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

- 13 Ve nihayet Allah, hiçbir kimseyi hükmüne ortak
kælmamæñtær:
Bu bañlæk, Kehif, 26. ayetin son cümlesidir. Müteakib 27.
ayet de añaåæda görüleceåi üzere bu ilahî beyanæ teyid
etmektedir.
Bu ayette iki kæraat var:
1- „... (Kanun koymada) hükmüne hiç kimseyi ortak
kælmæyacaktær!“ ñeklinde bir cümle-i haberiyyedir.
2- „Sen, Ya Muhammed! (Kanun koymada) hiç kimseyi
hükmüne ortak kælma!“ veya „Ey insan! Sen (kanun koymada)
Allah’æn hükmüne hiç kimseyi ortak kælma!“ ñeklinde birer
emir cümlesi! Yani ikinci kæraette bu iki ñæklæ emir sæåasæ
bulunmaktadær. Aradaki fark, birisinde muhatab Peygamber,
diåerinde ise muhatab herhangi bir mükellef, bir mü’min!..
Birinci kæraetle ikinci kæraet arasænda tefsir yönünden fark:
„Allah Teala kimseyi hükmüne ñerik kælmæyacaktær. Zira
hüküm koyma iñi kendisine mahsustur; O’ndan bañkasæ
hüküm koyamaz; nizam vaz edemez. O halde helal, sadece
O’nun kældæåæ helaldær; haram ise, yine sadece O’nu kældæåæ
haramdær. Din ise, sadece O’nun gönderdiåi dindir; hüküm
ve kanun ise O’nun gönderdiåi hüküm ve kanundur.“
Ækinci kæraetteki tefsir de netice itibariyle aynædær. Aradaki
fark da yukaræda kaydettiåim gibidir.
Hangi kæraete göre olursa olsun, mânâ ñudur:
„Her hüküm ve her kanun Allah’a aittir. Bunun bir istisnasæ
yoktur; dünyevî olsun, uhrevî olsun; akide ve ibadetle ilgili
olsun, siyaset ve devletle ilgili olsun, hep ilahîdir; Allah’a
aittir. Kanun koyma ve hüküm vaz etme yetkisini Âdil-i
Mutlak olan Allah Teala kimseye vermemiñtir. Kur’an’æn diåer
ayetlerinde de mesele böyledir; hatta daha açæk ve daha
vazihtir.
Aynæ hakikatler bu surede de müdellel, mükerrer ve müekked
bir ñekilde kendini göstermektedir. Hem de üç yönden:
a) Rabb’ülâlemin’in kendisi bildiriyor ve diyor ki, tekvinî
kanunlar, yani kâinatæ ayakta tutan tabiî kanunlar tarafæmdan
konmuñ olup bana aittir ve benim kanunlaræmdær; yaratmasæ
da bana ait, idaresi de bana aittir. Kezalik; yeryüzünün ve
yeryüzündeki insanlæåæn yaratælæñæ da idaresi de yine bana
aittir. Æñte bu cümleden olmak üzere, son olarak gönderdiåim
kitabæmda bu hakikatæ beyan etmiñimdir. Bu arada Kehif
Suresi´nin 26. ve müteakib ayetlerinde hem kendim, bugüne
kadar olduåu gibi, bun-dan böyle de kanun koyma iñini
herhangi bir kimseye verip onu kendime ortak
yapmæyacaåæm!..
b) Son Peygamber’im Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ve Onun
peygamberliåine inanan ümmet fertlerine de aynæ emir ve
tâlimatæ vermiñ ve demiñimdir ki:
„Sen Peygamber olarak, sen de ümmetin herhangi bir ferdi
olarak, hükmüme ve kanunuma, makam ve mevkii ne olursa
olsun, ñerik kælæp ortak yapmayæn; ben yapmadæm ve bundan
böyle de yapmæyacaåæmæ bildirdim ve söz verdim. Sizlere de
emrediyorum: Sakæn ha! Bana herhangi bir kimseyi ortak
yapmayæn; yasaktær, haramdær ve ñirktir; kâfir olursunuz,
müñrik olursunuz, put olursunuz ve ebediyyen cehennemi
boylarsænæz ve nihayet sizi benim elimden kimse kurtaramaz!
Dünyanæz da gider, ahiretiniz de!

Kur’an ñöyle der:
„De ki: ‘Onlaræn ne kadar kaldæklarænæ Allah Teala iyi
bilir. Göklerin ve yerin gaybi O’nundur. O, ne güzel
görendir, ne güzel iñitendir! Onlaræn, O’ndan bañka bir
yardæmcæsæ yoktur. Ve O, kendi hükmüne kimseyi ortak
etmez. Rabb’inin kitabændan sana vahyedeleni oku;
O’nun sözlerini (hükümlerini) deåiñtirecek kimse yoktur.
O’ndan bañka sæåænælacak bir kimse de bulamazsæn!“
(Kehif, 26-27)
Ñañælacak bir ñey!
Bu ve benzeri ayetlerden anlañældæåæna göre, Allah’æn
gönderdiåi ñeriat kanunlaræ varken, insanlar tarafændan konan
kanunlara uyanlaræn müñrik olacaklarænda ñüphe yoktur.
Yerlerin ve göklerin yaratæcæsæ ve sahibinin kanunlarænæ bir tarafa
itip de kendi kafalaræna göre hareket edenlerin iman iddialaræ
ñañælacak bir ñeydir; bir taraftan „Biz de mü’min ve
müslümanæz!..“ derler bir taraftan da Allah’æn ñeriat
kanunlarænæ beåenmezler; kendi gibi insanlaræn yaptæklaræ
kanunlarla amel ederler, icraat yaparlar ve hele hele
kemalistlerin yaptæklaræ gibi, ñeriat’a ve ñeriat devletine talib
olup sahib çækanlara düñman kesilirler. Kanunlar çækarær, özel
mahkemeler kurar, terörist ilan ederler!.. Æñte bunlar var ya!
Bunlar kæpkæzæl kâfirlerdir; dinsiz ve imansæz müñriklerdir. Hangi
hoca bunlaræ müdafaa edebilir; hangi ñeyh bunlar hakkænda
Fatiha okuyabilir!.. Æñte bu çeñit hocalar ve bu çeñit derviñler
var ya, iñte bunlar kemalistlerden ve particilerden daha
tehlikelidirler. Esasen kemalistlere de particilere de cesaret
veren bunlardær!..
Bugün öyle bir dünyada yañæyoruz ki, gayr-i müslimler ñöyle
dursun, Æslam âlemi bile ipin ucunu kaçærmæñtær. Küfür diyarænda
ne kadar cereyan varsa hepsi Æslam âlemine arz-æ endam
etmiñtir. Bunlaræn bañænda Türkiye gelmektedir. Allah yapæsæ
ñeriat kanunlaræ kaldærælmæñ, Kur’an’a dayanan devlet ve
mahkemeler yasak edilmiñ, hor görülmüñ, dibe-köñeye
itilmiñtir. Onun yerine fañist, sosyalist, komünist, kapitalist,
demokrasi, laik, hakkæ batæla karæñtærma ve parti gibi küfür ve
kâfir sistemler getirilmiñtir. Mahkemeler Kur’an’a göre deåil,
bu sistemlere göre hükümlerini vermekte; mektepler,
üniversiteler, basæn ve yayæn gibi kuruluñlar bu kâfir sistemlere
göre kurulmakta, tatbikat ve icraatlarænæ o yönde ve o yolda
yapmakta ve bu suretle yine Türkiye bañta olmak üzere Æslam
âlemi bir cadæ kazanæ gibi kaynamaktadær!..
Hoca ve derviñler:
Islah ve irñad makamænda bulunan hocalar ve derviñler ise,
çok azæ müstesna, malændan ve canændan korkup taviz verme
ve tevil etme yoluna gitmekte, kemalist ve partici efendilerini
kurtarmaya çalæñmakta ve nihayet Kærkæncæ’lar, Doåan’lar,
Efe’ler, Yælmaz’lar gibileri de yazdæklaræ kitaplaræyla, yaptæklaræ
konuñmalaræyla ve en azændan haksæzlæklaræn ve dinsizliklerin
karñæsænda susmakla onlaræn avukatlæklarænæ yapmaktadærlar!..
Æñte dünyanæn, iñte Æslam âleminin ve iñte Türkiye’nin içine
düñtüåü manzara bu!.. Bañta kendimiz ve bañænda
bulunduåumuz cemaatler olmak üzere henüz beyinleri
yækanmamæñ Ümmet-i Muhammed’e, kalpleri dumura
uåramamæñ hocalara, basiretleri körleñmemiñ derviñlere
sesleniyor ve diyoruz ki:
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1- Ümitsizliåe düñmeyin; Allah’æn büyük kapæsæna iltica edin,
Kur’an elinizde, Peygamber önünüzde yürüyün!.. (Yusuf, 87;
Zümer, 53-67, 3; Yunus, 65-70; Tevbe, 129)
2- Kemalistlerden de, particilerden de, laik kafalælardan da
korkmayæn! (Ali Æmran, 169-175; Ahzab, 39-48; Talak, 2-3;
En’am, 82)
3- Her yönüyle ñeriat’a baålæ olup tavizler verme ve teviller
yapma yoluna gitmeyin!.. (Yunus, 15; Æsra, 73-75; Kehif, 28;
Abese, 1...)
4- Particilerin (liderlerinin) yaptæåæ gibi, bir ayaåænæz camide
bir ayaåænæz Anætkabir’de olmayæp hakkæ batæla karæñtærmayæn!..
(Bakara, 42; Yunus, 15)
5- Zaman zaman söylediåim gibi, günümüzün put
sistemlerinden ibaret olan herhangi bir sisteme iltifat etmeyin,
üstelik elinizin tersiyle itin ve yüzlerine tükürün!.. (Zümer,
62-67; Yunus, 59-60; Mücadele, 4-6, 20-22; „Dünyayæ Fesada
Veren Üç Put“, „Yeni Neslin Görevi“, „M. Kemal’in Babasæ
Kimdir?“, „Devlet Bulunmaz Bir Nimettir“)
6- Ehl-i Sünnet akaidinden ve Ehl-i Sünnet fækhændan
ayrælmayæn!..
7- Kur’an diline ve Kur’an ilmine sarælæn!.. (Nisa, 83; Bakara,
282; Fatær, 28; Zümer, 9; Mücadele, 11; Rahman, 1-4)
8- Takva ehli olup yirmi dört saatlik zikir derslerine
müntazam bir ñekilde devam edin!.. (Yunus, 63-64; Ahzab,
35, 39, 56)
9- Allah için birbirinizi sevin!.. Dost ve düñmanænæzæ çok iyi
tanæyæn!..
En büyük düñmanænæz Selanikli Kemal ve kemalistlerdir.
Ve iñte bunlaræn Æslam aleyhinde yaptæklaræ tahribat; 98 madde
añaåæda:
„1- Æslam Hilafeti’ni kaldærdælar;
2- „Devletin dini, Dini Æslam’dær“ ibaresini anayasadan
çækardælar;
3- ÑeyhülÝslamlæåæ ve Ñer’iyye Vekâletini laåvettiler;
4- Miras hukukunu deåiñtirdiler;
5- Dinî nikâhæ yasak ettiler;
6- Kocasæ ölen veya boñanan kadænlara ait iddet diye bir
ñey tanæmadælar;
7- Kadænlaræn bañörtüsüne karñæ çæktælar;
8- Çok kadænla evlenmeyi yasakladælar;
9- Ñer’î yemini deåiñtirdiler;
10- Çocuklaræ sünnet etmeyi yasakladælar (sonra müsaade
edildi);
11- Cuma ve Bayram hutbelerinin sünnet vechi üzere Arabî
lisanla okunmasænæ yasak ettiler;
12- Æslam Hukuku yerine, medenî kanunu getirdiler;
13- Askerî sancaktan, Kelime-i Tevhid’i kaldærdælar;
14- Askeriyeden, tabur imamlarænæ ve alay müftülerini
kaldærdælar;
15- Hulefa-i Rañidin levhalarænæ camilerden indirdiler;
16- Din derslerini mekteplerden kaldærdælar;
17- Dinî ve Æslamî kuruluñlaræ yasakladælar;
18- Kur’an harflerini yasak edip, latin harflerini getirdiler;
19- Camilerde Kur’an öårenmeyi men ettiler (sonra serbest
bærakældæ);
20- Ezanæ Türkçeleñtirdiler (sonra serbest bæraktælar);
21- Kur’an cüzlerinin satæñænæ yasakladælar (sonra serbest
bærakældæ);
22- Dinî kitaplaræ Halk Partisi binalaræna sokmadælar;
23- Camilerin dæñændaki, dinî müesseseleri kapattælar (kæsmen
serbest bærakældæ);
24- Medreseleri kapattælar (hâlâ kapalædær);
25- Bir çok cami ve mescidleri camiilikten çækardælar;
26- Türbeleri kapattælar;
27- Tekkeleri kapattælar;
28- Milletin bañæna zorla ñapka giydirdiler;

29- Ñer’î talakæ (boñanma)yæ tanæmadælar;
30- Millet kürsüsünde „Din zehirdir“ dediler;
31- „Din fikrini milletin kalbinden silmek için otuz seneye
daha ihtiyacæmæz vardær!“ dediler;
32- „Din ve Arapça kitaplaræ toplayæp imha edeceåiz“ dediler;
33- Hacca gitmeyi yasakladælar (sonradan bu yasak
kaldærældæ);
34- Saræk ve cübbeyi yasakladælar (sonralaræ camilerde
müsaade ettiler);
35- Kâbe levhalarænæ ve benzeri tasvirleri (resimleri)
camilerden indirdiler;
36- Müslüman kæzlaræn, gayrî müslimlerle evlenmelerine
müsaade ettiler;
37- Süt kardeñlerin ve süt annelerin evlenmelerine müsaade
ettiler;
38- Vakfiyye ñartlaræna riayet etmediler;
39- Mason localarænæn açælmasæna müsaade ettiler;
40- Abidelerde ve tarihî eserlerde Kur’an ayetlerini sildiler;
41- Tekbir seslerini horladælar;
42- Ezan seslerini horladælar;
43- Æslam ñeriat’ænæ hor gören yazælaræn, gazetelerde
yazælmasæna müsaade ettiler;
44- „Türk milleti baldæræ çæplak bir Arab’æn vaz ettiåi (koyduåu)
hükümlere baålæ kalamaz“ diye Peygamber’in tahkir
edilmesine müsaade ettiler;
45- Peygamber’e, „O deve çobanæ idi“ diye tahkir edilmesine
müsaade ettiler;
46- Kur’an-æ Kerim’in, „Ortaçaådan kalma hükümlerine baålæ
kalamayæz“ dedirttiler;
47- Din ehlini her færsatta küçümsediler, hatta daraåaçlarænda
saræklarænæ boyunlaræna doladælar;
48- Camileri müze ve eñya depolaræ haline getirdiler;
49- Kur’an okunmasænæ men ettiler; okuyanlaræ da alay ile
karñæladælar;
50- Beñ vakit namazda Kur’an okunmasænæ yasaklanmaya
yeltendiler (sonrada müsaade edildi);
51- Bazæ haramlaræ helal saydælar ve satæñæna müsaade ettiler
(içki satæñæ ve domuz beslenmesi gibi);
52- „Dedelerimiz Oåuz ve Cengiz, Hz. Hüseyin’in dedesine
muadil (denk)dir“ demeleriyle, Resulü Ekrem’i tahkir ettiler;
53- Bazæ okullarda öåretmenler tarafændan dinin tahkir
edilmesine müsaade ettiler;
54- Hacælaræn, haccdan dönüñlerinde Tekbir getirdiklerinden
dolayæ, onlaræ mahkemelere sevkettiler;
55- Bazæ yerlerde ve camilerde (Mañaallah) yazælarænæ
kaldærdælar;
56- Bazæ neñeli günlerinde içki masalaræ kurdular ve kadeh
tokuñturdular;
57- Bazæ seyir ve sürurlarænda ve localarænda „Din ve Arap
dilini kapattæk“ diye iftihar ettiler;
58- Büluå çaåæna gelmiñ erkek ve kæz çocuklarænæn karæñæk
okumalarænæ mecbur ettiler;
59- Büyük erkek ve kæz çocuklaræn beraberce oyun ve top
oynamalaræna müsaade ettiler;
60- Bañtan komünistlerin teñkilatlanmalaræna müsaade
ettiler;
61- Bañlangæçta, komünistlerin vatandañdær diye fikirlerinin
yayælmasæna ve neñrine müsaade ettiler;
62- (Vaktiyle) komünist öåretmenlerle köy mekteplerini
doldurdular;
63- Cuma günü tatili pazara çevirdiler;
64- Hicrî tatili resmen miladî tatile çevirdiler;
65- Æslam takvimini miladî takvime çevirdiler;
66- Dini devletten ayærmak suretiyle devleti dinin
kontrolünden çækardælar;
67- Âlenen ve iftiharla „Biz içkiyi böyle içeriz!“ dediler;
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68- Katiller ve caniler için ñeriat’æn ceza maddelerini
deåiñtirdiler;
69- Çæplak kadænlaræ, âlâ meleinnas (gözler önünde) erkeklerin
önünde oynattælar;
70- Kadænlara seçim hakkæ tanædælar;
71- Resmî dairelerde kadænlara memuriyet verdiler;
72- Ziyafetler tertip etmek suretiyle, Ramazan’a karñæ
hürmetsizlik yaptælar;
73- Dinî bayramlara hürmet göstermediler;
74-75-76- Fonoåraf ve gramofonlarda Kur’an okumayæ caiz
görüp, onlaræ radyolara, camilere ve minarelere koydular;
77- Nikâh, velime (düåün yemeåi) ve diåer Æslamî
merasimler için pazar günlerini tercih ettiler;
78- Erkek ve kadænlaræ, hatta kæzlaræ ve hatta mektep
çocuklarænæ, hal ve hareketlerinde ve bütün kæsa elbise ve
giyiniñlerinde hæristiyan kadæn ve kæzlaræna benzettiler;
79- Diñlerini zaruretsiz altæn ve gümüñle kaplatma ile
süslemelerinde ecnebilere benzettiler;
80- Denize girmede ve oyun yerlerinde avret yerlerini açtælar;
81- Güzellik yaræñmalaræna kadæn ve kæzlaræ kattælar;
82- Suret ve heykellerle evleri, makamlaræ, kabirleri ve
meydanlaræ süslemekte ecnebilere benzediler;
83- Hatta namaza bile bañ açæk durarak yabancælara
benzediler;
84- Hatta camilerde bile kadæn-erkek karæñæk bulunmasænæ
caiz gördüler;
85- Vicdan hürriyetini men ettiler;
86- Dinî mevzularda ictimaî hürriyeti yasakladælar;
87- Dinî neñriyat mevzuunda, basæn hürriyetini kaldærdælar;
88- Hususen kürsü ve minberlerde din hürriyetini
yasakladælar;
89- Dinî örf ve adetleri laåvettiler, hatta alaya aldælar;
90- Mezarlaræ yækæp, üzerlerine binalar inña ettiler;
91- Geçmiñlerimizi ve din büyüklerimizi, mütemadiyen hor
gördüler, hatta onlara sövdüler;
92- Irz, namus ve mukaddesata karñæ terbiyesizce
davrandælar;
93- Katil, cinayet ve tecavüzleri birbirlerini takip etti;
94- Her gün, ñer ve zarar yapar, sui istimalde bulunurlar;
95- Dindarlaræ hapis ettiler, kendilerine karñæ çækanlaræ da
tutukladælar;
96- Birbirlerine karñæ hep tefrik-æ enasær ve hañini muamelât
yoluna gittiler;
97- Æstibdatæn lehinde, hüsni idarenin aleyhinde oldular;
98- Günlük iñlerini ñer’î kanunlara göre deåil, dinsiz
kanunlara göre yürüttüler.
Bu suretle „Allah’æn indirdiåi ile hükmetmeyenler, kâfirlerin
ta kendileridir“ (Maide, 44) mealindeki bu ayetin ñümulüne
girmiñlerdir.
Not: Görüldüåü üzere dinimizin temeline nice dinamitler
yerleñtirilmiñ, aleyhine ne büyük atomlar atælmæñtær.
Muhafazakâr Gazetesi’nden aynen yazælmæñtær.“
(Maide, 51-57)
10- Ve nihayet Saf suresinde beyan buyrulduåu üzere ve
ilahî emir gereåince erkek-kadæn, genç-ihtiyar Allah’æn askerleri
olduåunuzu hiç bir zaman unutmayænæz!.. (Nisa, 76; Tevbe,
111-112; Saff, 14; Mücadele, 14-22)
11- Ne pahasæna olursa olsun, „Sur duvarænæn“ sol tarafæna
geçmeyin! Geçmiñ olanlara da tebliå ve davetinizle ve
Ansarullah olarak soldan saåa geçmelerine vesile olun!..
(Hadid, 12-16; „Günümüzün Putlaræ ve Putperestleri“)
Hülâsa:
Æslam’da din-devlet bütünlüåü vardær!..
Æslam dini ñu dört bölümden ibarettir: Ætikad meseleleri;
ibadet meseleleri, muamelât meseleleri; insanæn kendi

nefsiyle, insanæn ailesiyle, insanæn madde ile, insanæn
komñularæyla, insanæn diåer insanlarla, insanæn devletiyle,
devletin vatandañlaræyla, Æslam devletinin diåer devletlerle
iliñkilerini anlatan bölümüne „Muamelât“ ismi verilir. Bir
bañka ifade ile; „Æslam hukuku“ denir. Dördüncüsü de ceza
hukukudur.
Æñte Æslam; bu dört bölümün toplamændan ibarettir; bunlaræn
her biri farzdær; Allah’æn kesin emridir. Birini diåerinden ayærmak
mümkün deåildir. Dini devletten ayæranlar günahkârdær. Hatta
dinden çækarlar. Æmanæn altæ ñartæna, Æslam’æn beñ ñartæna
inanmak ve uygulama safhasæna koymak farz olduåu gibi,
devlet varsa onu korumak yoksa onu kurmak erkek-kadæn
her müslümana farzdær. Öyle ki, Allah’æn huzurunda namazdan
ve oruçtan sorulacaåæ gibi, devletten, devletin kurulmasændan
da aynæ ñekilde sorulacaktær. Keza; Æslam devletinin
kurulmasæna mani olmak ñöyle dursun, devleti dinden ayærma
teklifini getirmek bile insanæ dinden çækarmaktadær. „Kim
Allah’æn indirdikleriyle hükmetmezse, kâfir olur, zalim
olur, fasæk olur.“ (Maide, 44, 45 ve 47)
Kur’an’da dünya ve devlet iñleriyle ilgili 500 civarænda ayet
vardær. Mesela miras hukukunu anlatan ayetlerin arkasændan
gelen ayetler ñu mealde:
„Bunlar Allah’æn kanunlarædær. Kim Allah ve Resulü’ne
itaat ederse, Allah onu altændan nehirler akan cennetlere
kor ve onlar orada ebedî kalærlar. Kim de Allah’a ve onun
peygamberine karñæ gelir, onun kanunlarænæ çiånerse
Allah onu ebedî kalacaåæ ateñe sokar ve onun için
alçaltæcæ bir azab vardær.“ (Nisa, 13-14)
Æslam’da emr-i mâruf ve nehy-i münker müessesesi vardær
ve farzdær. Yani Æslam’æn emir ve tavsiyesini yapmak farz
olduåu gibi, koyduåu yasaklaræn da önüne geçmek farzdær.
Æhtilaf çæktæåænda Allah ve Resulü’ne, yani ñeriat
mahkemesine gitmek farzdær ve bu aynæ zamanda bir iman
meselesidir. Ñeriat mahkemesine gitmiyenler dinden çækarlar.
Æslam dininde yalnæz Allah’tan korkulur. (Ali Æmran, 175;
Tevbe, 18; Ahzab, 38)
Alimler, peygamberlerin varisleridir. Kur’an’æn tüm
hükümlerini bütün dünya insanlæåæna anlatmak, tebliå etmek
farz olduåu gibi, ulemanæn tebliå etmeleri farzdær. Yapmadæåæ
takdirde mel’un olur, müñrik olur, neces olur, dini dünyaya
satmæñ olur; kanun koyan insanlaræ kendilerine rab edinmiñ
olur. (Bakara, 159, 174, 64-65; Tevbe, 28; Âl-i Æmran, 187;
Tevbe, 31)
Keza; üzerine düñen vazifeleri yapmayan hocalar, Araf
suresinde 175-176. ayetiyle köpeklerle; Cuma suresinde 5.
ayetiyle de eñeklerle temsil edilmektedirler.
Ve netice: Æslam Dini „Laik düzenle baådañmaz!“ Bunlar
birer fetvadær, tenkide açæktær. Kemalistleri de particileri de
basæn yoluyla defalarca açæk oturuma davet ettiåimiz halde
ne gelmiñlerdir ve ne de cevap vermiñlerdir. Gelemezler,
cevap da veremezler.
Çünkü, Æslam budur!..
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