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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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MÜSLÜMAN VE
TERÖR YASASI
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Önce müslümanæ târif edelim:
Müslüman o kimsedir ki;
a) Akidesiyle,
b) Amel ve ibadetiyle,
c) Niyyet ve gayesiyle,
d) Zühd ve takvasæyle,
e) Edeb ve hayasæyla,
f) Tasavvuf ve tarikatæyla,
g) Anayasasæ ve bayraåæyla,
h) Ordusu ve savañæyla,
æ) Ferd ve cemaatæyla.
Hep Æslam olacaktær; yani Kur’an ne demiñ ise, Sünnet
nasæl tatbik etmiñ ise, icmâ ve ictihad neyi tavsiye etmiñ ise
hep onu yapacak, emir ve tavsiye edecek; bunlara ters
düñen söz, fiil ve hareketlerden ictinab edecek, onlaræ da
red ve inkâr edecektir. Bir bañka ifade ile; müslüman o
kimsedir ki, ona hangi zaviyeden bakarsanæz bakæn, hangi
yönünü incelerseniz inceleyin hep Æslam göreceksiniz!..
Akidesi:
Müslümanæn akidesi, yani inancæ, Kur’an inancædær;
müslüman, Kur’an’æn „Ænan!“ dediåine inanær, „Ænanma!“
dediåine inanmaz! Yani fikir yapæsænæ Kur’an’a göre tanzim
eder...
Æñte, imanæn altæ ñartæ bunun bir ifadesidir. Mü’min ñöyle
der:
„Ben; Allah’æn varlæåæna ve birliåine, meleklerine,
kitaplaræna, ahiret hayatæna, kaza ve kadere inandæm ve
iman ettim! Bütün bunlaræ dilimle ikrar, kalbimle tasdik
ediyorum!..“ der. Bu hususta yazælmæñ eserler çoktur.
Ve iñte Æslam’æn amentüsü budur. Kur’an’æn ruhuna da

metnine de uygun olanæ budur ve bütün bunlar, Kur’an’æn
ayetleriyle sabittir. Herhangi birini inkâr küfürdür; insanæ
kâfir yapar. Kur’an ñöyle der:
„Ey inananlar! Allah’a, O’nun Peygamberi’ne, Peygamberi’ne indirdiåi Kitab’a ve daha önce indirdiåi kitaba
iman ediniz! Kim; Allah’æ, meleklerini, kitablarænæ,
peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr ederse, o,
uzak bir sapæklækla sapætmæñtær.“ (Nisa, 136)
„Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Zira Allah,
herñeyi bilen ve her iñinde hikmetli olandær.“ (Ænsan, 30)
Æbadet:
Müslümanæn ibadeti de Kur’an ibadetidir. Bu mevzudaki
emir ve tavsiyelerini Kur’an’dan alær. Æslam’æn beñ ñartæ bu
mevzuun bañænda gelir; namaz, oruç, hacc, zekât ve Kelimei Ñehadet getirmek bu cümledendir. Bunlar hep Kur’an
ayetlerine dayanær. Bunlardan birini dahi inkâr, insanæ dinden
çækarær. Bu babda yazælmæñ yüzlerce fækæh kitaplaræ da vardær.
Niyyet ve gaye:
Müslüman o kimsedir ki, akide ve ibadetinde maksad ve
gayesi, hedef ve niyyeti sadece Allah’æn ræzasædær; zikri ve
fikri budur ve bundan ibarettir. O, Allah için inanær, Allah için
amel eder, Allah için konuñur, Allah için dinler; Allah için
çalæñær, Allah için harcar, Allah için verir, Allah için alær...
Hülâsa:
Müslüman o kimsedir ki, onun niyyeti halis, ameli salihtir.
Kur’an ñöyle der:
„Doårusu, kim bütün varlæåænæ Allah’a teslim ederse
ve yaptæåæ iñ de güzel olursa, onun ücreti Rabb’isinin
indindedir. Üstelik o, ne bir korku duyar ve ne de bir
üzüntü!“ (Bakara, 112)
Zühd ve takva:
Müslüman, aynæ zamanda zühd ve takva sahibidir. Dünyaya
çalæñmayæ ihmal etmemekle beraber, ona belbaålamaz,

ona haris olmaz. Æñte „Zühd“ budur. Takvaya gelince:
Müslüman, her hal ve halükârænda Allah’tan korkup hayær ve
ibadetlerin büyük ve küçüåüne bakmaz; hepsini yapar.
Keza; günahlaræn da büyük ve küçüåüne bakmaz, hepsinden
sakænær. Æñte genel manada „Takva“ budur. Kur’an ñöyle der:
„Allah’æn sana verdiåiyle ahiret yurdunu ara; dünyadan
da kendi payænæ unutma! Allah’æn sana ihsan ettiåi gibi,
sen de ihsanda bulun ve yeryüzünde bozgunculuk
yapma! Çünkü Allah, bozgunculuk yapanlaræ sevmez.“
(Kasas, 77)
„... Eåer siz iman edip (takva ehli olarak) gereåi gibi
Allah’tan sakænærsanæz, sizin için büyük bir ecir vardær.“
(Ali Æmran, 179)
Edeb ve haya:
Müslüman o kimsedir ki, onda edeb vardær, onda haya
vardær. O, Kur’an’æn târif ve beyan ettiåi edeb ve hayaya
sahiptir. Söz, fiil ve hareketlerinde Kur’an’a dayanær, terbiye
ve haya yönünden de Peygamber’i örnek alær.
Müslümana edeb ve terbiye veren Allah’tær. Peygamber
(s.a.v.) bir hadisinde ñöyle buyurur:
„Beni Rabb’im terbiye etti ve ne de güzel terbiye etti!“
Keza; Peygamber’in ahlakæ sorulduåunda, Hz. Aiñe (r.a.);
„Onun ahlakæ Kur’an ahlakædær!“ diye cevap vermiñtir.
Tasavvuf ve tarikat:
Müslümanæn tasavvuf ve tarikatæ da Kur’an’æn ruh ve metnine
uygundur. Onun takib ettiåi yol Kur’an yoludur; særat-æ
müstakim’dir. Kaynaåæ Kur’an, örneåi Peygamber’dir. Gönlü
sadæk, kalbi temizdir. Allah dostlarænæ sever ve sayar;
yaramazlarænæ tebliå ve irñadiyle yarar hale getirmeåe çalæñær:
Cihadla zikri birleñtirir; daima hakkæ ve sabræ tavsiye eder ve
nihayet sadæklarla beraber olur. Kur’an ñöyle der.
„... Onlar hakkæ tavsiye ederler, onlar sabræ tavsiye
ederler.“ (Asær, 3)
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„... Sadæklarla beraber olunuz!“ (Tevbe, 119)
Anayasasæ ve bayraåæ:
Müslüman o kimsedir ki, onun anayasasæ Kur’an, bayraåæ
Tevhid’dir; deåer ölçüsü Allah’æn kitabædær. Hayatæn her
ñeyini, kanun ve nizamænæ, emir ve tâlimatænæ hep Kur’an’dan
alær. Yukaræda da görüldüåü üzere, onun akidesi, ibadeti,
zühd ve takvasæ, tarikat ve tasavvufu, günlük ve gecelik
iñleri, ferd ve cemaat iñleri, tâlim ve terbiye iñleri, aile ve
siyaset iñleri, devletinin kuruluñ ve icraat iñleri, hukuk ve
ahlak iñleri hep Kur’an anayasasæna baålædær.
Bayraåæ ise, Kelime-i Tevhid’dir yani, Allah’æn birliåinden,
Hz. Muhammed’in Peygamberliåinden bahseden „La ilahe
illallah Muhammedün Resulullah“ yazælæ olan bayraktær.
Æñte; müslüman ancak böyle bir bayrak altænda yañar ve
ancak böyle bir bayrak altænda huzur bulur...
Ordusu ve savañæ:
Müslümanæn ve müslüman devletin ordusu, Kur’an’æn emri
üzere oluñan bir kuruluñtur. Her müslüman, bu ilahî ordunun
bir eri ve bir neferidir. Ve bu arada yañ bahis mevzuu
deåildir. Tabir caizse, yediden yetmiñe her müslüman
askerdir. Görevi ise, hakkæ ikame, adaleti tesisdir; hatayæ
tashih, noksanæ ikmaldær; emniyeti saålama, korkuyu izaledir,
canileri ve mütecavizleri tecziyedir; huzur ve sükunu
saålama; cehlin karanlæåænæ giderme; kalbleri ve kafalaræ
Kur’an nuruyla aydænlatma; ve bir kelime ile „Æ’la-i
Kelimetullah“dær. Yani, Allah’æn dinini hakim kælæp, yeryüzünde
fitne ve fesadæn kökünü kurutmadær.
Keza; müslüman o kimsedir ki, onun savañæ, Kur’an
hakikatlerini duyurmak için, Æslam tebliåatænæ ulañtærmak için
ve dolayæsæyle Æslam’æn nurunu ve Æslam medeniyetini yaymak
için ortadaki engelleri bertaraf etmek içindir. Elhasæl: Silaha
sarælmanæn gayesi; adam öldürmek, mal kaçærmak, toprak
kazanmak deåil, içteki sükuneti saålamak, Kur’an’æn tâlimat
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ve tebliåatænæ yapmak ve yaymak üzere ortadaki engelleri
kaldærmak için müslümanæn savañæ vardær. Bunu da Kur’an
emrettiåi için, Kur’an’da Allah emrettiåi için, yapmadæåæ
taktirde Rabb’isi tarafændan sorulacaåæ için yapar ve
yapmalædær. Kur’an ñöyle der:
„Yeryüzünden fitne kalkæncaya ve din tamamen
Allah’æn oluncaya kadar savañæn! Eåer vazgeçerlerse,
artæk zulüm yapanlardan bañkasæna karñæ düñmanlæk
yoktur.“ (Bakara, 193)
„Onlara karñæ gücünüzün yettiåi kadar kuvvet ve besili
atlar hazærlayæn. Bununla Allah’æn düñmanæ ve sizin
düñmanlarænæzæ ve bunlaræn dæñænda sizlerin bilmeyip
Allah’æn bildiåi düñmanlaræ korkutup caydæracaksænæz...“
(Enfal, 60)
Ferd ve Cemaatæ:
Müslüman o kimsedir ki; onun ferdi de onun cemaatæ da
Æslam’dær; Kur’an’a dayanær; emir ve tâlimatænæ, kanun ve
nizamænæ tavær ve hareketini Æslam’dan alær, Kur’an’dan alær ve
nihayet Allah’tan alær. Yani, müslümanæn ferdi de cemaatæ da
ilâhîdir; vahye dayanær. Dolayæsæyle müslümanæn ferdi de
cemaatæ da nizamædær, nizama baålædær: Ahlakîdir, hukukîdir;
Æslam hukukuna baålædær...
Müslüman ve Terör Yasasæ:
Ñimdi baña dönelim ve müslümanæn terör yasasiyle bir
alakasæ olup olmadæåænæ soralæm ve diyelim ki, müslümanæn
terörle ve terör yasasæyla ne ilgisi vardær? Ve bu, akæ kara,
karayæ ak göstermek deåil midir, karanlæåæ nur, nuru karanlæk
göstermek deåil midir ve nihayet hakkæ batæl, batælæ hak
göstermek deåil midir?..
Ve iñte müslüman ve iñte müslümanæn târifi! Müslümanda
ve müslümanæn tarifinde terörle, anarñi ile en ufak bir ñey
var mæ? Söyleyin ve gösterin bakalæm: Müslümanæn hangi
hali terördür, anarñidir? Æmanænæn ñartlaræ mæ? Æslam’æn ñartlaræ
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mæ? Gayesi ve niyyeti mi? Zühd ve takvasæ mæ? Edeb ve
hayasæ mæ? Tasavvuf ve tarikat mæ? Kur’an anayasasæ ve
bayraåæ mæ? Ordusu ve savañæ mæ ve nihayet ferd ve cemaatæ
mæ?..
Ñimdi tekrar söyleyin bakalæm ki, müslümanæn hangi hali
terördür ki, siz kalkacaksænæz da ona ceza vereceksiniz?
Hem de katillere, canilere vereceåiniz cezayæ vereceksiniz?
Verirken de kælænæz kæpærdamæyacak ve vicdanænæz
sæzlamæyacak! Öyle mi?
Takdir ve tebrik edilmesi gereken bu kiñileri terörsit
damgasiyle damgalæyacaksænæz, aåær iñkencelere tabi
tutacaksænæz, te’dib ve tenkid edeceksiniz ve bütün bunlardan
sonra da kendinize yine müslüman diyeceksiniz ve musalla
tañænda da namazænæzæ kældæracaksænæz? Öyle mi? Kâinatta
böyle bir müslümanlæk ve böyle bir din yoktur! Yani insanlara
kanun yaptæracaksænæz da o kanunlarla Peygamber’i, Ñeriat’æ,
dini ve Kur’an’æ ve netice itibariyle Allah’æ mahkum
edeceksiniz ve cezalandæracaksænæz? Hem de kim adæna?
Bir kendini bilmez adæna, bir Æslam düñmanæ ve bir Allah
düñmanæ bir fanî adæna?!.
Ey DGM’nin savcæ ve hakimleri! Kendinize gelin de bir
düñünün: Ñah’laræ, Mao’laræ, Stalin’leri, Lenin’leri ve daha
bilmem kimleri bir düñünün, onlaræn akibetlerini bir düñünün:
Onlar da terör kanunlaræ yaptælar ve binlerce insanæ mahkum
ettiler ve asæp kestiler, nice insanlaræn hayatæna kæydælar; nice
kadænlaræn dul kalmasæna, nice yetimlerin boynu bükük
kalmasæna ve nice ailelerin sönmesine sebep oldular ve
bütün bunlaræ yaparlarken de sizin gibi ahmaklaræ, sizin gibi
gafilleri kullandælar ve nihayet kendileri de gitti, onlara
uñaklæk yapanlar da gitti; M. Kemal da gitti! Ve birgün
gelecek siz de gideceksiniz! Ve günümüzün insanæ, adæ
geçenlere ve onlara uñaklæk yapanlara nasæl lânet okuyor,
tel’in ve takbih ediyorsa yarænæn insanæ da Hübel putuna ve
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onun uñaklæåænæ yapan sizin gibilere lanet okuyacak, tel’in ve
takbih edecektir! Bunda ñüpheniz olmasæn!..
Kurtuluñun tek bir yolu vardær. O da tevbekâr olup Æslam’a,
Ñeriat’a dönmektir; Allah ve Peygamber’e ve nihayet „Æslam
Devleti“ne tabi olmaktær.
Müdafaanâme:
Ey savcæ ve hakimler! Sizlere ikaz ve ihtar olmak ve
sizlerin mahkum etmek istediåiniz müslümanlar adæna
añaåædaki yazæyæ dikkatle okumanæzæ tavsiye ediyorum:
„Ben sizin istediåiniz manada bir kuruluña baålæ deåilim!
Ve böyle bir kuruluña baålæ olmaya tenezzül de etmem,
hatta günah sayaræm! Zira ben; Allah’a kul, Hz. Muhammed’e
ümmetim; anayasam Kur’an, kanunum Ñeriat’tær. Bütün
mü’minler kardeñimdir ve hepimiz ihya edilen Kur’an
devletinin vatandañæyæz. Vatanæmæz genelde dünya, özelde
ise Æslam âleminin her parçasæ ve bu arada Anadolu’dur...
Ve bu, benim inancæmæn gereåidir. Yani; Allah’a, Kur’an’a
ve Æslam’a inanmamæn bir icabæ ve bir ñartædær!..
Binaenaleyh, böyle düñünen bir müslüman, „Terörist“
olur mu? Esas terörist, böyle müslümanlara terörist
diyenlerdir. Bir bañka ifade ile; Esas terörist Allah’æn
mülkünde yañadæåæ ve O’nun nimetleriyle barændæåæ halde
O’nun gönderdiåi Ñeriat’æ ve emrettiåi „Æslam Devleti“ni
kabul etmiyenlerdir. Ve bunlar aynæ zamanda mürtedlerdir,
münafæklardær; cenazeleri de kælænmaz. Bunlar murdar olmuñ
birer lañedir, bir çukura atælærlar!“
Yalan ve yanlæñæmæz varsa iñte basæn! Cevap verin!..
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"Æslam Dini Laik
Rejimle Baådañær"
Diyenler
YA ECHELDÆR,
YA EKFERDÆR
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"LAÆKLÆK ÆSLAMLIÅA AYKIRI DÜÑMEZ
Prof. Dr. Necip Bilge
Kara Ses diye anælan ve Almanya’da dine dayalæ bir Federe Æslam Devleti kurduåunu bildiren Cemaleddin Kaplan’æn,
demokrasiyi ve laikliåi kâfirlik diye nitelediåi ve böylece
laik cumhuriyet karñætlæåæ yaptæåæ gösterilmiñti bir televizyon
kanalænda.
Bu ve buna benzer gösteriler karñæsænda yayænlanan bazæ
yazælarda, Æslamiyet’te laiklik mümkün mü sorusu
sorulmakta ve laik devlet sistemi savunulmaktadær. Aslænda
doåru olan bu görüñün açæklama biçiminin memleket
nüfusunun büyük kesimini oluñturan müslüman halkæmæzæ
tatmin edip etmediåini bilemem. Çünkü kültür düzeyi yeterli
olmayan kimseler, din bilgini geçinen kiñilerin aktardæklaræ
nasslara (doåmalara) önem verirler ve bunlaræn
deåiñmezliåine inanærlar. Æslam’da da dünya iñlerini
düzenleyen nasslar çoktur. Bu nedenle, ben Æslam’a
içtenlikle inanan kimselere, Kur’an ve hadiste yer alan bu
nasslardan laik düñünceåe dayanak olabilecek kanætlar
gösterilmesinin yararlæ olacaåæna inanæyorum.
1- Hz. Muhammed bir hadisinde: „Ben de sizler gibi bir
insanæm. Size dininizden bir ñey söylersem, ona uyun.
Dünya iñlerini siz daha iyi bilirsiniz. Onu bildiåiniz gibi yapæn“
demiñtir.
Bu hadisin hurma añæsæ münasebetiyle söylendiåi belirtilir.
Bilindiåi gibi Hz. Muhammed’in 50 küsür yæl kaldæåæ Mekke
taræm kenti olmaktan çok, bir ticaret merkeziydi.
Peygamber’in sonradan göç ettiåi Medine ise, taræma daha
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elveriñli idi. Baå ve bahçeyle uårañan Medineliler’in hurma
çiçeklerine añælama yaptæåænæ gören Peygamber, „Siz onu
yapmasanæz da Tanræ sizin ræzkænæzæ verir“ diyerek, añælamaya
gerek olmadæåænæ anlatmak istemiñtir. Ancak bir süre sonra
halk, ürünlerinin azaldæåændan ñikayet edince, yukaræda
anlamæ belirtilen sözleri söylemiñtir. Bu hadis Aiñe, Æbn-i
Abbas, Enes ve Talha’dan çeñitli biçimde aktarælmæñsa da,
özü bir ve aynædær. Hz. Peygamber’in ayræca „Her yüzyælæn
bir anlamæ ve her yüzyælæn bir sözü vardær“ dediåi de söylenir.
Bu hadisler ve benzerleri din ve dünya iñlerinin ayræ ayræ
olduåu ve dünyasal iñlerin zamana ve koñullara göre
yeniden düzenlenebileceåini açækça göstermektedir.
2- Kur’an ayetlerine bakældæåænda orada da laikliåe dayanak
olacak bazæ hükümlere rastlanær. Gerçekten Rad Suresi'nin
39., bazælaræna 38. ya da 40. ayetinin son tümcesinde „Her
devrin kitabæ vardær“ ibaresi yer alær. Eski yorumcular
zamanlarænæn inanæñæna uyarak, ibaredeki kitab sözcüåünü
lafæzdan hareketle Kutsal Kitab anlamæna yorumlamæñ ve
Tevrat, Zebur ve Æncil’den sonra gelen Kur’an dæñænda bir
kaynak olamæyacaåæ görüñünü savunmuñlar ve Kur’an’daki
dünyasal hükümlerin dahi deåiñmeyeceåini belirtmiñlerdir.
Kimi yazarlar ise buradaki kitab sözcüåünün hüküm, düzen
anlamænda olduåunu düñünerek, her dönemin hükmünün,
düzeninin bañka olduåu biçimde çeviri ve yorum
yapmæñlardær. Æñte böyle bir düñüncedir ki, zamanla
hükümlerin deåiñebileceåi yolundaki Mecelle’nin 39.
maddesinin dayanaåæ olmuñtur. Sözü edilen ayeti izleyen
ayette de „Allah dilediåini siler, dilediåini bærakær“ denilerek,
zaman içindeki deåiñikliåe iñaret olunmuñtur. Ayræca Bakara
Suresi 106 ve Nahl Suresi 101. ayetlerde de neshe
deåiñikliåe açækça dokunulmuñtur. Hazreti Muhammed’in
23 yæla yakæn peygamberlik yañamænda koñullardaki
deåiñme dolayæsæyla en az 20 ayetin, hatta Osmanlæ
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Ñeyhülislam’æ Æbn-i Kemal’e göre 66 ayetin nasih-mensuh
(deåiñtiren ve deåiñtirilen) olduåu görüñü
benimsenmektedir. Peygamber’in ölümünden beri geçen
1400 küsür yæl içinde koñullaræn ne kadar çok ve derinden
deåiñtiåi ve toplumsal düzenin yeni durumlara
uydurulmasænæn ne kadar zorunlu olduåu kolayca anlañælær.
Din bilginleri Peygamber’in yañamænda deåiñen ayetlerin
sadece dünya iñleriyle ilgili olduåu görüñünü ileri sürerler.
Zaten laiklik kavramæ da inanç ve ibadet konularænæ içermez.
Ancak dünyasal iñler hakkænda sözkonusu olur. O halde
dünya iñleriyle ilgili olan nasslara dinsel doåmalara baålæ
kalmak yerine, zaman ve mekan koñullaræna göre kitleyi
yeni düzenlemelere ve uygulamalara gidilmesinin Æslam’a
aykæræ yönü olamaz. Nitekim üçüncü Halife Hz. Ömer’in bu
konudaki iki uygulamasæ örnek alænabilir. Bu halife müellefeæ kulub ayetiyle, Tevbe 60, savañ ganimetlerine iliñkin ayeti
Enfal, 8 koñullaræn deåiñtiåi gerekçesiyle aynen
uygulamamæñ, deåiñtirerek uygulamæñtær. Ömer’in bu
uygulamasæ Kur’an’æn lafzæna aykæræ gibi gözükebilirse de,
ruh itibariyle ona uygundur. Laik hukukda olduåu gibi, Æslam
hukukunda da geçerli olan bir yorum kuralæ vardær. Bir lafzæn
yorumunda esas itibariyle hem lafza, hem de ruh ve
maksada bakælær. Ancak bunlar birbiriyle çeliñirse, ruh ve
maksat üstün tutulur. Ayræca Æslam din bilginleri akæl ve naklin
çeliñmesi halinde, aklæn üstün tutulacaåænæ ve hüküm
metninin akla uygun biçimde yorumlanmasæ yoluna
gidilebileceåi belirtirler. Sonuç olarak diyebiliriz ki, laiklik
gerçek din ve vicdan özgürlüåünü yasal güvence altæna alan
bir hoñgörü ve denge sistemidir. Bu sistem çaåæn
koñullarændan doåan bir zorunluluktur.
------------------

(1) Suat Yældæræm, Kitab-æ Mukaddes, Kur’an ve Bilim, 371 ve
diåer sayfalar
(2) Hayrettin Karaman, Æslam Hukukunda Æctihad, sf. 70-75"
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(Ümmet Gazetesi’nin 17 Aralæk 1992 tarihli nüshasænda
Çubukçu’ya verilen cevap, genelde aynæ mahiyette
olduåundan burada da aynen tekrar edilmiñtir.)
Birinci mukaddime:
Laiklik ve din:
Din; Allah tarafændan gönderilen bir kanundur. Ænsanæn;
iman, ibadet, 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; 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,
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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 ekrânlarænda 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.
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. Hadis'in metni:
„â˜£Åœd ®›£… â¾“Z â¥œZ = Entüm a’lemü bi emri dünyaküm“
ñeklindedir. Çubukçu: „Dünya iñlerini kendi bilgi ve
tecrübelerinize göre yürütün. Ama ahiret hakkænda bir ñeyler
söylersem tutunuz!“ ñeklinde söylüyor. Görüldüåü üzere
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hadisin metninde „|®‹êZ = ahiret“ kelimesi yoktur. Æñte bu,
bir tahriftir ve yahudi hahamlarændan ve hæristiyan
papazlarændan kalma bir tahriftir, bir müfsidliktir.
2- Çubukçu, mezkur hadisin manasæ üzerinde de
oynamæñtær. Hem bir kaç yönden:
„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, 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
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
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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 da
havasænæ almæñ, laik kafalælar da!
3- Mahmut Ñeltut ve benzerleri:
Çubukçu; Kur’an ve sünnete iftira ettiåi gibi, aynæ zamanda
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
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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 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:
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„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.
Ækinci mukaddime:
„Ve iñte biz onu, Arapça bir hüküm olarak indirdik.
Eåer sana gelen bu ilimden sonra, onlaræn sözlerine
uyarsan, artæk senin için Allah’tan ne bir dost ve ne de
bir koruyucu yoktur.
Andolsun, biz senden önce de peygamberler
gönderdik, onlara da eñler ve çocuklar verdik. Allah’æn
izni olmadan hiçbir peygamber bir ayet getiremezdi.
Her sürenin bir kitabæ vardær.
Allah dilediåini siler, dilediåini bærakær. Kitaplaræn anasæ
O’nun yanændadær.
Onlara vaad ettiklerimizin bir kæsmænæ sana göstersek
de seni vefat ettirsek de sana düñen sadece
duyurmaktær. Hesab görmek de bize düñer.
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Görmediler mi biz, arza gelip onu uçlarændan nasæl
eksiltiyoruz? Hüküm veren Allah’tær. O’nun hükmünün
arkasæna düñüp onu geri çevirecek yoktur. O hesabæ
çabuk görendir.
Onlardan öncekiler de hile yapmæñtæ. Fakat bütün
tuzaklar Allah’ændær. Her ñahsæn ne yaptæåænæ bilir.
Kâfirler de bu yurdun sonu kimindir, elbette bilecekler.“
Birinci ayette üç mesele var:
1- Kur’an’æn getirdiåi hükümler Arapça’dær,
2- Kur’an’æn getirdiåi hükümler ilimdir, ilimden ibarettir, ona
ters düñenler ise, heva ve hevestir, cehalettir,
3- Kur’an hükümlerini bærakæp da beñerî hükümlere tabi
olmak insanæ hüsrana götürür. Böyleleri için ne bir dost
vardær ve ne de bir koruyucu!
Ækinci ayette dört mesele var:
1- Daha önce de peygamberler gönderilmiñtir,
2- Onlaræn da zevce ve zürriyyetleri vardær,
3- Allah’æn izni olmadækça hiçbiri ne bir ayet getirebilir ve
ne de bir mucize!
4- Her ecel için bir kitap vardær.
Üçüncü ayette iki mesele var:
1- Allah, dilediåini siler, dilediåini sabit kælar; yani herñey
O’nun elindedir,
2- Ana kitab O’nun yanændadær.
Dördüncü ayette dört mesele var:
1- Kâfirlere vaad edilen azabæn bir kæsmæ, Peygamber daha
hayatta iken gösterilir,
2- Bir kæsmæ da öldükten sonra gösterilecek,
3- Peygamber’e düñen tebliådir,
4- Hesab sorma Allah’a aittir.
Beñinci ayette üç mesele var:
1- Allah, kudret ve ilmiyle arza yaklañmakta ve onu
çevresinden eksiltmekte,
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2- Hüküm veren Allah’tær. O’nun hükmünün peñine düñüp
hükmünü deåiñtirecek yoktur,
3- O’nun hesabæ pek çabuktur.
Altæncæ ayette iki mesele var:
1- Daha önce gelen milletler de gönderilen hükümleri
ortadan kaldærmak için hile ve plan yapmæñlardæ. Halbuki
planlaræn tümü Allah’a aittir,
2- Her ñahsæn ne yapacaåænæ Allah bilir. Kâfirler de, bu
yurdun sonu kimindir, elbette bileceklerdir. (Ra’d, 37-42)
Biz buraya kadar surenin altæ ayetinin mealini ve tahlilini
kaydettik. Siz de Necib’in yazdæåæ ve fikir yürüttüåü yazænæn
2. paragrafændan (zaman içindeki deåiñikliåe iñaret
olunmuñtur) cümlesine kadar bir daha okuyun; Allame (!)
Necib’in, laikliåine nasæl bir dayanak bulacaåænæ hep birlikte
ve hatta dünyanæn gözleri önünde görelim ve kendisine
birkaç sual soralæm:
1- Gerçekten Ra’d Suresi'nin 39., bazælaræna 38. ya da 40.
ayetinin son tercümesinde „Her devrin kitabæ vardær“ ibaresi
yer alær, diyor.
a) Üç ayet numarasæ zikrediyor. O cümle, bunlaræn
hangisinin sonunda yer almakta?
b) Bu ñekilde tereddütlü kaydetmenin kendisince
mânasæ nedir?
c) Eski yorumcularla yeni yorumcularæ ayæran zaman
sænæræ hangisidir? Bir iki örnek verebilir mi?
d) Eski yorumcularænæn zamanlarænæn inanæñæ ne imiñ?
e) „Kitap kelimesine iki yorum getirilmiñtir“ diyor. Bu
iki mana ve bu iki yorum arasændaki münasebet, belaåat
yönüden hangisine girer?
f) Kelimedeki o iki mana çatæñtæåænda hangisi tercih
edilir?
g) Mecelle’nin 39. maddesi Ñeriat’æn hangi
hükümlerine yöneliktir ve bu cümle o maddeye nasæl
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dayanak olmuñtur? Ve hangi ilim adamlaræ bu dayanaåæ
yapmæñtær? Birkaç isim verebilirler mi?
h) Kitap kelimesi kaç ñekilde yorumlanmæñtær ve böyle
muhtemel kelimelerin, nassæn karñæsændaki hükmü nedir?
i) Zahir, nass, müfesser ve muhkem lafæzlar
çeliñtiåinde hangileri tercih edilir? Ve bu arada, manaya
delalet eden nazmæn kæsæmlarænæn sayæsæ 768’e baliå
olmaktadær. Taksim ñekli nasæl olmuñtur?
k) „Yemhu ve yeñâü“ fiillerinin failleri kim? Ve bu
fiillerin laikliåe iñaretleri nasældær?
l) Beñinci ayet; ikinci ve üçüncü maddeleriyle,
ibareten ve iñareten hangi hükümler ifade etmektedirler?
Ve bu arada „La muakkæbe“ kelimesinin manasiyle Necib’in
„Kitab“ kelimesinin yorumu arasænda nasæl bir durum
mevcuttur?
m) Nesih nedir; târifi, nesihin cereyan ettiåi hükümler
ve mevzular, nesih hangi devirlerde olmuñtur?
n) Peygamber’in hayatænda deåiñen ayetlerin sadece
dünya iñleriyle ilgili olduåunu söyleyen din bilginlerinin
kimler olduåunu söyliyebilir mi?
o) „Her yüzyælæn bir anlamæ ve her yüzyælæn bir sözü
vardær“ diye bir hadis naklediyor. Rivayet ettiåi bu hadisin
asæl metnini ve asæl kaynaåænæ vermesi gerekmektedir.
p) „Akæl ve nakil çeliñtiåinde akæl tercih edilir“ kaidesi
doårudur. Ama hangi akæl? Necip’in veya Çubukçu’nun aklæ
mæ veya bunlaræn hampalæåænæ yaptæåæ Ñeriat düñmanæ;
Æslam’æn temeline (98) bomba koyan Selanikli Kemal’in aklæ
mæ?
Hz. Ömer’in iki uygulamasæ:
Bunlardan birincisi Hz. Ömer’in, isimleri zekât alanlar
arasænda geçtikleri halde böylelerine zekât vermemesidir.
Laik kafalælar, Hz. Ömer’in bu icraatændan da kendi
namlaræna bir pay çækaramazlar. Çünkü, Hz. Ömer, bir vacibi
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kaldæræp, bir nassæ deåiñtirmemiñtir; o, kendisine verilen bir
yetkiyi kullanmæñtær. Ñöyle ki:
„Sadakalar (zekâtlar), Allah’tan bir farz olarak
fakirlere, düñkünlere, onlar üzerinde çalæñan (zekât
toplayan) memurlara, müellefey-i kuluba, kölelik
altænda bulunanlara, borçlulara, Allah yoluna ve
yolcuya mahsustur. Allah bilendir, hikmet sahibidir.“
(Tevbe, 60)
Ayetin bañændaki hasr edatæ:
Hasær edatæ (innema), kendilerine zekât verilenlerin, bu
sekiz sænæf insanæn içinde olmasænæn ñart olduåunu ifade
ederse de aynæ zamanda farz olduåunu (ve bir hak
olduåunu) ifade etmez; cevazænæ ifade eder. Yani zekât
veren, gerek ñahæs olsun ve gerekse devlet reisi olsun, bazæ
tercih sebeblerini göz önüne alarak bir kæsmæna vermeyebilir,
vermemesi de caizdir. Æñte Hz. Ömer’in, müellefe-i kuluba
zekât vermemesi bu kabildendir. Yani, cahil-cühelanæn
anladæåæ gibi nassæ deåiñtirmiñ deåil, nassæn kendisine
tanædæåæ yetkiye dayanmæñtær. Nitekim: kaynak teñkil eden
fækæh ve tefsir kitaplaræmæz da bu istikamettedir.
Mâlî ganimetler:
Bir belde Æslam mücahidleri tarafændan fethedildiåi zaman,
elde edilen mal ve mülklerin hükmü hususunda devlet reisi
muhayyerdir; isterse elde edilen topraklara el sürmez; asæl
sahiplerine bærakær. Kendilerinden cizye, arazilerinden harac
alær. Æsterse mal ve mülklerine el kor, erkeklerini köle,
kadænlarænæ cariye yapar. Ve bütün bunlaræ gaziler arasænda
pay eder. Ve bu arada Halife Ömer’in yaptæåæ gibi,
istiñareden sonra araziyi, gelecek nesillerin de istifade
etmeleri için vakæf yapar. Bu da caizdir. Ve bu aynæ zamanda
naslaræ, zamanæn ñartlaræna göre deåiñtirme deåil, naslaræn
kendisine tanædæåæ yetkiyi kullanmadær.
Bir belde Æslam mücahidleri tarafændan fethedildiåi zaman,
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elde edilen mal ve mülklerin hükmü nedir? Bu suale bir de
Ömer N. Bilmen’in „Hukuk-i Æslamiyye Istælahat-i Fækhiyye
Kamusu"ndan cevap verelim:
„Harbilere ait bir belde, Æslam mücahidleri tarafændan ele
geçirildiåi takdirde devlet reisi muhayyerdir; isterse o
beldeyi gayri müslim ahalisi elinde bærakær, kendilerinden
cizye, arazilerinden haraç alær. Nitekim Ömer b. Hattab
Hazretleri, sevad-æ Irak hakkænda böyle yapmæñtær. Ve dilerse
o ahaliyi çækaræp yerlerine gayr-i müslim bañka bir ahali iskân
eder. Veya o araziyi mücahidler arasænda taksim eder.
Nitekim Resul-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri, Hayber
arazisini böyle yapmæñtæ. Veyahut da kæsmen mücahitlere
verir, kæsmen de Beyt’ül-mal’æn masraflaræna karñælæk olarak
Æslam hükümeti adæna ibka eder. Mamafih, devlet reisi
dilerse o belde arazisini ne mücahidler arasænda ve ne de
bañkalaræ arasænda taksim etmeyip ilel’ebed bütün
müslümanlar adæna muhafaza eder...“ (cilt 3, s. 393)
Hz. Ömer’in, bahis mevzuu arazi hakkændaki icraatæ, bu
son ñekil olmuñtur. Ve burada Halife, kendi selahiyyetini
kullanmæñtær, sabit bir nassæn hükmünü deåiñtirip yerine
bañka bir hüküm getirmemiñtir.
Ayet mealen ñöyle:
„Eåer Allah’a ve (hak ile batælæn) ayrælma gününde, o
iki topluluåun karñælañtæåæ günde kulumuza
indirdiåimiz ayetlere inanæyorsanæz, bilin ki, ganimet
aldæåænæz ñeylerin beñte biri Allah’a, Resulü’ne,
akrabalæåæ bulunanlara, yetimlere, yoksullara ve
yolculara aittir. Allah herñeye kadirdir.“ (Enfal, 41)
Mâl-i ganimet hakkænda nazil olan ayet iñte bu. Bir de Hañir
Suresi'nde birkaç ayet-i celile. Fakat bunlar daha çok „Fey“
hakkændadær.
Hz.Ömer’æn bu uygulamasæ da nassla çatæñmæyor:
Dikkat edilirse, ne Enfal, 41 ayetinde ve ne de Hañir
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ayetlerinde ganimet mallarænæn beñte birinin, geri kalan kæsmæ
gazilere verilir, diye sarih ve baålayæcæ bir hüküm yoktur ki,
Halife, mezkur icraatiyle o hükmü deåiñtirmiñ olsun! Kaldæ
ki, Hañir, 10. ayetin ilk cümlesini makabline atfettiåimiz
takdirde o icraatæ destekliyen bir hüküm çækacaktær.
Ve netice:
Netice itibariyle diyebiliriz ki, Halife’nin, gerek müellefe-i
kulub ayetinde ve gerekse ganimet ayetinde herhangi bir
nassæn hükmünü deåiñtirmemiñtir. O, ancak nasslaræn
kendisine tanædæåæ selahiyyet ve mühayyerliåi uygulamæñtær.
Binaenaleyh, gerek laik kafalælar ve gerekse onlaræn
namæna boy gösterip ahkâm kesen Necib’ler de Çubukçular
da havalarænæ almæñlardær.
Not:
1- Bu, gazete sütünlarænda ve televizyon ekranlarænda ve
dünyanæn gözleri önünde ve hodri meydan ñeklinde bir açæk
oturumdur! Ve bu, aynæ zamanda haklælarla batællaræn
savañædær; ilmin galib, cehlin maålub olma mücadelesidir;
muvahhidlerle müñriklerin, mü’minlerle münafæklaræn, Allah
ordusuyla put ordusunun karñæ karñæya gelecekleri ve
neticede ehl-i imanæn galib, ehl-i küfrün maålub ve periñan
olacaåæ bir münazaranæn bañlangæç müjdesidir. Ve aynæ
zamanda „Ænsanlaræn çoåu bilmeseler de, Allah emrini
yerine getirmede galibtir!“ ñeklindeki vaadinin bir
tecellisidir. Ve biz de bu vâdi-i sübhaniyi tebliå eden Hz.
Muhammd (s.a.v.) adæna söyliyor ve diyoruz ki, „Ey dünya
insanlæåæ ve Ey Æslam âlemi! Mâlumunuz olsun ki,
küfrün pili bitmiñ, müslümanlaræn çilesi dolmuñtur!..“
Bakænæz Allah Resulü de ne diyor? Diyor ki:
„Benim ümmetimden kæyamete kadar bir tâife eksik
olmæyacaktær ki, (onlar hakkæn müdafileri olacaklar...),
muaræz ve muhalifler onlara zarar veremiyeceklerdir.“

-4-

34

Açæk oturuma davet:
Yapælmakta olan bu açæk oturumun önemine binaen; tüm
rektör ve tüm üniversite öåretim üyelerini, pañalaræ, tüm
öåretmenleri, hakim ve savcælaræ, hukukçularæ, parti
liderlerini, Diyanet ulemasænæ ve nihayet tüm yazar ve
çizerleri bu açæk oturuma, bu ilim savañæna dâvet ediyor ve
tekrar diyoruz ki, iñte meydan, buyurun, birbirinize de
yardæm edin; isterseniz, mutadænæz vechiyle putunuzun
mañatæna gidip ondan da feyz ve cesaret alæn ve neticede
Cemaleddin Hoca’næn; „Laik düzen, Æslam Dini’yle baådañær“
diyenler; „Ya echeldir ya ekferdir“ kaziyyesini nakzedin! Ve,
nakæzænæ isbat edin de hocanæn iñini bitirin! Yoksa Hoca sizin
iñinizi bitirecektir! Ey Kemalistler! Haberiniz olsun!..
2- Kendisine sorulan suallere cevap vermesi için Prof.
Dr. Necip Bilge’ye 15 günlük süre tanænmæñtær. Kâfi gelmediåi
takdirde yazælæ olarak mehil isteyebilir.
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GÖRÜNÜÑ BAZEN
ALDATIR!..
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Ænsanæmæz; dikkatli olmalæ, görünüñe bakæp da
aldanmamalædær; bir kaç sefer okumalæ, ya da dinlemeli ve
ondan sonra hükmünü beyan etmeli ve kararænæ vermelidir.
Hele hele hoca olursa bu önem, on kat daha artmakta, itibar
sarsælmakta ve vebale girilmektedir. Zira acele ederse
hataya düñebilir! Onun için derler ki: "Cevabda acil olan
ilimde racil olur!" Birkaç misal vermek gerekirse:
1- Karñælañtæåæmæz insanlarda çok oluyor; size bir mesele
soruyorlar. Siz de cevabænæ veriyorsunuz, itiraz bañlæyor!
Kaynak, delil gösteriyorsunuz! Delilden, kaynakdan
anlamæyor! Neden? Adam, çünkü okumamæñ veya çeyrek
veyahut da yaræm molladær. Atalaræmæz ne kadar güzel
söylemiñ: "Yaræm molla dinden, yaræm hekim candan
eder!"
2- Yalan söyler ve iftira ederler:
Yalan söylerler. Neden? Çünkü, söyliyecek gerçekleri
yok da ondan! Kuruluñlaræ; yalan, iftira, cehalet ve batæl
üzerine kurulmuñ da ondan! Bañka ne yapabilirler ki?
Sermaye yok, ilim yok; Allah'tan korkma yok!.. Batæl sistem;
demokrasi, demokrasiye dayanan parti, batæl bir yol!..
Örnek particiler:
a) Peygamber'e iftira: "Efendim! Düñmanæn silahæyle
silahlanæn!.." Kaynak isterseniz yok! Yahu bu, iftiradær,
Peygamber'in söylemediåini söylemek günahtær, haramdær,
cehennemde yerini hazærlamadær. Bu hususu söylemezler
ve düñünmezler! Yüzleri de kæzarmaz! Neden? Çünkü ilim
yok, haya yok ve Allah korkusu yok!..
b) Cemaleddin Hoca; "... Bölücülük haramdær, öldürülür!.."
dediåi halde kendisi böldü, Millî Görüñ'ü böldü. Öyleyse
katli vacibtir!" derler. Ve fakat neden böldü? Æñte burasænæ
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sormazlar ve söylemezler!..
Halbuki iki türlü bölme vardær. Bunlardan biri; batæl yoldan
gidenleri bölme: Cehennemî bir uçurumdan kurtarmak için
bölme ki, aslænda buna "Bölme" deåil, buna "Kurtarma"
denir; ñirkten kurtarmadær bu! Zira particilik ñirktir,
putçuluktur! ("Dünyayæ Fesada Veren Æki Put" bañlæåænæ
tañæyan yazæyæ bir daha okuyun!) Ve bu, bölme ise, Hazreti
Peygamber (s.a.v.) de böldü! Bunu diyebilir misiniz! Ee
Hoca ne yapmæñ? "Dünya yüzündeki en güzel cemaatlerden
biri budur!.." demiñ ve bu cemaatæ ñirk sisteminden kurtarmak
istemiñ! Ancak ñuurlu ve ferasetli olanlar hocayæ takib
etmiñ; ñuursuz, ferasetsiz, ilimden behresi olmayan, koyun
kafalæ ve nihayet görünüñe aldanan çürükler geri
dönmüñlerdir. Æñte ayrælanlar ve iñte kalanlar!.. Bunlara birer
saf vermek gerekirse, Cemaleddin Hoca'yæ takib edenler
"Ashab-æ yemin"den olup saå safta yerlerini almæñlar, geri
kalanlar veya geri dönenler ise, "Ashab-æ ñimal"den olup sof
safta yer alma durumuna düñmüñlerdir!..
Yine de biz, hakkæ görmeleri için dua ediyor ve diyoruz ki,
bize darælmasænlar! Çünkü dost acæ konuñur!..
c) Erbakan:
Görünüñüyle aldatanlardan biri de Erbakan'dær. Yaålæ
kelimelerden ziyade manaya ve o manalaræn tañædæåæ
hükümlere bakmalædær; zira küfür anayasasæna göre tüzük
yapmanæn, Kör Kemal'in senbolünden ibaret fotoåraf
asmanæn ve asælæ parti binalarænda ve meclis koltuklarænda
oturmanæn, kürsüden alâ meleinnas küfür anayasasænæ,
Atatürk ilke ve inkilablarænæ koruyacaklaræna yemin etmenin,
bir ayaåæ camide, bir ayaåæ Anætkabir'de olmanæn, "Laiklik,
din hürriyetinin teminatædær, Atatürk bizim partimizdendir"
demenin ñer'an hükmü nedir ve fetvasæ alænmæñ mædær?
Bañta kendisi, Doåan'lar ve Efe'ler olmak üzere bütün alim
ve ulemaya (!) ve tüm cemaatlere soruyoruz ve diyoruz ki,
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bütün bu særalananlaræn fetvalaræ alænmæñ mædær? Yok! Alænabilir
mi? Yok! Alænamaz!..
Pek iyi ama bu adamæn arkasændan niye gidiyorsunuz, niye
aldanæyorsunuz? "Adil Düzen" dediåine mi? Yoksa "Ñeriat"æn
ismini aåzæna almaktan korktuåuna mæ? Veyahut da
solaklarla beraber olduåuna mæ?!.
d) Ñeni' bir iftira:
Particilerin yaptæklaræ iftiralardan biri ve en ñenii de
"Cemaleddin Hoca ajandær, Amerika ajanædær!" veya
"Herhangi bir kaynaktan emir ve tâlimat almaktadær!.."
demeleridir.
Alâ meleinnas söylüyor, ilan ediyor ve diyoruz ki, "Biz,
herhangi bir milletten veya devletten veyahut da herhangi
bir kaynaktan ne tâlimat ve ne de yardæm almæyoruz! Alamayæz
da! Neden? Elhamdülillah, biz müslümanæz; biz Allah'tan
korkaræz! Hiç bize yakæñær mæ ki, kalkæp da gayr-i müslim
kaynaklardan, çevrelerden veya ñahæslardan, ajanlardan
tâlimat alalæm veya onlaræn namæna ajanlæk yapalæm!
Elhamdülillah, bizim mazimiz bellidir, hal ve hazærdaki
durumumuz da bellidir! Elhamdülillah bizim tâlimat almaya
ihtiyacæmæz da yoktur! Zira Kur'an'æmæz var, hadis külliyatæmæz
da var, fækæh ve Akaid kitaplaræmæz var ve aynæ zamanda
Ñûra'mæz vardær.
Æsbat etsinler:
Aksini iddia ediyorlarsa, onlaræ alâ meleinnas isbata davet
ediyoruz. Æsbat edemezler! Neden? Çünkü, böyle bir ñey
yoktur ve olamaz! Æñte meydan! Ellerinde herhangi bir delil
varsa, onlar için mühim bir færsattær; meydanlarda, kürsülerde,
bantlarda konuñmasænlar da gazetelere versinler, hususiyle
Milli Gazete'lerinde yazsænlar! Kendilerini herkesin gözleri
önünde isbata davet ediyorum! Hele hele hocalarænæ! Yoksa
yalan söylemesinler, iftira etmesinler, namussuzluk
yapmasænlar!..
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e) Saflæåæmæz veya cahilliåimiz:
Muaræz ve muhaliflerimizin, yersiz ve asælsæz isnad ve
iftiralarændan biri de budur! "Hoca saftær; herkesin sözüne
aldanær, cahildir; birñey bilmez!.." Böylelerine sorun ve
ellerinden yazælæ ve imzalæ kâåæt alæn ve deyin ki, "Hoca
kimlerin sözüne aldanmæñ ve kanmæñtær? Misal versinler!"
veya "Hangi fetvasæ veyahut da hangi yazæsæ Ñeriat'a aykærædær?
Göstersinler!" Ne duruyorlar, kendileri için bulunmaz bir
færsattær!..
f) Kendisi de adaylæåænæ koydu:
Milli Görüñ'ün attæåæ çamurlardan biri de budur. "Kendisi de
aday oldu!.. Ñimdi particiliåe niye karñæ çækæyor?!." gibi
sözleri söylemekte ve hakkæmæzda karalamalar
yapmaktadærlar.
Bir kere bunlaræ söylemeleri ve gündeme getirmeleri
günahtær ve haramdær. Niye? Çünkü, Hoca adaylæåænæ
koyduåuna en azændan piñman olmuñ ve tevbe-i nasuh ile
tevbe etmiñtir. Tevbe edenlerden Rabb'ülâlemin bile hesab
sormuyor ve biz de particilikten tevbe edip gelenlerden
hesap sormuyoruz! Kaldæ ki, bu hususta "Çaresiz Kalænca"
bañlæåæ altænda Beyyine 1'de cevap mahiyetinde geniñ
mâlumat vardær.
3- Hizb'üt-Tahrir (Hürriyet partisi) mensublaræ:
Ælimsiz konuñanlardan biri de "Hizb'üt-Tahrir"dir.
Kendilerine cevap mahiyyetinde yazælar yazdæk ve sualler
sorduk. Zaman geçtiåi halde cevap vermediler, veremezler
de! Çünkü cevap verecek ilimleri yoktur. Ümmet-i
Muhammed Gazetesi'nin 20 Recep 1410 (15 Ñubat 1990)
tarihli 17. sayæsæna bakænæz!
4- Ve nihayet, Kerimoålu'nun, Misak dergisinde neñrettiåi
sekiz sayfalæk bir yazæyæ, bir kardeñimiz bize faksladæ. Kabaræk
bir yazæ! Sekiz sayfa! Görünüñe aldanmayæn! Dedik ya!
Ætiraz noktalaræ genelde üç meseleden ibaret! Birkaç paragraf
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ile ifade edilebilirdi; kaåæt ve zaman israfæ! Herhalde zamanlaræ
yokmuñ? Bu babdaki yazælaræmæz gereåi gibi takib edilseydi
bu kadaræna da gerek yoktu! Bütün bunlara raåmen, gelecek
sayælarda görüñürüz!..
5- Muaræz ve muhaliflerimizin itiraz etmek istedikleri
noktalardan biri de bazæ mevzular üzerinde tekrar tekrar
durmamæzdær. Hususiyle müñrik ve solcu Put Kemal
hakkænda! Derler ki, artæk bu adamæ herkes tanædæ, bu kadar
bahsetmeye gerek yoktur!..
a) Bir kere Türkiye'deki yolsuzluk ve haksæzlæklaræn,
hayasæzlæk ve namussuzluklaræn, din düñmanlæåænæn, kardeñ
kavgalarænæn, devletin borçlu, insanæmæzæn fakir ve iñçi
oluñunun ve sairenin bilinmesi, bu adamæn gerçek çehresiyle
bilinmesine baålædær. Görmüyorlar mæ, Kur'an'æn her
Suresi'nde ve hemen hemen her sayfasænda ñirkten ve
puttan bahsedilmekte ve bu husus tekrar edilmektedir.
Çünkü, "Tevhid"in bilinmesi ve tekrar edilmesi ne kadar
önemli ise, Tevhid'e ters düñen ñirkin, putperestliåin de bir
o kadar bilinmesine ihtiyaç vardær. Zira dünün Mekke'sinde
Ebu Cehil ne ise, bugünün Türkiye'sinde Mustafa Kemal
odur.
Bu maksada binaen olsa gerek ki, atalar ne demiñ:
"Ettekrarü ahsen velev kâne yüz seksen!.."
b) Tekrarlar birbirini tamamlar ve bu, hem mana yönünden
daha iyi anlañælmasænæ saålar hem de biri adamæn eline
geçmezse öteki geçer ve o da o meseleyi duymuñ ve bilmiñ
olur. Keza tekrarda üçüncü bir fayda daha vardær ki, o
mevzu tekrar edile edile bir daha unutulmaz...
Ve netice:
Dava Allah davasædær, metod Peygamber metodudur,
anayasa Kur'an, Ñeriat kanun; açæk oturum, basæn, gazete
ve dergi sütunlaræ, muhatab bütün bir dünya!..
Taleb ve teklif: Ya cevab ya teslim! Ötesi zaman israfæ!
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Konuñma caiz deåil!..
Gaye: Hakk'æn hâkimiyyeti, adaletin tecellisi, Æslam'æn devlet
olmasæ!..
Hedef: Hakk'æn ræzasæ, insanlæåæn huzuru!
Söz sahibi: Æki ñeye baålæ:
1- (On iki ilmi tahsil etmiñ) ilim ehli;
2- Tavizsiz, ivezsiz, salabet ve cesaret ehli! Ötesi kæñ günü
köpeåin kar yemesine benzer!..
Mevlâ Æsra Suresi 36'da ñöyle buyurur:
"Hakkænda bilgin olmayan ñeyin ardæna düñme; Çünkü
kulak, göz ve kalp, bunlaræn hepsi ondan sorumludur."
----------------------------------------Ümmet-i Muhammed, Sayæ: 75
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DGM Bañsavcæsæ Nusret
Demiral'a Açæk Mektup

KENDÆSÆNÆN ÆDAM
KARARINI KENDÆSÆ
VERMÆÑTÆR!..
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„Bunlar geçtiåimiz yælæn Nisan ayænda sözde Federe
Æslam Devleti’ni kurdular. Ekim ayænda ise bu devleti
ilan ettiler ve hükümet merkezini de Æstanbul olarak
gösterdiler. Kendilerine göre bir anayasa hazærlamæñlar,
kendilerine göre bir bürokrat takæmæ ve bir askerî kanat
kurmuñlar. Bunlar hep illegal örgütlerin çalæñmalaræ.“
(Nusret Demiral)
Anlatældæåæna göre; Firavun evinde, biri içeri girer ve sorar:
„Benim bir kölem var. Onu büyüttüm-besledim! Ñimdi bana:
„Ñimdiye kadar ben köle, sen efendi idin; bundan sonra da
sen köle ben efendi olacaåæm!“ diye iddia ediyor! Bunun
cezasæ nedir? diye sorar!.. Firavun cevap veriyor ve diyor
ki, „Onun cezasæ suda boåulmaktær!..“ Verilen cevap bu!..
Gel zaman git zaman, Firavun ordusuyla beraber Hz.
Musa’yæ ve onun mahiyyetini takib ediyor. Ælahî vahye
dayanan Hz. Musa, asasiyle denize vurur, deniz yarælær ve
yol verir. Açælan bu yoldan yürüyen Musa Peygamber ve
beraberindekiler, karñæ taraftan karaya çæktæåæ bir særada
Firavun ile ordusu da tam denize girmiñ bulunur. Æñte, bu
esnada, vaktiyle kölesinin kendisine isyan ettiåinin cezasænæ
soran ve mahkumiyyet kararæna dair Firavun’a, kendi el
yazæsæyla yazdærdæåæ, altæna imza koydurduåu adam orada
peyda olur, ölüm fermanænæ Firavun’un eline verir ve ñöyle
der:
„... Rabb’ülâlemin seni yarattæ, büyütüp besledi, ñimdi
sen O’nu tanæmadæn da kendini „Rabb“ ilan ettin! Ve
bu suretle kendi idamænæn fermanænæ kendin hazærladæn,
altæna da kendi imzanæ attæn! Ve iñte ñu saat, verdiåin
ölüm fermanænæn infaz zamanædær. Ætiraz da edemezsin!
Çünkü, ölüm kararænæ kendin verdin!..“
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Tarih tekerrürden ibaret:
Dün Firavun, bugün de DGM savcæsæ Nusret Demiral!
Arada sadece bir zaman farkæ! Firavun, kendi eliyle ölüm
fermanænæ kendi hazærladæåæ gibi, Demiral de kendi ölüm
fermanænæ kendi eliyle vermiñtir. Ancak bu, særadan bir ölüm
deåil, ñeytanlañma, kâfirleñme, zændæklañma, mel’unlañma,
mürtedleñme, Allah’æn gazab ve lanetine uårama, ebedî
cehennemi boylama ñeklinde bir ölümle öldürülmedir.
Evet tarih tekerrürden ibarettir:
Kur’an’da Hak-batæl mücadelesinin örnekleri çoktur. Hz.
Musa ve Firavun mücadelesi bunlardan sadece bir
tanesidir. Yukaræda bu mücadelenin akæbetini gördük. Bir
de bu mücadelenin nasæl bañladæåænæ ve hangi safhalardan
geçtiåini görelim ve bu hususu Kur’an ayetlerinden
dinleyelim:
„Onlardan sonra Musa’yæ ayetlerimizle Firavun’a ve
onun ileri gelen adamlaræna gönderdik. Ayetlerimize
zulüm ettiler; fakat bak; bozguncularæn sonu nasæl oldu!
Musa dedi ki: „Ey Firavun, ben âlemlerin Rabb’i
tarafændan gönderilmiñ bir elçiyim. Allah’a karñæ haktan
bañkasænæ söylememek bana düñen bir borçtur. Size
Rabb’inizden beyyineler getirdim. Artæk Æsrailoåullarænæ
benimle gönder!“ (Araf, 103-105)
Æñte mücadele böyle bañladæ. Devamæ, ayetlerden takib
edilebilir. Fakat biz özet olarak vereceåiz:
Æstek üzerine Hz. Musa iki beyyine gösterdi. Fakat; Musa
Aleyhisselam, bu beyyineler karñæsænda kabul ve tasdik
edilmesi gerekirken sihirbazlækla itham edildi. Gayesinin ise,
sakinlerini, yer ve yurtlarændan çækaræp kendilerinin o
topraklara sahip olmasæ, iddia edildi.
Çare:
Kuvvetli sihirbazlaræ çaåæræp millet önünde onun iñini bitirip
maålup etmek ve sahtekârlæåænæ ortaya koymaktær.
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Yaræñ bañladæ: Sihirbazlar, deve yükleri alet ve edevatlarænæ
sergileyip maharetlerini gösterdiler. Hz. Musa ise, ilahî emir
üzerine elindeki âsâyæ yere attæ, yælan ñeklini alan âsâ ne
yaptæ? Sihirbazlaræn sergiledikleri sihir malzemelerini
toplayæp yuttu.
Æman etme: Bunu gören sihirbazlar, Musa’næn haklæ
olduåuna kanaat getirip secdeye kapandælar ve ñöyle
dediler: „Alemlerin Rabb’ine, yani Musa ile Harun’un
Rabb’ine iman ettik!“ dediler ve bu suretle Firavun’u
reddedip Musa’yæ kabul ettiler.
Tehditler bañladæ:
Firavun ñöyle dedi, „... Nasæl olur da benden izinsiz siz
Musa’ya iman edersiniz? Çaprazlama el ve ayaklarænæzæ
kesecek, sizi asacaåæm. Sihirbazlar:
„Biz zaten Rabb’imize döneceåiz,“ dediler ve ilave ettiler:
Bizim suçumuz ne? Rabb’imize iman etmekten bañka bir
ñey mi yaptæk? Bu suç mudur? Ve bu, bizim hakkæmæz deåil
midir? Ænsanlæk hakkænæ kullanan bir kimseye ceza vermek
zalimliåin, kâfirliåin ta kendisi deåil midir? Ve böyle bir zalim,
bir milletin bañænda nasæl bulunur?..“ demek suretiyle o azælæ
kâfire, imandan doåan bir cesaretle gereken dersi vermiñ
oldular...
Esasen baskæ ve tecziye yoluna gitme ve bu babda
tehditler færlatma cahillerin, acizlerin, vahñilerin iñidir. Yoksa
haklæ olan medenî bir insan, münazaralar tertib eder ve bu
suretle haklæ olduåunu ortaya koyar!..
Tarih tekerrürden ibarettir:
Yirminci asræn Firavun’u, diktatör ve terörist Kör Kemal’in
put kanunlaræna göre yetiñen terörist Demiral da ne yaptæ?
Ñirk meclisinin yaptæåæ, kâfir terör yasasæna dayanarak
Allah’a gerçek manada inanan ve Allah’æn Ñeriat nizamænæ,
Kur’an nizamænæ Muhammed ümmetinin hayatæna hakim
kælmak isteyen ve o yolda her türlü fedakârlæåæ göze alan bir
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kimseyi takdir ve tebrik etmeniz gerekirken, bilakis onu
cezalandærmaya kalkæñmanæz, sizin ne mal olduåunuzu, nasæl
bir Æslam ve Kur’an düñmanæ olduåunuzu göstermez mi?
Ve netice itibariyle sizin ekfer-i küferadan olup dininizin de
nikâhænæzæn da olmadæåænæ, dolayæsæyle mürted olup kestiåiniz
hayvanæn dahi yenmiyeceåini ve neticede öldüåünüzde de
cenazenizin kælænamæyacaåænæ ve kældærælamæyacaåænæ bilmeniz
gerekmektedir.
Suçlu kim?
Siz mi yoksa Cemaleddin Hoca’mæ? Ñimdi buna bakalæm:
Cemaleddin Hoca ne yapmæñ ve ne söylemiñ? Æñte Hoca’næn
iñlediåi ve söylediåi suçlaræ (!) bir særalayalæm:
1- Demiñ ki, mülk Allah’ændær. Allah’æn mülkünde ancak
Allah’æn sözü geçer. Hayær diyebilir misiniz?
2- Tüm insanlar, hususiyle müslümanlar Allah’æn kullarædær.
Allah’æn kullarænæn idaresi yine Allah’a aittir. Hayær diyebilir
misiniz?
3- Ñeriat Æslam’dær. Ñeriat’æ kaldærmak ise Æslam’æ kaldærmak
demektir. Hayær diyebilir misiniz?
4- Æslam’æ kaldærmak demek, Kur’an’æ kaldærmak demektir.
Hayær diyebilir misiniz?
5- Kur’an’æn bir ayetini bile kaldærmak kâfirliktir. Hayær
diyebilir misiniz?
6- M. Kemal Ñeriat’æ kaldærmæñ, onun yerine küfrün ve kâfirin
kanunlarænæ getirmiñtir. Dolayæsæyla küfre düñmüñ ve kâfir
olmuñtur. Hayær diyebilir misiniz?
7- Onun yolunda ve izinde giden sizin gibi kemalistler de
küfre gitmiñ ve kâfir olmuñlardær. Hayær diyebilir misiniz?
8- Müslüman ana ve babadan doåanlar, Ñeriat’æn bir
hükmünü kaldærsa dahi küfre gitmiñ ve kâfir olmuñtur ve
dolayæsæyle mürteddir. Hayær diyebilir misiniz?
9- Mürtedin ise; ne dini kalmæñtær ne de imanæ ve ne de
nikâhæ! Hayær diyebilir misiniz?
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10- Mürtedlerin hükmü ise, Ñeriat mahkemesinde
yargælandæktan sonra öldürülmedir. Hayær diyebilir misiniz?
11- Mürtedlerin ise ne namazlaræ kælænær ve ne de
müslümanlaræn mezarlæåæna defnedilir; köpek lañesi gibi bir
çukura atælær. Hayær diyebilir misiniz?
12- Hoca’næn bu söyledikleri Ñeriat’æn ve Kur’an’æn birer
hükmüdür. Dolayæsæyle her müslümanæn inanmasæ lazæmdær.
Hayær diyebilir misiniz?
13- Hoca’næn bütün bunlaræ söylemesi ve yazmasæ haktær
ve vazifesidir. Hayær diyebilir misiniz?
14- O halde tutuklanmasæ, idam edilmesi gereken biri
varsa o da DGM’nin bañsavcæsæ Nusret Demiral’dær. Hayær
diyebilir misiniz?
Ve netice:
Musa Peygamber ve ona tabi olanlar kazandæ, Firavun ve
arkasændan gidenler ise kaybettiler. Kur’an ñöyle der:
„Musa, kavmine: ‘Allah’tan yardæm isteyin ve
sabredin’ dedi. Zira yeryüzü Allah’ændær; onu
kullarændan dilediåine verir. Akæbet müttekilerindir. „(Ya
Musa!) Sen bize gelmezden önce de geldikten sonra
da bize iñkence edildi,“ dediler. Musa dedi: „Umulur
ki, Rabb’iniz düñmanlarænæzæ yok eder de onlaræn yerine
sizi yeryüzüne hakim kælar ve ondan sonra sizin nasæl
hareket edeceåinize bakar.“ (Araf, 28-29)
„Bunlar, kitabæn apaçæk ayetleridir. Ænanan bir kavim
için Musa ile Firavun’un haberlerinden bir parçayæ hak
olarak sana okuyacaåæz. Firavun o yerde ululandæ
(zorbalæåa kalktæ), halkænæ çeñitli gruplara böldü.
Onlardan bir zümreyi zayæflatæyor; oåullarænæ kesiyor,
kadænlarænæ saå bærakæyordu. Çünkü o, bozgunculardan
idi. Biz de istiyorduk ki, o yerde zayæf addedilenlere
lütfedelim, onlaræ önderler yapalæm, onlaræ
(düñmanlarænæn mülküne) mirasçæ kælalæm. Ve onlara o
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yerde iktidar verelim, (hükümet yapalæm). Ve Firavun’a
ve Haman’a ve onlaræn ordularæna onlardan korktuklaræ
ñeyi kendilerine gösterelim (bañlaræna getirelim)...“
(Kasas, 2-6)
Æñte; yukaræda dediåimiz gibi, Musa Aleyhisselam kazandæ,
Firavun kaybetti! Hem de iki âlemi!..
Tarih tekerrürden ibarettir:
Biz de bu ve benzeri ayetlerin æñæåæ altænda biliyor ve
inanæyoruz ki, bizim gibi „Tevhid“ ehli müslümanlar kazanæp
devlet olacak, sizin gibi putçular da yækælæp gidecektir! Bunda
ñüpheniz olmasæn!..
Tebliå ve tavsiyelerimiz:
Yine de biz, hâlisane diyoruz ki, ecel gelip çatmadan kör
ñeytanæn yolunu terk etmek suretiyle tevbekâr olup „Tevhid“
ehline katælænæz!..
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ÆSLAM NEDÆR VE
NE DEÅÆLDÆR?
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Ænsan ve Kâinat:
Özet olarak; insanæn kâinata, dünya hayatæna ve insan
hayatæna bakæñæ:
Kâinatæn târifi:
Kainat demek, Allah’tan bañka varlæklaræn bütünü, demektir.
„Alem“ kelimesi de aynæ mânaya gelmektedir. Çoåuluna
„Alemler“ denir.
Aklen de ilmen de sabittir ki, yerleriyle ve gökleriyle,
canlæsæyle ve cansæzæyle her ñey sonradan var olmuñtur.
Yine aklen ve ilmen sabittir ki, sonradan olan bir ñey de bir
sebebe, bir var edene baålædær ve ona muhtaçtær. O var eden
de „Allah’tær“.
Allah vardær: Her ñeyi bilendir ve her ñeye gücü yetendir.
Allah’æn varlæåæ, kâinatæn varlæåæna baålædær. Yani, aklî ve ilmî
delillere dayanær.
Her ñeyi bilir. Çünkü kâinat ilmî bir eserdir. Çünkü fizik,
kimya, biyoloji, astronomi ve saire gibi tabiî ilimler kâinatæn
ilmini yapmaktadærlar. Bilinen bir keyfiyyettir ki, ilmî olmayan
bir ñeyin ilmi yapælmaz.
Kâinat ilmi bir eser olunca, o eseri yaratan da ilim sahibidir
ve âlimdir.
Allah, kadirdir; her ñeye gücü yeter. Her ñeye gücü yetmese
idi, kâinatæ istediåi gibi yaratamazdæ. Allah, birdir. Birliåi
aklen sabit olduåu gibi, naklen de sabittir. Kur’an ñöyle der:
„Yerde ve gökte Allah’tan bañka ilahlar olsaydæ, yer ve
gök fesada girerdi (yani nizam ve intizam bozulurdu).“
Æñte bu, bir aklî delildir. Keza „De ki Allah birdir, Allah
Samed§dir (yani, herñey O’na muhtaçtær ve fakat O, hiç
birñeye muhtaç deåildir). O, doåurmamæñtær ve
doåurulmamæñtær, ve O’na hiç bir ñey denk ve emsal
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olamaz.“ (Æhlas Suresi)
Allah’æn diåer sæfatlaræ:
Allah’da; ilim, kudret ve birlik sæfatæ olduåu gibi, irade,
görme, iñitme ve konuñma sæfatlaræ da vardær. Bunlaræn
varlæåæ aklen ve ilmen sabit olduklaræ gibi Kur’an’æn beyaniyle
de sabittir. Bu babdaki ayetlerin ve delillerin sayæsæ çoktur.
Ezcümle:
„Güzel isimler ve yüksek sæfatlar O’na mahsustur...“
(Hañær Suresi son ayet)
Æñte kâinat ve iñte yaratæcæsæ!..
Ænsana gelince:
Kâinat içinde insanæn mümtaz (seçkin) yeri vardær. Aklen
de ilmen sabittir ki, kâinat insan için var olmuñtur; insan
neye muhtaç ise o vardær. Bu hususta Kur’an ayetleri çoktur.
Pekiyi ama insan ne için yaratælmæñtær?
Evet insan da Allah’a kul olmak için yaratælmæñtær. Kur’an’næn
beyaniyle "O’na ibadet etmek için yaratælmæñtær,“
(Vezzariyat, 56) bunun bir ifadesidir.
Din:
Din, Allah kanunudur; emirler ve yasaklar bildiren, nimet
ve görevleri taksim eden bir nizam ve bir düzendir.
Muhtevasæ:
Dinin muhtevasæ bañlæca dörttür:
Akaid bölümü: Ki, insanæn inanciyle ilgili meseleleri anlatær.
Genelde bu bölüme imanæn altæ ñartæ girer.
Æbadet bölümü:
Bu bölüme; namaz, oruç, hac, zekat ve Kelime-i Ñehadet
ve benzeri ibadetle ilgili mevzular girer.
Muamelât ismi altænda toplanan bir bañka bölüm de
insanæn, madde ile, insanæn hayvanlarla, insanæn müslim,
gary-i müslim insanlarla ve insanæn devlet ve siyasetle ilgili
hususlaræ anlatær. Bütün bunlara genel olarak „Æslam Hukuku“
ismi verebiliriz.
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Ukubât, yani ceza bölümü:
Ceza bölümü ise; görevini yapmæyan, hakkæna razæ
olmayan, bañkalarænæn hak ve hukukuna tecavüz edenlere
verilen cezalardær. Buna „Æslam Ceza Hukuku“ da denir.
Ve iñte Æslam’æn bu dört bölümü hakkænda yüzlerce kitab
yazælmæñtær.
Dinin tarihi:
Dinin tarihi, insanlæåæn tarihiyle bañlamæñtær. Ælk insan, ilk
müslüman ve ilk Peygamber Adem Aleyhisselam’dær.
Dünyaya gelirken görevini de beraberinde getirmiñtir. Çünkü
yukarda da söyledik: Ænsanæn dünyaya geliñinin gayesi,
Allah’a kul olmaktan ibaret olan görevini yapmaktær. Æñte din,
ona görevinin neler olduåunu, bunlaræ nasæl ve ne zaman
yerine getireceåini öåretmek üzere gelmiñtir. Ænsanæ yaratan
Allah, insanla ilgili emirler ve yasaklar manzumesi olan dini
ve bu dini anlatatan kitab göndermiñtir.
Peygamberler:
Kendisine Allah tarafændan vahiy yoluyla emirler ve yasaklar
gelen insanlara Peygamber denir. Tarihi boyunca
yüzbinlerce Peygamber gelmiñtir.
Sayælarænæn çok oluñu:
Ælk Peygamber ölüp gidince, insanoålu dini gereåi gibi
korumamæñ, ona kalem karæñtærmæñ; eksiltmeler yapmæñ,
ilaveler yapmæñtær. Zaman içerisinde bu hal o kadar ilerlemiñ
ki, artæk din özelliåini kaybetmiñ ve hurafeler bataklæåæ haline
gelmiñtir. Dolayæsiyle insanoålu yolunu ñañærmæñtær. Æñte
yolunu ñañæran bu insana, yolunu göstermek üzere Allah
tarafændan ikinci peygamber gelmiñ, o da ölüp gittikten
sonra düzelttiåi din, yine insanlar tarafændan bozulmuñtur.
Bu sefer de bir üçüncü peygamber gelmiñtir.
Ve böylece din, bozulmadan düzelmeye, düzelmeden
bozulmaya geçe geçe Hz. Musa’ya, Hz. Musa’dan da Hz.
Æsa’ya intikal etmiñtir. Hz. Æsa vasætasiyle düzelen bu din, Hz.
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Æsa’næn gidiñinden sonra bozulmaya yüz tutmuñ ve zaman
içerisinde o kadar bozulmuñ ki, artæk ilahî hüviyetini
kaybetmiñtir. Bunun üzerine Hz. Muhammed gelmiñ ve
ona Kur’an ismindeki kitab verilmiñtir. Mâlum olduåu üzere,
bundan 1400 küsür sene önce gelmiñ bulunan Hz.
Muhammed son Peygamber olduåu gibi, ona gelen Kur’anæ Kerim de son Kitap’tær. Ñurasænæ bilmek gerekir ki, din,
peygamberden peygambere geliñme kaydetmiñ,
insanoålunun bilgi ve medeniyyetinin artmasiyle, sayæ ve
ihtiyaçlarænæn çoåalmasiyle din de kemale doåru gidip,
ihtiyaçlarænæ karñælamaya doåru ilerlemiñ ve son peygamberle
mükemmel ñeklini almæñtær. Ve artæk kæyamete kadar gelen
insanlæåæn her türlü ihtiyacæna cevap veren bir durum
arzetmiñtir. Æñte bu hikmete binaendir ki, Hz. Muhammed’den
sonra ne bir peygamber gelecek ve ne de Kur’an’dan sonra
bir kitab!..
Bu itibarladær ki; Allah tarafændan gelen bu kitaplar, her ne
kadar teferruatta bazæ farklar göstermiñlerse de aslænda ve
özünde hepsi birdir. Keza bütün peygamberler de aynæ
çizginin üzerinde bulunmuñlar ve aynæ dini tebliå etmiñlerdir.
Bütün peygamberler kardeñtir ve aynæ kaynaktan feyz ve
ilham almæñlardær. Ve hepsi, Allah’æn birliåinden, ahiret
hayatændan, cennet ve cehennemden söz etmiñlerdir; dünya
hayatænæn geçici, ahiret hayatænæn ise ebedi ve kalæcæ olduåunu
bildirmiñlerdir. Peygamberler arasændaki ñu farkæ da
unutmamak lazæmdær:
Her peygamberin getirdigi dinin geçerliliåi, ikinci
peygamber gelinceye kadardær; ikinci peygamber gelince
artæk birincinin Ñeriat’æ sona ermiñ ve bir sonraki peygamberin
Ñeriatiyle amel edilmesi gerekir. Bugün ise; artæk ancak
Kur’an’æn hükümleriyle, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Ñeriatiyle
amel edilmesi ñarttær ve geçerlidir. Zira Kur’an, daha önceki
kitaplaræn bæraktæåæ noksanlæklaræ tamamladæåæ gibi, Hz.
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Muhammed de insanlar tarafændan dine sokulan hatalaræ
ayækladæåæ gibi eksiklikleri de ikmal etmiñtir.
Ve yine bu itibarladær ki, Hz. Muhammed, geldiåi günden
itibaren, bütün insanlaræn peygamberi olduåu gibi, bütün
insanlar da ona ümmet olma zorundadær. Ancak ona
inananlara „Ümmet-i icabet“, inanmæyanlara da „Ümmet-i
davet“ ismi verilir.
Ve yine bu arada ñu hususu da herkes bilmeli ki, „Ümmeti icabet“ olanlaræn görevlerinden biri de henüz bu ñerefe
erememiñ ve ümmet-i davette kalmæñ olanlaræ ümmet-i
icabete davet etmektir. Davet etmezlerse onlar da Allah
huzurunda sorumludurlar. Ve nihayet ñunu da çok açæk, net
ve kesin ifade edebiliriz ki, „Din“ birdir. O da „Æslam’dær“,
Kur’an, bu hususu da açæk olarak bildirmekte ve
duyurmuktadær. Kur’an ñöyle der: „Allah indinde din birdir.
Kitab Ehli, ancak kendilerine bu hususta bilgi geldikten
sonra ihtilafa düñmüñlerdir. Buna sebeb ise onlaræn
çekememezliåidir. Allah’æn ayetlerini inkar edenler
bilmelidirler ki, Allah’æn hesabæ çok çabuktur.“ (Al-i
Æmran, 18)
Bir bañka ayet:
„Kim, Æslam Dini’nden bañka bir din ararsa, (bilmeli ki)
kendisinin aradæåæ böyle bir din, asla kabul
görmiyecektir. Ve o, ahirette ziyan edenlerden
olacaktær.“ (Al-i Æmran, 85)
Æslam’a göre yasaklar:
Æslam’da bir kaide vardær: „Güzel olan, faydalæ olan her
ñey emir ve tavsiye edilmiñtir; çirkin olan ve zararlæ olan
her ñey de yasak edilmiñ veya hata sayælmæñtær.“ Bu
noktadan hareketle iñte yasaklaræn bañlæcalaræ; Æçki, kumar,
zina, hærsæzlæk, yalan söyleme, adam öldürme, tenbellik,
hilekârlæk, dolandæræcælæk, karaborsacælæk, faiz, aldatma, kiñiyi
arkasændan çekiñtirme, ærkçælæk, vurgunculuk, insan haklaræna
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tecavüz, hak almak için kaba kuvvete bañvurma, terör
yapma, zor kullanmak suretiyle hak almaya kalkæñma, dinî
inancændan dolayæ baskæ yapma ve iñkenceye tabi tutma,
hatta savañ açma! Zira baræñ esastær. Savañ ancak baræñ
saålamak için vardær, hakkæ tebliå yolunda engelleri kaldærmak
için vardær, zülmü ve haksæzlæåæ ortadan kaldærmak için vardær
ve nihayet huzur ve sükunu saålamak için vardær ve zoraki
vardær. Ve nihayet baræñ ve sulh, tebliå ve tavsiye esastær.
Tarihte bunun örnekleri çoktur. Kur’an ñöyle der:
„Onlara karñæ gücünüzün yettiåi kadar, kuvvet
hazærlayæn ve baålæ besili atlar hazærlayæn ki, onlaræ, (yani
mütecavizleri) Allah düñmanlarænæ ve sizin
düñmanlarænæzæ korkutasænæz!..“ (Enfal, 60) Dikkat edilirse,
kuvvet hazærlamada hedef korkutmaktær, öldürmek deåildir.
Demek oluyor ki, siz kuvvetli olursanæz kimse size karñæ
savañ açamaz, hak ve hukuka tecavüz edemez. Çünkü,
sizin gücünüzden korkar ve bu suretle dünyada huzur ve
sükun saålanmæñ olur. Æñte Æslam’æn, Æslam Devleti’nin emir
ve tavsiyeleri budur.
Aile hukuku:
Koca, karæsænæn da çocuklarænæn da amiridir, evin hakimi
kocadær. Kadænæn da çocuklaræn da masrafændan koca
sorumludur. Zira yaratælæñ, karæ-koca arasænda iñ bölümü
yapmæñtær: Erkeåe para kazanma görevini, kadæna da çocuk
yetiñtirme vazifesini vermiñtir. Mirasda erkeåe 2/3 oranænda
bir farklælæk vermiñse de evin ve ailenin bütün masrafænæ
kocanæn üzerine yüklemiñtir.
Tesettür ve ñahitlik:
Tesettür ve ñahitlik mevzuunda da görülen farklar, kadænæn
beden ve ruh yapæsænæn arz ettiåi farklardan gelmektedir.
Yani biyolojik ve psikolojik farklælæåæn bir gereåidir. Ve bu
hikmete binaendir ki, Yaratan, öyle yaratmæñ ve öyle
emretmiñtir. Bizim bir ñey demeye hakkæmæz yoktur.
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Savañ, baræñ ve tebliå:
Æslam Dini; Adem Peygamberle bañlayan, hayatæn
tekâmülüne paralel olarak tekâmül edip geliñen ve son
olarak Kur’an’æn iniñiyle ve onu tebliå eden son Peygamber
(s.a.v.) Hazretleri’nin geliñiyle mükemmelliåini alan ve
tamam olan Allah kanunudur; artæk insanoålunun her türlü
ihtiyacæna cevap verme gücüne sahip, eksiåi ve noksanæ
olmayan bir din, bir nizam ve bir sistem! Hem öyle ki akælla,
ilim ve mantækla çatæñan tek tarafæ yoktur. „Biz, kitabta hiç
bir ñeyi noksan bærakmadæk“ (Enam, 38) ifadesi Kur‘an’æn bir beyanædær .
Binaenaleyh, böyle olan bir din, savañtan yana deåil,
baræñtan yanadær. O, kendisini, savañ yoluyla deåil, baræñ
içinde tebliå yoluyla kabul ettirmek ister ve istemektedir.
Onun için Kur’an’æn tamamladæåæ bu din savañæ deåil, tebliåi
tercih etmiñtir. Savañ, „Tebliå“ yolunu açmak için vardær,
yukaræda da söylediåimiz gibi zoraki vardær, zülmü bertaraf
etmek için vardær; adaleti ve huzuru saålamak için vardær.
Cihad da bir yönüyle iñte budur. Tarihte hep böyle olmuñtur.
Bir kaç misal:
1- Allah Resulü ve onun sahabesi, Mekke’de bir tebliå
devri yañamæñtær. 13 senelik bu devrede gerek o ve gerekse
etrafæ, bir çok hücum ve hakaretlere karñæ, sabretmiñler,
mütecavizlere karñæ el kaldærmamæñlar, atælan tañlaræ bile alæp
atanlara færlatmamæñlardær. Üstelik, hak ve hakikatleri
görmeleri için hidayetlerine dua etmiñlerdir. Ve netice
itibariyle kimsenin burnunu bile kanatmamæñlardær.
2- Medine anlañmasæ:
Allah Resulü, Medine’ye göç ettikten sonra, Hæristiyan,
yahudi ve diåer gayr-i müslim kabilelerle savañ deåil, baræñ
yapmæñtær; onlara hayat hakkæ, ibadet hürriyeti, mal ve mülk
edinme hürriyeti tanæmæñ ve bu arada onlara ñöyle demiñti:
„Hepimiz bu ñehrin sakinleriyiz; bu ñehre dæñtan bir saldæræ
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olduåu zaman hepimiz müñtereken karñæ çækacaåæz!..“ Fakat
ne yazæk ki, yahudiler bu anlañmaya sadæk kalmadælar ve
hak ettikleri cezayæ bulmada da gecikmediler.
3- Kudüs’ün fethinde:
Kudüs’ün fethini müteakib, anahtar Halife Ömer’e teslim
edilirken papazæn ñöyle bir talebi olmuñtu: „Bizlere ibadet
hürriyeti verildi ve diåer haklar tanændæ! Kilisemizi ziyaret
edip, bize ñeref verirseniz memnun oluruz!..“ diyen papaza
Hz. Ömer’in cevabæ „Hayær“ ñeklinde olmuñtu. „Çünkü, ben
ziyaret edersem, Ömer ziyaret etti diye mabedinizi elinizden
alabilirler!..“
4- Yahudilere kapælaræ açma:
Katl-i amma veya sürgüne maruz kalan Æspanya
yahudilerine kapælarænæ açan ve onlara yer ve yurt veren ve
o gün bugün onlaræ sinesinde barændæran ve aradan 500
sene geçtiåi halde hatærasæ yolunda merasimler tertip edilen
bu hareket Æslam’æn nasæl bir din olduåunun canlæ bir misalidir.
5- Genelleme:
Bu babda yüzlerce misal vermek mümkündür. Fakat arife
târif istemez kabilinden ñu kadarænæ söylemekle yetinelim:
Fetihler neticesinde birbirini tanæyan Ehl-i kitablarla
müslümanlar, o günden itibaren yanyana yañamæñlar,
Allah’æn gönderdiåi dinin gayr-i müslimlere tanædæåæ haklara
harfiyyen riayet etmiñlerdir. Sultan Hamid devrinde
meñrutiyyet meclisinde azænlæklaræn haklaræ görüñülürken,
bir milletvekilinin: „Azænlæklara daha fazla hak tanæmamæz
gerekir“ demesi üzerine Ermeni temsilcisi bir avukatæn
ayaåa kalkæp „Hayær! Siz bize Æslam’æn tanædæåæ haklaræ verin
bize yeter!..“ demesi de bu dinin, insan haklaræna ne derece
riayet ettiåinin açæk bir tarihî bir delilidir.
6- Æslam ve savañ hukuku:
Æslam savañ hukukunda kadænlara, yañlælara, hastalara,
çocuklara, ilim adamlaræna el uzatma yoktur, esirlere kötü
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muamele yoktur. Üstelik onlara iyi ve merhametli davranma,
ihtiyaçlarænæ karñælama ve onlaræ rahat ettirme vardær.
Æstisnai muameleler:
Ñayet bu arada, bu söylenenlerin aksi varid olmuñsa
bunlar istisnaidir, Æslam’æn usul ve kaidelerine uymaz; Bunlar
idarecilerin ya Æslam’æ bilmemelerinden veya kötü niyyetli
oluñlarændan kaynaklanmaktadær...
Mülkiyet hakkæ:
Mülkiyet hakkæ, komünist sistemde devlete, kapitalist
sistemde ferde aittir. Æslam’da ise Allah’a aittir. Evet bütün
mülk Allah’ændær. Yaratan O’dur, idare eden de O’dur.
Herkesin ræzkæ Allah üzerinedir. Tasarruf hakkænæ insana
vermiñ, fækæh kitaplarænda kaydedildigi gibi, mal ve mülk
edinmenin meñru yollarænæ da göstermiñtir. Mal mülk esas
itibariyle Allah’a ait ise de tasarruf yönünden sahip olmak
üzere de olsa çalæñmayæ ñart koñmuñtur. Bu itibarladær ki,
„Çalæñan Allah dostudur!“ demiñ, tenbellerin Æslam’da yeri
olmadæåænæ bildirmiñtir.
Æñ hukuku:
Æslam iñçi ve iñveren arasændak münasebetleri son derece
adilâne bir ñekilde düzenlemiñ; ne iñverenin iñçiyi
sömürmesine ve ne de iñçinin iñverene ihanet ve hiyanet
etmesine asla meydan vermemiñtir. „Æñçinin teri kurumadan
hakkænæ veriniz!“ derken, öbür taraftan da iñçiye ñöyle demiñ
tir: „Çalæñtæåæn yerden bir iåneyi bile sahibinin izni olmadan
götürdüåünüz takdirde o iåne boynunuzda asælæ olarak
mahñere geleceksiniz!“ diye hatærlatmæñtær. Æñte bu mânevi
mesuliyyetlerle taraflaræ birbirine baålayan Æslam, lokavt ve
grev sistemine yer vermemiñtir. Çünkü bunlar bir nevi kaba
kuvvete bañvurmadær.
Ædeal hukuk:
Ædeal hukuk demek, akæl ve mantæåa uyan, vicdanæ tatmin
eden, saåduyuya hitab ederek adaleti temin eden; ferd ve
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cemaat, devlet ve vatandañ arasændaki iliñkileri akl-i selime
uygun bir ñekilde düzene koyan, aynæ zamanda tabiî ve
pozitif ilimlerle asla çatæñmayan, insan tabiatæna tæpa tæp
uyan ve nihayet aranan ve arzu edilen bir hukuk demektir?
Böyle bir hukuk nizamænæ, insanoålu, Æslam’da, Æslam
hukukunda bulur. Yani, ideal hukuk Æslam hukukudur.
Neden? Çünkü, zaman zaman söylediåim gibi, Æslam
Hukuku beñer hukuklar gibi, çeñitli noksanlæklarla dolu olan
ve sayæsæz ihtiraslaræn zebunu bulunan ve muhtelif etki ve
tepkilerin tesiri altænda kalabilen insan kafasænæn mahsulü
deåildir.
Æslam hukukuna gelince: Herñeyi bilen ve herñeyi yaratan;
yarattæklarænæ bañæboñ bærakmayan, her parçasænæ zerresine
kadar, nizam ve düzene koyan ve aynæ zamanda
insanoålunun geleceåini, geçmiñini ve halini, en ince
noktalaræna kadar bilen Allah’æn ilmine ve vahyine dayanær,
ezelî ve ebedî ilmine ve vahyine dayanær; bizi bizden daha
iyi bilen ve bize bizden daha yakæn olan yaratanæmæzæn
hikmetine istinad eder.
Yerleri ve gökleri nasæl güzel bir ñekilde yaratmæñ ise,
bitkileri ve hayvanlaræ nasæl kusursuz bir biçimde vücuda
getirmiñ ise; bizlere iki el, iki ayak, iki göz, iki dudak, iki kulak
vermiñ ise; vücudumuzu teñkil edip iç organlaræmæzæ,
dokularæmæzæ ve hücrelerimizi, akællara hayret verecek ñekilde
ve bir iñbirliåi içinde düzene koyup ahenkleñtirmiñ ise ve
nihayet bunlaræn eksiåi gediåi olmayæp en güzel ñekilde, en
ideal ñekilde ise, Æslam Hukuku da böyledir; eksiåi ve gediåi
yoktur, tastamamdær. Eñyann tabiatæna , insanæn ve insan
topluluåunun maddî-manevî yapæsæna tæpa tæp uygundur?
Siz, kendiliåinizden bir tarafa birñey koyarsanæz veya diåer
taraftan birñey kaldærærsanæz adalet terazisinin dengesi
bozulur. Çünkü:
Æslam Hukuku bir bütündür, her meselesi kendi modeline
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göre ayarlanmæñtær. Ñayet siz, onu inanç sistemiyle, ibadet
sistemiyle, muamelat (dünya ve devlet iñleri) sistemiyle ve
ceza hukuku sistemiyle alærsanæz, o ñañmaz fonksiyonunu
icra eder, sizi huzur ve refaha götürür. Yoksa en ufak
bölümünü ihmal ederseniz, parçalaræ modeline uymayan
fabrika gibi tökezlemeye bañlar, istediåiniz randumanæ
alamazsæænæz; hatta bir gün gelir o fabrika durur, siz de iflas
edersiniz...
Æslam Hukuku, dünyanæn insaflæ adamlarænæn ve
hukukçularænæn takdirine de mazhar olmuñtur. Bunlardan
birkaçæna burada iñaret edelim:
Sava Paña (Bir Fransæz hukukcusudur):
Sava Paña, „Æslam Hukuku Nazariyyatæ“ adlæ eserinin 34.
sayfasænda Peygamber’imizin, „Ey Nas! Beni dinleyiniz
ve sözlerimi zihinlerinize hâkkediniz. Size herñeyi
Allah’æn emriyle bildirmiñ bulunuyorum. Size öyle bir
kanun bærakæyorum ki, ona sæmsækæ sarældækça asla
dalalete düñmiyeceksiniz. Size Allah’æn kitabænæ
bærakæyorum,“ mealindeki hadis-i ñerif’i kaydettikten sonra
diyor ki:
„Æslamiyyet’te hak olan tek bir ñey vardær. O da dindir. Din,
insanæn halikiyle, devletiyle ve kendi nev’iyle mevcut
münasebetlerin hukukî esasiyelerini muhtevî umumi bir
tâbirdir. Bu, ister itikatta, ister ibadette olsun ve isterse
dünya iñlerinde olsun!..“
Prof. Rogen:
Æsviçreli meñhur hukukçu, Æslam Hukuku hakkænda
takdirlerini ñu cümlelerle ifade etmektedir:
„Æslam Hukuku beni hayrete düñürdü. Meåer bu, bir
derya imiñ! Biraz genç iken bunlara muttali olmayæ ne
kadar arzu ederdim. O vakit bunlaræ bütün dünya
nazarænda tecessüm ettirirdim (cisimleñtirirdim).“
(Bedayi Tercemesi, Avukat Seniyyüddin’in önsözü)
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Marmaduke:
Marmaduke Piktchall da ñöyle diyor:
„Halikæn (yaratæcænæn) hukukiyle mahlukatæn (yaratælmæñlaræn)
hukukunu en mükemmel surette müslümanlæk tarif etmiñtir.“
Bismark:
Almanya’næn meñhur fikir ve devlet adamæ olan Bismark da
bu babdaki takdirlerini ve hayranlæklarænæ ñöyle anlatær:
„Ben mevcut dinî eserleri inceledim, hiçbirinde deåil ki,
bütün bir insanlæåæ, hatta bir aileyi bile idare edecek
mahiyyetten uzak gördüm. Müslümanlaræn kitabæ müstesna!
Zira ben, Kur’an’æ tetkik ettim ve her kelimesinde büyük
hakikatler gördüm. Sana muasær bir vücut (asrænda yañayæp
seni görmediåim için) olmadæåæm için müteessirim. Fakat
huzurunda hürmetle eåilirim Ya Muhammed!..“
„Dini devletten ayærmak, din ve devlete ait haklaræ birbirinden
ayærmak, insanlaræn bütün hayatæna egemen olmak isteyen
Æslam dini için aåær bir tecavüzdür.“ (Gotthard Jäschke, Der
Islam in der neuen Türkei, Yeni Türkiye’de Æslamlæk, Bilgi
Yayænevi, 1972, Æst.)
„Æslam, kelimenin tam anlamæyla yasa dinidir. Müslümanlara
hayatæn bütün sorularænæn karñælæklarænæ Peygamber aracælæåæyla
Allah’tan almalarænæ ve her yaptæklarænda en kesin kurallara
tam tamæna uymalarænæ emreder.“ (Snauck Hurgronse, Der
Islam, Lehrbuch der Religionen, s. 656, 1928)
Kur’an ve Ehl-i Kitap:
Yukarda söylemiñtik ve demiñtik ki, Hz. Muhammed
geldikten sonra artæk o gün bugün kæyamete kadar bütün
dünya insanlæåæ bir ümmettir, Hz. Muhammed’in ümmetidir;
dolayæsiyle Hz. Muhammed, bütün insanlæåæn cihanñümul
bir Peygamber’i olduåu gibi, Kur’an da tarihî boyunca bütün
insanlæåa hitab eden cihanñümul bir kitabtær. Bu itibarladær ki,
Kur’an müteaddit sure ve yüzlerce ayetinde Ehl-i Kitab’a
(hæristiyan ve yahudilere) hitab etmiñ ve onlaræ da hak dine
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ve hak kitaba davet etmiñtir. Bu arada sadece Bakara
Sure’sinde yahudilere yüz bir ayetiyle hitab ederken,
Hæristiyanlara da Al-i Æmran Sure’sinde seksen küsur ayetiyle
yer vermiñtir. Æñte o ayetlerden biri ñu mealdedir:
„Ey Ehl-i Kitab; Öyle bir kelimeye geliniz ki, o kelime
sizinle bizim aramæzda müsavi olsun (ne size fazla hak
tanæsæn ve ne de bize! Bütün insanlæåæ aynæ muameleye tabii
tutsun ve insan haklaræ hususunda hepimiz aynæ taraåæn
diñleri mesabesinde olalæm!..) Æñte o kelime ise, hepimizin
sadece ve sadece Allah’a kul olmamæzdær, ibadetimizi sadece
O’na yapmamæzdær ve O’na hiçbir ñeyi ortak koñmamæzdær
ve bu arada birbirimizi Rabb edinmememizdir (yani, hepimiz
kul, Rabb’imiz bir olsun; Evet hepimizin sahibi O’dur, bütün
mülkün sahibi de O’dur, yaratæcæsæ da; Dolayæsæyla yerlerin
ve göklerin sahibi ve idare edicisi O olduåu gibi bütün
insanlaræ da idare eden ve bu yolda kanun koyan da O’dur.
O’ndan bañka kanun koymaya kimsenin hak ve salahiyyeti
yoktur ve bu hususta kimseye yetki vermemiñtir.
Peygamberlere dahi, insanlaræ idare etme yolunda söz
hakkæ tanæmamæñtær!.. Sebep ise pek tabiidir: Çünkü yaratan
O’dur, idare eden de elbette O, olacaktær; kanun koyan yine
O, olacaktær!.. Üstelik; bütün bir kâinatæ idare eden kanunlaræ
va’zetmek kolay bir iñ olmayæp, sonsuz ilme ve sonsuz
kudrete ihtiyaç arzettiåi gibi tüm insanlæåæ idare de sonsuz
ilme ve sonsuz kudrete ihtiyaç arz eder! Binaenaleyh,
insanoålu yaræm yamalak bilgi ve sænærlæ kudretiyle kendi
kendini idare edecek kanunlar koyamaz, dolayæsiyle; insanlar
arasænda ne hak yerini bulur ve ne de adalet! Bir anarñi alær
yürür ve insanlæk da, ne dünyada huzur bulur ne de
ahirette!..)!.. Eåer onlar bundan yüz çevirirlerse, onlara
söyleyin ve deyin ki, sizler ñahit olun, bizler müslümanæz
(yani, o kelimeye inanmæñ, iman etmiñ ve teslim olmuñuzdur.
Artæk bunun ötesi size aittir; vebali de cezasæ de size aittir...)
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Bu ayet-i celile’nin tefsir ve tahlili:
Bütün insanlæåæ ilgilendiren Bakara Sure’sinin 64. ayetini
ilmin süzgecinden geçirir ve akl-æ selimin æñæåæ altænda
incelersek ñu neticeye varæræz:
1- Bu ayet; müslim-gayr-i müslim tüm insanlæåa sesleniyor
ve her tarafa emirler verip mes’ul tutuyor; bilenlerin
bilmiyenleri çaåærmasænæ ve onlara tebliå ve telkin etmesini
emrediyor;
2- Ve yine bütün insanlæåa diyor ki: Aynæ ailenin fertleri olan
sizlerin yaratanæ bir, Rabb’isi bir, kanun koyucusu bir, dini
bir, kitabæ bir, Peygamber’i bir, dünyasæ bir, ahireti bir!.. O
halde bütün bu birlikler karñæsænda her yönüyle birsiniz ve
kardeñsiniz! O halde Allah’æn birliåi esasæna dayanan „Tevhid“
akidesine sahip olacaksænæz ve hepiniz Allah’æn ipinden
ibaret olan Kur’an’a sahip çækacaksænæz ve onu tebliå eden
Peygamber’in arkasændan gideceksiniz!..
3- Ve herkes bilmeli ve inanmalæ ki: Allah’a inanan ve
O’nun varlæåænæ kabul ve tastik eden herkes, tarihi boyunca
O’nun gönderdiåi ve indirdiåi peygamberlerin tümüne ve
onlara gelen kitaplaræn hepsine ve bu arada son peygamber
Hz. Muhammed’e ve ona gelen son Kitap Kur’an’a inanacak,
tastik ve kabul edecektir. Ve bu babda bir istisna
tanæmæyacaktær ve ñayet bunlar arasænda bir istisna tanæyæp
ayrælæk ve gayrælæk yoluna giderse onun din adæna, Allah adæna
yaptæåæ bütün ameller, ibadetler ve hayærlar heba olur, asla
kabul görmez, emekleri boña gitmiñ olur!..
Burada, yukaræda da iñaret edildiåi gibi, ñu gerçeåi de
hiçbir zaman unutmæyacaktær: Bugün yürürlükte bulunan ve
geçerliliåini muhafaza eden sadece Kur’an’dær; diåerlerinin
miadæ dolmuñtur . Artæk onlarla amel etmek muteber deåildir.
4- Ñahid tutmak:
Bakara Suresi’nin bu ayet-i kerimesinden ñu gerçeåi de
anlamæñ oluyoruz ki, „Tek kelime“nin etrafænda toplananlar
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ve bu kelimeye teslim olanlaræn yapacaåæ tek bir ñey kalmæñ
oluyor. O da ñahit tutmak; bütün bir insanlæåæ ve bütün bir
kainatæ ñahit tutup biz, Allah’æn birliåi esasæna dayanan bu
kelimeyi, bu „Tevhid“ kelimesini kabul ve tastik etmenin
yanænda henüz bu ñuura ve bu inanca ermemiñ olanlaræ da
çaåærmæñ ve bu kelimeyi onlara tebliå ve telkin etmiñizdir ve
artæk bizde vebal kalmamæñtær ve buna artæk herkes ñahit
olsun; Allah da ñahit olsun, melekler de peyåamberler de
ñahit olsun, kitaplar da ve nihayet bütün bir kâinat da ñahit
olsun ve bu çaåræya „Evet“ demiyenler de ñahit olsun!..
Bir lahæka:
Buraya kadar bizler; Æslam’æ ve Æslam dinini özet olarak
ortaya koymaya ve dünyanæn gündemine getirmeye çalæñtæk.
Zira uzun zamandan beri dünya insanlæåæ bir cehalet devri
yañamakta ve Æslam’æ bütün veche ve gerçekleriyle, bütün
madde ve manasiyle, bütün siyaset ve devletiyle ve nihayet
bütün dünya ve ahiretiyle bilmemektedir; „Æslam’æ da diåer
dinler gibi, Allah’la kul arasænda olup biten, mabetlerin
dæñæna karæñmayan, dünya ve devletle ilgisi bulunmayan bir
müessesedir. Binaenaleyh, dinler, laik düzenle
baådañabileceåi gibi, Æslam Dini de laik düzenle baådañær ,
dolayæsiyle dini devletten ayærmak ve siyasete karæñtærmamak
gerekir...“ derler ki bu, yukaræda geçtiåi gibi ilim ve fikir
adamlarænæn ifade ve isbat ettikleri gibi „Æslam’æ bu ñekilde
anlamak, tamamen yanlæñtær; Kur’an’æn ruhuna da aykærædær
metnine de! Zira Æslam bir bütündür; onun dünyasænæ
ahiretinden, devletini ibadetinden ayærmak mümkün deåildir.
Ayærdæåænæz takdirde din devletsiz kalær, devlet de dinsiz
olur!..
Tek gayemiz:
Bizim tek bir gayemiz ve tek bir davamæz vardær. O da Æslam
Dini’ni gerçek hüviyetiyle tanæmak ve dünya insanlæåæna
tanætmaktær; tebliå ve telkin yoluyla tanætmaktær ve asæl
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vazifelerimizden biri budur, bütün varlæåæmæzla çalæñmaktayæz.
Ve bu çalæñmalaræmæz Türkiye’den bañlamæñtær. Fakat ne
yazæk ki, Kemalistler, buna engel oldular, baskæ yapæp
iñkenceye tabi tutmak istediler. Ælk Mekke müslümanlaræ
gibi baskæ yapæp iñkenceye tabi tutmak istediler. Ve yine biz,
ilk müslümanlaræn yaptæåæ gibi yaptæk; yani, onlar Mekke’den
hicret edip Habeñistan kæralæ Necañi’ye bañvurdu iseler, biz
de Necañi’nin torunlaræ mesabesinde olan Alman idaresine
ve Alman milletine bañ vurduk ve kabul gördük. Ve
hedefimize ulañæncaya kadar da kabul göreceåimize
inanmaktayæz! Zira Mekke müñrikleri orada da onlaræn kalæp
dinlerini yañamalaræna ræza göstermek istemediler ve onlaræ
geri getirmek için büyük hediyelerle ve büyük ricalarla
heyetler gönderdilerse de Necañi buna red cevabænæ verdi
ve dedi ki „Dinlerini yañamak üzere bana ve benim ülkeme
gelen ve iltica eden ve suçlaræ sadece dinlerini yañamak
olan bu insanlaræ geri çevirip sizlere teslim edemem, bu
bana ve benim inancæma yakæñmaz“ demiñ gelen heyeti,
hediyeleriyle birlikte geri çevirmiñtir ve bu suretle inancænæn
da insanlæåænæn da gereåini yapmæñ, zalimlere mazlumlaræ
teslim etmemiñtir. Dünün Mekke’sinin müñrik ve zalimlerinin
yaptæåæ gibi, günün Türkiye’sinin kemalist müñrik ve zalimleri
de Bonn’a müracaat edip, üzerlerine düñeni yapmak isteyen
ve inançlarænæn gereåini yapma færsatænæ bulan bu cemaatæ
burada da rahatsæz etmeye ve barændærmamaya
çalæñmaktadærlar ve bu suretle Bonn idaresini ve Alman
milletini, meñ’um ve zalim, diktatör insafsæz emellerine alet
etmek istemektedirler. Ñu cemaatæn ümit ve temennisi
ñudur ki, bugüne kadar bunlara hep red cevabæ veren Bonn
idaresi bundan böyle de „Red“ cevabænæ verecek ve din ve
vicdan hürriyetine saygælæ olmaya devam etmekte olduklarænæ
isbat edeceklerdir.
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Æslam Dini, demokrasi ile ve ona dayanan laiklik
sistemiyle baådañr mæ?
Bu suale verilecek tek cevap vardær. O da „Hayær“
ñeklindedir. Çünkü:
1- Prensip itibariyle baådañmaz. Zira demokrasi halk
idaresi olup akla ve insan kafasæna dayanær. Æslam ise, hak
idaresidir, yani Allah idaresidir; vahye dayanær. Bir bañka
ifade ile; Ænsanæn önünde iki hukuk vardær. Bunlardan biri
beñerî diåeri ise ilahîdir. Birincisi akla dayanær diåeri ise
vahye dayanær. Biri insanæn sadece madde ve dünya
yapæsænæ, diåeri ise hem madde ve hem de mâna yapæsænæ;
ahiret hayatænæ da ilgilendirir. Bu iki hukuk, bazæ noktalarda
birbiriyle uyuñursa da birçok noktalarda birbirine ters düñer.
Bir bañka yönden de aralarænda fark vardær. Æslam hukuku
sabittir, kalæcædær, deåiñmez; kæyamete kadar sürüp gider.
Beñerî hukuk ise deåiñkendir. Milletten millete, devirden
devire deåiñir.
Müeyyideleri de farklædær:
Kemiyyet yönünden: Beñerî hukukun tatbik ettiåi cezalar
deåiñgendir, Æslam ceza hukukunda ise hapis cezasæ, para
cezasæ, sopa cezasæ, ölüm cezasæ, sürgün cezasæ ve kænama
(yani tazir cezasæ gibi) cezalardan ibaret olup deåiñmez ve
kæyamete kadar geçerlidir.
Keyfiyyet yönünden: Biri sadece dünyevî, diåeri ise hem
dünyevî ve hem de uhrevîdir.
Demokraside kanunlar ve anayasalar ekseriyete ve
parmak sayæsæna dayanærken, Æslam hukukunda kanunlar
Allah’æn ñañmaz ilmine ve sonsuz kudretine istinad
etmektedir. Bu itibarladær ki, bu iki hukuk sistemini
mukayese yapmak abesle iñtigal etmektir. Hele hele adalet
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ve güzellik yönünden kæyaslandærmak çok gülünçtür. Bu,
neye benzer? Hele gelin, bir bakalæm insan mæ daha bilgili
Allah mæ? Ænsan mæ daha kuvvetli yoksa Allah mæ? Æñte buna
benzer bir ñey! Esasen insanæn kanun yapmaya gücü
yetmez! Neden? Çünkü insan daha tam mânasiyle
kendisini tanæmamñ ki! Tam mânasiyle tanæmadæåæ bir ñey
hakkænda söz sahibi olabilir mi? Kaldæ ki, erkeklik ve kadænlæk
yönünden, hastalæk ve saålæk yönünden, büyüklük ve
küçüklük, yönünden, zenginlik ve fakirlik yönünden, iñçi
ve iñveren yönünden, amir ve memur olma yönünden,
beden yapæsæ tam ve sakat olma yönünden ve nihayet beden
ve ruh yönünden, iradede kuvvet ve za’f yönünden, cesaret
ve korkaklæk yönünden ve daha bilemediåimiz yönlerden!
Æñte bu kadar farklælæk arz eden insanlæk idaresiyle ilgili kanun
ve anayasalar yapmak kolay bir iñ deåildir, insanæn
yapabileceåi bir iñ deåildir. Bu iñ Allah’æn iñidir. Kur’an’æn
bir ayetinde öyledir: „Yaratma da emir ve tâlimat verme
de O’na mahsustur?“ (Araf, 54) O, bilir, O açæklar, O haber
verir, O bildirir ve iñte bildirmiñtir.
Vesile ve gaye:
Kâinat, bütün nimetleriyle vesiledir; gaye deåildir. Ænsanæn
bütün ihtiyaçlarænæ gideren bir vesiledir. Kainatæn
yaratælæñænda, sayæsæz nimetlere sahip oluñunda gaye, insanæn
yaratanæna kul olmasæ ve O’na ibadet ve ubudiyyette
bulunmasædær; O’nun emir ve tâlimatænæ yerine getirmesidir.
Ve neticede O’nun ræzasænæ kazanmak ve O’nun cennetine
girip ebediyyen mutlu olmaktær.
Anayasanæn giriñ kæsmæ:
Bundan sonrasænæ Æslam Anayasasæ’næn bazæ bölümlerinden
alæyorum:
Görüldüåü üzere, devlet Æslam’æn dæñænda deåil, içindedir;
Æslam Dini’nin bir bölümüdür, Æslam hukukunun bir
parçasædær. Ve, o derece ki, iman meseleleri, namaz ve oruç
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gibi ibadet meseleleri, nasæl Æslam’æn birer emri, yerine
getirilmesi gereken birer farizesi ise, devlet meselesi de
Æslam’æn bir emri olup yerine getirilmesi gereken bir
farizesidir ve nihayet müslümanlar, Æslam Hukuku’nun usul
ve kaidelerine göre Æslamî bir devlete sahip olma
sorumluluåu altænda bulunmaktadærlar...
Allah’æn mutlak hâkimiyyetini ifade eden ayetlerden
birkaçæ:
„Sonra (Ya Muhammed!) seni de bir din emrinden
Ñeriat’æn üzerine memur kældæk. O halde sen o Ñeriat’a
tabi ol! Bilmezlerin heva ve hevesine uyma!“ (Casiye,
18)
„Rabb’inizden size indirilen Kur’an’a uyun! Ondan
bañkasænæ dost edinip de kendisine uymayæn! Ne kadar
da az öåüt tutuyorsunuz!“ (Araf, 3). Æñte bu ve benzeri
ayetler gösteriyor ki, müslüman bir milletin, gerek maddî
ve mânevî ve gerekse dünyevî ve uhrevî bütün iñ ve
muamelelerinde bañvuracaåæ nizam, Kur’an nizamædær.
Kur’an nizamændan bañkasæ hevadær, sapæklæktær, ñeytana ve
zalimlere dost olmaktær ve nihayet öåüt ve nasihattan
anlamayanlaræn iñidir.
Kim, Allah’æn indirdiåinden bañkasiyle hükmederse,
„Taåut“ ile, daha açæåæ put ile, put kanunlariyle hükmetmiñ
olur. „Taåut“ bir Kur’an terimi olup haddini tecavüz eden,
her ñeyde ukalâlæk yapan kimseye denir. Bir milletin taåutu;
Allah ve Resulü’nün emrinden bañka neye ve kime
uyarlarsa, iñte odur.
Bu itibarladær ki, bir kimsenin müslüman olabilmesi için
önce taåutu, yani putu inkâr edecektir ve ondan sonra
Allah’a iman edecektir. Bakara Suresi’nin 256. ayeti bunun
bir ifadesidir.
Bu gerçeåin bir bañka ifadesi:
„Allah ve Resulü, bir iñi emrettiåi zaman, gerek
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mü’min olan bir erkek ve gerekse mü’min olan bir kadæn
için caiz deåildir ki, bu emri yerine getirmede
muhayyerliåi olsun. Kim Allah ve Resulü’nün emrini
tutmazsa: Ñübhesiz ki, o apaçæk bir sapæklækla yolunu
saptærmæñtær!“ (Ahzab, 36)
Ayetten açækca anlañælmaktadær ki, Allah, kadæn veya erkek
hiçbir mü’minin kendi yolundan bañka yollara gitmesine
izin vermemiñtir. Dinlemeyip gidenleri „En büyük sapæklækla
sapætmæñ olacaklardær,“ diye vasæflandærmaktadær.
Allah’ü Zülcelal, indirdiåi hüküm ve kanunlarla
hükmetmiyenlerin zalim, fasæk ve kâfir olacaklarænæ beyan
etmiñtir. Maide Sure’sinin 44, 45 ve 47. ayetleri bunu
anlatmaktadærlar.
Müslümanlaræn yanældæåæ fahiñ hatalardan biri de budur,
yani devlet meselesidir; dini devletten ayærma meselesidir.
Ve ñöyle derler: „Din ayræ devlet ayrædær.“ Onlara göre din,
Allah’la kul arasænda bir vicdan iñidir. Dinin dünya ile, dünya
iñleriyle bir alakasæ yoktur, o, camide olup bitendir.“
Bu fikir, Æslam Dini’nin ruhuna da aykærædær metnine de
aykærædær. Bunu hiçbir Æslam alimi söyliyemez ve bu Æslam’a
ñen’i bir iftiradr. Bærakæn Æslam âlimini, hatta Æslam’æ gerçek
mânada tedkik eden gayr-i müslim ilim adamlaræ bu hakikatæ
itiraf etmekten kendilerini beri alamamæñlardær. Æñte
bunlardan sadece birkaçæ:
1- „Æslam, sadece bir din deåil, aynæ zamanda siyasi
bir nizamdær.“ (Dr. V. Fitzgerald, Muhammedan Law, ch
1.P.1)
2- „Hz Muhammed, hem dini hem devleti te’sis etti.
Bu iki müssesenin sænærlaræ birbirine uygundur.“ (C. A.
Nallino, Cited by sir T. Arnold in his book The Caliphate, P.
198)
3- „Æslam, dinin ötesinde aynæ zamanda siyasi bir
nizamæ temsil eder. Sözün özü, Æslam, din ve devlete
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ñamil, mükemmel bir ilim hazinesidir.“ (Dr . Schacht„Encyklopaedia of social sciences“ Vol. VIlI, p . 333 )
4- „Apaçæktær ki, Æslam, hem din hem de siyasettir. Onu
tesis eden hem bir peygamberdi hem de bir devlet
adamæ...“ (R. Strothmann - “The Encylopaedia“ IV, p. 350)
Kemalist rejimle Æslam Dini’ni bir arada inceliyen Türkiyeli
üç ilim adamænæ da kaydederek bu iñi baålæyalæm:
1- Çetin Özek:
Çetin Özek ñöyle diyor: „Yeni Türkiye’nin siyasi kuruluñu,
Æslam’æn siyaset prensiplerine aykærædær. Æslam Dini, siyasî
ve dinî 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 mahiyet kazanmñ bulunmaktadær...“
(Türkiye’de Laiklik, Geliñim ve Koruyucu Ceza Hükümleri)
2- Prof. Dr. Osman Turan:
Bu zat, „Türkiye’de mânevî buhran, din ve laiklik“ isimli
kitabænæn 63. sayfasænda ñunlaræ kaydetmektedir:
„... Kanunlaræn millî bünyeye, örf ve adetlere uymasæ
zarureti dolayæsiyledir ki, aynen ve hiç üzerinde
durulmaksæzæn tercüme ettiåimiz Æsviçre medeni kanunu
bugün artæk ciddî bir ñikayet ve düzeltme mevzuu olmuñtur.
Böylece Avrupa’næn tarihî ve ictimaî ñart ve zaruretleri icabî
vücut bulan birçok müesseseler gibi, laikliåin de oraya
mahsus bir tekâmül olduåunu Türkiye’de ne din ve ne de
vicdan hurriyeti ve ne de hukuki bir serbesti bakæmændan
böyle bir ihtiyacæn mevcut olmadæåænæ göstermiñ oluyoruz.
Nitekim: Her memleketten ziyade vicdan hürriyetinden
faydalanan Ængiltere, bu durumu laik anayasaya borçlu
olmadæåæ gibi, fiilî duruma hukukî bir ñekil vermek için laik
bir devlet haline inkilab etme lüzumunu da hissetmemiñtir.“
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3- Nurettin Topçu:
Nurettin Topçu’nun liselerde sosyoloji ders kitabæ olmak
üzere hazærladæåæ kitaptan ñu satærlaræ okumaktayæz:
„... Aynæ ñekilde bir devlet, siyaset iñlerini dinin emirlerinden
büsbütün ayærmak suretiyle laiklæåi tatbik ettiåi halde, halkæn
en koyu dindarlæåæna karñæ gelmez. Ancak meselenin Æslam
dünyasæna ait bir özelliåi vardær ki, o da Æslam Dini’nin
Hæristiyanlæktan farklæ olarak, dünyaya ait olan hükümleri
ihtiva etmesi ve mü’minlerden (müslümanlardan) bu
hükümlerin, dünya iñlerinde de yerine getirilmesini
emretmesidir...“ Nurettin Topçu, bu satærlarænda demek
istiyor ki, Hæristiyanlæk dini, laik rejimle baådañærsa da Æslam
Dini baådañmaz. Çünkü Hæristiyanlæåæn dünyaya ait
hükümleri yoktur. Æslam’da ise dünya iñleriyle ilgili 500
civarænda ayetler vardær.
Ve netice:
Yukaræda da söylediåimiz gibi, dünya; Æslam Dini’ne karñæ
bir cahiliyyet devri yañamaktadær; Æslam Dini’ni, maddesiyle
ve mânasiyle, dünyasiyle ve ahiretiyle, devletiyle ve
siyasetiyle ne doåusu biliyor ve ne de batæsæ!.. Ve onun
içindir ki, bu dine düñman olmuñlardær. Hususiyle devlet ve
siyasetinden söz edildiåi zaman dünya ayaåa kalkæyor ve
yer yerinden oynuyor. Ve Allah da, tatbikatæ ñöyle dursun,
devletinden söz etmeyi bile yasaklæyan, hususiyle
müslüman geçinenlerin dünyevi ceza olarak belalarænæ
vermiñ, onlaræ esir duruma düñürmüñ, boåazlanær ve
birbirilerini boåazlar hale getirmiñtir.
Æñte biz, bu gaye ile ortaya çæktæk; maksadæmæz Æslam’æ bir
bütün olarak dünya insanlæåæna tanætmak ve onlaræ huzura
kavuñturmaktær. Ama bu, tabii ki kolay olmæyacaktær. Alay
edenler olacak, hayal perestlikle, fanatiklikle, çaådæñæ
olmakla, vuruculuk, kæræcælækla suçlanacak ve itham
edileceåiz. Halbuki biz, hiç de onlaræn dedikleri gibi deåiliz,
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vurucu ve kæræcæ deåiliz. Biz; ilmî ve fikrî zeminde kalæp,
muhalif ve muaræzlaræmæzæ açæk oturum meydanlaræna
çaåæræyoruz! Æñte buyursunlar açæk oturuma! Hem de basæn
yoluyla!
Æñte bu cümleden olmak üzere, Türkiye’deki (27)
üniversitenin rektörüne hazærlanmæñ tebliå dökümanlariyle
birlikte açæk mektuplar gönderdik ve bütün kuruluñlara da
göndereceåiz.
Sözlerimizi burada noktalarken, Rabb’ülâlemin’den
cümleye basiretler ve hidayetler dileriz.
Lahika :
1- Biz müslüman bir milletiz. Ülkenizde bulunmaktayæz.
Kimimiz iñçi olarak, kimimiz de mülteci.
2- Sebeb ise; Mustafa Kemal’in ve Kemalistlerin ihanet
ve hiyaneti; Birliåimizi parçalamæñlar, ümmetimizi bölmüñler,
geriye kalan topraklaræmæzæ da iñgal etmiñlerdir. Bunlar
yetmemiñ gibi, dinimize de ihanet etmiñler, „Ümmet-i
Muhammed“ Gazetesi’nin açækladæåæ gibi, dinimizin temel
ve teferruatæna (98) bomba koymuñlar ve üstelik gereåi gibi
dinimizin eåitim ve öåretimine mani olmuñlar, icaplarænæ
gereåi gibi, yañamamæzæ yasaklamæñlardær.
3- Bütün bunlar, „Hakkæ Sahibine Æade“ ismini alan risalenin
birinci ve ikinci hülâsa bölümlerinde neñredilmiñ ve bütün
bir dünyaya duyurulmuñtur.
4- Biz; müslüman olarak ve ümmet olarak hakkæmæzæ
istiyoruz. Topraklaræmæzæn iadesini istiyoruz, din hürriyeti
istiyoruz ve nihayet kemalistlerin ya tevbe etmelerini veya
cezalandærælmalarænæ istiyoruz! Ve bütün bunlar, dinen de
hukuken de ve ilmen de hakkæmæz deåil midir?..
5- Æsterken de kaba kuvvete bañvurmuyor, terörist bir
hareket yapmæyoruz; haksæzca ve insafsæzca milletinizi
bölen, topraklarænæzæ iñgal eden ve din hürriyetine ve insan
haklaræna tecavüz eden komünistlere karñæ yaptæåænæz gibi
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biz de yapmaktayæz ve nihayet ilmen, fikren ve hukuken
bunlaræ açæk oturuma davet ediyoruz!
6- Haksæz olduklarænæ bildikleri için açæk oturuma cesaret
edemiyorlar da mahkemeler kuruyorlar; iñkencelere tabi
tutuyor, vatandañlæktan çækaræp mal varlæklaræna el koyuyorlar.
Bu da yetmiyormuñ gibi, bañka millet ve devletlere
müracaat ederek „Biz, onlara yapacaåæmæzæ yaptæk, siz de
yapæn: Ya bize teslim edin ya da kendiniz cezalandæræn!“
diyorlar ve bu suretle hem dövüyorlar hem de aålamaya
bærakmæyorlar!..
Æñte kemalistler ve iñte biz! Binaenaleyh, bunlaræn
ñikâyetlerine kulak vermek ñöyle dursun, tel’in etmek
gerekmez mi? Nitekim: Senelerdir bunlar, yalvardæklaræ
halde Avrupa’læ topluluåuna almæyor ve almamakta da
haklædær. Çünkü, bunlarda ne hukuk anlayæñæ vardær ne de
insaf, ne din hürriyeti vardær ve ne de vicdan hürriyeti!..
Bizde bir laf vardær: „Kediyi süre süre aslan ettiler!“; „Ne
mutlu Türküm!“ diye diye kürtlere hakaret ettiler, zülmettiler
ve sonunda daålara çækaræp silahla mücadele etmelerine
sebebiyyet verdiler!.. Allah, Âdil-i Mutlak’tær; iñte böyle
yapar!..
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DOSTLAR
ALIÑ-VERÆÑTE
GÖRSÜN!..
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Nihayet Kerimoålu’nun mektubu geldi! Hem de sekiz sayfa
olarak!.. Birinci sene selamsæz, ikinci sene sadece bir telefon
selamlañmasiyle yetinen Yusuf Kerimoålu, nihayet bu sene,
biri Mustafa Mazlum Hoca olmak üzere dört kiñilik bir heyet
halinde bâdel mevid ziyaretimize geldi. Kæsa bir sohbet
esnasænda; „Bir mektup göndermiñtik, size geldi mi?..“ diye
sordu. „Geldiåini hatærlamæyorum!..“ diye cevap vermiñ ve
ilave etmiñtik: Artæk biz; mektuplara, fakslara, telefon
haberlerine ve ñifahi konuñmalara itibar etmiyoruz! Neden?
Çünkü, biz dava ve iddiamæzæ neñriyat yoluyla bütün bir
dünyaya duyurmuñuzdur!.. Neñriyata intikal etmiñ bir
yazænæn cevabæ da yine neñriyat yoluyla olmalædær! Yoksa
bizimle sizin aranæzda kalær ki, hiç de yeterli bir cevap
olmaz!..“ Bunun üzerine Kerimoålu ñöyle dedi:
„Öyleyse biz, o mektubu Misak Dergisi’nde
neñredelim!..“ Biz de; „Çok iyi olur; memnun oluruz
ve bekleriz!..“ diye cevap vermiñtik...
Mektup geldi:
Bir iki aylæk aradan sonra, nihayet beklenilen yazæ Dr.
Ahmed Kælæç imzasæyla yayænlandæ. Tübingen’den bir
kardeñimiz bize faksla gönderdi. Hacmi oldukça kabaræk:
Sekiz sayfa! Görünüñ bu ya! Belki birileri görünüñe bakarak,
aldanmasæn diye geçen sayæda buna iñaret ettik ve dedik
ki, bizimle ve bizim davamæzla alakalæ, olsa olsa üç mesele
var! Gerisi felsefî ve tarihî mâlumat, genelde! Altænæ
çizebileceåimiz üç mesele: Peygamber (s.a.v.)’in Mekke
devleti, federe devlet ve naiblik.
Mekke devleti:
Misak Dergisi, 15. sayfasænæn bir yerinde ñöyle diyor:
„Resul-i Ekrem (s.a.v.)’in Mekke’de devlet kurmadæåæ
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kat’î haberlerle sabittir. Kâfirlerin hâkimiyyeti altænda,
Æslamî devlet kurulamæyacaåænæn en bariz delili budur.
Kim aksini iddia ederse, Resul-i Ekrem (s.a.v.)’e
muhalefet etmiñ ve dalalete sapmæñ olur. Zira ilk Æslam
Devleti hicretten sonra Medine’de kuruldu...“
Biz de „Hakkæ Sahibine Æade“ risalemizde ñöyle demiñtik:
„... Æñte Allah Resulü’nün Üçüncü Akabe Bey’atinde
Yesribliler’den aldæåæ bey’atæn muhtevasæ bunlardæ.
Bu muhtevada:
a) Zæmnen ve ima ile de olsa Æslam Devleti’nin ilan
edilmesi,
b) Hæzlæ ve aktif bir siyaset takib edilmesi ve Æslam’æn
devletine doåru adæmlar atælmasæ,
c) Hz. Musa’næn on iki nakibi, Hz. Æsa’næn on iki Havarisi
gibi, Evs ve Hazrec kabilelerinden de on iki temsilcinin
seçilmesini tavsiye.
Æstiñare ve kabul:
Biz de Tebliå hareketinin bu añamasænda; bir taraftan Allah Resulü’nün Akabe bey’atlaræ neticesinde Medine’deki
aktif ve hæzlæ manzaralara bakarak, bir taraftan da Anadolu
insanænæn iki ateñ arasænda kalæp, „Bana bir sahip çækan yok
mu?!.“ feryadæna kulak vererek ve aynæ zamanda Avrupa’da
ve Andolu’daki müslümanlarla, Allah askerleriyle istiñare
neticesinde Akabe bey’atæyla bey’atlañarak; Ve bunun
yanænda; Æslam ñearini neñriyatæyla muhafaza eden merhum
ve ñehid Atæf Efendi’nin hayatlarænæn; keza Æslam Ñeriat’ænæ
muhafaza ve müdafaa yolunda Mustafa Kemal’e karñæ
silahla kæyam eden merhum ve ñehid Ñeyh Said Efendi’nin
hayatænæn ve Kur’an hakaikini aklî ve ilmî delillerle dünya
mülhidlerine ve münkirlerine karñæ muhafaza ve müdafaa
eden merhum ve gazi Bediüzzaman Hazretleri’nin
hayatlarænæn anlatældæåæ ve ayræca Avrupa’da ve Anadolu’da
maddesiyle ve manasæyla, ilim ve fetvasæyla bu Din-i Mübin-
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i Ahmediyye’yi muhafaza ve devlet yapma yolunda varlæk
gösteren siz Allah askerlerinin katældæåæ ñu toplantædan da
teberruk ederek:
„Ñu tarihî ve tarihî olduåu kadar da hayatî öneme haiz
ve aynæ zamanda mübarek Kur’an devletinin, Ñeriat
devletinin ve Æslam devletinin ihya edilmesi ve
dünyanæn gündemine getirilmesine bi Ænayetillah karar
veriyor ve bu hakikatæ Anadolu insanæna, Æslam âlemine
ve bütün bir dünyaya ilan ediyoruz!“
Tahlil:
Biz, Æslam Devleti’nin ilan edilmesi yolunda „Zæmnen ve
ima ile de olsa“ tabirini kullanmæñæzdær. Misak Dergisi’nin
ifadesinde ise, „... kâfirlerin hâkimiyyeti altænda Æslamî devlet
kurulamæyacaåænæn en bariz delili budur. Kim aksini iddia
ediyorsa, Resul-i Ekrem (s.a.v.)’e muhalefet etmiñ ve
delalete düñmüñ olur. Zira ilk Æslam Devleti hicretten sonra
Medine’de kuruldu.“
Çatæñma yok:
Bu iki tabiri mantæk ilminden geçirdiåimizde görülecektir
ki, aralarænda tenakuz yoktur. Çünkü, iki kaziyye arasænda
tenakuzun bulunmasænæn ñartlaræ vardær. Bunlar ñu ñekilde
særalanær:
Mevzu ve mahmulda, zaman ve mekânda, izafette, kuvve
ve fiilde, cüz ve külde ve nihayet ñartta.
Æñte bu ñartlardan birinde ihtilaf ettiåi takdirde tenakuz
tahakkuk etmez.
Nitekim kuvve ve fiil yönünden ihtilaf mevcut olduåundan
„Mekke’de devlet kurulmamæñtær“ demekle „zimnen ve ima
yoluyla“ devletin kurulduåu arasænda bir tenakuz yoktur.
Tabii ki, bunu bilmek ve aralarændaki farkæ fark etmek bir
ilim iñidir, bir ihtisas iñidir ve bir meleke iñidir.
Ve netice:
Demek oluyor ki, bizim: „Zimnen ve ima ile de olsa, Æslam
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Devleti’nin ilan edilmesi...“ ile Misak Dergisi’ndeki „Resuli Ekrem (s.a.v.)’in Mekke’de devlet kurmadæåæ kat’î
haberlerle sabittir...“ kaziyyesi arasænda çeliñki yoktur. Ve
bu, Allah Resulü’ne muhalefet ve dolayæsæyle dalâlet deåildir.
Aksini iddia edenler, bir taraftan Peygamber’e muhalefet
ederken bir taraftan da ilme ters düñüp cehaletlerine kurban
gitmiñ ve dalalete düñmüñ olurlar!..
Üstelik, Misak Dergisi mensublarænæn bilgi yetersizlikleri
yanænda añaåædaki yazælaræ da okumadæklaræ anlañælmaktadær:
„Allah’æn Resulü Æslam Devleti’nin planænæ kuruyor
Æslam hukukunun karakteri bir devletin mevcudiyetini
gerektirir duruma geldiåinde Peygamber bu devletin
kurulmasæ için gereken hazærlæåæ yapmaåa bañladæ. Bununla
ilgili ilk giriñim Medine’ye hicretten önce tamamlanan Ækinci
Akabe Beyatæ oldu. Bu önemli olay, siyer kitaplarænæn da
kaydettiåi gibi özetle ñudur:
Medine müslümanlarændan sayælaræ 75 kadar olan (73'ü
erkek, ikisi kadæn) bir grub Mekke yakænlarænda bir yerde
Peygamber’e söz verir. Bu çok önemli tarihî sözleñme
esnasænda önce Peygmaber konuñarak müslümanlaræ
Allah’a itaata davet eder. Sonra diåerleri söz alær ve biri
Peygamber’e (s.a.v.) sorar: „Efendimiz sizinle neye dair
söyleñiyoruz?“ Peygamber (s.a.v.) cevap verir: „Huzur veya
felaket günlerinde itaat edeceåinize, kötüden sakæncaåænæza,
iyiye yöneleceåinize, Allah hakkændaki iftiralara göåüs
gereceåinize, bana yardæm edeceåinize ve evlerinizi,
zevcelerinizi, kendinizi koruduåunuz gibi size sæåændæåæmæz
zaman beni de koruyacaåænæza dair bana söz veriyorsunuz.
Böylece size cennet açælæyor.“ Onlar sözkonusu ñartlaræ
kabul ederek Peygamber (s.a.v.) ile sözleñirler.
Bu sözleñme ilk Æslam Devleti’nin kurulduåunu, kendisini
devlet bañkanæ tanæyarak hâkimiyyet verdiklerini gösteren,
Peygamber (s.a.v.) ile müslümanlar arasænda yapælmæñ olan
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bir antlañmadær. Antlañmanæn diåer tarafæ añaåædaki
maddeleri kabul eden müslümanlardær:
1- Yeni kurulan devletin iñlerini idarede Peygamber’e
(s.a.v.), kullandæåæ hâkimiyyet bakæmændan itaat.
2- Bu yeni devletin nizamænæ korumak ki, Peygamber’in
„Kötüden sakæncaåænæza, iyiye yöneleceåinize...“ sözünden
anlañældæåæ gibi Æslam hukukudur.
3- Peygamber’i (s.a.v.) korumak ve ona yardæm etmek.
4- Devleti korumak.“ (Æslam Hukukunda Fert ve Devlet,
A. Kerim Zeydan, Kültür Basæn Yayæn Birliåi Yayænlaræ, s.
25-27)
„Tarihin ñahid olduåu en derin bir siyasî plan içerisinde
devletin kuruluñ görüñmeleri için yapælan hazærlæklar
tamamlanmæñ ve bunun neticesi olarak Æslam Devleti ortaya
çækmæñtær. Müñrik Mina hacælarændan, Mekke müñrik
devletine, Yesrib’in müñrik liderlerinden Medine’deki yahudi
devletine kadar Arablar’æn tümünün temsil ettiåi ñirk
çemberinin ortasændaki küçük ve zayæf bir bölgede Æslam
Devleti’nin yöneticileri ve ana hatlaræ belirlenmiñti.
Kelepçenin bileåi sardæåæ gibi müslümanlaræ her yönden
saran bu düñman çemberinin ortasænda tarihte ilk Æslam
Devleti ortaya çækmæñtæ.“ (Nebevi Hareket Metodu, Münir
Muhammed Gadban, c. 1, sf. 164, Nehir Yayænlaræ)
„Bey’atæn konusunu içeren beñ madde gayet kuvvetli ve
açæk olup, gevñeklik ve tahrif kabul etmez niteliktedir. Æslam
üzerine beyat etmek bañka, Æslam devletini kurmak üzerine
beyat etmek bañka bir ñeydir. Kiñilerin müslüman cemaatin
fertlerinden sayælmasæ bañka, Æslam devletinin onlaræn
kanlaræ, canlaræ, mallaræ ve güçleriyle kurulmasæ bañka bir
ñeydir. Bu baålamda baktæåæmæzda Ækinci Akabe Beyatæ savañ
ve cihad beyatædær.“ (A.g.e., sf. 167)
„Federe Æslam Devleti“:
Mâlum, federe devlet demek, bir ülkenin, bazæ tercih
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sebepleri dikkate alænarak, idarî bölümlere ayrælmasæ ve her
idarî bölümün devlet ñeklinde organize ve adeta bir devlet
ñeklinde çalæñmasæ ve bütün bunlaræn bir araya gelip dæña
daha güçlü bir organize ile o ülkeyi dæña karñæ temsil ve
içteki ahengi saålar. Bir bañka ifade ile; bir ülkeye federe
devlet demek, içe karñæ baåæmsæz ise de dæña karñæ baåæmlæ
bir devlet ñekli demektir.
Bu devlet ñekli, Æslam milletlerinde de uygulanabilir.
Mesela; Æran bir devlet, Afganistan bir devlet, Türkiye bir
devlet, Suud bir devlet, Sudan bir devlet, misalleri daha da
çoåaltabilirsiniz. Æñte bütün bunlar birer federe devlettir.
Æsterseniz bunlara; birer mahallî, kutrî, eyalet veya bañka
isimler verebilirsiniz.
Hilâfet Devleti:
Hilâfet Devleti'ne gelince, iñte o federe devletlerin
bañændaki emirler ehl-i hal vel akd olup içlerinden birini bütün
federe devletlerin bañæna getirirler. O da teñkilatænæ kurar,
bünyesine giren devletleri, bir taraftan kontrol ederken bir
taraftan da onlara yol gösterir ve yardæmcæ olur. Ve iñte
„Halife“ bu kuruluñun bañændaki zattær. Asæl görevi ise
unsurlaræ arasænda birliåi saålamaktær.
Æñte bizim „Hakkæ Sahibine Æade“ isimli risalenin 42.-43.
sayfalarændaki sözlerimiz böyle idi. Bir de Misak
mensublarænæn dedikleri federe devletlerini görelim:
„Heva ve hevese dayanan ilahlar rejimi, dünyanæn bazæ
bölgelerinde (ABD, Kanada, Almanya, Æsviçre vs.) „Federe Devlet“ anlayæñæ gündeme getirmiñtir. Federe devletler;
dæñ politika ve savunma alanlarænda yetkiyi federasyona
bærakærlar, diåer alanlarda ise „Tam yetkili“ olarak faaliyet
gösterirler.
Federe devletin kendi hükümeti ve yürütme yetkilerine
haiz devlet bañkanæ vardær. Ayræca hakim olduåu topraklaræn
sænæræ, anlañmalar yoluyla belirlenmiñtir. Bu siyasî rejimlerde;
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tam yetkili ilah „Federasyon meclisi“dir. Bazæ yetkileri
kæsætlanmakla beraber kæsmî ilahlæk hakkæ tanænan „Federal
Meclis“dir. Son yællarda Æslam topraklarænda da (Kuzey
Irak’ta olduåu gibi) „Federe Devlet“ anlayæñæ gündeme
getirilmektedir. Ñurasæ muhakkak ki „La ilahe“ (ilah yoktur)
„illallah“ (ancak Allah (c.c.) vardær) diyen mü’minler, „Federe Devlet“ anlayæñænæ da reddetmiñlerdir. Siyasî rejim ve
sosyal sistem konusunda herhangi bir bilgisi olmayan bazæ
kimselerin „Federe Devlet“ anlayæñænæn, Æslam fækhæna uygun
olacaåænæ zannetmeleri bir vehimden ibarettir. Æslam
fækhændaki „Tevfiz Vezareti“ (eyalet sistemi) ile „Federe
Devlet“anlayæñæ arasænda önemli farklar vardær. Bu fark bañta
„Hâkimiyyetin kime ait olacaåæ noktasænda“ kendisini
gösterir. Ñimdi bu konu üzerinde duralæm.
Yeryüzünde; Æslamî ve cahilî olmak üzere iki tür hâkimiyyet
söz konusudur. Nitekim Kur’an-æ Kerim’de: „Onlar, hâlâ
cahiliyye devrinin o (sapæk) hükmünü mü aræyorlar?
Ñüphesiz bir kanaate sahip olacak bir topluluk için hükmü
Allah’tan daha güzel olacak kimdir?“ hükmü beyan
buyurulmuñtur. Tevfiz Veziri (tam yetkili vezir) halife adæna
hareket eder ve Æslamî hükümleri tatbik eder. Federe Devlet
Bañkanæ; kæsmi ilahlæåæ kabul edilen „Federe Meclis“in
kararlarænæ uygulamak zorundadær.
Ænsanlaræn deåer ölçüleri sürekli deåiñip durduåundan,
hepsinin ittifakla kabul edebilecekleri bir egemenlik
(hâkimiyyet) anlayæñæ da ñekillenemez. Heva ve heveslere
göre deåiñiklik arz eder. Ayræca kuvvet (ister istemez)
hâkimiyyetin tek ölçüsüdür.
Æslamî hükümleri koyan ise Allah (c.c.)’tær ve Allah (c.c.)
kesin bilgi verir. Æslamî hâkimiyyetin temel özelliåi buradadær.
Cahilî hâkimiyyet ise, ne kadar uårañsa da adeta Allah’æn
belirlediåi ölçülerin dæñænda kalæp bir temel bulmaåa
uårañmakta, ama bañaramamaktadær.“
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Bu iki yazænæn tahlili:
Bizim; „Federe Æslam Devleti“ ve „Hilâfet Devleti“ ile Misak
Dergisi’nin „Federe devleti“ arasænda te’vil ve tefsir kabul
etmiyen farklar vardær. Hatta her ñeyden önce bunlara ñunu
sormak gerekir:
Sizin eleñtirinizdeki maksadænæz, „Federe“ ismi midir yoksa
muhtevasæ mædær?
Ñayet „Federe“ ismini kafaya takæp gæcæk alæyorsanæz,
mühim deåildir. Zira bu bir isimdir. Federe kelimesi olmaz
da, yukaræda dediåimiz gibi; Mahallî, kutrî, eyalet ve hatta
harb emirliåi gibi isimler verilir. Ñuranæn vereceåi karara
baålædær. Nitekim: Kerimoålu, bir ara kafayæ „Metod“ tabirine
takmæñtæ. O zamanki cevabî yazæmæzda kendisine demiñtik:
„Bu, bir tabirdir; isterseniz, metod yerine: „Usul, vesiyle,
rah veya yol...“ dersiniz. Ve yine orada ñunu da ilave
etmiñtik: „Cenab-æ Hakk’æn isimleri müstesna, diåer dinî
tabirlerin hepsinde aynæ manayæ tañæyan bañka bañka
kelimeler kullanælær.
Ve ñayet kastedilen isim deåil de muhteva ise, o hususta
da söyliyeceklerimiz ñunlardær:
Bizim; „Federe Æslam Devleti“ ile Misak’æn misal olarak
verdiåi (ABD, Kanada, Almanya, Æsviçre vesaire) federe
devletleri arasænda elbette kæyas kabul etmiyecek derecede
farklar vardær. Biri vahye dayanmakta, diåeri ise insan
kafasæna istinad etmekte; bir bañka ifade ile; biri Kur’an
anayasasæna, diåeri ise yaz-boz tahtasændan ibaret beñerî
anayasalara dayanær; daha bañka bir ifade ile; biri gerek
federe devletler ile Æslam devletleri arasænda olsun ve
gerekse federe Æslam devletleriyle Hilâfet devleti arasænda
olsun herhangi bir farkæn bulunmasæ mümkün deåildir. Fakat
Æslamî olmayan federeler arasænda veya federeler ile
federasyon arasænda zaman ve mekân yönünden farklar
olabilir. Binaenaleyh, bizim „Federe“ye evet dememizle
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Misak mensublarænæn „Federe“ye hayær demeleri arasænda
bir tenakuz yoktur. Zira ñartlar farklædær. Keza:
Bizim „Federe“ ismini verdiåimiz devletle „Tevfiz vezareti“
arasænda zikre deåer bir fark yoktur. Hele hele
„Hâkimiyyetin“ Allah (c.c.)’a ait olmasæ bakæmændan!..
Naiblik Mevzuu:
Muaræz ve muhaliflerimizin üzerinde durduklaræ
mevzulardan biri de Naib’likdir; Naib’ül Halife meselesidir.
Bu babda biz ne demiñiz, onlar ne demiñler? Æñte bizim
ifademiz ve iñte onlaræn tenkidi!
Biz demiñiz ki:
„Cuma imamlarænæn tayini Hilâfet makamæna aittir. Federe
Æslam Devletleri’nin devlet reisleri bir araya gelip asæl halifeyi
intihab edinceye kadar bu makam, niyabeten tarafæmæzdan
icra (ve temsil) edilecektir. Rejimin, partici ve tavizci
kuruluñlarænæn tayin ettikleri cuma imamlaræ muteber
deåildir.“ (Hakkæ Sahibine Æade, sf. 17)
Onlar da ñöyle demiñler:
„Æcra (yürütme) organænæn bañæ halifedir. Hükümet, Kur’an’a
dayanær. Ñura ilkesine göre hareket eder. Hilâfet makamæna
bey’atla gelinir. Ümmetin halifesi yoksa ve müslümanlar
istilaya uåramæñlarsa, Æslam cemaatænæ kurmalaræ lazæmdær.
Bu cemaatæn hedefi, Hilâfet’i tesis etmektir. Bu süreç
içerisinde hiç kimse kendisini Halife’nin naibi ilan edemez.
Ñia’næn Naib-i Æmam anlayæñæ doåru deåildir.“
Tahlil ve cevab:
Misak Dergisi; „Bu süreç içerisinde hiç kimse kendisini
halifenin naibi ilan edemez“ diyor. Biz de; „Asæl halife intihab
edinceye kadar bu makam, niyabeten tarafæmæzdan icra
edilecektir“ dememiz, kendi ilanæmæz deåil, ñuranæn kararæna
müstenid bir ilandær. Ñuranæn kararæ ise; Nass’æn, icma’æn ve
ictihadæn bulunmadæåæ mevzularda muteberdir. Kaldæ ki, Æbni Abidin’in ifadesine göre sultanæn bulunmadæåæ yerde,

85

4-

cemaat emiri sultan hükmündedir.“
„Ñia’næn Naib-i Æmam anlayæñæ doåru deåildir“ denirken
maksat, asæl Ñia mædær yoksa inkælabdan sonra kullanælan
bir tabir midir? Binaenaleyh bu ifadenin vüzuha kavuñmasæ
lazæmdær.
Kadælæk meselesi:
Zaman zaman bu mesele tenkid mahiyetinde gündeme
getirilmektedir. Bu allamelere sormak lazæm:
Evet; bu cemaat takdir ve tebrike layæktær. Ve fakat melek
deåillerdir; aralarænda zaman zaman ihtilaflar çækabilir ve
çækabiliyor da! Nitekim mahkemelerden kararlar çækmæñ ve
tatbik edilmiñtir. Merkezimize gelen ñikâyet mahiyetindeki
dilekçeler adlî makama havale edilmekte, alænan kararlar
taraflara bildirilmektedir. Ama tabii ki; devlet olmuñ bu
ümmetin adlî makamæna! Yoksa partici ve tavizci
kuruluñlaræn veya henüz yerini tayin edememiñ iki cami
arasænda bir beynamaz gibi dönüp dolañanlaræn
makamlaræna deåil! Neden? Çünkü böyleleleri; ya cahildir,
ya haifdir veyahut da mütekebbirdir.
Cahildir: Önlerine getirilen dava ve iddialaræn hüviyet ve
hakikatlarænæ anlamadan konuñurlar!..
Haiftirler: Canlarændan ve mallarændan korkarlar. Kâfir ve
kemalist rejim dendi mi, ödleri patlar, ses ve soluklaræ kesilir!
Bu sebepden ihya ve ilan edilen devlete bey’at edemezler
ve etmezler! Ancak el ve âleme ve hususiyle etrafændakilere
kendilerini haklæ çækarmak için sudan bahaneler bulmaya
çalæñærlar.
Mütekebbirdirler: Kendilerini beåenmiñlerdir;
etrafændakilere buyruk olmak isterler. Hem de bu buyruk
olma heves ve hærsæ o kadar ileri gider ki, etrafændakilerin
ikazlaræ ve hatta kendilerini terk edip gitmeleri bile fayda
vermez!..
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Tavsiyelerimiz:
1- Ælim tahsil ediniz; Her ñeyden önce on iki ilme çalæñænæz.
Nitekim: Bu hususu, bir zamanlar Kerimoålu’na hitaben
Ümmet-i Muhammed Gazetesi’nin Braunschweig’la ilgili
yazælarda ifade edilmiñti.
2- Mal ve can korkularænæ üzerinizden atmanæz
gerekmektedir. Bu arada Tevbe/ 11 ve benzeri ayetleri bir
daha okuyunuz.
3- Allah (c.c.) sevgisine mazhar olmanæzæ istiyorsanæz,
buyruk olma heves ve hærsænæ bærakænæz! Nitekim: „Allah (c.c.)
mütekebbirleri sevmez...“ ifadesi Kur’an’æn bir beyanædær.
4- Ve nihayet yazænæz ve yazalæm!..
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NECES DEVLET
REÆSÆ OLUR MU?
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„Ey iman edenler! Müñrikler necis insanlardær. Artæk
bu yældan sonra Mescid-i Haram’a yaklañmasænlar. Eåer
fakirlikten korkarsanæz bilin ki, Allah dilerse sizi bol
nimetiyle zenginleñtirecektir. Allah ñüphesiz her ñeyi
hakkæyle bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.“ (Tevbe,
28)
Evet; „Neces“ devlet reisi olamaz! Hele hele seçen de
seçilen de neces olursa! Neden? Çünkü, necasetin,
Æslam’da, hâñâ sümme hâñâ yeri yoktur! Necaseti; ne
Hilâfet makamæ kabul eder ne de müslümanlar; Necasetin
ne Kur’an’da yeri vardær ne de Ñeriat’ta! Keza; neuzü billah,
ne Allah’æn ræzasæ vardær ve ne de Resulü’nün! Üstelik
Allah’æn gazabæna uåramanæn yanænda Peygamber’in laneti
de meleklerin laneti de, insanlaræn laneti de ve bütün
lanetçilerin laneti de seçenlerin de seçilenlerin de
üzerinedir!..
Binaenaleyh:
1- Namazlaræ kælænmaz, arkalarændan Tekbir getirilmez,
Kur’an okunmaz, müslümanlaræn mezaræna defnedilmezler!..
Neces olmalaræ hasebiyle de dünya hayatænda atælacaklaræ
yer hela, berzah âleminde cehennem çukuru, ahiret
hayatænda ise, azab-æ mühindir!..
2- Kendilerine dua edilmez, haklarænda rahmet okunmaz,
istiåfar edilmez, cenaze merasimlerine katælæp teñyi edilmez,
mezarlarænæn bañlarænda durulmaz ve oturulmaz!..
Suçlaræ ve haklarændaki hükümler:
1- Kemalistler, demokratlar, laikler; muvahhid deåil,
müñriktirler,
2- Mü’min deåil, kâfirdirler,
3- Ætaatkâr deåil, taåutturlar,
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4- Müslüman deåil, mürteddirler,
5- Særat-æ müstakimde deåil, særat-æ münhariftedirler,
6- Emin deåil, haindirler,
7- Adil deåil, zalimdirler.
Beyyineler ve belgeler:
1- Parti kurma necaseti ve hiyaneti:
Parti kurmak için bir araya gelirler. Bu, hayær ve takva
yolunda yardæmlañma deåil, günah ve düñmanlæk yolunda
yardæmlañmadær; Zira Ñeriat’æ reddeden demokrasiyi ayakta
tutmak için atælan ilk adæmdær. Kur’an ñöyle der:
„... Hayær ve takva yolunda yardæmlañæn ve fakat günah
ve düñmanlæk yolunda yardæmlañmayæn! Allah’tan
korkun! Çünkü Allah’æn ækabæ pek çetindir.“ (Maide, 2)
2- Tüzük hazærlanacak ve ikinci maddesinde ñöyle denecek:
„Partimiz, mevcut anayasamæzæn çerçevesi içinde
kurulmuñtur.“ Bunu bir müslüman söyleyebilir mi?
3- Seçim kanununun dördüncü maddesi ñöyle: „Partiler,
Atatürk ilke ve inkilaplaræna göre çalæñær.“ Ænkilab köpekleñme
demektir;
4- Hazærladæklaræ tüzük, Æçiñleri Bakanlæåæ’na verildikten
sonra parti binalaræna gidip put Kemal’in timsali ve sembolü
asælacak! Bu adamæn fotoårafæyla Ebu Cehil’in fotoårafæ
arasænda fark yoktur. Bu itibarladær ki, Kemal’in fotoårafænæ
bir müslüman ne asabilir ve ne de böyle bir binada oturabilir!
5- Sandæk bañæna! Sandæk demokrasinindir. Bir müslüman,
Ñeriat’æ reddeden böyle bir sandæåæn ne bañæna gidebilir ve
ne de içine girip çækabilir! Giderse, iman pasaportunu sandæk
bañænda veya sandæåæn içinde bærakær, döner!..
6- Artæk milletvekili seçilmiñ, ñirk meclisine girmiñ, kürsüye
çækmæñ yemin ediyor ve diyor ki, „Ñeriat’æ deåil, Kur’an
anayasasænæ deåil, bunlara ters düñen ve düñman kesilen
anayasayæ ve dinin temeline konan (98) maddeden ibaret
Atatürk ilke ve inkilaplarænæ...“ koruyacaåæna, ne ñekilde
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olursa olsun, yemin eden bir kimse müñrik olmaz mæ?
7- Artæk yerine geçip oturacak! Ama nerede ve kimlerle?
Dar’ün-Nedve meclisinde ve Ebu Cehiller’le! Meclisin açælæñæ
yapælacak! Ama Besmele ile deåil, Put Kemal’in huzurunda,
hem de timsaline karñæ ve „Hâkimiyyet kayætsæz ve ñartsæz
milletindir“ ñeklindeki küfrün cümlesini tekrar ederek!..
Halbuki bir müslüman, ne böyle bir binaya girebilir ve ne
de geçip oturabilir! Hatta orayæ yækmak ve yakmak lazæmdær!
Biz inanæyoruz ki, kæsa zamanda, ihya ve ilanæ yapælmæñ olan
Æslam devleti Anadolu’da hükümetini kurduktan sonra meclis
binasænæ yækacak ve yakacaktær! Ñirkten ve puttan eser
bærakmæyacaktær. Yapanlaræ da rahmetle deåil, lanetle
anacaktær.
Allah Resulü (s.a.v.) öyle yapmæñtæ: Bir ara münafæklar
ñehrin kenarænda, müslümanlaræn birliåini parçalamak, onlaræ
zayæf duruma düñürmek için bir mescid yaptærdælar ve
Peygamber’i de açælæñæna çaåærdælar. Kötü niyyetli olduklarænæ,
Allah’æn bildirmesiyle bilen Hz. Muhammed (s.a.v.) adam
gönderip o mescidi yæktærdæ ve yaktærdæ. Hz. Æbrahim’in putlaræ
kærmasænæn altænda yatan sebeb de bu idi. Keza Hz. Musa,
kendisi sefere çæktæktan sonra tapælmak üzere, Samiri
tarafændan yapælan heykeli kærdæktan sonra yaktærmæñ ve
denize attærmæñtær. Bu kæssayæ Kur’an ñöyle haber verir:
„... Üstüne kapanæp bel bükerek önünde eåildiåin
ilahæna bir bak! Biz onu mutlaka yakacaåæz, sonra
darmadaåæn edip denize savuracaåæz.“ (Taha, 97)
Ulema, iñte bütün bunlaræ nazaræ itibara alarak ñöyle bir
kaideye varmæñlardær: „Herhangi bir yer, Allah’a karñæ isyan
edilmek ve bañkaldærælmak üzere yapælmæñsa öyle yerler
yækælmalæ ve yakælmalædær.“
Evet; iñte günün Türkiye’sinin Büyük Millet Meclisi dedikleri
bina da bu hükme girmektedir. Çünkü orasæ, Allah’æn Ñeriat’ænæ
inkâr edilip beåenilmediåi, kendi kafalaræna göre kanun
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çækarældæåæ bir yerdir.
Aklæma bir hikâye geldi: Köy aåasænæn, biriyle bir davasæ
varmæñ! Aåanæn verdiåi direktife göre de ñahitliåini yapæp
köye dönen hocaya: „Aåa davayæ kazandæ mæ?“ diye
sormuñlar. O da cevap vermiñ: „Aåa davayæ kazandæ ama
bende de din kalmadæ!..“
Evet yalan yere ñahitlik yapmak çok aåær ve hatta küfre
götürecek derecede bir günah! Fakat ñirk meclisi sakinleri,
o noktaya gelinceye kadar; ne çamlar devirdiler ne küfürler
savurdular, ne ñirkler yaptælar ve neticede maneviyyat diye
bir ñey kalmadæ; herñey toz-duman olup gitti; lisan-æ kal ile
olmasa bile lisan-i hal ile her biri ayræ ayræ veya aåæz aåæza
vererek, „Biz, milletvekili olduk ama bizde de din kalmadæ!..“
demiñ olmuyorlar mæ?
b) Oy verme necaset ve hiyaneti:
Süleymanîler, çok azæ müstesna, Nursiler, yine çok azæ
müstesna, ñeyhlik ve müridlik makamænda bulunanlar, çok
azæ müstesna; Æmamlar ve hocalar, çok azæ müstesna! Æñte
bunlar; neceslere oy verir, onlaræ ñirke iter, kendileri de
necasete bulañærlar!..
„Küfre ræza küfürdür, zulme ræza da zulümdür!.. Eåer
küfre sapacak olursanæz, artæk Allah’æn size hiç ihtiyacæ
yoktur ve Allah kullaræ için küfre ræza göstermez...“
(Zümer, 7)
„Zulmetmiñ olanlara en ufak meyille meyletmeyin!
Sonra size ateñ dokunur ve sizin için Allah’tan bañka
dostlarænæz yoktur, yardæm da göremezsiniz.“ (Hud,
113)
c) Tevhid ve ñirk:
Tevhid ehli: „Hâkimiyyetin kayætsæz ve ñartsæz Allah’a ait
olduåunu kalbiyle tasdik, diliyle ikrar, hareketleriyle isbat
eder.“ Ñirk ehli ise, taåuta (Put Kemal’e) inanær; onun
getirdiåi ñirk sistemine baålædær, kemalist düzenin
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anayasasæna baålædær ve; „Hâkimiyyet kayætsæz ve ñartsæz
milletindir“ der ve kanun yapma yolunda milleti ve kendilerini
Allah’æn yerine kor, Allah’æn Ñeriat’ænæ deåil, kendilerinin
çækarttæåæ kanunlaræ dünya ve devlet hayatæna tatbik eder. Ya
Demirel gibi, gönülleri Anætkabir’e baålædær ya da Erbakan
gibi bir ayaåæ camide bir ayaåæ da Anætkabir’dedir. Bunlar
zaman zaman Anætkabir’e gidip arz-æ endam eder, saygæ ve
tazim duruñu yapar, sadakat ve baålælæklarænæ göstermek
üzere, biri defteri imzalar, diåerleri de onu tastik ve te’yid
eder, el baålar ve divan dururlar. Ve bu suretle Kemal’e kul
olduklarænæ, ubudiyyette bulunduklarænæ ifa ve isbat etmiñ
olurlar.
d) Cezalar tertib etme:
Binlerce ulemayæ ve pañalaræ Put Kemal, idam ettirmiñtir,
sürgüne göndermiñ veya boådurmuñtur. Halk Partisi
devrinde „Takrir-i Sükun“ ismi altænda kanunlar çækartælmæñ,
müslümanlar zindanlara atælmæñ ve tærnaklaræ sökülmüñtür.
Menderes devrinde olduåu gibi, koruma kanunu ve 163.
madde çækarælmæñ ve bu suretle nice müslümanlar hapse
atælmæñ ve nicelerinin de aåæzlaræna kilit vurulmuñtur. Demirel
devrinde olduåu gibi, Devlet Güvenlik Mahkemeleri
kurulmuñ, olaåanüstü yetkiler verilmiñ ve bu suretle de
katillere, canilere verilmeyen cezalar, Ñeriat’æn devlet
olmasænæ isteyenlere verilmiñtir. Özal devrinde de çækarælan
terör yasasæ, bugüne kadar çækarælan kanunlaræn en ñiddetlisi
olmuñ, 36 sene hapse mahkum edilmenin yanænda mal
varlæåæna da el konmuñtur.
e) Ve bunlar, aynæ zamanda katildirler, canidirler, zanidirler
ve nihayet bunlar uñaktærlar! Zira bunlar; Bosna-Hersek’te
olsun, Azerbaycan’da olsun, yapælan katliamlara, 50-60 bin
kadænæn namusuna yapælan tecavüzlere, göçe zorlanmalara
seyirci kalmæñlardær ve laf ebeliåi yapmakla vakit
geçirmiñlerdir. Devlet olarak müdahale etmemiñlerdir. Bir
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küfür kuruluñu olan Birleñmiñ Milletler’e de NATO’ya da
baålæ kalmæñlar, onlardan medet ummuñlardær, onlardan
emir ve tavsiyeler beklemiñler, ñeytandan ñefaat
ummuñlardær!..
Bütün bunlar da gösteriyor ki, kemalistlere emanetler
teslim edilemez. Savañ, yaræn da Sancak’a, Kosova’ya,
Makedonya’ya ve benzeri yerlere sæçradæåænda yine sessiz
kalacaklar ve laf ebeliåiyle vakit geçireceklerdir. Yaræn da
Æstanbul’a ve benzeri yerlere tecavüz bañladæåænda
ñañmæyacaksænæz.
Din ve Ñeriat düñmanlæåæ:
Bütün bu kanunlaræn çækarælmasænda ve cezalaræn tertip
edilmesinde tek bir gayeleri vardær. O da Ñeriat’æ susturmak,
din devlet bütünlüåünü öldürmektir.
Seçen de seçilecek olan da müñriktir:
Bütün bunlaræ bizzat yapanlar, devam ettirenler, devam
ettirenleri ayakta tutmak üzere onlardan yana olanlar,
meddahlæåænæ yapanlar, oylaræyle, mallaræyla, hocalæk
kisvesiyle, ñeyhlik makamlaræyla destekliyenlerin hepsi aynæ
hükme, ñirk hükmüne tabidirler ve cehennemde onlarla
beraberdirler.
Verdikleri hüküm ve kararlar:
Kemalistlerin ve ikiyüzlülerin verdikleri hüküm ve kararlar
geçerli deåildir. Æster devlet reisliåine seçilsin, isterse
bañbakan veya herhangi bir bakan olsun veya meclis
bañkanlæåæna seçilmiñ olsun veyahut da herhangi bir makama
getirilsin, verdikleri kararlar geçerli deåildir. Keza; çækardæklaræ
veya imza ettikleri kanun ve kararlar da muteber deåildir.
Çünkü bunlar müñriktirler, bunlar birer mürteddir ve nihayet
bunlar birer kâfirdirler. Kâfirlerin ise mü’minler üzerinde
velayet ve söz haklaræ yoktur.
Açælan yaralar derindir:
Bugüne kadar, Æslam Dini’ne ve ümmet ruhuna vurulan
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darbeler, açælan yaralar çok büyük ve çok derin olmuñtur.
Fakat ñu son Çankaya cenaze merasimi var ya; daha
büyük ve daha derin olmuñtur! Neden? Çünkü:
Laik kafalælaræn cüret ve cesaretini artærmæñ, iman ve Tevhid
ehlinin yüreåini yaralamæñ, onlaræ hayal kæræklæåæna uåratmæñtær;
ñöyle ki:
Laik kafalælar ve Ñeriat düñmanlaræ, bundan böyle kendi
aralarænda diyecekler ki, „Biz, bu müslümanlaræn dinine
sövsek, iman ve Ñeriat’laræna küfretsek, Ñeriat’æ hor görüp
yerine küfrün ve kâfirin kanunlarænæ getirsekde, 163'ü kaldæræp,
Ñeriat isteyenlere ve Ñeriat’æn devlet olmasænæ isteyenlere
36 sene hapis, milyonlarca mal varlæåæna el koyma cezasiyle
cezalandærsak da bu müslümanlar; bu hacælar ve hocalar,
bu ñeyhler ve müritler, biz hayatta kaldæåæmæz müddetçe
bizden oylarænæ ve yardæmlarænæ esirgemiyecek; öldükten
sonra da hatim ve Yasin’leriyle, Tekbir ve dualariyle ve
nihayet mezarlaræmæzæn bañæna kadar gelip diz çökerek
Kur’an okuma ve rahmetle yad etmeleriyle bizi
uåurlayacaklardær... Ve ilave ederek diyecekler ki:
„Biz artæk iñin kolayænæ bulduk; her yerde ve her zaman
laikliåi ve demokrasiyi savunur, aåzæmæzdan düñürmeyiz!
Buna mukabil, zaman zaman camiye gideriz, zaman zaman
hacca gideriz; zaman zaman: „Ænñaallah, mañaallah, Allah
korusun, Allah’æn verdiåi canæ kimse alamaz“ gibi laflar
ederiz! Hanæmlaræmæz da bize yardæmcæ olurlar; içki içmemizi,
bañæ açæk gezmelerini delillendirirler ve: „Biz hem içkimizi
içeriz hem bañ açæk gezeriz ve hem de hacca gideriz!..“
derler ve böylece müslümanlaræn yanænda müslüman
olduklarænæ ilan ederler!..
Üç sænæf insan:
1- Cübbe ve saræåæyla, sakal ve ñeyhlik ünvanæyle Özal’laræn
cenazelerine katælan hocalar ve ñeyhler;
2- Bunlaræn bu hallerine bakæp ñañæran halk;
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3- Üçüncü bir sænæf da, böyle cenazelere katælæp Tekbir
getiren, rahmet okuyan, ziyaretine gidip mezarænæn bañænda
el baålayan hocalaræn birer bel’am, ñeyhlerin de birer
sahtekâr, katælan halkæn da birer hevam olduklaræna inanær;
bir taraftan cenazelerinize katælanlaræn Æslam’dan nasibini
almamæñ birer beyinsiz olduklarænæ gerçek müslümanlaræn
ise, sizleri ikaz ve tel’in ettiklerini hatærlatmak suretiyle
bütün bir dünyaya ilan ederken, Ñeriat düñmanlarænæn
münafikâne olan bu hareketlerini ortaya çækarær, cüretlerini
kærar ve nihayet hayatlarænæn da mematlarænæn da rezil ve
kepaze olduklarænæ ortaya koyarlar!
Ve yine bu üçüncü sænæf insan; ilave ediyor, katælan hoca ve
ñeyhlere dönerek diyor ki: „Nasæl, yaptæåænæzæ beåendiniz
mi? Siz Ñeriat’æn yanænda deåil, demokrasinin ve laik
kafalælaræn yanænda yer aldænæz ve bu suretle Æslam’æn devlet
olmasænæ en az elli sene geciktirdiniz ve gecikmesine sebep
oldunuz! Ñayet sizler, hocalar olarak, sizler de ñeyhler
olarak, böylelerinin cenazelerine gitmeseydiniz, müritler
de cemaatler de gitmezdi; demokrat kafalælaræn köpek lañesi
gibi cesetleri ortada kalær da diåerlerine ibret dersi olurdu!
Deåil mi? Ve bu halinizle; „Ümmetim üzerine en çok
korktuåum; ñañærtæcæ, saptæræcæ imamlardær!“ ñeklinde varid
olan hadisin ñümulüne girmediniz mi? Bunun hesabænæ
nasæl vereceksiniz?!.“ Kur’an’æn ñu ayet-i celilesini hiç mi
okumadænæz?
„Onlardan ölen birinin namazænæ hiç bir zaman kælma,
mezarænæn bañænda durma! Çünkü, onlar, Allah ve
Resulü’ne karñæ küfre saptælar ve fasæklar olarak öldüler.“
(Tevbe, 84)
Æstitrat yoluyla yapælan bu ilavelerden sonra asæl
mevzuumuza dönelim ve diyelim ki:
Ya kim seçilecek?
Ñeriat, kimin seçilmesinin cevazæna müsaade ediyor,
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fetvasænæ veriyorsa, iñte o seçilecektir. Kur’an ñöyle der:
„Hiç ñüphe yok Allah size emanetleri ehline teslim
etmenizi ve insanlar arasænda hükmettiåiniz zaman
adaletle hükmetmenizi emrediyor. Bununla Allah, size
ne güzel öåüt veriyor.“
„Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Peygamber’e
itaat edin ve sizden olan emir sahiplerinize de. Eåer bir
ñeyde anlañmazlæåa düñerseniz, artæk onu Allah ve
Resulü’ne götürün. Ñayet Allah’a ve ahiret gününe
iman ediyorsanæz. Bu, hayærlæ ve netice itibariyle de
daha güzeldir.“ (Nisa, 58-59)
Tahlil:
a) Emanetler arasænda en büyüåü devlet idaresidir. Neden?
Çünkü diåer bütün emanetler buna baålædær.
b) Devlet emanetini ehline teslim etmemek ihanet ve
hiyanettir.
c) Hakimler hükmettiåi zaman adaletle hükmetmeleri
gerekir. En büyük hakim de devlet reisidir.
d) Devlet reisi adaletle hükmettiåi taktirde, Allah ve
Resulü’ne itaat farz olduåu gibi devlet reisine de itaat
farzdær.
e) Herhangi bir ñeyde bir anlañmazlæk çæktæåæ takdirde
Allah’æn Kitab’æna, Peygamber’in sünnetine götürülmesi hem
güzel ve hem de hayærlædær.
f) Ve bütün bunlar, mü’min olmanæn gereåidir, yani aynæ
zamanda bir iman meselesidir.
Emanete ehil olmanæn ñartlaræ:
1- Bir kere imanæn altæ ñartæna ve bu arada Ñeriat’æn yegane
adil ve yegâne güzel nizam olduåuna inanmæñ olacaktær;
2- Ælim ehli olacak, yani Ñeriat’æ usul ve füruuyla bilecek, bir
bañka ifade ile 12 ilmi gereåi gibi tahsil etmiñ olacaktær;
3- Ñeriat’æ, kendi ve aile hayatænda yañæyacak ve amelen de
mükemmel olacaktær, takva ehli bulunacaktær;
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4- Cesarete sahip olacaktær;
5- Ædarî kabiliyyete sahib olacaktær;
6- Tavizsiz, ivezsiz olacak, mala haris, ñöhrete düñkün
olmayacaktær;
7- Mütevekkil olacak, her iñinde Allah’a güvenecektir.
Æñte kitap ve sünnet'in æñæåæ altænda ulemanæn tesbit ettiåi
ehliyet ñartlarænæn bañlæcalaræ bunlardær. Æñte Ümmet-i
Muhammed’in böyle birisini bulup devletin bañæna getirmesi
kendilerine farzdær; Allah’æn emridir.
Ehliyetsizler idare etti:
Cumhuriyet devri boyunca, Mustafa Kemal da dahil, devlet
riyaset makamæna, bu ñartlardan mahrum, ehliyetsiz, ihanet
ve hiyanetin içinde olan kiñiler getirilmiñtir. Ve iñte bu
yüzdendir ki, memleket maddeten de manen de batmæñtær.
Zira „Emir ve idare ehliyetsiz ellere teslim edilirse, o
memleketin kæyameti kopar, durumuna düñmüñtür...“ sözü
bir hadis-i ñerif’ten mülhemdir.
Size düñen sadece bir ñey var:
Ñu hakikatæ, son derece açæk, net ve kesin söylüyor ve ilan
ediyorum ki, „Ey Hacæ ve Hoca Efendiler, Ey Derviñ ve
müritler, Ey Süleymaniler ve Nursiler, Ey milliyetçiler ve
ærkçælar, Ey amir ve memurlar, Ey öåretmenler ve öårenciler
ve Ey yañlælar ve gençler ve Ey bütün bir millet!“ Tekrar
ediyor ve diyorum ki:
„Partileri terk ediniz, kemalizmi terk ediniz, laikliåi de
demokrasiyi de terk ediniz ve bütün bunlardan tevbei nasuh ile tevbe ediniz de 16. Ñevval 1412’e tekabül
eden 18.04.1992 tarihinde ehliyeti sabit, ñer’î esaslara
göre intihab edilen ve aynæ zamanda ihya ve ilanæ
yapælan Anadolu Eyalet (Federe) Æslam Devleti’nin
bañæna getirilen ñahsa (Cemaleddin Hocaoålu’na)
bey’at edip, onun etrafænda toplanæp vahdeti saålayænæz
ve Tevhid ehli olduåunuzu isbat ediniz ve bunu
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geciktirmeyiniz! Aksi halde ya ñirk içinde bey’atsæz
teneñire çækarsænæz ya da mealini göreceåiniz ayet-i
kerime’nin tenbih ve ikaz ettiåi, kalbi kararæp
mühürlenmiñ olanlardan olursunuz!..“ Kur’an’da Allah
ñöyle buyurur:
„Æman etmiñ olanlar için, Zikrullah’a ve haktan inip
gelene (yani, Zikrullah’æn ve Hakk’æn her çeñidine ve bu
arada Kur’an devletine, Ñeriat devletine) boyun eåip
(bey’at edip) teslim olmanæn zamanæ gelmedi mi? (Bu
iman iddiasænda) bulunanlar, bundan önce kendilerine
kitap verilmiñ, sonra üzerlerinden uzun bir süre geçmiñ
(ha bugün - ha yaræn derken), böylece kalpleri de
katælañmæñ bulunanlar gibi olmasænlar. Zaten onlaræn
ekserisi yoldan çækmæñ bulunmaktadær.“ (Hadid, 16)
Ve netice:
Bütün bu açæklamalaræn æñæåæ altænda ilan ediyor ve diyorum
ki: „Sizin için iki yoldan biri vardær; ya teslim veya
cevap! Aksi hal; gazab yoludur, cehennem yoludur!..“
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TÆCARETTE
ÆSLAM AHLAKI
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Elhamdülillah, öyle bir dine sahibiz ki, gecesi gündüzü
kadar berraktær. Ve bu, bir hadis-i ñerif mealidir; öyle bir
kitaba sahibiz ki, hakkæn tâ kendisidir; batæla bünyesinde
yer vermesi ñöyle dursun, etrafænda dönüp dolañmasæna
bile müsaade etmemiñtir. Ve öyle bir Peygamber’in
ümmetiyiz ki, gelmiñ geçmiñ bütün Peygamberlerin hatemi,
efdali ve her sahada insanlæåæn, Æslamlæåæn, medeniyyetin,
terakki ve tekâmülün timsali, eñsiz ve emsalsiz bir nümune!
Söz, fiil ve hareketlerinde hikmet ve merhamet dolu bir
kaynaktær...
Ve iñte böyle bir kitap, böyle bir din ve böyle bir
Peygamber, elbette müslümanlaræ ticarî sahada da ihmal
edemezdi, etmemiñtir de! Nitekim; sænaî sahada da ziraî
sahada da yeraltæ, yerüstü servetleri iñletmede de emirler
vermiñ, tavsiyeler yapmæñ ve gereken yollaræ en ince
noktalaræna kadar göstermiñtir. „Allah, imanlæ sanatkâræ
sever“, „Koyun besle! Zira bu pek bereketlidir“, „Bir
kimse ziraatçælæk yapar da ondan insan, hayvan, kuñ
ve kurt faydalanærsa, bütün bunlar kæyamet gününde
sevap defterinde tartælær“ ve „Nihayet ræzkæn onda
dokuzu ticarettedir“ ñeklinde terceme edeceåimiz sözler
birer Peygamber ifadesidir.
Nümune-i timsal olmak durumundayæz:
Allah Resulü (s.a.v.), Medine’ye hicretini müteakib bir
mescid inña ettirdikten sonra, hemen ticarî mevzuu
gündeme getirir, müslümanlaræn bir pazar kurmalarænæ teñvik
ve tavsiye eder ve ayræca söz, fiil ve hareketleriyle örnek
olur. Ve müslümanlaræn her sahada olduåu gibi, ticarî
mevzuda da örnek teñkil etmelerini emir ve tavsiye eder...
Binaenaleyh, siyasî mevzuatta olsun, zikir ve tarikat
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mevzuunda olsun salâh ve æslaha çalæñæp meseleleri hakkæn
zeminine oturtan ferd ve kuruluñlaræmæz, siyaset ve
devletimiz, ticarî sahada da elbet de örnek olacaktær. Ve
„Æñte zikir ve tasavvuf budur, ve iñte siyaset ve metod budur
ve iñte hâkimiyyet ve devlet budur; yoksa sizin takib ve
tatbik ettiåiniz deåildir, metod ve siyaset deåildir, devlet ve
hâkimiyyet deåildir...“ deme noktasæna geldiåi gibi, ticaret
sahasænda da Æslam’æn getirdiåi ñartlaræ, usul ve kaideleri,
güzel ahlak ve bunun esaslarænæ takib ve tatbik etmek
suretiyle de; yolunu ñañærmæñ, ñahsî menfaatlaræ amme
menfaatlarænæn üstüne çækarmæñ, yalan, dolan, hile ve
desiselerle birbirine kazæk atan ve nihayet; „Sen öl, ben
yañayacaåæm!..“ diyecek hale gelen dünya insanlæåæna da
„Æñte gelin; ticaret ñartlarænæ, usul ve kaidelerini, ticarî ahlakæ
bizden öårenin diyecektir ve demelidir!..
Keza; Bu faaliyeti, Avrupa sathænda müesseselerini kurup
zeminine oturttuktan sonra, Avrupa ile Anadolu arasænda
seferler tertib edecek ve bundan sonra da, Æslam ülkeleri
arasæ seferler tertip edip helal kesim ve helal kazanç
saålæyacak olan ortak pazaræn nüvesini teñkil edecektir. Æñte
öyle bir ticarî faaliyetin Ñeriat nokta-i nazarændan riayet
edilmesi gereken ñartlarænæ, gelin bizden öårenin!“ diyecektir
ve demelidir.
Æñte bu noktadan hareketle:
1- Ticarî sahada müslüman cesur, cevval ve faal olmalædær;
Korku yolunda ve yönünde færsat kaçæranlar ticarî sahada
bañarælæ olamazlar. Ne demiñ atalar: „Sirkeyi, saræmsaåæ
düñünen kelle-paçayæ yiyemez!“
2- Æstiñareye riayet etmelidir; ehil kiñilerden bir istiñare
heyeti kurmalæ; zaman zaman bir araya gelip gündemdeki
meseleleri görüñmelidir. Zira; „Æstiñare eden aldanmaz!“ bir
hadis mealidir.
3- Æyi niyyet sahibi olmalæ, gaye hizmeti esas almalæ, ticarî
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faaliyetin aynæ zamanda bir ibadet olduåunu unutmamalæ
ve daima Rabb’ülâlemin’in ræzasænæ gözetmelidir.
4- Bir ticarî faaliyetin tayyib ve tertemiz bir kazanç
saålamasæ için añaåædaki ñu dört ñarta riayet edilmelidir:
a) Malæ alærken kötülememeli, satarken medhetmemelidir;
iñte mal ortadadær, demeli ve fakat aslæna ve esasæna uygun
bir ñekilde cinsini ve vasfænæ söyleyebilir; bunda bir beis
yoktur ve hatta lüzumludur.
b) Bir kusuru ve bir ayæbæ varsa onu mutlaka söylemelidir.
c) Yalan söylememeli ve hele hele asla yemin etmemelidir.
5- Bu ñartlara riayetin ötesinde bir ñart daha vardær ki, o
da çalæñtæåæ yer; ya kendinin olmalæ veya sahibinin ræzasæ
bulunmalædær. Zira sahibinin ræzasæ yoksa, iñgalci, gasæb ve
zalim sayælær, elde ettiåi kazancæn ne dünyada beti bereketi
olur ve ne de ahirette bunun hesabænæ verir ve hatta böyle
yerlerde kældæåæ namazlar bile en azændan kerâhetlidir.
Siz, bir de ticaret yerinin veya oturulan yerin vakfa ait
olmasæ hususunu düñünün; kendi menfaatænæ ammenin yani
vakfæn zararænda aræyor demektir ki, bu asla kendisine hayær
getirmez; her geçen gün sol defterine günah yazælær. Buna
bir misal vermek gerekirse, köpek misali: Köpek diliyle
törpüyü yalæyor; yaladækça törpünün çækæntælaræ dilinden kan
çækartæræyor. Köpek de dilinden çækan bu kanæ emdikçe emiyor
ve zannediyor ki, bu kan bana dæñarædan geliyor! Halbuki
kendi vücudunun kanænæ emip bitiriyor. Ve iñte vakæf malænæ
yiyen de tæpki buna benzer; görünüñte kâr ettiåini zanneder
ama gerçekte kendini ve kendi kanænæ bitirir...
6- Helal kesim ve helal kazanç saålamaya çalæñmalæ ve
bereketin, kâræn azænda olacaåænæ unutmamalædær; sürümden
kazanmaya gayret göstermelidir.
7- Æñyerini Besmele ile açmalæ ve Besmele ile kapamalædær.
8- Alæñænda veriñinde davaya hizmeti düñünmeli, bærakacaåæ
kâræn Allah’æn evine ve davasæna harcanacaåænæ unutmamalæ
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ve alæñveriñini mutlaka Allah evinin (caminin) dükkanændan
yapmalædær. Ve unutmamalædær ki, yapælan bu alæñ-veriñ netice
itibariyle Allah ile olan bir alæñ-veriñtir ve Allah ile olan bir
icraattær; hile ve desise girmediåi takdirde böyle olan satæñlar
elbette kâr getirir ve aynæ zamanda sevap getirir ve
kazandæra kazandæra günün birinde hedefe yaklañtærær.
9- Peñin almalæ, veresiye bærakmamalædær. Veresiye bæraktæåæ
takdirde vaktinde ve zamanænda ödemeli ve verdiåi söze
sadæk kalmalædær. Esasen, günümüzün ticarî faaliyetinin
kazanmamasæ, zarara gitmesi ve iflas etmesinin bañlæca
sebeplerinden biri ve hatta birincisidir. Düñünün bir kere;
genelde bir kæsmænæ peñin, bir kæsmænæ da veresiye bærakmak
suretiyle taraflar elbette birbirine yardæmcæ olmalædær ama
bir ñartla: Dediåimiz gibi verilen söze vaktinde riayet
edilmeli borçlar ödenmelidir! Örnek bir cemaat ve örnek
bir ümmet olmanæn særræ iñte buradadær; ne pahasæna olursa
olsun, alacaåændan ziyade vereceåini düñünmeli, hazærlæåænæ
yapmalæ ve alacaklæ kapæya geldiåinde onu boñ çevirmemeli
ve hatta sermayesinden kesmeli yani yeni mal almamalæ
ve borcunu mutlaka zamanænda ödemelidir.
Bu babda bir de Allah Resulü’nü dinleyelim:
1- „Bir kimse üç ñeyden uzak olarak ölürse o cennete
girer: Kibirlikten, hileden ve borçtan.“ (Hâkim merfuan
rivayet etmiñtir)
2- „... Borçlanær, ama ödeme niyyetinde deåildir. Sonra
ölür. Allah kæyamet gününde karñælæåænæ alær, alacaklæya
verir.“ (Aynæ kaynak)
3- „Bir kimse ödeme niyyetiyle insanlaræn malænæ alærsa
(Allah yardæm eder) o da kolayca borcunu öder: Telef
etmek niyyetiyle alærsa, Allah da onu telef eder.“ (Buhari)
4- „Zengin bir kiñinin borcunu ödemeyi uzatmasæ bir
zulümdür...“ (Buhari)
5- „Satarken, alærken, alacaåænæ talep, borcunu eda
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ederken kolaylæk gösteren kimseye Allah rahmet
eylesin!“ diye buyurmuñtur. (Buhari)
6- „Sizin en hayærlænæz, borcunu ödeme yönünden en
güzel olanænæzdær.“ (Beyhaki)
7- „Biri Peygamber (s.a.v.)’e sordu: Ben Allah yolunda
savañærken ölürsem, benim günahlaræm silinir mi? Evet
(hepsi silinir de borç müstesna)!“ (Müslim)
8- „Nefsim yed-i kudretinde bulunan Allah (c.c.)’ye
yemin ederim ki, bir adam, Allah yolunda öldürülürse,
sonra dirilirse, sonra tekrar öldürülürse, sonra tekrar
dirilirse, üzerinde de borç olsa, borcunu ödemedikçe
cennete giremez.“ (Nesei)
9- „Beni Æsrail’den birisi, bazæ vatandañlarændan ödünç
para alarak bin dinar ister... Parayæ ödemek üzere deniz
seferine çækar. Gemi bulamaz. Halbuki parayæ vaktinde
ödemek ister. Gemi bulamayan bu adam, bir odun
parçasæ alær. Odun kütüåünü oyarak içine bin dinar
koyup Allah’æm bunu sahibine ulañtær, diye denize atar.
Alacaklæ olan kimse de deniz kenaræna çækar. Kenarda
bir odun parçasæyle karñælañær. Odunu, ailesinin yakmasæ
için eve getirir. Yakælmasæ için odunu parçalayænca
içinden bir mektupla bin dinar çækar!..“ (Buhari)
Oku ve düñün:
Æñte borcu zamanænda ve yerinde ödemenin cennete
girmesine, ödememenin ise giremiyeceåine, sebep olacaåæ
zikredilmektedir. Keza; borcu yerinde ve zamanænda eda
edenlerin kerâmet sahibi olacaåæ gibi, savañlarda ñehid de
olsa, borç günahæ affedilmiyecektir. Ve yine borcunu
vaktinde ödemiyenler birer zalim olacaklaræ gibi ödeyenlerin
ise Peygamber’in rahmet duasæna mazhar olacaåæ
bildirilmektedir.
10- Yazæya geçme:
Ticarî faaliyette de yazæ esastær; alæñænda-veriñinde,
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peñininde, veresesinde defter tutmalæ, sæcaåæ sæcaåæna
deftere kaydetmelidir. Hele hele veresiye kaldæåænda ödeme
gününü, tarihini, tümünü veya taksitini yazæya geçmeli ve
senede baålamalædær. Hatta uygun görülüyorsa bir de ñahid
tutmalædær ve imzasænæ almalædær. Ve ne pahasæna olursa
olsun, yazæ iñini ihmal etmemelidir. Zira insan unutkandær,
unutabilir; anlañmazlæklara, ñikâyetlere, kærælma ve
darælmalara götürebilir; zararlara sokabilir. Ve bu, Kur’an’æn
emir ve tavsiyesidir. Bakara, 281-282 ayet-i celileleri bunun
bir ifadesidir. Bu iki ayeti mutlaka okumalædær. Hem de birkaç
sefer tekrar etmeli, emir ve tavsiyelerini esas almalædær. Bu
ñekilde yazæya geçmeyi ihmal edip ñahsæ veya müesseseyi
zarara soktuåu taktirde zarar ve ziyanæ ödemelidir.
11- Arabaya binmeden önce, onu kontrol etmeli, bilhassa
suyuna ve yaåæna bakmalædær. Normal süratine dikkat etmeli,
uykusu varsa arabaya asla binmemelidir. Aksi halde
doåacak zarar ve ziyan kendisine ait olur. Aksi haldeki
hareket ne olur? Arabanæn devrilmesine, hasar görmesine,
malæn zayi olmasæna ve hatta kendisinin veya karñæ tarafæn
ölümüne sebebiyyet verir ki, dünyadaki hesabæ da ahiretteki
hesabæ da çok aåær olur!.. Ve bu durum sadece arabalara
mahsus deåildir; çalæñtærdæåæ diåer makineler, alet ve
edevata, kalem ve kaåæda kadar her ñeye ñamildir, hesabæ
vardær.
12- Telefonu kendi ñahsæna kullanamaz. Kullandæåæ takdirde
mutlaka parasænæ ödemelidir. Müessese adæna kullandæåæ
særalarda da lüzumundan fazla konuñmamalædær. Daha kæsa
konuñmakla meramænæ ifade edebileceåi halde uzatærsa
vebal olur, haram olur. Suyu ve lambayæ kullanma hususu
da böyledir. Hz. Ömer (r.a.), iki mum kullanærdæ. Ñahsî
iñlerinde ñahsî mumunu, devlet iñlerinde de devletin
mumunu kullanærdæ.
13- Üzerine aldæåæ hizmeti zamanænda yerine ulañtærmalædær.
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Aksi halde doåacak zarar ve ziyanæ kendi ödeyecektir. Zira
hizmet bir emanettir. Emanete riayet etmiyen hain sayælær.
Kur’an ñöyle der:
„Ey iman edenler! Allah ve Resulü’ne hiyanet etmeyin,
siz de, bildiåiniz halde emanetlerinize de hiyanet
etmeyin!“ (Enfal, 27) Münafækæn üç alametinden biri de
emanete hiyanet etmektir. Hadis-i ñerif’te öyle buyrulur.
14- Emanet maldan yiyemez ve yediremez; toptan
satæñændan faydalanmak üzere satæn alæp evine götüremez,
emanete hiyanet olur; Perakende satæñ yerinden alacaktær.
15- Teñkilat mensubu hiç kimse, teñkilat adæna yapælan
indirimli satæñlardan bir Pfennig de olsa kendisine pay
çækamaz ve cebine indiremez ve bu da ihanet olur, hiyanet
olur, haram olur ve nihayet hayær ve bereket getirmez, hatta
cebindeki paranæn da bereketini siler götürür. Hatta bunun
daha beteri; teñkilat adæna mal alærken „Ben, bundan sonra
da hep sizden alacaåæm, bana yüzdelikten ne vereceksin?“
diyor ve o alæñ-veriñten az da olsa faydalanmaya çalæñæyor.
Bu da çok çirkin bir ñeydir. Tesbit edildiåi takdirde hile ve
hiyanet olmanæn yanænda görevine son vermeyi gerektirir.
Bu hususta bir kaç hadis-i ñerif:
„Nefsim yed-i kudretinde bulunan Allah’a yemin ederim
ki, meñru (caiz) olan bir iñte bir adamæ çalæñtærdæåæmæz vakit,
bu adam o iñten faydalanærsa (yani çalar çærpar, hile ve
desise yapar, gereken önem ve ciddiyeti) göstermezse,
kæyamet gününde bu yaptæklaræ, muhakkak onun boynuna
yüklenmiñ olduåu halde gelir.“ (Eddarimi)
„Æñimizde çalæñtærdæåæmæz bir kimse, bir iåneyi dahi
saklarsa, bu sakladæåæ ñey kæyamet gününde boynuna
asælæ olarak gelecektir.“ (Teråib ve Terhib, Fizzekât)
Elhasæl: Çalæñanlar, ne zamandan çalabilirler ne de maldan,
ne kârdan çalabilirler ne de sermayeden, ne elindeki
arabalaræ normalinden fazla çalæñtærabilir ve ne de diåer
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malzemeleri. Bunlaræn hepsinden sorumludur, hesabæ aåær
olur...
Çalæñan iñçilerin hukukuna riayet:
Evet; Æslam öyle bir dindir ki, iñverenin hukukuna riayet
edilmeyi emir ve tavsiye ettiåi gibi, çalæñtærælan iñçinin
hukukuna riayeti de esas almæñtær. Ñöyle ki:
1- Æñveren, iñçisinin sæhhatændan ve hayatændan
sorumludur; sæhhat ve hayatæna zarar verecek ve tehlikeye
düñürecek iñlerden ve hareketlerden onu korumalædær. Zira
iñçinin kendi ñahsæ da çoluk ve çocuåu da emanettir. Æñveren
bunlaræn hepsinden sorumludur.
2- Æñçi ve iñveren pazarlæåæ ve anlañmayæ, iñe bañlamadan
önce açæk, net ve kesin bir ñekilde konuñmalæ ve kesin
sonuca varmalædærlar. Ve yapælacak iñin cinsi, müddeti ve
ücreti, ödeme ñekli üzerinde durulmalæ, kapalæ ve karanlæk
bir taraf bærakælmamalædær. Yani, iñçi yapacaåæ iñi bilmeli, buna
karñælæk alacaåæ paradan da mâlumat sahibi olmalædær.
Hadis'ler:
„Æñçinin ücretini teri kurumadan veriniz.“ (Æbn-i Mace,
Errehin)
„Allah buyurur ki, ben kæyamet gününde üç kiñinin
hasmæyæm: Allah’a verdiåi sözde durmayæp cayanæn, hür
bir insanæ satæp hakkænæ yiyenin, çalæñtærdæåæ iñçinin
ücretini vermiyenin.“ (Æbn-i Mace; Errehn)
Rabb’imiz Teala ve Tekaddes Hazretleri’nden dua ve
niyazæmæz odur ki; Ümmet-i Muhammed’i maddî ve manevî
ticaret sahasænda da muvaffak buyursun!
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ANAYASA MAHKEMESÆ
BAÑKANI YEKTA GÜNGÖR
ÖZDEN'E AÇIK MEKTUP

"Laiklik
müslümanlækla
asla baådañmaz!.."
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Yekta Güngör; Hürriyet Gazetesi'nin 20.02.1993 sayælæ
nüshasænda ñöyle diyor:
"Görevim, anayasal sænærlar içinde kalarak ulusumuzun
hak ve özgürlüklerini koruyarak, anayasanæn
baålayæcælæk ve üstünlüåünü saålamaktær. Bu arada
ulusal deåerlerimizi ve bizi sonsuza deåin yañatacaåæna
inandæåæm ilkeleri savunuyorum..."
"Benim ölçüm insanlæktær":
Ben laikliåi; adam olmak, hoñgörü, karñælæklæ saygæ ve
sevgi, inanç, aydænlanma, uygarlæk, vicdan özgürlüåü,
akælcælæk, bilimsellik, insanlæk, güvenlik, din ve vicdan hürriyeti,
tüm hak ve özgürlüklerin, baåæmsæzlæk ve egemenliåin,
demokrasinin güvencesi, siyasal, hukuksal ve ulusal
birliåimizin kaynaåæ olarak anlattæm. Bunlaræn bañænda laiklik
geliyor. Dinlere, inançlara tüm ibadet yerlerine iliñkin tek bir
sözcük kullanmayæñæma karñæn laikliåin tanæmænæ yazmak
bile Ñeriat özlemcilerini çileden çækaræyor! Atatürk
düñmanlæåæyla koñut tuttuklaræ laiklik düñmanlæåænæ benim
hakkæmda çirkin terbiye ve gerçek dæñæ yazælaræyla
sürdürüyorlar! Oysa laikliåi anlasalar, müslümanlæk daha
da sæcak olacak, toplumun huzuru da artacaktær..."
"Laiklik müslümanlækla baådañær":
Æñte böyle diyen Yekta Güngör, delillerini 12 kalem halinde
særalæyor:
1- Osmanlæ devri bunun delilleriyle doludur,
2- % 92 oy çoåunluåu,
3- Cumhurreisi ve milletvekillerinin laikliåi koruma yemini,
4- Laiklik müslümanlækla çatæñsaydæ 500 sene önce
yabancælara kapælaræ açmazdæk,
5- Laiklik müslümanlækla çatæñsaydæ, Atatürk, Æslamiyet ve
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Peygamber hakkænda güzel sözler söylemezdi,
6- Bunca Türk müslüman kalmazdæ,
7- Nerede dine, namaza, oruca, camiye karñæ çækælmæñtær,
8- Akæl dæñæ iñler, akæl dini olan Æslamiyet'le uyuñur muydu?
9- Ñeriat'la demokrasi baådañmaz ve laiklik olmazsa
demokrasi olmaz. Ñeriat, sözlük kavramiyle deåil, günlük
anlamiyle tanæmlanmalædær!
10- Ñeriat demek; katæ, baskæcæ, deåiñen kurallaræ gözardæ
edip, deåiñmez kurallaræ bir yana bærakæp tüm aåærlæåæyla
"dinsel yönetim" demektir. Yoksa Allah'a, Kur'an'a, dine bir
ñey söyleyen yoktur.
11- Laiklik baræñæn, güvenliåin en saålæklæ iklimidir; asla
dinsizlik ve din düñmanlæåæ deåildir.
12- Yönetimde dinsel yansæzlæk, dinlere saygædær.
"Cumhuriyetimizi kimseye yæktærmayalæm!.."
Æñte Yekta Güngör, özet olarak böyle diyor ve aklænca
laikliåi savunuyor.
Tahlil ve cevaplaræmæz:
1- Æman meselesi:
Anayasa meselesi, her ñeyden önce bir iman meselesidir;
müslümanæn imanænæ ilgilendirir!.. Ñöyle ki, günümüz
dünyasænda iki türlü anayasa vardær. Bunlardan biri; Allah
yapæsæ anayasa, diåeri de kul yapæsæ anayasa! Allah yapæsæ
anayasa ile kul yapæsæ anayasa arasænda telifi kabil olmayan
farklar vardær; birçok noktalarda birbirine ters düñer, birinin
"Evet" dediåine diåeri "Hayær" der, birinin "Güzel" dediåine
diåeri "Çirkin" der, birinin "Æsabetli" dediåine diåeri "Hatalæ"
der ve nihayet birinin "Kabul" ettiåini diåeri "Red" eder.
Keza; kaynak bakæmændan da aralarænda uçurum vardær;
bunlardan biri hatasæzdær; Allah'æn ilmine dayanær, diåeri ise
hatalarla doludur, yaz-boz tahtasæna benzer; Allah'æn ilmi
karñæsænda aciz ve cælæz beñer kafasæna dayanær. Ve nihayet
bunlardan biri Allah kelamædær diåeri ise, insanlaræn sözüdür.
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Ve keza; hakkæ ihkak, adaleti tesis bakæmændan da aralarænda
kabil-i kæyas olmayan farklar vardær; Bunlardan biri
insanoålunu, zahir ve batænæyla, madde ve manasiyle, geçmiñ
ve geleceåiyle, hâl ve istikbaliyle, dünya ve ahiretiyle ve
aynæ zamanda en ince noktalariyle bilen allamülåuyub
veññehadeh olan Allah tarafændan vaz ve tesis edilmiñ
kanunlardær; diåeri ise, insanoålunun sadece dæñ görünüñünü
ve sadece halini bilen ve görünüñüne bakarak ahkâm
kesen ve bu arada dün "Evet" dediåine bugün "Hayær"
diyen ve haksæzlæklarla dolu zulüm kanunlarædær...
Hangisine inanacaksænæz?
Önce Yekta Güngör'e soralæm: Siz bu iki anayasadan
hangisine inanæp iman edeceksiniz? Hangisini beåenip
kabul ve tasdik edeceksiniz? Hangisine "Evet" diyeceksiniz
ve nihayet hangisinden yana olacaksænæz ve hangisinin
bañæna geçip koruma görevini yapacaksænæz?..
Bütün bu suallerin cevabænæ Yekta'dan bekleye dururken,
aklæn, ilmin ve imanæn hakemliåine bañvurup, diyelim ki,
sizler, bu iki anayasadan hangisini beåenip tercih edersiniz?
Adam olma, insan olma, hoñgörü, karñælæklæ saygæ ve sevgi,
inanç, aydænlanma, uygarlæk, din ve vicdan özgürlüåü,
bilimsellik, güvence, egemenlik, siyasal, hukuksal ve nihayet
ümmetsel birliåi saålama ve kaynak olma yönünden
hangisini kabul ve tasdik edersiniz?.. Akæl da ilim de iman da
üçü birden ve hep bir aåæzdan: "Elbette biz; mantæk ve
mâkul dururken, deliliåi; ilim dururken, cahilliåi, iman
dururken, kâfirliåi tercih eder miyiz?!. Aksini tercih;
ahmaklæk olur, aptallæk olur, hayvanlæk olur, vahñilik
olur, kâfirlik olur!.."
Yanlæñ anlañælmasæn!
Bizim hakemliåine bañvurduåumuz akæl, akl-i selim, Yekta
Güngör'ün aklæ deåil! Çünkü ondaki akæl kuñ aklædær. Kuñ aklæ
olmasaydæ, akælsæz güruhun yaptæklaræ anayasanæn bekçiliåini
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yapmazdæ; ilim derken, gerçeåin ifadesi olan ilm-i hakikiyi
kasdediyoruz! Yoksa kuñ beyinli Yekta'næn cælæz ilmini deåil!
Eåer onda gerçek manada ilim olsaydæ cehelenin yaz-boz
tahtasændan ibaret olan cahiliyyet devri anayasasænæ korumayæ
üzerine almazdæ!.. Keza; Æman derken, Allah'æn azamet ve
kudretine, sonsuz ilim ve sonsuz hikmetine olan imanæ
kasdetmekteyiz. Yoksa Yekta'næn, Selanikli Beton Kemal'e
olan imanænæ deåil! Zira Yekta Güngör'de azcæk iman cevheri
olsaydæ, ñirk meclisinin yaptæåæ put anayasasænæn hampalæåænæ
üzerine almazdæ ve alamazdæ.
Akælsæzlæk, ilimsizlik ve imansæzlæk:
Ñimdi Yekta Güngör'ün akæl sahibi olmadæåænæ, ilim sahibi
olmadæåænæ, iman sahibi olmadæåænæ; laikliåi savunma yolunda
serdettiåi delillerden kendisi de görecek, anayasa yapæcæsæ
güruh da görecek!..
1- Osmanlæ devri, bunun delilleriyle dolu imiñ!..
Æñte böyle diyor, Yekta Güngör! Yekta'ya sormak lazæm:
a) Osmanlæ devleti, elbette dinî bir devletti; her ñeyi dine
dayanæyordu, Ñeriat'la hükmeden bir devletti; bañænda
bulunan devlet reisi, Ñeyhülislam'dan fetva almadan karar
veremezdi; öåretim ve eåitim olsun, mahkemeler olsun,
azænlæklar olsun hep Ñeriat'a göre icraat ve tatbikatænæ
yürütürdü. Keza; aile hukuku, ticaret hukuku ve miras
hukuku yine Ñeriat'a göre çalæñærdæ. Elhasæl; her ne kadar
bazæ ferdî ve resmî hatalar olmuñsa da bunlar istisnai
hallerdir. Hiçbir zaman bunlar, Osmanlæ devletinin laik bir
devlet olduåunu göstermez. Yekta Güngör'ün elinde bunun
aksini isbat eden delilleri varsa, iñte meydan göstersin!
Dolu olan delillerden sadece bir kaçænæ versin veya tek bir
tanesini göstersin!..
b) Oy çoåunluåu:
Laik anayasanæn laik allamesi, bakænæz ne diyor? Diyor ki,
anayasaya oy verenlerin sayæsæ % 92 idi. Kendisine sormak
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lazæm: Acaba bu çoåunluk, "Edille-i ñer'iyyeden" hangisine
girer? Çünkü, dava laikliåin Æslam'a ters düñmemesidir. Bu
da ne ile bilinir? Din nokta-i nazarændan muteber olan Kitab,
sünnet, icma veya kæyas delillerinden biriyle sabit olursa!
Oy çoåunluåu bunlardan biriyle sabit olmadæåæna göre,
Yekta Güngör'ün hem davasæ düñmüñ, hem de kendi cehlini
ortaya koymuñtur.
2- Çoåunluk her yerde delil deåildir:
Çoåunluk, diåer tabiriyle ekseriyet, daha bañka bir tabirle
cumhur, mutlak manada delil olamaz ve illa da onunla amel
edilmez. Gerçeåi bilmenin ve bulmanæn delili haktær; hakkæ
bulmaktær. Æñte bu hikmete binaendir ki, edille-i ñer'iyye;
kitab, sünnet, icma-i ümmet, kæyas-æ fukaha olmak üzere
dörttür. Kitab ve sünnet; bunlaræn bañænda gelir ve bunlara
"Nass" denir. Bu iki kaynaåæn kat'î hüküm ifade etmeleri
ñarta baålædær. Sübutu da delaleti de kat'î olacaktær. Yoksa
her ikisi zannî olursa veya sübutu kat'î, delaleti zannî ise,
veyahut da sübutu zannî, delaleti kat'î olsa bile, yine bu üç
ñeklin ifade ettiåi hüküm zannidir. Ñartlarænæ haiz icma delili,
kat'iyyet ifade ederse de fukahanæn kæyas veya ictihadæ
zannî birer delil olup ifade ettikleri hükümler zannidir. Bu
arada ñunu bilmek lazæm: Nass varken ictihada gidilmez ve
bu, ñu ñekilde formüle edilmiñtir: "Mevrid-i nassda ictihada
mesaå yoktur."
Keza; Delillerin kesreti, genelde tercih ifade etmez.
Binaenaleyh, aralarænda taarruz vaki olan iki hükümden
birinin ravisinin ekseriyeti tercih sebebi deåildir; ñöhret
derecesine ulañmadækça. Yine bir taraftaki nassæn veya
kæyasæn çoåunluåu da tercih vesilesi deåildir.
Demek oluyor ki, demokrasideki ekseriyyet sistemi,
genelde Æslam'da ve Ñeriat sisteminde yoktur. Bakænæz
Kur'an ne diyor? "Yeryüzünde onlaræn çoåunluåuna
uyacak olursan, seni Allah'æn yolundan ñañærtæp
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saptærærlar. Onlar ancak zanna uyarlar ve (onlar ancak)
zan ve tahminle yalan söylerler." (En'am, 116)
O halde ekseriyet, baålayæcæ deåildir; bazen tercih vesilesi
olursa da her yerde olmaz. Neden? Çünkü, Æslam'da tercih,
haktær ve hakkæn zuhurudur ve hakka en yakæn olanædær. Allah
Resulü (s.a.v.); Uhud Savañæ'nda ekseriyete bakarak karar
vermiñ ise de, Hendek Savañæ'nda savañæn durdurulmasæ
mevzuunda akalliyete, hendeåin kazælmasænda bir kiñinin
teklifine göre karar vermiñ, Hudeybiye anlañmasænda ise,
bizzat kendisi neticeyi karara baålamæñtær.
Ve netice:
O halde Özden'in, % 92 çoåunluåu Allah indinde ve hakkæn
tecellisinde muteber bir delil deåildir. Ve dolayæsæyle "Laiklik
müslümanlækla baådañær" sözü geçerli ve isabetli deåildir.
Ama Yekta, bunlaræ nereden bilsin? Çünkü, Beton Kemal
kâfiri, ilmin, Ulum-i Arabiyye ve Ulum-i ñer'iyyenin ve
nihayet Æslam hukukunun kökünü kazædæ ve Yekta gibilerin
tahsiline imkân bærakmadæ!..
3- Cumhurbañkanæ'næn ve milletvekillerinin and içmeleri ve
"Bunlar müslüman deåil mi?" ñeklindeki sözü ve sorusu,
cidden cahilce ve ahmakça bir fikirdir. Neden? Çünkü,
bunlar da sizin gibi, dinî ilimlerden behresi olmayan birer
cahil! Lütfi Doåan gibiler varsa da biraz kitab karæñtærmæñ
olmasæna raåmen, cesaret diye birñeyi yok; getirip açæktan
açæåa boyunlaræna birer haç assalar yine de sesleri çækmaz!..
Özden soruyor ve diyor ki, "Bunlar müslüman deåil
mi?" Cevabæmæz odur ki, bunlara müslüman diyebilmemiz
için, tevbekâr olmalaræ ve tecdid-i iman ve nikâh yapmalaræ
ñarttær. Çünkü, defalarca söylediåimiz gibi, günün
Türkiyesi'nin meclisi, dünün Dar'ün-Nedve'sidir. Æçindekiler
ise, dünün Mekke Ebu Cehilleri'nden farksæzdær. Zira o
kapædan içeri giren, artæk müñrik olarak çækar! Zira orasæ, ñirk
binasædær; put binasædær; müñrik ve aynæ zamanda bir put olan
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Selanikli'nin ñirk sözleri ve put timsali kürsüsünün arkasænda
yazælæ ve asælædær. Onlar orada yazælæ ve asælæ iken bir
müslümanæn oraya girmesi ve oturmasæ caiz deåildir... Bir
misal verelim:
Anlatældæåæna göre, vaktiyle Rusya'da bir köpek fabrikasæ
varmæñ! Bu fabrika, köpeklerin derisini yüzermiñ! Bir
tarafændan atælan köpekler öbür tarafændan derisi yüzülmüñ
olarak çækar! Arada bir fark var. O da ñu: Fabrikaya atælan
köpekler farklæ renkte; beyaz, siyah, gri veya bañka bir
renkte! Fakat öbür taraftan çækarken hep kæzæl renkte çækæyor!
Bu yönden aralarænda bir fark yok!..
Bu misali mümesselünlehe tatbik ettiåimizde görülecektir
ki, parti tüzüklerinin hazærlanæp bakanlæåa verildiåi andan
itibaren kâfirleñme bañlamakta, parti binalaræna put sembolü
resimlerin asælmasæ, demokrasinin koyduåu sandæåa girip
çækælmasæ, kürsüye gelip kâfir anayasayæ, Atatürk ilke ve
kanunlarænæn korunacaåæna yemin edilmesiyle devam
ederek, ñirk meclisine girip çækælmasæ, hele hele zaman
zaman Anætkabir'e gidip saygæ ve tazim yapælmasæ, artæk
isnanæ din, iman, nikâh yönünden, derisi yüzülmüñ köpek
misali kæpkæzæl hale getirmez mi? Ve bu hale gelen kiñilerin
yeminleri, nasæl olur da ñer'î bir delil olup, laikliåin Æslam'la
baådañabileceåi kaziyyesinin delilleri arasæna yerleñtirilir?
Buna kargalar da güler!..
4- Güngör, delillerini serdetmeye devam ediyor ve diyor
ki; "Laiklik müslümanlækla çatæñsaydæ, 500 yæl önce
ülkemize sæåænanlara (yahudilere) kapælaræmæzæ
açmazdæk!.."
Cevabæmæz odur ki, mültecilere kapælarænæ açmasæ, laik
düzenle baådañdæåænæn deåil, tersine laikliåe ihtiyaç
duymadæåænæn delilidir. Zira Æslam'æn özünde ve yapæsænda bu
mevcuttur: Kendisine sæåænanlaræ, bünyesinde yer verip
barændærmak, onlara din hürriyeti vermek ve onlaræ zæmmî
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hukukuna tabi tutarak hayat hakkæ tanæmak!.. Kur'an ñöyle
der:
"Eåer müñriklerden biri, senden eman isterse, ona
eman ver; öyle ki Allah'æn sözünü dinlemiñ olsun;
sonra onu güvenlik içinde olacaåæ yere ulañtær. Bu,
onlaræn elbette bilmeyen bir topluluk olmalaræ
sebebiyledir." (Tevbe, 6)
Ayette görüleceåi üzere, müslümanlæk, deåil ki, Ehl-i kitab
olan yahudilere eman verip sinesinde barændærmak,
müñriklere bile istedikleri zaman komñuluk hakkæ tanæyor,
sonra güvenlik içinde Kur'an ayetlerini dinlemelerine
müsaade etmenin yanænda yine güvenlik içinde emin bir
bölgeye gitmelerine izin veriyor. Æñte bu, laik düzenin
mevcudiyyetinin bir neticesi deåil, Kur'an'æn nassæyla sabit
olan bir hükümdür...
Binaenaleyh, Güngör'ün bu delili davasænæ deåil, davasænæn
nakæzini isbat etmektedir. Buna Usul-æ Fækæh dilinde "Fesadi vazi" denir. Ama Yekta Güngör, bunlaræ nerden bilsin?!.
5- Yekta Güngör devam ediyor ve diyor ki, "Laiklik
müslümanlækla baådañmasaydæ, Atatürk, Æslamiyet ve
Peygamber hakkænda güzel sözler söyler mi idi?"
Ben de diyorum ki: Senin, delil olarak göstermek istediåin
adamæn sözü delil olmaz? Neden? Çünkü, o münafæktæ; bir
sözü diåer bir sözüne ters düñüyordu; Æhanet ve hæyanet
içinde idi. Yirminci asræn deccalinin ihanet ve hiyanetlerini
maddeler halinde særalæyacak olursak:
1- Kendisini Anadolu'ya gönderen Halife'ye,
2- Abdülmecid Efendi'ye,
3- Saltanat ve Hilâfet müesseselerine,
4- Ælim ve ulemaya,
5- Din ve Ñeriat'a,
6- Meclis içi kendisine karñæ çækanlara ve
7- Topraklaræmæza.
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Bunlaræn bir kaçæna tafsilen iñaret edelim:
1- Padiñah Vahidüddin, kendisini çaåæræp, "Ñu paralaræ al,
Anadolu'ya geç; iñgalci devletlere karñæ koymalaræ için,
insanlaræmæzæ uyandær ve ayaklandær. Mâlum biz, burada
iñgal altændayæz; adeta elimiz kolumuz baålæ, birñey
yapmæyoruz..." demiñti. Anadolu'ya geçen, Erzurum ve
Sivas kongrelerine katælæp yaptæåæ konuñmalarænda Hilâfet'ten,
saltanattan hayranlæk ve sitayiñle bahseden, topraklaræ da,
tüm mukaddesatæ da ve Hilâfet'i de dile getiren ve daha
önce, Anadolu ve Rumeli müdafaayæ hukuk gibi isimler
altænda kurulan cemiyetlerin bañæna geçen Mustafa Kemal;
ayaklaræna yer edince, verdiåi söze de halifelere de Hilâfet
ve saltanat makamlaræna da ihanet ve hiyanetini yapar;
saltanat ve Hilâfet makamlarænæ særasiyle kaldærær ve laåveder
ve son padiñah Abdülmecid'i kendi seçtiåi halde, gecenin
birinde yurtdæñæna sürer ve sürgüne gönderir.
2- Meclis içi kendisine karñæ çækanlaræ birbirine vurdurarak,
boådurur, yok eder.
3- Din ve Ñeriat'a karñæ yaptæåæ ihanet ve hiyanetin haddi,
hesabæ mæ var! Ezcümle anayasadan, "Devletin dini
Æslam'dær" maddesini kaldærær, ñer'iyye ve evkâf vekâletini
laåveder, medreseleri kapatær, din derslerini yasak eder,
Kur'an harfleriyle okuma yazmayæ yasak eder, cübbe ve
saræåæ yasak eder, gavur ñapkasænæ giymiyenlere cezalar
verir ve nihayet din ve mukaddesat aleyhinde 98 maddelik
melanet ve icraatæ yapar.
Mustafa Kemal'in ve avanelerinin kâfirleñmesi:
Diåer maddeleri geçiyorum; kâfirleñmesi hakkænda verilen
fetvalaræ kaydetmekle yetineceåim:
Fetva: 1- (Ñeyhülislam Mustafa Sabri Efendi, Gümülcine
Müftüsü: Muhammed Nevzat ve diåer müftü arkadañlaræ)
Fetva: 2- (Bu fetva birçok ulema ve meñayihin istiñaresiyle
verilmiñtir)
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Fetva: 3- Bu fetva dini devletten ayærma fikrinde bulunmanæn
ñer'an hükmü nedir? Sualine cevaben "Dinden çækar"
ñeklinde verilmiñtir. Bu fetva Zahid Kevseri tarafændan
verilmiñtir.
Mustafa Kemal ve arkadañlarænæn daha birçok söz, fiil ve
hareketleri kendilerini küfre götürmüñ ve kâfirleñtirmiñtir.
Bu arada bir kaçæna daha iñaret edelim:
1- "Hâkimiyyet kayætsæz ve ñartsæz milletindir" demek
kâfirliktir.
2- Ælim ve ulemayæ tahkir etme kâfirliktir.
3- Hilâfet makamænæ tahkir etme kâfirliktir.
4- Ñeriat'æ kaldærma ve ñer'î mahkemeleri laåvetme kâfirliktir.
5- Demokrasiyi ve benzeri sistemleri ñer'î sisteme tercih
etme kâfirliktir.
Misalleri daha da çoåaltabiliriz. Aslænda bu kadar tafsilata
ihtiyaç yoktu; bunlardan bir tanesi bile onun kâfirleñmesine
kâfi idi. Esasen imanæ bütün olan müslümanlar, bu adamæ
böyle biliyor ve bilmekte! Ancak; gözleri körleñmiñ, kulaklaræ
duymaz olmuñ, kalbi dumura uåramæñ Yekta gibilerini
uyarma yolunda artæk ñüpheye mahal bærakmamak için bu
kadaræ bile azdær.
Ve netice:
Din düñmanlæåæ, dolayæsæyle kâfirliåi ve münafæklæåæ bu derece
açæk ve seçik olan put Kemal'in Æslamiyet ve Peygamber
hakkændaki güzel (!) sözleri, laikliåin Æslam diniyle
baådañabileceåi yolunda nasæl delil olabilir? Bu adamæn
sözlerini, delil kabul etmek için anayasa mahkemesi bañkanæ
Yekta Güngör gibi putçu, müñrik ve kâfirleñmiñ olanlardan
olmak gerekir ki, böyle olmaktan Allah'a sæåænæræz!..
6- Yine Güngör'ün ifadesi: "Laiklik müslümanlækla
baådañmasaydæ, bunca Türk müslüman kalmazdæ."
Ñimdi Güngör'ün bu delillendirmesinin de tahlilini yapalæm
ve ne derece geçerli olduåunu görelim:
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Yekta, bilmeli ki, müslümanlar ikiye ayrælær: Dost ve
düñmanænæ tanæyan müslümanlar, tanæmayan müslümanlar.
Bir bañka ifade ile; ñuurlu müslümanlar, ñuursuz
müslümanlar. Daha açæk bir tabirle; Put Kemal'i tanæyan
müslümanlar, tanæmayan müslümanlar. "Mutlak kemaline
masruftur" diye bir kaide vardær. Ælim ve iman ehli olanlar;
"Müslüman" denince tariflerdeki birinci ñæk müslümanlaræ
kasdederler; yani, dost ve düñmanænæ tanæyan, ñuurlu, put
Kemal'i tanæyan müslümanlardær ki, bunlaræn sözleri
muteberdir ve delil olur ve iñte bunlardær ki, % 8'i teñkil edip
kâfir anayasaya oy vermeyip onu reddeden ve bu suretle
iman ve akidelerini muhafaza eden ve hatta imanlarænæn
gereåini yerine getiren ve bu arada bir ayaåæ camide ve bir
ayaåæ Anætkabir'de olan Erbakan gibi parti liderlerine bile oy
vermiyen müslümanlardær. Keza; Æslam'a ve Æslam'æn
Ñeriat'æna taban tabana zæd olan demokrasiyi de ve onun
gayr-i meñru çocuåu laikliåi de reddeden iman ehli
müslümanlardær. Geri kalan % 92'si ise tevbe edip iman ve
nikâhlarænæ tazelemedikleri takdirde çöp sepetine atæp denize
dökeceksiniz, balæklara yem olsunlar diye!..
Ve netice:
Yekta; "Bunca Türk, müslüman kalmazdæ" sözünden
de umduåunu bulamamæñ, üstelik cehlini ve kafasæzlæåænæ
ortaya koymuñtur.
7- Anayasa mahkemesi bañkanæ Özden'in, tezini isbat için
laik kafalælæåænæ ortaya koyuyor ve diyor ki, "Nerede dine,
namaza, oruca, camiye karñæ çækælmæñtær?.."
Bu adama sormak lazæm: Camiye gidenlerin, oruç
tutanlaræn, namaz kælanlaræn sayæsæ yüzde kaçtær? Sen hangi
camiye ve kaç sefer gidip namaz kældæn? Söyliyebilir misin?
Oruç tuttuåunu, teravih namazæna gittiåini isbat edebilir
misin? Nüfus kaåædæna göre "Hanefi" mezhebine mensub
olduåunu yazæyorsun! Bu ifade kâåæt üzerinde mi, yoksa
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ñahsî ve ailevî olarak, bu mezhebin icablarænæ yerine getirip,
günlük hayatænæza tatbik edip yañæyor musunuz? Hanefi
mezhebine göre, Æslam Devlet reisinden izin almadan
imamæn cuma namazænæ kældærmasæ caiz deåildir. Halihazærdaki
devlet, Æslam devleti deåildir. Çünkü, anayasasæ Kur'an
deåildir. Anayasasæ Kur'an olmayan bir devlet reisinin
vereceåi izne göre kælænan cuma namazlaræ sahih deåildir!
Ve dolayæsæyle senin kældæåæn cuma namazæ da (!) sahih
deåildir. Binaenaleyh, bu hususta kaç tane yazæ yazdæn
veya kaç kelime konuñtun? Bir rakam verebilir misin?
Ñayet bu babda bir makalen varsa bize gönderirsen memnun
olur ve sözlerimizi geri çekeriz!..
8- Kâfir bir anayasanæn koruma polisliåini yapan Özden
sözlerine ñöyle devam ediyor ve diyor ki: "Akæl dæñæ iñler,
akæl dini olan Æslamiyet'le uyuñur mu?"
Æñte burada, bilerek veya bilmeyerek, Yekta doåru söylüyor
ve, iñin gerçeåi de budur. Evet; akæl dæñæ olan iñler, akæl dini
olan Æslamiyet'le uyuñmaz, uyuñmasæna da imkân ve ihtimal
yoktur.
Neden? Çünkü, laik düzenin getirdiåi kanun ve hükümler,
insanoålunun cælæz; cælæz olduåu kadar da aciz ve dolayæsæyle
hatalarla mahmul ve mâlul insan kafasænæn ve hele hele
hususiyle hakkæ batældan, akæ karadan ayært edemiyen, ve
hele hele Allah'æn hikmet dolu Ñeriat'ænæ bærakæp da sarhoñ ve
aynæ zamanda Ængiliz casusu put Kemal'in getirdiåi ilimsiz
ve akæl dæñæ kemalizme göre kurulan bir anayasanæn
arkasændan giden ve hampalæåænæ yapan Yekta gibilerinin
kafa yapælarænæn mahsulu olursa!..
Birkaç misal:
Allah'æn Ñeriat'æna göre: "Hâkimiyyet kayætsæz ve ñartsæz
Allah'ændær." Ve bu, akæl dini olan ve onun kitabæ bulunan
Kur'an'æn bir hükmüdür!
Laik düzene göre ise: "Hâkimiyyet kayætsæz ve ñartsæz
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milletindir."
Æñte ortada iki kaziyye! Bunlardan biri doåru diåeri yanlæñtær.
Bir bañka ifade ile; bunlardan biri "akæl içi", diåeri ise "akæl
dæñæ"dær. Akæl sahibi bir insan kalkæp da "Allah'æn hükmü akæl
dæñæ, laikliåin hükmü ise, akæl içidir" diyemez. O halde ne
demesi lazæm? Allah'æn hükmü hak, laikliåinki ise batældær.
Ækinci bir misal:
Ñarap içmek; Allah'æn hükmünde haram, laik düzende ise
helaldær. Æki kaziyye çatæñtæ! Biri doåru, diåeri yanlæñ; biri akæl
içi, diåeri ise akæl dæñædær. Güngör'ün kendisinin de itiraf ve
kabul ettiåine göre de akæl dini olan Æslamiyyet'in hükmü
doårudur, laik düzenin getirdiåi ve kabul ettiåi hüküm
yanlæñtær.
Bir üçüncü misal:
Faiz meselesi: Allah'æn Ñeriat'inde haram, laik düzende
ise helaldær. Burada da iki kaziyye çatæñtæ! Bunlardan biri
akla uygun, diåeri ise akæl dæñæ olup deliliktir. Burada da iki
hükümden biri akla uygun, diåeri ise akæl dæñædær; yani
deliliktir. Yine kendisinin de itiraf ve kabul ettiåi gibi, Ñeriat'æn
getirdiåi akla uygun, laikliåin getirdiåi ise akæl dæñædær, yani
deliliktir.
Binaenaleyh, bu üç misal de gösteriyor ki, Ñeriat sistemi
akla da mantæåa da uygundur. Laik sistem ise akæl ve mantæk
dæñædær. Ve bu noktadan hareketle diyebiliriz ki, laik düzen
müslümanlækla baådañmaz. Ve yine diyebiliriz ki, Ñeriat'æn
devlet olmasænæ iseyenler akællæ olup iyi insanlardær, temiz
insanlardær, hakka baålæ insanlardær, memleket seven
insanlardær, insanca yañamak isteyen insanlardær ve nihayet
Allah'a kul, Peygamber'e ümmet olan insanlardær. Laik
kafalælar ise; akæl dæñæ, gerici, kafasæz, millet ve memleket
düñmanæ, terörist, hukuk düñmanæ, adalet düñmanæ, insanlæk
düñmanæ ve nihayet hayvanlañmæñ ve kâfirleñmiñ kiñilerdir.
Elleri sækælmaz, kestikleri yenmez, nikâhsæzdærlar ve eñleriyle
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her birleñmeleri zinadær, cenaze namazlaræ kælænmaz ve
köpek lañesi gibi bir çukura gömülürler.
Asæl merci Allah'æn kitabædær:
Laik düzenin müslümanlækla baådañæp baådañmæyacaåæ
hususunu, kimsenin kendi kafasæna göre deåil, din ve Ñeriat
kaynaåæ ve her ñeyin mercii Kur'an'a bañvurmalæ ve ondan
sormalæ, fetvasænæ ondan almalædær. Çünkü, zaten Kur'an da
öyle diyor:
"... Ve ñayet bir ñeyde ihtilafa düñürseniz, Allah'æn
kitabæna, Peygamber'in sünnetine bañvurun; eåer
Allah'a ve ahiret gününe inanæyorsanæz. Hayærlæsæ budur,
te'vilce de en güzeli budur." (Nisa, 59)
"Laiklik, müslümanlækla baådañær mæ baådañmaz mæ?"
mevzuu dünyanæn gündemindedir; Ñeriat'æn devlet olmasænæ
isteyenler; baådañmaz derken, Ñeriat'æn devlet olmasænæ
istemiyenler baådañær demektedirler. Ve bu arada
çekiñmeler ve yazæñmalar sürüp gitmekte, saldærælar devam
etmektedir. Ñeriat'æn devlet olmasænæ isteyen bizler, ihtilafæn
bu noktasænda kemalistlerin sözcüsü Çubuk'culara,
Necib'lere, Cindoruk ve Yekta'lara sesleniyor ve diyoruz ki,
"Geliniz Kur'an'æn hakemliåine bañvuralæm; laikliåin
müslümanlækla baådañæp baådañmæyacaåænæ ondan
soralæm, fetvasænæ ondan istiyelim de, sözüm ona,
anayasa bañkanæ Yekta Güngör Özden gibi gülünç
duruma düñmiyelim; zaman ve kaåæt israfæna gitmiyelim!
Kur'an'æn da akl-æ selimin de ve dolayæsæyle medenî
insan olmanæn da istediåi bundan bañkasæ deåildir."
Ñimdi Kur'an ayetlerini dinleyelim:
1- "Onlara ayetlerimiz apaçæk belgeler olarak
okunduåunda, bizimle karñælañmayæ ummæyanlar, derler
ki, bundan bañka bir Kur'an getir veya onu deåiñtir! De
ki: Onu benim kendi nefsimin ön görmesi olarak
deåiñtiremem, benim için olacak ñey deåildir. Ben,
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ancak bana vahyolunana uyaræm! Eåer Rabb'ime isyan
edersem, ñüphesiz ben, büyük günün azabændan
korkaræm!" (Yunus, 15)
Ayetin tahlili:
a) Kur'an'æn, herñeyi açæk açæk beyan etmesine raåmen,
ahirete inanmæyanlar, kaçamak yolu arar, bu yolda teklif
getirirler: Ya bañka bir Kur'an veya bunu deåiñtirme!
b) Verilen cevapta iki ñey var: Buna benim gücüm yetmez
ve ben ancak bana vahiy yoluyla gelene uymak
mecburiyetindeyim!..
c) Sizin taleb ve teklifinizde Rabb'ime isyan etme vardær.
Ve ben, böyle bir isyanæn getireceåi büyük günün azabændan
korkaræm!..
Demek oluyor ki, laik kafalælaræn getireceåi laik düzen
ñöyle dursun, Peygamber'e bile böyle bir müsaade
verilmemiñtir...
2- "Æñte böylece biz onu (Kur'an'æ) Arapça bir hüküm
olarak indirdik. Andolsun ki, sana gelen bu ilimden
sonra, onlaræn heva ve heveslerine uyacak olursan,
senin için ne bir yardæmcæ dost ve ne de bir koruyucu
vardær." (Ra'd, 37)
Tahlil:
a) Kur'an'æn getirdiåi hükümleri aslæna uygun bir ñekilde
anlamak için, onun Arapça metnine bakmak ñarttær.
b) Kur'an'æn getirdiåi hükümler; ilmin, hakikatæn kendisidir.
Gerisi heva ve hevestir.
Demek oluyor ki, Ñeriat hükümlerinde Kur'an'æn asæl
metninin esas alænmasænæn ñart olmasæ yanænda laikliåin
heva ve hevesten ibaret olduåu muhakkaktær. Heva ve
hevesine uyanlaræn maruz kalacaåæ azabtan kendilerini
kurtaracak kimseleri de yoktur.
3- "Sizden birinize ölüm gelip çattæåæ zaman, eåer
geride bir hayær (bir mal) bærakmæñsa, anaya, babaya ve
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yakæn akrabaya bilinen bir tarzda vasiyette bulunmasæ,
Allah'a karñæ gelmekten sakænanlara bir hak olarak, size
yazældæ. Bundan böyle kim onu iñittikten sonra
deåiñtirirse, günahæ elbette onu deåiñtirenlerin
üzerinedir." (Bakara, 180-181)
Tahlil:
a) Kur'an'æn getirdiåi hükümler haktær ve hakkæ deåiñtirme
ise günahtær.
b) Hakkæ deåiñtirenlerin günahæ ise, onu deåiñtirenlere
aittir.
Demek oluyor ki, laikliåin müslümanlækla baådañmasæ
ñöyle dursun, kendisi batældær ve aynæ zamanda günahtær,
vebaldær. Æñte bu hususlaræ üç ayet-i celile'de de görmekteyiz...
Birkaç misal daha:
Laikliåin müslümanlækla baådañmæyacaåænæ, prensip olarak
yukaræda geçen ayetlerde gördük. Bu hususu bir de maddeler
halinde görelim ve yüzlercesinden sadece bir kaç misalle
yetinelim:
1- "Boñanma iki defadær. (Sonra ise) ya iyilikle tutmak
ya da güzellikle bærakmakdær. Onlara (kadænlara)
vereceåiniz bir ñeyi geri almayænæz. Sizin için helal
olmaz. Ancak ikisinin Allah'æn sænærlarænæ (hududlarænæ)
ayakta tutmæyacaklarændan korkmuñ olmalaræ (durumu
bañka). Eåer ikisinin Allah'æn sænærlarænæ ayakta
tutamæyacaklarændan korkarsanæz, bu durumda kadænæn
fidye vermesinde ikisi için de günah yoktur. Æñte bunlar
Allah'æn hudutlarædær. Onlara tecavüz etmeyin! Kim
Allah'æn sænærlaræna tecavüz ederse, onlar zalimlerin ta
kendileridir. Yine onu (kadænæ üçüncü defa) boñarsa,
kadæn onun dæñænda bir bañka koca ile nikâhlanmadækça
ona helal olmaz. Eåer bu koca da onu boñarsa, onlar
Allah'æn sænærlarænæ ayakta tutacaklarænæ sanæyorlar ise,
tekrar birbirlerine dönmelerinde ikisi için de günah
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yoktur. Æñte bunlar, Allah'æn hudutlarædær. Ælim sahibi bir
toplum için bunlaræ açæklamaktadær." (Bakara, 229-230)
Tahlil:
Æñte bütün bunlar, boñanma yolunda karæ-koca haklarænæ
tanzim eden Ñeriat'æn hükümleridir. Ve aynæ zamanda bunlar
Allah'æn koyduåu sænærlardær. Bu sænærlaræ çiåneme veya
deåiñtirmek, birinci ayette kiñiyi zalim yapacaåæ gibi, ikinci
ayette de cahillik sæfatiyle tavsif etmektedir. Demek oluyor
ki, Ñeriat'æn koyduåu bu kanunlaræ olduåu gibi uygulama
adalet iñidir, ilim iñidir. Kaldærmak veya deåiñtirmek ise,
zalimliktir, cehalettir. Æslam'da ise ne zalimlerin yeri vardær
ve ne de cahillerin!..
Ve netice:
"Laiklik, müslümanlækla baådañær" diyen Yekta'lar, zalimlerin
ve cahillerin ta kendileridir.
2- Miras hukuku: Bu mevzuu Kur'an, Nisa Suresi'nin 11.
ve 12. ve aynæ surenin 176. ayetlerinde tafsil ve beyan
etmiñ. Bilhassa kadæn-erkek arasænda fark gözeten Ñeriat'a
mukabil, laik düzen bunu kabul etmemektedir. Ñimdi siz
hangisiyle amel edeceksiniz? Laik düzenle mi yoksa Allah'æn
kitabiyle mi? Bu sualin cevabænæ mezkur ayetlerin son
cümleleri vermekte ve arkasændan iki ayet de müeyyidelerini
getirmektedir. Ñöyle ki:
a) "... Babalarænæz, oåullarænæz; onlaræn hangilerinin
yarar bakæmændan size daha yakæn olduåunu
bilemezsiniz. Bunlar Allah'tan bir farzdær. Ñüphesiz
Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibi olandær."
b) "(Bu size) Allah'tan bir vasiyettir, (kullaræna)
yumuñak olandær."
c) "Bunlar Allah'æn sænærlarædær. Kim Allah'a ve Resulü'ne
itaat ederse onu, altændan ærmaklar akan, içinde ebedî
kalacaklaræ cennetlere koyar. Æñte büyük kurtuluñ ve
mutluluk budur."
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d) "Kim Allah'a ve Resulü'ne isyan eder ve onun
hudutlarænæ (sænærlarænæ) añarsa, onu da içinde ebedî
kalacaåæ ateñe sokar ve onun için alçaltæcæ bir azab
vardær."
Tahlil:
a) Miras taksimatænæ, Allah'æn koyduåu sænærlar içinde yapmak
farzdær ve Allah'æn kesin emridir ve aynæ zamanda bir ilim
iñidir, bir hikmet iñidir ve bir merhamet iñidir.
b) Mirasæ bu taksimata göre halletmede Allah ve Resulü'ne
itaatda olanlar, cennet ehli ve mutlu olanlardær. Bu hükümleri
kaldæran veya deåiñtirenler ise, Allah ve Resulü'ne karñæ
isyan etmiñ, kanunlara karñæ gelmiñler, dolayæsæyle
cehennemde alçaltæcæ azabæ boylamæñlardær.
Demek oluyor ki, laik kafalælar; Allah'æn kesin emirlerini terk
etmiñlerdir, ilim ve hikmet yolunun dæñæna çækmæñ gaddarlardær,
Allah ve Resulü'ne isyan etmiñ olup Ñeriat kanunlarænæ
çiånemiñler ve nihayet cehennemin azabænæ boylayan
alçaklardær...
3- Ñarap ve kumar yasaåæ:
"Ey iman edenler! Æçki, kumar, dikili tañlar ve fal oklaræ
ancak ñeytanæn iñlerinden olan pisliklerdir. Öyleyse
onlardan kaçænæn ki, kurtuluña eresiniz. Geçekten
ñeytan, içki ve kumarla aranæza düñmanlæk ve kin
düñürmek, sizi Allah'æ anmaktan ve namazdan
alækoymak ister. Artæk vazgeçtiniz deåil mi? Allah'a ve
Resulü'ne itaat edin ve (böyle ñeylerden) sakænæn! Ñayet
onlar yüz çevirirlerse, elçimize düñen apaçæk bir
tebliådir." (Maide, 90-92)
Tahlil:
a) Birinci ayette: Æçki, kumar, put heykelleri ve fal oklaræ
yasaklanmæñtær. Bunlar birer ñeytan iñi olup, birer pislik ve
birer necistir. Kurtuluñ ve yükseliñ bunlardan sakænmaya
baålædær.
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b) Aileler, milletler ve insanlar arasæna düñmanlæk ve
husumet koymak için, Allah'æ zikretmekten ve namazdan
men etmek için ñeytanæn kullandæåæ silahlardær. Allah ve
Resulü'ne itaat edenler bunlardan sakænmalædær. Bütün
bunlara raåmen yine de sakænmayanlar olursa, Peygamber'e
ve Peygamber yolunda bulunanlara düñen ñey, bu gerçekleri
açæk açæk tebliå etmektir.
Demek oluyor ki, laik düzeni getirenler ve "Müslümanlækla
baådañær" diyenler; bir taraftan Kur'an'a ters düñüp yalan
söylerken, bir taraftan da ñeytanæn pislikleriyle meñgul
olmuñ olmanæn yanænda içki ve kumaræ serbest bærakan
laikliåi getirmekle ailelere, milletine ve insanlæåa en büyük
ihanet ve hiyaneti yapmæñ; onlaræ zikirden ve namazdan
men etmenin ötesinde de aralaræna kin ve düñmanlæk
koymuñlardær.
4- Hærsæzæn cezasæ:
"Hærsæz erkek ve hærsæz kadænæn, (çalæp) kazandæklaræna
bir karñælæk, Allah'tan, tekraræ önleyen kesin bir ceza
olmak üzere ellerini kesin. Allah aziz ve güçlü olandær,
hüküm ve hikmet sahibidir." (Maide, 38)
Tahlili:
a) Hærsæzlæk yoluyla kazanç saålæyanlaræn cezasæ ellerinin
kesilmesidir. Çünkü, mal dokunulmazlæåæna uzanan eller
kærælmalædær ve bu eller, insanæn beden yapæsænda artæk
kalamazlar; kesilip atælmalædærlar. Çünkü, suç iñlemiñ, harama
uzanmæñ, alæn teriyle kazanælan malæn dokunulmazlæåænæ ihlal
etmiñlerdir.
b) Hærsæzlæåæn cezasænæ, aziz olan, hüküm ve hikmet sahibi
bulunan Allah (c.c.), böyle tertib etmiñtir ve bu, aynæ zamanda
"ceza, yapælan suçun cinsine göredir" kaidesine uymakta
ve her ñeyi hakkæyla bilen Allah'æn ilim ve hikmetine
dayanmakta, hærsæzlæåæn kökünün kazænmasæna vesile
olmaktadær.
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Demek oluyor ki, "laiklik müslümanlækla baådañær"
diyenleri bu ayet de tekzib etmekte, cehaletlerini ortaya
koyup, lanetlemektedir; kañ yapæyorum derken, göz
çækartmakta ve nihayet malæn dokunulmazlæåænæ ihlal edip
millete ihanet ve hiyanet etmektedirler.
5- Zinanæn cezasæ:
"Zina eden kadæn ve zina eden erkeåin her birine
yüzer deånek vurun! Eåer Allah'a ve ahiret gününe
inanæyorsanæz, Allah'æn dininin getirdiåi ceza
hükümlerini uygulamada sizi bir acæma tutmasæn; Onlara
uygulanan azaba mü'minlerden bir grup hazær
bulunsun!" (Nur, 2)
Tahlil:
a) Zina etmek; kadæna da erkeåe de suçtur. Hem namusa
karñæ iñlenmiñ bir suçtur ve aynæ zamanda namus
dokunulmazlæåænæ ihlaldær. Cezasæ ise, herkesin gözleri
önünde vurulmasæ gereken yüzer sopadær ve aynæ zamanda
bir ibret dersidir...
b) Ve bu, aynæ zamanda bir iman meselesidir; Allah ve
ahiret gününe iman etmiñ olmanæn bir gereåidir. Binaenaleyh,
dinin bir gereåi olan bu cezayæ tatbik yolunda merhamet
duygularænæn yeri yoktur. Çünkü, bu bir namus meselesidir;
namussuzluåu ortadan kaldærmanæn en güzel yoludur. Kaldæ
ki, bu; bekâr ve bakire olanlar arasænda iñlenen suçun
cezasædær. Evlilik hayatæ bañændan geçenler arasænda iñlenirse,
ceza daha aåærdær; ölüm cezasædær.
Laik kafalælara sorun ve deyin ki, savunmasænæ yaptæåænæz
laik düzene Kur'an'æn bu hükmü uyar mæ? Uymaz! O halde
boñuna çærpænmanæn bir gereåi yoktur; delilik ve aptallæktær.
Daha doårusu hayvanlæktær ve hayvanlañmaktær. Bañka bir
ifade ile kâfirliktir ve kâfirleñmedir.
Kur'an; getirdiåi ahkâm ayetlerinin kaldærælmasæna,
deåiñtirilmesine ræza göstermek ñöyle dursun, müslümanæ,
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bu hükümler karñæsænda muhayyer bile bærakmamæñtær ve bu
babda ñöyle demiñtir:
"Allah ve Resulü bir ñey hakkænda hükmettiåi zaman,
imanlæ bir erkek veya imanlæ bir kadænæn muhayyerlik
hakkæ yoktur. Kim Allah ve Resulü'ne isyan ederse,
artæk gerçekten o, açæk bir sapæklækla sapætmæñtær." (Ahzab,
36)
Mü'min; Allah ve Resulü'ne bütün emir ve yasaklarænda
itaat eden kimsedir. Aksi hal isyan sayælær ve aynæ zamanda
sapæklaræn en rezilidir.
7- "Onlara; Allah'æn indirdiåine ve Peygamber'ine gelin!
denildiåinde 'Atalaræmæzæ üzerinde bulduåumuz ñey
bize yeter' derler. Peki, ya atalaræ bir ñey bilmiyor ve
hidayet üzere deåillerse!.." (Maide, 104)
Güngör, son olarak diyor ki, "Cumhuriyetimizi kimseye
yæktærmæyalæm!.." Bu adama sormak lazæm: Bir bina çürük
olursa veya temelsiz olursa, ne kadar direk verilse de yine
yækælacaktær. Velev ki, direklerin biri veya birileri Yekta Güngör
ve benzerleri de olsa yine yækælacak, bunlar da enkazæ
altænda kalacaktær. Çünkü, kemalizm, örümcek aåæ misalidir.
Kur'an ñöyle der:
"Allah'tan bañka (sæåænacak) dostlar edinen (ve ona
baålanan)laræn durumu, (kendisine) bir ev edinen
örümceåe benzer. Halbuki evlerin en zayæfæ, elbet
örümcek evidir, (bunu) bilselerdi.
Ñüphesiz Allah, onlaræn kendisinden bañka neye
yalvar(æp taptæk)larænæ bilir. O mutlak galiptir, hüküm ve
hikmet sahibidir.
Bu misaller (var ya), biz onlaræ insanlar için getiriyoruz,
ama onlaræ(n inceliåini ve faydasænæ), âlimlerden bañkasæ
anlamaz." (Ankebut, 41-43)
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Hülâsa:
Kur'an-æ Kerim'in, yüzlerce ahkâm ayetlerinden sadece
yedi tanesini verdim.
Ñimdi, bañta kâfir anayasanæn bañæ, Yekta Güngör Özden
olmak üzere, bütün laik kafalælara ve bu arada Ænönü, Ecevit,
Demirel, Türkeñ ve Erbakan'a soruyor ve diyoruz ki; iñte
laiklik ve iñte Kur'an ayetleri ve iñte laik düzen! Æñte
müslümanlæk ve iñte atanæzæn getirdikleri! Ve iñte berrak,
parlak, temiz, güzel, adil, hikmet dolu Ñeriat'æn hüküm ve
kanunlaræ ve iñte pis ve necis, adaletsiz ve cahilce, zulüm
ve gaddarca, hayadan uzak ve namussuz, kerhaneci ve
meyhaneci, müñrik ve münafæk laikliåin getirdiåi ve getireceåi
kanunlar!.. Hepsi ortaya dökülmüñtür. Bunlardan hangisini
seçeceksiniz? Hangisinden yana olup koruyuculuåunu
üzerinize alacaksænæz? Hangisini beåenip onun safænda
yerinizi alacaksænæz? Ñeriat'æ seçip saåda mæ yerinizi
alacaksænæz, yoksa Kur'an'æn indirdiåi hükümlerle
hükmetmeyip zalimlerden, fasæklardan ve kâfirlerden mi
olacaksænæz? Ækisinin ortasæ yok! Ækisinden biri: Ya saå veya
sol!..
Karar:
Æstisnasæz hepiniz; "laik düzen, din hürriyetinin teminatædær,
hâkimiyyet kayætsæz ve ñartsæz milletindir, demokrasi, gerçek
demokrasi anayasaya girmelidir ve nihayet Atatürk saå
olsaydæ bizde, bizim partimizde yerini alærdæ!.." dediåinize
göre yeriniz pistir, aåzænæz pistir, kalbiniz pistir, sisteminiz
pistir ve necistir! Neden? Çünkü, laik düzeni savunma
demek, ñirki, putperestliåi savunma demektir, müñrik olma
demektir.
Bize ve cemaatæmæza gelince:
Biz ehl-i iman ve ehl-i Tevhid'iz. Elhamdülillah! Ñeriat'æ
seven, onu gönlüne ve kafasæna yerleñtiren, Ñeriat'æ canændan
da malændan da üstün tutan ve ona toz kondurmayæp kâfirlere,
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müñriklere ve münafæklara karñæ savunan, hikmet ve
güzelliåine, ilim ve hâkimiyyetine, ilahî bir lütuf ve fazilet
olduåuna, batældan ve hakkæ batæla karæñtærmakdan münezzeh
ve müberra olduåuna, kæyamete kadar muaræz ve
muhaliflerine hak ettikleri cevabæ verip susturacaåæna,
düñmanlarænæ zelil ve periñan, dostlarænæ ise, aziz ve ñerefli
kælacaåæna inanæp, iman etmekteyiz!.. Æñte laik kafalælar ve
iñte biz!..
"Habisler, habislere yakæñacaåæ gibi, temizler de
temizlere yakæñmaktadær!.." ñeklindeki hüküm Kur'anî bir
beyandær.
Emir ve tavsiyelerimiz:
Bañta Yekta olmak üzere, tüm liderlere ve onlaræn
arkasændan giden tüm particilere sesleniyor ve hâlisane
diyorum ki, geliniz; ahmaklæåæ, cahilliåi, hayvanlæåæ, müñrikliåi
ve münafæklæåæ bærakænæz da tevbekâr olunuz; iman ve
nikâhænæzæ tazeleyeniz ve artæk bundan böyle kemalizmi ve
Beton Kemal'i terk ediniz de Allah'æn ve Peygamber'in
yoluna, Kur'an ve Ñeriat'æn yoluna giriniz ve dalgalanan
Tevhid bayraåænæn altænda, ilan ve ihyasæ yapælan "Æslam
Devleti"ne iltihak ediniz ve bunu geciktirmeyiniz; ola ki, ecel
gelir de aåzænæz imansæz kapanær; Allah'æn cennetine deåil,
müñriklerin cehennemine gider, put Kemal'in yanænda yerinizi
alærsænæz!..
Selam Ñeriat'æn bekçilerine olsun!..
Daåætæm:
1) Anayasa Mahkemesi Bañkanæ'na
2) T.C Cumhurbañkanæ Özal'a
3) DGM Bañsavcæsæ Nusret Demiral'a
4) Süleyman Demirel'e
5) Erdal Ænönü'ye
6) ve diåer devlet bakanæ ve parti liderlerine
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7) 27 üniversite rektörüne
8) Baro bañkanlaræna
9) T.C ordusu pañalaræna
10) T.C Diyanet Æñleri Bañkanlæåæ'na
11) T.C Meclis bañkanæ Cindoruk'a
------------------------------------------------------Ümmet-i Muhammed Gazetesi, Sayæ: 77
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"Devletsiz Bir
Æslam Dini
Düñünülemez!"
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"Almanya'næn 1. Kanal ARD adlæ kanalda Titel-Thesen-Temperamente adlæ program hazærlayanlarænæn
yoåun æsrar, rica ve minnet etmeleri neticesinde ElEmir ven-Naib Cemaledddin Hocaoålu ile görüñmeleri
saålanmæñtær. Ama ne yazæk ki, kendilerine verilen bu
görüñmeyi iñlerine gelmediåinden dolayæ, yayæn
gününde röportajæ tam olarak vermemiñlerdir, üstelik
karalama ve iftira kampanyasæna bir yeni olarak
kendilerini de katmæñlardær. Basæn-Yayæn ahlakændan
mahrum bu gibi ñahæs ve televizyonlar, kitleleri doåru
bilgilendirmekten ziyade yanlæñ bilgilendirmektedirler.
Kamuoyuna bunlaræ tanætmak hatalæ ve iftiracæ
olduklarænæ göstermek de bizim görevimizdir. Tek yanlæ,
fundamentalistce yayæn yapan bu programæn soru ve
cevaplarænæ yayænlamanæzæ rica ederiz. Gerçekleri bütün
Ænsanlæåæn bilmesi için fundamentalist ve geri kafalælaræn
kimler olduåunun ortaya çækmasæna faydalæ olacak bu
cevablaræ size gönderiyoruz.
A.F.Æ.D. - Basæn Sözcülüåü"
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Hessische Rundfunk'un sorularæ:
"Hessen Radyosu Eåitim ve Kültür Kæsmæ
Elisabeth Weyer
21.04 93
Sayæn
Cemalettin Kaplan
Köln
Çok deåerli Bay Kaplan!
Telefonla görüñmemiz üzere, sizinle 23.04.1993 tarihinde
Türk yazaræ Aziz Nesin'le ilgili röpörtaj çerçevesi içinde
yapacaåæmæz mülakat için sorular iliñiktedir. Bu haberi "Titel-Thesen-Temperamente" isimli 25.04.1993 Pazar günkü
ARD yayænæna yetiñtirmek niyetindeyiz:
1. Türkiye'de Selman Rüñdü'nün "Ñeytan Ayetleri" isimli
romanænæ yayænlama niyetinde olduåundan Türk yazaræ Aziz
Nesin'i ölümle tehdit ettiniz mi?
2. Bu soruya "Evet" diye cevap verirseniz, bu sizin köktenci
Æslamcæ görüñünüzle nasæl baådañæyor ?
3. Teñkilatænæzæn Almanya'da güttüåü hedefler nelerdir ?
4. Teñkilatænæzæn Türkiye'de faaliyet göstermesi niye
yasaktær?
Cevabænæzæ rica ederiz.
Dostça selamlaræmæzla
Elisabeth Weyer- Æmza"
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Cevaplar:
Cevap 1-2: Din Allah kanunudur, Hz. Adem ile bañlamæñ
ve diåer bütün peygamberler tarafændan insanoåluna tebliå
edilegelmiñtir. Son Peygamber de Hz. Muhammed
(s.a.v.)'dir. Tarih boyunca 104 kitap gelmiñtir. Tevrat, Zebur,
Æncil ve Kur'an. Bunlar dört büyük Kitab'tær. Her Peygamber
bir öncekini tasdik etmiñ, bir sonrakinin geleceåini de
müjdelemiñtir. Bu kitaplaræn, amel ve ibadet yönünden
aralarænde bazæ farklar var ise de inanç yönünden hiçbir fark
yoktur. Bugün ümmetlerin bu kitaplaræn da, peygamberlerin
de istisnasæz tümüne inanmalaræ ñarttær, öyle ki biri çæksa da
ben bütün peygamberlere ve bu peygamberlere gelen
bütün kitaplara inandæm, ama ñu peygambere ve ñu kitaba
inanmam derse tümünü inkâr etmiñ sayælær. Keza kitaplara
da peygamberlere de hürmet etmesi ñarttær.
Hürmet ve saygæda birini istisna ederse veya birine hakaret
ederse bütününe hakaret etmiñ sayælær.
Binaenaleyh Selman Rüñdü'nün Kur'an-æ Kerim'i inkâr
etmesi, Kur'an, Peygamber ve mukaddesata dil uzatmasæ
ve Aziz Nesin'in de onun inkâr ve hakaret dolu kitabænæ
tercümeye kalkmasæ, bütün peygamberleri ve kitaplaræ inkâr
etmesi ve onlara hakaret etmesi demektir.
Bu arada Hz. Musa'ya ve ona gelen Tevrat'æ; Hz. Æsa'yæ ve
ona gelen Æncil'i inkâr etmesi ve onlare hakaret etmesi
demektir. Dolayæsæyla bu inkâr ve bu hakaret müslümanlaræ
ilgilendirdiåi kadar hæristiyan ve yahudileri de
ilgilendirmektedir.
Böyleleri hakkændaki hükümler:
1. Fetva mahiyetinde verilen hükümler,
2. Mahkeme kararæ mahiyetinde verilen hükümler,
olmak üzere ikiye ayrælær.
Fetva demek o hadisenin Ñeriat'taki yeri demektir. Fetvaya
muktedir her Ñeriat âlimi fetva vermeye yetkilidir. Ancak
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infaz için yeterli deåildir. Ænfaz için yeterli olan karar Ñeriat
mahkemesi tarafændan verilir.
Fetva ile (kaza) mahkeme arasændaki fark:
Bu iki müessese arasænda bir kaç yönden fark vardær. Æñte
bunlardan biri budur. Yani ikiside aynæ kaynaåa dayanmakla
birlikte, müftü meseleyi fetva mahiyetinde bildirir. Yetkisi
ancak bu kadardær. Hakim ise karar verme, icra ve infaz
etme yetkisine sahiptir.
Kaynak:
"Æçinizden biri Ñeriat'æn inkâr ettiåi (nehyettiåi) bir
hareketi gördüåünde onu eliyle menetmesi, buna gücü
yetmiyorsa diliyle, buna da gücü yetmiyorsa kalbiyle
buåz etmesi gerekir. Bu da Æmanæn en zayæf derecesidir."
(Hadis)
Binaenaleyh iñlenen suçun cezasæ ya darbdær, ya hapis
veya ölümdür. Ölümü gerektiriyorsa Devlete, ikaz ve irñadæ
gerektiriyorsa ulemeya, tecrit cezasænæ gerektiriyorsa (yani
iliñki kesilmesi) cemaate düñer.
Cevap 3: Almanya'da olsun veya herhangi bir yerde olsun
müslümanæn vazifesi üzerine aldæåæ iñi yapmanæn yanænda
Æslam Dini'ni ilmi bir ñekilde tebliå etmektir.
Bu noktadan hareketle teñkilata mensup insanæmæz bu
görevi tavizsiz ve ivazsæz, Allah'tan bañka kimseden
korkmadan yerine getirmektedir.
Bu görev Æslam'æ yeryüzüne hakim kælmaktær ve bu Æslam'æn
bir emridir.
Cevap 4: Æslam; itikad, ibadet, muamelât ve ukûbat olmak
üzere dört bölümden oluñur.
Muamelât bölümünde devlet ve siyaset de vardær. Zira
devlet dinin hem muhafæzæ hem de yaptæræcæ gücüdür.
Binaenaleyh devletsiz bir Æslam Dini düñünülemez.
Türkiye'de dinin yaræsæ vardær:
Ænanç ve ibadet bölümleri vardær o da öylesine; Æslam ve
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Ceza Hukuku yasaktær.
Müslüman Æslam'æn devletinden ve siyasetinden
bahsedemez; ceza görür, hapsedilir, iñkenceye tabi tutulur.
Bu itibarla Türkiye'de din hürriyeti yoktur:
Zaman zaman kiñi, evinden iñyerinden ve hatta Cuma
namazæ kældæåæ mescidden toplu halde "Siz Æslam devletinden
ve Æslam siyasetinden bahsettiniz" diye hapse
götürülmektedir. Katillere ve canilere verdikleri cezadan
daha aåær cezalara (1 ile 36 yæla kadar) çarptærælmaktadær.
Halbuki bunlardan söz etme bir iman meselesi, bir ibadet
meselesidir. Namaz ve oruçtan bahsetme arasænda fark
yoktur. Bunun için ñöyle denir: "Devlet varsa onu korumak,
yoksa onu kurmak her müslümana farzdær."
Bu itibarladær ki, Æslam Dini laik düzenle asla baådañamaz.
Bu hususta geniñ neñriyatæmæz vardær. Buna raåmen laik
kafalælar ilmen ve dinen cevap vermedikleri için geçmiñ
tarihte olduåu gibi baskæ, ceza ve iñkenceye bañvurup
Æslam'æn nurunu söndürmek istemektedirler...
----------------------------------------Ümmet-i Muhammed, Sayæ: 79
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GÜNÜMÜZÜN
PUTLARI VE
PUTPERESTLERÆ!..

-4-

140

Günümüz dünyasænæn putlaræ sistemlerdir:
1- Fañist sistem bir puttur;
2- Komünist sistem bir puttur;
3- Kapitalist sistem bir puttur;
4- Demokratik sistem bir puttur;
5- Laik sistem (dini devletten ayærma) bir
puttur;
6- Selanikli Kemal bir puttur;
7- Kemalist sistem bir puttur;
8- Particilik sistemi bir puttur;
9- Hakkæ batæla karæñtærma sistemi bir puttur;
10- Milliyetçilik ve ærkçælæk sistemi bir
puttur...
Günümüz dünyasænæn putperestleri (Ebu
Cehilleri; yani müñrikleri; yani münafæk ve
kâfirleri):
Tüm parti liderleri ve bu arada Ecevit,
Ænönü, Deniz Baykal, Mesut, Demirel, Erbakan
ve benzerleri birer müñriktir; cenazeleri
kælænmaz!..
Cindoruk ve tüm meclis sakinleri birer
müñriktir; cenazeleri kælænmaz.
Sandæk bañæna gidip bunlaræ seçenler birer
müñriktir; cenazeleri kælænmaz!..
Ñeriat'æ deåil; demokrasiyi ve laik düzeni
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seçen tüm memurlar birer müñriktir;
cenazeleri kælænmaz!..
Ve bilcümle; "Hâkimiyyet kayætsæz ve
ñartsæz Allah'ændær" demeyip, "milletindir"
diyenler birer müñriktir; cenazeleri kælænmaz!
Binaenaleyh, bütün bunlaræn tevbe-i nasuh
ile tevbe etmeleri ve Æslam Devleti'ni
benimseyip Tevhid Bayraåæ'næn altænda
toplanmalaræ kurtuluñun tek yoludur!
Not: 1- Bu yazdæklaræmæzæ; cemaatlerine
söylemeyen
hocalar,
müridlerine
duyurmayan ñeyhler, aynæ zamanda birer
dilsiz ñeytan ve birer mel'undurlar!
2- Bu iki sænæf; yani hocalar ve derviñler,
kæsa zamanda üzerlerine düñeni yapmadæklaræ
taktirde isim isim bunlaræ teñhir edeceåiz!
3- Bütün bu yazdæklaræm birer fetvadær!
Neñriyat yoluyla tenkide açæktær; Ya cevab,
ya kabul!..
4- Kaynaklar: Akaid kitablaræ, Ümmet-i
Muhammed Gazetesi, Beyyine 1, Beyyine 2,
Beyyine 3, Beyyine 4, Hâkimiyyet

Cemaleddin Hocaoålu (Kaplan)
Emîr'ül-Mü'minîn ve Halîfet'ül-Müslimîn
22 Zilkaide 1413 (14.05.1993)
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Tevhid ve ñirk mücadelesi:
Son Peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.), gelmeden önce
dünyanæn her tarafænda ve hususiyle Arap yaræmadasænda
cahiliyyet devri hüküm sürüyordu ve bu devirde kayde
deåer ñirk-Tevhid mücadelesi yoktu. Bu mücadele esas
itibariyle Kur'an ayetlerinin gelmesi ve Allah Resulü'nün
peygamberlik görevine bañlamasiyle bañlamæñ oldu. Æleri
sürülen itirazlara, ñüphe ve tereddüdlere Allah Resulü
Kur'an ayetleriyle cevab veriyordu. Kur'an hakikatlaræ
karñæsænda aciz kalan Mekke müñrikleri, bu sefer
Peygamber'e ve ona tabi olan müslümanlara saldærmaya
bañladælar. Saldærænæn, iñkencenin, baskænæn her türlüsünü
denemelerine raåmen, Tevhid ve iman hareketinin önünü
alamadælar. Neticede Tevhid galib, ñirk maålub oldu.
Ælmî mücadele:
Müteakib devirlerde hak-batæl mücadelesi, ilim sahasæna
intikal etti. Ehl-i hak ile ehl-i batæl arasænda münazaralar
tertib edildi. Fakat her seferinde ilme ve hakka dayanan ehli hak, vehme ve hurafeye dayanan ehl-i batælæ maålub etti!..
Savañ meydanænda:
Vahyin ve ilmin karñæsænda umduåuna ulañamayan batællar,
bu sefer ne yaptælar? Silaha sarældælar, haçlæ seferlerini tertib
ettiler. Ve fakat her seferinde müslümanlaræn karñæsænda
hezimete uåradælar!..
Münafikâne mücadele:
Münazaranæn ve silahlæ mücadelenin de fayda vermediåini
gören ehl-i batæl, bu sefer, düñmanca davranmanæn yerine,
dostça yanañmanæn ve bu suretle bir takæm kiñileri satæn alæp
kaleyi içinden fethetme yoluna gitmeyi kendileri için faydalæ
gördüler ve bilfiil harekete geçtiler!..
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Taviz koparma:
Ehl-i batæl, ñeytanî zekâsænæ kullanarak, önce taviz koparma
yoluna gitti ve taviz üstüne taviz kopardæ. Æñte bu taviz
koparmalardær ki, Tanzimat, æslahat, ittihat ve terakki
devirlerini hazærladæ.
Ækinci cahiliyyet devri:
Tanzimat, æslahat, ittihat ve terakki zihniyyeti geliñe geliñe
ikinci cahiliyyet devrini hazærladæ. Ve bu devir de Ñeriat'a
düñman kemalizmi, arkasændan demokratik sistemi ve laik
sistemi getirdi. Ve neticede bu cahiliyyet devrinin özelliåi ñu
üç ñeydi:
"Devlet mülåa, din mefluc, topraklar iñgal!.."
Æñte M. Kemal'in yaptæåæ ve kendisinden sonrakilere miras
bæraktæåæ bu üç ñey birbirinden korkunçtu! Milletimiz ve
bütün bir ümmet, bunlaræn sækæntælarænæ çekmekte ve æzdærabænæ
hâlâ yañamaktadær!.. Zira bir düñünün: Bir ülkede devlet
laåvedilirse, din felce uårarsa, topraklar iñgal edilirse, o
memlekette hayærdan eser kalær mæ? Birlik beraberlik kalær
mæ? Huzur ve güven kalær mæ? Terakki ve tekâmül olur mu?
Artæk varlæåænæ koruyabilir mi? Elbette "Hayær!.." Üstelik
katliamlar, namusa tecavüzler, göçe zorlamalar birbirini
takib etmekte, iç düñmanlar sus-pus olmakta, dæñ düñmanlar
ise seyirci kalmakta; olup bitenler hoñlaræna gitmektedir. Ve
bu gidiñin nerelerde duracaåæ bilinmemektedir. Ve netice
itibariyle diyebiliriz ki:
Æslam âlemini, son derece çetin günler beklemektedir. Bu,
müslümanlaræn toptan imhasæ ve dünya haritasændan
silinmesinden ibarettir. Ve bu, bilfiil bañlamæñtær; Doåuda
Azerbaycan'dan, batæda ise Bosna-Hersek'ten!.. Katliamlar,
namusa tecavüzler ve göçe zorlamalar neticesinde Æslam
topraklarænæ bañtan baña iñgal ve istila ñeklinde kendini
göstermektedir...
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Kurtuluñun tek yolu:
Evet, kurtuluñun tek yolu vardær! O da Æslam Dini'ni hakiki
manada anlama ve anlatma ve bilfiil yañama ve yañatmadær.
Yani, yeniden Æslam'a dönmedir. Bunun için:
a) Æslam'æn ilmini yapma ve kültürünü yayma;
b) Tek devlet olma! Yani Hilâfet devletini kurmak üzere,
Æslam halifesini baña geçirme;
c) Dahildeki ajanlaræ tanætma ve bunlaræn millet ve ümmet
üzerindeki hâkimiyyet ve tahakkümlerine son verme ve bu
suretle yabancælaræn eline eteåine set çekme!..
Saålam iman ve sarsælmaz tevekkül:
Bütün bunlaræn ötesinde ve üstünde Rabb'ülâlemin'e
saålam bir iman ve sarsælmaz bir tevekkül ile baålanma!..
Bir cümle ile:
Bütün bunlaræ bir cümleye baålæyacak olursak, Allah'æn
dinine sahip çækma ve O'na tevekkül etme!..
Ve netice:
Netice iki ñey: Ya, mukadderse, Allah'æn nusretine mazhar
olup zafere ulañma ya da o yolda ñehadet ñerbetini içip
ñehid olma! Bunlaræn ikisi de güzel!.. Kur'an ñöyle der:
"Ey iman edenler! Ne oldu ki size, Allah yolunda
savaña koñun denildiåi zaman, yerinizde aåærlañæp
kaldænæz? Ahiretten cayæp dünya hayatæna mæ razæ
oldunuz? Ama ahiretinkine nazaran bu dünya hayatænæn
yararæ pek azdær!" (Tevbe, 38)
Tahlil:
Ayet-i celile sitem mahiyyetinde olup iman ve iman
iddiasænda bulunanlaræ derin derin düñünmeye sevketmekte
ve insaflæ olmaya çaåærmakta, günümüzden çok yarænæmæzæ
düñünme yolunda ibret dersi vermektedir. Ñöyle ki:
1- Biz, Æslam Devleti'ni ihya edip dünyanæn gündemine
getirdik;
2- Anayasasæ hazærlanmæñ, Tevhid bayraåæ asælmæñtær;
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3- Anadolu insanæna seslendik ve dedik ki; geliniz, Tevhid
bayraåæ altænda toplanæp, topraklarænæza da dininize de sahip
çækænæz ve bu suretle Saff Suresi'ndeki "Ey mü'minler!
Ansarullah olunuz;" yani Allah'a asker olup Allah ordularænæ
meydana getiriniz ve bu suretle mü'min ve müslüman
olduåunuzu isbat ediniz!..
4- Bu teklif ve taleb karñæsænda insanæmæz ikiye ayrældæ: Bir
kæsmæ tereddütsüz "Evet" dedi ve demekte, bir kæsmæ da
cehaletini, korkaklæåænæ veya mütekebbirliåini, yani buyruk
olmada devam etmek istediåini ortaya koyarak "Hayær" dedi
ve halen de demekte!
5- Ñu da biline ki, bu din, dæñtan gelen zorlamalardan zarar
görmemiñtir; içten gelen tehlikeler ona zarar vermiñtir. Yani
Æslam Dini, dæñ düñmanlardan deåil, içteki münafæklardan
yara almæñtær.
Bu noktadan hareketle:
Æçteki kemalistlerin ötesinde bilhassa iki kuruluñun davayæ
engellemesi ve derin yaralar açmasæ! Bunlardan biri Diyanet
diåeri de Refah Partisi! Diyanet, hakkæ ketm ve tahrif etme
yönünden, Refah Partisi ise taviz verme ve gerçekleri
saptærma yönünden!..
Kör ñeytana uyma:
Kemalistler, Rahman'a deåil, büyük kör ñeytana ve onun
kemalist kanunlaræna tabi olurken, Diyanet camiasæ ile Refah
Partisi ise, kemalizmin tesiri altænda kalarak kendilerini
ñeytanlaræn yollaræna atmæñlardær. Bunlaræ cezalandærmak
lazæmdær ki, akællaræ bañlaræna gelsin de Ñeriat'æn çizgisine
gelsinler, bekçiliåini yapsænlar ve taviz verme yoluna
gitmesinler. Binaenaleyh, kemalistleri falakaya yatærmalæ,
hakkæ ketmeden Diyanet ile haktan taviz veren particilerin
de kulaklarænæ çekmelidir. Çekebilir miyiz ki? Elbette! Çünkü
ulema, peygamberlerin varisleridir. Ulemaya karñæ gelmek,
Peygamber'e karñæ gelmektir. Keza ulema ve ulemaya tabi
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olan müslümanlar, muallimlerdir ve muallimlik makamænda
bulunmaktadærlar; Allah'æn risaletini, tâlimatænæ tebliå
etmektedirler. Dolayæsæyle hakkæ ketmedenleri, haktan taviz
verenleri yatæræp falakadan geçirme veya kulaklarænæ çekme
salahiyyetine sahiptirler. Bu itibarladær ki, biz ve devletimiz
üzerimize düñen neñriyatæ yapæp ikaz ve uyaræda
bulunmazsak; hem Allah huzurunda ve hem de gelecek
nesiller huzurunda hesab vermemiz mümkün deåildir. Hz.
Ali ñöyle buyurur:
"Kim bana bir harf öåretirse, beni kendine köle
yapmæñtær. Æsterse çalæñtærær, isterse satar!" Bir bañka
sözünde de ñunlaræ söylemiñtir:
"Æki kiñi benim belimi kærmæñtær: Bunlardan biri günah
iñleyen hoca, diåeri de bilgisi olmadæåæ halde dine ve
davaya sarælan cahiller." Birincinin kulaåænæ çekeceksiniz
ki, günah iñlemesin, ikincinin de kulaåænæ çekeceksiniz ki,
ilim öårensin, Ñeriat'æ öårensin!..
Taviz vermeyen ve hakkæ söyleyen:
Dördüncü bir zümre var ki, hakkæ açæk, net ve kesin bir
ñekilde söylemenin yanænda asla taviz verme yoluna da
gitmezler! Gayeleri ise, insanlæåæ, içine düñmüñ olduåu
ñirkten, nifaktan, dalaletten kurtarmaktær. Cemaleddin
Hoca'næn yazdæåæ, hazærladæåæ, doldurduåu yazælaræ, bildirileri,
bantlaræ daåætærlar ki, bunlar çerezdir, bunlar ñifalæ sulardær,
bunlar serumdur. Bir sene içinde insanæmæza, hasta
insanæmæza, komaya girmiñ insanæmæza sunulmuñ olanlaræna
ñöyle bir göz atacak olursak:
1- Hakkæ Sahibine Æade,
2- Hakkæ Æstemek Haktær, Æstemiyenler Æse Ahmaktær,
3- 27 Üniversite Rektörüne Açæk Mektup,
4- Æñçi ve Æñveren Temsilcilerine Açæk Mektup,
5- Müslüman ve Terör Yasasæ,
6- Æbrahim Agâh Çubukçu'ya Açæk Mektup,
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7- Necip Bilge'ye Açæk Mektup,
8- Hüsameddin Cindoruk'a Açæk Mektup,
9- Nusret Demiral'a (Kendi Ædam Kararænæ Kendisi
Vermiñtir!..),
10- Devlet Bulunmaz Bir Nimettir,
11- Ñeriatçæ Olmayanlar Solaklaræn Ta Kendileridir,
12- Saflar Artæk Æyice Netleñti,
13- Anayasa Mahkemesi Bañkanæ Yekta'ya Açæk Mektup.
Æñte biz ve iñte onlar:
Görüldüåü üzere, bizden onlara çerezler, ñifalæ sular,
serumlar! Æñte biz bunlaræ kendilerine takdim ediyor,
kendilerini hakkæ söylemeye, taviz vermemeye, særat-æ
müstakim'e davet ederken, onlar buna mukabil bize
kæzæyorlar, engel oluyorlar, hakaret ediyorlar, iftira ediyorlar,
kemalist rejime jurnallayæp imha etmek istiyorlar. Hoca da
tekrar söz alæyor ve diyor ki:
"Bize kæzmayæn; ñayet yalanæmæz, yanlæñæmæz, Kur'an'a ve
Æslam'a aykæræ bir tarafæmæz varsa, dibde-köñede konuñmayæn,
gazetelere verin; neñriyat yoluyla bizim iñimizi bitirin,
meydan size kalsæn! Yoksa, Hoca sizin iñinizi bitirecektir!
Elhasæl: Ya cevap veya teslim! Bañka bir ifade ile; bir ñey ya
doårudur ya da yanlæñtær. Doåru ise, gelin teslim olun,
beraber çalæñalæm! Ñayet yanlæñ ise, neñriyat yoluyla yanlæñlæåæ
ortaya koyup Hoca'yæ da efkâr-æ umumiyyeyi de ikaz ve
irñad etmek size düñmez mi?"
Æñte Cemaleddin Hoca böyle söylüyor!..
"Eåer topluca (savaña) çækmazsanæz, Allah size acæ bir
ñekilde azab eder ve yerinize sizden bañka bir topluluk
getirir. O'na hiçbir zarar veremezsiniz. Allah her ñeye
kadirdir." (Tevbe, 39)
Mevzumuzun üçüncü ayet-i celile'si bir tehdit mahiyyetinde
olup bañlæca ñu hakikatlaræ ihtiva etmektedir:
1- Müslüman o kimsedir ki, hoñuna gitse de gitmese de
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çaårældæåæ yere gitmesi, verilen emir ve tâlimatæ yerine
getirmesi imanæn bir gereåidir.
2- Æmanænæn gereåini yerine getirmeyenleri Allah elim bir
azabla azab eder.
3- Allah, onlaræ kulluåundan azledip, Maide, 54 ayette de
görüldüåü üzere, onlaræn yerine öyle cemaat getirir ki, Allah
onlaræ, onlar da Allah'æ severler...
4- Allah'a kimse zarar veremez; Çünkü Allah, her ñeye
kadirdir. O halde zararæ çekecek onlardær, yani kendilerine
verilen emir ve tâlimatlaræ yerine getirmiyenlerdir.
5- Ve netice:
Ey hal-i hazærda mevcut olanlar! Eåer sizler, ihya ve ilanæ
yapælan Æslam Devleti'ni kabul etmeyip Tevhid bayraåæ altænda
toplanmazsanæz, zararæ size ait olup, Allah sizi yerin dibine
geçirir de sizin yerinize itaatkâr bir nesil getirir. O zaman
sizler piñman olursunuz amma velakin, iñ iñten geçmiñ
olur. Allah neye kadir deåil ki!..
Üçüncü ayet-i celile ñu mealde:
"Eåer siz, ona yardæm etmezseniz, iyi bilin ki Allah ona
yardæm etmiñti: Yalnæz iki kiñiden biri olduåu halde,
küfürde æsrar etmiñ olanlar, (Mekke'den) kendisini
çækarttæklaræ særada ikisi maåarada iken arkadañæna:
"Üzülme Allah bizimle beraberdir" diyordu. Æñte o zaman
Allah ona yardæm etti; kalbini yatæñtæran huzur ve güveni
verdi ve onu sizin görmediåiniz askerlerle destekledi;
kâfirlerin sözünü alçalttæ! Yüce olan yalnæz Allah'æn
sözüdür. Allah daima üstündür, hüküm ve hikmet
sahibidir." (Tevbe, 40)
Tahlil ve tefsir:
1- Elhamdülillah, bugüne kadar Allah, yardæm etti; yer
verdi, cemaat verdi, Kur'an gibi, edille-i ñer'iyye gibi silah ve
kaynak verdi;
2- Gönüllere teselli verdi, en tehlikeli anlarda çalkalanan
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kalbleri yatæñtærdæ, teyid ve takviye etti, destekledi;
3- Muaræz ve muhaliflerin haddini bildirdi, cevap verecek
halleri kalmadæ ve bu suretle bu alçaklaræn sözlerini alçalttæ,
kendilerini yerin dibine geçirtti; bu suretle Allah'æn davasænæ
yükseltti ve yüceltti;
4- Allah; Tevhid akidesini ve ondan yana olanlaræ ilim, fikir
ve hak meydanænda galib kældæ, düñmanlarænæ maålub etti.
Çünkü, Allah azizdir, hakimdir.
Dördüncü ayet-i celile:
"Gerek hafif gerek aåær olarak hep birlikte savaña
çækæn! Mallarænæzla ve canlarænæzla Allah yolunda cihad
edin. Eåer bilirseniz bu, sizin için daha hayærlædær."
(Tevbe, 41)
Tefsir ve tahlil:
Rabb'imiz Teala ve Tekaddes Hazretleri, kullaræna tekrar
sesleniyor, onlaræ tevbe ve istiåfara çaåæræyor ve onlara
cihadæ emrediyor. Ñöyle ki:
1- Diyor ki bu hayærlæ bir iñtir;
2- Ve bu, aynæ zamanda bir ilim ve bir ñuur iñidir; ilimden
mahrum, ñuurdan yoksun olanlar, bunun hayærlæ bir iñ
olduåunu idrak edemezler...
Beñinci ayet:
Bu ayet-i celile münafæklaræ tasvir etmekte ve ñöyle demekte:
"Yakæn bir dünya menfaatæ ve orta bir yolculuk olsaydæ,
elbette sana tabi olurlardæ. Fakat güç añælacak mesafe,
kendilerine uzak geldi. Bir de "Gücümüz yetseydi,
sizinle beraber çækardæk" diye Allah'a yemin edecekler.
Boñuna kendilerini mahvediyorlar. Allah onlaræn yalancæ
olduklarænæ biliyor." (Tevbe, 42)
Tefsir ve tahlil:
1- Münafæklaræ tasvir eden bu ayet-i kerime diyor ki, onlar;
yakæn bir dünya menfaatæ ve orta bir yolculuk olsaydæ, elbette
koña koña gelirlerdi.
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2- Fakat güç añælacak bir mesafe, ateñten bir gömlek ve
sandæåa atælacak bir oy deåil!..
3- Bunlar ileride yemin edip "Gücümüz yetseydi, sizinle
beraber çækardæk" diyecekler!..
Bu ayet-i celile'nin æñæåæ altænda ñöyle bir parentez açabiliriz:
(Hakkæ batæla karæñtæranlarla asla taviz yoluna gitmeyenler
hiç bir olur mu?)
Æñte Erbakan ve iñte biz!.. Erbakan, hakkæ batæla
karæñtærmakta, bu cemaat ise, Peygamberî bir yol takib
etmekte ve ñartlar ne olursa olsun taviz yoluna asla
gitmemektedir:
a) Erbakan parti metodunu tercih etmekte, biz ise
cemaatleñmeyi!
b) Parti, ñeytanî bir yol, cemaatleñme ise Peygamberî bir
yoldur. Ækincisi hak, birincisi batældær!..
c) Cemaatleñme vahye dayanær, particilik ise kâfir bir
kafanæn mahsulüdür!..
d) Cemaatleñme birleñtiricidir, particilik ise bölücüdür!..
e) Cemaatleñme saygæ ve sevgi getirir, particilik ise, kin ve
düñmanlæk bærakær!..
f) Cemaatleñme Tevhid'dir ve Tevhid yoludur; particilik ise
ñirktir ve insanæ ñirke götürür, müñrik yapar!..
g) Cemaatleñme zafere ve devlete götürür. Misalleri vardær.
Particilik ise hayalcælæk ve hüsrandær; dünyada misalsæz ve
neticesizdir. Ahirette ise cehennemliktir.
Particilik; aynæ zamanda Ñeriat'a, Allah'a noksanlæk, eksiklik
ve cahillik atfetmektedir. Ñöyle ki:
"... Bugün sizin dininizi ikmal ettim ve tamamladæm!..",
"Allah, ahkemül hakimindir; yani, hükmedenlerin en
muhkemi ve en saålamædær", "Hakimlerin en hayærlæsæ;
ræzæk verenlerin en hayærlæsæ; merhamet edenlerin en
merhametlisi ve ondan daha güzel hüküm koyan var
mæ? Allah'tan daha doåru sözlü var mæ?!." ñeklinde
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tecelli eden ilahî beyanata particilik ters düñmekte ve
bunlaræ yalanlamakta ve Allah'a noksanlæk, cehl ve acz
isnad etmektedir ve iñte bütün bunlardan her biri ñirktir,
küfürdür; insanæ müñrik yapar, kâfir yapar!..
4- Binaenaleyh, boñuna kendilerini mahvetmesinler; Allah biliyor ki, bunlar yalancædærlar!..
Altæncæ, yedinci ve sekizinci ayetler:
"Allah seni affetsin, doåru söyliyenler sana iyice belli
olup, yalan söyleyenler; bilinmezden önce onlara niye
izin verdin?
Allah'a ve ahiret gününe iman edenler; mallaræyla ve
canlaræyla cihad etmeleri hususunda senden izin isteyip
geri kalmazlar. Allah takva sahiplerini bilir.
Ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kalbleri
tereddüde düñmüñ ve ñüpheleri içinde bocalayæp
duranlar, senden izin isterler." (Tevbe, 43-45)
1- Æslam'da taviz yoktur. Neden? Çünkü, sadæklarla,
kâzibler, samimi olanlarla sahtekâr olanlar, davaya baålæ
olanlarla olmayanlar, daha açæåæ mü'minlerle münafæklar
birbirinden ayrælsæn!
2- Kur'an; kâfir ve münafæklaræ ikaz, irñad ve tenkid etmenin
yanænda mü'minleri ve hatta Peygamber'i bile eleñtirmekte
ve tenkid etmektedir.
3- Siz, onlara, "Eåer yalanæmæz, yanlæñæmæz ve hatamæz var
ise cevap verin; eleñtirin ve tenkid edin!.." dediåinizde
onlaræn, "Biz, kâfirlerle uårañmayæ bærakæp da müslümanlarla
mæ uårañacaåæz!" ñeklindeki cevaplaræ, Kur'an'a uymamakta
ve iflas etmektedir...
Dokuzuncu ayet-i celile:
"Eåer onlar cihada çækmak isteselerdi, onun için bir
hazærlæk yaparlardæ. Fakat Allah, onlaræn davranæñlarændan
hoñlanmadæ da onlaræ durdurdu: "Oturan (çocuk ve
kadænlarla) beraber oturun!" denildi." (Tevbe, 46)
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Tefsir ve tahlil:
1- Allah onlara nasib etmemiñtir; gözlerini kör, kulaklarænæ
saåær, kalblerini münafæk yapmæñtær;
2- Savaña çækmak istemiñ olsalardæ hazærlæåænæ yaparlardæ
(cevap vermek isteselerdi, arañtærma yapar, müsbet veya
menfi karñælæk verirlerdi);
3- Fakat Allah, onlaræn hareketlerini beåenmedi de
yerlerinde durdurdu ve onlara: "Kadæn ve çocuklar gibi
yerinizde oturun!" dendi. Çünkü sizde hayær yok! Neden?
Çünkü, sizler hâlâ çocukça bir hava yañæyor ve kendinizi
eålendiriyorsunuz! Kæyamet sabahæna kadar bekleyin
bakalæm, dendi...
Onuncu ayet:
"Sizin içinizde savaña çækmæñ olsalardæ, size
bozgunculuktan bañka bir kârlaræ olmazdæ. Sizi fitneye
düñürmek için hemen aranæza sokulurlardæ. Æçinizde de
onlara kulak verenler vardær. Allah zalimleri bilir." (Tevbe,
47)
Tefsir ve tahlil:
1- Æñleri güçleri fitnedir, ona buna iftira etmektir (Hoca
saftær, cahildir, ajandær, der ve fitne çækarærlar...);
2- Halbuki, içinizde ajanlæk yapanlar da onlara kulak verenler
de vardær. Ajanlæk yapanlar da ajanlara kulak verenler de
zalimlerdir. Allah ise zalimlerin kimler olduåunu bilir!..
Onbirinci ayet:
"Onlar önceden de fitne çækartmak ve sana nice iñleri
ters çevirmek istediler. Nihayet hak geldi, onlar
istemedikleri halde Allah'æn emri (dini) galib geldi."
(Tevbe, 48)
Tefsir ve tahlil:
1- Bu ayetler, Tebuk Seferi'ndeki hadiseleri anlatmaktadær.
Münafæklar bu çetin günlerde Æslam ordusuna katælmamæñlar,
bahaneler uydurarak Allah Resulü'nden izin istemiñler,
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savaña gitmemiñlerdi. Allah'æn Resulü de bunlara izin
vermiñti. Çünkü, gönülsüz savaña katælan insanlardan bir
hayær gelmiyeceåini biliyordu. Æñte ayetler, onlaræn bu kötü
davranæñlarænæ mü'minlere anlatmaktadær.
2- Bunlar, bu münafæklar, geçmiñte de iñleri tersyüz edip
fitne çækartmak istemiñlerdi. (Bize Ærancæ dediler, Tercüman,
Hürriyet, Zaman gibi gazeteler hakkæmæzda yazælar yazdælar;
Doåu'daki olaylarda Hoca'næn parmaåæ vardær, doåuya silah
sevk ediyor dediler ve hakkæmæzda bir de kara kitap
yayænladælar!..);
3- Fakat elhamdülillah, hak geldi, hakikatler ortaya çæktæ.
Hem de neñriyat yoluyla! O iki yüzlüler ne yapacaklarænæ
ñañærdælar!.. Neden? Çünkü, "Hak gelince batæl zail olur ve
silinir gider" kaziyyesi ilahî bir fermandær. Æñte bu ilahî
kaidenin bir tecellisidir ki, biz meydandayæz; onlar ise
gündemden silinip gittiler!..
Onikinci ayet:
"Æçlerinden öylesi var ki, ‘Bana izin ver; beni fitneye
düñürme' der. Æyi bilin ki, onlar zaten fitneye
düñmüñlerdir. Cehennem de kâfirleri kuñatacaktær."
(Tevbe, 49)
Tefsir ve tahlil:
1- Gerçekler deåiñmez; söylense de söylenmese de, izin
verilse de verilmese de!..
2- Bir kæsmænæz kemalizmin kulu, bir kæsmænæz da
demokrasinin kölesi; Diyanet hakkæ ketmetme ve tahrif
etme yönünden, parti ise taviz verme ve hakkæ saptærma
yönünden! Ækisi de felaket! Zira hak ketmedilir veya tahrif
edilirse ve bunu, sözüm ona Peygamber postunda oturan
Diyanet Æñleri Bañkanæ, müftüleri ve vaizleri yaparsa, Ümmeti Muhammed, dinin gerçeklerini, Æslam'æn hakikatlerini
kimden öårenecek? Ve bunun faturasænæ kim ödeyecek?
Elbette hakkæ söylemeyen ve hakkæ ketmeden hocalar deåil
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mi? Æñte böyle hocalaræ Kur'an lanetlememiñ mi? Dini
dünyaya satan sæfatlarla tavsif etmemiñ mi?.. Kur'an ñöyle
der:
"Ændirdiåimiz açæk delilleri ve hidayeti -biz Kitab'da
insanlara açækça belirttikten sonra- gizleyenler var ya,
iñte onlara hem Allah lanet eder hem de bütün lanetçiler
lanet ederler." (Bakara, 159)
"Allah, kendilerine kitap verilenlerden: ‘Onu mutlaka
insanlara açæklayacaksænæz, gizlemiyeceksiniz' diye söz
almæñtæ. Fakat onlar, verdikleri sözü arkalaræna attælar ve
ona karñælæk birkaç para aldælar. Satæn aldæklaræ bu ñey ne
çirkin!.." (Ali Æmran, 187)
Evet; hakkæ ketmetme ümmet bünyesinde derin yaralar
açacaåændan ve tüm insanlæåæ mahvü periñan edeceåinden,
dünyada Bakara ayetiyle lanetlenmiñ, Ali Æmran ayetiyle de
takbih edilmiñlerdir. Kurtuluñun yolu ise, tevbe-i nasuh ile
tevbe etmek, ketmettiklerini açæk açæk tebliå ve beyan
etmektir. Bu husus Kur'an'da ñöyle anlatælær:
"Ancak tevbe edip durumlarænæ düzeltenler, gerçekleri
açæklayanlar müstesna! Onlaræ baåæñlaræm. Çünkü ben,
tevbeyi çok kabul ederim." (Bakara, 160) Ve ñayet Ñeriat'æn
hükümlerini saklamaya ve saptærmaya devam ederlerse,
artæk bunun faturasænæ ödemeleri artæk mümkün deåildir.
Çünkü ketim ve dini dünya ile satmalaræ kendilerini kâfirliåe
götürür, kâfir olarak teneñire çækarlar, ebediyyen mel'un
olur ve ebediyyen cehennemi boylarlar. Æñte Kur'an:
"Ama ayetlerimizi inkâr etmiñ ve kâfir olarak ölmüñ
olanlar, iñte Allah'æn meleklerin ve tüm insanlaræn laneti
onlaræn üstünedir. Ebediyyen lanet içinde kalærlar. Ne
kendilerinden azab hafifletilir ne de onlaræn yüzlerine
bakælær!" (Bakara, 161-162)
Taviz verenlere ve saptæranlara gelince:
Bunlar da particiler ve bu arada Refah Partisi; taviz vere
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vere, müslümanlaræ aldata aldata hoca ve idarecileri
kendilerini Allah'æn dergâhændan kovulmanæn ötesinde,
"Günümüzün Putlaræ ve Putperestleri" bañlæåænæ tañæyan
yazæmæzda da ifade ettiåimiz gibi, kendilerini seçenlerle
birlikte ñirke düñer, müñrik olur ve cenazeleri kælænmaz!
Onüçüncü ve ondördüncü ayet:
"Sana bir iyilik ulañsa bu, onlaræn hoñuna gitmez ve
eåer sana bir kötülük ulañærsa, ‘Æyi ki, biz önceden
tedbirimizi almæñ, bañæmæzæn çaresine bakmæñæz' derler
ve sevine sevine dönerler. De ki: Allah, bizim için ne
yazmæñ (ne takdir etmiñse), ancak bize o ulañær. Bizim
sahibimiz O'dur. Mü'minler Allah'a tevekkül edip (O'na
sæåænsænlar)." (Tevbe, 50-51)
Tefsir ve tahlil:
1- Ñu hareketin geliñmesi, yayælmasæ, çoåalmasæ, güç ve
kuvvet bulmasæ, üzerine düñeni yapmasæ, gereken cevaplaræ
verip muaræz ve muhaliflerini susturmasæ onlaræn hoñlaræna
gitmez ve yerlerinde duramazlar! Ve düñünemezler ki, bu
bañaræsæ Æslam adæna yapælmakta; Æslam'æn devleti, Ñeriat'æn
hayata hakim olmasæ adæna bir muvaffakiyettir! Sevinmeleri
gerekirken, fakat heyhat!..
2- Lakin bu hareketin durmasændan, daåælmasændan,
yækælmasændan ve siz müslümanlaræn Avrupa'da olsun,
Anadolu'da olsun hapse atælmasændan, asælæp kesilmesinden,
idama mahkum edilip daraåaçlarda asælmasændan sevinç
ve ferah duyarlar ve ilave ederek derler ki, "Biz, iyi ki,
tedbirimizi almæñæz da bu harekete katælmamæñæz!.." derler ve
bu suretle de günah üstüne günah iñlerler!..
3- Bakara, 18'de ‘Onlar saåærdærlar, onlar dilsizdirler, onlar
kördürler' derekesine düñtüklerinden iman hakikatlerini,
herñeyin Allah'æn elinde ve emrinde olduåunu göremez ve
idrak edemezler; dilsizlik ve saåærlæk içinde bocalayæp
giderler!..
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4- Ama mü'minler ise; Kur'an'æn æñæåæ altænda ve imanæn nuru
ile herñeyi olduåu gibi görür; kendilerine bir iyilik isabet
ettiåinde ñæmarmazlar ve ñayet bañlaræna bir musibet gelirse
ñañærmazlar, daima mütevekkil olup müteselli olurlar ve
nihayet herñeyin Allah'tan geldiåine inanærlar...
Ve yine bu tür müslümanlar, bir hadiste de geçtiåi üzere,
bilir ve inanærlar ki, mücahidlerin hak ve hukuklarænæ Allah
tekeffül ve teahhüd etmiñtir; cihad yolunda ölürlerse cennete
koyacak, evine döndürecekse onlaræ ecir ve mal-i ganimetle
gönderecektir.
Onbeñinci ayet:
"De ki: ‘Bize yalnæz iki iyilikten (ya gazilikten veya
ñehidlikten) birini gözetlemiyor musunuz? (Bundan
bañka ne olabilir? Ækisi de bizim iñtiyakla beklediåimiz
ñeylerdir.) Ama biz, Allah'æn size ya kendi tarafændan
veya bizim elimizle bir azab ulañtærmasænæ gözetiyoruz.
Haydi gözetin, biz de sizinle beraber gözetenleriz."
(Tevbe, 52)
Tefsir ve tahlili:
1- Bu, mü'minlerin münafæklara verdikleri cevap
mahiyyetindedir. Zira mü'min savañ meydanænda ölürse
ñehid olur, kalærsa gazi ünvanæna sahib olur. Ækisi de güzeldir;
müslümanæn arayæp bulamæyacaåæ ñeydir!.. Yukaræda
kaydedilen hadis-i ñerif de bunun bir ifadesidir. Esasen
mü'minin her hali güzeldir; eline bir nimet girerse ñükreder,
güzel olur; elinden bir nimet çækarsa veya bañæna bir musibet
isabet ederse sabreder, yine güzel olur. Ve bu mü'mine has
bir vasæftær. Bu da yine bir hadisin mealidir.
Bütün bunlaræ ñöyle bir neticeye baålarsak, diyebiliriz ki;
müslüman o kimsedir ki, onun hali daima dengelidir; onda
ifrat ve tefrit yoktur; ne bulduåuna añæræ derece sevinip ne
oldum delisi olur ve ne de kaybettiåine añæræ derecede
üzülüp ne yapacaåænæ ñañærær ve nihayet onun iki kanadæ
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vardær: Biri ñükür diåeri sabærdær. Ækisi de Allah'æn ræzasænæ
kazanmanæn iki vesilesidir. Vaktiyle çölde yañæyan karæ ile
koca; kadæn son derece güzel! Koca ise hiç de güzel deåil!
Bir gün aynaya bakarlar; koca üzülür. Kadæn ise, kocasænæn
imdadæna yetiñir ve der ki; "Ækimiz de cennetliåiz. Zira sen,
benim güzelliåime ñükrediyorsun, ben de senin çirkinliåine
sabrediyorum. Sabredenlerle ñükredenlerin yeri cennettir!.."
2- Æmansæzæn, imanænda gel-git olanæn iñi ise, harabtær;
nereye gitse kara yumurtlar; ne dünyada yüzü güler ve ne
de ahirette! Siz, onun eålenip gülmesine bakmayænæz; her
gün korku içinde ve huzursuz! Æç hastalæåæna mübtela olmuñ:
Ya nifak ya da inkâr!.. Kur'an ñöyle der:
"Onlaræ gördüåün zaman cisimleri hoñuna gider,
konuñtuklaræ zaman dinletirler. Ama onlar elbise
giydirilmiñ sanki duvara dayatælmæñ birer kütükdürler!
Her yükselen sesi kendi aleyhlerinde sanærlar
(korkularændan ödleri patlar)! Onlar düñmandær!
Onlardan sakæn! Allah onlaræ kahretsin! Nasæl da haktan
döndürülüyorlar?" (Münafikun, 4)
Hülâsa:
Æki tip insan; birbirine zæd iki hayat ve iki akibet: Biri imanlæ,
biri inkârcæ, biri muhlis, biri münafæk, biri muvahhid, biri
müñrik!..
Ve netice:
Æki günahkâr: Biri Diyanet diåeri parti! Biri hakkæ
ketmetmekte, tahrif ve tevil yoluna gitmekte; Ñeriat'tan
yana deåil, demokrasiden yana; ehl-i Tevhid'in yanænda
deåil, TC'nin yanænda! Gaye iki ñey: Makam ve para!..
Tevbe:
Üç ñey: Tevbe-i nasuh, æslah ve beyan!..
Particiler ve tevbe:
Günahlaræ:
1- Taviz ve saptærma;
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2- Parti tüzükleri;
3- Fotoåraf asma;
4- Anætkabir'e gitmek;
5- Sandæk bañæna gitmek;
6- Ñirk meclisine girmek;
7- Tekbir yerine alkæñ;
8- "Laiklik din hürriyetidir" demek;
9- "Gaye, hakiki demokrasiyi hakim kælmak" zihniyyeti;
10- "Hâkimiyyet kayætsæz ve ñartsæz milletindir" prensibinin
anayasada yerinde kalmasænæ isteme;
11- "Atatürk saå olsaydæ, bizim partimizde yer alærdæ"
sözünü söylemek.
Bunlaræ yapanlaræn Ñeriat'ta hükmü nedir?
El-Cevap:
a) Tavizkâr olma;
b) Hakkæ batæla karæñtærma;
c) Münafæk olma;
d) Müñrik olma!
Kurtuluñun tek yolu:
Yukaræda maddeler halinde særaladæåæmæz on bir günahtan
da tevbe-i nasuh ile tevbe etmeleri, gelip ñu kervana
katælmalarædær. Ya cevap ya teslim!..
-------------------------------------------------------------Ümmet-i Muhammed Gazetesi, Sayæ: 78-79-80
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"Dindarlara, din ve
imana dair hürriyet
yok, kâfirlerde ise
dine imana
saldærma var!"
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Gazetemiz, El-Emir ven-Naib Cemaleddin Hocaoålu
ile bir röportaj yapmæñtær. Sual ve cevaplaræ añaåædadær:
Ümmet-i Muhammed: Sabah Gazetesi'nin 22.08.1993
tarihli sayæsænda "Sivas olaylarænda Kara Ses parmaåæ"
bañlæåæ altænda ñöyle bir yazæ çæktæ:
"Kara Ses’in müridleri:
Olaydan sonra Sivas Emniyet Müdürlüåü’nce yürütülen
operasyonlar sonucu gözaltæna alænan ve tutuklanan
sanæklardan ikisinin "Kara Ses" olarak bilinen Cemalettin
Kaplan’æn müridi olduåu ortaya çæktæ.
Cafer Tayyar Soykök ve Muhsin Erbañ adlæ tutuklu sanæklar,
emniyet anlatæmlarænda Cemalettin Kaplan’æn kurmuñ olduåu
Æslamî Cemaatler Birliåi’ne üye olduklarænæ itiraf ettiler.
Cafer Tayyar Soykök, olayæn nasæl meydana geldiåini
anlatærken ñöyle dedi:
"Olay særasænda ben grubun ortasændaydæm. Kalabalæk ‘Ya
Allah Bismillah Allahü Ekber’ ve ‘Vali Æstifa’ diye baåæræyordu.
Ben de baåærmaya bañladæm. Namaza katælmamæñtæm. Ben
zaten ñu anda da Cuma namazæ kælmæyorum. Ænanæñlaræma
göre, Cuma namazænæ ya devlet bañkanæmæz kældærær, ya da
onun tayin ettiåi valinin kældærmasæ gerekir. Almanya’da
bulunan Cemalettin Kaplan’æn görüñlerini her müslüman
gibi kabul ediyorum. Hiç bir partiye üye deåilim, ancak
Refah, Büyük Deåiñim ve Büyük Birlik partilerinin
müslümanlæåa hizmet edeceåine inanæyorum."
Cemalettin Kaplan’æn tüm görüñlerini benimsediåini
söyleyen diåer sanæk Muhsin Erbañ ise ñunlaræ söyledi:
"Yürüyüñe katældæm. Topluluåun attæåæ bütün sloganlaræ attæm.
1985’de Almanya’da yañæyordum ve sürekli camiye
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gidiyordum. Oturduåum yere en yakæn cami Æslamî
Cemaatler Birliåi’nin camisiydi. Bu Cemalettin Kaplan’a ait
bir camidir. Ben Kaplan’æn fikirlerini benimsiyorum. Her ay
da onun camisine 100 DM yardæm yapæyorum."
Cemaleddin Hocaoålu: Düpedüz yalandær! O bañlæåæ
atan Sabah Gazetesi’nin katmerli yalanædær. Savcælæåæn iddiasæ,
yazældæåæ gibi ise, o da yalandær, iftiradær. Æddianâmede isimleri
geçen iki ñahæs, iddianamede olduåu gibi bir ifade vermiñler
ise onlar da yalan söylemiñ ve hilaf konuñmuñtur. Ñöyle ki:
a) Bir zamanlar Tercüman Gazetesi, istihbarat raporuna
dayanarak ñöyle yazmæñtæ: "Doåudaki olaylaræn arkasænda
Kaplan’æn parmaåæ vardær!.." Biz kendilerini tekzib etmiñ,
onlaræ isbata davet etmiñtik ve ilaveten ñunu yazmæñtæk:
"Ve bir devletin istihbarat teñkilatæ ile basænæ yalancæ ve
iftiracæ olursa, o milletin ve o devletin hali ne olur?.." diye
aåær ifadeler kullanmæñtæk. Ne Tercüman Gazetesi ve ne de
istihbarat tek cümle ile cevap vermedi, veremezdi de.
Çünkü yalandæ; aslæ ve esasæ yoktu. Sabah Gazetesi’ne de
aynæ ñeyleri söylüyor ve aynæ ñeyleri yazæyoruz ve en azændan
öyle bir bañlæk attæåændan dolayæ mensublarænæ en aåær bir
ñekilde kænæyor ve tel’in ediyoruz! Savcælæk da böyle bir
iddianâme hazærlamæñ ve basæna vermiñ ise onu da aynæ
ñekilde kænæyor ve takbih ediyoruz. Ayræca Sabah Gazetesi
ve savcælæåæ isbata davet etmekte ve haklarænda dava açmakta
olduåumuzu kendilerine bildirmekteyiz! Ve bu arada
iddianamede isimleri geçen o iki tutuklunun, iddianamede
geçtiåi ñekilde bir ifade vermiñ olduklaræna inanmæyoruz!
Bunlar ñayet böyle bir ifade vermiñ iseler, ya hilaf
konuñmuñlar, ya da baskæ ve iñkence neticesinde öyle
konuñmuñlardær. Çünkü, çeliñkiler vardær; bizim
prensiblerimizle çatæñæyor. Æñte bunlardan biri, "Refah, Büyük
Giriñim, Büyük Birlik partilerinin müslümanlæåa hizmet
edeceklerine inanæyorum..." Halbuki bizim prensiplerimizde
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partiler hakkænda böyle bir inanç yoktur; biz, partilerin
Æslam’a hizmet edeceåine inanmæyoruz.
b) Bütün bir dünya, bu arada bütün kemalistler bir daha
duymalæ ve bir daha bilmeli ki, Cemaleddin Hoca, yalan
konuñmaz, Ñeriat’a aykæræ tek kelime yazmaz; Allah’æn dinine
muhalif ve muåayær emirler ve tâlimatlar vermez ve
vermemiñtir. Kærk senelik mücadele hayatæ ve bu arada
Avrupa’daki on senelik neñriyatæ ortadadær. Hilafænæ isbat
edenleri takdir ve tebrik ederiz!..
c) Bizim her iñimiz; istiñareye ve izin almaya baålædær. Bu
hususta ne bir istiñare yapælmæñ ve ne de izin istenmiñ ve ne
de o manada bir izin verilmiñtir. Yani bunlar ne bize
uåramæñlar ve ne de biz böylelerine böyle bir izin vermiñizdir.
Bana sorsaydælar, fetvasæ alænmayan o kabil yürüyüñlere
katælmalaræna izin vermezdim. Nitekim: Aziz Nesin’in,
ñehrimize gelip benzer hadiselere sebebiyyet verme ihtimali
vardær. ‘Biz ne yapalæm?’ diye soran kardeñlere cevabæmæz
ñu olmuñtur: Sizler bu kabil hareketlere katiyyen karæñmayæn!
Hatta o ñehri terkedin!.. Ola ki, T.C’nin adamlaræ hadiseler
çækarær ve sizin üzerinize atmak isterler.
d) Kaldæ ki, katælæp hadise çækarma ñöyle dursun, katælma
bile bizim prensiplerimize aykærædær. Bunun bir neticesidir ki,
hareketin üzerinden on sene gibi bir zaman geçtiåi halde
gerek Avrupa’da ve gerekse Anadolu’da tek bir hadiseye
sebebiyyet vermemiñizdir. Kimse tersini isbat edemez!..
Neden? Çünkü, tersini yapmadæk ki?!.
Æslam’da ateñle yakma:
Æslam’da "Ateñle yakma Allah’a mahsustur" inancæ vardær.
Biz de bu inanca sahibiz! Binaenaleyh, biz nasæl olur da
böyle bir tâlimat veririz!..
Ümmet-i Muhammed: Siz zaman zaman bu kabil
iftiralara uåruyor ve itham ediliyorsunuz! Buna karñæ bir
tedbir almayæ düñün müyorsunuz? Ne dersiniz?
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Cemaleddin Hocaoålu: Yalancæya ve iftiracæya karñæ
nasæl tedbir alærsænæz! Çünkü, böylelerinin yalan ve iftiralaræ
tükenmez ki? Olsa olsa iki tedbirimiz var: Bunlardan biri,
söz, fiil ve hareketlerinizde hakkæ takib edecek, hakkæ
söyliyecek ve haktan yana olacaksænæz! Bu da nasæl olur?
Elinizde Kur’an, önünüzde Peygamber olacak, Kur’an’æ
kaynak, Peygamber’i örnek alacaksænæz; her iñiniz fetvaya
baålæ olacaktær, fetvasæz iñ yapmæyacaksænæz! Æñin birisi bu!..
Ækincisi ise, Hakk’a teslimiyyet; yani Allah’a güvenip O’na
sæåænacaksænæz; ñartlar ne kadar aåær olursa olsun, O’nun
güç ve kuvvetine sæåænacak ve her halükârda O’nun
kanunundan ibaret Ñeriat’æna sæåænacak; Ñeriat’ænæ kendi
nefsinizde yañæyacak ve yañatmaya çalæñacaksænæz ve
bilhassa tebliåata devam edeceksiniz ve bu arada kendinize
fütur getirip asla ümitsizliåe düñmiyeceksiniz. Kur’an’æn
birçok ayetlerinde Rabb’imiz ñöyle der:
"Kim Allah’a tevekkül ederse, Allah ona kâfidir."
Dava Açma:
Üçüncü bir tedbirimiz de müfteriler hakkænda dava açmanæz,
isbata davet etmenizdir. Bu da her insanæn ñer’an ve hukuken
hakkædær.
Ümmet-i Muhammed: Geçenlerde Selman Rüñtü ile
Aziz Nesin Köln’de bir araya gelmiñlerdi. Aralarænda
anlañmæñlar ve birbirlerini kucaklamæñlardæ. Ve bu arada
T.C’ye de Alman makamlaræna da sitem etmiñler ve hatta
suçlamæñlardæ. Sivas olaylarændan söz etmiñler; sorumlusu
T.C olduåunu söylemiñler, bu arada kendilerinin
durumlaræyle sizin durumunuzu mukayese etme yolunda
ñöyle demiñlerdi:
"Cemaleddin Kaplan Almanya’da elini kolunu sallaya
sallaya gezsin, biz burada koruma altænda ve gizlice
görüñmekteyiz. Ama bu ayæp, bizim deåil; Alman ve Türk
hükümetlerinindir..."
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Cemaleddin Hocaoålu: Bizimle bunlar arasænda herhangi
bir mukayese yapmak mümkün deåildir. ñöyle ki:
a) Bunlar; Allah’æn varlæåænæ inkâr ettiklerinden;
b) Bunlar; ahiret hayatænæ kabul etmediklerinden;
c) Bunlar; Bütün Peygamberleri, bu arada Hz.
Æbrahim’i, Hz. Musa’yæ, Hz. Æsa’yæ ve Hz. Muhammed’i kabul
etmeyip inkâr ettiklerinden;
d) Bunlar; Bütün mukaddes kitaplaræ inkâr
ettiklerinden; bu arada Tevrat ve Æncil’i, Zebur ve Kur’an’æ
kabul etmeyip inkârla karñæladæklarændan suçludurlar; yani
Allah’a, bütün Peygamberlere, bütün kitaplara, ahiret
hayatæna, bütün din ulemasæna ve bütün dindarlara karñæ
ters düñmektedirler ve dolayæsæyla dinen ve ilmen suçludurlar.
Bununla da kalmamakla, Kur’an ayetlerine, dolayæsæyle
Tevrat, Æncil ve benzeri kitaplaræn ayetlerine "ñeytan Ayetleri"
demek suretiyle de bütün bu kitaplaræ ve bütün dindarlaræ
hor görmekte ve añaåælamakta; kafasæz, beyinsiz, akælsæz
olduklarænæ söylemekte ve nihayet inanan bütün insanlæåæ
yalanlamaktadærlar. Bu ise, bütün insanlæåa karñæ iñlenmiñ
bir suçdur, bir cinayettir;
e) Ayræca Sivas olaylaræna sebebiyet verip 36 kiñinin
ölmesine, 60 kiñinin de yaralanmasæna neden olduklarændan
suçludurlar.
Üçüncü bir suçlaræ daha var: O da hürriyeti yanlæñ
anlamalarædær. Yani kendilerine var, bañkalaræna yok! Yani
dindarlarda din ve imana dair hürriyet yok, kendilerinde ise
dine, imana saldærma var. Üstelik kendilerinden birisi Kur’an
ayetlerine "ñeytan Ayetleri" diyecek, bütün mukaddesata
hakaret edecek; Diåeri de "ñeytan Ayetleri" kitabænæ terceme
etmek suretiyle aynæ hakarete iñtirak etmiñ olacak! Bunu da
kendileri için bir hürriyet sayacaklar! Fakat yine de "Biz
onlara dindar olmayæn demedik!.. Kimsenin dinine
karæñmadæk!.." diyecekler! Daha doårusu bir taraftan böyle
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söyliyecekler, bir taraftan da bütün dindarlaræ, canændan
daha aziz saydæklaræ inanç sistemine "ñeytan ayetleri" deyip
inançlarænæn temeline bomba koyacaklar! Öyle deåil mi?
Bu ñöyle olabilirdi:
Æmansæzlæklaræ kendilerinde kalæp, kimsenin din ve imanæna
hakaret ve müdahale etmezlerdi!.. Fakat onlar öyle
yapmadælar; Kur’an ayetlerine "ñeytan Ayetleri" demek
suretiyle dindarlaræn inancæna saldærmæñ ve hakaret etmiñ
oldular; Deåil mi?!.
Bütün mukaddesata ve bütün dünya dindarlaræna karñæ
suçlu olan, onlara hürriyet tanæmayæp inançlarændan dolayæ,
yani Allah’a, bütün Peygamberlere, bütün kitaplara, cennet
ve cehenneme inandæklarændan dolayæ hakaret eden ve
onlaræ añaåælayan Aziz Nesin ve Selman Rüñdü elbette
korku içinde olacaklar, görüñlerini de korku içinde
yañayacaklar. Ve bu, pek tabii bir iñtir. Çünkü ñu da bir
gerçektir ki; "Allah’tan korkandan herkes korkar. Ve fakat
Allah’tan korkmayanlar ise, herñeyden korkarlar!.."
Atalaræmæz da ñöyle demiñ: "Hain havf (korku içinde) olur!.."
Cemaleddin Hoca ise, din ve mukaddesata; kâinatæn
sahibi Allahü Azimüññan’a, O’nun gönderdiåi bütün kitaplara
ve bütün Peygamberlere, ahiret hayatæna, cennet ve
cehenneme inandæåæ için ve bu arada ilahî kanundan ibaret
Ñeriat’a inandæåæ; söz, fiil ve hareketlerini buna göre ayarladæåæ
için Allah’tan bañka kimseden korkmaz! Bilir ve inanær ki, bu
yolda ölür veya öldürülürse Rabb’isinin huzuruna ñehid
olarak gider; Yaptæåæ çalæñmalar bañaræya ulañærsa gazi
ünvanæna sahip olur. Æñte böyle bir inanca sahip olduåundan,
bütün hareketleri Ñeriat’a ve fetvaya uygun olarak yürür.
Bu noktadan hareketle ilmî, dinî ve hukukî zeminde kalæp
kaba kuvvete bañvurma, terörist bir hareket yoluna
bañvurmayæz. Gerek Anadolu’da ve gerekse Avrupa’da
hareketimizin üzerinden 20-25 sene geçtiåi halde kimsenin
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burnunu bile kanatmamæñ ve en ufak bir polisiye hadisesine
sebebiyet vermemiñizdir. Kaldæ ki, insanlaræ öldürme ve
hele hele yakarak öldürme bizim kitabæmæzda ve
prensiplerimizde yoktur!
Müslüman olduåu halde veya müslüman ana ve babadan
geldiåi halde dinden dönenler hakkænda bizim ölüm fetvasæ
vermemiz demek, bunlaræ "Öldürün!" demek deåildir;
Böylelerinin dindeki hükmünü beyandær; Öldürülmeleri için
mahkemenin böylelerini çaåæræp ifadelerini almasæ ve karar
vermesi ñarttær. Nitekim bu hususu biz, neñriyata intikal
ettirmiñ, mahkemelere bildirmiñizdir. Æñte müslim-gayri
müslim herkesin bunu böyle bilmesi lazæmdær. Ama gayri
müslimler ñöyle dursun, kemalistler veya particiler nereden
bilecekler!.. Çünkü din eåitiminden 70-80 sene mahrum
bærakældælar!..
Hakkæmæzda söylenenler, yukaræda söylediåimiz gibi
yalandær, iftiradær; Söyliyenleri isbata davet ediyoruz. Æsbat
edemiyenleri, ki isbat etmeleri mümkün deåildir, hukuk,
ilim, medeniyet önünde tekzib ve tel’in ediyoruz ve edeceåiz.
Æñte biz ve iñte onlar! Biz; serbest ve huzur içindeyiz;
Hayatæmæzdan emin, geleceåimize güvenle bakmaktayæz!..
Onlar ise; dünyada korku ve endiñeler içinde yañamakta ve
her ñeyden korkmakta olduklaræ gibi, ahiret hayatlaræ da
zehir ve zakkum olacaktær! Ænansalar da, inanmasalar da!
Bunda ñüpheleri olmasæn!.. Tek çækar yol, tevbe-i nasuh ile
tevbe etmeleridir!
Ümmet-i Muhammed: Sayæn El-Emir ven-Naib
Cemaleddin Hocaoålu! Braunschweig ñehrinde sizin
hakkænæzda yazælan bir bildiri elimize geçti. Bu konudaki
düñünceleriniz nelerdir?
Cemaleddin Hocaoålu: Bu bildiriyi hazærlayanlar
gölgelerinden korktuklarændan isim ve adreslerini bile
verememiñler.
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Teñkilatæmæzæ aåær suçlarla itham eden bildirinin
sorumlularænæ layæk olduklaræ mahkeme merciilerine ñikâyet
edilecektir.
Bu hususta avukatlar harekete geçirilmiñtir.
"Mülk Allah’ændær!" Allah Kur’an’æn beyanæyla mülkü
dilediåine verir.
----------------------------------------Ümmet-i Muhammed, Sayæ: 84

169

4-

ÆLÆM VE HUKUK
DÜNYASINA AÇIK
MEKTUP!..
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Bizi susturmak istiyorlar! Bu mümkün deåildir; susamayæz!
Zira biz, kendimizden ve kendiliåimizden konuñmuyoruz
ki!.. Biz; din adæna, Æslam adæna, Peygamber adæna, Kur'an
adæna ve nihayet Allah adæna konuñuyoruz!.. O Allah ki,
mülk O'nun, dünya O'nun, ahiret O'nun!.. Kâinatæ yaratan O!
Ænsanæ yaratan da O, emir veren de O, Ñeriat vaz eden de
O!.. Mü'min ve müslümanæn kim olduåunu tayin ve tesbit
eden; küfür ve inkâra sapanlaræn kimler olduåunu tarif ve
beyan eden, mürtedleri bildiren O'dur!.. (A'raf, 54; Yusuf,
40; Maide, 3 ve 44-60)
Binaenaleyh; bütün bir dünyaya, ilim ve hukuk dünyasæna
hitab ediyor, sesleniyor ve diyoruz ki:
Æñte biz buyuz! Æñte biz bu gerçekleri ve bu Kur'an
hakikatlerini, Allah'æn mülkünde Allah'æn kullaræna duyurmak,
tanætmak için varæz ve bunun için yola çækmæñ bulunmaktayæz
ve iñte bunlaræ söylüyor ve bunlaræ yazæyoruz ve yazmaktayæz
ve bu, bizim tabii vazifemiz ve aynæ zamanda hakkæmæzdær.
Ve bu arada diyoruz ki, Anadolu topraklaræ bizimdir;
ümmetindir. Ædaresi de müslümanlarændær!..
Kemal ve kemalcælar; bu topraklaræmæzæ, yalan ve hile ile,
tehdit ve cebirle gasb etmiñlerdir: Daraåaçlarænæ kurmak
suretiyle de Ñeriat'æmæzæ kaldærmæñ, dinî müesseselerimizi
yækmæñ, idarelerimizi deåiñtirmiñlerdir. Æñte biz, bu hakkæmæzæ
ve Æslam topraklaræmæzæ, Kur'anî idaremizi istiyoruz! Ve
bunu isteme, bizim pek tabiî hakkæmæzdær. Hak isteme ise
hiçbir zaman suç deåildir. Binaenaleyh, bizi kimse
suçlayamaz; bizi kimse terörist diye itham edemez; bize
kimse fundamentalist diyemez; ne kemalcælar, ne basæn ve
ne de dünyanæn herhangi bir devleti!.. Diyenler olursa,
söyledikleri bu sözlerin sahibi kendileridir!..
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Buyurun iñte açæk oturum!
Biz bu teklifi; kemalistlere de yaptæk, particilere de yaptæk
ve bütün bir dünyaya da yapmaktayæz! Ama çækmadælar,
çækmazlar da! Çünkü, biliyor ve inanæyorlar ki, Cemaleddin
Hoca haklædær; din onunla beraberdir, ilim onunla beraberdir,
hukuk onunla beraberdir! Hakiki dindarlar, hakiki ilim
adamlaræ ve hakiki hukukñinaslar onunla beraberdir. Ve bu
itibarladær ki, bu gerçekleri söylemeye ve yazmaya devam
edeceåiz! Ama nerede? Nerede olursa olsun; ister
Almanya'da, ister herhangi bir devlette ve isterse
hapishanenin duvarlaræ arasænda olsun ve isterse
daraåaçlaræna doåru yürürken olsun! Ve bundan sonra da
"Eserülmer'i ömrühüssani; yani kiñinin eseri ikinci ömrüdür,"
fehvasænca ve Rabb'ülâlemin'in lütuf ve keremiyle bu eserler,
dünya insanæna sesleneceklerdir!..
Æthamlar, tehditler ve tecziyeler:
Ælim, hukuk, adalet ve din yönünden bizim karñæmæza
çækamæyanlar:
Bize "Kara Ses" diyorlar; bize "fundamentalist“ diyorlar ve
bizi buna benzer daha nice ithamlarla itham etmenin yanænda
kendilerinin huzurunu bozacaåæmæzæ, haysiyet ve ñerefleriyle
oynadæåæmæzæ söyliyorlar; bunun ötesinde bañka millet ve
devletlerin ayaklaræna kadar giderek bizi kurtaræn diye adeta
yalvaræyorlar!..
Neyiniz kaldæ ki!
Bir ülke düñünün ki, terör ve anarñi almæñ yürümüñ; günde
bir kaç adam öldürülmekte, köyler basælmakta, yollar
kesilmekte, evler yækælmakta, adamlar kaçærælmaktadær! ñu
yazæyæ kaleme aldæåæm saatta doåuda 35 ölü, 180 tutuklama
hadisesini TRT nakletti. Æñte böyle bir memlekette huzurdan
söz edilir mi? Bir memleket düñünün ki, o memleketin
devletinde hærsæzlæk, vurgunculuk, rüñvet almæñ yürümüñ,
hem de devlet adamlaræ tarafændan, hem de yüksek trajlæ

-4-

172

gazeteler tarafændan! Æñte böyle bir devletin ñeref ve
haysiyetinden bahsedilir mi? Öyle bir memleket düñünün
ki, o memleketin sakinleri ve hatta milletvekilleri; "Artæk bu
memlekette hükümet kalmadæ!.." derlerse, artæk o millette
huzurdan ve güvenden söz edilir mi?
Düzeltme ve islah:
Cemaleddin Hoca'næn yapmak istediåi düzeltme ve æslahtan
bañka nedir ve ne olabilir? Kur'an'a, Ñeriat'a ve Allah'æn
dinine dayanarak, "Kur'an elde, Peygamber önde"
yürüyerek hakkæ ihkak, adaleti tesis etmekten bañka bir ñey
midir onun yapmak istediåi.
Æñte Cemaleddin Hoca ve beraberinde olanlar; ve iñte
Kemal ve kemalcælar! ñimdi dünya hukukçularæna ve dünya
devletlerine, bu arada Alman devlet yetkililerine ve
hukukçularæna düñen birñey var! O da hakkæ ihkak, adaleti
tesise çalæñan, hareketin üzerinden on seneden fazla bir
zaman geçtiåi halde kimsenin burnunu bile kanatmayan ve
kimsenin hak ve hukukuna en ufak tecavüzde bulunmayan
Cemaleddin Hoca ile beraber olup ona yardæmcæ olmak
mædær, yoksa kemalcælardan yana olup Anadolu insanænæn bir
an önce yækælæñænæ hæzlandæræp tamamlamak mædær? Bu sualin
cevabænæ ilim ve hukuk ehlinden sormaktayæz!..
Sözü, tarihî iki ñahsiyet ile bitirelim:
Bunlardan biri Bismarck diåeri de Necañi. Bunlardan biri
ilmî arañtærma yapmadan konuñmamæñ, gerçekleri gördükten
sonra da susmamæñtær ve bu iki vasfiyle gelecek nesillere
örnek olmuñtur. Æñte bu, Alman devlet adamæ Bismarck'tær!
ñöyle diyordu:
"Ben dünyadaki dinî eserleri tetkik ettim, hiçbirinde,
deåil ki bir milletin, bir ailenin bile huzurunu
saålamaktan uzak gördüm! Fakat Muhammedîler'in
kitabæ müstesna! Zira ben, Kur'an'æ tetkik ettim her
kelimesinde büyük hakikatlar gördüm! Ya Muhammed!
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Sana muasær bir vücud olmadæåæmdan dolayæ
müteessirim! Fakat huzurunda hürmetle eåilirim!.."
Necañi:
Hz. Muhammed (s.a.v.) Peygamber olarak gelmiñti. Mekke
insanæna gelen ayetleri tebliå ediyordu. Hususiyle Tevhid'den
ve Tevhid akidesinden söz ediyor, insanlaræ kula kul
olmaktan, puta kul olmaktan kurtarmaya çalæñæyordu.
Onun tebliåatæ ve Allah'æn hidayeti neticesinde bir cemaat
teñekkül etmiñti. Fakat gelin görün ki, bu bir avuç müslümana
müñriklerin yapmadæklaræ kalmadæ. Æñkencenin her türlüsünü
denemiñlerdi ve bütün güçleriyle Tevhid hareketini
durdurmaya çalæñæyorlardæ. Günden güne ñiddet bulan ve
mukabilinde kaba kuvvete bañvurmalaræna da müsaade
edilmeyen bu insanlar, peygamberlerine müracaat ediyor,
ondan aldæklaræ iñaretle Habeñistan'a iltica ediyorlardæ. Bunun
haberini alan Mekke müñrikleri, hatæræ sayælær kiñileri büyük
büyük hediyelerle Habeñistan kralæna ve aynæ zamanda Hz.
Æsa'ya ve Æncil'e inanan Necañi'ye gönderdiler. Ve bunlar
vasætasiyle, siyer kitaplarænda kaydedildiåi gibi, müslümanlaræ
karaladækça karaladælar; o yolda her türlü yalan ve iftiralar
yapmaktan çekinmediler. Ve kendisine sæåænanlaræ geri
çevirmesini kraldan istediler. Fakat Necañi, bütün bu
æsrarlaræna raåmen, gelenleri onlara teslim etmedi ve "Ben
onlaræ da dinlemeden size teslim edemem!" dedi!..
Necañi, Mekke'den gelen müslümanlaræ huzuruna alær ve
onlaræ iyice dinledikten sonra, götürmek üzere gelen kiñilere
dönerek, "Ben bunlaræ sizlere teslim edemem; bunlar
hiç de sizin dediåiniz cinsten deåildir; bunlar temiz
insanlardær, dinlerininin icablarænæ rahatça yerine
getirmek üzere benim ülkeme gelmiñlerdir;
binaenaleyh, ben bu müslümanlaræ size asla teslim
edemem, geldiåiniz yere dönün, sizin hediyeleriniz de
bana lazæm deåil..." demiñ. Arkasændan müslümanlara
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dönerek haydi siz de benim memleketimde rahatça ve
huzur içinde dinî vecibelerinizi yapmaya devam edin
demiñti!..
Kæssadan hisse:
Biz de Alman milletine ve onun idarecilerine sesleniyor
ve diyoruz ki:
Size yakæñan, dedeleriniz mesabesinde olan tarihî bu
iki ñahsiyyeti takib etmenizdir. Yoksa yalancælæklaræ,
vurgunculuklaræ, Tansu Çiller'ine varæncaya kadar, adam
kayærmalaræ, televizyon ekranlarænda ve bütün dünyanæn
gözleri önünde ortaya çækan kemalist idarecileri ve
onun vurguncu ve soyguncu basænænæ deåil!
---------------------------------------Ümmet-i Muhammed, Sayæ: 86
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Türkiye (Anadolu)
Bañbakanlæk Makamæ'na
Açæk Mektup:

SUÇLUYU BULMA
VE HAKKI
SAHÆBÆNE ÆADE!..
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Suçlu kim?
Æñte; bütün mesele bu noktada düåümlenmektedir; suçluyu
bulmak! Bir bañka ifade ile; haklæ kim, haksæz kim? Daha
bañka bir tabirle; fundamentalist kim, gerçekci kim?
Dördüncü bir tabirle; terörist kim insanlæåæ, düzeltmeye
çalæñan kim? Allah’æn dinine bütünüyle sarælan kim, Allah’æn
dininin karñæsænda olan kim? Altæncæ bir tabirle; mü’min kim,
kâfir kim? Yedinci bir ifade ile; muvahhid kim, müñrik kim?
Elhasæl: Bañta söylediåimiz gibi, suçlu kim, suçsuz kim?
Æñte; bütün dünyanæn ilim ve fikir adamlaræna, hukuk ve
adalet adamlaræna, hakim ve savcælaræna, devlet ve siyaset
adamlaræna, papaz, haham ve hocalaræna sesleniyor ve
diyorum ki, geliniz suçluyu bulalæm! O suçlu ki, meleåi
ñeytan, ñeytanæ melek göstermekte; o suçlu ki, suçluyu
suçsuz, suçsuzu da suçlu bildirmekte, laik düzen adæna dinî
devletten, devleti dinden ayæræp, dini devletsiz, devleti dinsiz
bærakmakta ve bu suretle Allah’æn dinine ihanet ve hæyanet
etmekte, dünyanæn huzurunu bozmakta, insanlæåa en büyük
kötülüåü yapmaktadær!..
Makam ve mevkilerini saydæåæmæz meslek ve ünvan
sahipleri! Sizin, asæl vazifeniz budur; yani ñeytanæ ve
ñeytanlañmæñ insanlaræ bulup maskelerini düñürmek, gerçek
yüzlerini ortaya koymak ve insanlæåæ bunlaræn tasallütundan,
sömürmesinden ve zulmünden kurtaræp adalete ve huzura
kavuñturmaktær. Æñte bu, görevinizdir. Geliniz: Açæk oturumlar
tertip edelim; kaynaklara bakalæm, ilim ehlini, hukukñinaslaræ
dinleyelim; Allah’æ, peygamberleri ve semavî kitaplaræ ve bu
arada Kur’an’æ dinleyelim ve inceden inceye inceliyelim!..
Dinleyelim de kör ñeytanæ ve asæl suçluyu bulalæm! Bulalæm
da mâsum insanlar; Buruç Suresi'nde ve diåer surelerde
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bildirildiåi ve yakæn tarihlerde duyulduåu ve müñahede
edildiåi gibi, Buhtinussarlar’æn, Firavunlar’æn, Ñeddat ve
Nemrutlar gibi klasik putçu ve putlaræn; keza Lenin’ler,
Stalin’ler, Mao’lar gibi modern putlaræn komünist rejimleri
uåruna iñkencelere tabi tutulmuñ, daraåaçlarænda
sallandærælmæñ, kurñuna dizilmiñ ve neticede nice kadænlar
dul kalmæñ, nice çocuklar yetim bærakælmæñtær!.. Ve nihayet
kæsa bir zaman sonra kendileri de çekilip gitmiñler ama,
arkalarændan iki ñey bærakmæñlardær: Bunlardan biri
lanetlenme, diåeri de sahipsiz kalan ve sonunda harabeye
dönen Berlin duvarlaræ gibi yækæntælar!..
Bu mülk Allah’æn:
Ateistlerin dæñænda bütün insanlæk biliyor ve inanæyor ki,
bütün dünya ve bütün bir kâinat hep Allah’ændær; yaratæcæsæ da
O, idare edicisi de O! Allah, nasæl koyduåu tabiat ve ilahî
kanunlariyle canlæ-cansæz bütün bir kâinatæ bir nizam içinde
ayakta tutuyorsa, yarattæåæ insanæ da tam bir adalet ve tek bir
hak çerçevesi içinde ayakta tutmak ve bu suretle onlaræ
hem dünya hayatænda ve hem de ahiret hayatænda mesud
bir ñekilde yañatmak üzere ikinci bir kanun koymuñ ve
peygamberleri vasætasæyle insanlæåa göndermiñ ve
uyulmasænæ onlara emretmiñtir. Æñte bu kanunun ismine
“Ñeriat” denir. Yegâne adil hukuk sisteminden ibaret olan
iñte bu “Ñeriat” sistemine uyulmasænæ ve teslim olunmasænæ
emretmiñtir ve aynæ zamanda uyanlara mü’min ve müslüman
ismini vermiñ, uymuyanlaræ da kâfir ve müñrik addetmiñtir.
Ve hatta Allahü Zülcelâl, bütün peygamberlere ve onlaræn
varisi bulunan din âlimlerine, Æslam Ñeriat’ænæ, Æslam
hukukunu, bütün insanlæåa duyurmalarænæ ve tebliå etmelerini
ve bu arada kimseden korkmæyacaklarænæ ve dünya
menfaatæyle deåiñmiyeceklerini onlara farz kælmæñ,
yapmadæklaræ takdirde lanete uårayacaklarænæ, cehenneme
atælacaklarænæ açæk bir ñekilde bildirmiñtir. Ve bu bir hakikattær;
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bütün semavî kitaplaræn, hakiki ve samimi bütün ilim ve din
alimlerinin bildiåi, inandæåæ, kabul ve tasdik ettiåi bir
hakikattær...
Açæk oturum:
Æñte Cemaleddin Hoca’næn ve ona uyanlaræn yaptæåæ bundan
bañkasæ deåildir. Binaenaleyh Cemaleddin Hoca’ya
uymamak, onun dediklerini kabul etmemek ve hele hele
onu ve ona uyanlaræ suçlamaya, cezalandærmaya kalkmak
demek, bütün kitaplaræ ve bu arada Kur’an’æ cezalandærmaya
kalkmak deåil midir? Peygamber’leri suçlamaya ve mahkum
etmeye kalkmak deåil midir ve nihayet Allah’æ suçlamaya
ve O’nu mahkum edip cezalandærmaya kalkmak deåil midir?
Buna kim “Hayær, bu böyle deåildir!” diyebilir? Hangi ilim
adamæ ve hangi hukukçu “Hayær!” diyebiliir? Eåer diyenler
varsa onlarla basæn yoluyle karñæ karñæya gelelim, açæk
oturumlar tertip edelim! Hususiyle kemalistlerin
hukukçulariyle, DGM’nin savcæ ve hakimleriyle, Prof.’laræyle,
pañalariyle, Demirel, Ænönü ve Ecevit’leriyle, Erbakan ve
Türkeñ’leriyle ve Diyanet’in bütün hocalariyle ve nihayet
kadæn bañbakanlaræyle oturalæm; hem bütün dünyanæn gözleri
önünde ve televizyon ekranlarænda münazaralar yapalæm,
açæk oturumlar tertip edelim! Suçlu ortaya çæksæn; Cemaleddin
Hoca ve ona uyanlar mæ yoksa M. Kemal ve kemalistler mi?
Tansu Çiller’e teklifimiz:
Æñte Tansu Çiller ve iñte biz! Ekli yazæda da görüleceåi
üzere, Kenan Evren’e, Alman devlet riyaset makamænda
Almanca’sænæ Weiszäcker'e, Türkçe’sini de kendisine
göndermiñtik ve demiñtik ki, “Herñey senin elinde ve emrinde
topla adamlarænæ açæk oturuma; Bitsin bu çekiñme!.. Bunu
yapmaya yerden göåe kadar hakkænæz vardær; esasen medenî
insanæn bundan bañka yapacaåæ yoktur!.. Yoksa tehditler
færlatma, silahlaræn ucunu gösterme, daraåaçlarænæ gösterme
hiçbir ñeyi halletmez ve bu suretle bir yere varamazsænæz!
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Nitekim varamadænæz, aradan yetmiñ-seksen sene geçtiåi
halde!..”
Aynæ ñeyleri Tansu’ya da söyliyor ve teklif ediyoruz! Hem
de Alman devlet adamlarænæn yanænda ve dünyanæn gözleri
önünde!.. Yoksa baånazlæk yapmæñ, aczinizi, cehlinizi,
haksæzlæåænæzæ ortaya koymuñ; kâfir ve müñrikleñmiñ
olduåunuzu hem tarih ve hem de Allah huzurunda belgelemiñ
olursunuz!.. Yoksa Mevlid merasimine katælæp Allah’tan,
Peygamber’den söz etmeniz, Kur’an’æ öpüp bañænæza
koymanæz, vallahi ve billahi sizi cehennemlik olmaktan
kurtarmaz!..
Açæk oturumun belli bañlæ mevzularæ:
1- Allah’æn dini aynæ zamanda Ñeriat mædær? Yani Kur’an’æn
beyanæyla, bilhassa Hz. Musa’næn, Hz. Æsa’næn ve Hz.
Muhammed’in tebliå ettikleri dinde din-devlet bütünlüåü
var mædær? Daha bañka bir ifade ile; asæl Tevrat’la ve asæl
Æncil’de ve Kur’an’da inanç sistemine, ibadet ve ahlak
sistemine yer verilirken, dünya ve devlet iñlerine de yer
verilmiñ midir?
2- Ænanç ve ibadetleri yerine getirmek bir farz, terk edilmeleri
birer haram; Kabul, tasdik, tanzim ve teslim edilmediåi
takdirde insanæ küfre ve ñirke götürmezler mi?
3- Dolayæsæyla laik düzenle baådañtærælmasæ mümkün
müdür?
4- Din, Allah’æn kanunu olduåuna göre, getirdiåi hürriyet
kâfi deåil midir ki, laik düzene ihtiyaç duyulsun?!.
5- Terörist kimdir? Allah’æn dinini bütünüyle yañamak ve
yañanmasænæ tebliå ve tavsiye edenler mi teröristtir, yoksa
buna engel olanlar mæ?
6- Fundamentalist kimdir? Æslam’da Allah’æn dinini bir
bütün olarak yañamak üzere gayret gösterenler mi, yoksa
bu gayreti gösterenlerin aåzæna kilit vuranlar mæ?
7- Ve bilcümle Tevhid ehli kim? Put ve putçu kim?
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Ve bu noktadan hareketle gayet kesin ve net olarak
söylüyor ve dünyaya ilan ediyoruz ki:
Demokrasi gibi modern sistemler, Mustafa Kemal gibi
modern diktatörler de tæpki klasik putlar gibi Allah’æn nezdinde,
insanlæk ve tarih önünde mücrimdirler, zalimdirler,
müñriktirler. Selefleri gibi lanetlenecekler ve tarihin
çöplüåüne atælacaklardær. Hem kæsa zamanda ve hem de
arkalarændan gidenler tarafændan!.. Bunda ñüpheniz olmasæn!
Ve bu ne keramettir, ne de kehanettir; Kur’an’æn beyaniyle
sabittir.
Kur’an ñöyle der:
“(Ey Muhammed), insanlaræ, azabæn kendilerine
geleceåi o günden uyar. Çünkü zulmedenler (o gün):
“Ey Rabb’imiz, bizi yakæn bir vakte kadar ertele ki
(böylece) Sen’in davetine gelelim, peygamberlere
uyalæm” derler. Önceden (dünyada) sizin için hiç bir
zeval olmadæåæna (sonunuzun gelmeyeceåine) dair
yemin etmiñ deåil miydiniz?” (denecek).
Siz (üstelik, Ad ve Semud kavimleri gibi) kendilerine
zulmedenlerin yerlerinde yerleñtiniz. Onlara nasæl (azap)
yaptæåæmæz size belli olmuñtu ve size (buna dair birçok)
misaller de göstermiñtik.
Hakikat onlar, (peygamberlere karñæ) tuzaklarænæ
kurdular. Halbuki onlaræn tuzaklaræ yüzünden daålar
bile (yerinden kayæp) kaybolsa, yine de onlaræn hilelerinin
(karñælæåæ) Allah katændadær, (hilelerini kendilerine
çevirir).
O halde asla Allah’æ, peygamberlerine verdiåi
sözünden döner zannetme. Ñüphesiz Allah, mutlak
galip, intikam sahibi (herkesin cezasænæ verici)dir.
O gün yer bañka yere, gökler de (bañka göklere)
deåiñtirilecek, (insanlaræn hepsi kabirlerinden kalkæp)
her ñeye üstün gelen tek Allah’æn huzuruna çækacaklar.
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O gün günahkârlaræ, zincir (ve kelepçe)lerle (birbirine
baålanmæñlar olarak görürsün.
Onlaræn gömlekleri katrandandær, yüzlerini de ateñ
bürüyecektir. (Çünkü yüzleri Hakk’a yönelmemiñti).
(Bütün bunlar) Allah’æn herkese (hayær ve ñer olarak)
kazandæåænæn karñælæåænæ vermesi içindir. Allah hesabæ
çok çabuk görendir.
Bu (Kur’an), insanlara bir tebliådir. Bir de onunla
(insanlaræn) uyarælmalaræ, (Allah’æn) ancak bir tek ilah
olduåunu bilmeleri ve akæl sahiplerinin de düñünüp
öåüt almalaræ içindir.” (Æbrahim, 44-52)
Æñte bütün bunlar öpüp bañænæza koyduåunuz Kur'an'æn
verdiåi haberlerdendir.
Hakkæ Sahibine Æade:
Añaåædaki dava dilekçemizi çok iyi okuyunuz: Ya cevap
yazænæz, ya da topraklaræmæzæ ve idaresini sahiplerine
(ümmete) teslim ediniz!
BÆR DAVA DÆLEKÇESÆ!..
Müddei (davacæ)
Müddea aleyh (davalæ)
Dava vekili
Dava mevzuu
Mahkeme

: Ümmet!..
: M. Kemal ve kemalistler!..
: El-Emir ven-Naib!..
: Æstirdad ve irtidad!..
: Ñeriat (Kur’an)
mahkemesi!..
Mahkeme makamæ
: Dünya!..
Mahkeme
: Alenî (Ænsanlæk dünyasæ,
ilim dünyasæ, fikir dünyasæ, hukuk dünyasæ!..)
Ñikâyet mevzuu: Ñer’an ve hukuken istenilen iki
ñey;
1- Topraklaræmæzæn istirdadæ; (geri alænmasæ)
2- Mücrim ve mütecavizlerin tecziyesi!
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Esbab-æ mucibe:
Yukaræda görüldü: Ümmet iddia ediyor ve diyor ki, Anadolu
topraklaræ, yani Edirne’den Hakkari’ye, Karadeniz’den
Akdeniz’e kadar yayælan topraklar, bütünüyle Æslam aleminin
bir parçasædær, müslümanlarændær, ümmetindir!..,
Bu topraklar, her ne kadar Birinci Cihan Savañæ’nda kæsmen
iñgal edildi ise de bu ümmet, diñini tærnaåæna takarak, güç ve
kuvvetini kullanarak din ve iman cevherine istinad ederek,
emir, tavsiye ve tâlimatænæ Kur’an’dan ve Ñeriat’tan alarak,
yediden-yetmiñe, erkek ve kadæn harekete geçerek, din ve
imanlarænæ, Ñeriat ve Kur’an’larænæ, Hilâfet ve sultanlarænæ
elhasæl din ve dünyalarænæ kurtarmak gayesine binaen savañ
vermiñler ve düñmanlarænæ maålub etmiñlerdir ve bu suretle
ümmetin topraklaræ düñman iñgalinden kurtulmuñtur...
Fakat dahilî iñgal bañladæ:
Meåer ki, asæl iñgal bu imiñ! Ümmet ulemasænæn ve ileri
gelen zevatæn korktuklaræ maalesef bañlaræna geldi;
yaåmurdan kaçarken doluya tutuldular. Hem öylesine! Ne
iñgal edilmedik yer kaldæ ve ne de tahrib edilmedik bir taraf!
Æñte yukaræda gördünüz! Madde ve manasæyle bir ümmet ve
hatta nesiller imha edildi! Ængilizler’in, Fransæzlar’æn,
Ætalyanlar’æn ve hatta tarihi boyunca haçlæ seferleri’nin
yapamadæklaræ tahribatæ Mustafa Kemal ve kemalistler
yaptælar; dünya tarihinde misli görülmemiñ tahribatæ yaptælar!..
Tekrar tekrar ifade ediyorum: Bu Din-i Mübin-i
Ahmediyye’nin temeline (98) bomba koydular! Sadece
“Avrupalæ’lañacaåæz, muasær medeniyet seviyyesine
yükseleceåiz!” gibi laflar ettiyseler de bu milleti her yönüyle
batærdælar; devleti borçlu, milleti (Avrupa’ya) iñçi yaptælar!
Netice ise pek tabiî idi!
Avrupa’lælañan iki devlet:
Bu iki devletten biri kazandæ diåeri kaybetti! Bunlardan biri
Japonya diåeri ise Türkiye’dir! Japonya kazandæ! Hem
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öylesine: Avrupa ile, hatta dünya ile rekabet edecek halde!
Türkiye ise Avrupa’ya borçlu ve iñçi!
Sebep:
Birincisi, Avrupa’lælañærken örf ve adetinden, tarih ve
kültüründen, inanç ve yazæsændan milim taviz vermedi.
Türkiye ise Avrupa’lælañacaåæm diye ne din bæraktæ ne de
iman, ne namus bæraktæ ve ne de edep ve nihayet ahlak
adæna ne varsa hepsini soydu soåana çevirdi! Üstelik
Avrupa’næn rezaletini ve ahlaksæzlæåænæ aldæ!
Ve iñte Mustafa Kemal ve memleket kurtaræcælæåæ ve iñte
kemalistlerin övmekle bitiremedikleri inkilablar ve
milletseverliåi ve iñte “Ne mutlu Türküm, diyene!” teranesi
ve iñte Türk milletinin kæzlarænæ yabancælara peñkeñ çekme!..
Ve iñte Atatürk milliyetçiliåi ve iñte altmæñ ve iñte seksen
öncesi ihtilal ile ve iñte bugün doåuda yañanan kanlæ olaylar:
Millet evladæ hep birbirini kurñunladæ ve kurñunlamakta!.. Ve
nihayet iñte Mustafa Kemal ve onun vatanperverliåi (!)..
Kurtuluñun tek çækar yolu:
Tek çækar yol; hakkæ sahibine iade, idareyi ehline vermedir.
Yoksa bir Æslam ülkesinde ve Æslam topraklaræ üzerinde ne
kâfir bir rejim ve ne de zalim bir idare payidar olamaz ve
ebedî kalamaz! Her gün yækælma tehlikesiyle karñæ karñæya!
Silah zoruyla ve baskæ rejimiyle milletimize giydirilmek
istenilen inkilab elbiselerini, færsat bulan bu ümmet tarihin
çöplüåüne atacaktær ve atmæñtær da!..
Zira ümmete yakæñan Æslam kæyafeti ve Kur’an Ñeriat’ædær.
Çünkü, bu millet müslümandær. Müslümanæ ise ancak
müslüman idare eder. Keza; onun hükümeti müslüman,
anayasasæ Kur’an, kanunu Ñeriat’tær!..
Æñte ümmet adæna davamæz budur, iddiamæz budur. Bu
topraklar bizimdir ve bizim hakkæmæzdær, bütün müslümanlaræn
hakkædær. Her müslüman ve her kuruluñ, bu davaya katælacak
ve böyle bir talebde bulunacaktær. Ve bu, aynæ zamanda
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kendisine farzdær, her müslümana farzdær, susmasæ haramdær.
Ve bu hakkæ, kimse kimseye devredemez, müñterek ecdad
mirasædær.
Önemine binaen, bunlaræ bir de maddeler halinde
særalæyalæm:
1- Bu topraklar ümmetindir!
2- Birinci Cihan Savañæ’nda dæñ düñmanlar iñgal etmiñlerdi!
3- Halife Vahdeddin’in tavsiyesiyle ve Anadolu’ya
göndermesiyle Mustafa Kemal’in rehberliåinde (!) millet ve
ümmet ayaklanmæñ ve düñmanæ kovmuñtu!
4- Arkasændan iç düñmanlaræn, yani Mustafa Kemal ve
avanelerinin istilasæ bañladæ!
5- Bu istila; tüm Æslamî deåerleri; din ve imanæ, ilim ve
hukuk müesseselerini tahrib etti. Yerine küfrün ve kâfirin
müessese ve kanunlarænæ getirdi ve artæk her ñey kâfirleñti!
6- Kâfirleñenlerin ise, müslümanlaræ idare etmeye hakkæ
yoktu. Kur’an buna müsaade etmemekte!
7- Ümmetin idaresi yine ümmete aittir, yani müslümanlara
aittir. Devleti de hükümeti de Æslam’dær! Anayasasæ Kur’an,
kanunu Ñeriat’tær!..
8- Bize vekâlet veren ümmet adæna biz, dava açæyor ve
diyoruz ki, bu topraklar bizimdir, sahibi biziz, ümmet de
bizim ümmetimizdir. Öyle ise idare bize aittir!.. Siz çekilin!
Hak sahibleri gelsin! Gelsin de Ñeriat hükmetsin!..
9- Ümmeti tanæmayanlar, Ñeriat’æ kabul etmiyenler, bizim
topraklaræmæzda barænamazlar, onlar için haramdær!..
10- Ümmeti tanæsa da, Ñeriat’æ kabul etse de ve fakat hakkæ
aramasa, hakkæ arayanlarla beraber olmazsa, onlar için de
haramdær! Üstelik Allah’æn gazabæ da laneti de üzerlerinedir!..
11- O halde kemalistleri de, onlara karñæ sus-pus olanlaræ
da adalet mahkemesine ñikâyet ediyor, kendilerine
duyuruyor ve dünya insanlæåæna ilan ediyoruz!..
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Ey Milli Görüñ! Ey Süleymaniler! Ey Nursiler! Ey Ñeyhlik
makamænda bulunanlar ve Ey hocalæk makamænda
bulunanlar! Ey ben de müslümanæm diyen herkes! Ve
bilcümle erkek-kadæn herkes! Hepinize söylüyorum ve
diyorum ki, bu topraklar ve idaresi bizimdir, yani ümmetindir.
Ümmet de bizim ümmetimizdir. Kemalistler, ihanet ve
hiyanet ederek, hile ve dolaplar çevirerek, ecdadæmæzæ
aldatmæñ ve oyuna getirmiñler de topraklaræmæzæ ele
geçirmiñler! Üstelik Ñeriat’æmæzæ ve mukaddesatæmæzæ
kaldærmæñlar da yerine hiç de bizimle münasebeti olmayan
küfrün ve kâfirin kanun ve sistemlerini getirmiñler, milletimizi
bölmüñ ve parçalamæñlardær ve birbirini kurñunlattærarak
topraklaræmæzæ kana boyamæñlardær ve boyamaktadærlar.
Buna seyirci kalamayæz; hepimiz sorumluyuz: Hem insanlæk
önünde ve hem de Allah huzurunda!..
Geliniz! Basit meseleleri, küçük hesaplaræ ve hatta yabancæ
sistemleri, tavizkâr durum ve tutumlaræ, demokrasi ve parti
sistemlerini bir tarafa bærakalæm da Tevhid bayraåænæn altænda
ve Kur’an etrafænda toplanalæm; topraklar sahibine, idare
Ñeriat’æna kavuñsun. Kavuñsun da rahat etsin!..
Günün idaresini elinde tutanlara gelince: Mustafa Kemal
de ve onun arkasændan gidenler de artæk ölüp gittiler. Ve bu
gidiñle sizler de öyle bir yol takib ediyorsunuz! Akællæ olunuz,
tevbekâr olunuz! Ænad ederseniz, mürted hükmiyle
boynunuza ip atarlar, dünyanæz da gider ahiretiniz de!..
Bunu uzak görmeyin! Zira mülk Allah’ændær; iktidaræ
dilediåinin elinden alær, dilediåine verir. Dün Æran’da yaptæåæ
gibi, yaræn da Türkiye’de yapar! Bu, Kur’an’æn bir beyanæ,
Allah’æn bir vaadidir; zamanæ geldi mi mutlaka yerini bulur,
Allah sözünden dönmez. Amenna ve saddakna!..
Bir de kaziyyenin aksini görelim:
Bu topraklar Allah’æn deåil midir? Hayær! diyebilir misiniz?
Ñeriat uåruna akættæklaræ kanlarænæn bedeli olarak Allah, bu
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topraklaræ Ümmet-i Muhammed’e vermemiñ midir? Hayær!
diyebilir misiniz?
Bugün bu topraklar üzerinde yañæyanlar müslüman deåiller
midir? Hayær, diyebilir misiniz?
Müslüman bir milletin devleti müslüman deåil midir? Hayær,
diyebilir misiniz?
Bir devletin müslüman olabilmesi için anayasasæ Kur’an
olmasæ lazæm gelmez mi? Hayær, diyebilir misiniz?
Anayasasæ Kur’an olmayan bir devlet Æslam devleti olur
mu? Hayær, diyebilir misiniz?
Æslam olmayan bir devlet, kâfir bir devlet deåil midir?
Hayær, diyebilir misiniz?
O halde Türkiye’deki devlet cumhuriyetin bañændan itibaren
kâfir devlet deåil midir? Çünkü anayasasæ Kur’an deåildir.
Hayær, diyebilir misiniz?
O halde Hazret-i Muhammed’e ümmet olan herkesin
Kur’an yolunda ve Tevhid bayraåæ altænda ve açælan bu dava
etrafænda toplanæp bir araya gelmeleri, topraklaræna sahip
olmalaræ ve ñer’î idareyi, Kur’an idaresini kurmalaræ farz
deåil midir? Hayær, diyebilir misiniz?
Hayær, biz parti yoluyla gideceåiz veya hele zamanæ gelmedi
veya bizim devletle siyasetle ilgimiz yoktur veyahut da
ñimdi cihad devri deåil, zikir devridir; çek tesbihini otur
añaåæ diyerek farz olan cihadæ inkâr etmelerinden dolayæ
ñer’an hükümleri kâfirlik deåil midir? Hayær, diyebilir misiniz?
Bunlaræn arkasændan gidenler de aynæ hükme tabi deåil
midirler? Hayær, diyebilir misiniz?
Tüm partiler ve hele hele iktidaræ ellerinde tutanlar; Ñeriat
mahkemesinde, Kur’an mahkemesinde, ilim ve hukuk
mahkemesinde atalarænæn da kendilerinin de küfür yolunda,
ñirk yolunda bulunduklarænæ kabul ve itiraf edip tevbe
etmedikleri taktirde Ñah’æn akibetine uåramæyacaklar mæ?
Cehennemi boylayæp putlarænæn yanæna gitmiyecekler mi?
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Hayær, diyebilir misiniz?
Ve nihayet üç kelime:
1- Mustafa Kemal’in de kemalistlerin de idareleri meñru
deåildir. Sebeb ise hiyanet ve irtidadlarædær.
2- Meñru idare, “Ümmet-i Muhammed”indir.
3- Ümmetin bey’atlæ meñru mümessilleri de taleb ve iddia
makamænda olup; bir taraftan gasib ve mütecavizlere:
“Ædareden çekilin!..” derken, diåer taraftan da ümmetten
olup, oyuna gelenleri ve uykuda olanlaræ uyandærmaya
devam etmektedirler.
Gayret ve tebliå bizden, tevfik ve hidayet
Rabb’ülâlemin’dendir.
NOT:
1- Aldæåæmæz mâlumata göre, kemalistler hakkæmæzda tekrar
dava açmæñlardær. Akællarænca bu hareketi durduracaklarmæñ!
“Cemaleddin Hoca hakkænda; mâsum, mâsum olduklaræ
kadar da haklæ olan birkaç müslüman hakkænda dava açar;
koyduåumuz kanunlarla ve verdiåimiz direktiflerle hocayæ
da maiyyetindekileri de hapseder, sürgüne gönderir veya
gönderttirsek ve bu suretle susturup bertaraf edersek,
bugüne kadar yaptæåæmæz gibi tehditlerle ve baskæ rejimleriyle
susturur, bertaraf eder, bundan böyle de küfrî saltanatæmæza
ve münafikane hayatæmæza devam ederiz!..” derler. Eåer
böyle sanæyorlarsa ve hâlâ bu kanaatte iseler yanælæyorlar.
Artæk bundan böyle rahat yüzü görmiyeceklerdir; maskeleri
düñmüñ, iplikleri pazara, pislikleri ortaya çækmæñtær.
2- Hak gelmiñ, artæk batæl çökmüñtür:
Kur’an’æn beyanæyla hakkæn geliñi demek, batælæn ve batællaræn
çöküñü ve bitiñi demektir. Hak; zulmün, iñkencenin, ateñin
karñæsænda muvakkat bir zaman için susarsa da batæl hiçbir
zaman devam etmez ve edemez. Yine Kur’an’æn beyanæyla;
“Kâfirler istemese de Allah, hakkæ ihkak, batælæ ibtal
edecektir!..” Æñte ediyor; bir zamanlar kemalistler atalaræna
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toz kondurmazken, mefsedet ve melanetleri, ihanet ve
hiyanetleri, meyhurluåu ve sarhoñluåu, casusluåu ve
uñaklæåæ, din ve Æslam düñmanlæåæ delil ve kaynaklaræyle
ortaya çæktæåæ halde ilmen de fikren de cevap veremiyorlar
da baskæ rejimine, devlet terörüne müracaat ediyorlar!..
Bunlar nedir? Bunlar; haksæzlaræn, acizlerin ifadesidir;
zalimlerin, haydutlaræn, çetelerin iñidir. Yoksa medenî insan
böyle yapmaz! Medenî insan; fikre fikirle, ilme ilimle ve
basæn yoluyla cevap verir ve bu suretle muaræz ve muhaliflerini
susturur, haklæ olduklarænæ isbat ederler! Fakat heyhat!..
3- Kemalist rejim, bugüne kadar ayakta durmuñ ise hep
baskæ rejimiyle, hep süngü zoruyla, hep devlet terörüyle
ayakta durmuñtur. Fakat artæk o yöntemleri tutmuyor ve bir
daha tutmæyacak! Zira yukaræda da dediåim gibi, hak gelmiñ;
iman hareketi bañlamæñtær, Kur’an hareketi bañlamæñtær, taviz
vermeyen, yabancæ sistemlere tenezzül etmiyen ve hakkæ
batæla karæñtærmayan bir hareket bañlamæñtær. Ve bu hareket;
kapæ arkalarændan konuñmuyor, yuvarlak kelimeler
söylemiyor, “Adil Düzen” demiyor; “Ñeriat” diyor; açæk, net
ve kesin konuñuyor ve diyor ki: “Mustafa Kemal puttur,
arkasændan gidenler de birer putçudur. Hilâfet ve Ñeriat
düñmanædær!..”
4- Açæk oturuma davet:
Defalarca Evren’e de kemalist basæna da söyledik. Ñimdi
de miraren ve kiraren söylüyor ve bütün bir dünyaya da ilan
ediyoruz:
“Ey kemalist rejimin hakim ve savcælaræ, avukat ve baro
bañkanlaræ, basæn ve yazarlaræ, öåretmen ve proflaræ, subay
ve pañalaræ, parti liderleri ve sekreterleri, müftü ve vaazlaræ!..
Sizleri münazaraya, basæn yoluyla açæk oturuma davet
ediyoruz! Buyurun gelin; haklælæåænæzæ ortaya koyun ve
koymalæsænæz! Yoksa ötede beride konuñmayæn!..” Mahkeme
kararlaræyla, siyasî baskælarla, devletlerarasæ protokollarla,
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gizli ajanlarla hakkæ susturmak olmaz!.. O zaman dünyada
hukuk diye bir ñey kalmaz; ilim diye, adalet diye, insaf diye
bir ñey kalmaz! Demezler mi? Ælmen ve fikren, hukuken ve
ñer’an bir adamæ susturamamæñlar da kanunî baskælara,
devlet terörüne bañvurmuñlar!..
5- Gerçekler deåiñir mi?
Galile’yi, “Dünya dönüyor!..” dedi diye ateñe mahkum
etmiñlerdi. Ve ñayet bundan böyle bir daha “Dünya dönüyor”
demezse ve demiyeceåine dair bir de imza verirse kendisini
affedeceklerini söylemiñlerdi. O da imza ederken ñöyle
demiñti:
“Æmza ediyorum ama, yine de dünya dönüyor!..”
Binaenaleyh, bize kæzmasænlar ve diñ bilemesinler. Biz
yazsak da yazmasak da gerçekler deåiñmez; Mustafa
Kemal bir put, arkasændan gidenler de birer putçudur!
Dolayæsæyle kendisi de kemalistleri de Ümmet-i Muhammed’i,
Anadolu insanænæ ñer’an de hukuken de idare edemezler.
Çünkü mürted olmalaræ hasebiyle ehliyyetlerini ta
bidayetinden kaybetmiñlerdir. Kendilerine düñen bir ñey
var: Gidenler gitti; hayatta kalanlara ise hâlisane tavsiyemiz
odur ki, teneñire çækmadan “Ñeriat Allah’æn nizamædær” deyip
tevbekâr olmalarædær. Yoksa Enfal, 49-51 ayetlerinin tasvir
ettikleri kiñilerden olurlar:
“Münafæklar ve kalblerinde hastalæk bulunanlar ñöyle
diyorlardæ: Bunlaræ (müslümanlaræ) dinleri aldattæ. Oysa kim
Allah’a tevekkül ederse, hiç ñüphesiz Allah galib ve hikmetli
olandær. Melekler, onlaræn yüzlerine ve arkalaræna vurarak
“Yakæcæ azabæ tadæn” diye o küfredenlerin canlarænæ alærken
görmelisin! Bu, ellerinizin önceden takdim etmesi (iñlediåiniz
günah, saptæåænæz küfür sebebiyle) ve Allah’æn gerçekten
kullaræna zulmedici olmamasæ dolayæsæyladær.”
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Hülâsa:
1- Bu, bir tebliå ve tekliftir; basæn yoluyla eleñtiriye açæktær.
Ya kabul, ya cevap!
2- Bizim kimsenin malænda ve canænda gözümüz yoktur ve
olmamæñtær! On bir senedir tek bir hadiseye sebebiyet
vermemiñizdir; gösterilemez! Zira biz Allah’tan korkan
insanlaræz; Ælim, fikir ve hukuk zemininde kalæp, tebliå ve ikna
yolunu seçmiñizdir! Aziz Nesin hakkænda verilen “fetva”
sadece Æslam hukukundaki yerini ve hükmünü beyandan
ibarettir; Æcra ve infaz mahkeme kararæna baålædær. Nitekim;
“Noksanæ Ækmal, Hatayæ Tashih” bañlæklæ yazæmæzda bu hususu
basæna ve ilgili makamlara yazæyla bildirmiñizdir. Esasen,
Æslam eåitimi görmüñ müslümanlar bunu böyle bilirler.
3- Tiyatro ñeklinde de olsa, aåaç veya plastikten yapælmæñ
oyuncak silah gösterilerinin yapælmasæ bizim bilgimizin
dæñænda olmuñtur.
Kullanmak istesek, hakiki silah kullanæræz ve bundan aciz
deåiliz! Fakat buna Ñeriat müsaade etmemektedir. Neden?
Çünkü; bunlar tebliå ve ikna hareketine manidir.
4- Aldæåæmæz mâlumata göre bizi mahkemeye çaåæræp
ifademizi alacaklarmæñ; Bu, arzu ettiåimiz bir ñeydir. Zira;
orada bazæ makamlaræn ve bilhassa basæn ve yayænæn
hakkæmæzdaki yalan, iftira ve suçlamalaræna cevap verme
imkân ve færsatænæ bulacaåæz; Tebliå bizden, tevfik ve hidayet
Rabb’ülâlemin’den!..
-----------Daåætæm:
1- Tansu Çiller'e,
2- Alman devlet adamlaræna,
3- Müslim ve gayri müslim dünya devlet adamlaræna,
4- Dünya basænæna,
5- Papalæk ve patrik makamlaræna,
6- T.C. Diyanet Æñleri Bañkanlæåæ'na,
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7- Üniversite rektörlerine,
8- Hakim ve savcælara,
9- Barolar Birliåi'ne,
10- Anayasa Mahkemesi Bañkanlæåæ'na,
11- Parti liderlerine,
12- Genel Kurmay Bañkanlæåæ'na,
13- Lahey Adalet Divanæ'na,
14- Devlet Güvenlik Mahkemeleri'ne,
15- Birleñmiñ Milletler'e
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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,

-4-

194

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.

