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SUÇLUYU DEÅÆL DE SUÇLUYU UY
ARANI
UYARANI
SUÇLAMAK AHMAKLARIN ÆÑÆDÆR!..
Evet ahmaklaræn iñidir! Kemalistlerin ve particilerin
ahmaklæklarændan biri de iñte budur! Ækisi de cehennemî
bir uçuruma doludizgin gitmekte! Biri, körü körüne
ñeytanæn arkasæna düñmüñ, diåeri de piri siyonizme
dayanan particiliåe særtænæ vermiñ uçuruma doåru
yuvarlanmakta!..
Siz; sesinizin çæktæåæ, gücünüzün yettiåi kadar
arkalarændan baåæræyor, cehennemî bir uçuruma
gittiklerini kendilerine ikaz mahiyyetinde söyliyor ve
yazæyorsunuz! Ve bu suretle onlara en güzel iyiliåi
yapmæñ oluyorsunuz. Fakat bütün bunlara raåmen, her
iki grup da sizi takdir ve tebrikle karñælayacaklaræ, iltifat
ve teñekkür edecekleri yerde sizi suçlamaktadærlar ve
hatta sizi düñman kabul etmekte ve en aåær iftiralara
mâruz bærakmaktadærlar. Æñte bu, ahmaklaræn, Kur’an
tabiriyle mahzullerin, yani hizlana düñmüñ olanlaræn
durumuna düñmüñ olmaktan bañka bir ñeyle izah
edilemez!..
Muñahhas misal vermek icab ederse; bunlar, Refah
mensublariyle Kemal’in uñaklarædær. Her ikisinin de
ortak olduklaræ noktalar vardær:
1- Her ikisi de putun ve putçuluåun arkasændan
gitmektedirler;
2- Her ikisi de ñirk kapæsændan içeri girip
solaklañmakta ve müñrikleñmektedirler;
3- Her ikisi de hakkæ batæla karæñtærmaktadærlar;
4- Her ikisi de Mustafa Kemal putunu paylañmakta;
biri, onu ebedî lider kabul edip arkasændan gitmeye
yemin etmiñ olmakta, diåeri de partisine davet etmekte
ve “Eåer saå olsaydæ bizim partimizde yerini
alacaktæ!..” sözünü herkesin gözleri önünde
söylemekte!.. Ona hürmet ve tâzim etmekte!..
5- Biri demokrasiye kucak açmakta, diåeri ise
gerçek demokrasinin özlemini çekmekte;
6- Her ikisi de “Laiklik din hürriyetinin
teminatædær!” demekte;
7- Her ikisi de Anætkabir’e gidip oradan feyiz ve
bereket (!) almaktadærlar;
8- Biri kadænæ bañbakan yapmakta, diåeri ise
“Cinsiyetin önemi yoktur, yeter ki, hizmet
versin!..” demekte; elini de sækmak suretiyle kadænæn
bañbakan olmasænæ alkæñlamaktadær;
9- Her ikisi de “Hâkimiyyetin Allah’a deåil de
millete” ait olma noktasænda birleñmektedir ve:
Nihayet; her iki taraf da kâfir anayasaya dayanan

parti tüzüklerini yapmakta, meclis kürsüsüne çækæp
mel’un anayasayæ, Atatürk ilke ve inkilaplarænæ
koruyacaklaræna dair yeminler etmektedirler...
Ve, “Bütün bunlaræn küfre düñtüklerini, müñrik
olduklarænæ, cenazelerinin kælænamæyacaåænæ söyliyor
ve esas suçlular bunlardær, bunlardær diyorsunuz
ve ilave ederek diyorsunuz ki, ecel gelip çatmadan
tevbe edin, tevbe kapæsændan girin de soldan saåa
geçin; kemalizmi de particiliåi de terkedin!..”
diyorsunuz ama ve lakin yine de siz suçlanæyorsunuz,
yine suçlu siz oluyorsunuz, onlar deåil! Çok acaib
ñey!..
Halbuki, esas suçlu bunlardær, hem de en azændan
dokuz-on yönden!.. Æñte suçlarænæ tekrar gördünüz!..
Fakat iñin acæ tarafæ; suçlu suçlanmæyor da suçluyu ikaz
edip onu irñada çalæñanlar suçlanæyor!..
Dünyanæn ñu haline bir bakæn! Æñte; hep bu kabil
ahmaklaræn yüzünden bu hale gelmiñtir!.. Eskiler ne
demiñ: “Adamlar hem suçlu hem de güçlü!”
Kur’an da ñöyle der:
“Ey kavmim! Siz bana tabi olun, ben sizi doåru
yola iletip yönelteyim. Ey kavmim! Gerçekten bu
dünya hayatæ, yalnæzca bir metadær. Ñüphesiz ahiret
ise, asæl karar kælænan yurt odur. Kim bir kötülük
iñlerse, kendisinden bañkasiyle ceza görmez; kim
de -erkek olsun, kadæn olsun- kendisi bir mü’min
olarak salih bir amelde bulunursa, iñte onlar, içinde
hesabsæz ræzæk bulunan cennete girerler. Ey
kavmim! Ne oluyor ki bana, ben sizi kurtuluña
çaåærmama karñælæk, siz beni (cehennemin) ateñine
çaåæræyorsunuz. Siz beni Allah’a karñæ küfre
sapmaya ve hakkænda bilgim olmayan ñeyleri O’na
ñirk koñmaya çaåærmaktasænæz. Ben de sizi, üstün
ve güçlü olan, baåæñlayan Allah’a çaåærmaktayæm.
Æmkânæ yok; gerçekten sizin beni kendisine
çaåærmakta olduåunuz ñeyin, dünyada da ahirette
de çaåræda bulunma yetkisi yoktur. Ñüphesiz, bizim
dönüñümüz Allah’adær. Ölçüyü tañæranlar, iñte onlar
ateñin sahipleridir. Æñte size söylemekte olduklaræmæ
yakænda hatærlayacaksænæz. Ben de iñimi Allah’a
bærakæyorum. Ñüphesiz Allah, kullaræ pek iyi
görendir. Sonunda Allah, onlaræn kurduklaræ hileli
düzenlerinin kötülüklerinden onu korudu ve
Firavun’un çevresini de azabæn en kötüsü
kuñatæverdi. Akñam-sabah onlar ateñe sunulurlar.
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Kæyamet sabahænæn kopacaåæ günde ise,
Firavun’un çevresini azabæn en ñiddetli olanæna
sokun (denecek). Ateñin içinde, karñælæklæ delillerle
tartæñærlarken mustaz’af (zayæf) olanlar
müstekbirlere (büyüklük taslæyanlara) derler ki,
‘Gerçekten biz size uymuñ, arkanæzdan
gidenlerdik. Ñimdi siz, ateñden bir parçasænæ olsun,
bizden uzaklañtærabilir misiniz? Büyüklük
taslæyanlar derler ki: Bizim hepimiz ateñin içindeyiz.
Gerçek ñu ki, Allah, kullar arasænda hüküm verdi.
Ateñin içinde olanlar, cehennem bekçilerine derler
ki: Rabb’iniz’e dua edin; azabtan bir günü olsun,
bizden hafifletsin! (Bekçiler de): Size kendi
peygamberleriniz apaçæk belgelerle gelmez miydi?
dediler. Onlar: “Evet!” dediler. (Bekçiler), ñu halde
siz dua edin, dediler. Oysa kâfirlerin duasæ, boña
çækmazdan bañkasæ deåildir. Hiç ñüphesiz biz
peygamberlerimize ve iman edenlere, dünya
hayatænda da ñahitlerin (ñahidlik için) duracaklaræ
günde de elbette yardæm edeceåiz. Zalimlere kendi
muazeretlerinin hiçbir yarar saålamæyacaåæ gün,
lanet de onlarændær. Yurdun en kötüsü de onlar
içindir.” (Mü’min, 38-51)
Tefsir ve tahlili:
a) Allah kadir-i mutlak’tær; Firavun gibi azælæ kâfirin
hâkim olduklaræ devirlerde de dine sahib, ñirke karñæ
mücadelesini veren, çevresine tebliå ve irñadda
bulunan insanlaræ eksik etmemiñtir.
b) Ve iñte bu mürñidlerden ve tabir caizse
müceddidlerden biri de saray adamlarændan biri idi.
Rivayete göre Firavun’un amcasænæn oålu imiñ.
Kur’an’da ismi geçmekte, imanlæ bir kiñi olarak
kendisinden bahsedilmektedir.
Æñte bu zat, “Ey benim milletim!” diye söze
bañlamæñ ve yumuñak bir tâbirle “Geliniz bana
uyunuz ki, ben sizin hidayetinize ve irñadænæza
vesile olayæm!” demiñti.
c) Bu zat yine kavmine hitab ederek, mühim bir
hakikata iñaret etmiñ, dünyanæn geçici, ahiretin ise
karar kælma yurdu olduåunu hatærlatarak dünya
varlæåæna aldanmamalarænæ, ahirete yönelik çalæñmalar
yapmalarænæ kendilerine duyurmak suretiyle nasihatta
bulunmuñtur.
d) Dünyada yapælan iñlerin karñælæksæz
kalmæyacaklarænæ, kötülüklerin cezasænæn ancak misliyle
ölçüleceåini, salih amellerin mükâfatænæn ise, sayæsæz
nimetlere sahip cennete gireceåini bildirmiñ, bu
hususta kadæn-erkek arasænda fark olmadæåænæ
açæklamæñ ve bu arada imanæn esas olduåunu, imansæz
olarak bir yere varælamæyacaåænæ ilan etmiñtir.
e) O mü’min adam, yine kendi kavmine seslenerek,
teaccüb ve sitemvari konuñmuñ ve bu arada iñte ben
ve iñte siz! Aradaki fark büyük: Ben size acæyor,
uçurumun kenarænda olan sizleri geri çekmek isterken,
sizler ise beni cehenneme çaåæræyor ve diyorsunuz ki;
Gel sen de bizim gibi ol da inkâr ve ñirke sap ve bu
putlara tap!.. O putlar ki, onlaræn birer ilâh olduåuna
dair benim elimde ve önümde hiçbir delil yoktur;
mücerred sizin heva ve hevesinizden ibarettir. Bütün

sizin bu yaptæklarænæza karñæ ben yine de sizi aziz ve
gaffar olan Allah’a; O’nun dinine ve O’nun ñeriat’æna
davet ediyorum. Sizlerin beni kendisine davet ettiåiniz
(günümüzün tabiriyle kemalizm olsun, demokrasi
olsun) ne dünyada deåer ve kæymeti vardær ne de
ahirette; ikisi de put ve putçuluktan ibaret! Halbuki
bizim varæñæmæz ancak Allah’adær. Ñirk ve israfa
varanlaræn ise yeri ateñtir.
f) Benim son sözüm ñu iki ñeydir: Bunlardan biri;
Siz benim bütün ikaz ve nasihatlaræma raåmen beni
dünyada, dünya hayatænda dinlemediniz ve hak ve
hakikatæ kabul etmediniz; üstelik beni de kendiniz gibi
müñrik yapmak istediniz. Fakat artæk iñ, ölümün
ötesine kaldæ! O gün benim bu söylediklerimi bir bir
hatærlayacaksænæz ve piñman olacaksænæz ama, iñ iñten
geçmiñ olacak, artæk piñmanlæk da para etmiyecektir.
Æñte son olarak bunu sizlere hatærlatæyor, sizinle olan
alakamæ kesiyor ve (ikinci olarak da) kendimi Rabb’ime
havale ediyor, bütün iñleri O’na bærakæyorum! Zira O,
kullaræn bütün davranæñlarænæ görmektedir. Ve bu arada
benim üzerime düñen tebliå ve irñad görevini yaptæåæmæ,
sizin ise malesef kabul etmediåinizi, dolayæsæyle benim
haklæ, sizin haksæz olduåunuzu görmekte ve
bilmektedir.
Æñte biz de bu noktadan hareketle sizlere diyoruz ki:
Ey kemalistler ve Ey particiler! Benim görevim,
ñeriat’æn dæñæna çækmæñ olan sizleri uyarmak; inkâr,
ñüphe ve tereddütlerinize cevap vermektir. Ben de
bütün basæn ve yayæn vasætalarænæ seferber etmek
suretiyle particiliåin de, kemalizmin de Æslam’da yeri
olmadæåænæ ve hatta put ve putçuluk olduklarænæ anlattæm
ve daha da anlatacaåæm. Zira, o mü’min kiñinin geldiåi
noktaya henüz ben gelmedim. Çünkü o, söylenmesi
lazæm geleni söylemiñ, tebliåatænæ yapmæñtæ; hem öyle
ki, muhalif ve muaræzlarænda ñüphe kalmamæñtæ. Fakat
biz öyle deåiliz. Zira muhalif ve muaræzlaræmæzda birbirini
tâkib eden tereddüt ve ñüphe yæåænlaræ vardær. Neden?
Çünkü, kemalistlerin Prof. Æbrahim Çubukcular’æ, Prof.
Necip Bilgeler’i, Fethullahlar’æ, Kærkæncælar’æ ve benzerleri
gibi avukat ve bel’amlaræ olduåu gibi, particilerin de
Doåan’lar, Efe’ler, Mezarcæ’lar gibi avukat ve bel’amlaræ
vardær. Her iki tarafæn da avukat ve allameleri durmadan
teviller yapmak suretiyle efendilerini küfürden ve küfre
gitmekten ve ñirke düñmekten kurtarmaya çalæñæyorlar
ya da Hudeybiye anlañmasænæ, Hz. Yusuf’un görev
almasænæ, ilk Medine hükümetinin bir koalisyon idaresi
olduåunu, Hilfü’lfüdul cemiyyetini örnek alarak kæyas
yaptæklarænæ veyahut da “Düñmanæn silahæyle silahlanma”
hadisini (!) mesned göstererek kemalistleri olsun,
particileri olsun, ñüpheden ñüpheye düñürmeåe,
tereddütten tereddüde sevketmeye çalæñmaktadærlar.
Aklæma bir hikâye geldi:
Vaktiyle padiñahæn biri ñiir yazma hevesine düñmüñ,
devrin meñhur ve mâruf ñairlerinden birini çaåærmæñ,
yazdæåæ ñiirleri ona okumuñ ve, “Olmuñ mu?” diye
sormuñ! O da “Hayær, olmamæñ!” demiñ. Padiñah
sinirlenmiñ, adamlaræna: “Bunu hapishaneye
götürün, bærakæn!..” demiñ. Zaman sonra mevcut
ñiirlerini düzeltmeye çalæñmæñ! Hapishaneden ñairi
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çaåærtmæñ ve ñiirini ona tekrar dinletmiñ! Ve olmuñ mu
diye sormuñ. O da “Yine hayær, olmamæñ!..” diye
cevap vermiñ ve hapishaneye dönmüñ. Padiñah,
yazdæåæ ñiirleri tekrar düzeltmeye ve æslah etmeye
bañlamæñ ve kendisince “Tamam, artæk oldu!..”
demiñ, artæk büyük bir ümitle ve büyük bir güvenle ñairi
hapishaneden tekrar çaåærtmæñ, üçüncü kez düzelttiåi
ñiirini okumuñ! Ñair ise dinledikten sonra hiçbir ñey
söylemeden kapæya doåru yürümüñ! Bunu gören
padiñah, “Nereye gidiyorsun?” diye sormuñ. O da
“Hapishaneye” dedikten sonra ilave etmiñ ve demiñ
ki: “Sende bu aåæz olduktan sonra hapishanede
ben daha çok yataræm!”
Kæssadan hisse:
Kemalistlerin olsun, particilerin olsun; âlim ve ulema
cinsinden tavizkâr, Allah’tan korkmayan, dinini
dünyaya satan avukatlaræ, hocalaræ bulunduåu
müddetçe Anadolu insanæ, erkek ve kadænæyla, genç
ve ihtiyariyle daha çok aldanmaya, aldatælmaya,
avutulmaya, uyutulmaya ve dolayæsæyle ñirk
bataklæåænda bocalamaya devam edecek ve neticede
“Sur” duvarænæn sol tarafænda son nefesini verecek,
müñrik olarak teneñire çækacak, Allah’æn azab ve
gazabæna yuvarlanæp put kemallerin, put demokratlaræn
yanæna gideceklerdir.
Tebliåe devam:
Onlar yañadæåæ sürece, bizler de hayatta kaldæåæmæz
müddetçe tebliå ve irñadæmæza devam edeceåiz; onlaræn
hoñuna gitse de gitmese de! Buna mecburuz ve bu
bizim vazifemizdir. Bize düñen budur, yani
duyurmaktær, kabul görse de görmese de! Zira tebliå
bizim elimizde hidayet ise Allah’æn (c.c.) elindedir...
Kur’an ñöyle der:
“Bize düñen ancak tebliådir...” (Yasin, 17)
“Eåer onlar sana karñæ sært çevirirlerse, artæk biz,
seni onlaræn üzerine bir gözetleyici olarak
göndermiñ deåiliz. Sana düñen yalnæzca
tebliådir...” (Ñura, 48)
“Gerçek ñu ki, sen, sevdiåini hidayete
eriñtiremezsin, ancak Allah dilediåini hidayete
ulañtærær. O, hidayete erecek olanlaræ daha iyi bilir.”
(Kasas, 56)
Son sözümüzü iñte o zaman söyliyeceåiz:
Yukaræda dedik ki, “Onlar yañadæåæ sürece, biz de
hayatta kaldæåæmæz müddetçe, onlaræn hoñuna gitse de
gitmese de tebliåatæmæza devam edeceåiz! Ve “Ærha-i
Ænan” kabilinden olan son sözümüzü ki, o mü’min
kiñinin söylediåi ve Kur’an’æn da tasvib ettiåi ve bir nevi
“Leküm diniküm veli yedin”, kabilinden olan ve ñu
mübarek cümle ve kelimelerde ifadesini bulan: “Æñte
size
söylemekte
olduklaræmæ
yakænda
hatærlæyacaksænæz (ve piñman olacaksænæz)! Ben de
iñimi Allah’a bærakæyorum (artæk benim iñim bitti).
Ñüphesiz Allah (c.c.) kullaræ en iyi görendir.”
(Mü’min, 44)
Kuyuyu kazan içine düñer:
O mü’min kiñi için hile ve tuzaklar hazærladælar ama
Allah, onu korudu ve fakat Firavun ve onun hampalaræ
hak ettikleri o çirkin azabæn içine yækælæp yuvarlandælar.

Üstelik; daha bu dünyadan itibaren: Akñam ve sabah
götürülüp kendilerine gösterilen azabtan daha da
ñiddetlisine kæyamet günü bilfiil atælacaklardær. Aynæ
akæbet, kemalist ve particileri de beklemektedir!..
Suçlama ve susturma bañlæyor:
Artæk hepsi ateñte! Mücadele bañladæ. Zayæf takæmæ
büyüklük taslamæñ olan lider takæmæna diyecekler ki:
Biz dünyada sizin arkanæzdan gittik, size uyduk, sizin
istediklerinizi yerine getirdik ve neticede bu hale ve
bu azaba düñtük; ñimdi yanæp kavrulmaktayæz!.. Sizler
ise bize dünyada söz veriyor ve diyordunuz ki, siz
bize uyun, size her zaman faydalæ oluruz... diyordunuz!
Kemalist olun dediniz, kemalist olduk, partimize gelin
dediniz, biz de geldik, para istediniz verdik; ñeriat’tan
bahseden hocalaræn sözlerine kulak vermeyin dediniz,
kulak vermedik; elhasæl siz ne dedi iseniz biz de onu
harfi harfine yerine getirdik ve adeta size kul-köle olduk
ve sonumuz iñte böyle oldu! Ñimdi ñiddetli ateñin
içinde yanæp kavrulmaktayæz!.. Ñimdi siz, hiç olmazsa,
ateñten bir parçasænæ bizden uzaklañtærabilir misiniz?
diyecekler.
Artæk büyüklük kalmamæñ:
Bir yönüyle suçlama ve bir yönüyle de sitem etme
havasænæ estiren bu talebin ve bu isteåin karñæsænda o
büyüklenip liderlik taslayan Firavun ve adamlaræ ñu
cevabæ verecekler ve diyecekler ki, ‘Siz de biz de
ateñin içindeyiz; iki taraf da suçlu! Ñimdi ne siz bizi
kurtarabilirsiniz, ne de biz sizi! Bir yönüyle esas suçlu
sizsiniz! Zira siz, bizi seçmeseydiniz ve bizim
arkamæzdan gelmeseydiniz biz de büyüklük taslayæp
sizin bañænæza geçmezdik ve belki de kendi kendimize
kalæp hakkæ aramaya ve bulmaya çalæñærdæk ve neticede
hakkæ bulur ve ondan yana olurduk da bizim de sizin
de yeriniz ateñ olmazdæ!.. O halde siz bizi suçlarsanæz,
biz de sizi suçlaræz, suçlamaya hakkæmæz da vardær! O
halde siz de susun biz de susalæm! Nitekim:
“Allah, kullaræ arasænda herkesin hak ettiåi kararla
hükmünü vermiñ ve adaletini göstermiñtir. Çünkü
O, Adil-i Mutlak ve Hâkim-i Mutlak’tær!..”
Son ümitleri de suya düñmüñ:
Neticede her iki tarafæn da suçlu olup layæk olduklaræ
azabæ çekecekleri bir særada birbirlerini suçlayacak
iseler de suçlama da her iki taraf için bir yarar
saålamæyacaåændan ümidlerini kesen lider kadro ve
uydularæ hep bir aåæzdan, cehennem üzerinde vazifeli
bulunan bekçilere dönerek diyecekler ki:
“Ne olur? Sizlerin duasæ müstecebtir! Rabb’inize dua
edin de hiç olmazsa bir gün olsun, her tarafæmæzæ saran
ñiddetli azabæ, biraz olsun, hafifletsin de biraz nefes
alalæm! Bunun için sizlere yalvaræræz! Meleklerin cevabæ
ñu olacak:
Elçiler, yani peygamberler ve onlaræn varisleri, beyyine
ve belgelerle sizlere gelmedi mi? Mucizeler ve deliller
getirmediler mi? Gece ve gündüzlerini birbirine katæp
ikaz ve irñadda bulunmadælar mæ?..
Onlar ise, “Evet geldiler, ama biz onlaræ çeñitli
ithamlarla karaladæk; kimisine yalancæ dedik, kimisine
mürteci, kimisine softa dedik, kimisine Atatürk
düñmanæ dedik!.. Onlar ise “Ñeriat! Ñeriat!” dediler ve
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ñeriat’æn devlet olmasænæ istediler; Biz ise “Parti! Parti!”
dedik, demokrasi dedik, kemalizm dedik, onlara göz
açtærmadæk! Âlimlerimiz de, basæn da bizi destekledi,
bizim söylediklerimizi yazdæ; mahkemeler ve
mekteplerde onlaræn deåil, bizim istediåimiz manada
ve istikamette eåitimlerini yaptæ, kararlarænæ verdi. Ve
nihayet hep birleñerek onlara meydan vermedik,
ñeriat’tan bahsedenlerin aåæzlaræna ot tækadæk, terör
yasalaræ çækardæk; böylelerine; canilere, katillere
vermediåimiz 36 senelik hapis cezasæ verdik. Ve son
olarak; onlaræ tehdit ederek, daraåaçlarænda
sallandærarak, onlaræn haksæz ve terörist olduklarænæ,
kendimizin ise haklæ ve çaåa ayak uyduran insanlar
olduåumuzu bütün bir dünyaya duyurmaya çalæñtæk!
Ve iñte, böyle bir hava içinde hayat sürerken, ecel gelip
bizi mezara arkasændan da ahirete ve ahiretin hesabæna
götürdü! Æñte orada bizim haksæz, beåenmediklerimizin
haklæ olduklaræ ortaya çæktæ! Yaptæklaræmæza bin piñman
olduk ama, hiç fayda vermedi; birbirimizi suçladæk, o
da fayda vermedi! Tek ümidimiz size bañvurma ve
sizden dua taleb etme oldu ise de, iñte sizler de böyle
diyorsunuz; kendi kendinize dua edin diyorsunuz! Bu
da olacak ñey deåil! Çünkü, ilahî kanunda ñu yazælæ
idi: “Kâfirlerin duasæ delalettir, çækmazdadær!” Bu
ñartlar altænda dua etsek de ne faydasæ olacakdær!”
diyecekler!..
Ümid kapælarænæn kapanmasæ ve seslerinin
kesilmesi:
Son ümitleri; dua etme kapælaræ da kapanmæñ ve
“Sinin ve susun da artæk benimle konuñmayæn!..”
ñeklindeki ilahî karar kendilerine tebliå edilecek ve bir
daha konuñamæyacaklar ve bu suretle dilleri tutulmuñ,
sesleri kesilmiñ olacaktær!.. Yazæmæzæn bu noktasænda
Rabb’ülâlemin Hazretleri’ne dua edelim ve diyelim ki:
“Ya Rabbena! Bizlere sebat, kemalist, partici ve
onlaræ destekliyen hocalara ve ñeyhlik postunda
oturanlara da hidayetler ihsan eyle!..”
Son ayete gelince:
Tefsir ve tahlilini yapacaåæmæz son ayette Rabb’imiz
(c.c.) diyor ki:
“Ben Allah Azimüññan, tüm peygamberlerime ve
onlara gerçekten iman eden tüm mü’minlere, hem bu
dünya hayatænda hem de ñahidlerin huzurunda kæyam
edip ñahidliklerini yapacaklaræ ahiret hayatænda
yardæmæmæ asla esirgemiyeceåim! Ve fakat o gün,
zalimlere (müñriklere) muazeretleri fayda vermiyecek;
üstelik mel’un olduklaræ, kötü yurda sahib olduklaræ
ortaya çækmæñ olacak!..
Hakkæ tebliå mi, cemaatæ teksir mi:
Hedef iki ñey: Bunlardan biri, hakkæ tebliå; diåeri
cemaat toplama ve tutma. Bir üçüncü ñæk var ki, hem
hakkæ tebliå, hem de cemaat toplama. Ædeal olanæ budur.
Fakat; öyle bir noktadasænæz ki, hakkæ açæk, net ve kesin
bir ñekilde tebliå ederseniz, cemaat daåælacak veya
mevcudunuz çoåalmæyacak biri, iki edemi-yeceksiniz!
Æñte böyle bir noktadasænæz; hangisini tercih
edeceksiniz? Bir bañka ifade ile; hakkæ bütün açæklæåæyla
söylerseniz, cemaatlar daåælacak ve fakat söylemezseniz veya teået geçerseniz hem cemaatleri tutarsænæz

hem de sempati toplarsænæz! Hangisi ñeriat’a uygun?
El-cevap: Hakkæ söylemek! Evet, hakkæ söylemek
ön planda gelir!.. Ñeriat’a uygun olanæ budur. Ve hatta
ñeriat’æn emridir!.. Neden? Çünkü:
1- Cemaatæn ölçüsü, haktær; hakkæ söylemektir. Zira
cemaatæn târifinde hak vardær. Hz. Ali ñöyle der:
“Cemaat, hakkæn etrafænda toplananlardær; sayælaræ
az da olsa! Tefrika ise, batælæn etrafænda
birikenlerdir; sayælaræ çok da olsa!”
2- “Hakkæ söyle! Acæ da olsa!” sözü, Æslam’æn bir
emridir.
3- Bütün peygamberler, hakkæ söylemek için
gelmiñlerdir ve hakkæ söylemiñlerdir. Bu arada öyleleri
olmuñ ki, çok az cemaat bulmuñlar veya hiç
bulamamæñlardær.
4- Hakkæ söylemiyenler, ya dalalete düñmüñlerdir ya
da lânete! (Bakara, 159; Yunus, 22)
5- Cemaat toplayacaåæm diye hakkæ ketmetme veya
hakkæn üzerinden teået geçme, taviz vermedir. Taviz
verme ise hem haramdær ve hem de felakettir.
O halde peygamberlerin varislerine düñen hakkæ
söylemektir. Yoksa kalabalæk yæåænlar meydana
getirmek deåildir. Binaenaleyh, bizim: “Günümüzün
Putlaræ ve Putperestleri” bañlæåæ altænda
yayænladæåæmæz bildiri isabetli olmuñtur; beñ maddeye
de uygundur. Aksini iddia ise hatalædær; ñer’î delil ve
kaynaklara uymaz.
Hakkæ söylemeye devam:
Bir-iki cümle ilavesiyle ñimdilik bu bahsi kapatæyorum:
a) Mühim olan suçluyu bulup onu suçlamak ve suç
iñlemekten onu vazgeçirmektir. Bir daha anlañældæ ki,
asæl suçlu Cemaleddin Hoca deåil; sur duvarænæn sol
tarafæna ñirk kapæsændan geçip müñrik olan ve
cenazeleri kælænmaz hale gelen kemalistler ile
particilerdir ve bunlaræ destekliyen hocalar ve
derviñlerdir!..
b) Ya ilim yetersizliåinden veya art düñünceye mebni
ileri sürülen iki mesele: Bunlardan ise, bir söz veya
bir hareket ki, onun yüzde 99 cephesi küfür, bir
cephesi ise, küfür deåildir. Müftüye düñen, tek bir
cephesini nazaræ itibara alæp tekfir etme yoluna
gitmemektir,” ñeklindeki mevzu, “Sur” duvarænæn
solundakilere de ñamil midir, deåil midir? Ækincisi ise,
kemalistlerin ve particilerin avukatlæåænæ yapmak üzere
Mehmet Kærkæncælar’æn, Maide, 44, 45 ve 47. ayetlerin
tefsir ve tahlillerindeki saptærmalarædær. Gelecek
sayælarda göreceåiz!..
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