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BAÑTA TÜRK MÆLLETÆ OLMAK
ÜZERE BÜTÜN MÜSLÜMANLARA

TEBLÆÅ MAHÆYETÆNDE

AÇIK MEKTUP

Besmele, hamdeleve salveleden sonra...
Rahman ve Rahîm olan Allahæn adæyla! Âlemlerin
Rabbi (terbiye edip yetiñtiricisi) Allaha hamd olsun.
(O) Rahmandær, Rahîmdir. Din gününün (mükâfat ve
ceza gününün) sahibidir. Ya Rabbi! Ancak Sana
kulluk eder, ancak Senden yardæm isteriz. Bizi doåru
yola hidayet et. Nimet verdiåin kimselerin yoluna.
Kendilerine gazab edilmiñ olanlaræn ve sapmæñlaræn
yoluna deåil (Ya Rabbi!) (Fatiha Suresi)
Bizlere böyle mübarek bir sure inzal eden Rabbimizin
lütuf ve inayetiyle üzerimize düñen tebliå ve davet
vazifemizi, açæk mektup ñeklinde daha önceki
yazælaræmæzda Kenan Evrene, üniversite öåretim üyelerine
makamænda bulunanlara, Ælahiyat Fakültelerinde ilim
makamænda bulunanlara, Diyanet teñkilatænda tabliå ve
irñad görev yerlerini iñgal edenlere, sefir ve konsoloslara,
öåretmenlik görevinde bulunanlara, hâkim ve savcælara ve
tüm gençliåe hitab etmiñ, hayatæn manasænæ,
mesuliyetlerinin aåærlæåænæ anlatmæñ, vicdanlaræna
seslenmiñ, Tevhid akidesinin bulunmadæåæ veya
zedelendiåi yerleri ve gönülleri ñirkin alacaåænæ, iman ve
nikâhæn artæk gitmiñ olacaåænæ, günün Türkiyesinin dünün
Mekkesine benzediåini; Zira, dünün Mekkesinde ve
çevresinde Allaha mahsus olan hâkimiyyet hakkænæn,
kanun koyma selahiyyetinin gasbedilerek putlara ve
putlaræn arkasæna sæåænan Ebu Cehillere verilmiñ olduåu
gibi günümüzün Türkiyesinde de Mustafa Kemale ve
kemalistlere verildiåini ve bunlaræ temsil etmek üzere
ñehidler diyaræ memleketin puthaneye döndüåünü,
heykellerden ve put resimlerinden artæk geçilmez hale
gelindiåini ve bunlardan temizlenmenin çarelerini etraflæ
bir ñekilde örnekler vererek, deliller göstererek yazmæñtæk.
MÜSLÜMAN TÜRK MÆLLETÆ!
Bundan sonraki satærlaræmæzda da müslüman Türk
milletine ve onun ñahsænda bütün dünya müslümanlaræna
hitab ederek Müslüman Türk milleti! diye sizlere
sesleniyor ve diyoruz ki:
1- HAYATIN MANASI:
Dünyaya niçin geldiåimizi hiç düñündünüz mü?
Geliñinizin sebep ve hikmeti nedir? Bir vazifeniz yok mu?
Mesuliyetiniz yok mu? Æçinde bulunduåunuz hayat ve bu
devran hep böyle mi sürüp gidecek? Bir gün gelip kara
toprak sizleri de götürüp altæna almayacak mæ? Yine bir

gün gelip o kara toprak dæñaræya atæp, mahkeme edilmek,
hesabænæzæ vermek üzere, mahñere götürülmeyecek
misiniz? Hesabæ verdiåiniz takdirde cennete, veremediåiniz takdirde cehenneme götürülmeyecek misiniz?..
ALLAHA KUL OLMA:
Ey Allahæn kullaræ! Haberiniz olsun ki, bütün bu
söylediklerim, bir bir bañænæzdan geçecektir. Hepiniz
öleceksiniz. Ölümle de iñ bitmeyecek, esasen kæyamet
ondan sonra bañænæza kopacak; Adam olmadæåænæz
takdirde dünya bañænæza yækælacak, hayatænæz zehir
olacaktær; Dünyaya geldiåinize bin piñman olacaksænæz,
ama iñ iñten geçmiñ olcaktær! Aman Ya Rabbi! Ne korkunç
bir akibet!..
Rabbimiz! Bize akæl ver! Bize basiret ve feraset ver!
Bize hidayet ver! Ver de Ya Rabbi, kendini bilenlerden,
vazifesini bilenlerden, dinini bilenlerden, Tevhide sahip
olup Rabbini birleyenlerden, Hâkimiyyet kayætsæz ve
ñartsæz milletin deåil, hâkimiyyet kayætsæz ve ñartsæz
Allahændær! diyenlerden, M. Kemale deåil, Allaha kul
olanlardan eyle Ya Rabbi! Put kanunlaræna, put
anayasalaræna sahip çækanlardan deåil, bunlardan yana
olanlardan deåil de, Allah kanunlarændan, Kuran
anayasasændan ve Æslam devletinden yana olanlardan
eyle Ya Rabbi! Æçimizden mal sevgisini, can korkusunu
çækar Ya Rabbi! Çækar da Senden bañkasænæ sevmeyen,
sevdiåinde de ancak Senin için seven, Senden
bañkasændan korkmayan, korktuåunda da yine ancak
Senin için korkan kullarændan eyle Ya Rabbi! Ve nihayet
Ya Rabbi, her yerde ve her zaman Devletim Æslam,
anayasam Kuran, kanunum Ñeriat! diyen ve Æslam
Devletinde Æslam bayraåæ altæda yañamak ve yañatmak
için canla-bañla çalæñan kullarændan eyle Ya Rabbi! Amîn!
Ya Muîn veya Hayren-Nasærin veya Mucibes-Sâilin velhamdülillahi Rabbilâlemin!..
Rabbülâlemin duanæzæ kabul buyursun! Yalnæz duanæn
kabulü için vesile lazæmdær. Vesile ise ilim, amel ve
harekettir. Bileceksiniz dünyaya niçin geldiåinizi; Hem
hakkæyla bileceksiniz ki, bizler dünyaya sadece ve sadece
Rabbimize kul olmak üzere geldik, geliñimizin sebebi
budur. Söz, fiil ve hareketlerimiz o yolda ve o yönde
olmalædær. Evet, Kuran öyle diyor: Ben cinleri de
insanlaræ da bañka bir iñ için deåil, kendime kul
olmalaræ için yarattæm! (Vezzariyat, 56)
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AMEL VE HAREKET:
Allaha kul olma sadece fikirde ve inançta kalmamalæ, fiil
ve harekete intikal etmelidir. Bu da oturmanæz ve
kalkmanæz, gidip ve gelmeniz, çalæñma ve kazanmanæz,
yemeniz ve içmeniz, giyinip kuñanmanæz, vermeniz ve
almanæz, okumanæz ve yazmanæz kendi kafanæza veya sizin
gibi insanlaræn kafalaræna göre deåil, tâlimat ve
mantæklaræna göre deåil, hep Allahæn gönderdiåi ve
indirdiåi tâlimat ve kanunlara göre Kuran anayasasæna
göre ve Ñeriat kanunlaræna göre olacaktær ve olmalædær. Ñu
cümleleri sæk sæk tekrar edeceksiniz: Rabbimiz Allah,
Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), anayasamæz
Kuran, kanunumuz Ñeriattær. Emelimiz ya ñehid, ya
da gazi olmaktær!.. Her yerde ve her zaman dilinizin
virdi ve zikri bunlar olmalædær. Çocuklarænæza da bunlaræ
ezberletip tekrar ettirmelisiniz. Æñte Kelime-i Tevhidin,
Tevhid okumanæn, La ilahe illallah demenin manasæ
budur. Yoksa sabahlara kadar tesbih çekseniz, derviñleri
bañænæza toplayæp halkalar tertip etseniz, Kuran anayasa,
Ñeriatæn kanun, devletin Æslam devleti olmasæ için
çalæñmadæktan sonra ve bu yolda mal ve can feda
etmedikten sonra, bunlaræn bir faydasæ olmaz; Kendinizi de
bañkalarænæ da uyutmuñ ve avutmuñ olursunuz! Æñin daha
acæ tarafæ, iblisi ve avaneleri olan kemalisteleri sevindirmiñ
olursunuz ve ahirette de bunun hesabænæ veremezsiniz!
Bakænæz Kuran ne diyor:
De ki: Yaptæklaræ iñler bakæmændan en çok ziyana
uårayacak olanlaræ size söyliyeyim mi? Dünya
hayatænda bütün çabalaræ boña gitmiñ olan ve
kendileri de iyi iñ yaptæklarænæ sanan kimseler! (Kehf,
103-104)
2- AMEL VE ÆBADET VAHYE DAYANMALI:
Ey müslümanlar! Æmanæn ñartlarænæ ve esaslarænæ, nasæl
Kuran ile Sünnet tayin ve tesbit etmiñ ise, amel ve
ibadetler ve bunlaræn sæhhat ñartlaræ muteber ve makbul
olabilmeleri de yine Kuran ve Sünnete dayanmalædær, yani
vahye dayanmalædær, Allah tarafændan bildirilmiñ, târif ve
beyan edilmiñ olmalædær. Yoksa kendi kafalaræmæza göre
veya bañkalarænæn akæl ve mantæåæna göre olmaz ve
olamaz. Bizler kulluk görevlerimizi, helal ve haramlaræ,
emir ve yasaklaræ kendi kendimize tayin ve tesbit
edemeyiz; Ñu helaldir, bu haramdær; Ñu günahtær, bu
sevabtær; Ñu ñerdir, bu hayærdær; Ñu suçtur, bu suç
deåildir... diyemeyiz. Adam öldürmenin, hærsæzlæk
yapmanæn, zina etmenin, yol kesmenin ve benzeri
suçlaræn cezalarænæ biz tayin ve tesbit edemeyiz. Bunlara
bizim gücümüz yetmez. Suçla ceza arasænda adalet
dengesi olmalædær. Hangi suça hangi ceza uyar ve miktaræ
ne olmalædær?.. Æñte bunlara biz cevap veremeyiz.
Dünyanæn bütün ilim ve fikir adamlaræ da cevap veremez;
Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer de cevap veremez. Hatta
peygamberler dahi kendi fikirlerine göre cevap
veremezler. Çünkü, bunlaræn cevabænæ verme, herñeyi en
ince noktalaræna kadar bilen, insanæ en gözel ñekilde
yaratan, yarattæåænæ sayæsæz nimetlerle terbiye ve taltif eden
Rabbülâlemine mahsustur, Onun hakkædær ve Onun
selahiyyetindedir! Yaratan O olduåu gibi, emir veren,
kanun koyan, Ñeriat vazeden, tâlimat gönderen de Odur!
Yani bütün bunlar vahye dayanær; Vahiy demek, Allah
tarafændan Peygambere gelen kitap, ayet ve mâlumat
demektir.
3- Bir nokta:
Günümüzün Türkiyesinde anayasalaræ yapanlar,

kanunlaræ çækaranlar, hüküm ve karar verenler kimlerdir?
Allah mædær yoksa insanlar mædær? Yani mahkemeler
kararlarænæ, mektepler programlarænæ, basæn-yayæn
mevzularænæ, hükümetler kuruluñ ve icraatlarænæ neye göre
yaparlar, neye göre yerine getirirler?.. Bütün bu suallere
cevaben, Kurana göre yaparlar! diyebilir misiniz?
Diyemezsiniz, deåil mi? Neden? Kuran yok da ondan!
Yani ailedeki karæ-koca haklarænæ, miras haklarænæ tayin
eden Kuran deåil, Æsviçreden getirdikleri kanunlardær;
Mahkemelerin verdikleri cezalar, hakkændaki dayanaklaræ,
Ætalyadan getirdikleri kanunlardær. Muhakeme usulü
kanunlarænæ, ticaret kanunlarænæ. sosyal kanunlaræ hep
yabancæ ülkelerden getirmiñlerdir. Demek oluyor ki,
memleketi idare eden kanunlar hep Æslam olmayan
kanunlardær, hep bize yabancæ kanunlardær, yani küfür ve
kâfir kanunlarædær!
Ñimdi sizler Kuranæ, Kuran kanunlarænæ, Ñeriat
kanunlarænæ devletten ve devletin bütün müesseselerinden
kaldæræp, yerine küfür ve kâfir kanunlarænæ getiren
münafæklardan, kemalistlerden yana olabilir misiniz?
Onlaræ destekleyebilir misiniz? Onlara oy verebilir misiniz?
Ve böyle bir devlete Benim devletim! diyebilir misiniz,
böyle bir devleti sevebilir misiniz? Benim devletim!
diyemezsiniz, sevemezsiniz, benimseyemezsiniz, ondan
yana olamazsænæz! Olursanæz ne olur? Din ve iman
tehlikeye düñer, aåzænæz imansæz kapanær, cehennemin
azabæ size çarpar, kemalistlerle beraber cehenneme
atælærsænæz! Dünyanæz da gider, ahiretiniz de!.. Hem iki kat
azaba müstehak olursunuz! Çünkü:
Kanunlaræ küfür ve kâfir kanunlaræ olan bir devlet, Æslam
devleti deåildir, kâfir devlettir! Kâfir bir devlete ræza
gösteren, Benim devletim! diyen, onu müdafaa eden,
ondan yana olan bir müslümanda din ve iman kalær mæ?!.
Hangi hoca buna Hayær, kalær! diyebilir? Hangi müftü
bunlaræn avukatlæåænæ yapabilir?!.
Ayetler ve ifade ettikleri:
1- Hüküm verme, kanun koyma, anayasa yapma ve bu
suretle hakkæ ve batælæ, doåruyu ve yanlæñæ, helal ve haramæ
beyan etme ve bildirme Allaha mahsustur, Allahæn
hakkædær. Kimsenin ne deåiñtirmeåe, ne müdahale etmeåe
ve ne de bunlaræ kaldæræp yerlerine bañka kanunlar, bañka
anayasalar yapmaya veya getirmeåe hakkæ ve salahiyyeti
yoktur.
O halde müslümana düñen bunlara uymaktær, hem de
seve seve uymaktær! Æñte, ibadet ancak budur; Allaha kul
olma ancak böyle olur! Müslüman her iñini, söz, fiil ve
hareketlerini, bütün münasebetlerini Kuran kanunlaræna,
Ñeriat düzenine göre yapacaktær ve yürütecektir. Allahæn
emri budur ve böyle emretmiñtir! Doåru, saålam ve tam
olan din de iñte bu dindir! Æslam dinine baålælæk da böyle
olur; Æman ve tevhid ehli de böyle olan müslümandær!
Rabbisinin ræzasænæ da, cennetini de kazanan iñte, bu
müslümandær!..
Kuran kanunlaræna, Ñeriat düzenine uymayanlar, bunlaræ
beåenmiyenler, bunlaræ kaldæræp kendi kafalaræna göre
sistem ve düzen getirenler, Allahæn hakkæna tecavüz
etmæñ, Allaha bañkaldærmæñ, isyan etmiñ, taåut ve put
olmuñtur. Artæk böylelerinde din diye, ibadet diye bir ñey
kalmamæñtær. Bu, böyledir! Lakin insanlaræn, hatta günümüz
müslümanlarænæn çoåu bunu bilmemektedir. Æñte, Yusuf
Suresinin 40. ayeti bunlaræ anlatmaktadær:
... Hüküm yalnæz Allahændær! O, yalnæz kendisine
ibadet etmenizi (kul olmanæzæ) emretmiñtir. Æñte, doåru
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din budur. Ama, insanlaræn çoåu bunu bilmezler.
2- Yaratma da emir verme de Allaha mahsustur:
Evet; Yaratan kim? Büyütüp besleyen kim? Ræzæk veren
kim? Kimin mülkünde yañæyorsunuz?.. Bu sualleræn tek bir
cevabæ vardær. O da Allahtær; Allahæn mülkünde, yer ve
yurdunda yañæyorsunuz!.. O halde sizi idare edecek
kanunlaræ, sistemleri, düzenleri O gönderecektir, Onun
hakkædær!.. O da göndermiñtir; Ænsan ruhuna, insan
hayatæna tæpatæp uygun olanænæ göndermiñ ve indirmiñtir.
Hepsi vardær ve ortadadær! M. Kemal ve ona kul olanlar
kimlermiñ ki, kalksænlar da kanun yapsænlar, anayasa
yapsænlar, devlet idare etsinler de sizler de kuzu kuzu
bunlara uyasænæz ve bunlaræn kurduklaræ devlete Bizim
devletimiz! diyesiniz? Bu olacak ñey mi?!. Bu size
yakæñær mæ?!. Bunu sizin vicdanænæz kabul eder mi?!. Buna
sizin imanænæz nasæl müsaade eder?!. M. Kemal ve onun
uñaklaræ mæ sizi yarattæ, ræzkænæzæ bunlar mæ veriyor, beti ve
bereketli bunlar mæ veriyor?!.. Æñte, Kuran cevap veriyor
ve Araf Suresinin 54. ayetinde diyor ki:
... Yaratma da emir verme de Onundur! Âlemlerin
Rabbi olan Allah, ne mübarektir (ne yücedir)!
3- Seçme ve tercih etme Allaha mahsustur:
Bizler kuluz, kul! Bizim seçme hakkæmæz yoktur! Biz birer
aciz varlæåæz; Yokluktan geldik, yokluåa gideceåiz, yani
dünyadan silinip gideceåiz. Geliñimiz de gidiñimiz de
elimizde deåil; Dünyaya gelirken, boy ve posumuzun,
renk ve saçæmæzæn, göz ve kañæmæzæn, el ve ayaåæmæzæn ñekil
ve ñemailini biz seçmedik, biz tercih etmedik; Elimizde
deåildi, hep Yaratana aitti!..
O halde doåum ve ölüm arasændaki idare ve
yönetimimizle, günlük iñleri, devlet ve siyaset iñleriyle ilgili
mevzu ve meselelerde de bizim seçme ve tercih etme
hakkæmæz yoktur. Ñuna helal, buna haram; Ñuna caiz,
buna yasak!.. diyemeyiz. Kendi kanunumuzu, kendi
devlet düzenimizi, kendi anayasamæzæ kendimiz
yapamayæz! Bu yetki ve bu seçme hakkæ bize
verilmemiñtir. Bunlar büyük iñlerdir; Böyle bir seçme
yapmaya ne hakkæmæz var, ne de ilmimiz var! Bu iñler
Allaha mahsus olan iñlerdir; Allahæn iñine karæñma olur,
ñirk olur, putperestlik olur. Æñte Kasas Suresinin 68-70.
ayetleri ve iñte Ahzab Suresinin 36. ayeti:
Rabbin dilediåini yaratær ve seçer. Seçim onlara ait
deåildir. Allah, onlaræn ortak koñtuklaræ ñeylerden
münezzehtir, yücedir. Rabbin, onlaræn göåüslerinin
neyi gizleyip neyi açæåa vurduåunu bilir. O,
kendisinden bañka ilâh olmayan Allahtær. Önünde de
sonunda da (dünyada da ahirette de) hamd Ona
mahsustur. Hüküm de (hâkimiyyet de) Onundur. Ve
Ona döndürüleceksiniz (hesabænæ sizden
soracaktær)! (Kasas, 68-70)
Allah ve Resulü bir iñte hüküm verdiåi zaman, artæk
inanmæñ bir erkek ve kadæna, o iñi kendi isteklerine
göre seçme hakkæ yæktur. Kim Allah ve Resulüne karñæ
gelirse, apaçæk bir sapæklæåa düñmüñ olur. (Ahzab, 36)
Evet O Sübhandær:
Allah, Sübhandær, eñi ve benzeri yoktur. O bilir, hem
kalplerin içini de bilir; Biz bilemeyiz, ulûhiyyet Ona
mahsustur! Bize düñen ise ubudiyettir (kul olmadær); Bize
yarañan ve yakæñan da budur! Biz put olamayæz, putlara
da Evet diyemeyiz!..
Biz kalkæp da içkiyi, ñarabæ serbest bærakamayæz, kumara
müsaade edemeyiz, zinaya müsaade edemeyiz, kâfirin
ñapkasænæ giyemeyiz ve giydiremeyiz, Cuma tatilini
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Ocaka götüremeyiz, faiz alma ve vermeyi serbest
bærakamayæz, Kuran harflerini kaldæræp latin harflerini
getiremeyiz, putlaræn resimlerini asamayæz, heykellerini
yaptæramayæz, Kuranæn getirdiåi miras hukukunu, aile
hukukunu, ticaret hukukunu ve diåer hukuklaræ deåiñtirip
Æsviçreden, Ætalyadan, Fransadan ve benzeri yerlerden
hukuk sistemleri getiremeyiz, kæzlaræn ve kadænlaræn
bañörtülerine el uzatamayæz, müslümanlaræn sakalænæ hor
göremeyiz ve kestiremeyiz ve bunlaræ yapanlara da göz
yumamayæz, onlardan yana olamayæz!.. Tersine ikaz
etmeye, yaptæklaræ bu ñeylerin yanlæñ olduåunu, günah
olduåunu, Allaha karñæ isyan olduåunu, dolayæsæyla taåut
olduåunu, bunlardan vazgeçmelerinin gerektiåini, aksi
halde kendilerine çok pahalæya mal olacaåænæ kendilerine
açæk tebliå ederiz!
Ænsanlaræn yaptæklaræ kanunlar cahiliyettir:
Evet insanlaræn yaptæklaræ kanunlar cahiliyettir. Cahiliyet
kanunlarænæn hüküm sürdüåü devirler de cahiliyet
devirleridir. Ve yine günümüzün Türkiyesindeki kanunlar
cahilî kanunlardær, yañanælan dönem de cahiliyet
dönemidir! M. Kemal ve onun uñaklaræ, kanun koyma,
anayasa yapma hususunda birer kara cahil deåiller mi?
Ne bilir onlar kanun yapmayæ?!. Kanun yapmayæ kolay
birñey mi zannediyorlar?!.
Dünyanæn bütün ilim adamlaræ, fikir adamlaræ bir araya
gelseler de Hz. Ebu Bekirler, Hz. Ömerler de olsa, hatta
bütün peygamberler de olsa, bir araya gelseler yine de
kanun yapamazlar, anayasa yapamazlar. Kanun yapmak
için, Allahæn ñañmaz ilmine ve sonsuz kudretine sahip
olmak lazæmdær! Çünkü kanun koymak demek, hakkæ
ihkak, adaleti tesis etmek demektir!
Yani herhangi bir insanæn hakkæ nedir, görevi nedir? Karæ
ve koca-dan, öårenci ve hocadan, baba ve evlattan, amir
ve memurdan, iñçi ve iñverenden, vatandañ ve devletten
herbirinin hakkæ nedir, selahiyyeti nedir, görevi nedir?..
Æñte bütün bu suallere hakka uygun, adalete muvafæk
cevap vermeye Allahtan bañka hiçbir kimsenin gücü
yetmez, ilmi de, tecrübesi de kâfi gelmez! Alinin hakkænæ
Veliye, Velinæn hakkænæ da Aliye verir, hak-hukuk zayi olur,
adalet kaybolur, insanlar arasænda denge bozulur,
çekememezlikler, göz dikmeler, huzursuzluklar bañlar ve
nihayet günümüzün Türkiyesinde olduåu gibi anarñi alær
yürür.
Daha dün Hakkarinin bilmem ne deresinde pusuya
düñürülen bir binbañæ, bir astubay ile on jandarma eri
öldürülür... Bundan önce de niceleri öldürüldü, niceleri de
hapsedildi, idam edildi... Ve bundan sonra da edilmeye
devam edecektir!.. Daha nice analar gözyañæ dökecek,
nice hanæmlar dul, nice çocuklar yetim kalacaktær ve daha
nice ocaklar sönecektir!..
Æñte gördünüz mü, Allaha karñæ koymanæn, Kuran
kanunlarænæ kaldæræp put kanunlarænæ getimenin acæ
neticelerini!.. Ve iñte, gördünüz mü, Atatürk Türkiyesi
dedikleri memleketin korkunç akibetini!.. Memleket ne
hale gelmiñ?!. Bütün bunlaræn vebali M. Kemale ve onun
uñaklaræna aittir!..
Ey müslüman Türk milleti! Æñte kemalistlerin övmekle
bitiremedikleri inkilaplar ve devrimler!.. Ñayet sizler de
hâlâ dost ve düñmanænæzæ tanæmaz, uyuma gafletine
devam ederseniz, hele hele bunlaræ sever, bunlardan
yana olursanæz, sizler de bunlarla beraber olursunuz;
Dünyanæz da gider ahiretiniz de!.. Bunlardan yana olmak,
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sizin ne tarihinize yakæñær ne de mananæza!.. Siz müslüman
bir milletsiniz, dine baålæ bir milletsiniz. M. Kemal ve
kemalistler, sizleri oyuna getirdiler de devlet suyuna
karæñtærdæklaræ kemalizm suyundan sizlere içirdiler; Kiminizi
sarhoñ, kiminizi mefluc, kiminizi de koma haline getirdiler.
Türkiyede manzara budur!
Kurtuluñun tek yolu vardær; O da Kuran yoludur, Æslam
yoludur, Allahæn kanununa, Ñeriat düzenine dönmek,
kemalizme karñæ çækmak, put kanunlarænæ red ve inkâr
etmektir ve bunlaræn tebliåatænæ yapmaktær ve Kuranæn
hususiyle Maide Suresinin ayetlerini okumak ve
okutmaktær ve nihayet ñifanæn ta kendisi olan Kuran
menbaændan, Ñeriat çeñmesinden fæñkæran o mübarek
sudan kana kana içmektir. Æñte o zaman, biiznillah herkes
ñifayâb olacaktær. Æñte iki mübarek ayet:
Aralarænda Allahæn indirdiåiyle hükmet, onlaræn
keyiflerine uyma ve onlaræn, Allahæn indirdiåi ñeylerin
bir kæsmændan seni ñañærtmalarændan sakæn! Eåer yüz
çevirirlerse, bil ki, Allah, bazæ günahlaræ yüzünden
onlaræ felakete uåratmak istiyordur. Zaten insanlardan
çoåu, yoldan çækmæñlardær. Yoksa onlar, cahiliyet
(devrinin hükümlerini mi) aræyorlar? Æyice bilen bir
toplum için Allahtan daha güzel hüküm veren (kanun
koyan) kim olabilir? (Maide, 49-50)
5- Kanun koymak demek, Allaha karñæ savañ ilan
etmek demektir:
Yukaræda da görüldüåü gibi, Allahü Azimüññan, yarattæåæ
insanlar arasænda haklaræn korunmasæ, adaletin teessüsü
için, Peygamberi vasætasæyla kanunlarænæ göndermiñ ve bu
kanunlara uyulmasænæ emretmiñ ve farz kælmæñtær.
Binaenaleyh, bir kimse veya kimseler çækæp Allahæn açæk
açæk ortada olan kanunlarænæ, emir ve tâlimatænæ kaldæræp,
yerine kendi kafalaræna göre kanun getirenler, anayasa
yapanlar ne yapmæñ olurlar? Allaha karñæ isyan etmiñ,
savañ açmæñ olurlar. Allaha karñæ savañ açanlarda artæk
dinden ve imandan eser kalær mæ? Bunlar kâfir olmazlar
mæ? Ve alçaltæcæ bir azaba yüz üstü atælærlar. Æñte Mücadele
Suresinin 5. ayeti:
Allaha ve Resulüne karñæ gelenler (Allahæn
koyduåu ve gönderdiåi kanunlardan bañka kanun
koyanlar ve bu suretle Allah ve Peygamberine karñæ
savañ açanlar var ya! Æñte bunlar) Kendilerinden
öncekiler gibi alçaltælacaklardær (yüzüstü yerin dibine,
cehennemin çukuruna atælacaklardær). Halbuki biz,
(Ñeriat ve kanunlaræ) açæk açæk anlatan ayetler
indirmiñizdir. Æñte, (böyle) kâfirler için küçük
düñürücü bir azap vardær.
6- Allah düñmanlaræna azæcæk meyil, ateñin
çarpmasæna sebep olur:
Ey müslüman Türk milleti! Bildiåiniz gibi, adaletin
olmadæåæ yerde zulüm, hakkæn olmadæåæ yerde haksæzlæk,
imanæn olmadæåæ yerde küfür hâkimdir. Günün
Türkiyesinde zulüm, haksæzlæk, istibdat, baskæ, küfür ve
kâfir kanunlaræ hâkimdir, hüküm sürmektedir. Æktisadî
yönden, birlik ve beraberlik yönünden, birbirine karñæ
saygælæ ve sevgili olma yönünden memlekette güven ve
emniyet kalmadæåæ gibi, din ve ibadet serbestliåi, fikir ve
vicdan hürriyeti yönünden de güven emniyet kalmamæñtær.
Yani askerler, iñçiler, memurlar, öårenci ve öåretmenler
serbestçe ve rahatça Cuma namazæna gidemezler Ælla da
gideceåiz! diyemezler; Vakit namazlarænæ kælmada dahi
zorluk çekerler ve korkarlar. Bañörtülerine sahip
olamazlar! Bir memur, bir asker sakal bærakamaz;

Memursa memuriyetten atælær, askerse dayak yer, ceza
görür! Kuran anayasa, devlet Æslam devleti olsun!
diyemez! Bu hususlarda yazæ yazamaz, Ñeriattan
bahsedemez, Kuran kanunlarændan söz edemez! Biz
müslüman bir milletiz, devletimiz de müslüman olsun!..
diye bir teklifte bulunamaz. Böyle diyenleri, 15-16 seneye
kadar varan hapis cezalaræna çarptærærlar...
Halbuki bunlar müslümanæn tabii haklarædær; Æman ehli
olmanæn, Tevhid ehli olmanæn bir gereåi, bir emridir! Yani
bunlar, La ilahe illallah demenin içindedirler ve La ilahe
illallah demenin sahih olmasæ, yerini alabilmesi ve kabul
görmesi, ancak bunlaræ söylemekle, bunlaræ yañamakla
mümkündür. Daha açæk bir ifade ile bunlaræ söylemek,
tebliå etmek farzdær, Allahæn emridir. Çünkü din, bir
bütündür; Æbadetiyle, devlet ve siyasetiyle bir bütündür.
Bunlaræ birbirinden ayærmak mümkün deåildir. Ve hepsi
aynæ zamanda bir iman meselesidir!
Fakat gel gör ki, bunlaræ söylemek ve yazmak M.
Kemale ve onun uñaklaræna göre suçtur, irticadær,
gericiliktir, milleti geriye götürmektir, ortaçaå karanlæåæna
götürmektir..
Kemalistler bunun için özel mahkemeler kurdular. Adæna
da Devlet Güvenlik Mahkemeleri dediler. Bakænæz
bunlaræn yedikleri herzeye; Kuran anayasa olursa, Ñeriat
gelip devlet Æslam devleti olursa, devlette güvenlik
kalmayacakmæñ, devlet geri gidecekmiñ, devlete gericilik
ve gericiler hâkim olacakmæñ!..
EY MÆLLET!
Bil ki, bunlaræn gericilik dedikleri, hor gördükleri, senin
canændan daha aziz addettiåin, bañtacæ yaptæåæn, uårunda
ñehidler verdiåin dinindir, imanændær, mukaddesat ve
Ñeriatændær; Kuranæn anayasa ve devletin Æslam devleti
olmasædær!.. Bunlaræn dilinin altænda bunlar vardær, içlerinde
bunlar vardær. Bazen de aåæzlarændan kaçærærlar; Dillerinin
altændakini tutamazlar da açæktan açæåa Ñeriat derler, Biz
Ñeriata karñæyæz! Biz Ñeriat devletine karñæyæz! Biz
müslümanæz ama, Ñeriatçæ deåiliz! Ñeriat gericiliktir,
Atatürk ilkelerine aykærædær! Ñeriat komünizm kadar
tehlikelidir! Ñeriat yeñil komünizmdir!.. derler. Senden
korktuklaræ zaman, senin oyuna bañvuracaklaræ zaman,
açæk konuñmazlar da Gericilikderler, Ærtica derler,
Teokratik devlet derler ve bu suretle içlerindekini
gizlerler, münafæklæk yaparlar!.. Fakat senden
korkmadæklaræ ve senden bir tehlike gelmiyeceåini
anladæklaræ takdirde içlerindeki melanetleri kusarlar ve
doårudan doåruya Ñeriata saldærærlar,  Ñeriat gericiliktir!
derler, Ñeriat hortladæ! derler; Ñeriattan bahsedenlere,
Kuranæn anayasa olmasænæ isteyenlere ve bunun
mücadelesini ve tebliåatænæ yapanlara olmadæk iftiralar
yaparlar; Basæn ve yayænlarænæ harekete geçirirler, ortalæåæ
velveleye verdirirler, Memleket elden gidiyor! Atatürk
inkilaplaræ yækælæyor! Añæræ dinciler hortladæ! Gericiler doruk
noktalaræna vardæ! diye yazar ve çizerler.
Kuran bu çeñit münafæklardan ñöyle bahseder ve onlara
karñæ alænmasæ gerek tedbirleri tavsiye eder:
Ey müminler! Kendisinden bañkasænæ kendinize
dost edinmeyin! Onlar sizi (ve dininizi) bozmakdan
geri durmazlar. Size sækæntæ verecek ñeyleri isterler.
Size (ve dininize) karñæ öfke (ve kinleri) aåæzlarændan
tañmaktadær. Göåüslerinde gizledikleri kin ise daha
büyüktür. Düñünürseniz biz size ayetleri açækladæk.
Æñte siz, öyle (saf) kimseleriniz ki, onlaræ seversiniz.
Halbuki onlar sizi sevmezler. Siz kitabæn (Kuranæn)
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hepsine inanærsænæz. Onlar ise, sizinle karñæladæklaræ
zaman Ænandæk derler. Kendi bañlaræna kaldæklarænda
da size karñæ öfkeden parmaklarænæ æsærærlar. De ki:
Öfkenizden ölün! Ñüphesiz ki, Allah, göåüslerin
özünü bilir. Size bir iyilik dokunursa, bu onlaræ
endiñelendirir; Size bir kötülük dokunursa, ondan
ötürü sevinirler. Eåer sabreder, Allahtan korkarsanæz,
onlaræn hilesi size hiç bir zarar veremez. Ñüphesiz,
Allahæn ilmi onlaræn yaptæklarænæ kuñatmæñtær. (Âl-i
Æmran, 118-120)
Ve yine tekrar ediyorum; Çok iyi bilin ki, M. Kemal de
onun uñaklaræ da Æslam dininin düñmanædær. Sakala hor
bakmalaræ, bañörtüsüne el uzatmalaræ, Kuran harflerini
kaldæræp latin harflerini getirmeleri, Cuma tatilini Pazara
çevirmeleri ve diåer inkilaplaræ hep din düñmanlæklarændan
ileri gelmektedir. En çok korktuklaræ bir ñey varsa, o da
Æslamæn devlet olmasædær. Æçlerinde müthiñ bir düñmanlæk
vardær. Yukarædaki ayet-i kerimeler sanki bunlar hakkænda
nazil olmuñtur. Færsat bulsalar bunlar dinin kökünü
kazæyacaklardær. M. Kemal medreseleri niye kapattæ?
Tekkeleri niye kapattæ? Din derslerini mekteplerden niçin
kaldærdæ? Çocuklaræn Kuran okumalarænæ niçin yasak etti?
Çocuklaræ okutan hocalaræ, Kuran cüzlerini ve Kuran-æ
Kerimleri jandarma ve polislerine emirler vererek
karakollara götürtüp ayaklar altæna aldærmadæ mæ veya
ateñe verip yaktærmadæ mæ? Hocalar Kuran okutuyorlar
diye hapishanelere attærmadæ mæ? Belki, siz bunlaræ
görmediniz, ama babalarænæzdan sorunuz!
Ben ve babam, bunlaræn yaptæklarænæ bizzat gördük ve
ñahid olduk. 1942 seneleri idi; Erzurum Merkez
köylerinden Iådasur köyünde çocuklara Kuran
okutuyordum. Köyün öåretmeni kadæn, kimden haber
almæñsa, gelip içeri girdi ve bana, Sen burada ne
yapæyorsun? Çocuk okutmanæn yasak olduåunu bilmiyor
musun? Derhal bunlaræ daåæt! Yoksa, Milli Eåitim
Müdürlüåüne iki satærlæk yazæ yazar, seni hapsettiririm!
dedi.
Æñte ey müslümanlar!
Bu millet böyle günler yañadæ ve iñte M. Kemal bu idi!
Vatanæ kurtarmæñ büyük kahraman, Ebedî Ñef (!) öyle mi?
Adamæn biri denize düñen bir kadænæ kayæåæna almak
suretiyle boåulmadan kurtarær. Kurtarær ama, kadænæ kenara
çækartmaz, denize açælær, gözden kaybolunca kadænæn ærzæna
geçer, namusunu kirletir. Ñimdi siz kalkæp da bu namus
düñmanæ adama Kadænæ kurtardæ! diyebilir misiniz?
Demeniz mümkün deåildir! M. Kemal de Vatanæ kurtardæ,
milleti kurtardæ (!) desek bile millet ve memleketin ærzæna
geçti, millete namus bærakmadæ... Bu hususta yazælmæñ
eserleri okuyun, canlæ ñahidlere kulak verin! Dr. Ræza
Nurun kitabænæ okumanæz bu adamæn ne olduåu hakkænda
size yeteri kadar bir fikir verecektir.
Ayræca görünen köy kælavuz istemez kabilinden, bu adam
din-iman bærakmadæ, Ñeriatæ kaldærdæ, Allahæn kanunlarænæ
kaldærdæ, Allahæn yasak ettiåi ve haram kældæåæ içkiyi, faizi
serbest bærakdæ, hatta ñarap fabrikalarænæ, faiz
müesseselerini kurdu. Daha neler neler!.. Yunan, Fransæz
memlekette kalsa idi, herhalde bu kadar yapamazlardæ!..
Æñte bakæn, ey millet evladæ! M. Kemalæn yetiñtirdiåi
kemalistler, atalarænæn ayrælmamakta, onun için, koruma
kanunu çækartmæñ bulunmaktadær, dinine karñæ yapmæñ
olduåu ihanet ve hiyaneti devam ettirmekte, Ñeriata karñæ
olan düñmanlæåænæ sürdürmek istemektedirler ve bütün
devlet güçlerini bu hususta seferber etmektedirler. 163.

maddeyi bunun için getirmiñlerdir ve zaman zaman bu
maddenin getirdiåi ceza süresini uzatmaktadærlar. (Not:
163. madde daha sonralaræ kaldærældæ ve yerine daha eñed
Terör Yasasæ getirildi!) Neden? Çünkü, Ñeriata baålæ
olanlaræn sayæsæ günden güne artarken, imandan gelen
cesaret ve metanetleri de artmakta ve bunun neticesinde
verilecek hapis cezalarændan artæk müslümalar
korkmamaktadær. Ñeriat ve Kuran düñmanæ kemalistler de
bunun garkæna varmaktadærlar, ama ne yapsalar artæk bu
Æslamî hareketi durduramayacaklardær. Özel mahkemeler
de kurdursalar, hapis cezalarænæ kat kat da artærsalar,
korktuklaræ bañlaræna gelecektir. Kuranæn beyanæyla artæk
hak gelmiñtir, batæl yækælmaya mahkûmdur! Allah, hakkæn
yumruåunu batællaræn tepesine indirecek de beyinlerini
paramparça edecektir!
Onlara kalærsa artærdæklaræ hapis cezalaræyla ve kurduklaræ
Devlet Güvenlik Mahkemeleriyle ne yapacaklar? Din ve
imanæ, Æslam ve vicdanæ, Ñeriat ve Kuranæ mahkûm
edecekler, bunlardan bahsedenleri mahkûm edecekler,
müslümanlaræn aåæzlaræna kilit vuracaklar ve bu suretle
atalarænæn getirmiñ olduåu küfür ve kâfir rejimi korumuñ
olacaklar... Niyyetleri budur, hedefleri budur, hesaplaræ
budur! Fakat Allahæn da elbet bir hesabæ vardær ve Allahæn
hesabæ hep doåru çækar ve çækacaktær! Tarihte hep öyle
olmuñtur; Firavunlar da Ebu Cehiller de Allahæn Ñeriatæna,
Allahæn dinine baålæ olanlaræ, hakiki manada La ilahe
illallah diyenleri mahkûm ettiler, iñkencelere tabi tuttular,
Peygamber (s.a.v.) ve sahabesine saldærdælar. Ama netice
ne oldu? Kazanan kimler oldu, kaybedenler kimler oldu?
Orasæ mâlum: Firavunlar da Ebu Cehiller de kaybettiler,
yækælæp gittiler. Hem öylesine! Bir gün gelecek, günümüzün
Firavun ve Ebu Cehilleri de mutlaka yækælæp gideceklerdir!
Allahæn nusret ve inayetiyle Kuran anayasa, Æslam devlet
olacaktær!
Ñimdi size düñen, Firavun ve Ebu Cehillerden yana
olmak deåil, Kurandan ve Ñeriattan ve bunlaræ tebliå ve
telkin edenlerden yana olmaktær, Æslamæn safænda,
Kuranæn yanænda, Kuran anayasa olsun! diyenlerin
yanænda yer almaktær; Karñæ taraftakileri düñman bilmek,
onlara yüz vermemek ve onlardan korkmamaktær! Æñte
Tevhid ehli olmanæn, La ilahe illallah demenin ve
ölürken imanla çene kapamanæn yolu budur, ñartæ budur!..
Günün Türkiyesinin Firavunlarænæ, Ebu Cehillerini
desteklemek ñöyle dursun, onlara azcæk meyletmek,
onlara azcæk güleçyüz göstermek, en azændan cehennem
ateñinin çarpmasæna sebep olacaåænæ hiç bir zaman
unutmayæn! Ve Hud Suresinin 113. ayetini sæk sæk okuyun:
Sakæn zulmedenlere en ufak bir meyil duymayæn,
sonra size ateñ çarpar. Sizin Allahtan bañka
dostunuz yoktur. Sonra Allah tarafændan da size
yardæm edilmez!
7- Kâfire dostluk kâfir yapar:
Cenab-æ Hakk, Hz. Musaya sormuñ: Benim için ne
yaptæn? Hz. Musa, yaptæklarænæ saymæñ dökmüñ ise de
Allahü Teala, tekrar sormuñ: Benim için ne yaptæn? Hz.
Musa aciz kalarak, Ya Rabbi! demiñ, Senin için ne
yapmalæyæm? Cevap ñu olmuñtur: Benim dostuma
dost, düñmanæma düñman oldun mu?
Æñte o zaman Hz. Musa anlamæñtær ki, ibadetlerin bañænda
gelen, Allah için sevmek, Allah için buåzetmektir!
Ey müslüman Türk milleti!
Din ve imanænæza, Kuran ve Ñeriatænæza düñman olanlaræ,
Allahæn emirlerine, Peygamber Efendimizin sünnetlerine
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hor bakanlaræ sevemezsiniz; Onlaræ destekleyemezsiniz,
onlardan yana olamazsænæz, hatta onlardan yana olanlar,
hocalar da, müftü ve vaizler de olsalar, Diyanet Æñleri
Bañkanæ da olsa sevemezsiniz, arkalarænda namaz bile
kælamazsænæz! Böyle olanlar Kuran dilinde, Araf Suresinde
köpekler, Cuma Suresinde de eñekler diye tâbir ve
temsil edilmektedirler. Bunlaræ da çok iyi tanæmanæz lazæm!
Bunlardan Tebliå ve Metod isimli kitabæmæzda ve
Dünyayæ Fesada Veren Üç Put bañlæåæ altænda yeteri
kadar bahsetmiñtik. Gerçi hocalar arasænda müstesnalar,
eli öpülecekler de vardær; Bunlara hürmetimiz vardær!..
Elhasæl bir müslüman, Allahæn Ñeriatæna karñæ çækanlaræ,
Ñeriattan bahsedenlere, Kuran anayasa olsun!
diyenlere karñæ mahkemeler kurup ceza verenleri babalaræ da olsa, evladlaræ da olsa- sevmezler, itaat da
edemezler. Severseniz, itaat ederseniz onlardan
olursunuz!
Æñte ayetler:
O añærælaræn emrine itaat etmeyin. Onlar ki,
yeryüzünde æslah yapmazlar da fesat çækarærlar.
(Ñuara, 151-152)
Kâfirlere de münafæklara da itaat etme, onlaræn
eziyetlerine al-dærma, Allaha dayan! Vekil olarak Allah
sana yeter! (Ahzab, 48)
Ey müminler! Yahudi ve hæristiyanlaræ dost
edinmeyin! Onlar birbirinin dostlarædær. Sizlerden kim
onlaræ dost edinirse, o onlardandær! Allah, zalim bir
kavmi doåru yola hidayet etmez! (Maide, 51)
Ey iman edenler! Eåer imana karñæ küfrü
seviyorlarsa, babalarænæzæ ve kardeñlerinizi veliler
edinmeyin! Sizden kim onlaræ veli tanær (ve onlara
dost olursa), iñte zâlimler onlardær! (Tevbe, 22)
Allaha ve ahirete iman eden bir milletin, babalaræ,
oåullaræ, kardeñleri, yahut akrabalaræ da olsa, Allaha
ve Resulüne bañkaldæranlarla (aykæræ hareket edip,
kanun koyma yaræñæna çækanlarla) dostluk ettiåini
göremezsin!.. (Mücadele, 22)
8- Dünyada beraber olanlar ahirette de
beraberdirler:
Evet insan, dünyada kimi sevmiñ, kimin arkasændan
gitmiñ, kimi desteklemiñ, kime oy vermiñ ise, ahirette de
onunla beraberdir! Bugün küfür ve ñeytan yolunda
birbirlerine dost olanlar, bir gün gelecek birbirlerini
suçlayacaklar, birbirlerine düñman olacaklar ve
birbirlerine lânet okuyacaklardær. Fakat bu davranæñlaræ
hiçbir tarafa fayda vermiyecektir ve birlikte cehenneme
atælacaklardær. Añaåædaki ayetler, bu korkunç akibeti bu
günden gözümüzün önüne sermektedir ve bizlere ibret
dersleri vermektedir.
O halde geliniz, ey müslüman Türk milleti! Kuranæn
etrafænda toplanalæm, Æslam! Sadece Æslam! diyelim,
Ñeriat diyelim, Kuran anayasa, devlet Æslam devleti
olsun! diyelim ve böyle diyenleri sevelim, böyle diyenleri
destekliyelim ve bu yolda malæmæzdan ve canæmæzdan
korkmayalæm, her halükârda Rabbimize sæåænalæm, Ona
dua edelim, Ona yalvaralæm ve nihayet bilelim ki, iñkence
çekmeden, mal ve can feda etmeden Allah (c.c.) kimseye
devlet vermemiñtir!
Ænkâr edenler dediler ki: Biz ne bu Kurana ne de
bundan önce gelen kitaplara inanæræz. Sen o zalimleri,
Rabbinin huzurunda tutuklanmæñ, birbirlerine söz
atarlarken bir görsen: Zayæf sayælanlar, büyüklük
taslæyanlara: Siz olmasaydænæz, elbette biz inanan

insanlar olurduk! diyorlar. Büyüklük taslæyanlar da
zayæf sayælanlara derler ki: Size hidayet geldiåi
zaman, sizi ondan biz mi çevirdik? Hayær, zaten siz
kendiniz suç iñliyordunuz. Zayæf sayælanlar, büyüklük
taslæyanlara: Hayær, gece gündüz dolap çevirir, Allahæ
(ve Onun kanunlarænæ, Onun hâkimiyyetini) inkâr
etmemizi, (bañkalarænæn koyduklaræ kanunlaræ kabul
etmek suretiyle) Ona eñ-emsal kabul etmemizi bize
emredip duruyordunuz! dediler. Ve azabæ
gördüklerinde içlerinde piñmanlæklarænæ gizlediler; Biz
de o inkâr edenlerin boyunlaræna (ateñten) tomruklar
koyduk. Yalnæz yaptæklaræyla cezalanmæyorlar mæ?
(Sebe, 31-32)
O gün dostlar birbirlerine düñmandær. Yalnæz
müttakiler müstesna (din ve iman yolunda dost
olanlaræn dostluåu ahirette de devam edecektir)!
(Zuhruf, 67)
Yüzleri (ateñte) piñirilip çevrildiåi gün derler ki:
Eyvah bize! Keñke Allaha itaat etseydik,
Peygambere itaat etseydik! Ve derler ki: Rabbimiz,
beylerimize ve büyüklerimize uyduk da onlar bizi
yoldan sapættælar. Rabbimiz! Onlara azabtan iki kat
ver ve onlaræ büyük bir lânetle lânetle! (Ahzab, 6668)
9- Tarihin kaydetmediåi en büyük ihanet:
Aziz ecdadæn sorumlu torunlaræ! Sizler ecdad yadigaræ
bir mirasa, bir emanete sahipsiniz. Bu miras, bu emanet
vatan topraklarænæzdær, örf ve adetinizdir, tarih ve
kültürünüzdür, mana ve ñahsiyetinizdir, iffet ve
namusunuzdur ve nihayet bunlaræn üstünde gelen, bunlaræ
tayin ve takdir eden, bunlaræn deåer ölçüsünü veren,
bunlara ñeref mühürünü basan dindir, Ñeriattær, Kurandær!
Æñte bütün bunlar bir bütündür, bir bütünün parçalarædær, bir
bedenin uzuvlaræ gibi birbirini tamamlayan unsurlardær!
Birinin yokluåu bir boñluk, bir gedik meydana getirir. Ve
aynæ zamanda bunlar bizim müñterek haklaræmæzdær. Bizi
biz yapan, bize ñahsiyet veren, bizi müslüman yapan
manevî vasæflardær!
Fakat bu nimetler ve bu haklar büyük olduklaræ kadar,
düñmanlaræ da çok ve korkunçtur; Æç ve dæñ düñmanlar,
gizli ve açæk düñmanlar, cepheden gelen düñmanlar ve
münafækça davranan iç düñmanlar vardær. Dedelerinizin
düñmanlaræ, daha çok dæñ düñmanlar, cepheden gelen
düñmanlar, savañ açan, silah kullanan düñmanlardæ.
Fakat o müslüman dedeleriniz, cephelerde bunlaræn
karñæsænda kale gibi durdular, kahramanca dövüñtüler,
iman ve Æslamæn gücünü gösterdiler de sayæca ve silahça
kendilerinden kat kat üstün olan düñmanæ maålub ettiler!
Savañ metodunu dafalarca deneyen ve fakat her
seferinde maålub olan düñman, artæk silahlæ savañmaktan
vazgeçti. Metod deåiñtirdi, kælæk deåiñtirdi, kuzu postuna
büründü, yüze güldü, içimize girdi ve casuslar yetiñtirdi.
Æçte ve dæñta merkezler kurdu, localar açtæ. Köñebañlaræna,
gövdesi bizden, bañæ kendilerinden adamlar yetiñtirdiler,
yazælar yazdæræp, ñiirler okuttular. Namæk Kemaller, Mithat
Pañalar bunlaræn belli bañlarændandær. Yahudi düñmanlaræ,
mason localaræ planlar hazærladæ, oyunlar tezgahladæ.
Malesef bazæ hocalar da yazælaræyla, fetvalaræyla bu
oyunlara katældælar ve kurban olup gittiler!..
Ættihatçælar tatbike bañladæ, Sultan Hamid tahttan indirildi
ve bu suretle kalenin kapæsæ kærældæ. Otuz küsür senelik
halifeliåi særasænda düñmana bir karæñ bile toprak
vermeyen o büyük Hakanæ, o son nöbetçiyi, Kæzæl Sultan
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diyerek, müstebid diyerek, bertaraf ettiler.
Artæk tezgahlanan oyunun diåer perdelerinin sahneye
konmasænæn zamanæ gelmiñti. Fakat bu oyunda bañrol
alacak bir kahraman lazæmdæ. Bunun için de öyle bir ortam
hazærlanmalæ idi ki, o ortamda o oyuncu
kahramanlañtærælmalæ idi. Millet onu baåræna basmalæ,
herkes ona itaat etmeli idi. Yani, millet önüne bir kurtaræcæ
edasiyle, bir fedakâr sæfatæyla çækmalæ idi. O kahraman da
idareyi eline alæp ayaåæna yer edinceye kadar
ikiyüzlülüåünü, münafæklæåænæ muhafaza etmeli, dindenimandan bahsetmeli, namaz kælmalæ ve Gayemiz,
Æstanbulda düñman elinde esir bulunan Halifeyi
kurtarmaktær! demelidir. Ve bütün bunlar için, bir savañæn
sahneye konmasæ lazæmdæ. Maålubiyetle neticelenecek
olan bu savañæn arkasændan da bir kurtuluñ savañ sahnesi
tertip edilmeli ve esas iñte, bu sahnede bu iñin
münafæklæåænæ, ñeytanlæåænæ çok iyi yapacak olan ve bunun
için yetiñtirilen ve Anadoluya gönderilmek üzere, son
Halife Vahdeddin tarafændan da yeteri kadar para verilerek
görevlendirilen ve fakat, Ængilizler adæna çalæñmak
gayesiyle Galata köprüsünden Ængilizler tarafændan
uåurlanan biri ortaya çækmalæ, vatan ve milleti kurtaran
kahraman diye tanætælmalæ ve takdim edilmelidir. Hem öyle
tanætælmalæ ve öyle takdim edilmelidir ki, son derece itibar
ve itimad edilir olmalæ ki, milletin din ve imanæyla, namus
ve ñerefiyle oynasa bile, kimseden ses çækmamalæ, yer yer
çæksa bile, dostlaræ ve devlet kuvvetleri tarafændan
bastærælmalædær!
Ve iñte o zaman, yüzlerce ve defalarca Haçlæ seferlerinin
Æslam dini aleyhinde yapamadæåænæ, yækamadæåænæ yapmalæ
ve yækmalædær. Hem de yapma ve yækma ile ilgili kararlaræn
alændæåæ günler bayram günleri olarak ilan edilmelidir. Ve
millet de eåitim yoluyla, basæn vasætasæyla, Mehmetçikin
dipçiåiyle o hale getirilmelidir ki, bu bayramlara davet
edildiåinde tæpæñ tæpæñ gelmelidir.
Millet ve vatan kahramanæ (!):
Ey oyuna getirilen millet! Haberin olsun ki, bütün bu
tezgahlanan oyunlar sahneye konmuñ, proåramlandæåæ
gibi, devam etmiñ ve artæk ihanet ve hiyanetin bañ
oyuncusu da ortaya çækarak oynunu oynamæñtær. Bu
oyuncuyu artæk hepiniz biliyorsunuz ve bilmelisiniz;
Genciniz ve ihtiyarænæz, erkeåiniz ve kadænænæz, hacænæz ve
hocalarænæz bilmelidirler, tanæmalædærlar, hem asæl çehresiyle
tanæmalædærlar, bu dünyada tanæmalædærlar. Yoksa ahirette
herkes tanæyacak, ama o tanæma fayda vermeyecek ve
onunla beraber cehennemi boylayacaktær. Æñte kâfirler
tarafændan tezgahlanan oyunun bañ oyuncusu Mustafa
Kemal ismini alan adamdær!
Ve o Mustafa Kemaldir ki, tarihte misli görülmeyen
ihanet ve hiyaneti müslüman Türk milletine ve dolayæsæyla
bütün Æslam âlemine reva görmüñ ve yapmæñtær. Ænkilaplar
adæ altænda din ve millete, iman ve mukaddesata, namus
ve ñerefe en büyük darbeyi vuran bu adam olmuñtur,
kendini ilâhlañtæran bu adam olmuñtur, kendisi hakkænda
ilâh ñiirleri, ezan tekbirleri, mevlid mæsralaræ yazælmæñtær...
1- Bayramlaræ:
Neyin Byramæ?!. bañlæåæ altænda ve Tebliå dergisinin
22. sayæsænda neñredilen bu yazæyæ, ihanetnameyi, ibret-i
âlem olsun diye buraya alæyorum:
23 Nisan, 19 Mayæs, 29 Ekim ve benzeri günler
neyin bayramlarædær? Bunlar müslümanlar için birer
bayram günü deåil, birer kara gündür.
Zira:

1- Devletin dini Æslamdær! maddesinin anayasadan
kaldærælmasænæn;
2- Allah kanunlarænæ ve Kuran hükümlerini kaldærmanæn;
3- Ñeriatæ ve Ñeriyye vekâletini laåvetmenin;
4- Hilâfeti kaldæræp, Ümmet-i Muhammedi Halifesiz
bærakmanæn;
5- Mahkemelerden, ailelerden ve mekteplerden Kuranæ
ve Kuran hükümlerini kaldærmanæn;
6- Cuma günkü tatili kaldæræp milyonlarca müslümanæn
Cuma namazæna gitmesine engel olmanæn;
7- Medrese ve tekkeleri kapatæp, Ümmet-i Muhammedin
ilim ve feyiz almalaræna mani olmanæn;
8- Kuran harflerini kaldæræp yerine latin harflerini
getirmenin;
9- Mekteplerden din derslerinin kaldærmanæn;
10- Mahallelerde Kuran okutan hocalaræ karakollara
götürmenin, Kuran ve Kuran cüzlerini ayak altæna
dökmenin;
11- Æslam takvimini kaldæræp, yerine Æslamî olmayan miladî
takvimi getirmenin;
12- Kælæk-kæyafeti deåiñtirmenin;
13- Kadænlaræn ve kæzlaræn namusundan ibaret olan
bañörtülerine el uzatmanæn;
14- Kâfir ñapkasænæ giymenin ve giymeye mecbur
etmenin, buna karñæ çækanlaræ asmanæn;
15- Halkevlerini açmanæn, diskotek ve dans evlerine
müsaade etmenin;
16- 19 Mayæslarda gelinlik kæzlaræ soyup soåana
çevirerek mayæsa bulañtærmanæn;
17- Meyhaneler açæp ñarap içmeyi, fuhuñ yuvalarænda
zina etmeyi serbest bærakmanæn, faiz alæp vermeye
müsaade etmenin hatta teñvik etmenin;
18- Allaha mahsus olan hâkimiyet hakkænæ, kanun
koyma yetkisini millete verip, milleti putlañtærmanæn;
19- Putlar önünde divan durup, saygæ duruñu yapmanæn;
20- Devleti dinden, dini devletten ayæræp, dini devletsiz,
devleti de dinsiz bærakmanæn;
21- Elhasæl; küfrün ve kâfirleñmenin putun ve
putperestliåin kararlarænæn alændæåæ, temellerinin atældæåæ
günlerdir.
Æñte; M. Kemalæn getirdiåi inkilaplar, devrimler ve
devirmeler bunlardær. Ve iñte, kemalistlerin övmekle ve
övünmekle bitiremedikleri devrimler bunlardær!.. Bunlar
millet ve memlekete iyilik midir yoksa ihanet ve hiyanet
midir? Elinizi vicdanænæza koyun da bir düñünün!..
Binaenaleyh herhangi bir müslüman, bu günlere bayram
gözüyle bakamaz ve bayram olarak kabul edemez!..
Çünkü görüldüåü üzere bu günler; Müslümanæn din ve
imanæna, Kuran ve mukaddesatæna, namus ve hürriyetine,
haysiyet ve ñerefine, tarih ve kültürüne, örf ve adetine
karñæ iñlenen ihanet ve hiyanetin, vurulan darbe ve
yapælan tahribatæn, müslümanlaræn aåzæna kilit vurmanæn,
karñæ çækanlaræ idam sehpalarænda sallandærmanæn veya
zindanlara atæp korkunç iñkencelere tabi tutmanæn ve
nihayet ehl-i imana kan kusturmanæn temellerinin atældæåæ,
kararlarænæn alændæåæ günlerdir!..
Kalbinde azæcæk imanæ olan bir müslüman, bu kara günleri
nasæl bayram kabul edebilir?!. Oturup aålamasæ ve
kurtuluñ çarelerini aramasæ lazæm gelirken, tertip edilen
merasimlere, düzenlenen ñenliklere nasæl katælabilir?!. Bu
onun dininin de imanænæn da, nikâhænæn da gitmesine sebep
olmaz mæ?!.
Ñayet bu küfrün bayramlaræna katældæysan, hemen
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Kelime-i Ñehadet getir, tevbe ve istiåfar et ve bir daha
katælmamaya karar ver ve bu yazæyæ da bañkalaræna okut!..
(Cemaleddin Hocaoålu)
M. Kemalin ilâhlañtærælmasæ ve ilâh ñiirleri:
Evet, malesef M. Kemal ilâhlañtærælmæñtær, putlañtærælmæñtær.
Kendisi hakkænda Ælâh, mâbud, yaratan, herñeyi bilen
ve herñeyi gören, rabb gibi tâbirler kullanælmæñtær.
D. Mehmed Doåanæn, Batælælañma Æhaneti isimli
kitabænda toplamæñ olduåu bu küfür sözlerden sadece
birkaç örnek vereceåim:
Yürekten Sesler
Atatürkün tapkænæyæz. Herñey odur, herñeyde o var,
her gökte o eser, her enginde o çaålar. Herñey odur, o
herñeydir, herñeyde Atatürk! Yerdedir, göktedir...
Görünmezi görür, bilinmezi bilir. duyulmazæ duyar...
Elimizi yüzümüze, gönlümüzü özümüze koyuyoruz,
biz sana tapæyoruz.
Varsæn, teksin, yaratansæn, sana baålanmayanlar
utansæn! (Aka Gündüz, Hâkimiyyet-i Milliye (Ulus),
4.1.1934)
Ne örümcek ne yosun, ne mucize ne füsun, Kâbe
Arabæn olsun, Çankaya bize yeter! (Kemaleddin
Kamu)
Huzuruna geldim gözlerim dolu dolu / Eller Rab
kulu olsun, biz atanæn kulu!
Bizim mevlidimiz:
Gök kubbenin altænda birden dize gelerek!
Gel ey 19 Mayæs! Eñsiz sabah merhaba!
Ey Samsunda karaya çækan ilâh, merhaba! (B.
Kemal Çaålar)
Ezan, Atatürke Tekbir!
Atatürk Ekber! Atatürk Ekber!..
Ancak o var!
Ne evliya, ne Peygamber, halka yar Atatürk! (Betin
1950, Sonrakiler Defterinden)
Æñte M. Kemali böyle putlañtærdælar! Peygamberlik
makamænæn da ötesinde, M. Kemali Allahæn yerine
koymak ve bu suretle müslüman Türk milletini ona
taptæræp, kâfir yapmak istediler... Bu sözlerin bir kæsmæ o
putun hayatta olduåu devirlerde söylenmiñ ve yazælmæñtær.
Bu sözler Türkiyenin mana yapæsænæ yækan, tahrip eden
küfür ve kâfir sözlerdir!..
Hülâsa ve netice:
Ey müslüman Türk milleti! Düñmanænæ iyi tanæ! Bugüne
kadar senden gizli tutulan bu acæ ve öldürücü gerçekleri
anahatlaræyla gündeme getirdik ve dedik ki:
Sen müslümansæn, müslüman bir milletin evladæsæn!
Dünyaya Allaha kul olmak üzere geldin! Kuran senin
kitabæn, Hz. Muhammed (s.a.v.) senin peygamberindir!
Sana mahsus örfün ve adetin var, tarihin ve ñerefin var!
Senin övünmene vesile olan, falan veya filan milletten
oluñun da deåil, müslüman oluñunda, Hz. Muhammede
ümmet oluñundadær! Allahü Azimüññan, dünya tarihinde
en büyük nimetlerini, Ümmet-i Muhammed olarak sana
vermiñtir. Dedelerin bu duygu, bu düñünce ve bu inançla
yañadæ, dünyanæn üç mühim kætasænda at oynattæ; Devirler
açtæ, devirler kapadæ; Eåilmedi, bükülmedi, el öpmedi,
boyun eåmedi de dünya siyasetine, dünya medeniyetine
hâkim oldu! Kaynaåænæ Kurandan, örneåini
Peygamberden alæyordu. Ælim ve er meydanlarænda hiç bir
kuvvet onun særtænæ yere getiremiyordu; Kælæcænæn önü de
kesiyordu, arkasæ da!.. Devleti milletinden, milleti de
devletinden memnun idi. Saflar o kadar sæk idi ki, düñman

içeri sæzamæyor, dæñtan yaptæåæ zorlamalar ise, tesirsiz
kalæyordu. Ama mutlaka bu millet bozulmalæ ve dejenere
edilmeli idi. Kuvvet ve kudretinin kaynaåæ mutlaka
bulunmalæ ve o kaynak mutlaka kurutulmalæ idi. Düñmanæn
kafasænda bu vardæ. Kaynak ise dindi, Ñeriattæ ve bunlara
añk derecesinde olan imandæ. Æñte; bu kaynak tesbit edildi
ve kurutulmak için de Jön Türkler lazæmdæ, Ali Suaviler, Dr.
Abdullah Cevdetler, Mithat Pañalar ve emsalleri lazæmdæ.
Bunlar, Æslam kalesinden gedikler ve delikler açacak, M.
Kemal de içeri girip Ümmet-i Muhammedin din ve
imanænæ, mukaddesat ve namusunu bombardæman
edecekti. Hem öyle bombalar kullanacaktæ ki, millet
evladænæn kimi sarhoñ, kimi mefluç, kimi de komaya
girecekti!.. Ve iñte öyle de oldu!..
Ey dindar bir milletin çilekeñ evladæ!
Türkiyedeki günün manzarasæ maalesef iñte budur!
Kendini koruyamaz hale gelmiñtir! Vaktiyle meydan
okuduåu milletlerin bugün himayesine sæåænmæñtær. Doåu
Anadoluda askerlerini öldüren bir avuç insanla baña
çækamæyor da Irak topraklaræna giriyor, kamplaræ
bombalandæåænæ, yerle bir ettiåini iddia ediyor. Æñin daha
garip ve gülünç tarafæ, gazetelere büyük manñetler
attærarak meydan muharebelerini kazanmæñlar gibi,
övünmeler, kærælar gidiyor, birbirini takib ediyor.
Dün kendi yaåæyla kavrulan millet evladæ bügün karnænæ
doyurmak üzere, gurbet ellerinde iñçilik yapmaktadær!
Devlet kendi kendine yetinememiñ de dün tenezzül
etmediåi milletlere borçlu düñmüñ ve borcunu ödeyemez
hale gelmiñtir!
Æñin daha fecisi; Hapishaneler o güzelim gençlerle
doldurulmuñtur. 40 bin genç inim inim inlerken, 40 bin
civarænda anneleri de gözyañæ dökmektedir!
Bunlar ñehidler diyaræ Anadolunun öz evladæ! Bunlaræ bu
hale getiren kim?!. Kemalist rejim deåil mi?!.
Kurtuluñ:
Æhanet ve hiyanete uårayan millet! Kurtuluñun tek yolu
vardær: O da Kurana dönmektir, Æslama dönmektir, putu
ve put kanunlarænæ yækmaktær, Kuranæn anayasa, Ñeriatæn
kanun, devletin Æslam olmasædær! Ve iñte o zaman ne
fakirlik kalær ne gurbet, ne zulüm kalær ne istibdat, ne
anarñi kalær ne gözyañæ!..
Yazælæ cevap:
Her mektubun sonunda yazdæåæm gibi, size de
yazæyorum ve diyorum ki:
Bu yazdæklaræm doårudur, hakikata uygundur! Æslam
dininin ruhuna da metnine de uygundur! Ñayet itiraz
edenler olursa, Hayær, bunlar yalandær, Æslamda
yoktur! diyenler çækarsa, onlardan laf istemem, yazælæ
cevap isterim!..
Azim ve gayret bizden, tevfik ve hidayet
Allahtandær!..

Cemaleddin Hocaoålu (Kaplan) -Rh.a.-
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