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Müslümanlar

dikkat! Türkce'ye terceme edilenFi'zilalil-Kur'an'da

eksik terceme var! Eksik yapilan bölümü yaytnltyoruz:
$ehid Seyyid Kutub:
"Atatürk Türkiye'de dinsizlik ve kafirlik hareketini baslatrrustrr!"
Düsüncesi ile etraftru aydmlatan, ileriyi cok iyi gören ve yüklendiqi
davayi ölürnsüzlestiren,

bütün gücü ile yalruz islam'a ve Kur'an'a

sanlan, nefsini yüce Allah'm hükmüne teslim eden, Allah yolunda,
caruru ve bütün varhqim adayan, bütün cabasi "Allah hükmünü"
yeryüzünde

hakirn ve üstün krlmak olan

(rahimehullah),

0

küfrün ve emperyalizmin

büyük Sehid Seyyid Kutub

karanhk gecelerinin

örttüöü

ve ölüm uykulanrun alabildiqine uzadiqr, hakkm c;ignendigi ve battun
häkim kllmdlgl bir ülkede, yani Türkiye'de, M. Kemal'in islam'a karsi
yönelik yrkic: ve kaldmsirn "Fi'zilalil-Kur'an"

isimli eserinin ücüncü

cildinin, 1648. sayfasrnda kaleme alrp dile getirirken, eserleri ile dünya
insanlanna ve özellikle müslümanlara

rsrk tutan yazann bu eserini

Türkce'ye cevirmede onun Türkiye hakkrnda ifade ettiqi gerc;egi
gizleyip, konforlu koltuklar üzerine oturup, parlak hayeller kurup, süslü
kelimeier ve ifadeler kullarup, taqutlarm gölgelerinden
tercümede sansur uygulayanlara

sesleniyoruz.

korktuklan icin

Bazi satrlrrus yazarlar

gibi sadece rahatrru ve maddi crkanrn düsünen, boyun egen, hürriyeti
brrakip emperyalistlerin

ayaklan altmda toz-topraklar

gibi c;ignenmege

razi olan korkak mütercim ve eli kalem tutan yazarlar gibi olrnayin!
Eli kalem tutan yazarlar, tek bir sartla, istedikleri her seyi yapabilirler
ve arzu ettikleri bütün islerl yerine getirebilirler.

0 da düsünceleri

uqrunda seve seve kendilerini feda etmek ve bu yolda sehid olma
sartiyla, söyledikleri sözlerin hak ve doqru olduquna önce kendileri
bütün kalpleri ile inanmalan ve bu uqurda herkesten önce bizzat
kendileri canlanrn feda etmelidirler.

o Seyyid

Kutub ki; islam sancaqiru omuzlannda tasiyan ve bu yolda

yürüyenler icin isaretler koyan mücahidler kafilesinin öncüsüdür. Evet
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o bu yolun haritasrru kam ile cizip, dini inane: ve yüee davas: uqrunda
ean verirken, dünyarun yalanci ve aldatrci süsüne gönlünü kapttrrms
yazarlar, sairler, edipler, mütereimler sizlere sesleniyoruz

ve diyoruz

ki: Maddi menfaatler pesinde kosrnayi brrakrn, irnaruruzla temiz
yasarnayi isteyiniz. Yrllar öneesi M. Kemal'in Türkiye'deki
rejimi örnek olarak verip acrklarken,

käfirlestirdiö:

sizlere ne oluyor da Fi'zilalil-

Kur'an'i terceme ederken sansür koyarak tereeme ediyorsunuz.

En

azrndan eli kalem tutan mütereimler olarak, Sehid'in uörunda karuru
verip ifade ettiqi bu qercekleri terceme etmede, baski altmda
tutulduqunuzu

aciklayip not düsebilirdiniz.

Asnn firavunlanndan

Cemal Abdunnasrr'dan

$ehid Seyyid Kutub'a

idarrundan evvel gelen rnesajm igerigi söyleydi:
olduqunuz hai ve hareketlerinizden,
vazqecerseniz

"$imdiye kadar yaprrus

tavrrlanruzdan, sözlerinizden

hakkrruzda onaylanan idam hükmü kaldrnlacaktrr!"

Sehidin cevab: ise: "Eqer ben idam edilmeyi edilmeyi hakkm
emriyle hak etrnis olarak ipe gidiyorsam buna itiraz etmem
haksizhktrr. Yok eger bir batrhn, münafrqm, zalirnin zulmüne
kurban gidiyorsam, bir batrldan özür dileyecek kadar alcak
degilim, alcalarnam. <;ünkü ben ulvi bir davayi temsil ediyorum.
islam yücedir, alc;akhgl asla kabul etmez!"
Cumhuriyet döneminde de bu sehidler silsilesinin serdan olan iskilipli
Auf Hoea ve benzerleri savunmalannda

ayru ifadelere yer vermislerdir.

Cünkü mü'minlerin ruhu ayru seyi konusurl

"Bu dinin düsrnanlan icinde bulunduqurnuz

asirda, yeni nesiller

üzerinde meydana gelen ve qelisrneye baslayan lslami dirilis
hareketlerini,

eide ettikleri qenis teerübeier ve insanlarin psikalojik

yapilanru göz önünde bulundurarak ve aynea lslami hareketin tarihini
diqer tarihlere kars: son dereee titizlikle ineeleyip ve dikkatle
arastirarak gözetleyip durrnaktadirlar.
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islam dininin düsrnanlan bu kabilden hareketle; lslarn'm levhasuu
ortadan kaldirrnak icin son derece dikkat ve itina ile planlayip
hazrrladrklan tuzaklan, yeryüzünün tüm coqrafyasmda

yeseren yeni

lslami dirilis hareketlerini ortadan kaldrrrna, yok etme ve sindirmeyi
hedef alan örf ve adetleri, düsünceleri, yönelisleri,

bir takim hareketleri

ve organik yapilan deqisik sekilde takdim ettiler.
Ve tüm gayretleri ile bu birimlerin üzerine islam tabelasrru asmaya
cahsrnaktadrrlar. Gere;ekte; lslami olmayan bu cirkln ve aldatrc:
levhalar cahiliyete kars: gere;ekci bir crkrsa engel olunrnasi icin
hazrrlanrrustrr. Bu aldatrci ve cirkin levhalann ve arrnalarin arkasma
qizlenmis olan cahiliyetin qercek cehresini gizlemek ve müslümanlann
bu aldatrci levhalann pesinde kosarak qercek cahiliyete karsi
savasrnalanru engellemektedir.
Bu dinin düsrnanlan, baz: hareketler ve sistemlerin gere;egini ilan
etme hususunda, ayru sekilde takdim edelim derken tatkik hatasi
yaprmslardrr. islam'a karsi noksan ve cirkin olan cahiliyetin qercek
cehresini kesfetrne konusunda gayr-i ihtiyari olarak bir veya bir kac
defa hataya düsrnüslerdir.

islam'a taban tabana zit olan yalanci

cahiliyetin cehresini aciklarnak ve belirtmek zorunda kalrmslardir.
Bundan en bariz ve en yakrn orneqi, Atatürk'ün Türkiye'de baslatrrus
olduqu kafir, dinsiz laik hareketidir. Türkiye'de oaslanlan bu dinsizlik
hareketinin zaruri yönü, simaldan ve batidan esen cirkin cahiliyet
rüzqanydr. Bu cahiliyet rüzgannm esmesine sebep olan ehl-i küfür,
inane; qörüsü

adi altrnda müslüman toplum icin baska bir yaprlasrna ve

görünüm arzetmeye ihtiyac duyrnustu.
Bu görünüm her ne kadar mücerred, musahhas ve somut bir
görünüm olsa da yine Hilafet makarm altrnda temsil ediliyordu, Hilafet
namaz düöürnü cözülrneden önce cözülen son düqürndü.
Bu taktik, Hz. Muhammed (s.a.v.)'in su sözüne rnutabiktrr: "Bu din
ilik ilik sökülecektir. Sökülecek olan ilk ilik idare, son ilik ise
namazdrr!"
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Lakin islam'la

savasrnak

söz konusu

ehl-i kitap ve dinsizlerden

olduqu zaman

olusan düsmanlar

bir araya gelen

bu dinin dusrnanlanrun

ta

kendisidir!
Türkiye'de
icyüzünu

Atatürk'ün

baslatrrus

ortaya koyma

asmaz geri döndüler.

hususunda

Atatürk'ün

temsil eden tali ilkelerini
etme hususunda

aldatrc: olan bu tabelalar.,
gösterdiler.
Kurulan

fikri yönden

rruntrkayi asar

olan bu yrkic: hareketini

icin, lslarni bir kisve ile örtbas

gelen tüm gayretleri
Atatürk'ün

ilkelerinin

ise Atatürk'ün

sarfettiler.

islama'a

Sahte ve

anlasrlrnarnas:

son derece

qerceqinl

gizlemede

icin bir

titizlik

karsi olan

durmadan

Bu dinsiz sistemi ayakta tutmak
destekleyip,

küfür odaklan,

hareketinin

daha tehlikeliydi.

bu sistemin

crkanyorlardi.

gerekli görünen

set olarak kullanmaya

Bu durum

süprüntülerinden

kafir ve dinsizlik

dine yönelik

olusturrnak

ellerinden

takirn sahte levhalan

olduqu

kefil olup garanti

dünya iletisim organlan

lslarni olmayan

sistemi

himaye

fitne

icin iktisadi,

siyasi ve

altma aldllar. Ve böylece

ve ajanlarm

etme (koruma)

kalemleri

sebeplerini

ile bu
hazrrlarrus

oldular.
Ehl-i kitap ve din tarurnayanlar
takdim ederek,
yardrmlasrnalarda

sahip olduklan
bulundular.

aralarinda
tüm kuvvet,

deqisik

hile ve tecrübelerle

Eski ve yeni olan hach seferleri

son bulrnus deqildir.

Bugün dahi bu hach seferleri

düsmanlan

arnansiz

arasinda

yardunlasmalar

karsihkh
henüz

islam ve lslarn'm

bir ~ekilde acrk ve gözler önünde

devam

etmektedir."
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