El-Emir ven-Naib Cemaleddin Hocaoålu (Kaplan):
ÖZGÜR GÜNDEM GAZETESÆ'NÆN SORDUÅU SUALLERE CEV
APLAR:
CEVAPLAR:

"Kuruluñumuz Saadet Devri
bir devleti model alan Æslam
Devleti'ni hedeflemiñtir!"
Özgür Gündem Gazetesi kendisinin de belirttiåi gibi
kendi sorduklaræ bir çok sorunun cevabænæ yayænlamamæñ
ve verilen cevaplardan bir kæsmænæ da eksik
yayænlamæñlardær. Bu yüzden soru ve cevaplaræn tam
metnini yayænlæyoruz.
„ÖZGÜR GÜNDEM -KÖLN
Sayæn Cemalettin Kaplan, añaåædaki sorularæ
gazetemizin günlük bir gazete olduåunu ve
sayfalarænæn darlæåænæ göz önünde bulundurarak
yanætlar ve tarafæmæza iletilmesini saålarsanæz bizleri
sevindireceksiniz. Teñekkür ediyoruz.
1- Sayæn Cemalettin Kaplan, basænda sürekli olarak
„Kara Ses“ olarak adlandærældænæz. Bize bunun
nedenlerini açæklar mæsænæz?
2- Bugün lideri olduåunuz Æslami Cemaatler
Hareketi’ni ne zaman örgütlemeye bañladænæz?
Diåer Æslamî akæmlarla yollarænæz neden ayrældæ?
3- 12. Eylül 1980 tarihinde silah zoruyla iktidaræ
ele geçiren beñ general kendilerini en iyi Kemalist
ve laiklik taraftaræ olarak ilan ettiler. Ama aynæ
dönemde Türkiye’de en fazla cami ve Æmam-Hatip
okullaræ açældæ. Bu nedenle kemalistlerin her
dönemde dini karñælaræna aldæklaræ söylenebilir mi?
4- Basæna yansædæåæ gibi Suudi Arabistan’æn verdiåi
mali destekle ve 12. Eylül generali Kenan Evren’in
de bilgisi dahilinde yurtdæñæ da dahil olmak üzere
„Rabæta“ denilen örgüt örgütlenmeye bañladæ.
Bundaki amaç sizce neydi? Sizin ve çevrenizin bu
örgütle iliñkileri oldu mu?
5- Özellikle Æran’daki Æslam devriminden sonra
Æslamî hareket dünyada bir geliñme gösterdi. Ancak
ortada bazæ iddialar var. ABD, Suudi Arabistan eliyle
Æslam’æ „liberalleñtirmek“ istiyor. Bu nedenle Refah
Partisi’ne ciddi mali destekler sunduåu söyleniyor.
Bu konuda siz neler düñünüyorsunuz?
6- Türkiye’de ve yurtdæñænda Æslami akæmlar oldukça
çeñitlilik gösteriyor. Siz kendinizi bu çeñitliliåin
neresinde sayæyorsunuz?
7- Köln’de yaptæåænæz Hicrî Yælbañæ Toplantæsæ’nda
„Kemalistlerin Anadolu’yu iñgal ettiklerini, bu
nedenle bu iñgalcilere karñæ savañacaåænæzæ“
söylediniz. Bu mücadelenin kapsamæ nedir?
Türkiye’de ve Avrupa’da mücadele yöntemleriniz
neler olacak? Türkiye üniversitelerinin 27 rektörünü
„Uyaræyoruz“ dediniz. Bunlara karñæ fiili bir eyleminiz
gündeme gelebilir mi?

8- Diyelim ki, Kemalistler „Æñgal ettikleri Anadolu
topraklarænæ“ gönül ræzasæyla terketmediler.
Gündeme silahlæ çatæñmalar gelebilir mi? Bu konuda
askerî bir hazærlæåænæz var mæ? Mücadele biçimleri
bakæmændan gerek Türkiye, gerekse dünyada
kendinize en yakæn gördüåünüz örgüt hangisi?
9- Bir de özellikle „Güneydoåu“ da „Hizbullah“
diye bir örgüt ortaya çæktæ. Bu örgütün Kürt
bölgelerinde bir çok siyasî cinayete katældæåænæ,
gazetecileri öldürdüåünü, devletin kontrgerillasæyla iç içe olduåunu gösteren bir çok bilgi
var. Bu örgütü nasæl deåerlendiriyorsunuz?
10- Türkiye’de aynæ zamanda Hizb-i kontra olarak
da adlandærælan bu örgütle sizin iliñkileriniz oldu
mu? Æliñkide bulunduåunuz Afganistan Hizb-i Æslami
veya Filistin HAMAS hareketiyle bu örgütün bir
benzerliåi var mæ?
11- Son dönemde Æslamî hareket bir geliñme
göstermesine raåmen bir kaç merkeze bölünmüñ
durumda. Bunlardan en belirgini Suudi Arabistan
ve Æran olarak kendisini göstermektedir. Æran’daki
Æslamî devrimi nasæl deåerlendiriyorsunuz?
Æliñkileriniz var mæ? Veya Æran uluslararasæ Æslamî
hareket içinde nasæl bir rol oynuyor?
12- Kürt sorunu son yællarda PKK’næn yürüttüåü
gerilla savañænæn da büyük etkisiyle Türkiye’nin
gündeminin birinci maddesi haline geldi. Bu sorun
hakkænda ne düñünüyorsunuz? Somut bir
programænæz var mæ? Sizce Kürt sorunu salt ahlaksal
ve vicdansal bir sorun mudur? Yoksa bölgede otuz
milyonluk bir halkæn kaderini belirleyecek siyasî bir
çözüme mi muhtaçtær?
13- Son bir kaç yælda gerek yurt içinde gerekse
yurt dæñænda Æslamî hareket içinde Kürt sorununa
bakæñ açæsæ tartæñælmaya bañlandæ. Hatta bazæ
örgütlerden Kürtler, Türk Æslamcælar’æ „Kürt sorunu
konusunda resmî ideolojiyi savunuyorlar“ diyerek
ayrældælar. Sizde böylesine bir geliñme oldu mu?
14- Kürtlerin kendi Æslamî örgütlenmelerini nasæl
buluyorsunuz? Örneåin bir Yurtsever Dindarlar
Birliåi’nin kurulmasænæ nasæl karñæladænæz?
15- Sizce Ñeyh Sait salt dinî bir lider miydi? Yoksa
Kürt halkænæn bañkaldæræñænæ örgütleyen ve Kürtlerin
özgür olmasæ için mücadele eden biri miydi?
16- Kürt sorunuyla birlikte bugün Said-i Nursi
yeniden tartæñælmaya bañlandæ. Sizce neden
Kemalistler yællarca onun salt dini yanænæ önde
tuttular, geliñmesine olanak saåladælar? Onun aynæ
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zamanda bir Kürt düñünürü ve zamanænda bir Kürt
yurtseveri olduåunu gizlediler.
17- Kur’an-æ Kerim’in kürtçe yayænlanmasæ için
çabalaræn olduåu bilinmektedir. Mevlüt zaten daha
önce Kürtçe basælmæñtæ. Bu türden çalæñmalaræ nasæl
karñælæyorsunuz?
18- Genel Kurmay, Güneydoåu’da kirli savaña
herkesin katælmasæ için bir çaåræ çækardæ. Adænæ da
„Topyekün mücadele“ koydu. Siz kendinizi bu
topyekün savañ içerisinde görüyor musunuz?
Görmüyorsanæz neden?
19- Köln toplantæsændan sonra Ankara DGM savcæsæ
Nusret Demiral yældæræm hæzæyla hakkænæzda dava açtæ.
Dæñiñleri Bakanlæåæ açæklama yaptæ, Türk basænæ,
örneåin müslüman geçinen Tercüman gazetesi
dahi sizi hedef haline getirdi. Bir anlamda
jurnallediler. Almanya’ya bir takæm mesajlar verildi.
Bu durumdan buradaki çalæñmalarænæz etkilendi mi?
20- Burada ve Türkiye’de gizli çalæñæyorsunuz.
Gücünüz ne kadar? Örneåin Almanya’da kaç cami,
dernek ve kuruluñu kontrol edebiliyorsunuz? Alman
makamlaræ bu çalæñmalarænæzæ nasæl karñælæyor?
21- Uzun yællardan beri yurt dæñændasænæz. Türkiye’ye
dönmeyi düñünüyor musunuz?
22- Gazetemiz aracælæåæyla Türk ve Kürt
müslümanlaræna vermek istediåiniz bir mesaj var
mæ?
NOT: Yazænæza otobiyografænæzæ da ekler misiniz?
Yazdæåænæz kitaplaræn isimleri ve yayænlarænæzæ da
belirtirseniz seviniriz. Fotoårafænæzæ da rica ediyoruz.
Yeniden teñekkürler.“
Cevap: 1- Bize „Kara Ses“ diye bir lakap takmalarænæn
sebebi, Kemalistlerin aciz ve haksæzlæklarænæn ifadesidir.
Medenî insan, ortaya atælan bir iddiaya karñæ, yanlæñ
olduåunu ileri sürer, ilmen ve fikren delillendirir ve karñæ
tarafæ bu suretle iknaa çalæñær. Medenî deåilse veya hatalæ
kendisi ise, ñahsa ve ñahsiyete hücum eder ve
hakaretamiz ifade ve beyanlarda bulunur. Kenan Evren
Adana Çukurova Üniversitesi’nde bizim bir bandæmæzæ
toplantæya getirir, ne kendisi ve nede hampalaræ verecek
cevaplaræ olmadæåændan aralarænda anlañmæñ gibi, iyisi
mi biz buna „Kara Ses“ dersek iñini bitirmiñ oluruz da
insanlar, bundan nefret edip terkederler. Halbuki hiç de
öyle olmadæ; „Deveye köpek ürer kabilinden“ gülüp
geçtiler.
Cevap: 2- Bugün bañænda bulunduåumuz cemaat,
bundan takriben on sene öncesi teñekkül etmiñtir. Bu
cemaat aslænda partici idi. Parti ise müslümanæn ruhuna
da metnine de aykæræ idi. Biz, vahye dayanan
Peygamberî bir sistemi kendilerine anlatænca, particileri
terkedip bize geldiler. Daha doårusu; diåer kuruluñlar
ya particidir ya da tavizcidir veyahut da, Kemalistler de
olduåu gibi, laik kafalædærlar. Biz de ise; ne laik kafalælæk
vardær, ne tavizci ve ne de parti gibi, Æslam’a yabancæ bir
sistem vardær. Bizim sistemimiz ve bizim davamæz; vahye
dayanan, tamamen Æslamî bir devlet kurmaktær.
Metodumuz ise, Peygamberî bir metoddur; bu da yine
tamamen vahye dayanær, kaynaåænæ Allah’tan alær!..
Æñte böyle bir davayæ hedefliyen ve böyle bir metodla

yola çækan ve bu yolla o hedefe giderken, ne pahasæna
olursa olsun, taviz vermiyen bir kuruluñun hedefte,
metodda ve taviz üstüne taviz vermede böyle olmæyan
diåer kuruluñlarla elbette yollaræ ayrælmæñ olacaktær.
Cevap: 3- Türk ordusu her devirde ve her dönemde
dine karñædær. Çünkü kemalist zihniyetle yetiñtirilmiñdir.
Kemalist zihniyet ise, komünist zihniyetten daha fazla
Æslam’a ve Æslam Ñeriat’æna düñmandær. Bu itibarla, Türk
ordusuna, kæzæl ordu ismini de verebilirsiniz! Beñ
generalin idareye geldikleri dönemde yapælan camilerin,
açælan Æmam-Hatip Okullaræ’næn daha önceki dönemlere
nazaran sayæca çok olmasæ, bunlaræn dine karñæ
olmadæklarænæ göstermez. Çünkü, her dönemde olduåu
gibi, bunlaræn döneminde de bu binalar tamamen halk
tarafændan yapælmæñtær. Yani, kendileri bütçeden para
ayærmamæñlardær, camiilerin açælæñæ, bunlaræn iznine baålæ
deåildir. Ænñaatlaræ bitmiñ olan Æmam-Hatip Okullaræ’næn
açælæñæna izin vermemeklik edemezlerdi. Alañaåæ ettikleri
idare genelde kendilerini tasvib etmiyordu ve bir nevi
karñælarænda idi. Tutunabilmeleri için halka ñirin
görünmek istiyorlardæ. Dolayæsiyle, halkæn kendi parasiyle
yaptærdæklaræ Æmam Hatip Okullaræ’næ açmalaræ kendileri
için bir taviz de olsa, açmamazlæk edemezlerdi.
Binaenaleyh, bu kabil hareketlere bakarak bunlar dine
düñman deåildir, demek isabetli deåildir.
Cevap: 4- Bu suale isabetli bir cevap vermek için
Amerika’næn Æslam Dini’ne karñæ tavrænæ çok iyi bilmek
lazæmdær. Amerikan halkæ hæristiyandær ve hæristiyanlæk
kilisesine baålædær. Ñu da ortaya çækmæñtær ki, Hæristiyanlæk
Æslamî akæmlaræn karñæsænda mukavemet edecek bir
güce sahip deåildir. Neden? Çünkü, Æslam, vahye
dayanan, ilhamænæ Kur’an’dan alan, tabii ilimlerle asla
çatæñmayan, insanæn ruh yapæsæna da, madde yapæsæna
da tæpa tæp uyan ve tatmin eden bir din olmanæn yanænda
Hæristiyanlæk, miyadænæ doldurmuñ, ilahi hüviyetini
kaybetmiñ, hurafeler bataklæåæ haline gelip dejenere
olmuñ bir dindir. Bu itibarla Amerika, biliyor ve inanæyor
ki, „Ben, bozulmuñ böyle bir dinle, her ñeyi cihanñümul
olan Æslam’æn karñæsæna çækæp Æslamî cereyanlaræ
durdurmamæz mümkün olmæyacaktær. Æñte bu tehlikeyi
gören Amerika, iki silahla Æslam’æn karñæsæna çækacaktær.
Bunlardan biri demokrasi, diåeri de Æslam’æ yine
müslümanlaræn eliyle bozmak ve kendisinin istediåi bir
hale getirmek.
Burada istidrat yoluyla bir hakikatæ anlatmak gerekiyor:
Bir vakitler, Æslam düñmanlæåænæn temsilciliåini, Ængilizler
yapæyordu ve onun bu düñmanlæåæ Selanikli Mustafa’yæ
yetiñtirip, iñin bañæna Türk Milletinin bañæna getirmesi,
Æslam âleminin birliåini saålæyan Hilafet’i kaldærmasæ,
Ñeriat’æ laåvedip dini devletten ayærmasæ ve bu suretle
dini devletsiz, devleti de dinsiz bærakmasæ ve neticede
dinin kol ve kanadænæ kæræp onu güçsüz bærakmasæ
noktasæna kadar sürdü. Ve bu noktadaki Æslam
düñmanlæåæ görevini Amerika’ya devrederken ñöyle
demiñ oluyordu:
„Ben; yetiñtirdiåim Mustafa Kemal’in eliyle, bir taraftan
Hilafet’i kaldærtarak Æslam âleminin birliåini parçaladæm;
bir taraftan da dini devletten ayærarak kol ve kanadænæ
kærdæm ve onu güçsüz ve zararsæz hale getirdim ve
nihayet Æslâm, bugün hæristiyanlæk âlemi için bir tehlike
deåildir. Bunu bilesin! Fakat bu, kâfi deåildir; Mühim
olan onun bu güçsüz halini ilelebed devam ettirmektir!

-2-

Yoksa, bu din, kærælan kol ve kanadænæ tamir eder, din ve
devletini birleñtirir, Hilafet’i ihya eder, Æslam birliåini
saålar ve daha sonra karñænæza çækar!“
Tavsiyeler:
(Ængilizler, Amerika’ya tavsiye eder ve der ki:)
„1- Adamlar yetiñtirip, lime lime olan devletlerin bañæna
onlaræ geçireceksin ve fakat onlaræn ipi senin elinde ve
emrinde olacaktær. Verdiåin istikamette gitmedikleri
takdirde alañaåæ edip yerlerine yeni kuklalar,
getireceksin! Bu, kâfi gelmiyorsa, hükümet darbeleri
yapacak, askeri idareleri iñin bañæna getireceksin ve
çizgiden çækæp Ñeriat’tan, devletten bahsedenler olursa,
asker kafasæyla bunlaræn bañænæ ezeceksin!
2- Ve ñayet bu suretle ve ñiddet kullanarak devlete
doåru giden adæmlaræ durdurmak mümkün olmazsa,
aålæyan çocuåun aåzæna meme verircesine yine ipin ucu
sende olmak kaydiyle ælæmlæ, yani namaz kælan ve fakat
Ñeriat’æ saptæran kiñileri iñin bañæna getirirsin veya dinden,
imandan bahseden ve fakat yine ipin ucu senin elinde
olup ve aynæ zamanda demokrasi metodunu
benimseyen partiler kurdurursun ve bu suretle de
müslümanlaræ avutur ve uyutursun!.. (Misal istenirse:
Namaz kælan Özal, inñaallah, mañaallah diyen Demirel!
Æñte münafæk tipli insanlar! Bunlar yerine göre namaz
kælæp, „inñaallah, mañaallah“ deyip müslümanlarla
beraber olurlar! Diåer taraftan da „Biz Ñeriat’a karñæyæz,
biz teokratik devlete karñæyæz“ diyerek kâfir yanænda
olduklaræ imajænæ verirler. Partilere misal ise, ikiyüzlü
liderleri iñin bañæna koyarsæn: Onlaræn bir ayaåæ camiide
müslümanlaræn yanænda, dinden imandan bahsederler,
bir ayaklaræ anætkabirde olup kemalistlerle beraber
olurlar, derler ki, „Bizim partimizin dinle bir ilgisi yoktur,
biz Atatürk’e karñæ deåiliz, saygæ duruñuna herkesten
önce geldik. Kurmak istediåi aåær sanayiyi biz kurduk,
saå olsaydæ bizim partimizi seçerdi, laiklik dinsizlik
deåildir; laiklik din hürriyetinin te’minatædær,“ derler ve bu
suretle de kemalistlerin yanænda olduklarænæ ima
ederler...)
3- Yalnæz bir ñey eksik kaldæ. O da malî kaynak! Petrolu
zengin olan devlet ve milletlere yanañær, onunla dostluk
kurar, onlaræn saltanat ve krallæklarænæn garantilerini
üzerine alærsæn ve bu ñekilde çeñitli isimler altænda
ajanlarænæn ve adamlarænæn para kaynaklarænæ saålar, din
kisvesi altændaki görevlilerden de onlaræn maañlarænæ verir
ve onlaræ midelerinden sisteme baålarsæn ve neticede
„Gel keyfim, gel!..“ dersin ve rahat edersin!..
Æñte Rabæta ve iñte kuruluñundaki gaye! Millî Görüñ’te
iken bize de bir hocalar listesi geldi. „Ben, böyle karanlæk
kuruluñlardan para almam!..“ diyerek ismimin silinmesini
istedim ve ondan sonra da o maksatla Rabæta’dan
birkaç sefer gelenler oldu ise de reddettim.
Cevap: 5- Bu sualin cevabænæ da dördüncü cevaptan
çækarabilirsiniz.
Cevap: 6- Biz kuruluñ olarak bütün bu akæmlaræn
dæñændayæz. Zira kuruluñumuz; Saadet devri bir devleti
model alan Æslam Devleti’ni hedeflemiñ, peygamberî bir
metodu benimsemiñ ve bu metodla hedefe giderken
ne pahasæna olursa olsun, taviz vermemeye azmetmiñ
ve nihayet her ñeyini fetvaya baålamæñtær. „Ümmet“
noktasændan hareket ederek ærkçælæåæ ñiddetle reddetmiñ
ve nihayet her ñeyini fetvaya baålamæñtær. Æñte bu ñart
ve bu vasæflaræ bünyesinde toplayan böyle bir kuruluñ,

ne Anadolu’da vardær ne de Avrupa da!..
Cevap: 7- Anadolu’daki mücadelemizin ve
yöntemimizin sænær ve ñeraitini tayin ve tesbit edecek
merci Æslam fækhæ ve Æslâm ñurasædær. 27 üniversite
rektörüne tebliå mahiyyetinde açæk mektuplar gönderdik.
Daha da göndereceåiz ve basæn yoluyla onlaræ köñeye
sækæñtæracaåæz. Umursamaz veya haylazlæk yaparlarsa,
hocalaræ olarak, kulaklarænæ çekeriz...
Cevap: 8- Bu sualin cevabæ, yedinci cavapta vardær ve
aynædær. Bizde koalisyon ortaklæåæ yoktur ve olamaz.
Çünkü, kuruluñlar arasænda az taviz verenlerle çok taviz
verenler arasænda pek fark yoktur. Bir kazan su düñünün;
içine düñen necis, ister bir damla olsun, isterse bir kilo!
Ækisi de suyu necisler ve artæk o su ile ne abdest alænær ve
ne de içilir?
Cevap: 9- Yukarda gördük: Tebliå açæk, teñkilatlanma
gizlidir. Bu itibarladær ki, yeri ve yurdu ne olursa olsun,
soyu, dili ve rengi ne olursa olsun, farketmez. Mühim
olan söz, fiil ve hareketleridir ve bu hareketlerin edillei ñer’iyyeden kaynaklanmalarædær. Æñte ölçü budur; Ve
bu ölçü aynæ zamanda „Ümmet ölçüsüdür.“
Binaenaleyh, ferd olsun, kuruluñ olsun ve hatta devlet
olmuñ olsun; söz, fiil ve hareketleri ümmet ölçülerine
uyuyorsa ona „Æslamî hareket“ der, onunla iñbirliåine
gireriz. Yok, ñayet hareketlerinin esas ve prensiplerini
ortaya koymamæñlarsa, onlaræ ñübhe ile karñælar,
mahiyyetlerini, bütün veche ve gerçekleriyle ortaya
koymalarænæ ve neñriyat hayatæna intikal ettirmelerini
kendilerinden isteriz. Ve ñayet hareketlerinin mahiyet
ve hakikatlerini açæk, net ve kesin bir ñekilde ortaya
koymazlar veya fiiliyyat ve icraatlaræ, ortaya koyduklaræ
esas ve prensiplerine uymazsa, yine kendilerine ñüphe
ile bakar ve tenkid ederiz. Demek oluyor ki, isim mühim
deåildir. Neden? Çünkü bir kaide vardær: „Kiñinin iñi
aynasædær, lafa bakælmaz!“
Keza; bahis mevzuu edilen bir kuruluñun bañka bir
kuruluñla benzerliåinin olup olmadæåæ ölçüsü, yine bu
ölçülerdir. Ölçüyü açæk, net ve kesin bir ñekilde vermemiñ
ise, onlar arasænda bir mukayese ve deåerlendirme
yapmamæz mümkün olmaz.
Binaenaleyh:
10. ve 11. suallerinizin cevaplaræ da bu bölümdedir.
Ancak Æran’a ve Æran’daki devrim hareketine bakæñ
açæmæzæ
prensiplerimizin
(10.
maddesinden
okuyabilirsiniz.)
Cevap: 12- Gündeme gelip gelmemesi , sayæsænæn azlæk
veya çokluåu, bir milletin ümmet olma vasfænæ
deåiñtirmez. Bunu belirttikten sonra, bu meselenin
büyümesi, yönetime Æslam’æn hâkim olmamasændandær.
Çünkü Æslam, hiçbir ærka, millete üstünlük vermemiñ ve
bütün müslümanlaræ eñit kabul etmiñtir.
Æslam âlemi içerisine laiklik fikrinin yerleñtirilmesinin
ardændan, bütün müslümanlaræ birbirine baålayan bu baå
kopmuñ, yeni yönetimler de ærkçælæk esasæ üzerine
kurulmuñtur. Æslam topraklaræ haçlælaræn hile ve desisesi
ile parçalanmæñ, ufak toprak parçalaræna bölünmüñ ve
aralaræna kalæn sænærlar örülmüñtür. Bu her toprak
parçasænæn içerisinde deåiñik ærktan kavimler kalmæñ,
ærkçælæåæ ön planda tutan laik ve ærkçæ yönetimler, azænlækta
kalan kavim mensublaræna zulmetmiñler ve onlaræn her
türlü tabii haklaræna yasak koymuñlardær.
Bunun Anadolu’daki sebebi de kemalizmdir. Kemalizm
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devam ettiåi müddetçe karmañæklæk ve olaylar devam
edecektir. Bunun tek çaresi kemalist düzenin yækælmasæ,
Æslam’æn hâkim olup, ümmet fikrinin tesis edilmesidir.
O zaman her türlü zulüm, fesad, ortadan kalkacak;
„Ne mutlu Türküm diyene!“ teraneleri yok olacaktær.
Herkes dilinde, kültüründe, yönetiminde serbest olup
tek gaye Æslamæn yüceltilmesi olacaktær.
Nitekim Hz. Peygamber’in (s.a.v.) yanænda ve devlet
idaresinde çeñitli ærklara mensub elemanlar ve
kumandanlar vardæ. Onlar çeñitli ærklara mensublardæ
ama bir tek gayeleri vardæ; O da Ælâ-i Kelimetullah’dæ.
Hiçbirinin ærkæ, rengi, dili inkâr edilmiyor,
yasaklanmæyordu. Habeñli olmasæ hasebiyle Bilal-i
Habeñi, Farslæ olmasæ hasebiyle Selman-æ Farisî, Suheyli
Rumi deniyordu.
Cevap: 13- Hangi soydan olursa olsun, ümmet olma
vasæf ve ñartlarænæ muhafaza edenleri tasvib eder ve
onlarla iñbirliåine gireriz. Ñayet muhafaza etmede kusur
ve hatalarænæ görürsek, kusurlarænæ ikmal, hatalarænæ tashih
etme yolunda tebliåatæmæzæ yapar; ikaz ve irñada
çalæñæræz...
Cevap: 14- Ayræ ayræ isimler altænda teñkilatlanma iki
sebepten ileri gelir. Bunlardan biri mahallî ve idarîdir.
Yani, hedef ve gayede bir fark yoktur; sadece
hizmetlerin ve irtibatæn daha kolay ve daha verimli olmasæ
bakæmændan olursa ve aynæ merkezden idare edilirse bu
güzeldir ve hatta lüzumludur. Mesela: Bizim Avrupa
teñkilatænæn bölgelere veya Avrupa devletlerine ayrælmasæ
veyahut „Avrupa ve Türkiye“ kuruluñlaræ diye ayrælmasæ
ve daha geniñ manada „Avrupa, Türkiye, Ængiltere,
Amerika, Mæsær ve benzeri“ gibi, bulunduklaræ millet ve
devletlere izafeten ayræ ayræ isim almalaræ gibi ki, bunda
dediåim gibi, bir sakænca yoktur ve hatta zarurîdir.
Ve ñayet böyle deåil de ayræ bir bañçekmek, ümmet
olma fikrini bir tarafa bærakæp tamamen mahallî ve ærkî
vasæf ve ñartlaræ esas alan, kendilerine „Æslamî kuruluñ“
ismini verseler de tasvib etmeyiz.
Cevap: 15- Ñeyh Said’i, biz sadece dinî lider olarak
tanæmaktayæz. Æki delil: Bunlardan biri, Ñeriat ahkamænæ
kaldæran Mustafa Kemal ve Kemalistlere karñæ çækmæñ
olmasæ ki, verilen fetva bunu göstermektedir. Ækinci delil
ise; Müftü ve ileri gelenleri yardæma çaåærmada TürkKürt ayæræmæ yapmamæñ olmasædær.
Cevap: 16- Said-i Nursi’yi iki yönden tahlil etmek
lazæmdær. Bunlardan biri, kendinin ñahsiyeti diåeri de
kemalistlerin onu deåerlendirmesi.
Ñahsiyyeti yönünden:
Said-i Nursi; „Falanæn düñünürü, filanæn düñünürü“
demek yerine o, bir Æslam âlimi idi. Hem Æslâm’æ her
yönüyle bilen ve her inceliåine nüfuz eden dünyevî ve
uhrevî cebhelerine vakæf olan bir âlimdi. Fikri de zikri de
Æslam’dæ; Æslâmî çerçevede düñünür, Æslamî çerçevede
düñündüklerini ve bildiklerini dile getirir ve yazæya
dökerdi. Eserleri ortadadær, hilafænæ düñünmek zordur...
Kemalistlerin onu deåerlendirmelerine gelince:
Bir kere bilelim ki, kemalistlerin deåerlendirmeleri bizim
için bir ölçü deåildir. Zira onlaræn herhangi birini
deåerlendirmesinin ölçüsü, ya inkilablarænæn menfaatæ,
yahut da inkilablaræ için gördükleri tehlike! Kemalistler
Said-i Nursi’yi bir Kürtçü olarak deåerlendirip bu vasæfla
karalæyabilirlerdi ve Türkler ’in gözünden düñürüp
eserlerini okumaktan nefret ettirebilirlerdi. Fakat Allah’æn

bir hikmeti idi ki, onlaræ ñañærttæ da onu bir Kürtseveri ve
Kürtçü olarak deåil de bir din âlimi olarak gündeme
getirdiler. Fakat ona „Din âlimi“ demediler, hakkænda
medhedici bu tâbiri kullanmadælar; ona softa, yobaz,
örümcek kafalæ, mürteci ve benzeri tâbirleri kullanarak
efkâr-i umumiyyede ona karñæ nefret duygusunu
uyandærmak istiyorlardæ.
Bañka bir ifade ile: O devirlerde „Mürtecilik“ damgasæ
kemalistlerin elinde bir silahtæ. Muaræz ve muhalif din
âlimlerine karñæ bu silahæ kullanæyorlardæ. Evet Kürtçülük
de onlar için bir silahdæ ama mürtecilik o devir onlar için
daha keskindi. Nitekim; Ñeyh Said’i gözden düñürmek
için daha çok Kürtçülük silahænæ kullandælar, ona „Kürtçü“
dediler. Neden? Çünkü, o devirde ve içinde bulunduåu
hareket, onu gerektiriyordu...
Bu ñekilde deåerlendirmemiz bizim yorumumuzdur.
Bañka türlü yorum da yapælabilir. Yorumumuzda isabet
etmiñ isek, Rabb’imin bir lütfudur. Hata etmiñ isek
ñahsæma aittir.
Cevap: 17- Kur’an-æ Kerim’in Kürtçe tercemesi de
caizdir, diåer dillere terceme edildiåi gibi. Ancak iki ñartla:
1- Terceme meâl ñeklinde olmalæ. 2- Bir fikir edinebilirse
de hüküm çækarma yoluna gitmemeli ve Kur’an’la ilgili
diåer hükümlerde de onu Kur’an hükmüne tabi tutup
ne namazda okumalæ ve ne de ona „Kur’an“ ismi
vermemelidir. Ya ne isim vermeli? „Kürtçe Kur’an
Tercemesi“ demelidir.
Cevap: 18- Hayær görmiyoruz. Çünkü fetvasæ
alænmamæñ ve Allah’æn ræzasæ kasdedilmemiñ bir savañtær.
Körfez Savañæ’nda da böyle demiñtik.
Cevap: 19- Hayær etkilenmedi! Normal ve hatta daha
hæzlæ tebliå hizmetlerimizi Elhamdülillah, devam
ettirmekteyiz!..
Cevap: 20- Yukarda da kaydettiåimiz gibi „Tebliå açæk,
teñkilatlanma gizlidir“ fehvasænca bu sualinizin bununla
ilgili kæsæmlaræna cevap vermiyeceåim. Alman
makamlaræna gelince, müdahele etmediklerine göre
normal karñælæyorlar, demektir.
Cevap: 21- Ñimdilik düñünmiyorum. Kaldæ ki, gidip
gitmememiz ñura’næn kararæna baålædær.
Cevap : 22- Selamlaræmæzla birlikte bizim mesajæmæz
bellidir; ihyasæ ve ilanæ yapælmæñ, anayasasæ yazælmæñ ve
ilan edilmiñ, Tevhid bayraåæ asælmæñ, topraåæ Anadolu,
hükümet merkezi Æstanbul, ordusu, ayært etmeksizin Kürt,
Türk, Arab ve saire topraklaræn sahibi bütün bir ümmet
olan Federe Æslâm Devleti’ni kabul edip onun bayraåæ
altænda bir an evvel toplanmalarædær... Æñte bu meselemizi,
gazeteniz vasætasæyle insanæmæza bir de siz duyurursanæz
biz de memnun ve müteñekkir oluruz!
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