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

KEMALÆSTLER,
KEMAL'ÆN KULLARIDIR!

Bismillahirrahmanirrahim
MEVZU: Æslamæn hem din ve hem devlet oluñu
Hâkim-i Mutlak olan Allah (c.c.)a hamd ve sena, Onun son
Peygamberi Hz. Muhammede ve onun âl ve ashabæna salât ve
selâm!..
Mülk Allahændær; Onun eñi ve benzeri yoktur, ñirkten münezzehtir.
Yaratan ve yañatan Odur; emir ve talimat veren, kanun ve ñeriat
vazeden Odur; Hüküm koyma, öldürme ve diriltme Ona
mahsustur; ñeriatæna uyanlaræ cennetine, uymayanlaræ
cehennemine koyacak olan Odur. Hasælæ herñey Onundur; O,
herñeye kadirdir... Amenna ve saddakna!
Hayatæn manasæ:
Hayatæn manasæ ve yaratælæñæn gayesi; insanæn Rabbisine kul
olmasæ, kanunlaræna uymasæ, ibadet ve ubudiyyette bulunmasædær.
Dünya ve dünya nimetleri gaye deåil, birer vasætadær.
Allaha kul olmanæn yolu:
Allaha kul olmanæn yolu ve ölçüsü Dindir.
Tarifi: Din, Allah kanunudur; hakkæ ve batælæ, küfrü ve imanæ,
zulmü ve adaleti, helalæ ve haramæ, dünyayæ ve ahireti; elhasæl
saadeti ve ñekaveti tarif ve beyan eder!..
Tarihi:
Dinin tarihi, insanlæåæn tarihiyle bañlar. Dinin ismi, Æslamdær. Ælk
insan, ilk müslüman ve ilk peygamber Hz. Ademdir. Aynæ din
böyle bañlamæñ, bütün peygamberler tarafændan tebliå edilmiñ ve
son Peygamber Hz. Muhammedle mükemmel ñeklini almæñtær...
Muhtevasæ:
Din; genelde ñu dört muhtevaya sahiptir: Akide, ibadet,
muamelât ve ceza.
Æman ve ibadet meseleleri mâlum!
Muamelât meselelerine gelince: Ænsanæn maddesiyle, ailesiyle,
hemcinsiyle, günlük iñleriyle, devletiyle, gayr-i müslimle; hasælæ
beñikten mezara kadar bütün hareket ve münasebetleriyle
ilgilenmiñ ve herbirine dair kanunlar, hükümler ve müeyyideler
getirmiñ, zaman ve mekân farkæ gözetmeksizin, kæyamete kadar
bu kanunlara uyulmasænæ emretmiñtir, uymæyanlaræ âsi ve baåæ
addetmiñ, hatta yerine göre kafir saymæñtær. Æñte bütün bunlara
toptan Æslam Hukuku ismi verilir.
Ceza bölümü ise: Üzerine düñeni yapmæyan, hakkæna razæ
olmayan ve bañkalarænæn hak ve hukukuna tecavüz edenler için
yaptæræcæ güç ve ceza-i müeyyidelerdir. Bunlara da Ceza Hukuku
denir.
Parçalanamaz:
Æslam dini, bütün bunlaræn terkibinden ibarettir. Bu dört unsuru
birbirinden ayærmak mümkün deåildir; bunlar bir bedenin uzuvlaræ
gibi, bir bütün teñkil ederler. Öyle ki, birinin yokluåu hepsinin
yokluåu demektir. Ve insanæ kâfir yapar. Bu noktadan hareketle:
Dini devletten ayærmak mümkün deåildir. Zira Æslamda din-devlet
bütünlüåü vardær; Æslam hem dindir, hem devlettir, hem ibadettir,
hem siyasettir, hem dünyadær, hem ahirettir, hem mahkemedir,
hem mektebtir, hem camidir ve hem üniversitedir...
Bu itibarladær ki, dini devletten ayærmak demek, ruhu bedenden
ayærmak demektir. Bedenden ruh ayrælænca, beden iñe
yaramæyacaåæ gibi, devletten din ayrældæåæ takdirde din de iñe
yaramaz. Çünkü, devlet, dinin yaptæræcæ gücü ve aynæ zamanda
muhafæz askeridir. Allah Resulü (s.a.v.) ñöyle buyurur:
Yemin olsun ki, bu din lime lime çözülecek; ilk çözülen ahkâmdær
(ñeriattær), son çözülen de namazdær. (A. Hanbel, 4/232, 5/251)
Ve yine bu itibarladær ki, siz Æslam dinini; hristiyanlæåa, yahudiliåe
benzetemezsiniz. Zira onlarda devletle ilgili hükümler genelde
yoktur. Binaenaleyh, bu dinler laik düzenle baådañærsa da Æslam

dini asla!..
Æsbata gelince:
Æslam dininin hem din hem devlet olduåunu isbat eden deliller
çok olduåu gibi, bir çok ilim adamlarænæn ñehadetiyle de sabittir.
Bunlardan bir kaçæna iñaret edelim:
1- Æslamda din-devlet bütünlüåü kitab, sünnet ve icma-i ümmetle
sabittir. Kuranda bu mevzuda birçok ayetler vardær. Ezcümle:
a) Sizin Allahtan bañka taptæklarænæz, Allahæn kendileri
hakkænda hiç bir isbatlayæcæ delil indirmediåi, sizin ve
atalarænæzæn ad olarak adlandærdæklarænæzdan bañkasæ deåildir.
Hüküm (kanun koyma) yalnæzca Allaha mahsustur. O,
kendisinden bañkasæna kulluk etmemenizi emretmiñtir.
Doåru din, iñte budur. Ancak insanlaræn çoåu bilmezler.
(Yusuf, 40)
b) Allah ve Resulü, bir iñe hükmettiåi zaman, mümin olan
bir erkek ve mümin olan bir kadæn için kendilerine
muhayyerlik yoktur. Kim Allah ve Resulüne isyan ederse,
artæk gerçekten o, apaçæk bir sapæklækla sapætmæñtær. (Ahzab,
36)
c) Gerçekten Allaha ve Resulüne karñæ (onlaræn koyduklaræ
kanun ve sænærlaræ tanæmayæp kendileri sænær koymaya
kalkæñarak bañkaldæranlar, kendilerinden öncekilerinin
alçaltælmasæ gibi onlar da alçaltælmæñlardær. Oysa biz apaçæk
ayetler indirmiñizdir. Kâfirler için küçültücü bir azab vardær.
(Mücadele, 5)
d) Sana indirilene ve senden önce indirilene gerçekten
inandæklarænæ öne sürenleri görmedin mi? Bunlar, taåutun
önünde muhakeme olmayæ istemektedirler. Oysa onlar, onu
reddetmekle emrolunmuñlardær. Ñeytan da onlaræ uzak bir
sapæklækla sapætmak ister. (Nisa, 60)
e) Hayær öyle deåil, Rabbine andolsun, aralarænda
çekiñtikleri ñeylerde seni hakem kælæp sonra senin verdiåin
hükme, içlerinde hiç bir sækæntæ bulmaksæzæn tam bir
teslimiyyetle teslim olmadækça, iman etmiñ olmazlar. (Nisa,
65)
f) Ey iman edenler! Allaha itaat edin, Resulüne itaat edin
ve sizden olan emir sahiplerine de itaat edin. Eåer herhangi
bir ñey hakkænda çekiñmeye (anlañmazlæåa) düñerseniz, onu
Allah ve Resulüne götürün, eåer Allah ve ahirete
inanæyorsanæz. Bu sizin için daha hayærlæ ve netice itibariyle
daha güzeldir. (Nisa, 59)
g) Bir ñeyde ihtilafa düñtüåünüzde onun hükmü Allaha
aittir. O, benim Rabbimdir; ancak Ona tevekkül eder ve
ancak Ona yönelirim. (Ñura, 10)
h) ... Allahæn indirdikleriyle hükmetmiyenler kâfirlerin ta
kendileridir. (Maide, 44)
2- Hadis-i ñerifler:
Bizim dinimizde olmayan bir ñeyi bir kimse yaparsa, o
merduttur (yani reddedilir).
Ebåazünnasi ilallah, (yani insanlar arasændan Allahæn en
çok buåzettiåi) o kimsedir ki, Æslam dininde olduåu halde
cahiliyyet sünnetini (yani cahiliyyet adet ve kanunlarænæ)
arar. (Buhari, Æbn-i Abbastan)
Hz. Muaz Allah Resulüne (s.a.v.) sorar: Bañæmæzdaki
amirler ñayet senin sünnetine, senin getirdiåin emir ve
hükümlere uymazlarsa, bize ne emredersin, sualine cevaben
Allah Resulü: Allaha itaat etmiyene itaat yoktur, dedi.
(Ahmed b. Hanbel)
Maide, 50. ayetin tefsirinde ñöyle denmektedir: Bir ñeriat var
bir de cahiliyyet var. Bir kanunun vazii Allah ise ñeriattær, insanlar
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tarafændan vazedilmiñ ise ona da cahiliyyet ismi verilir. Ve ñöyle
denir: Her hayræ ihtiva eden ve her ñerri reddeden Allahæn ñeriatænæ
terkedip de kendi heva ve heveslerine göre istilahlar vazeder,
hükümler ve kanunlar getirirse iñte bunlar kâfir olmuñlardær,
bunlarla savañmak vacibtir, taki Allah ve Resulünün hükümlerine
dönüp diåerleriyle hükmetmeyi terkedinceye kadar. Diåerleri, ister
az olsun ister çok olsun, mesele deåiñmez. Zira kanun koymada,
hüküm vazetmede Allahtan daha güzel, yani daha âlim, daha
adil ve daha merhametli kim vardær. Ænananlar için bu, böyledir.
Ayetin meali ñöyle:
Onlar, cahiliyyet hükümlerini (kanunlarænæ) mæ aræyorlar.
Hüküm koymada Allahtan daha güzel kim vardær? Saålam
bilgiye sahib olanlar için bu böyledir.
Yukarædaki ayet ve hadislerde görüldüåü üzere, devlet Æslamæn
dæñænda deåil, içindedir; Æslam dininin bir bölümüdür, Æslam
hukukunun bir parçasædær. O derece ki; iman meseleleri, namaz,
oruç, hac gibi ibadet meseleleri nasæl Æslamæn birer emri, yerine
getirilmesi gereken birer farize ise, devlet meselesi de Æslamæn
bir emri olup yerine getirilmesi gereken bir farizesidir. Ve nihayet
müslümanlar, Æslam hukukunun usul ve kaidelerine göre, Æslamî
bir devlete sahip olma sorumluluåu altænda bulunmaktadærlar.
Ñu da bir hakikattær ki, Allah, kendine iman edenlerin, kendi
hüküm ve kanunlarændan bañkasiyle hükmetmelerine; bañka bir
ifade ile; Allah, kendisinin indirdiåi ve gönderdiåi kanunlardan
bañkasæna boyun eåip ræza göstermelerine asla müsaade etmez.
Hatta kendisinin kanunlarænæn dæñædnaki bütün kanunlara
küfredilmesini, yani inkâr edilmesini emreder. Kuran ñöyle der:
Sana indirilen Kurana da senden öncekilere indirilmiñ olan
kitaplara da iman ettiklerini boñ yere iddia edenlere bir bakmadæn
mæ? Ona küfretmeleri emrolunduåu halde taåutun önünde
muhakeme olmayæ isterler. Ñeytan da onlaræ uzak bir sapæklækla
saptærmak ister. (Nisa, 60)
Kim Allahæn indirdiåinden bañkasiyle hükmederse o Taåut olur.
Taåut bir Kuran terimi olup haddine tecavüz eden, ukâlalæk yapan,
Allaha karñæ bañ kaldæran ve nihayet Allah kanunlarænæ tanæmayæp
kendi kafasæna göre kanun koyan kiñi veya kiñilere denir. Bir bañka
ifade ile; ñeriat nizamænæ bærakæp da herhangi bir izime, bir sisteme,
mesela demokratik bir kanuna gitme Taåuta gitme demektir.
3- Æcma delili:
Æslamæn hem din, hem devlet olduåu, icma delili ile de sabittir.
Ñöyle ki: Asr-æ Saadetten cumhuriyet devrine kadar, Æslam aynæ
zamanda devletti ve anayasasænda Devletin dini Æslamdær
maddesi vardæ. M. Kemalin ihanetlerinden biri de bu maddeyi
kaldærmæñ ve devleti resmen ve alenen dinsiz bærakmæñ olmasædær.
Demek oluyor ki, Æslamæn aynæ zamanda devlet oluñu kitap,
sünnet ve icma-i ümmetle sabittir. Kabul etmiyenler kâfir olur;
dinleri de gider, nikahlaræ da. O hal üzere ölenlerin namazlaræ da
kælænmaz.
4- Ælim adamlaræ:
Müslümanlaræn yanældæåæ fahiñ hatalardan biri de bu meseledir.
Ñöyle derler: Din ayræ ñeydir, devlet ayræ ñeydir. Keza onlara göre
din, Allah ile kul arasænda bir vicdan iñidir. Dinin dünya ile, dünya
iñleriyle bir alakasæ yoktur. O camide olup bitendir...
Bu fikir, Æslam dininin ruhuna da aykærædær, metnine de... Hiç bir
Æslam alimi bunu söyliyemez ve bu Æslama ñeni bir iftiradær. Hatta
Æslamæ tetkik eden gayr-i müslim ilim adamlaræ bu hakikatæ itiraftan
kendilerini beri alamamæñlardær. Æñte bunlardan sadece bir kaçæ:
1- Æslam, sadece bir din deåil, aynæ zamanda siyasî bir nizamdær.
(Dr. V. Fitzgerald, Muhammedan Law, c. 1, s. 1)
2- Hz. Muhammed, bir vakitte hem dini hem devleti tesis etti
ve bu iki müessesenin sænærlaræ birbirine uygundur. (C. A. NalinoCited by Sir T. Arnold in his book: The Caliphate, s. 198)
3- Æslam, dinin ötesinde aynæ zamanda siyasî bir nizamæ temsil
eder. Sözün özü, Æslam, din ve devlete ñamil mükemmel bir ilim
hazinesidir. (Dr. Schacht, Encyclopaedia of social sciences, Vol.
VIIIP 333)
4- Apaçæktær ki, Æslam, hem din hem de siyasettir. Onu tesis
eden hem bir Peygamberdi hem de bir devlet adamæ... (R.
Strothmann, The Encyclopedia Iv., s. 350)
Æslam dini bir bütündür:
Evet, görüldüåü üzere Æslam dini bir bütündür; bölünüp
parçalanamaz. Onun özünde ve yapæsænda devlet vardær; dinle
devlet birbirini tamamlayan iki unsurdur. Ruhla beden gibidirler.

Ruhla bedenin ayrælmasæ nasæl ölüm meydana getirirse, dini
devletten ayærma da dini devletsiz, devleti de dinsiz bærakær.
Æslam, laik rejimle baådañmaz:
Bu mevzuda Dr. M. Faruk En-Nebhan tarafændan kaleme alænan
ve Prof. Dr. Servet Armaåan tarafændan da tercüme edilen kitapta
ñu satærlaræ okumaktayæz:
a) Æslam dininin bañlangæcændan modern asra kadar Æslam tarihini
tetkik edecek olursak, Æslam devletinin dinden ayrælmadæåænæ ve
dinin, devletin en bañ dayanaåæ olduåunu görürüz...
Æslam ulemasæ, din iñlerini tanzim eden hükümlerle dünya iñlerini
tanzim eden hükümler arasænda ayæræm yapmamæñlardær, onlaræn
hepsine birden Ñeriat hükümleri ismini vermiñlerdir. Bu itibarladær
ki, dinî veya hukukî veya idarî iñlere tealluk eden hükümler
arasænda fark yoktur. Bütün bu hükümler, ñahæslar için deåiñtirme
ihtimali olmayan baålayæcæ hükümler kabul edilmekte, insanlar
onlaræ kendi ræzalaræyla tatbik etmektedirler. Ve çünkü böylece
Rabbleri kendilerinden razæ olmakta ve bu suretle Onun emirlerini
yerine getirmiñ bulunmaktadærlar.
b) Mahmut Ñeltut; Æslam devleti hakkændaki açæklamalarænda ñöyle
demektedir:
Æbadet ve muamelat, ictimaiyyet ve iktisat, idare ve siyaset,
baræñ ve harb ile ilgili Æslamæn hükümleri gösterir ki, bunlar tabi
olunmasæ vacib olan bir dindir; terkinde ve fiilinde ferdin alternatifi
yoktur. Ayræca Æslamæn siyasî, iktisadî ve ictimaî hükümlerindeki
baålayæcælæk, beñerî hükümlerinkinden daha kuvvetlidir. Æslamda
herñey dinidir. Ænanç ve ibadet istilahænæ da Æslam siyaseti diye
isimlendirmek mümkündür. Genel muamelata tealluk eden her
ñey dindir; ictimaiyyat ve iktisadiyyatæ da Æslam siyaseti diye
isimlendirmek mümkündür...
O halde din ile devlet ayrælæåænæ isteyen görüñ yabancædær;
Avrupadan ithal edilmiñtir. Tæpki eñya ithal eder gibi. Daha sonra
ülkelerimize yayældæ ve bazælaræ onu, (laikliåin) doåuñunu ve
kaynaåænæ arañtærmadan lehinde tavær takændælar ve benimsediler.
(Æslam Anayasasæ ve Ædare Hukuku)
Æslamda din ve devlet ayrælmazlæåæ:
Tekrar ediyorum: Æslam; hükümlerinin bölünmesini, bir kæsmænæn
tatbik edilip diåer bir kæsmænæn terk edilmesini kabul etmeyen,
hayatæn her safhasæna ve bu meyanda devlete ait hükümleri
bulunan, son ve kâmil bir dindir, bir nizamdær.
Laiklik ise; dinî baålardan kopmak, dinden ayræ olmak demektir.
Laikler; bizzat laikliåi, Dinin devlet iñlerine, devletin de din iñlerine
karæñmamasæ diye tarif etmektedirler. Onlaræn bu tarifine göre de
laik devlet, dinin karæñmadæåæ, dinden ayræ bir devlettir. Yani onlar
için din ayræ devlet ayrædær. Lisanæmæzda dinden ayræ, dinin haricinde
olan her ñeye dini olmayan, yani dinsiz derler. Birisi kalkæp, Din
ayræ ben ayræyæm, din bana karæñmaz, ben dine karæñmam dese,
bu insana biz, dine uymayan, dinden uzak, yani dinsiz deriz deåil
mi?
Bir devletin ya dini vardær, dinî bir devlettir. Ya da dini yoktur, laik
bir devlettir. Bu ñüphe götürmeyen bir hakikattær.
Bütün bunlara raåmen; rütbeli, yüksek makamlæ, hatta saræklæ
bir kæsæm insanlar, Laikliåin dinsizlik olmadæåændan ve (haña) Æslamî
anlayæñla baådañacaåændan bahsetmektedirler.
Bir de müslümanlar ñöyle aldatælmaktadær: Efendim! Laiklik niçin
dinsizlik olsun? Camiler açæk, namaz kælæyorsunuz, oruç
tutuyorsunuz... veya Hiç laiklik dinsizlik olur mu? Sizi
kandæræyorlar. Devlet iñinde çalæñan bunca memur, iñçi, asker
müslüman deåil mi? Bu ve daha nice benzeri laf canbazlæåæyla
geniñ halk kitleleri aptallar yerine konmaktadær.
Bütün bunlardan anlañældæ ki, Æslam dini laik rejimle baådañmaz.
Ve bu iki rejimi ilmî bir ñekilde tetkik eden insaflæ bir çok ilim
adamlaræ bu gerçeåi açæk açæk kabul ve ifade etmektedirler.
Bunlardan bir kaçæ:
1- Çetin Özek:
Çetin Özek ñöyle diyor: Yeni Türkiyenin siyasî kuruluñu, Æslamæn
siyaset prensiplerine aykærædær. Æslam dini, siyasî ve dini iktidaræn
bir elde toplanmasænæ ve dinin emredici fonksiyonunu gerektirir.
Laiklik ve laik düzen, bu bakæmdan tüm olarak, Æslamiyete, ñeriata
ve dine aykærædær. Bilhassa Türkiyedeki uygulanæñæ, bir bütün olarak
dinsizliåi gerçekleñtirici bir mahiyyet kazanmæñ bulunmaktadær...
(Türkiyede Laiklik, Geliñim ve Koruyucu Ceza Hükümleri)
2- Prof. Dr. Osman Turan:
Bu zat; Türkiyede Manevî Buhran, Din ve Laiklik isimli kitabæn

-2-

63. sayfasænda ñu satærlaræ kaydetmektedir:
... Kanunlaræn millî bünyeye, örf ve adetlere uymasæ zarureti
dolayæsæyledir ki, aynen ve hiç üzerinde durulmaksæzæn terceme
ettiåimiz Æsviçre medenî kanunu, bugün artæk ciddi bir ñikayet ve
düzeltme mevzuu olmuñtur. Böylece Avrupanæn tarihî ve ictimaî
ñart ve zaruretleri icabæ vücut bulan bir çok müesseseler gibi,
laikliåin de oraya mahsus bir tekâmül olduåunu, Türkiyede ne
din ne vicdan hürriyeti ve ne de hukukî bir serbestlik bakæmændan
böyle bir ihtiyacæn mevcut olmadæåænæ göstermiñ oluyoruz. Nitekim,
her memleketten ziyade vicdan hürriyetinden faydalanan Ængiltere,
bu durumu laik bir anayasaya borçlu olmadæåæ gibi, fiilî duruma
hukukî bir ñekil vermek için de laik bir devlet haline inkilab etme
lüzumunu da hissetmemiñtir.
3- Nurettin Topçu:
Nurettin Topçu; liselerde sosyoloji ders kitabæ olmak üzere
hazærladæåæ kitapta ñu satærlaræ kaydetmiñtir:
... Aynæ ñekilde bir devlet, siyaset iñlerini dinin emirlerinden
büsbütün ayærmak suretiyle laikliåi takib ettiåi halde, halkæn en
koyu dindarlæåæna ve din sahasændaki her türlü fikir mücadelelerine
karñæ gelmez.
Onlar hakkænda tam manasiyle müsamaha kullanælær. Ancak
meselenin Æslam dünyasæna ait bir özelliåi vardær ki, o da Æslam
dininin hristiyanlæktan farklæ olarak, dünyaya ait hükümleri ihtiva
etmesi ve müminlerinden bu hükümlerin dünya iñlerinde de yerine
getirmelerini emretmesidir...
Nurettin Topçu, bu satærlarænda demek istiyor ki, hristiyanlæk laik
rejimle baådañærsa da, Æslam dini baådañmaz, baådañmasæna da
imkân yoktur.
Müslüman milletler ve sahib olduklaræ nimetler:
Rabbülâlemin Hazretleri, Æslam alemine ve bu arada Anadolu
insanæna vermiñ olduåu nimet ve imkânæ dünyanæn diåer millet ve
devletlerine vermemiñtir.
Mâlum bir keyfiyyettir ki, nimet ikidir: Biri madde diåeri manadær.
Ne maddesiz mana bir ñeye yarar ve ne de manasæz madde bir
ñeye yarar! Tæpki ruhla beden gibi; Ruhla bedenin bir araya
gelmesi nasæl insan hayatænæ meydana getirirse, madde ile
mananæn terkibi de insan ñahsiyyetini, insan faziletini ve insan
ñerefini meydana getirir.
Ey müslüman! Bilmelisin ki:
Mana yönünden de madde yönünden de en büyük ve en isabetli
nimetler senin elinde ve senin önünde!
Din ve iman nimeti, kitap ve sünnet nimeti, Peygamber ve
sahabe nimeti, ilim ve medeniyyet nimeti, hukuk ve teñri nimeti,
siyaset ve adalet nimeti ve nihayet tarih ve kültür nimeti.
1- Din ve iman nimeti:
Sen öyle bir dine baålæ ve öyle bir imana sahibsin ki, her yönüyle
mütekâmil, eksiåi ve noksanæ yok, ilim ve mantækla, akæl ve teknikle
çatæñan tek tarafæ yok; üstelik bütün bunlaræ emir ve tavsiye
etmekte, ilim adamlarænæn kaleminden akan mürekkebi ñehitlerin
kanæyla tartmakta, keñif ve buluñlar yolunda atælan her adæmæ cihad
ve ibadet saymakta, yaptæåæ herhangi bir iñte, kiñinin aynæ zamanda
sevab almasænæn, o iñi güzel, düzgün ve muhkem yapmasæna
baålamakta, ilim tahsili için zaman ve mekân sænæræ tanæmamakta;
Beñikten mezara kadar ilim arayæn! demekte, Ælim ve hikmet
müslümanæn kaybolmuñ malædær, onu nerede bulursa oradan
almaya herkesten daha haklædær! diyerek keñfedilmiñ ilimlerden
de elde edilmiñ buluñlardan da faydalanmasænæ tavsiye etmektedir.
2- Kitab ve sünnet nimeti:
Ey müslüman! Sen Kuran gibi bir Kitaba, sünnet gibi bir tefsire
sahibsin! Her ayeti bitip tükenmeyen bir hazine ve bir ilm-i küldür.
Ænsanoålunun itikadî, hukukî, siyasî, iktisadî neye ihtiyacæ varsa
onun en mükemmelini getirmiñtir, tefsir ve izahænæ Peygamber
(s.a.v.)e ve onun ümmeti arasændaki ulemaya havale etmiñtir.
Hakikatæn bu merkezde olduåunu dost-düñman insaf ehli kabul
ve itiraf etmektedir. Bu babda Merhum Eñref Edib tarafændan
hazærlanmæñ Garb Mütefekkirlerine Göre Kuran-æ Kerim isimli
kitabæ okumak kâfidir.
3- Ælim ve medeniyyet:
Bu hususta da sadece birkaç örnek: Bañka milletler, iñgal ettikleri
yerlerdeki kütüphane ve eserleri imha ederken, yakar, nehirlere
dökerken müslümanlar, fethettikleri yerlerdeki kütüphane ve
eserleri korumuñlar, deåerlendirmiñlerdir. Eåer batæ dünyasæ bugün
eski Yunan medeniyyet ve felsefesine sahipse, müslümanlaræn

himmet ve gayretlerine medyundur. Ayræca müslümanlaræn ilim
ve medeniyyete, fevkalâde hizmet ettiklerini görmek isterlerse,
Endülüs ve Baådat medreselerini ve buralardaki ticarî ve ziraat
faaliyetlerini görmeleri ve okumalaræ kâfi gelecektir.
4- Hukuk ve teñri nimeti:
Kemalistler, hukukun üstünlüåü prensibinden sæk sæk
bahsederler. Bunlara sormak lazæm: Bunlar hukuku bulsunlar da
ondan sonra üstünlüåünden söz etsinler. Üstün hukuk dedikleri
ñey, acaba on senede bir deåiñtirdikleri hukuk mu? M. Kemalin
zulüm ve diktatörlüåüne dayanan hukuk mu? Kadæn ticareti
yapmaya müsaade eden hukuk mu? Kendi karæsænæ bañkalarænæn
kollaræ arasæna verip dans ettiren hukuk mu? Anasæyla bile zina
etmeyi, gönülleri olduåu takdirde, suç saymæyan hukuk mu? Grev
ve lokavt gibi kaba kuvvete bañvurarak hak almaya cevaz veren
hukuk mu? Çocuk-kadæn demeden, hasta-saålam ayært etmeden
top güllelerine, hava saldærælaræna müsaade eden hukuk mu?..
Evet bunlardan hangisi üstün hukuk? Beyler! Siz, daha hukukun
ne demek olduåunu bilmiyorsunuz? Bunlar hukuk mudur? Asla!
Bunlar zulmün ve vahñiliåin ta kendisidir. Bunlaræn hakkæ saygæ
duymak deåil, çöp sepetine atælmaktær.
Yanlæñ kapæ çalæyorsunuz beyler! M. Kemallerin ve uñaklarænæn
masa bañlarænda aldæklaræ karar ve prensiplere dayanan kanun
ve anayasalar mæ sizin hukukunuzu saålæyacak? Æsmet Paña bile
dayanamæyarak elini masaya vurmuñ, Bu memleket daha ne
zamana kadar masa bañlarændan sarhoñlaræn aldæklaræ kararlarla
idare edilecektir?!. demiñti.
Ey parti liderleri! O halde ne hukukunuz da hayær var ne de
sizde! Cahilsiniz, hem de öylesine! Üstün hukuku bilmiyorsunuz!
Yukaræda dediåimiz gibi, yanlæñ kapæ çalæyorsunuz! Çünkü, aciz ve
cælæz insan kafasæ hukuk tayin edemez! Hele hele sizin gibi
namusunu kæskanmæyanlar!
O halde geliniz de Allahæn kapæsænæ çalænæz da üstün hukukun ne
demek olduåunu bir görünüz! Æslamæn kendi kaynaklaræna ve kendi
ulemasæna iltifat etmiyor ve inanmæyorsunuz, bari hiç olmazsa
günün meftunu ve hayranæ olduåunuz batælælaræn dünkü
hukukçularænæn sözlerini dinleyiniz de Æslam hukukunun nasæl ideal bir hukuk olduåunu görünüz! Görünüz de kendinizden
utanænæz!.. Bunlardan sadece birkaçæna iñaret edeceåim:
1- Sava Paña:
Sava Paña, Æslam Hukuku Nazariyyatæ adlæ eserinin 34.
sayfasænda Peygamberimizin, Ey Nas! Beni dinleyiniz ve
sözlerimi zihinlerinize nakñediniz. Size herñeyi Allahæn emriyle
bildirmiñ bulunuyorum. Size öyle bir kanun bærakæyorum ki, ona
sæmsækæ sarældækça asla dalalete sapmæyacaksænæz, mealindeki
hadis-i ñerifi kaydettikten sonra diyor ki:
Æslamiyette hak olan tek bir ñey vardær. O da dindir. Din insanæn
halikiyle, devletiyle ve kendi neviyle mevcut münasebetlerin
hukuk-æ esasiyyesini muhtevî umumi bir tabirdir. Bu, ister itikatta,
ister ibadette olsun ve isterse dünya iñlerinde olsun!..
2- Prof. Rogen:
Æsviçreli meñhur hukukçu Prof. Rogen ñöyle diyor:
Æslam hukuku beni hayrete düñürdü. Meåer ki, bu bir derya
imiñ! Biraz genç iken bunlara müttali olmayæ ne kadar isterdim. O
vakit bunlaræ bütün dünya nazarænda tecessüm ettirirdim. (Bedayi
tercemesi, Av. Seniyyüddinin önsözü)
3- Marmadüke Ditchall de ñöyle der:
Halikin hukuku ile mahlukun hukuku en mükemmel ñekilde
ancak müslümanlæk tarafændan tarif edilmiñtir.
5- Siyaset ve adalet:
Evet; siyaset de Æslamæn siyaseti, adalet de Æslamæn adaletidir.
O, bir avuç sahabe ve tabiin, kültür ve medeniyyet görmemiñ o
insanlar ne oldu? Peygamber tezgahændan ve Kuranæn
medeniyyet ve terbiyesinden geçerek yaræm asærdan daha az bir
zamanda dünyanæn o zamanki iki süper devletini ortadan
kaldærmæñ, onlara ilim ve irfan, medeniyyet ve insanlæk dersi vermiñ,
Allaha kul ve Peygamber e ümmet olma ñerefini
kazandærmæñlardær.
Keza; Adalet de Æslamæn adaletidir. Hem de ideal bir adalet!
Sadece iki misal: Biri Hz. Ömer ve adaleti!.. Æki: Rumeliyi istila
edip üzüm baålarændan geçerken üzüm kesip, birer çaputa
paralarænæ koyup üzüm köklerine baålayan Osmanlæ ordularæ!..
6- Tarih ve kültür:
Ey parti liderleri! Milletler arasænda dili de yazæsæ da dini de sizin
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kadar saålam, sizinkiler kadar köklü, sizinkiler kadar ilmî, sizinkiler
kadar hakka ve hakikata uygun ne bir din vardær ve ne de bir
yazæ! Keza tarihiniz parlak, kültürünüz zengindir!.. Fakat ne yazæk
ki, Æslam kültürünün temeline (98) dinamit koyan M. Kemal, dininizi
tahrib ettiåi gibi, dilinizi de yazænæzæ da tahrif etti. Ñimdi millet olarak
o hale geldiniz ki, babasæ oålunun, dedesi de torununun
yazæsændan; oålu da babasæ da birbirinin dilinden anlamæyor.
Kökünden koparælmæñ bir nesil! Dipde-köñede üç-beñ kiñi kalmæñ
ise de onlaræ da sizin gibi parti liderleri dejenere etmeye
çalæñæyorlar!..
7-Maddi nimetlerden örnekler:
a) Æslam alemi olarak ülkelerimizin stratejik konumu; b) Önemli
deniz ve kara yollaræna sahib oluñumuz; c) Dicle ve Færat
nehirlerinin kaynaklarænæn ve denize dökülene kadar mecralarænæn
bizim topraklaræmæzda oluñu; d) Geniñ ve verimli topraklara sahib
oluñumuz; e) Yeraltæ servetlerine sahib oluñumuz; f) Ve nihayet
siyah altundan ibaret petrol yataklaræna sahib oluñumuz...
Nimete ñükür, devamæna vesiyledir:
Görüldüåü üzere; maddeten de manen de varlæklar içinde ve
hususiyle insanlar arasænda Rabbimiz en büyük nimetleri ve
saålam kaynaklaræ bizlere lütfetmiñtir. Mühim olan bu nimetlerin
dünyada da mezarda da ve ahirette de devamædær. Devamæ da
nimet bilir olup Onun gönderdiåi ve indirdiåi ñeriat nizamæna saygæ
duymak ve hayatæmæzæn her sahasænda onu tatbik etmek ve bu
nimetten mahrum kalmæñ olanlara da tebliå etmektir.
Size düñen ve yakæñan bu iken, maalesef tersini yapæyor,
nankörlük ediyorsunuz; ñeriat nizamæna ve Hilafet sistemine
düñman oluyorsunuz ve bu düñmanlæåænæzæ, komünizmin
baskæsændan kurtulmuñ müslüman milletlere de telkin ve tavsiyede
bulunarak kötü örnek oluyor, dolayæsæyla hem dall ve hem mudil
olmuñ oluyorsunuz!..
Üstelik yeni düzen:
Yeni düzenden, yeni dünya düzeninden sæk sæk
bahsetmektesiniz. Ne imiñ bu yeni düzen? Æslamsæz, ñeriatsæz
bir düzen mi olur? Dinsiz ve donsuz bir düzen mi bu? Hayasæz ve
edepsiz bir düzen mi bu?!.
Bu yeni dünya düzenini; Körfez savañ kahramanæ (!) yumurtladæ;
hemen arkasændan da bañta Özal ve Demirel olmak üzere parti
liderleri ötüverdiler! Æñte yeni düzen bu!.. Ñeytanî bir düzen!..
Ñeriat düñmanæ bir düzen; taåutî bir düzen! Ne insanæn dünyasæyla
baådañær, ne de ñahsiyetiyle!..
Zaten yahudinin istediåi düzen de budur. Çünkü milletler;
ñahsiyetlerinden ancak bu düzenle kopar. Kopar da hayvanlañær!..
Ve iñte o zaman siyonizmin öteden beri özlediåi, arzuladæåæ ve
planladæåæ düzen kendini bulur. (yahudi protokollarænæ Ümmet-i
Muhammed Gazetesinin 56. nüshasændan bir daha okuyun!) Ve
yine o zaman, yahudinin nihai emri yerine getirilerek, Ey
Æsrailoåullaræ! Eñekleriniz binilmeye hazærdær!.. denilecek.
Evet, yahudinin inancænæn gereåi böyle bir dünya düzeni ve böyle
bir hedef!..
Kuran: ... Æman etmiñ olanlara karñæ en amansæz düñman
yahudileri bulursun!.. diye boñuna mæ söylemiñ! Æñte insanlæk
ve iñte yahudilik!
Ænsanlæk, yahudi uñaklaræ tarafændan bilerek veya bilmiyerek böyle
bir noktaya doåru götürülmektedir. Æñte buna kim Dur diyecek?!.
Hz. Muhammedin varisleri olan ulema diyecek! Æslamæn devlet
olmasænæ isteyen tavizsiz, ivazsæz liderler diyecek ve nihayet Allaha
kul, Peygambere ümmet olan herkes diyecek ve demelidir ve
bu Allahæn kesin emri olup bir iman meselesi olduåunu haykæracak
ve diyecek ki, Ey Allah nizamæna, Kuran nizamæna, ñeriat
nizamæna düñman olup da yeni düzenler arayanlar! Nereye
gidiyorsunuz? Önünüzde dünyanæn ahæræ, ahiretin cehennemi var!..
Geri dönünüz, Kurana dönünüz, ñeriata dönünüz, Æslama
dönünüz ve nihayet Allahæn ræzasæna ve Allahæn cennetine
dönünüz!
Bir hülasa:
Buraya kadar yaptæåæmæz açæklamalardan bir hülasa yapacak
olursak ñu neticelere varmak zorundayæz:
1- Günün dünyasænæ idare etmek isteyen iki sistem var; Ñeriat
ve demokrasi.
2- Bunlar birbiriyle rekabet halinde! Öyle ki, birine Evet deme,
diåerine Hayær demedir. Bir bañka ifade ile; birini kabulu, diåerinin
reddini gerektirir. Bir bañka tabirle; Birine iman etme diåerinin

küfrünü icab ettirir.
3- Yine gördük ki; Kuranda dünya ve devlet idaresiyle alakalæ
(500) ayet vardær. Ve bunlar baålayæcæ hükümlerdir. Hem öyle ki,
bunlardan birini bile red ve inkâr, insanæ kafirleñtirir.
4- Ey Demirel ve benzeri laik kafalælar ve demokrasi havarileri!
Sizin için iki çækæñ yolu vardær:
a) Ya ulemaya müracaat,
b) Ya da Rabbülâlemine müracaat.
Ulemaya, yani Diyanet hocalaræna, öåretmenlere, Prof.lara
müracaat edip onlardan Hayær! Æddia edildiåi gibi Kuranda
devletle alakalæ hükümler yoktur veya varsa da o hükümler
baålayæcæ deåillerdir... ñeklinde fetva mahiyetinde cevap
alacaksænæz ya da Rabbülâlemine müracaat edip diyeceksiniz
ki:
Ya Rabbi! Kuranda ñeriatla alakalæ 500 civarænda ayet
var ya, sen onlaræ geri çek, biz onlaræ istemiyoruz; Biz,
demokrasiyi hayatæmæza tatbik etmek istiyoruz.
Bu ikisinden birini yapacaksænæz! Aksi halde kafir olmanæn yanænda
hem kendiniz eñek olursunuz, hem de size oy verenleri eñekler
yerine koymuñ olursunuz! Çünkü, taåutlaræ destekliyenleri, Kuran
Araf suresinde köpeklere, Cuma suresinde eñeklere
benzetmektedir!..
Hülasatül hülasa:
Bu sizlere bir tebliådir. Ya neñriyat yoluyla cevab verirsiniz ya
da kafir olmanæn ötesinde eñek olmayæ kabul etmiñ olursunuz.
Laf ebeliåi istemeyiz veya tehditlerden korkmayæz!..
Kimse darælmasæn ve kæzmasæn! Zira bunlaræ söylemediåimiz
taktirde, aynæ neticeleri biz de kabullenmiñ oluruz!..
Ey Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan,
Kærgæzistan, Kazakistan!
Sizlere de birkaç sözümüz var: Günün Türkiyesinin liderlerinin
arkasændan gitmeyin! Gördüåünüz gibi, onlar birer kemalisttir.
Kemalistler ise Kemalin kullarædær. Kemal ise Lenin ve Stalinden
geri deåildir. Bu da onlar gibi bir puttur, bir taåuttur ve azælæ bir
kafirdir. Bunun da heykelleri yakænda yækælacak ve çöplüåe
atælacaktær...
Binaenaleyh, sizler yaz-boz tahtasæ deåilsiniz! Aklænæzæ bañænæza
alænæz da Allahæn son Kitabæ Kurana ve son Peygamberi Hz.
Muhammedin sünnetine varæn; kanunundan ibaret ñeriatæna
baålanæn! Anayasanæz Kuran, kanununuz ñeriat, alfabeniz Kuran
alfabesi olsun!..
Tebliåimizi, teberrüken bir kaç ayetle bitirelim:
Kim (ve hangi millet), benim zikrimden (Kitabæmdan ve
ñeriatæmdan) yüz çevirirse, onun için hayat ñartlaræ sækæñær
(darboåazlara girer); siyasî yönden, iktisadî yönden, anarñi
yönünden vesaire darboåazlara girer ve iki ipin ucunu bir
araya getiremezler; tersine arkalaræna sæåændæklaræ taåutlaræn
heykelleri yækælarak, münafæklaræn maskeleri düñer de asæl
çehreleri gözükür. Ve biz, onlaræ kæyamet gününde kör olarak
hañr edeceåiz!.. O da Ya Rabbi! Beni niye kör olarak
hañrettin (sualine cevaben) Allah diyecek: Senin yaptæåæn
gibi biz de yaptæk; ayetlerimiz (ve ñeriatæmæz) sana geldi de
sen onlaræ terk ettin! Ñimdi sen de körlük içinde terk
olunacaksæn! Ve iñte biz, añæræ gidip Rabbisinin ayetlerine
inanmayan kiñileri böyle cezalandæræræz; ahiretin azabæ ise,
daha ñiddetli ve daha devamlædær. (Taha, 124-127)
Tebliå bizden, tevfik ve hidayet Rabbülâleminden!
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