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DÆYANET VE ÆSLAM
CEMAATLARI ANLAÑMAZLIÅI
Türkiyede devlet ve devletin takip ettiåi din politikasæ,
dine baskæ yapmakta, dini yækma ve yok etme
istikametindedir. Ñöyle ki:
1- Diyanet kuruluñunda ve icraatænda hür deåildir.
2- Türkiyede ibadet hürriyeti yoktur.
3- Dinî eåitim ve öåretim hürriyeti yoktur.
4- Kæyafet hürriyeti yoktur.
Din hürriyeti yoktur:
Dinin kendi mukaddes Kitabæna göre inanælmasæ, ibadet
edilmesi, günlük hayatta yañanælmasæ ve bunlaræn
serbestçe hür bir hava içerisinde beyan edilmesi,
anlatælmasæ ve yazælmasæ ve herhangi makam tarafændan
müdahale edilmemesi ve takip edilmemesi demektir.
Diyanet; gerek kuruluñunda ve gerekese icraatænda hür
deåildir, baåæmsæz deåildir, yani muhtar deåildir, devletin
emrindedir, devletin kontrolünde ve baskæsæ altændadær.
Diyanetin kuruluñ kanununda Diyanet Æñleri genel
idarenin bünyesinde bañkanlæåa baålæ bir genel
müdürlük seviyesinde olum Æslam dininin itikad,
ibadet ve ahlak esaslarænæ yürütür, denmektedir.
Genel idare içinde yer alær dendiåine göre, Diyanet
Æñleri de devletin diåer daireleri gibi devlet idaresine baålæ
bir dairedir. Bir zamanlar Sen, Diyanet Æñleri bañkanænæ
görevden alamazsæn! ñeklindeki bir itiraza, devrin devlet
bakanæ ñöyle cevap vermiñti: Bana göre bir tapu ve
kadostro genel müdürü ne ise, bir Diyanet Æñleri
bañkanæ da odur!
Evet, öyle olmuñtur; Diyanet Æñleri teñkilatæ malesef,
siyasî iktidarlaræn, siyasî partilerin, askerî darbelerin ve
nihayet kemalizmin oyuncaåæ olmuñtur. Her gelen
hükümet, kendi emel ve arzusuna, dinî anlayæñ ve siyasî
görüñüne göre Diyanete yön vermek istemiñ ve vermiñtir.
1961 senesinden bu yana geçen (25) sene içerisinde
dokuz Diyanet Æñleri Bañkanæ deåiñtirilmiñtir. Ortalama
her bañkanæn Diyanetteki ömrü 2,5 sene olmuñtur.
Hæristiyanlæk tarihinde bu kadar kæsa devrelerle papalaræn
deåiñtiåi veya deåiñtirildiåi görülmüñ müdür? Fakat,
Türkiyede malesef dinî müesseselerin durumu bu!..
Türkiyede ibadet hürriyeti de yoktur:
Vatandañ vakit namazlarænæ eda etmekte zorluk
çekmektedir. Hele hele Cuma namazlarænæ kælma
hususunda büsbütün sækæntænæn içindedir. Neden? Çünkü, iñ
saatleri namaz vakitlerine göre ayarlanmamæñ, tatil günü
Cumadan alænarak Pazar ve Cumartesi günlerine
aktarælmæñtær. Bu yüzden iñçi, memur, asker, öåretmen ve
öårenci gibi milletin bir kæsmænæ teñkil eden vatandañlar
Cuma namazæ kælmaktan mahrum edilmiñlerdir. Bir
yazaræmæzæn dediåi gibi:
Türkiyede dinî eåitim hürriyeti de yoktur:
Dinî müesseseler, dinî okullar devlet tarafændan açælær,
idareci ve öåretmenleri devlet tarafændan tayin edilir,
proåram da devlet tarafændan tesbit edilir. Bu itibarla

Türkiyede dini eåitim ve öåretim Æslama göre deåil, siyasî
iktidarlaræn dolayæsæyla kemalizmin anlayæñ ve arzularæna
göre yürütülmektedir. Dolayæsæyla bu okullardan istenilen
randæman alænmamakta, yaræm yamalak kiñiler
yetiñmektedir.
Türkiyede kælæk ve kæyafet hürrriyeti de yoktur:
Bir hoca efendi cübbe ve saræåæyla dolañamaz, bir hanæm
öåretmen veya bir kæz öårenci bañörtüleriyle okula
giremez, sakallæ bir müslüman ne bir devlet dairesinde
memur olabilir ne de bir okulda veya üniversite de hoca
olabilir.
Æñte Türkiyede dinî hayat bu! Dinî müesseseler müthiñ
bir baskænæn ve büyük bir zulmün altændadærlar. Meñum
manzara karñæsænda ñuurlu her müslüman ve her kuruluñ
üzülmekte ve nefret duymaktadær. Böyle olmalaræ da hem
tabii haklaræ ve hem de vazifeleridir. Æñin daha acæ tarafæ,
bugünkü Diyanetin bañæ ve etrafændakiler mazlum
müslümanlaræn ve baskæ altænda tutulan dinî müesseselerin
yanænda deåil, zalim idarenin ve zalim rejiminin,
kemalizmin yanænda yer almakta ve adeta bu zalim rejimin
bekçiliåini yapmaktadær. Bunun delil ve isbatænæ mæ
istiyorsunuz? Bañka delile lüzum yok; sadece ñunu
kaydetmek bu hususta kâfi gelecektir:
Bilhassa Diyanetin bañændakiler, Æslam dinini temsil
edemezler. Buna sadece iki sebep göstermek kâfidir:
1- Küfür ve kâfir rejimi, yani laik düzeni korumaya yemin
ederek ve imza vererek söz vermiñlerdir.
2- Ñeriat-æ Garrayæ hâkim kælmak, Kuranæ anayasa ve
devleti Æslam yapmak üzere canla bañla çalæñan ñahæs ve
kuruluñlar hakkænda Diyanetin tepesindeki kiñi ñöyle
demiñtir: Añæræ uçlara karñæ millî varlæåæmæzæ ve devletimizi
koruyacaåæz!.. demiñtir. Ve bu suretle Allahæn Kuranda
hayærlæ bir ümmet diye medhettiåi kiñilere o, zararlæ
kiñiler diye zemmetmiñtir. Faiz almalaræyla sakal
kesmelerini de ekleyiniz.
O halde böyle bir Diyanetin açtæåæ camilerde ve böyle bir
zihniyetein tayin ettiåi imamlaræn arkasænda kælænan
namazlaræn ne derece sahih ve makbul olacaåæ hususunu
müminlerin iman ve irfanlaræna bærakæyoruz.
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