 8) Efendimiz
de kendisine saldæræp yüzünü yaralæyan ve diñini ñehid
edenlere karñæ bile dua yapmayæ ihmal etmemiñ ve ñöyle
demiñtir:
„Ya Rabb! Benim bu milletime hidayet ihsan et! Zira
bunlar ne yaptæklarænæ bilmiyorlar!..“
Not: Bu, bir devlet tâlimatædær! Tekrar tekrar okunmasæ ve
okutulmasæ gerekir.
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Günün dünyasænda basæn ve yayænæ meñgul eden iki ñahæs:
Bunlardan biri Uåur Mumcu ve diåeri Aziz Nesin. Uåur
Mumcu'nun öldürülmesi hadisesi ve Aziz Nesin'in "Ñeytan
Ayetleri" kitabænæ neñretmeye yeltenmesi günün olaylaræ.
Bize de soruldu.
Gerek 17.2.1993 tarihinde Bonn'da yaptæåæmæz Basæn
Toplantæsæ'nda olsun, gerekse
Hollanda'da NOS televizyonu ile yapælan mülakatta olsun
bu iki mevzuu bize de soruldu.
Verdiåimiz cevablar birbirini tamamlar mahiyyette idi.
Fakat ne yazæk ki, günümüzün basænæ, dini bilgiden mahrum
olduåu için akæ kara, karayæ ak yazarlar. Bir de iñin içine kötü
niyet girerse felaket olur...
Aziz Nesin'in öldürülmesi fetvasæ bize de soruldu. Cevab
verdik ve dedik ki:
"Aziz Nesin, adæ geçen kitabæ neñretme meselesine
gelinceye kadar öldürülmesini gerektiren ne gaflar yapmæñ,
ne suçlar iñlemiñtir. Bunlardan sadece biri, yani Ñeriat'æ
tanæmamasæ, Ñeriat'æn devlet olmasænæ kabul etmemesi onun
mürted olup öldürülmesine yeter sebebtir." Ve ilaveten
ñunu söyledim:
"Onun gibi niceleri var! Ezcümle, Mumcu'nun cenazesine
katælæp "Kahrolsun Ñeriat!"
diyenler ve buna karñæ sus-pus olup hesab sormayan
devlet ve hükümet erkanæ (!) ve
benzerleri... Evet iñte bunlaræn hepsi mürted olup ölüm
fetvasæna tabidir."
Mahkeme kararæ lazæm:
Ñöyle ki, Æslam'a göre öldürülmesi gereken dört kiñi vardær:
1- Katil: Öldürmeyi kastederek alet-i caræha ile vurmasæ.
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2- Nikâh bañændan geçen kiñinin zina etmesi ve dört erkek
ñahitle isbat edilmesi.
3- Yol emniyetini ihlal eden eñkiya çetesi.
4- Ñeriat'æn mukaddes saydæåæ bir ñeyi horlamasæ ve mürted
olmasæ.
Æñte bu dört sænæf insan fetva yönünden ölümü hak
etmiñlerdir.
Fakat bu öldürülmelerini gerektirmez; bir beyandær, bir
haberdir, icra ve infaz deåildir. Æcra ve infaz kararæ ise
mahkemeye aittir.
Fetva ile (kaza) mahkeme arasændaki fark:
Bu iki müessese arasænda bir kaç yönden fark vardær. Æñte
bunlardan biri budur.Yani ikisi de aynæ kaynaåa dayanmakla
beraber müftü meseleyi ilim olarak bildirir. Yetkisi bu
kadardær.
Hakim ise karar verme, icra ve infaz etme yetkisine
sahibtir.
Mahrum olma:
Hakikat bu merkezde iken, Æslam ceza hukukunu tahsilden
de mahrum bærakælan bir nesil bunlaræ ve bu farklaræ nereden
bilsin?
Daåætæm:
1- Basæn toplantæsæna katælan muhabirlere,
2- HBB televizyonuna,
3- Almanya'næn Türkiye Büyük Elçiliåi'ne
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Dünyada iki tip insan vardær. Bunlardan biri mü’min, diåeri
kâfirdir. Ölçü Kur’an’dær, Kur’an’æn getirdiåi Ñeriat’tær. Ñeriat’æn
tümüne inananlar mü’mindir, inanmayanlar kâfirdir.Bir de
ikiyüzlüler vardær. Bunlar, inanmadæklaræ halde inanær
görünürler. Yani inandæklarænæ dilleriyle ifade ve ikrar ederlerse
de kalbleriyle inanmamæñlardær. Böylelerine de „Münafæk“
ismi verilir. Bunlar, Kur’an’æn beyaniyle kâfirdirler ve kâfirlerin
katagorisine girmekte ve onlardan daha ñedit
addedilmektedirler.
Ælgili Ayetler:
Kur’an’da mü'minlerle ilgili ayetlerin sayæsæ 500 civarænda,
kâfirlerle ilgili ayetler 200’den fazladær, münafæklarla ilgili
ayetlerin sayæsæ ise 34’dür.
Kur’an; Bakara Suresi’nin bañ tarafænda mü’minlerden 4,
kâfirlerden 2 ayetle bahsederken, münafæklardan 13 ayetle
söz etmektedir. Bu arada Bakara, 136-137, Nisa, 136-152
ayetleri bu üç tip insan hakkænda derli-toplu mâlumat
vermektedir.
Ñeriat bir bütündür:
Æsterseniz Ñeriat’æn tarifini tekrar yapalæm, sænærænæ tekrar
çizelim. Üç tip insan; yani mü’min, kâfir ve münafæk net ve
kesin bir ñekilde belli olsun da bunlar birbirine karæñmasæn
ve neticede herkes Ñeriat’æn nazarænda yerini ve safænæ bilsin
ve Kur’an’æn hükmü tecelli etsin. Kur’an ñöyle der:
„Helak olan bilerek (ve bilinerek) helak olsun; hayatta
kalanlar da (yañama hakkæna sahip olanlar da) bilerek
(ve bilinerek) yañasæn!..“ (Enfal, 42)
Allah Resulü de ñöyle buyurur:
„Kiñi, cennet ehlinin amelini yapar (yapar, cennete
girmeye az bir mesafe kalær, gerisin geriye dönüp
cehennem ehlinin amelini yapar), cehennem ehlinden
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olduåu sabit olur.“ (Buhari, Cihad)
Biz de bu nasslaræn æñæåæ altænda diyoruz ki:
„Kiñi layæk olduåu safta yerini almadan ölmez!..“
Ñeriat nedir?
Madem herñey, delili ile net ve kesin bir ñekilde ortaya
konmak istenmektedir. O halde „Ñeriat“ kelimesinin mâna
ve mefhumunu da insanæmæzæn çok iyi bilmesi lazæm.
„Ñeriat“, biri özel, biri genel olmak üzere iki manada
kullanælmaktadær. Genel manada „Ñeriat“, dine eñittir; „Din“
demektir. Yani, „Ñeriat eñittir din, din eñittir Ñeriat“dær;
aralarænda bir fark yoktur.
Özel manada ise, „Ñeriat“, dinin furuu demektir, dinin
furuu bölümü demektir. Zira din, biri usul diåeri furuu olmak
üzere iki bölümdür. Usul bölümü, dinin iman ve akide
bölümünü teñkil eder. Furuu bölümünü ise, dinin; ibadet,
muamelat, ukubat bölümünü ifade eder. Yani Æslam’æn
bañta beñ ñartæ, helal ve haram, günlük iñler, dünya ve
devlet iñleri, yani siyaset iñleri, yani devletin kuruluñ ve
icraatæ gibi, ne kadar iñ ve hüküm varsa, muamelat bölümüne
girmektedir. Bu bölüme aynæ zamanda „Æslam Hukuku“ ismi
verilir. Ukubat da ceza bölümünü meydana getirir ve bu
bölüme ayræca „Æslam Ceza Hukuku“ da denir. Ñeriat’æ ñu
ñekilde de tarif edebiliriz: Ñeriat demek, Kur’an’æn iki kapaåæ
arasændaki hükümlerin tümü demektir.
Ñeriat ve Akide:
Ñeriat, yukaræda da söylediåimiz gibi, bir bütündür; akide
ve iman yönünden tecezzi kabul etmez ve parçalanamaz.
Bir cüz’ünün yokluåu tümünün yokluåu demektir. Bu
noktadan hareketle de mü’min, kâfir ve münafæåæ târif
edebiliriz:
Mü’min; o kimsedir ki, Ñeriat’æn tümünü kabul eden,
Ñeriat’æ seven, hürmet ve saygæ duyan ve onun devlet
olmasæ, hayata hakim olmasæ yolunda ve yönünde malænæ da
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canænæ da esirgemeyen kimse demektir.
Kâfir ise; Ñeriat’æ kabul etmeyen, tümünü veya bir kæsmænæ
kabul etmiyen ve etmediåini de açæk açæk söyleyen; „Ben
Ñeriat’a karñæyæm, Ñeriat, bu ülkeye gelemez; Ñeriat
gericiliktir, Ñeriat’æn modasæ geçmiñtir, bizi geri bærakan
Ñeriat’tær; Atatürk, Ñeriat’æ kaldærmakla iyi yaptæ, insanlaræ
hürriyete kavuñturdu; kahrolsun Ñeriat!“ diyen ve bu
hakaretleri iñittiåi halde hâlâ da o toplantæda bulunmaya
devam eden; keza; „Biz demokrasiye baålæyæz, laik düzene
baålæyæz!..“ diyenler küfre gitmiñlerdir ve kâfir olmuñlardær.
Ve bunlaræn kâfirleñmesinde artæk kimsenin ñüphesi yoktur...
Münafæåa gelince; Ñeriat’æn tümüne veya bir kæsmæna
inanmæyan, kabul ve tasdik etmeyen ve fakat diliyle
inandæåænæ, kabul ve ikrar ettiåini söyleyen kimsedir.
Öyle ise münafæk, kalben ve iç âlemiyle kâfire, diliyle ikrar
ve dæñ hareketleriyle ve görünüñüyle mü’mine benzer. Yani
ikiyüzlülük yapar. Bir bañka ifade ile; münafæk o kimsedir ki,
diline baktæåænæz zaman ona mü’min dersiniz; ñayet gücünüz
yetse de kalbini açæp baksanæz da onu kâfir göreceksiniz!..
Münafæk ve bulunduåu yer:
Münafækæn yañadæåæ yer Æslam âlemidir. Münafæk
müslümanlaræn içindedir ve Æslam cemaatæ içinde yañar.
Ama onun kalbi ve gönlü kâfirlerle beraberdir...
Hürmet ve saygæ:
Müslüman, Ñeriat’æ kabul ve tasdik etmenin yanænda ona
hürmet ve saygæ duyacaktær; canændan da malændan da
Ñeriat’æ daha çok sevecektir. Onu beåenecek ve onu güzel
görecektir. Yani, hem tümünü kalben sevecek ve sayacak,
sevdiåini ve saydæåænæ ve güzel gördüåünü lisanen de
söyliyecektir. Kur’an ñöyle der:
„Onlar hâlâ cahiliyyet devrinin hüküm ve kanunlarænæ
mæ aræyorlar? Hüküm (ve kanun) koyma yönünden
Allah’tan daha güzel kim vardær? Ama bunu ikan ehli
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(yani ilim ve iman ehli) bilir.“ (Maide, 50)
Bir gün Hz. Ömer ñöyle demiñti:
„Ey Allah’æn Resulü (s.a.v.)! Seni, nefsim müstesna
her ñeyimden daha çok seviyorum!..“ demesi üzerine
Allah Resulü cevap verdi:
„Ya Ömer! Beni canændan da çok sevmedikçe hakkæyla
iman etmiñ olamazsæn!..“
Bir bañka hadis de ñu mealde: „Kiñi sevdiåiyle beraberdir.“
Ben de diyorum ki:
„Ñeriat’æ seven, onu hayata hakim kælar ve onu devlet
yapar!..“
O halde mü’min; diliyle de kalbiyle de, siyaset ve devletiyle
de Ñeriat’æn yanænda yerini alacaktær. Daha açæk bir ifade ile;
Ancak Ñeriat’æn yanænda yerini alan mü’mindir... Binaenaleyh,
demokrasinin ve laik düzenin yanænda yerini alanlar mü’min
ve müslüman olamazlar!.. Zira mü’min ve müslümanæn
inandæåæ „Rabb“, Ñeriat’æn sahibidir, onun inandæåæ kitap
Ñeriat’tær, onun inandæåæ Peygamber Ñeriat’æ tebliå edendir,
onun gittiåi cami Ñeriat’æ anlatan camidir, onun dinlediåi
kürsü, Ñeriat’æ anlatan kürsüdür, onun arkasænda namaz
kældæåæ imam, Ñeriat’tan bahseden imamdær, onun arkasændan
gittiåi lider, Ñeriat’tan taviz vermeyen, Anætkabir’e gitmeyen
liderdir, onun katældæåæ cemaat Ñeriat’æ seven bir cemaattær
ve nihayet onun inandæåæ ve baålandæåæ din, Ñeriat’tær,
Ñeriat’tan ibarettir...
Hayat tehlikeye düñünce:
Æñte mü’min; inanç ve ikraræ, tasdik ve hareketi böyle
olandær ve böyle olacaktær. Ancak hayat tehlikeye
düñtüåünde, yani „Seni öldürürüz veya bir uzvunu keseriz!“
tehdit ve tehlikesiyle karñæ karñæya kaldæåænda dil ikrarænæ ve
beden hareketini terk edebilir; buna ruhsat ve cevaz
verilmiñtir. Yine de hayat tehlikesine raåmen, azimet yoluyla
gidip öldürülürse ñehid olur. Kur’an ñöyle der:
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„Ænandæktan sonra Allah’æ inkâr eden, -kalbi imanla
yatæñmæñ olduåu halde (inkâra zorlanan deåil), fakat
küfre göåüs açan kimselere Allah’tan bir gazab vardær
ve onlar için büyük bir azab vardær.“ (Nahl, 106)
Æyi niyyet kâfi gelmez:
Æyi niyyetin kendisini de geçerliliåini de çok iyi bilmesi
lazæmdær. „Ameller niyyetlere göredir!..“ sözü bir hadistir.
Manasæ ve hükmü ise, „Adetleri ibadete, mübahlaræ hayra ve
sevaba çeviren niyyetlerdir.“ Ñöyle ki, bir adetin ibadet
vasfnæ almasæ veya bir mübahæn hayær ve sevaba vesile
olmasæ niyyete baålædær. Mesela; Yemeåi terk etmesi, kiloyu
düñürme niyyetiyle olursa, perhiz olur ve perhiz ismini alær;
ibadet niyyetiyle olursa oruç olur. Mübah olan suyu içmesi
veya yemeåi yemesi veya mübah olan bir elbiseyi giymesi
iyi niyyetle olursa sadaka olur, sevabænæ alær!..
Ama iyi niyyet; haramlaræ helal kælmaz, küfür söz ve
hareketleri deåiñtirmez ve onlarda tesir etmez. Ne maksatla
yapælærsa yapælsæn, haram yine haramdær, küfür yine küfürdür.
Binaenaleyh, kadeh tokuñturmasæ, demokrasiden, laik
düzenden söz etmesi; Demirel’lerin, Erbakan’laræn da
kadænlaræn elini sækmasæ, meclis kürsüsünde kâfir anayasayæ
ve kâfir inkælablaræ koruyacaåæna yemin etmesi, Anætkabir’e
gitmesi, „Laiklik din hürriyetidir!..“ demesi, „Atatürk’e karñæ
deåiliz, o saå olsaydæ bizim partimizde yerini alærdæ!..“
demeleri, iyi niyyetle de olsa, ne kendilerini haram iñlemekten
korur, ne de kâfirleñmekten!..
Uåur Mumcu’nun öldürülmesi:
Bazæ insanlar vardær ki, hayatæ da berbattær, mematæ da!
Yani, hayatænda da insanlar için zararlædær, ölümünden sonra
da zararlædær. Bunlaræn bañænda Kör Kemal gelmektedir. Bu
adama Kör Kemal demenin ötesinde „Asræn deccali!“ demek,
hatta asærlaræn deccali tabirini kullanmak daha isabetli olur!
Daha doårusu bu Selanikli’ye verilecek isimler arasænda en

-3-

156

yakæñanæ „Kör Ñeytan’“ demektir. Neden? Çünkü, ñeddatlar,
Firavun’lar ve Nemrut’lar gibi klasik putlaræn; Lenin, Stalin
ve Mao’lar gibi modern putlaræn yapmadæklaræ zulüm, melanet,
hayasæzlæk, namussuzluk, Allah ve din düñmanlæåænæ bu
adam yapmæñtær!.. Ñöyle ki:
Yukaræda isimleri geçen ñeytanlaræn yapamadæklaræ
ñeytanlæåænæ, kâfirlerin yapamadæklaræ gavurluåu Zübeyde’nin
oålu yapmæñtær! Hem öylesine yapmæñtær ki, geberip gittikten
sonra da aradan elli küsür sene geçtiåi halde hâlâ bu
mel’unun melaneti sonuna gelmiñ olmasæna raåmen sarsæntæ
ve yækæntælaræ devam etmektedir. Baksana: En sadæk
hampalarændan biri olan Aziz Nesin; „Müslümanlar Atatürk’ü
sevmemekte haklædærlar! Çünkü, o müslümanlaræn hayræna
birñey yapmamæñtær!..“ demektedir. Æsterseniz siz de; „Ænsanlæk
adæna yaptæåæ gavurluklar kærkæ geçmiñtir!..“diyebilirsiniz! Biz
de ilave ederek; „Bu Kör Ñeytan’æn, Allah kanunu Æslam
Dini’nin temeline on beñ sene içerisinde 98 dinamit
koyduåunu Ümmet-i Muhammed Gazetesi særalamæñtær,“
demekteyiz!
Æñte; Uåur Mumcu’yu tanæmak isteyenlere bir cümle
söyliyeceksiniz ve diyeceksiniz ki, „Asræn deccali Kör
Kemal’in arkasændan giden sadæk hayranlarændan ve cin
fikirli küçük ñeytanlarændan biridir!.. Gavurluåunu kabul ve
itiraf etmiñtir, ettiåini kendi kitabænda yazmæñtær.“
Uåur Mumcu ve Biz:
„Rabæta“ isimli kitabænda da kaydettiåi gibi, Bochum
Camii’nde bir cuma günü, kalabalæk bir cemaatæn da hazær
bulunduåu bir særada Æslam Dini, davamæz ve kendimiz
hakkænda mâlumat vermiñ ve tebliåatæmæzæ yapmæñtæk...
Örsan Öymen:
Beraberinde Örsan Öymen de vardæ. O da konuñulanlaræ
dinledi. Fakat, putunun yanæna Mumcu’dan çok daha çabuk
gitmiñti. Ve o særalarda „Kaplan’æn pili bitmiñtir!..“ diye bir laf
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etmiñti. Fakat, birkaç gün sonra Azrail Aleyhisselam gelip
onu da Ata’sænæn yanæna götürdü. Ama „Lehülhamd“ Cemaleddin Hoca’næn pili devam edip Kur’an’æn nurunu bi iznillah
göstermeye devam etmektedir; kör gözler göremez, bañka!..
Tekrarda fayda var:
Faydadan öte lüzumuna binaen tekrar ediyorum:
„Geberen, bilerek gebersin; güzel bir ölümle ölen de
bilerek ölsün!..“ kavl-i celilinin særræ tecelli etsin diye sözü
uzattæk ve tekrar ettik!.. Ve bunlar, aynæ zamanda genel birer
kaidedir.
Ñimdi cüz’iyata geçiyor ve diyoruz ki:
1- Uåur Mumcu’nun öldürülmesi,
2- Ve bu hadise etrafænda olup bitenler;
a) Erken saatlerde evine gidiñ,
b) Resmî çevrelerin aåæzlarændan çækanlar,
c) Basænæn vaveylasæ,
d) Gövde gösterisi ve sloganlar,
e) Bel’am bir imam,
f) Saflaræn iyice netleñmesi;
Anadolu insanæmæz bilmelidir ki, Kemalist rejim, aynæ
zamanda „Kast“ sistemi getirmiñtir; vatandañlaræ sænæflara
ayærmæñtær. Æñte bu hal, Mumcu hadisesiyle de kendini
göstermektedir; her gün sayælaræ onlaræ añan vatandañlar
öldürülmektedir. Demirel, Ænönü ve hampalaræ hangisinin
kapæsæna böyle erken saatlerde gitti? Pek gösteremezsiniz!
Bir ara Diyanet Æñleri Bañkanlæåæ’nda bulunuyordum, birisi
içeri girdi ve „Merdivenlerden çækarken, ismini vererek,
arkamdan biri gelip koluma girdi ve „Ula Oruç, ben seni niye
çok seviyorum?“ dedi. Kendisine cevap verdim ve dedim ki:
Küfrümüz bir de ondan!..“ Galiba bunlaræ da birbirine baålæyan
kâfirleñmenin ve localañmanæn bir ve aynæ oluñudur...
Basænæn vaveylasæ:
Türkiye’deki basænæ deåerlendirmek isterseniz iñin içinden
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çækamazsænæz. Neden? Çünkü her kafadan bir ses gelmekte;
bir istikrar yoktur, müñterek bir ölçü yoktur; Habbeyi kubbe,
kubbeyi habbe yaparlar; iñleri ya ifrattær, ya tefrittir!..
Yukaræda da kaydettiåimiz gibi, „Türkiye’de bir tezatlar, bir
çeliñkiler dünyasæ yañanmaktadær.“ Æñte bu hal, basænda da
kendini göstermektedir! Ve artæk bir darb-i mesel halini
almæñtær: „Æmamæn keçisi çalænær ve fakat imam keçi çaldæ,
diye yazarlar!“
Uåur Mumcu’nun öldürülmesinde de basæn aynæ havayæ
estirmiñtir: Kimi öyle, kimi böyle yazdæ!.. O gün bugün
gazete bañlæklaræna baktæåænæzda aynæ çeliñkileri görürsünüz.
Binaenaleyh, hadiselerin gerçek yüzünü; ne içteki insan
öårenebilir ve ne de dæñtaki insan! Bu itibarladær ki, basæna bir
yazæ veya bir haber verdiåiniz zaman onu ciddi bir ñekilde
takib edeceksiniz. Yoksa ñekil deåiñtirir de kuña çevrilir. Siz
de ñañar kalærsænæz!
Tavsiyelerimiz:
Diåer müesseselere tavsiyelerimiz olduåu gibi, basæna da
elbette tavsiyelerimiz vardær. Nitekim: Mumcu mevzuu
münasebetiyle ve istidrat yoluyla basæna tavsiye ediyoruz
ve diyoruz ki:
1- Haberi kaynaåændan almalæ (Kur’an’æn emri de budur!),
2- Aldæåæ yazænæn metnini olduåu gibi vermeli ve yorumunu
okuyucuya bærakmalæ,
3- Yorum yaptæåæ taktirde „Bu benim yorumumdur, benim
deåerlendirmemdir. Bañka türlü yorum da yapælabilir...“
demeli,
4- Hadiseleri yerinde görmeli; bugün hakim huzurunda,
yaræn da Allah huzurunda ñahitlik yaparcasæna zabt ve tesbit
etmelidir,
5- Ælmî mevzularæ ehlinden sorup öårenmeli ve ondan
sonra yazmalædær,
6- „Sen, bu mevzuda bize yazæ veriyorsun! Kusura bakma:
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Senin bu sahada ihtisasæn var mæ, söz sahibi misin? Delil ve
kaynaklaræn var mæ?“ diye sormalædær,
7- Basæn hür olmalædær ve bu hürriyet, Allah korkusuna
dayanmalæ ve orada bitmelidir. Zira insanlar arasænda bazæ
mevzular hakkænda ve sænærlæ bir ñekilde hürriyet var ise de
Allah’a karñæ kimse hür deåildir,
8- Ve netice itibariyle bilmeli ki, bu ñartlara riayet edilmediåi
takdirde ne kendisinin itibaræ kalær ne de baålæ olduåu
müessesenin!..
Æñte buna basæn ahlakæ denir!.. Bir millet ve bir devlet
itibarænæ ve varlæåænæ korumak, icraatænæ saålam temellere
dayamak istiyorsa, önce basænæ düzeltmeli ve ona basæn
ahlakænæ vermelidir ve bu ahlak aynæ zamanda Allah
korkusuna dayanmalædær!.. Neden? Çünkü, bir devleti yækan
da yapan da basændær ve basæn, bu derece önemlidir.
Ve iñte Mustafa Kemal’in getirdiåi sistem, basæna da tesir
etmiñ ve onun ahlakænæ bozmuñtur. Neden? Çünkü, getirdiåi
sistem hakka deåil, batæla dayanmæñ ve kaynaåænæ batællardan
almæñtær.
Yapacaåænæz tek ñey var: O da insanæmæz ve onun her
sahadaki ahlakænæ bozan bu sistemi kaldæræp tarihin çöplüåüne
atmaktær. Atælmæñtær da! Neden? Çünkü, „Hak geldi mi artæk
batæl yok olur (olmuñtur)“ mealindeki beyan Kur’anî bir
haberdir. Ve çünkü, bu sözler, dünyanæn gözleri önünde ve
basæn toplantæsænda rahatça söylenmekte, yazælmakta ve
ilan edilmektedir!..
Katillerin tesbiti:
Resmî çevrelerin aåæzlarændan çækanlar birbirini tutmuyordu;
her kafadan bir ses geliyor ve farklæ yorumlar yapælæyordu;
kimisi bu iñi kontragerilla yapmæñtær, diyor; kimisi dinci
çevreler yapmæñtær, kimisi hizbullahlar yapmæñtær; kimisi kökü
dæñaræda olanlar ve bu arada PKK’yæ, bizleri ve daha
benzerlerini suçlæyanlar da yok deåildi. Ve nihayet Æran
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üzerinde duruldu ve mesele enine ve boyuna çekip
uzatælærken Körfez ülkelerinde bulunan Demirel de geveleyip
duruyordu; ha açæklama yaptæ ha yapacak teraneleri birbirini
takib ediyordu; Dæñiñleri Bakanæ’næn Æran Dæñiñleri Bakanæ’na
deliller verdiåi söylendi ve bunlaræ cebine koyan Æran Dæñiñleri
Bakanæ gazetecilerin suallerini cevaplandærmadan çekip
gittiåini yine gazeteler yazdæ. Ve nihayet yalanlamalar, tevil
ve tefsirler faslæ bañladæ; Demirel; „Æran’æ, devlet olarak
suçlamak doåru olmaz; ama suçlular, mutlaka bulunacak,
adaletin (!) pençesine teslim edilecek!“ ñeklinde laflar ediyor,
hiç de bir devlet adamænæn aåzæna yakæñmæyacak sözler sarf
ediyordu!..
Türkiye bir tezatlar diyaræ:
Bir ülkede belli ve sabit bir ölçü olmazsa, fertler, kuruluñlar
arasænda ortak bir nokta bulunmazsa devlet-millet arasænda
uçurum olursa, menfaatler, hisler hakim olursa elbette her
kafadan bir ses gelecek ve birbirini nakzeden, birbirine ters
düñen, birbirini yalanlæyan sözler sarf edilecek, yazælar
yazælacaktær. Æñte Uåur Mumcu hadisesi ve bu hadise
etrafænda olup bitenler, dönüp dolañanlar Türkiye’deki
manzarayæ bir kez daha ortaya koymaktadær. Bu babda
sadece birkaç gazetenin bañlæklaræna bakmak kâfi gelecektir:
Hürriyet 05.01.93: „Æñte katil, iñte silah!“, „Türkiye’yi sarsan
örgüt!“, „Terör listesi Æran’a verilecek“, „Suikast tatbikatæ“,
10.02.93 Milliyet: „Bañsavcædan zoraki açæklama“, „Æslamî
harekete 10 tutuklama“; 10.02.93 Türkiye: „Bañsavcæ: Deliller
yetersiz“...
Sebep; iplerin kopuñu:
Bir milleti, millet yapan bañlæca unsur, dindir, imandær ve
Allah korkusudur. Æñte bu baåæ Kör Kemal kopardæ! Netice
ise acæ ve korkunç! Bir taraf: „Ñeriat, Allah kanunudur; ona
malæmæz da canæmæz da kurban olsun!“ derken, bir taraf da:
„Kahrolsun Ñeriat!“ sloganlarænæ atæyor; Ve, færsatta bu færsattær,
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diyerek içindeki kin ve garazlarænæ kusuyor; bir taraf: „Bu
kabil din düñmanlarænæn, Allah düñmanlarænæn cenaze
namazlaræ kælænmaz!“ derken diåer taraftan da bir bel’am
geçer, cübbe ve saræåæyla ve gurur duyarak cenaze namazænæ
kældærær! Bir taraf: „Bu necib milleti bu hale getiren Selanikli
Kör Kemal’dir!..“ derken, bir taraf da: „Halkæn bu tezahürü
Atatürk’ün ölmediåini gösterir!..“ demektedir.
Birkaç misal daha:
Bir taraf: Demokrasiyi korumalæyæz derken; diåer taraf:
„Demokrasi, dünyayæ fesada veren iki puttan biridir“
demekte!..
Bir taraf: „Ñeriat kahrolsun!“ derken, diåer taraf: „Ñeriat
Allah kanunudur, canæmæz Ñeriat’a kurban olsun!“ demekte!..
Bir taraf: „Dinciler“ derken, diåer taraf da: „Ænsanæn ñerefi
din ve takvasiyle ölçülür“ demekte!..
Bir taraf: „Kara çarñaflælar“ tabirini kullanærken, diåer taraf:
„Bañörtümüz, bizim namusumuzdur!“ demekte!..
Bir taraf: „Æslam Devleti“ demeyi bile suç sayarken, diåer
taraf: „Müslümanæn devleti Æslam olmalædær!“ demekte!..
Bir taraf: „Biz Halife'ye karñæyæz“ derken, bir taraf da „Halife
Peygamber vekilidir!“ demekte!..
Bir taraf: „Bizi kurtaran Atatürk’tür“ derken, diåer taraf:
„Atatürk bir puttur!“ demekte!..
Bir taraf: „Atatürk’ün yolundayæz“ derken, diåer taraf: „O
Selanikli Kör Kemal’dir“ demekte!..
Bir taraf: „Uåur Mumcu gibilerin namazæ kælænmaz derken,
diåer taraf cübbe ve saræåæyle geçer, namaz kældærær!..
Bir tarafta: Kâfir anayasaya dayanan Kör Kemal’in devleti;
diåer tarafta Allah’æn kitabæ, Kur’an anayasasæna dayanan
Æslam Devleti!..
Uåur Mumcu tezatlaræ:
„Türkiye bir tezatlar diyaræ“ sözünün, Uåur Mumcu’nun
hem hayatænda hem de mematænda mâkesini bulacaksænæz
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ve isbatænæ yapacaksænæz. Ñöyle ki:
1- Cemaleddin Hoca, „Hâkimiyyet kayætsæz ve ñartsæz
Allah’ændær; Mustafa Kemal bir puttur ve ona uyanlar da birer
putçudur!..“ Uåur Mumcu ise bunlaræn tam tersini ve zæddænæ
söylüyor. (Rabæta isimli kitabænæn 9-68 sayfalaræ arasændaki
bölümü gözden geçirdiåinizde bu tezatlaræ bir bir
görürsünüz!..
2- Æki ñahæs yanyana: Bunlardan biri müslüman, diåeri
kâfir!.. Müslüman Ahmet Kütahyalæ, ben de kâfir. Niçin
kâfir? Çünkü laik düñünceye inanæyorum da ondan!.. (Aynæ
kitap, sayfa 10)
3- Öldürülme hadisesi üzerine kemalistler, particiler ve
Ñeriat taraftarlaræ yazælar yazmæñlar, çeliñikli beyanlarda
bulunmuñlardær. Æñte örnekleri:
1- Demirel:
Bañbakan Süleyman Demirel, Körfez ülkelerine
hareketinden önce, „Uåur Mumcu’nun öldürülmesi ile ilgili
olarak bir geliñme var mæ?“ sorusunu yanætlarken „Ñu anda
yok. Ama Æçiñleri Bakanæ ile konuñtum. Üzerinde titizlikle
duruluyor. Katil bulunur. Kimsenin yaptæåæ yanæna kalmaz.
Ama yazæk olmuñtur, ayæp da olmuñtur“ dedi.
2- Erdal Ænönü:
Mumcu’nun katillerinin bulunacaåænæ söyledi. Türk Basæn
Birliåi yöneticilerini kabulü særasænda suikastæ deåerlendiren
Ænönü, „Atatürk’ün getirdiåi çaådañ yañam özlemi, hiçbir
engelle sarsælmadan devam edecektir“ diye konuñtu.
3- Deniz Baykal:
CHP Genel Bañkanæ Deniz Baykal, Uåur Mumcu cinayetinin
aydænlatælmasæ için tüm Türkiye ve yetkilileri göreve
çaåærærken, bu konuda bir Meclis Arañtærmasæ Önergesi
hazærlayarak TBMM Bañkanlæåæ’na verdiklerini söyledi.
Baykal bu cinayetin karanlækta kalmamasænæn, Türkiye’nin
Uåur Mumcu’ya olan borcu olduåunu bildirirken,
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kanætlanmamæñ suçlamalarda bulunarak ülkenin gerginliåe
ve husumete sürüklenmemesini de istedi.
4- Erbakan:
Erbakan, Mumcu’nun öldürülmesinin hunharca olduåunu
ve olaya çok üzüldüklerini söyledi. Mumcu’nun, ülke zararæna
olacak her türlü faaliyete karñæ olduåunu ve dürüstlüåü
savunduåunu anlatan Erbakan, gereken incelemeler yapælæp
bir an önce olayæn faillerinin yakalanmasænæ istedi.
Avrupa Milli Görüñ Teñkilatæ genel Sekreteri Ali Yüksel,
bütün vicdanlaræ rahatsæz edecek bir cinayet iñlenip,
arkasændan „Æslam örgütü var“ diye göstererek, „Kemalistlerle
dincilerin birbirine düñmesi isteniyor“ dedi ve ñu açæklamayæ
yaptæ:
„Mumcu, Rabæta’yla ilgili arañtærmasæ særasænda bize dürüst
davrandæ. Ælk röportajæn arkasændan bütün münasebetlerimiz
çok iyi geçti. Mumcu, kendi inançlaræ doårultusunda
memleketimizin, aleyhinde gördüåü haksæzlæklara karñæ
yürekli mücadele veren bir gazeteciydi. Biz, bu olaylara
ñiddetle karñæ çækæyoruz. Æñin içinde Gladio olabilir.“
5- Ñeriat taraftarlaræ:
„Uåur Mumcu’nun öldürülmesi olayænæ radyo ve
televizyondan öårendim. Biz davamæzla ilgili görevimizi
Kur’an æåæñænda, basæn ve yayæn yoluyla, özelde Æslam âlemine
ve genelde dünya insanlæåæna duyurmaktayæz. Bundan böyle
de Allah’æn izniyle duyurmaya devam edeceåiz. Buna ilave
edecek bir ñeyimiz ñu anda yoktur.“
"Cemaleddin Kaplan’æn olayæ arañtærdæåæ ve gerekirse ileride
daha geniñ bir açæklama yapacaåæ belirtildi."
4- Cenaze imamænda üç tezat:
a) Bañæ saræklæ, særtæ cübbeli ve fakat yüzü sakalsæz;
b) Kendi hoca kælæklæ, cenazesini kældærdæåæ adam mürted;
c) Arkasændaki cemaat bu imamæ tebrik ediyor, hakiki
müslümanlar ise tel’in ediyor.

-3-

164

5- Bir tarafta da „Ælim, tekke, kæñla dönem bitince/
Hoca’mæzdan kalkæn emri gelince/Allah Azimüññan izin
verince/Geliyoruz ey Kemalistler, bekleyin bizi!“ derken,
diåer taraf (televizyonda görüldüåü gibi) o gençlere
saldærærcasæna hücum ediyorlar; „Kahrolsun Ñeriat, Türkiye
laiktir ve laik kalacaktær!“ diyorlar!..
6- Bir taraftan „Kahrolsun Ñeriat!“ demeleri, bir taraftan da
Ñeriat’æn bir maddesine uymalaræ bir tezat ve bir çeliñki deåil
mi? Çünkü, cenaze namazæ da Ñeriat’æn bir maddesidir.
7- Son iki çeliñki:
a) Ænanmadæåæ Ñeriat’æn musallasæna getiriliñi;
b) Hayatænda yañadæåæ ve yazælariyle savunduåu
kemalist rejimden ayrælæp, mematænda hâkimiyyetine
inanmadæåæ adil-i mutlak olan Allah’æn adaletine teslim oluñu!..
Bir hikâye ile bu bölümü kapatalæm:
Davul-zurna çalænæyor, „Vur patlasæn, çal oynasæn!“ deniyor.
Æñte bu esnada adamæn biri, o kadar añka geliyor ki, dua
ediyor ve diyor ki: „Ya Rabb’i! Benim cenazem de davulzurnanæn eñliåinde mezara götürülsün!..“ Öyle de oluyor;
cenaze mezara doåru giderken o yoldan gelip geçen davulluzurnalæ bir düåün! Æñte bu düåünün eñliåinde cenaze mezara,
düåün de yoluna devam ediyor!..
Uåur Mumcu da dua mæ yaptæ. Orasæ bizce mechul; fakat
görünen odur ki, imam bel’am, cemaat kemalist bir kalabalæk:
Ñeriat’a küfrede ede mezara götürülür!..
Geride kalanlaræ:
Çankaya ve sakinleri, Demirel ve hükümet erkânæ, Cindoruk
ve vekiller parti bañkanlaræ, DGM savcæ ve hakimleri, laiklik;
„Din hürriyetidir; biz laikliåe karñæ deåiliz, Atatürk’e karñæ
deåiliz!..“ diyen rektörler, proflar, hukukçular ve nihayet
„Laik olmæyan insan deåildir!..“ diyen Anayasa Mahkemesi
Bañkanæ ve onu koruyacaåæna söz veren pañalar ve
benzerleri, tevbe edip; Allah kanununa, Kur’an Ñeriat’æna,
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Peygamber yoluna girip; Anayasasæ Kur’an, kanunu Ñeriat,
bayraåæ Tevhid, hükümet merkezi Æstanbul olan, ordusu
Ñeriat’a teslim, ihyasæ ilan edilen Anadolu Eyalet (Federe)
Devleti’ne bey’at edip teslim olmayanlar hazær olsunlar:
Bel’am bir imam, kemalist bir kalabalækla cenaze merasimleri
yapælacak ve Ñeriat’a söve söve yürüyenlerin eñliåinde
Uåur Mumcu gibi cehennemî bir çukura gömüleceklerdir!..
Saflar iyice netleñmiñtir:
Bir tarafta Allah’a inanan, Peygamber’i örnek alan, Kur’an’æ
anayasa kabul edip Æslam Devleti’ni ihya ve ilan eden ve bu
devlete bey’at edip teslim olan müslümanlar; diåer tarafta
ise Selanikli Kör Kemal’e inanan, onun getirdiåi inkilablara,
anayasaya göre kurulan kâfir devlete baålanan ve ona ræza
gösteren kâfirler, münafæklar, particiler ve ærkçælardær.
Ve netice:
Bu satærlar; var olan hakikatlerin, mevcud olan kaidelerin,
mâlum olan meselelerin bir tekrarædær; bizde vebal kalmasæn
diye tekrar ediyoruz. Ümitvaræz ki, kalbleri mühürlenmemiñ
olanlar intibaha gelecek, gözleri açælæp kulaklaræ duyacak;
Æslam’æn hakikatlerini, Ñeriat’æn gerçeklerini duyup hidayete
erecek. Ælan edilen bu devlete bey’at edip cennet ehlinin
safænda yerini alacak veya havadan-civadan bahaneler
bularak kasætlæ ve maksatlæ olarak münafæklardan ve
kâfirlerden olup cehennem ehlinin safænda yerini alacaktær.
Ve iñte bu suretle „Helak olan bilerek helak olsun; hayatta
kalacaklar da bilerek hayatta kalsæn!“ ñeklinde tecelli eden
ilahî beyan yerini bulmuñ olacak. Keza; „Kiñi cennet ehlinin
amelini yapar sonunda cehenneme gider“ mealindeki
hadisin særræ tecelli edecektir. Bizim de: „Kiñi, layæk olduåu
safta yerini almadan ölmez!“ ñeklindeki sözümüzün
isabetli olduåu isbat edilmiñ bulunacaktær.
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ÑERÆAT'A BAÅLI
OLMAYANLAR
SOLAKLARIN TA
KENDÆLERÆDÆR!..
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„Saå ve sol“ kelimeleri de Kur ’an-æ Kerim’in
tabirlerindendir. Bu tabirlerin, Kur’an’da yer aldæåæ ayetlerin
sayæsæ yirmiden fazladær. Ve bu iki tabir; añaåæda görüleceåi
üzere, birbirine ters iki mana ifade ederler; bir bañka ifade
ile; saå-sol tabiri, birbirine karñæt iki safæn ve dolayæsæyle iki
tip insanæn yer ve vasæflarænæ göstermektedir. Önce bu iki
kelimeyi ihtiva eden ayetlerin meallerini verelim, sonra da
tefsir ve tahlillerini yapalæm:
1- „Her grub insanæ, kendi önderleriyle çaåæracaåæmæz
gün, kitabæ saåændan verilenler var ya, iñte onlar,
kitablarænæ okurlar (mükâfatlarænæ alma yönünde) en
ufak zulme uåramazlar. Ñu dünyada kör olan kimse
ahirette de kördür (dünyada hak yolunu, Ñeriat yolunu
göremiyen kiñi ahirette de kurtuluñun ve cennetin
yolunu) göremez ve hatta yol bakæmændan daha da
sapæktær. Az daha onlar, seni sana vahyettiåimizden
ayærarak, ondan bañkasænæ bize iftira etmen için fitneye
düñüreceklerdi. Æñte o zaman seni dost edinirlerdi. Eåer
biz seni saålamlañtærmamæñ olsaydæk, onlara azdan az
meyledecektin. O taktirde de sana hayatæn da ölümün
de kat kat azabænæ taddærærdæk. Sonra bize karñæ bir
yardæmcæ da bulamazdæn. Neredeyse seni yurdundan
çækarmak için tedirgin edip yerinde duramaz hale
getireceklerdi. O taktirde kendileri de senin ardændan
pek az bir süre kalabilirler. Bu, senden önce
gönderdiåimiz peygamberlerimizin de kanunudur.
(Peygamberlerini aralarændan çækaran her millete aynæ
kanunu uygulayæp onlaræ mahvetmiñizdir.) Bizim
kanunumuzda bir deåiñiklik bulamazsæn!“ (Æsra, 71-77)
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Ayetin tefsir ve tahlili:
a) Saå-sol meselesi; ñöyle ki, saå kelimesi birinci ayette
sarih ifadesini buluyorsa da sol kelimesi, ikinci ayette
dolaylædær. A’ma ve delalet tabirlerinin altænda yatmaktadær.
Bu itibarladær ki, birinci ayet saåcælaræn durum ve tutumlarænæ
anlatærken, ikinci ayet de solculardan söz etmektedir.
b) Birbirine zæt bu iki tip insanæn, elbette yine birbirine zæt
iki lideri vardær. Birinci lider basiret ve ñuur sahibi olup saå
defterini doldurduåu gibi, maiyyetini de aynæ yola sevk eder.
Ækinci lider ise, gözleri kör, basiret ve ferasetten mahrum
bulunduåundan maiyyetini de birer sapæk yapar.
c) Kendisinin kör gözlülüåüne, maiyyetinin de sapæklæåæna
bakmaz da saåcæ lider ve onun maiyyetini de kendi gibi
körlüåe ve sapæklæåa sürüklemek için vahye dayanan yolun
önüne dikilir, taviz koparmak suretiyle onu da ve onun
cemaatænæ da kendi ve cemaatæ gibi yapmak ister. Ñöyle ki,
„Laik düzen, din hürriyetinin teminatædær; Atatürk saå olsaydæ
bizim partide yer alærdæ!..“ der ve bu ñekilde laikliåi de
demokrasiyi de ve dinin temeline 98 dinamit yerleñtiren
Kör Kemal’i de sevdirmeye ve en azændan susturmaya
çalæñær. Bu ve benzeri ñekilde taviz koparamadæåæ takdirde
ne yapar? Bu sefer de tehditler faslæ bañlar ve ñöyle der:
„Sen bize ve kanunlaræmæza ve hele hele putlaræmæza dil
uzattæåæn takdirde seni yerinden ve yurdundan eder, süreriz;
sonra piñmiñ tavuåun bañæna gelmiyen, senin bañæna gelir
ve nihayet seni yaptæåæna bin piñman ettiririz...“
d) Azdan az da olsa tavize yanañmæyan, tehditlere de kulak
asmæyan ve bu derece salabet ve cesaretini gösterenler
hakkændaki iñkence ve sürgünleri tertip ve tatbik ettikden
sonra ne olur? Allahü Aziz de, daha dünyada iken, suçlaræ
sadece Ñeriat’a sahib çækmaktan ibaret olan bu hakiki
mü’minlerin liderlerine de maiyyetine de yaptæklarænæn en
azændan bir mislini onlaræn bañæna getirir ve onlaræ da
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yaptæklaræna bin piñman eder.
e) Sünnetullah böyledir:
Tarih, saå-sol mücadelesiyle doludur. Peygamberler de
birer saåcæ olup, saåa sahip cemaatler yetiñtirmeye
çalæñærken, Firavun’lar, Nemrut’lar ve Karun’lar da bunlaræn
karñæsæna çækmæñlar, kendileri birer solcu olduklaræ gibi,
insanlaræ da sola ve solculuåa sürüklemek istemiñler ve bu
yolda tavizler koparmaya, tehditler færlatmaya çalæñmæñlardær.
Neticede saåcælar kazanmæñ, solaklar ise, kaybetmiñlerdir.
Neden?
Çünkü, sünnetullah budur, Allah’æn adaleti budur, ilahî
adalet budur ve bu yönde tecelli etmektedir. Ve bu, öyle bir
kanundur ki, deåiñmesi ve deåiñtirilmesi mümkün deåildir.
Ve nihayet, „Æsra“ Suresi'nin tefsir ve tahlilini, tahkik ve
tetkikini yaptæåæmæzda Bakara Suresi'nin bañ tarafændaki ñu
üç tip insanæ bulururz: Mü’min, kâfir ve münafæk; hem de
gerekçeleriyle! Kur’an’æn hidayetlerine vesile olduåu takva
ve Ñeriat ehli ve aynæ zamanda saå sahibi mü’minler;
kalbleri mühürlenmiñ, kulaklaræ tækanmæñ, gözlerine perde
çekilmiñ kâfirler ile gün geçtikçe hastalæklaræ artan bir ayaåæ
camide, bir ayaåæ Anætkabir’de olan ve bir taraftan „Adil
Düzen“ demek suretiyle Ñeriat’æ kasteddiåi imajænæ vererek
Allah ve mü’minleri aldatacaklarænæ sanan ve öbür taraftan
da „Laiklik din hürriyetinin teminatædær; Atatürk saå olsaydæ
bizim partide yer alærdæ!..“ demek suretiyle de kemalistleri
sevdiåini ve onlarla beraber olduåunu açæklayan münafæklaræ
ve aynæ zamanda solaklaræ bulursunuz!..
Ve netice:
Æñte „Ashab-æ yemin, yani saå ehli saåcælar ve iñte ashabæ ñimal, yani solaklar ve solcular!..“
2- „Kaf“ Suresi:
„Onun saåænda ve solunda oturan iki alæcæ (melek,
onun yaptæklarænæ) kaydetmektedir... (Allah, sevkedici
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ile ñahide buyurdu) ki: Haydi ikiniz, atæn cehenneme
her inatçæ azælæ kâfiri! Hayra engel olan, saldærgan
ñüpheciyi! O ki, Allah ile beraber bañka ilahlar edindi.
Bundan dolayæ onu çetin bir azaba atæn! Yanændaki
arkadañæ dedi ki: Rabb’imiz, ben bunu azdærmadæm,
fakat o kendi derin bir sapæklæåæn içinde idi. (Allah
buyurdu) ki: Huzurumda çekiñmeyin. Ben size daha
önce uyaræ göndermiñtim. Benim huzurumda söz
deåiñtirilmez ve ben kullara zulmedici deåilim. O gün
cehenneme: Doldun mu? deriz. Daha yok mu? der.
Cennet de müttakilere yaklañtærælmæñtær, uzak deåildir
onlardan. Æñte size vaadedilen budur, daima Allah’a
dönen, Onun emirlerini koruyan. Görmeden Rahman’a
saygæ gösteren ve hakka dönük bir kalble gelen
herkesin (mükâfatæ budur!) Ona selametle girin. Bu,
ebedi yañama günüdür! Orada istediklerini bulurlar.
Katæmæzda daha fazlasæ da var.“ (Kaf, 17-35)
Æñte saå ve solla ilgili iki grup insanæn kimler olduklarænæ,
vasæflarænæ, düñünce ve inançlarænæ ve akæbetlerini „Kaf“
Suresi'nin bu ayetlerinden görebilir ve anlayabilirsiniz!..
Ñöyle ki:
Æki ters akibet: Bunlardan biri cehennem, diåeri cennet!
Æki tip insan: Saåcæ ve solcu! Bunlaræn birbirine tamamen
ters iki târif:
Æñte solcu ve solaklar; kimmiñ bunlar? Ænatçæ, hayærlaræn
bañænda gelen Ñeriat’a, Ñeriat’æn devlet olmasæna ñiddetle
karñæ, saldærgan, ñüpheci ve fitneci, bazen „Allah“ diyen,
bazen „Put“! Bazen camiye giden bazen de Anætkabir’e!
Bazen Allah diyen ve fakat putun yolunda ve izinde yürüyen
ve yürümeye devam edeceåini ñiddetle savunan her azælæ
kâfir!..
Saå ve saåcælara gelince; takva ehli olup daima Allah’a
yönelen ve Allah’æn emir ve hukukunu hakkæyla koruyan ve
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Allah’dan bañkasændan asla korkmayan ve netice itibariyle
saålam bir kalble ahiret hayatæna intikal eden kiñilerdir.
Ahiret münasebetleri:
Dünya hayatænda birbirini destekleyen solaklar, ahiret
hayatæna gelince birbirlerine amansæz düñman kesilecekler
ve lanet okuyacaklardær!.. Saå yanlælar ise, onlaræn dostluklaræ
devam edecek ve birbirlerine rastladæklarænda
selamlañacaklardær.
Ve netice:
Æñte saå ve iñte sol!.. Ñeriat’a baålæ olanlar saåcæ, karñæ
olanlar solculardær!
3- „Saffat“ Suresi:
„Size ne oldu ki, birbirinize yardæm etmiyorsunuz?
(Bañlaræ öne eåik, utançtan yüzleri kæzarmæñ. Cevap
verecek durumlaræ yok.) Hayær, onlar teslim olmuñlardær.
Birbirlerine döndüler, soruyorlar. (Uyanlar, uyduklaræ
adamlara) diyorlar ki, siz bize saådan gelir (Allah ve
Peygamber’den söz edip bize sokulmuñ) ve bizi
kandærmæñsænæz. (Ötekiler de) hayær, dediler. Zaten siz
kendiniz, inanan insanlar deåildiniz. Bizim sizi
zorlayacak bir gücümüz de yoktu. Siz kendiniz azgæn
bir topluluk idiniz. Artæk (çare yok), Rabb’imizin sözü
bize hak oldu. Biz, bu cezayæ mutlaka tadacaåæz. Sizi
azdærdæk. Çünkü kendimiz azmæñtæk (siz de bize uyunca,
haliyle siz de azmæñ oldunuz!..) Onlar o gün azab
çekmede müñterektirler. Æñte biz, suçlulara böyle
yaparæz! Çünkü onlara Allah’tan bañka ilah yoktur
(Allah’æn Ñeriat’ændan bañka kanun yoktur) denildiåinde
büyüklük tasladælar (da kendi kafalaræna göre kanunlar
yaptælar ve üstelik) dediler ki: Cinnet getirmiñ bir ñair
için, putlaræmæzæ (atamæzæ) terk mi edeceåiz? derlerdi.
Halbuki o, hakkæ getirmiñ ve peygamberleri de tasdik
etmiñti...“ (Saffat, 25-37)
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Üç tip insan:
Azan ve azdærælanlar; bir de Peygamber yolunu takib eden
ihlaslæ ve samimi cemaat! Bir bañka ifade ile; birinciler, saåcæ
gözüküp soldan vuran, ikinciler ise, bunlaræn sözlerine
aldananlardær; yani aldatan ve aldatælan münafæklar!.. Üçüncü
sænæf ise, hakkæ aramæñ, bulmuñ ve ona tabi olmuñ halis ve
muhlis Hz. Muhammed ümmeti!.. Öbür tarafta da manzara
farklæ: Azabta müñterek olanlar birbirlerini suçlaya dururken,
Tevhid ve Ñeriat ehli cennet-æ naimde karñælæklæ tahtlar
üzerinde sayæsæz nimetlere sahip, önder ve liderleriyle
sevinçli bir hayat yañamaktadærlar!..
Ve iñte netice ve iñte saå ve iñte sol!.. Ve iñte aslænda
solcu olup saåcæ görünen ve kendilerini saåda gösterip
soldan vuran tüm particiler, tüm ærkçælar ve iñte Peygamber
yolu üzerinde olup asla taviz vermeyen ve Allah’dan
bañkasændan korkmayan ve nihayet gerçek manada saåæ
temsil eden bir cemaat!..
4- „Vakæa“ Suresi:
„... Ve sizler üç sænæf olduåunuz zaman; saåæn adamlaræ
ne uåurludurlar onlar! Solun adamlaræ ne
uåursuzdurlar onlar! Ve o sabæklar (imanda ve amelde
duraklamadan ileri gidenler) ön safta yerlerini
alanlardær ve Allah’a en yakæn olanlardær.“ (Vakæa, 7-10)
Müteakib ayetler, saå safta yerini alan iki kæsmæn (mu’tedil
mü’minlerle aynæ safæn ön tarafænda yer alan müttaki ve
mükarrebler)in kendilerine mütenasib nimet ve
mükâfatlarænæ særalamakta ve bunlaræn arkasændan da
solaklaræn ahirette maruz kalacaklaræ korkunç azablaræ tasvir
etmektedir.
Can verirken ve onun ötesi:
„Ve can boåaza dayandæåæ zaman ki, o zaman siz, o
can vermekte olana bakar durursunuz! Halbuki, biz ona
sizden daha yakænæz! Siz göremezsiniz bañka! Eåer
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cezalandærælmæyacak iseniz, o canæ geri döndürseniz ya!
Eåer iddianæzda doåru iseniz!
Ölen kiñi mukarreblerden ise, ona rahatlæk, güzel ræzæk
ve nimet cennetleri var! Eåer saåcælardan ise,
saåcælardan sana selam! Ama yalanlayæcæ sapæklardan
ise, kaynar sudan bir ziyafet ve cehenneme atælma var!
Kesin gerçek budur. Öyleyse büyük Rabb’inin ismini
tesbih et!“ (Vakæa, 83-96)
Tefsir ve tahlil:
Saå saf, sol saf! Ve saå safta iki kæsæm: Normal saåcælar
ve önde olanlar.
Üç sænæfæn târif ve tavsifi:
1- Nafile ibadetleri de yerine getiren mükarrebler,
2- Hakikatleri tasdik edip hidayeti bulanlar,
3- Hakikatleri yalanlayæp sapæklæåa düñenler.
Akæbetleri de farklæ:
1- Mükarrebler için rahatlælæk, güzel ræzæk ve nimet dolu
cennetler!..
2- Ashab-æ yeminden ise ona aynæ sænæfæn adamlarændan
selam var.
3- Ayetleri tekzib edip sapæklardan ise, yani solaklar sænæfæna
girmiñ ise, cehim adlæ cehenneme giriñ ile „Hamim“
suyundan bir ziyafet!..
5- „Beled“ Suresi:
„Ona iki tepe (iki hedef: Hayær ve ñer yolunu)
gösterdik. Fakat o, (hedefe varmak, yapælan iyiliklerke
teñekkür etmek için) sarp yokuñu geçemedi. Sarp
yokuñun ne olduåunu sen nereden bileceksin? Bir
boynu, (köleyi kölelik zincirinden) çözmek. Yahut
doyurmaktær, açlæk gününde. Akraba olan yetimi
veyahut hiçbir ñeyi olmayan yoksulu. Sonra iman edip
birbirlerine sabær tavsiye edenlerden ve merhamet
tavsiye edenlerden olmak. Æñte onlar saåæn adamlarædær

-3-

174

(uåurlu kiñilerdir). Ayetlerimizi tanæmayæp küfre
düñenler var ya! Onlar da solun adamlaræ olup (uåursuz
kiñilerdir). Onlara (kapælaræ) üzerlerine kilitlenecek bir
ateñ vardær.“ (Beled, 10-20)
Tefsir ve tahlili:
Bu surede saåæn adamlarænæn târifi:
a) Onlar bigayr-i hak hürriyetlere zincir, aåæzlara kilit
vurmazlar, tersine böyle duruma düñenler varsa ve para
ile olsa da satæn alæp hürriyetlerine kavuñtururlar;
b) Hususiyle yetimleri, yoksullaræ doyurururlar;
c) Æmanlæ, sabærlæ ve merhametli olurlar;
d) Æman, sabær ve merhametli olmayæ bañkalaræna tebliå
ve tavsiye ederler.
Solun adamlarænæn tarif ve tavsifine gelince:
Onlar öyle kiñilerdir ki, Allah’æn ayetlerini inkâr ederler ve
dolayæsæyle küfre düñmüñ ve küfre sapmæñlardær. Artæk ondan
ötesini siz düñünün! Onlarda ne sabær vardær ve ne de
merhamet!..
Hülâsa:
Saå-sol tabirlerini gördünüz. Bunlar, Kur’anî birer tabirdir
ve genelde ñu ñekilde geçmekte:
„Ashab-æ yemin ve Ashab-æ ñimal.“
Bu iki tabirin ifade ettiåi mana mühimdir; ñümul sahalaræ
son derece geniñtir. Bütün insanlæåæ ihata eder. Dolayæsæyla
insanlæk; ya birine girer ya da ötekine! Yani insanlaræ bir
sænæflamaya tabi tutarsanæz, ya Ashab-æ yemin (saå taraftaræ,
saåcæ) olarak bulursunuz ya da ashab-æ ñimal (sol taraftaræ,
solcu) olarak bulursunuz. Ækisinin arasænda üçüncü bir sænæf
yoktur; ya o ya budur. Bu iki sænæf tabiri, „iki sænæf“ veya „iki
cephe“ ñeklinde de tabir ve tefsir edebilirsiniz ki: „Saå sænæf
veya sol sænæf“; bir bañka deyiñle: „Saå cephe veya sol
cephe!“ Üçüncüsü yoktur. Bir de „A’raf“ meselesi vardær, o,
ayræ bir fasæl!..
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Allah’æn indinde ve hükmünde:
Evet; Allah’æn indinde de ve hükmünde de bu mevzu
böyledir. Yani, dünya hayatænda insanlar; nasæl ki, akide,
zihniyet, amel, ahlak, icraat, siyaset, nizam, kanun ve
sistem yönünden iki kæsæm ve iki katagoriye tabi iseler, ahiret
hayatænda da aynæ muameleye, aynæ neticeye ve aynæ hükme
tabi olacaklardær; amel defterlerini ya saådan veya soldan
alacaklardær. Haklarænda cennetlik veya cehennemlik
hususundaki kararlar da öyle tecelli edecektir ve böylece
hak tecelli edecek ve herkes laik olduåu yerde, derece ve
derekede yerini bulacak ve bu suretle ilahî adalet tahakkuk
etmiñ olacaktær.
Maddeler:
Önemine binaen, saå-sol mevzuunu bir de maddeler
halinde görelim:
Saå tarafta sistem olarak:
1- Ælahî sistem. Bañka tabirleri: Vahye ve Kur’an’a dayanan
ñer’î ve Peygamberî sistem.
Sol tarafta sistem olarak:
1- Ñeytanî sistem;
2- Vesveseye dayanan sistemler: Akælcælæk, ideolojik,
komünizm, demokrasi, sosyalizm, fañizm, laisizm,
kemalizm, hoñgörizm...
Her iki taraftaki maddeleri birer madde halinde toplarsak
ñöyle de diyebiliriz:
Æslamî manada imana dayanan sistem: Tek; Ñeriat!
Kâfirliåe dayanan sistemler: Çok ve sayæsæz.
Yine maddeler halinde:
Saå-sol mevzularænæ bir de gruplar halinde
maddeliyelim:
1- Ehl-i Tevhid (Ehl-i Ñeriat)
2- Ehl-i iman
3- Ehl-i hak

-3-

176

4- Ehlullah
5- Cündullah (Allah ordusu)
6- Hizbullah (Allah taraftaræ)
7- Ehl-i mâruf (emr-i mâruf ve nehy-i münker yapanlar)
------------------------1- Ehl-i ñirk ve put
2- Ehl-i küfür
3- Ehl-i batæl
4- Ehlüññeytan
5- Cündüññeytan
6- Hizbüññeytan (ñeytan taraftaræ)
7- Ehl-i münker (emr-i mâruf ve nehy-i münker yapmayæp
hoñgörücü olanlar ve „Efendim, biz müslümanlaræ tenkit
edemeyiz!“ diyerek Kur’an’a iftira edenler...
Bu meseleleri bir de sual ve cevap ñeklinde görelim
ki artæk kimsenin ñüphesi kalmasæn:
Sual: 1- Kemalistler, ashab-æ yemin ve ashab-æ ñimaldan
hangisine girerler?
Cevab: 1- Ashab-æ ñimale girerler. Yani solcu olup
solaklardandærlar.
Sual: 2- Münafæklar ashab-æ yemin ve ashab-æ ñimalden
hangisine girerler?
Cevab: 2- Ashab-æ ñimaldandærlar.
Sual: 3- Particiler ashab-æ yemin ve ashab-æ ñimalden
hangisine girerler?
Cevab: 3- Ashab-æñimale girerler.
Sual: 4- Hoñgörücüler, (emr-i mâruf ve nehy-i münker
yapmæyanlar) ashab-æ yemin ve ashab-æ ñimalden hangisine
girerler?
Cevab: 4- Ashab-æ ñimaldandærlar. Çünkü onlaræn anladæåæ
manada hoñgörü Æslam’a mal edilemez.
Sual: 5- „Herkes kendi çizgisinde gitsin, hizmetini yapsæn;
kimse kimseye çatmasæn!..“ diyenler ve bu zihniyette olanlar
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ashab-æ yemin ve ashab-æ ñimaldan hangisine girerler?
Cevab: 5- Ashab-æ ñimale girerler. Çünkü Æslam’a iftira
etmiñlerdir. Zira Æslam’æn tek bir çizgisi vardær.
Sual: 6- Parti tüzüklerine „Partimiz, mevcut anayasa
çerçevesinde ve Atatürk ilkeleri doårultusunda
kurulmuñtur...“ diyenler, ashab-æ yemin ve ashab-æ ñimalden
hangisine girerler?
Cevab: 6- Ashab-æ ñimale girerler.
Sual: 7- Küfür meclisine gidip „Anayasayæ, Atatürk
inkælablarænæ koruyacaklaræna...“ dair yemin edenler ashabæ yemin ve ashab-æ ñimaldan hangisine girerler?
Cevab: 7- Ashab-æñimaldandærlar.
Sual: 8- Anætkabir’e gidip saygæduruñu yapanlar, ashab-æ
yemin veya ashab-æ ñimalden hangisine girerler?
Cevab: 8- Ashab-æñimale girerler.
Sual: 9- „Laiklik dinsizlik deåildir veya din hürriyetinin
teminatædær...“ diyenler ashab-æ yemin veya ashab-æ ñimaldan
hangisine girerler?
Cevab: 9- Ashab-æ ñimale girerler.
Sual: 10- Put Kemal’i sevenler ashab-æ yemin veya ashabæ ñimaldan hangisine girerler?
Cevab: 10- Ashab-æ ñimale girerler. Çünkü Mustafa
Kemal’i sevmek Ebu Cehil’i sevmek gibidir.
Sual: 11- Put meclisine gidip orada çalæñanlar, ashab-æ
yemin veya ashab-æ ñimaldan hangisine girerler?
Cevab: 11- Ashab-æ ñimale girerler. Çünkü ora ile Dar’ünNedve arasænda bir fark yoktur.
Sual: 12- Taviz verenler ve Kur’an ayetlerini ketmedenler,
ashab-æ yemin veya ashab-æ ñimaldan hangisine girerler?
Cevab: 12- Ashab-æ ñimale girerler. Bunlarla Kur’an
ayetlerini silenler arasænda bir fark yoktur.
Sual: 13- Binalaræna Put Kemal’in fotoåraflarænæ asanlar
ashab-æ yemin ve ashab-æ ñimaldan hangisine girerler?
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Cevab: 13- Ashab-æ ñimale girerler. Çünkü bu, boynuna
haç asmaya benzer. Asanlaræn niyetleri ne olursa olsun,
deåiñmez.
Kabul ve teslimiyeti geciktirme insanda tedavisi mümkün
olmayan yaralar açar. Rabb’imiz kitabænda ñöyle buyurur:
„Æman etmekte olanlar için hâlâ vakit gelmedi mi ki,
kalbleri Allah’æn zikrine ve inen hakka saygæ duysun!
Onlar bundan önce kendilerine kitab verilmiñ, sonra
üzerlerinden uzun bir süre geçmekle kalbleri
katælañmæñ, çoåu da yoldan çækmæñ kimseler gibi
olmasænlar?“ (Hadid, 16)
Tahlil ve tefsir:
Mezkur ayetin aåærlæk merkezi üç ñey: Bunlardan biri
„zikrullah“ diåeri „hakkæn iniñi“, üçüncüsü de mü’minlerin
teslimiyyeti.
1- „Zikrullah“:
Zikrullah; sayæsæz manalaræyanænda Allah’æn hâkimiyyetini,
kanun koyma yetkisini, Ñeriat-æ Garra’yæ ifade etmekte ve
Ñeriat’æn devlet olmasænæ emir ve tavsiye etmektedir.
2- Hakkæn yeryüzünde iniñi demek, hakkæn hâkimiyyeti ve
adaletin teessüsü demektir.
3- Kalblerin huñuu ise, mü’minlerin Ñeriat devletini kabul
ve teslim etmeleri ve bu babda geç kalmayæp, bir an evvel
gönülleri de aileleri de, insanlæåæda huzur ve güvene
kavuñturmalaræ imanæn gereåidir...
4- Ñeriat devletini kabul ve bey’atta geç kaldæklaræ takdirde
ne olur? Kendilerinden kitab verilen yahudi ve hæristiyanlaræn
durumuna düñer; kalbleri perkleñir (kararær) ve ekserisi de
Ñeriat’æn yolundan çækmæñ olurlar.
5- Bu ayet-i celile’nin, nursuz kalan münafæklaræn ahiretteki
ahvalini tasvir eden ayetlerin arkasænda yer alæñæ, böylelerinin
de münafæklañacaåæna ayræca iñaret etmektedir.
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Geç kalmamalæ:
Añaåædaki ayet ve hadis mealleri ve gösterilen ñekil,
hakikatæn bu merkezde olduåunu göstermektir.
„Allah Resulü bir gün toprak üzerinde doåru bir çizgi
çizdi ve bu, Allah’æn yoludur, dedi. Sonra saåa ve sola
çizgiler çizdi ve bunlar da birer ñeytan yoludur, dedi.
Ve ondan sonra ñu ayeti okudu: „Bu benim dosdoåru
yolumdur. Ona uyun! Bañka bañka yollara uymayæn!
Sonra tefrikaya düñer, onun yolundan uzaklañærsænæz.
Korunasænæz diye bu Allah’æn tavsiyesidir!..“ (Æbni Mace,
En-Nesei, Ahmed b. Hanbel)
Solaklañma:
Bu ayetlerin æñæåæ altænda biz de diyoruz ki, ihyasæ ilan
edilmiñ devlete bey’at etmenin, indellah bir zamanæ vardær.
Æñte o zaman geçtikten sonra, yapælan bey’at, belki de
sahibini münafæklæktan kurtarmaz!..
Cehennem

Ñeriat yolu - CENNET

Cehennem

Gaye Æslam’æn yok ediliñi:
Ehl-i küfrün gayesi, Æslam Dini’ni ve müslümanlaræ
dünyadan, dünya haritasændan silmektir. Buna ulañmalaræ
için, önce Æslam’æn devletini kaldærmalaræ gerekirdi. Buna
muvaffak oldular. Arkasændan da Æslam’æ yeryüzünden
sildiler. Çünkü Æslam, Æslam’dær ancak devletiyle birlikte!..
Ñimdi særa müslümanlaræ dünya haritasændan silmeye
gelmiñtir. Buna da Bosna-Hersek’ten ve Azerbaycan’dan
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bañlamæñlardær.
Ve bu, ñeytanî zekânæn bir ifadesidir, bu zekâya dayanan
siyonizmin bir planædær. Bu plan; Tanzimat ve Islahat
zihniyetiyle bañlamæñ, Ættihat ve Terakki safhalarændan
geçerek Mustafa Kemal kâfirini yetiñtirmiñ, onun eliyle
Hilâfet devletini ve Ñeriat nizamænæ kaldærmæñ ve kemalist
zihniyette dinsiz, müñrik ve solcu bir nesil yetiñtirmiñtir.
Bugünden itibaren Balkanlar’da Særplar’æn, doåuda
Ermeniler’in eliyle müslümanlaræ dünya haritasændan
silmeye bañlamæñlardær.
Din devlet bütünlüåü:
Æslam’da mühim iki unsur vardær ki, bunlar birbirini
tamamlar. Bunlardan biri din diåeri devlettir. Bunlardan biri,
Æslam binasænæn temelini teñkil ediyorsa diåeri de onun
muhafæzlæåænæ yapmaktadær. Zira devlet Æslam’æn hem
muhafæzæ, hem de yaptæræcægücüdür. Bir müesseseyi
bekçisinden ve yaptæræcæ gücünden mahrum ederseniz ne
olur? O müessese, dæñtakilerin zorlamasæ ve içtekilerin
ihmali neticesinde harabeye çevrilir ve artæk içinde
baykuñlar öter!..
Æñte Mustafa Kemal’e verilen solak tâlimat bu merkezde
idi; önce Hilâfet devletini yækacak, sonra da anayasadan
dini kaldæræp dinsiz ve solak yeni bir devlet kuracak! Sonra
ne olacak? Devlet desteåinden mahrum kalan Æslam, ne
dæña karñæ varlæåænæ koruyacak ve ne de içe karñæ emir ve
yasaklarænæ uygulayacak ve böylece zamanla dünya
yüzünden silinmiñ olacaktær. Evet gösterilen tâlimat ve
verilen plan böyle idi. Solcu Mustafa Kemal’de, solak bu
planæ olduåu gibi tatbik sahasæna koydu; Hilâfet devletinin
yerine dinsiz ve solak bir cumhuriyeti getirirken, Ñeriat
düzeninin yerine de laik solcu düzeni yerleñtirmek istedi.
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Kâfirleñme:
Artæk Anadolu topraklaræ üzerinde herñey kâfirleñti; devlet
kâfirleñmiñ, üniversite kâfirleñmiñ, eåitim kâfirleñmiñ, basæn
kâfirleñmiñ, takvim ve tatil kâfirleñmiñ, kælæk ve kæyafet
kâfirleñmiñ, okuma-yazma kâfirleñmiñ, Çankaya dedikleri
yer de kâfirleñerek ve solaklañarak Æslam’æ temsil eden ezan
susturulmuñ, küfrü temsil eden çan sesleri gelmeye
bañlamæñtær ve neticede resmen ne din kalmæñ ve ne de
devlet!..
Gönüllerden silme:
Æslam devletini de dolayæsæyle dini de artæk kafa ve
gönüllerden silmenin zamanæ gelmiñti. Ve bu babda da
ñeytanî zekalar kullanælær, kurnazca hareket edilir. Bu
cümleden olarak Ñeriat hor görülür, Hilâfet hor görülür,
ulema ile, medreseler ile alay edilir, hatta medreseler ve
tekkeler kapatælær ve bunlaræn yerine göstermelik, çeyrek
mollalar yetiñtirilir. Ve bu suretle neler olur? Ælmin yerine
cehli, cesaretin yerine korkaklæåæ, salabetin yerine bel’amlæåæ,
Ñeriat’æ koruma yerine seyirci kalmayæ tercih eden alim ve
ulema (!) yetiñtirilir. Solaklar; o hale gelirler ki, artæk
karñælarænda Diyanet Æñleri Bañkanlæåæ’næ bile celbedip „Laiklik
dinsizlik deåildir!..“ dediklerinde „Hayær“ diyebilecek kadar
en ufak bir engel kalmadæåænæ ve artæk „Saåcælæk ve solculuk“
manasæna gelen „Ashab-æ yemin ve ashab-æ ñimal“ gibi
ayetlerin mana ve hükümlerini esasændan saptæræp;
„Bunlarda siyaset yoktur, bunlar birer uhrevî hükümler ifade
ederler ve bunlar ideoloji deåildir“ deme cüretini
gösteriyorlar, kendileri gibi solcu Uåur Mumcu’nun „Rabæta“
isimli kitabænækaynak alæyorlar. (22 Ñubat 1993, Cumhuriyet
Gazetesi)
Kur’an ve ideoloji:
Evet Kur’an ideolojik deåildir; O, ilahîdir, O, semavîdir, O,
vahye dayanan, kaynaåænæ insan kafasændan deåil; Allah’tan
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alan bir kitaptær. Ædeoloji ise insan kafasæna dayanær.
Kaynaåænæ insandan alan bir fikir, bir sistem, bir düñünce
tarzædær, felsefî bir cereyandær, birbirine ters düñen; bugün
evet deyip yaræn deåiñtirilen bir fikir yapæsædær. Akæl olsun,
fikir olsun vahyin æñæåænda ve onun kontrolünde çalæñærlarsa
faydalæ olurlar. Yoksa yalpa vurur, bir neticeye varamazlar.
Æñte saå-sol meselesi!..
Vahyin æñæåændan mahrum olan insan, saå-sol meselesini
bir türlü halledememiñ, „Efradænæ cami, aåyarænæ mani“ bir
ñekilde tariflerini yapamamæñ ve iñin içinden çækamamæñtær.
Saå demiñ, sol demiñ, ortanæn solu demiñ, sol demokrasi
demiñ... Ve bu iki kutbu birbirine yaklañtærmaya çalæñmæñtær.
Zira bu iki felsefeyi, ilk ortaya atanlar, mülkiyet hakkænæ
devlete tanæyor, „Vatandañæn durumu ise, gücü yettiåi kadar
çalæñacak, ihtiyacæ kadar hak sahibi olacaktær“ demekte;
komünizm dedikleri sistemi bu ñekilde savunmakta!.. Ælk
saåcælara gelince: Onlara göre mülkiyet hakkæ tamamen
vatandaña aittir. Parolasæ, „Bærakæn kazansæn!“ ñeklinde!
Kapitalist sistem dedikleri de iñte budur.
Taviz vermeleri:
Solcular, tarif ettikleri iki tarafæn da tatbikatænæ yürütemediler.
Bu sefer taviz vermeye bañladælar. Bir metreyi ele alærsanæz
bunun saå ucunda kapitalizm, sol ucunda ise komünizm.
Görüleceåi gibi ortada bir sistem var. Bu sistemin adæda
Æslam’dær ve Æslam’æn iktisat sistemidir. Mu’tedildir;
deåiñmiyor; 1400 küsürluk tarihe sahip! Bundan böyle de
deåiñmiyecek! Neden? Çünkü Allah’æn deåiñmez ilmine
dayanmakta ve insanoålunun hayatæna tæpa tæp uymaktadær.
Ædeolojiye dayanan saåcæ ve solcu sistemlere gelince, bu
iki sistem bir türlü yerini bulamadæ; taviz üstüne taviz vere
vere solculuklaræna devam etmektedirler. Kanaatæmæz odur
ki, bunlar, doåuñundan itibaren günümüze kadar gelen ve
kæyamete kadar da taviz vermeden devam edecek olan
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Æslam sisteminde, Æslam nizamænda birleñeceklerdir. Æñte
böyle bir günün gelmesi pek yakændær; belirtileri kendini
göstermektedir. Ve iñte o zaman ne solcu Kör Kemal söz
sahibi olacak ve ne de solcu kemalistler!.. Dünyaya ve
dünya siyasetine Ñeriat nizamæ hakim olacak ve artæk
insanlæk körlerin, saåærlaræn, beyinsizlerin ve solaklaræn
tahakküm ve tasallutünden kurtulmuñ olacaklardær.
Añaåædaki mealini vereceåimiz hadis-i ñerif bunu
göstermektedir:
„Æçinizde Nübuvvet Allah’æn dilediåi müddet devam
edecek, sonra kalkmasænæ murad ettiåi vakit Allah onu
kaldæracak, sonra æsæræcæ hükümdarlæk olacak, Allah’æn
dilediåi müddet devam ettikten sonra kalkacak, sonra
zorba (cebri bir idare) kurulacak, Allah’æn dilediåi miktar
hüküm sürecek sonra kaldærmayæ murad ettiåinde
kaldæracak, sonra Peygamberlik yolu üzere (idare)
Hilâfet olacak sonra Peygamber (s.a.v.) sustu!..“
(Ahmed ibni Hanbel)
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Cemaleddin
Hocaoålu (Kaplan)
Kimdir?
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Cemaleddin Hocaoålu, Anadolu sakinlerinden olup, Reñid
ve Hatice’den doåmadær.
Doåum tarihi ve doåum yeri:
Erzurum vilayetine baålæ Æspir kazasæ Dangis (yeni ismi
Gündoådu) köyünde dünyaya gelmiñtir. Doåum tarihi miladî
olarak 1926’dær. Rumî olarak ise 1342’dir. Hicrî tarih olarak
da 1347’dir.
a) Tahsili:
Cemaleddin Hocaoålu Kur’an-æ Kerim’in hæfzænæ (yani
hafæzlæåænæ); Sarf, Nahiv, Mantæk ve Belaåat gibi Ulum-i
Arabiyye’yi; Usul-i Fækæh, Usul-i Tefsir, Usul-i Hadis ve Usuli Akaid gibi usul ilimlerini; Fækæh, Tefsir, Hadis ve Kelam gibi
füru’ ilimlerini genelde babasændan tahsil etmiñtir.
Ayræca Erzurum merkezindeki imamlæåæ særasænda, Erzurum müftüsü Merhum Sadæk Efendi’nin okutmakta olduåu
Molla Cami, Mantæk, Muhtasar’ul-Meani ve Usul-i Fækæh gibi
derslerine katælmæñtær.
b) Ælk, Orta ve Lise tahsili:
Askerliåini yaptæktan sonra Ælkokul, Ortaokul ve Lise
tahsilini haricten vermek suretiyle, üç sene civarænda Erzurum Lisesi’nden mezun olmuñtur.
c) Üniversite tahsili:
Yañ 36 olmuñtu. Mezkûr mektepleri bitirdikten sonra bir
de üniversite tahsili yapmak üzere Ankara Ælahiyat
Fakültesi’ne kaydolmuñ, 40 yañæna yaklañænca bu
fakülteden mezun olmuñtur.
d) Resmî ve gayrî resmî olarak yaptæåæ vazifeleri:
Æmamlæk, Vaazlæk, Müfettiñlik, Diyanet Æñleri Personel
Dairesi Bañkanæ, Diyanet Æñleri Reis Muavinliåi, Adana
Müftülüåü, Türkiye Din Görevlileri Federasyon Azalæåæ,
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Avrupa Milli Görüñ Teñkilatlaræ Tebliå ve Ærñad ve Fetva
Komsiyonu Bañkanlæåæ, Æslamî Cemiyet ve Cemaatler Birliåi
Umumî Reisliåi, Anadolu Federe Æslam Devleti Reisliåi ve
nihayet Hilâfet Devleti Reisliåi, yani „Emîr’ül-Mü’minîn
ve Halîfet’ül-Müslimîn“ vazifelerine getirilmiñtir.
Bunlardan bir kæsmænda vazife müddetleri kæsa olmuñ ise
de bir kæsmænda uzun olmuñtur. Mesela müfettiñlik gibi bazæ
vazifeler altæ ay gibi kæsa süreli olmuñ, imamlæk vazifesi 11
sene, müftülük vazifesi 15 sene sürmüñ, Æslamî Cemaatler
Birliåi Emirliåi 10 sene olmuñtur.
70 yæl sonra dibe-köñeye itilen, hor ve hakir görülen Hilâfet
Devleti'ni cesaretle ihya ve ilan eden, Emîr'ül-Mü'minîn
ve Halîfet'ül-Müslimîn Cemaleddin Hocaoålu (Kaplan)
bin Reñid uåruna mücadele verdiåi Rabb'isine, 15 Zilhicce
1415'e tekabül eden (15 Mayæs 1995) Pazartesi günü saat
12.50’de Hilâfet bayraåæ altænda kavuñarak ñehadet ñerbetini
içmiñtir.
Bu vesileyle Hilâfet Devleti'nin Ñûra üyeleri,
müslümanlaræn bir saat bile Halife'siz kalmasæ caiz
olmadæåændan 16 Zilhicce 1415 (16.05.1995) günü bir
toplantæ yaparak, Hilâfet makamæna Merhum Halife'mizin
tavsiyesini de nazar-æ itibare alarak, Ulûm-i Arabiyye ve
Ulûm-i Ñer'iyye'yi babasænæn rahle-i tedrisatænda tâlim ve
tahsil yapan Muhammed Metin Müftüoålu (Kaplan) Hoca'yæ
Halife olarak seçtiklerini ve bey'at etmiñ olduklarænæ bütün
bir dünyaya ilan ettiler.

