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ALTINDA
YA
Bismihi Teala...
Ælmen sabit olan bir gerçektir; doktor, önce hastalæåæ
teñhis eder; yani hastalæåæn cins ve seyrine, safha ve
ñiddetine bakar, tesbitini yapar, sonra tedavisine geçer;
ilaçla mæ tedavi edilecek, yoksa ameliyatla mæ? Æñte önce
onu yapar!.. Demek oluyor ki, önce teñhis ve tesbit,
sonra tedavi!..
Netice ise, iki ñarta baålæ: Teñhisin doåru konmasæ,
tedavinin ehil ellerce yürütülmesi!.. Bu iki ñart tahakkuk
etmediåi taktirde netice alænmaz ve alænamaz; hasta
ameliyat masasænda kalær! Atalar boñuna söylememiñ:
„Yaræm molla dinden, yaræm hekim candan eder!..“
Doåuda bir hastalæk var! Bu bir gerçek!.. Sadece
doåuda mæ? Hayær! O da belli; her tarafta! Aslænda bu
hastalæk, ne ilkidir ne de sonuncusudur; istisnalaræn
dæñænda tüm insanæmæza bulañmæñtær; onun ruh yapæsænæ
tehdit etmektedir. Saræ bir hastalæktær; bulañæcæ bir
hastalæktær. Yeni deåildir; Genelde cumhuriyetin geliñiyle
gelmiñtir. Mustafa Kemal’dær bu hastalæåæ milletimize
bulañtæran; inkilab ismi altænda bulañmæs bu hastalæk.
Tarihi oldukça eskiye dayanær. Hastalæåæn amilleri ise
inkilab dedikleri mikroplardær. Hem de korkunç!..
Ænsanæmæzæn manevî varlæåænæ kemire kemire bütün bir
vücudu sarmæñtær. Æñte, doåudaki hastalæk, kemalist
mikrobunun açtæåæ yaralaræn sadece bir bölümüdür.
Ænkilab adæ altænda insanæmæza seneler senesi mikroplar
bulañtæ; içtiåi sudan tutun da yediåi ekmeåe, oturduåu
evden tutun da okuduåu kitaba, teneffüs ettiåi havadan
tutun da giyindiåi elbiseye kadar hep mikrop saçan
kaynak haline geldi ve gelmeye devam etmektedir.
Ûstelik, muafiyet kazandæracak mukavemet unsurlaræ da
bir bir yok edildi. Yeni neslin ne manevi gædasæ kaldæ ne
de baåæñæklæk kazandæran añæsæ! Herñey yerle bir edildi.
Æñte bakæn!..
1- Bütün müslümanlaræ bir merkez etrafænda toplayan
Hilâfet müessesesi kaldærældæ. Dolayæsæ ile bölünmeler,
parçalanmalar birbirini takib etti. Æslam âlemi, yutulur
hale geldi. Æñte M. Kemal, tahribatæna buradan bañladæ,
ihanet ve hæyanetine böyle siftah etti!..
2- Ñeriat-æ Garra kaldærældæ, Kur’an susturuldu, küfrün
ve kâfirin kanunlaræ getirildi!..
3- Kur’an harfleri kaldærældæ; yerine tarihimizle, örf ve
adetimizle alakasæ olmayan latin harfleri getirildi. Bu
suretle insanæmæzæn mana ve mazisiyle baålantæsæ kesildi
ve neticede kökünden koparælmæñ bir nesil meydana
getirildi...
4- Medreseler kapatældæ, dinî ilimler ve dinî neñriyat
yasaklandæ!..
5- Devlet ve devlet müesseseleri, üniversite ve
mektepler, basæn ve yayæn, idare ve mahkemeler
aslændan koparælæp, batæ modeline göre, küfür ve kâfir
sistemine göre tanzim edildi. Hatta aileler, aile yapæsæ
bile Kur’an yolundan çækarælæp batæ kanunlaræna göre

düzenlendi. Allah’æn haram kældæåæ, Kur’an’æn yasakladæåæ
faiz müesseseleri kuruldu; meyhaneler, kerhaneler
açældæ. Devlet ve devlet adamlaræ meyhaneci ve
kerhaneci oldu; ordudan ve asker ocaåændan Æslam
ünvanæ çækarældæ, Æslam’æ tahrik eden „Türk Ordusu“ ismi
verildi ve neticede ordu, Æslam’a düñman, Ñeriat’a
düñman, Kur’an’æn devlet olmasænæ isteyen müslümana
düñman kæzæl ordudan farksæz bir hale getirildi!..
Oyuna getirildi:
Bütün bunlar yapælærken insanæmæz oyuna getirildi; iñin
nereye varacaåænæn farkæna varmadæ, varamadæ. Zaman
ve zemin de buna müsaitti. „Denize düñen yælana sarælær“
derler. Arkada korkunç ve korkunç olduåu kadar sinsi
bir plan! Bir dünya savañæ meydana getirilecek, Osmanlæ
bu savaña zorlanacak, müttefikleriyle birlikte maålup
olacak. Ve arkasændan „Kurtuluñ“ ismi altænda bir savañ
bañlatælacak ve bu savañta mikrop adam, sahneye
çækarælæp kahramanlañtærælacak. „Danæñæklæ döåüñ“
kabilinden düñman denize dökülecek ve bu suretle
Kemal putu milletin bañæna geçip, küfür dünyasæ adæna
icra-i faaliyette bulunacak!.. Haçlæ zihniyeti, ordularæyla
yapamadæåænæ bu adamæn eliyle yapmæñ olacaktæ.
Æñte yapacaåænæ yaptæ! Hem öylesine yaptæ ki; Erzurum,
Marañ ve Konya gibi birkaç vilayetin ñapkaya karñæ
ayaklanmalarænæn ve Ñeyh Said kæyamænæn dæñænda kayde
deåer bir mukavemetle, bir reaksiyonla karñælañmadæ.
Yukaræda bir kæsmæ kaydedilen inkilablar, bir bir yapældæ
ve bu suretle devletin ve devlet müesseselerinin çarhæ
tamamen Æslam aleyhine döndürüldü!..
Neden sonra, insanæmæzdaki Æslam ruhu, az da olsa,
yer yer kendini gösteriyordu. Teñhiñ edilen hastalæåæn
tedavisi yoluna gidiliyordu ve günden güne insanæmæz
hak ve hakikatæ aræyor, dost ve düñmanænæ tanæmaya
çalæñæyordu. Bu husus inkâr edilemezdi. 60 askerî
darbesi, 72 askerî muhtærasæ ve 12 Eylül hareketi
insanæmæzæn uyanæñæna karñæ birer tepki idi, bir durdurma
ameliyesi idi. Küfür adæna bir gericilik ve birer irtica
hareketi idi.
Bu, iki yönlü bir uyanæñ; birbirine ters düñen iki türlü
teñhis ve iki zæt tedavi!.. Biri sol, diåeri saå! Aslænda ne
saå ne de sol; bir taraftan Æslam davasæ, Kur’an’æn hayata
hâkim olmasæ, diåer taraftan, ismi ne olursa olsun küfür
davasæ!.. Ortada bir hastalæk var! Bunda herkes müttefik.
Bu hastalæåæn müsebbibinin M. Kemal olduåunda da
ñüphe yok!.. „Bizi bu hale getiren bu adamdær!..“ gerçeåi
ortada! Ama, teñhis yanlæñ, tedavi farklæ!.. Æslam’æn
safænda yer alanlarca tedavi manevî, Ñeriat’æn kælæcæyle
ameliyat gerekiyor... Karñæ safta ise hastalæk maddîdir,
dünyalæktær, boåaz kavgasædær... Tedavisi de ameliyatæ da
küfrün ilacæyla, kælæcæyla olmalædær. Bu kælæç; komünizm ve
fraksiyonlaræ olabilir, kavmiyetçilik olabilir, nifak karæñæmæ
Æslam olabilir... Zaman zaman fikrî yapæda kalabilir,
zaman zaman da silahlæ eyleme dönüñebilir!..
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Æñte; tepeden tærnaåa bir mikrop fæçæsæ Mustafa Kemal’in
millete ve memlekete bulañtærdæåæ hastalæåæn neticesi bu!..
Æstisnalar kaideyi bozmaz. Tüm millet hasta; Erkeåi de
kadænæ da, genci de, ihtiyaræ da, ordusu da sivili de hasta!
Hem o derece hasta ki, komada, sayæklæyor, neresinin
aårædæåænæ da bilmiyor; ölümün eñiåinde, tehlike çanæ
çalæyor!.. Ülkenin doåusu da muzdaræp batæsæ da!
Rahatsæzlæk her tarafta hissediliyor ve bu æstærab, bu
rahatsæzlæk, yukaræda belirtildiåi gibi silahlæ eyleme
dönüñüyor; 60 öncesi, 12 Eylül öncesi olaylarda olduåu
gibi, bugün de genelde doåuda bu cins olaylar hüküm
sürmekte; mazlum ve maådur insanæmæz iki ateñ
arasænda kalmakta ve ne yapacaåænæ ñañærmakta!
Hemen ñunu ilave edelim ki, bu olaylaræ, ne bölge
valileri ne Türk ordusu ve ne de ordu-añiret iñbirliåi
durduramaz ve durduramæyor! Zira; bu olaylar, köklü
ve derin bir hastalæåæn; kemalizm hastalæåænæn belirtileridir.
Kemalizm melaneti devam ettiåi müddetçe, bu olaylar
da devam edecektir. Ve bunun æstærabænæ milletçe
cekiyoruz ve daha da çekeceåiz! Æñte doåudaki
insanæmæz da çekiyor, batædaki insanæmæz da; PKK’da ve
bilmem ne -izm de çekiyor, asker de çekiyor... Çekmiyen
bir zihniyet var ki, o da bilinçli Æslam düñmanlaræ: Onlar
perde arkasæ kæh kæh gülüyorlar, müslümanlar, kördöåüñ
mesabesinde birbirlerine kurñun sækarlarken onlaræn
keyfi yerinde, rahatæ yerinde!.. Bir diyecek yok!.. Adamlar seneler senesi planlarænæ yapmæñ, ipin ucunu ellerine
almæñ, istedikleri gibi çekip uzatæyorlar; tahrik ve
ajanlaræyla, silah ve malzemeleriyle çeñitli isimler ve
ünvanlar altænda meñ’um emellerini gerçekleñtirmeye
doåru gidiyor ve hedeflerine adæm adæm yaklañæyorlar.
Ezilen ve sömürülen, saldærælan ve öldürülen temelde
müslümandær, müslümanlardær. Günümüzün dünyasænæn
müslümanæ bu! Çekiyor, bu gidiñle daha da çok
çekecek!.. Bu çekiñin bir de ahireti var; hep birlikte
ahirette de çekeriz! Ve bu ilahî kanunun bir ifadesidir.
Bakænæz Kur’an ne diyor:
„Kim de benim zikrimden yüz çevirirse (bilsin ki),
onun dar bir geçimi olur ve biz onu kæyamet günü
kör olarak hañredeceåiz...“ (Taha, 124) Yani, Allah
ile baåænæ koparan, O’nun engin rahmetiyle alakasænæ
kesen, O’nun gönderdiåi ve indirdiåi Ñeriat nizamænæ
kaldæræp, yerine yabancælardan getirdiåi veya kendi
kafasæna göre yaptæåæ kanunlaræ, millet hayatænæ düstur
ve kanun kabul eden kiñi ve milletlerin hayatæ, ne kadar
bolluk ve eålence içinde geçse bile sækæntælarla ve
çalkantælarla doludur. Kararsæzlæklaræn, kuñkularæn içinde
bocalayæp dururlar; bir türlü huzur bulamazlar,
darboåazdan darboåaza girerler; Siyasî dar boåaz,
ekonomik dar boåaz, asayiñ dar boåazæ birbirini takib
eder, terör ve anarñi alær yürür; millet evladæ birbirini
kurñunlar, dünyada rezil, ahirette sefil olurlar. Üstelik
Allah gözlerini de kör eder!..
Bir bañka ayette ñöyle:
„Ve böylece biz, kazandæklaræ (günahlar)
dolayæsæyla zalimlerin bir kæsmænæ bir kæsmænæn bañæna
geçiririz (birbirine musallat) ederiz.“ (Enam, 129) Bu
ayetin tefsirinde Malik b. Dinar diyor ki, Ben Zebur’da
ñu ifadeyi gördüm: „Allah diyor ki, ben münafæklardan
münafæklaræn eliyle intikam alæræm. Sonra da
münafæklaræn hepsinden intikam alæræm.“ Kur’an’æn
yukaræda mealini yerdiåimiz ayet-i kerime’si de çeñitli
manalaræn yanænda bu manayæ da ifade etmektedir.

Æñte ayet ve haberler gösteriyor ki, zulme sapanlaræn,
Ñeriat’a karñæ çækanlaræn bañlaræna Allah zalimleri musallat
eder, onlaræn eliyle onlardan intikam alær. Ñayet dönmezlerse, ahiret hayatænda hepsini cehenneme doldurur!..
Devleti yöneten kemalistlere, PKK ve diåer -izmlere
ve topyekün millete sesleniyor ve diyoruz ki:
Put yolunu bærakæn, Allah’æn kitabæna ve Ñeriat
kanunlaræna dönün! Kur’an anayasa, Ñeriat kanun,
devlet Æslam olsun!..
PKK ve benzeri -izmlere de diyoruz ki:
Sizler de ezilen ve sömürülen bir milletin evlatlaræsænæz.
Bunun æzdærabænæ duyuyor, kurtuluñ çaresini aræyorsunuz.
Fakat yanlæñ kapæ çalæyorsunuz; takib ettiåiniz usul ve
metod yanlæñtær; Æslamî deåildir. Sizi kurtuluñ ve yükseliñe
götürmez. Dökülen ve dökturülen kanlar heder olur
gider, vebal olur, günah olur; bütün emekler boña çækar
ve bir neticeye varamazsænæz!.. O halde Æslam’a dönün,
Æslam metoduna dönün! Kur’an’æn devlet, Ñeriat’æn hâkim
olmasæ hedefiniz olsun! O yönde ve o yolda adæm
atanlaræ, „Ümmet noktasændan hareket edip“ ærk, renk,
dil farkæ gözetmiyen, „Kaynak Kur ’an, örnek
Peygamber“ diyen, Peygamber metoduna teslim
olun!.. Sizler Æslam evlatlaræsænæz, bulunduåunuz
topraklar da Æslam topraklarædær... Eåer böyle yaparsanæz
dünyanæz da mamur olur ahiretiniz de!..
Topyekün millete:
Anadolu’nun doåusuna da batæsæna da sesleniyor ve
diyoruz ki; 50-60 senedir sömürüldünüz, aldatældænæz,
zulme ve gadre uåradænæz. Her gelen idare ve onun
vekilleri sizlere kuru vaadler yaptælar, din ve imanænæza
saldærdælar, namusunuza ve bañörtünüze el uzattælar; siz
kazandænæz onlar yediler, oy zamanlarænda kapænæza
kadar geldiler. Ama, dertlerinize merhem olmadælar.
Mektepler açtælar, üniversiteler kurdular. Milletin melek
gibi evladænæ anarñist ve terörist yetiñtirdiler, komünist
ve sosyalist yetiñtirdiler, sonra da memleket sathæna
yayarak milletin bañæna musallat ettiler. Ñimdi esas suçlu
kendileri olduåu halde suçlularæ (!) takip ediyor ve
müslümanlaræ birbirine kærdæræyorlar...
Ey Anadolu topraklarænæn sahipleri ve sakinleri! Ülkeyi
kurtaracak sizlersiniz; sizin imanænæz, sizin kitabænæzdær.
„Kaynak Kur’an, örnek Peygamber“ deyip yola
çækanlarla beraber olacaksænæz, partiye paydos deyip
Peygamber metodunu takib edeceksiniz; uzlañmacæ,
kavmiyetçi ve telifçi metodlara iltifat etmiyeceksiniz...
Æñte o zaman ne kemalist kalær ne de anarñi! Herkes
birbirine güvenir, yarænændan emin olur!.. Kur’an ñöyle
diyor:
„Kim benim hidayetime (yoluma ve Kur’an’æma) tabi
olursa, ne sañar ne de eñkiya olur!..“ (Taha, 123)
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