Emîr'ül-Mü'minîn ve Halîfet'ül-Müslimîn Cemaleddin Hocaoålu (Kaplan):

DÆYANET
BAÑKANLIÅI
Æslam Dininin Mahiyeti:
Din, Allah tarafændan vazedilen bir nizamdær. Ænsanoålu bu nizama
inanarak baålandæåæ takdirde, dünyada da ahirette de saadete mazhar
olur.
Æslam Dininin Tarihi:
Æslam dini, ilk insan Hz. Adem (a.s.) ile bañlamæñtær. Bütün peygamberler
tarafændan tebliå ve telkin edilegelmiñtir ve son Peygamber Hz.
Muhammed (s.a.v.)’le mükemmel ñeklini almæñ ve tamam olmuñtur.
Muhtevasæ:
Æslam dininin muhtevasæ; Ætikad, ibadet, muamelât ve ukûbat olmak
üzere bañlæca dört bölümden ibarettir. Ætikad bölümü Æslam’æn iman
meselelerini anlatær. Æbadet bölümü; namaz, oruç, zekat, hacc ve Kelimei Ñehadet gibi ibadetlerden bahseder. Muamelât bölümü ise; günlük
iñlerden, yani helal ve haramdan bahseder. Bañka bir ifade ile, insanæn
nefsiyle, madde ile hayvanlarla, ailesiyle, komñusuyla, milletiyle,
devletiyle, gayr-i müslimlerle münasebetlerinden bahseder. Daha bañka
bir ifade ile müslümanæn aile hukukundan, ticaret, ziraat hukukundan,
siyasî ve sosyal hukukundan söz eder.
Beñerî Münasebetler:
Æslam dini beñeri münasebetler mevzuunda da esaslar getirmiñtir ve
müslümanæ bu esaslara uymaya mecbur etmiñ veya teñvik etmiñtir.
Yahudi ve hæristiyanlara „Kitab ehli“ diye hitab etmiñtir. Æyi komñuluk
yapælmasænæ, gerektiåinde sadaka verilmesini, ziyaretlerine gidilmesini,
hasta görmesine gidilmesini tavsiye etmiñ, kadænlaræyla evlenmeye
müsaade etmiñtir. Ancak bunlaræ tavsiye ederken Æslam’æn örf ve adetinden
fedakârlækta bulunmamasænæ, bañkalaræna benzemesini uygun bulmamæñtær.
Diyanet Æñleri ve Æslam’æ temsil etme meselesi:
Türkiye’de din hürriyeti yoktur; ne ibadet hürriyeti vardær ne kæyafet
hürriyeti vardær, ne de din eåitimi hürriyeti vardær. Bundan bañka Diyanet,
ne kuruluñunda ne de icraatænda muhtar deåildir, hür deåildir. Ñöyle ki:
Türkiye’de ibadet hürriyeti yoktur. Æñçi, memur, asker, öåretmen ve
öårenci gibi müslümanlar günlük namazlarænæ yerine getirmede sækæntæ
çekmektedirler. Çünkü, iñ saatleri, mesai saatleri, okul ders proåramlaræ
hazærlanærken, namaz vakitleri nazar-æ itibara alænmaz. Bazen olur ki, namaz
vakitleri mesai saatlerinin içine gelir. Vatandañ ya namazænæ kælamaz ya
da kældæåæ takdirde amiri tarafændan en azændan azarlanær, hakaret görür.
Cuma namazæ:
Cuma namazæ da müslümanæn haftada bir sefer yerine getirmesi farzdær.
Tek bañæna kælamaz, camiye gidilmesi lazæmdær. Türkiye’de Cuma günleri
tatil deåilidir. Tatil Cumartesi’ne ve Pazar’a alænmæñtær. Cuma günü iñ
günüdür, mesai günüdür, okul günüdür. Serbest meslek sahiplerinin
dæñændaki vatandañlar Cuma namazæna gitme færsat ve imkânæ bulamazlar.
Kæyafet hürriyeti:
Türkiye ‘de kæyafet hürriyeti de yoktur. Æslam’a göre sakal sünnet’tir ve
ibadettir. Fakat bir memur, bir öåretmen, bir asker, bir öårenci sakal
bærakamaz. Bærakmæñ ise derhal kestirilir. Aksi halde vazifesine son verilir.
Bañörtüsü:
Ýslam’a göre bir kadæn bañæ ve saçæ açæk alarak gezemez. Baktærmasæ
da bakælmasæ da haramdær, yasaktær. Türkiye’de ise ne bir memure kadænæn,
ne bir bayan öåretmenin ne de bir kæz öårencinin bañænæ örtmesine
müsaade edilmez. Örtünmede æsrar edenler kapæ dæñæ edilir.
Cübbe ve saræk:
Türkiye’de din görevlilerinin cübbe ve sarækla dolañmasæ kanunen
yasaktær.
Din eåitimi de hür deåildir:
Türkiye’de din eåitiminde de hürriyet yoktur. Tevhid-i tedrisat kanunuyla
bütün din eåitimi mekteplerini de devlet tekeline almæñtær. Æmam yetiñtiren
enstitüler ve fakülteler hep devletin kontrolündedir. Bu okullaræn açælmasæna
da kapatælmasæna da devlet karar verir. Keza Ædarecilerin ve
öåretmenlerinin tayin ve nakilleri, ders proåramlaræ devletin elinden geçer.
Anayasada eåitimle ilgili madde ñöyle:
„Eåitim ve öåretim Atatürk ilkeleri ve inkilaplaræ doårultusunda,

ÆÑLERÆ
VE ÆSLAM

çaådañ bilim ve eåitim esaslaræna göre devletin gözetim ve denetimi
altænda yapælær. Bu esaslara aykæræ öåretim ve eåitim yerleri açælamaz.“
(Madde 42)
Diyanet’te de hürriyet yoktur:
Türkiye’de Diyanet muhtar deåildir. Gerek kuruluñunda ve gerekse
icraatænda devletin sækæ bir idaresi altændadær. 633 sayælæ kuruluñ kanunun
bañ tarafænda ñöyle denmektedir:
„Diyanet Æñleri Bañkanlæåæ genel idare içinde yer alæp bañbakanlæåa baålæ
genel müdürlük seviyesinde Æslam dininin itikadi, ibadet ve ahlak esaslarænæ
yürütür.“
Diyanet Æñleri muhtar deåildir; devletin bir dairesidir. Tayinleri ve nakilleri
devlet yapar. Din görevlileri, bañkanændan tutun da kapæcæsæna kadar hep
devletin memurudur. Devletin genel bütçesinde aylæklarænæ alærlar, devletin
gözetim ve denetimi altændadærlar. Türkiye’de laiklik de kaåæt üzerindedir.
Dini devlete karæñtærmaz ama, devlet tamamen dine karæñmakta din iñlerine
müdahale etmektedir. Diyanet görevlileri dinin dört bölümünden sadece
iki bölümünü anlatabilir. Muamelât ve ceza bölümünden söz edemez.
Halbuki din bir bütündür.
Hülâsa:
Türkiye’de gerçek manada demokrasi de yoktur, laiklik de yoktur.
Bunlar kaåæt üzerindedir. Türkiye’de bir ñey vardær; Kemalizm! Türkiye’de
mutlak söz sahibi kemalizmdir. Æktidar ondadær, her ñey ona göre ayarlanær.
Siyasî partilerin, cemiyetlerin kuruluñ ve çalæñmalaræ olsun, fikir ve vicdan
hürriyetleri olsun, basæn ve yayæn olsun kemalizm ideolojisinin çemberi
ve çerçevesi içindedir, onun baskæsæ altændadær. Bilindiåi üzere kemalizm,
Mustafa Kemal’in fikirlerinden ibarettir. Türkiye’de bu fikirler deåiñmez
birer kanundur. Bütün hürriyetler buna göre ayarlanær, bütün kanunlar
buna göre çækarælær, anayasalar dahi buna göre ñekillenir, hatta demokrasi
bile buna göre renklenir.
Avrupa’da din ismi altænda partiler kurulmuñtur. Din ismi altænda cemiyetler
kurulmuñtur. Fakat, Türkiye’de ise din ismi altænda parti kurma da yasaktær
derhal kapatælær.
Hasælæ, Türkiye’de tek bir iktidar vardær o da kemalizmdir. Bütün iktidarlar,
bütün devlet müesseseleri, Diyanet teñkilatæ dahil kemalizme göre çalæñær.
Avrupa’ya gelen iñçiler:
Avrupa’ya gelmiñ bulunan iñçiler, Avrupa’da din hürriyetine
kavuñmuñtur. Kendi paralaræyla camisini açmæñ, hocasænæ bulmuñ durumda
ve inandæåæ dinin gereåi ne ise onu yapmakta ve huzur içinde yañamaktadær.
Fakat burada da baskæsænæ sürdürmek ve müslümanlara rahat nefes
aldærmamak için bugünkü Diyanet’in üst kademesini ele geçiren ve
kemalizmin Türkiye’de havariliåini yapan Tayyar ve ekibini harekete
geçirmiñ, camiler açtærærp merkezler kurdurmaya bañlatmæñtær. Gayeleri
Türkiye’de olduåu gibi, Avrupa’da da kemalizmi hâkim kælmaktær.
Bu itibarla añaåæda isimleri bulunan kuruluñlaræ temsil eden bizler
Diyanet’in, bilhassa bugünkü haliyle Æslam dinini temsil edemeyeceåini
ve böyle bir temsil yetkisi verildiåi takdirde kabul etmiyeceåimizi bütün
bir dünyaya duyuruyor ve ilan ediyoruz.
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