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"Laiklik müslümanlækla
asla baådañmaz!.."
Yekta Güngör; Hürriyet Gazetesi’nin 20.02.1993 sayælæ
nüshasænda ñöyle diyor:
„Görevim, anayasal sænærlar içinde kalarak ulusumuzun
hak ve özgürlüklerini koruyarak, anayasanæn baålayæcælæk
ve üstünlüåünü saålamaktær. Bu arada ulusal deåerlerimizi
ve bizi sonsuza deåin yañatacaåæna inandæåæm ilkeleri
savunuyorum...“
„Benim ölçüm insanlæktær:
Ben laikliåi; adam olmak, hoñgörü, karñælæklæ saygæ ve
sevgi, inanç, aydænlanma, uygarlæk, vicdan özgürlüåü,
akælcælæk, bilimsellik, insanlæk, güvenlik, din ve vicdan
hürriyeti, tüm hak ve özgürlüklerin, baåæmsæzlæk ve
egemenliåin, demokrasinin güvencesi, siyasal, hukuksal
ve ulusal birliåimizin kaynaåæ olarak anlattæm. Bunlaræn
bañænda laiklik geliyor. Dinlere, inançlara tüm ibadet
yerlerine iliñkin tek bir sözcük kullanmayæñæma karñæn
laikliåin tanæmænæ yazmak bile Ñeriat özlemcilerini çileden
çækaræyor! Atatürk düñmanlæåæyla koñut tuttuklaræ laiklik
düñmanlæåænæ benim hakkæmda çirkin terbiye ve gerçek dæñæ
yazælaræyla sürdürüyorlar! Oysa laikliåi anlasalar,
müslümanlæk daha da sæcak olacak, toplumun huzuru da
artacaktær...“
„Laiklik müslümanlækla baådañær“:
Æñte böyle diyen Yekta Güngör, delillerini 12 kalem
halinde særalæyor:
1- Osmanlæ devri bunun delilleriyle doludur,
2- % 92 oy çoåunluåu
3- Cumhurreisi ve milletvekillerinin laikliåi koruma
yemini,
4- Laiklik müslümanlækla çatæñsaydæ 500 sene önce
yabancælara kapælaræ açmazdæk,
5- Laiklik müslümanlækla çatæñsaydæ, Atatürk, Æslamiyet ve
Peygamber hakkænda güzel sözler söylemezdi,
6- Bunca Türk müslüman kalmazdæ,
7- Nerede dine, namaza, oruca, camiye karñæ çækælmæñtær,
8- Akæl dæñæ iñler, akæl dini olan Æslamiyet’le uyuñu rmuydu?
9- Ñeriat’la demokrasi baådañmaz ve laiklik olmazsa
demokrasi olmaz. Ñeriat, sözlük kavramiyle deåil, günlük
anlamiyle tanæmlanmalædær!
10- Ñeriat demek; katæ, baskæcæ, deåiñen kurallaræ gözardæ
edip, deåiñmez kurallaræ bir yana bærakæp tüm aåærlæåæyla
„dinsel yönetim“ demektir. Yoksa Allah’a, Kur’an’a, dine bir
ñey söyleyen yoktur.
11- Laiklik baræñæn, güvenliåin en saålæklæ iklimidir; asla
dinsizlik ve din düñmanlæåæ deåildir.
12- Yönetimde dinsel yansæzlæk, dinlere saygædær.
Cumhuriyetimizi kimseye yæktærmayalæm!..
Æñte Yekta Güngör, özet olarak böyle diyor ve aklænca
laikliåi savunuyor.
Tahlil ve cevaplaræmæz:
1- Æman meselesi:
Anayasa meselesi, her ñeyden önce bir iman
meselesidir; müslümanæn imanænæ ilgilendirir!.. Ñöyle ki,
günümüz dünyasænda iki türlü anayasa vardær. Bunlardan
biri; Allah yapæsæ anayasa, diåeri de kul yapæsæ anayasa!

Allah yapæsæ anayasa ile kul yapæsæ anayasa arasænda telifi
kabil olmayan farklar vardær; birçok noktalarda birbirine ters
düñer, birinin „Evet“ dediåine diåeri „Hayær“ der, birinin
„Güzel“ dediåine diåeri „Çirkin“ der, birinin „Æsabetli“
dediåine diåeri „Hatalæ“ der ve nihayet birinin „Kabul“
ettiåini diåeri „Red“ eder.
Keza; kaynak bakæmændan da aralarænda uçurum vardær;
bunlardan biri hatasæzdær; Allah’æn ilmine dayanær, diåeri ise
hatalarla doludur, yaz-boz tahtasæna benzer; Allah’æn ilmi
karñæsænda aciz ve cælæz beñer kafasæna dayanær. Ve nihayet
bunlardan biri Allah kelamædær diåeri ise, insanlaræn sözüdür.
Ve keza; hakkæ ihkak, adaleti tesis bakæmændan da
aralarænda kabil-i kæyas olmayan farklar vardær; Bunlardan
biri insanoålunu, zahir ve batænæyla, madde ve manasiyle,
geçmiñ ve geleceåiyle, hâl ve istikbaliyle, dünya ve
ahiretiyle ve aynæ zamanda en ince noktalariyle bilen
allamülåuyub veññehadeh olan Allah tarafændan vaz ve
tesis edilmiñ kanunlardær; diåeri ise, insanoålunun sadece
dæñ görünüñünü ve sadece halini bilen ve görünüñüne
bakarak ahkâm kesen ve bu arada dün „Evet“ dediåine
bugün „Hayær“ diyen ve haksæzlæklarla dolu zulüm
kanunlarædær...
Hangisine inanacaksænæz?
Önce Yekta Güngör’e soralæm: Siz bu iki anayasadan
hangisine inanæp iman edeceksiniz? Hangisini beåenip
kabul ve tasdik edeceksiniz? Hangisine „Evet“
diyeceksiniz ve nihayet hangisinden yana olacaksænæz ve
hangisinin bañæna geçip koruma görevini yapacaksænæz?..
Bütün bu suallerin cevabænæ Yekta’dan bekleyedururken,
aklæn, ilmin ve imanæn hakemliåine bañvurup, diyelim ki,
sizler, bu iki anayasadan hangisini beåenip tercih
edersiniz? Adam olma, insan olma, hoñgörü, karñælæklæ
saygæ ve sevgi, inanç, aydænlanma, uygarlæk, din ve vicdan
özgürlüåü, bilimsellik, güvence, egemenlik, siyasal,
hukuksal ve nihayet ümmetsel birliåi saålama ve kaynak
olma yönünden hangisini kabul ve tasdik edersiniz?.. Akæl
da ilim de iman da üçü birden ve hep bir aåæzdan: „Elbette
biz; mantæk ve mâkul dururken, deliliåi; ilim dururken,
cahilliåi, iman dururken, kâfirliåi tercih eder miyiz?!.
Aksini tercih; ahmaklæk olur, aptallæk olur, hayvanlæk
olur, vahñilik olur, kâfirlik olur!..“
Yanlæñ anlañælmasæn!
Bizim hakemliåine bañvurduåumuz akæl, akl-i selim,
Yekta Güngör’ün aklæ deåil! Çünkü ondaki akæl kuñ aklædær.
Kuñ aklæ olmasaydæ, akælsæz güruhun yaptæklaræ anayasanæn
bekçiliåini yapmazdæ; ilim derken, gerçeåin ifadesi olan
ilm-i hakikiyi kasdediyoruz! Yoksa kuñ beyinli Yekta’næn
cælæz ilmini deåil! Eåer onda gerçek manada ilim olsaydæ
cehelenin yaz-boz tahtasændan ibaret olan cahiliyyet devri
anayasasænæ korumayæ üzerine almazdæ!.. Keza; Æman
derken, Allah’æn azamet ve kudretine, sonsuz ilim ve
sonsuz hikmetine olan imanæ kasdetmekteyiz. Yoksa
Yekta’næn, Selanikli Beton Kemal’e olan imanænæ deåil! Zira
Yekta Güngör’de azcæk iman cevheri olsaydæ, ñirk
meclisinin yaptæåæ put anayasasænæn hampalæåænæ üzerine
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almazdæ ve alamazdæ.
Akælsæzlæk, ilimsizlik ve imansæzlæk:
Ñimdi Yekta Güngör’ün akæl sahibi olmadæåænæ, ilim sahibi
olmadæåænæ, iman sahibi olmadæåænæ; laikliåi savunma
yolunda serdettiåi delillerden kendisi de görecek, anayasa
yapæcæsæ güruh da görecek!..
1- Osmanlæ devri, bunun delilleriyle dolu imiñ!..
Æñte böyle diyor, Yekta Güngör! Yekta’ya sormak lazæm:
a) Osmanlæ devleti, elbette dinî bir devletti; her ñeyi dine
dayanæyordu, Ñeriat’la hükmeden bir devletti; bañænda
bulunan devlet reisi, Ñeyh'ülislam’dan fetva almadan karar
veremezdi; öåretim ve eåitim olsun, mahkemeler olsun,
azænlæklar olsun hep Ñeriat’a göre icraat ve tatbikatænæ
yürütürdü. Keza; aile hukuku, ticaret hukuku ve miras
hukuku yine Ñeriat’a göre çalæñærdæ. Elhasæl; her ne kadar
bazæ ferdî ve resmî hatalar olmuñsa da bunlar istisnai
hallerdir. Hiçbir zaman bunlar, Osmanlæ devletinin laik bir
devlet olduåunu göstermez. Yekta Güngör’ün elinde bunun
aksini isbat eden delilleri varsa, iñte meydan göstersin!
Dolu olan delillerden sadece bir kaçænæ versin veya tek bir
tanesini göstersin!..
b) Oy çoåunluåu:
Laik anayasanæn laik allamesi, bakænæz ne diyor? Diyor ki,
anayasaya oy verenlerin sayæsæ % 92 idi. Kendisine
sormak lazæm: Acaba bu çoåunluk, „Edille-i ñer’iyyeden“
hangisine girer? Çünkü, dava laikliåin Æslam’a ters
düñmemesidir. Bu da ne ile bilinir? Din nokta-i nazarændan
muteber olan Kitab, sünnet, icma veya kæyas delillerinden
biriyle sabit olursa! Oy çoåunluåu bunlardan biriyle sabit
olmadæåæna göre, Yekta Güngör’ün hem davasæ düñmüñ,
hem de kendi cehlini ortaya koymuñtur.
Çoåunluk her yerde delil deåildir:
Çoåunluk, diåer tabiriyle ekseriyet, daha bañka bir tabirle
cumhur, mutlak manada delil olamaz ve illa da onunla
amel edilmez. Gerçeåi bilmenin ve bulmanæn delili haktær;
hakkæ bulmaktær. Æñte bu hikmete binaendir ki, edille-i
ñer’iyye; kitab, sünnet, icma-i ümmet, kæyas-æ fukaha
olmak üzere dörttür. Kitab ve sünnet; bunlaræn bañænda
gelir ve bunlara „Nass“ denir. Bu iki kaynaåæn kat’î hüküm
ifade etmeleri ñarta baålædær. Sübutu da delaleti de kat’î
olacaktær. Yoksa her ikisi zannî olursa veya sübutu kat’î,
delaleti zannî ise, veyahut da sübutu zannî, delaleti kat’î
olsa bile, yine bu üç ñeklin ifade ettiåi hüküm zannidir.
Ñartlarænæ haiz icma delili, kat’iyyet ifade ederse de
fukahanæn kæyas veya ictihadæ zannî birer delil olup ifade
ettikleri hükümler zannidir. Bu arada ñunu bilmek lazæm:
Nass varken ictihada gidilmez ve bu, ñu ñekilde formüle
edilmiñtir: „Mevrid-i nassda ictihada mesaå yoktur.“
Keza; Delillerin kesreti, genelde tercih ifade etmez.
Binaenaleyh, aralarænda taarruz vaki olan iki hükümden
birinin ravisinin ekseriyeti tercih sebebi deåildir; ñöhret
derecesine ulañmadækça. Yine bir taraftaki nassæn veya
kæyasæn çoåunluåu da tercih vesilesi deåildir.
Demek oluyor ki, demokrasideki ekseriyyet sistemi,
genelde Æslam’da ve Ñeriat sisteminde yoktur. Bakænæz
Kur’an ne diyor? „Yeryüzünde onlaræn çoåunluåuna
uyacak olursan, seni Allah’æn yolundan ñañærtæp
saptærærlar. Onlar ancak zanna uyarlar ve (onlar ancak)
zan ve tahminle yalan söylerler.“ (En’am, 116)
O halde ekseriyet, baålayæcæ deåildir; bazen tercih
vesilesi olursa da her yerde olmaz. Neden? Çünkü,
Æslam’da tercih, haktær ve hakkæn zuhurudur ve hakka en
yakæn olanædær. Allah Resulü (s.a.v.); Uhud Savañæ’nda
ekseriyete bakarak karar vermiñ ise de, Hendek
Savañæ’nda savañæn durdurulmasæ mevzuunda akalliyete,
hendeåin kazælmasænda bir kiñinin teklifine göre karar
vermiñ, Hudeybiye anlañmasænda ise, bizzat kendisi
neticeyi karara baålamæñtær.

Ve netice:
O halde Özden’in, % 92 çoåunluåu Allah indinde
vehakkæn tecellisinde muteber bir delil deåildir. Ve
dolayæsæyle „Laiklik müslümanlækla baådañær“ sözü
geçerli ve isabetli deåildir. Ama Yekta, bunlaræ nereden
bilsin? Çünkü, Beton Kemal kâfiri, ilmin, Ulum-i Arabiyye
ve Ulum-i ñer’iyyenin ve nihayet Æslam hukukunun kökünü
kazædæ ve Yekta gibilerin tahsiline imkân bærakmadæ!..
3- Cumhurbañkanæ’næn ve milletvekillerinin and içmeleri
ve „Bunlar müslüman deåil mi?“ ñeklindeki sözü ve
sorusu, cidden cahilce ve ahmakça bir fikirdir. Neden?
Çünkü, bunlar da sizin gibi, dinî ilimlerden behresi
olmayan birer cahil! Lütfi Doåan gibiler varsa da biraz
kitab karæñtærmæñ olmasæna raåmen, cesaret diye birñeyi
yok; getirip açæktan açæåa boyunlaræna birer haç assalar
yine de sesleri çækmaz!..
Özden soruyor ve diyor ki, „Bunlar müslüman deåil
mi?“ Cevabæmæz odur ki, bunlara müslüman diyebilmemiz
için, tevbekâr olmalaræ ve tecdid-i iman ve nikâh yapmalaræ
ñarttær. Çünkü, defalarca söylediåimiz gibi, günün
Türkiyesi’nin meclisi, dünün Dar’ün-Nedve’sidir. Æçindekiler
ise, dünün Mekke Ebu Cehilleri’nden farksæzdær. Zira o
kapædan içeri giren, artæk müñrik olarak çækar! Zira orasæ,
ñirk binasædær; put binasædær; müñrik ve aynæ zamanda bir
put olan Selanikli’nin ñirk sözleri ve put timsali
kürsüsünün arkasænda yazælæ ve asælædær. Onlar orada yazælæ
ve asælæ iken bir müslümanæn oraya girmesi ve oturmasæ
caiz deåildir... Bir misal verelim:
Anlatældæåæna göre, vaktiyle Rusya’da bir köpek fabrikasæ
varmæñ! Bu fabrika, köpeklerin derisini yüzermiñ! Bir
tarafændan atælan köpekler öbür tarafændan derisi yüzülmüñ
olarak çækar! Arada bir fark var. O da ñu: Fabrikaya atælan
köpekler farklæ renkte; beyaz, siyah, gri veya bañka bir
renkte! Fakat öbür taraftan çækarken hep kæzæl renkte
çækæyor! Bu yönden aralarænda bir fark yok!..
Bu misali mümesselünlehe tatbik ettiåimizde görülecektir
ki, parti tüzüklerinin hazærlanæp bakanlæåa verildiåi andan
itibaren kâfirleñme bañlamakta, parti binalaræna put
sembolü resimlerin asælmasæ, demokrasinin koyduåu
sandæåa girip çækælmasæ, kürsüye gelip kâfir anayasayæ,
Atatürk ilke ve kanunlarænæn korunacaåæna yemin
edilmesiyle devam ederek, ñirk meclisine girip çækælmasæ,
hele hele zaman zaman Anætkabir’e gidip saygæ ve tazim
yapælmasæ, artæk isnanæ din, iman, nikâh yönünden, derisi
yüzülmüñ köpek misali kæpkæzæl hale getirmez mi? Ve bu
hale gelen kiñilerin yeminleri, nasæl olur da ñer’î bir delil
olup, laikliåin Æslam’la baådañabileceåi kaziyyesinin
delilleri arasæna yerleñtirilir? Buna kargalar da güler!..
4- Güngör, delillerini serdetmeye devam ediyor ve diyor
ki; „Laiklik müslümanlækla çatæñsaydæ, 500 yæl önce
ülkemize sæåænanlara (yahudilere) kapælaræmæzæ
açmazdæk!..“
Cevabæmæz odur ki, mültecilere kapælarænæ açmasæ, laik
düzenle baådañdæåænæn deåil, tersine laikliåe ihtiyaç
duymadæåænæn delilidir. Zira Æslam’æn özünde ve yapæsænda
bu mevcuttur: Kendisine sæåænanlaræ, bünyesinde yer verip
barændærmak, onlara din hürriyeti vermek ve onlaræ zæmmî
hukukuna tabi tutarak hayat hakkæ tanæmak!.. Kur’an ñöyle
der:
„Eåer müñriklerden biri, senden eman isterse, ona
eman ver; öyle ki Allah’æn sözünü dinlemiñ olsun;
sonra onu güvenlik içinde olacaåæ yere ulañtær. Bu,
onlaræn elbette bilmeyen bir topluluk olmalaræ
sebebiyledir.“ (Tevbe, 6)
Ayette görüleceåi üzere, müslümanlæk, deåil ki, Ehl-i
kitab olan yahudilere eman verip sinesinde barændærmak,
müñriklere bile istedikleri zaman komñuluk hakkæ tanæyor,
sonra güvenlik içinde Kur’an ayetlerini dinlemelerine
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müsaade etmenin yanænda yine güvenlik içinde emin bir
bölgeye gitmelerine izin veriyor. Æñte bu, laik düzenin
mevcudiyyetinin bir neticesi deåil, Kur’an’æn nassæyla sabit
olan bir hükümdür...
Binaenaleyh, Güngör’ün bu delili davasænæ deåil,
davasænæn nakæzini isbat etmektedir. Buna Usul-æ Fækæh
dilinde „Fesad-i vazi“ denir. Ama Yekta Güngör, bunlaræ
nerden bilsin?!.
5- Yekta Güngör devam ediyor ve diyor ki, „Laiklik
müslümanlækla baådañmasaydæ, Atatürk, Æslamiyet ve
Peygamber hakkænda güzel sözler söyler mi idi?“
Ben de diyorum ki: Senin, delil olarak göstermek
istediåin adamæn sözü delil olmaz? Neden? Çünkü, o
münafæktæ; bir sözü diåer bir sözüne ters düñüyordu; Æhanet
ve hæyanet içinde idi. Yirminci asræn deccalinin ihanet ve
hiyanetlerini maddeler halinde særalæyacak olursak:
1- Kendisini Anadolu’ya gönderen Halife’ye,
2- Abdülmecid Efendi’ye,
3- Saltanat ve Hilâfet müesseselerine,
4- Ælim ve ulemaya,
5- Din ve Ñeriat’a,
6- Meclis içi kendisine karñæ çækanlara ve
7- Topraklaræmæza.
Bunlaræn bir kaçæna tafsilen iñaret edelim:
1- Padiñah Vahidüddin, kendisini çaåæræp, „Ñu paralaræ
al, Anadolu’ya geç; iñgalci devletlere karñæ koymalaræ
için, insanlaræmæzæ uyandær ve ayaklandær. Mâlum biz,
burada iñgal altændayæz; adeta elimiz kolumuz baålæ,
birñey yapmæyoruz...“ demiñti. Anadolu’ya geçen,
Erzurum ve Sivas kongrelerine katælæp yaptæåæ
konuñmalarænda Hilâfet’ten, saltanattan hayranlæk ve
sitayiñle bahseden, topraklaræ da, tüm mukaddesatæ da ve
Hilâfet’i de dile getiren ve daha önce, Anadolu ve Rumeli
müdafaayæ hukuk gibi isimler altænda kurulan cemiyetlerin
bañæna geçen Mustafa Kemal; ayaklaræna yer edince,
verdiåi söze de halifelere de Hilâfet ve saltanat
makamlaræna da ihanet ve hiyanetini yapar; saltanat ve
Hilâfet makamlarænæ særasiyle kaldærær ve laåveder ve son
padiñah Abdülmecid’i kendi seçtiåi halde, gecenin birinde
yurtdæñæna sürer ve sürgüne gönderir.
2- Meclis içi kendisine karñæ çækanlaræ birbirine
vurdurarak, boådurur, yok eder.
3- Din ve Ñeriat’a karñæ yaptæåæ ihanet ve hiyanetin haddi,
hesabæ mæ var! Ezcümle anayasadan, „Devletin dini
Æslam’dær“ maddesini kaldærær, ñer’iyye ve evkâf vekâletini
laåveder, medreseleri kapatær, din derslerini yasak eder,
Kur’an harfleriyle okuma yazmayæ yasak eder, cübbe ve
saræåæ yasak eder, gavur ñapkasænæ giymiyenlere cezalar
verir ve nihayet din ve mukaddesat aleyhinde 98 maddelik
melanet ve icraatæ yapar.
Mustafa Kemal’in ve avanelerinin kâfirleñmesi:
Diåer maddeleri geçiyorum; kâfirleñmesi hakkænda verilen
fetvalaræ kaydetmekle yetineceåim:
Fetva: 1- (ÑeyhülÝslam Mustafa Sabri Efendi,
Gümülcine Müftüsü: Muhammed Nevzat ve diåer müftü
arkadañlaræ)
Fetva: 2- (Bu fetva birçok ulema ve meñayihin
istiñaresiyle verilmiñtir)
Fetva: 3- Bu fetva dini devletten ayærma fikrinde
bulunmanæn ñer’an hükmü nedir? Sualine cevaben
„Dinden çækar“ ñeklinde verilmiñtir. Bu fetva Zahid
Kevseri tarafændan verilmiñtir.
Mustafa Kemal ve arkadañlarænæn daha birçok söz, fiil ve
hareketleri kendilerini küfre götürmüñ ve kâfirleñtirmiñtir.
Bu arada bir kaçæna daha iñaret edelim:
1- „Hâkimiyyet kayætsæz ve ñartsæz milletindir“ demek
kâfirliktir.
2- Ælim ve ulemayæ tahkir etme kâfirliktir.

3- Hilâfet makamænæ tahkir etme kâfirliktir.
4- Ñeriat’æ kaldærma ve ñer’î mahkemeleri laåvetme
kâfirliktir.
5- Demokrasiyi ve benzeri sistemleri ñer’î sisteme tercih
etme kâfirliktir.
Misalleri daha da çoåaltabiliriz. Aslænda bu kadar tafsilata
ihtiyaç yoktu; bunlardan bir tanesi bile onun
kâfirleñmesine kâfi idi. Esasen imanæ bütün olan
müslümanlar, bu adamæ böyle biliyor ve bilmekte! Ancak;
gözleri körleñmiñ, kulaklaræ duymaz olmuñ, kalbi dumura
uåramæñ Yekta gibilerini uyarma yolunda artæk ñüpheye
mahal bærakmamak için bu kadaræ bile azdær.
Ve netice:
Din düñmanlæåæ, dolayæsæyle kâfirliåi ve münafæklæåæ bu
derece açæk ve seçik olan put Kemal’in Æslamiyet ve
Peygamber hakkændaki güzel (!) sözleri, laikliåin Æslam
diniyle baådañabileceåi yolunda nasæl delil olabilir? Bu
adamæn sözlerini, delil kabul etmek için anayasa
mahkemesi bañkanæ Yekta Güngör gibi putçu, müñrik ve
kâfirleñmiñ olanlardan olmak gerekir ki, böyle olmaktan
Allah’a sæåænæræz!..
6- Yine Güngör’ün ifadesi: „Laiklik müslümanlækla
baådañmasaydæ, bunca Türk müslüman kalmazdæ.“
Ñimdi Güngör’ün bu delillendirmesinin de tahlilini yapalæm
ve ne derece geçerli olduåunu görelim:
Yekta, bilmeli ki, müslümanlar ikiye ayrælær: Dost ve
düñmanænæ tanæyan müslümanlar, tanæmayan müslümanlar.
Bir bañka ifade ile; ñuurlu müslümanlar, ñuursuz
müslümanlar. Daha açæk bir tabirle; Put Kemal’i tanæyan
müslümanlar, tanæmayan müslümanlar. „Mutlak kemaline
masruftur“ diye bir kaide vardær. Ælim ve iman ehli olanlar;
„Müslüman“ denince tariflerdeki birinci ñæk müslümanlaræ
kasdederler; yani, dost ve düñmanænæ tanæyan, ñuurlu, put
Kemal’i tanæyan müslümanlardær ki, bunlaræn sözleri
muteberdir ve delil olur ve iñte bunlardær ki, % 8’i teñkil
edip kâfir anayasaya oy vermeyip onu reddeden ve bu
suretle iman ve akidelerini muhafaza eden ve hatta
imanlarænæn gereåini yerine getiren ve bu arada bir ayaåæ
camide ve bir ayaåæ Anætkabir’de olan Erbakan gibi parti
liderlerine bile oy vermiyen müslümanlardær. Keza; Æslam’a
ve Æslam’æn Ñeriat’æna taban tabana zæd olan demokrasiyi
de ve onun gayr-i meñru çocuåu laikliåi de reddeden iman
ehli müslümanlardær. Geri kalan % 92’si ise tevbe edip
iman ve nikâhlarænæ tazelemedikleri takdirde çöp sepetine
atæp denize dökeceksiniz, balæklara yem olsunlar diye!..
Ve netice:
Yekta; „Bunca Türk, müslüman kalmazdæ“ sözünden
de umduåunu bulamamæñ, üstelik cehlini ve kafasæzlæåænæ
ortaya koymuñtur.
7- Anayasa mahkemesi bañkanæ Özden’in, tezini isbat
için laik kafalælæåænæ ortaya koyuyor ve diyor ki, „Nerede
dine, namaza, oruca, camiye karñæ çækælmæñtær?..“
Bu adama sormak lazæm: Camiye gidenlerin, oruç
tutanlaræn, namaz kælanlaræn sayæsæ yüzde kaçtær? Sen hangi
camiye ve kaç sefer gidip namaz kældæn? Söyliyebilir
misin? Oruç tuttuåunu, teravih namazæna gittiåini isbat
edebilir misin? Nüfus kaåædæna göre „Hanefi“ mezhebine
mensub olduåunu yazæyorsun! Bu ifade kâåæt üzerinde mi,
yoksa ñahsî ve ailevî olarak, bu mezhebin icablarænæ
yerine getirip, günlük hayatænæza tatbik edip yañæyor
musunuz? Hanefi mezhebine göre, Æslam Devlet reisinden
izin almadan imamæn cuma namazænæ kældærmasæ caiz
deåildir. Halihazærdaki devlet, Æslam devleti deåildir. Çünkü,
anayasasæ Kur’an deåildir. Anayasasæ Kur’an olmayan bir
devlet reisinin vereceåi izne göre kælænan cuma namazlaræ
sahih deåildir! Ve dolayæsæyle senin kældæåæn cuma namazæ
da (!) sahih deåildir. Binaenaleyh, bu hususta kaç tane
yazæ yazdæn veya kaç kelime konuñtun? Bir rakam verebilir
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misin? Ñayet bu babda bir makelen varsa bize
gönderirsen memnun olur ve sözlerimizi geri çekeriz!..
8- Kâfir bir anayasanæn koruma polisliåini yapan Özden
sözlerine ñöyle devam ediyor ve diyor ki: „Akæl dæñæ iñler,
akæl dini olan Æslamiyet’le uyuñur mu?“
Æñte burada, bilerek veya bilmeyerek, Yekta doåru
söylüyor ve, iñin gerçeåi de budur. Evet; akæl dæñæ olan
iñler, akæl dini olan Æslamiyet’le uyuñmaz, uyuñmasæna da
imkân ve ihtimal yoktur.
Neden? Çünkü, laik düzenin getirdiåi kanun ve hükümler,
insanoålunun cælæz; cælæz olduåu kadar da aciz ve
dolayæsæyle hatalarla mahmul ve mâlul insan kafasænæn ve
hele hele hususiyle hakkæ batældan, akæ karadan ayært
edemiyen, ve hele hele Allah’æn hikmet dolu Ñeriat’ænæ
bærakæp da sarhoñ ve aynæ zamanda Ængiliz casusu put
Kemal’in getirdiåi ilimsiz ve akæl dæñæ kemalizme göre
kurulan bir anayasanæn arkasændan giden ve hampalæåænæ
yapan Yekta gibilerinin kafa yapælarænæn mahsulu olursa!..
Birkaç misal:
Allah’æn Ñeriat’æna göre: „Hâkimiyyet kayætsæz ve ñartsæz
Allah’ændær.“ Ve bu, akæl dini olan ve onun kitabæ bulunan
Kur’an’æn bir hükmüdür!
Laik düzene göre ise: „Hâkimiyyet kayætsæz ve ñartsæz
milletindir.“
Æñte ortada iki kaziyye! Bunlardan biri doåru diåeri
yanlæñtær. Bir bañka ifade ile; bunlardan biri „akæl içi“, diåeri
ise „akæl dæñæ“dær. Akæl sahibi bir insan kalkæp da „Allah’æn
hükmü akæl dæñæ, laikliåin hükmü ise, akæl içidir“
diyemez. O halde ne demesi lazæm? Allah’æn hükmü hak,
laikliåinki ise batældær.
Ækinci bir misal:
Ñarap içmek; Allah’æn hükmünde haram, laik düzende ise
helaldær. Æki kaziyye çatæñtæ! Biri doåru, diåeri yanlæñ; biri
akæl içi, diåeri ise akæl dæñædær. Güngör’ün kendisinin de itiraf
ve kabul ettiåine göre de akæl dini olan Æslamiyyet’in hükmü
doårudur, laik düzenin getirdiåi ve kabul ettiåi hüküm
yanlæñtær.
Bir üçüncü misal:
Faiz meselesi: Allah’æn Ñeriat’inde haram, laik düzende
ise helaldær. Burada da iki kaziyye çatæñtæ! Bunlardan biri
akla uygun, diåeri ise akæl dæñæ olup deliliktir. Burada da iki
hükümden biri akla uygun, diåeri ise akæl dæñædær; yani
deliliktir. Yine kendisinin de itiraf ve kabul ettiåi gibi,
Ñeriat’æn getirdiåi akla uygun, laikliåin getirdiåi ise akæl
dæñædær, yani deliliktir.
Binaenaleyh, bu üç misal de gösteriyor ki, Ñeriat sistemi
akla da mantæåa da uygundur. Laik sistem ise akæl ve
mantæk dæñædær. Ve bu noktadan hareketle diyebiliriz ki, laik
düzen müslümanlækla baådañmaz. Ve yine diyebiliriz ki,
Ñeriat’æn devlet olmasænæ iseyenler akællæ olup iyi insanlardær,
temiz insanlardær, hakka baålæ insanlardær, memleket seven
insanlardær, insanca yañamak isteyen insanlardær ve
nihayet Allah’a kul, Peygamber’e ümmet olan insanlardær.
Laik kafalælar ise; akæl dæñæ, gerici, kafasæz, millet ve
memleket düñmanæ, terörist, hukuk düñmanæ, adalet
düñmanæ, insanlæk düñmanæ ve nihayet hayvanlañmæñ ve
kâfirleñmiñ kiñilerdir. Elleri sækælmaz, kestikleri yenmez,
nikâhsæzdærlar ve eñleriyle her birleñmeleri zinadær, cenaze
namazlaræ kælænmaz ve köpek lañesi gibi bir çukura
gömülürler.
Asæl merci Allah’æn kitabædær:
Laik düzenin müslümanlækla baådañæp baådañmæyacaåæ
hususunu, kimsenin kendi kafasæna göre deåil, din ve
Ñeriat kaynaåæ ve her ñeyin merci Kur’an’a bañvurmalæ ve
ondan sormalæ, fetvasænæ ondan almalædær. Çünkü, zaten
Kur’an da öyle diyor:
„... Ve ñayet bir ñeyde ihtilafa düñürseniz, Allah’æn
kitabæna, Peygamber’in sünnetine bañvurun; eåer

Allah’a ve ahiret gününe inanæyorsanæz. Hayærlæsæ
budur, te’vilce de en güzeli budur.“ (Nisa, 59)
„Laiklik, müslümanlækla baådañær mæ baådañmaz mæ?“
mevzuu dünyanæn gündemindedir; Ñeriat’æn devlet olmasænæ
isteyenler; baådañmaz derken, Ñeriat’æn devlet olmasænæ
istemiyenler baådañær demektedirler. Ve bu arada
çekiñmeler ve yazæñmalar sürüp gitmekte, saldærælar devam
etmektedir. Ñeriat’æn devlet olmasænæ isteyen bizler, ihtilafæn
bu noktasænda kemalistlerin sözcüsü Çubuk’culara,
Necib’lere, Cindoruk ve Yekta’lara sesleniyor ve diyoruz
ki, „Geliniz Kur’an’æn hakemliåine bañvuralæm;
laikliåin müslümanlækla baådañæp baådañmæyacaåænæ
ondan soralæm, fetvasænæ ondan istiyelim de, sözüm
ona, anayasa bañkanæ Yekta Güngör Özden gibi
gülünç duruma düñmiyelim; zaman ve kaåæt israfæna
gitmiyelim! Kur’an’æn da akl-æ selimin de ve dolayæsæyle
medenî insan olmanæn da istediåi bundan bañkasæ
deåildir.“
Ñimdi Kur’an ayetlerini dinleyelim:
1- „Onlara ayetlerimiz apaçæk belgeler olarak
okunduåunda, bizimle karñælañmayæ ummæyanlar,
derler ki, bundan bañka bir Kur’an getir veya onu
deåiñtir! De ki: Onu benim kendi nefsimin ön görmesi
olarak deåiñtiremem, benim için olacak ñey deåildir.
Ben, ancak bana vahyolunana uyaræm! Eåer Rabb’ime
isyan edersem, ñüphesiz ben, büyük günün
azabændan korkaræm!“ (Yunus, 15)
Ayetin tahlili:
a) Kur’an’æn, herñeyi açæk açæk beyan etmesine raåmen,
ahirete inanmæyanlar, kaçamak yolu arar, bu yolda teklif
getirirler: Ya bañka bir Kur’an veya bunu deåiñtirme!
b) Verilen cevapta iki ñey var: Buna benim gücüm
yetmez ve ben ancak bana vahiy yoluyla gelene uymak
mecburiyetindeyim!..
c) Sizin taleb ve teklifinizde Rabb’ime isyan etme vardær.
Ve ben, böyle bir isyanæn getireceåi büyük günün
azabændan korkaræm!..
Demek oluyor ki, laik kafalælaræn getireceåi laik düzen
ñöyle dursun, Peygamber’e bile böyle bir müsaade
verilmemiñtir...
2- „Æñte böylece biz onu (Kur’an’æ) Arapça bir hüküm
olarak indirdik. Andolsun ki, sana gelen bu ilimden
sonra, onlaræn heva ve heveslerine uyacak olursan,
senin için ne bir yardæmcæ dost ve ne de bir koruyucu
vardær.“ (Ra’d, 37)
Tahlil:
a) Kur’an’æn getirdiåi hükümleri aslæna uygun bir ñekilde
anlamak için, onun Arapça metnine bakmak ñarttær.
b) Kur’an’æn getirdiåi hükümler; ilmin, hakikatæn kendisidir.
Gerisi heva ve hevestir.
Demek oluyor ki, Ñeriat hükümlerinde Kur’an’æn asæl
metninin esas alænmasænæn ñart olmasæ yanænda laikliåin
heva ve hevesten ibaret olduåu muhakkaktær. Heva ve
hevesine uyanlaræn maruz kalacaåæ azabtan kendilerini
kurtaracak kimseleri de yoktur.
3- „Sizden birinize ölüm gelip çattæåæ zaman, eåer
geride bir hayær (bir mal) bærakmæñsa, anaya, babaya ve
yakæn akrabaya bilinen bir tarzda vasiyette bulunmasæ,
Allah’a karñæ gelmekten sakænanlara bir hak olarak,
size yazældæ. Bundan böyle kim onu iñittikten sonra
deåiñtirirse, günahæ elbette onu deåiñtirenlerin
üzerinedir.“ (Bakara, 180-181)
Tahlil:
a) Kur’an’æn getirdiåi hükümler haktær ve hakkæ deåiñtirme
ise günahtær.
b) Hakkæ deåiñtirenlerin günahæ ise, onu deåiñtirenlere
aittir.
Demek oluyor ki, laikliåin müslümanlækla baådañmasæ
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ñöyle dursun, kendisi batældær ve aynæ zamanda günahtær,
vebaldær. Æñte bu hususlaræ üç ayet-i celile’de de
görmekteyiz...
Birkaç misal daha:
Laikliåin müslümanlækla baådañmæyacaåænæ, prensip
olarak yukaræda geçen ayetlerde gördük. Bu hususu bir de
maddeler halinde görelim ve yüzlercesinden sadece bir
kaç misalle yetinelim:
1- „Boñanma iki defadær. (Sonra ise) ya iyilikle tutmak
ya da güzellikle bærakmakdær. Onlara (kadænlara)
vereceåiniz bir ñeyi geri almayænæz. Sizin için helal
olmaz. Ancak ikisinin Allah’æn sænærlarænæ (hududlarænæ)
ayakta tutmæyacaklarændan korkmuñ olmalaræ (durumu
bañka). Eåer ikisinin Allah’æn sænærlarænæ ayakta
tutamæyacaklarændan korkarsanæz, bu durumda kadænæn
fidye vermesinde ikisi için de günah yoktur. Æñte
bunlar Allah’æn hudutlarædær. Onlara tecavüz etmeyin!
Kim Allah’æn sænærlaræna tecavüz ederse, onlar
zalimlerin ta kendileridir. Yine onu (kadænæ üçüncü
defa) boñarsa, kadæn onun dæñænda bir bañka koca ile
nikâhlanmadækça ona helal olmaz. Eåer bu koca da
onu boñarsa, onlar Allah’æn sænærlarænæ ayakta
tutacaklarænæ sanæyorlar ise, tekrar birbirlerine
dönmelerinde ikisi için de günah yoktur. Æñte bunlar,
Allah’æn hudutlarædær. Ælim sahibi bir toplum için
bunlaræ açæklamaktadær.“ (Bakara, 229-230)
Tahlil:
Æñte bütün bunlar, boñanma yolunda karæ-koca haklarænæ
tanzim eden Ñeriat’æn hükümleridir. Ve aynæ zamanda
bunlar Allah’æn koyduåu sænærlardær. Bu sænærlaræ çiåneme
veya deåiñtirmek, birinci ayette kiñiyi zalim yapacaåæ gibi,
ikinci ayette de cahillik sæfatiyle tavsif etmektedir. Demek
oluyor ki, Ñeriat’æn koyduåu bu kanunlaræ olduåu gibi
uygulama adalet iñidir, ilim iñidir. Kaldærmak veya
deåiñtirmek ise, zalimliktir, cehalettir. Æslam’da ise ne
zalimlerin yeri vardær ve ne de cahillerin!..
Ve netice:
„Laiklik, müslümanlækla baådañær“ diyen Yekta’lar,
zalimlerin ve cahillerin ta kendileridir.
2- Miras hukuku: Bu mevzuu Kur’an, Nisa Suresi´nin 11.
ve 12. ve aynæ surenin 176. ayetlerinde tafsil ve beyan
etmiñ. Bilhassa kadæn-erkek arasænda fark gözeten Ñeriat’a
mukabil, laik düzen bunu kabul etmemektedir. Ñimdi siz
hangisiyle amel edeceksiniz? Laik düzenle mi yoksa
Allah’æn kitabiyle mi? Bu sualin cevabænæ mezkur ayetlerin
son cümleleri vermekte ve arkasændan iki ayet de
müeyyidelerini getirmektedir. Ñöyle ki:
a) „... Babalarænæz, oåullarænæz; onlaræn hangilerinin
yarar bakæmændan size daha yakæn olduåunu
bilemezsiniz. Bunlar Allah’tan bir farzdær. Ñüphesiz
Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibi olandær.“
b) „(Bu size) Allah’tan bir vasiyettir, (kullaræna)
yumuñak olandær.“
c) „Bunlar Allah’æn sænærlarædær. Kim Allah’a ve
Resulü’ne itaat ederse onu, altændan ærmaklar akan,
içinde ebedî kalacaklaræ cennetlere koyar. Æñte büyük
kurtuluñ ve mutluluk budur.“
d) „Kim Allah’a ve Resulü’ne isyan eder ve onun hudutlarænæ (sænærlarænæ) añarsa, onu da içinde ebedî kalacaåæ ateñe sokar ve onun için alçaltæcæ bir azab vardær.“
Tahlil:
a) Miras taksimatænæ, Allah’æn koyduåu sænærlar içinde
yapmak farzdær ve Allah’æn kesin emridir ve aynæ zamanda
bir ilim iñidir, bir hikmet iñidir ve bir merhamet iñidir.
b) Mirasæ bu taksimata göre halletmede Allah ve
Resulü’ne itaatda olanlar, cennet ehli ve mutlu olanlardær.
Bu hükümleri kaldæran veya deåiñtirenler ise, Allah ve
Resulü’ne karñæ isyan etmiñ, kanunlara karñæ gelmiñler,

dolayæsæyle cehennemde alçaltæcæ azabæ boylamæñlardær.
Demek oluyor ki, laik kafalælar; Allah’æn kesin emirlerini
terk etmiñlerdir, ilim ve hikmet yolunun dæñæna çækmæñ
gaddarlardær, Allah ve Resulü’ne isyan etmiñ olup Ñeriat
kanunlarænæ çiånemiñler ve nihayet cehennemin azabænæ
boylayan alçaklardær...
3- Ñarap ve kumar yasaåæ:
„Ey iman edenler! Æçki, kumar, dikili tañlar ve fal
oklaræ ancak ñeytanæn iñlerinden olan pisliklerdir.
Öyleyse onlardan kaçænæn ki, kurtuluña eresiniz.
Geçekten ñeytan, içki ve kumarla aranæza düñmanlæk
ve kin düñürmek, sizi Allah’æ anmaktan ve namazdan
alækoy-mak ister. Artæk vazgeçtiniz deåil mi? Allah’a ve
Resulü’ne itaat edin ve (böyle ñeylerden) sakænæn!
Ñayet onlar yüz çevirirlerse, elçimize düñen apaçæk bir
tebliådir.“ (Maide, 90-92)
Tahlil:
a) Birinci ayette: Æçki, kumar, put heykelleri ve fal oklaræ
yasaklanmæñtær. Bunlar birer ñeytan iñi olup, birer pislik ve
birer necistir. Kurtuluñ ve yükseliñ bunlardan sakænmaya
baålædær.
b) Aileler, milletler ve insanlar arasæna düñmanlæk ve
husumet koymak için, Allah’æ zikretmekten ve namazdan
men etmek için ñeytanæn kullandæåæ silahlardær. Allah ve
Resulü’ne itaat edenler bunlardan sakænmalædær. Bütün
bunlara raåmen yine de sakænmayanlar olursa,
Peygamber’e ve Peygamber yolunda bulunanlara düñen
ñey, bu gerçekleri açæk açæk tebliå etmektir.
Demek oluyor ki, laik düzeni getirenler ve
„Müslümanlækla baådañær“ diyenler; bir taraftan Kur’an’a
ters düñüp yalan söylerken, bir taraftan da ñeytanæn
pislikleriyle meñgul olmuñ olmanæn yanænda içki ve kumaræ
serbest bærakan laikliåi getirmekle ailelere, milletine ve
insanlæåa en büyük ihanet ve hiyaneti yapmæñ; onlaræ
zikirden ve namazdan men etmenin ötesinde de aralaræna
kin ve düñmanlæk koymuñlardær.
4- Hærsæzæn cezasæ:
„Hærsæz erkek ve hærsæz kadænæn, (çalæp) kazandæklaræna
bir karñælæk, Allah’tan, tekraræ önleyen kesin bir ceza
olmak üzere ellerini kesin. Allah aziz ve güçlü olandær,
hüküm ve hikmet sahibidir.“ (Maide, 38)
Tahlili:
a) Hærsæzlæk yoluyla kazanç saålæyanlaræn cezasæ ellerinin
kesilmesidir. Çünkü, mal dokunulmazlæåæna uzanan eller
kærælmalædær ve bu eller, insanæn beden yapæsænda artæk
kalamazlar; kesilip atælmalædærlar. Çünkü, suç iñlemiñ,
harama uzanmæñ, alæn teriyle kazanælan malæn
dokunulmazlæåænæ ihlal etmiñlerdir.
b) Hærsæzlæåæn cezasænæ, aziz olan, hüküm ve hikmet sahibi
bulunan Allah (c.c.), böyle tertib etmiñtir ve bu, aynæ
zamanda „ceza, yapælan suçun cinsine göredir“
kaidesine uymakta ve her ñeyi hakkæyla bilen Allah’æn ilim
ve hikmetine dayanmakta, hærsæzlæåæn kökünün
kazænmasæna vesile olmaktadær.
Demek oluyor ki, „laiklik müslümanlækla baådañær“
diyenleri bu ayet de tekzib etmekte, cehaletlerini ortaya
koyup, lanetlemektedir; kañ yapæyorum derken, göz
çækartmakta ve nihayet malæn dokunulmazlæåænæ ihlal edip
millete ihanet ve hiyanet etmektedirler.
5- Zinanæn cezasæ:
„Zina eden kadæn ve zina eden erkeåin her birine
yüzer deånek vurun! Eåer Allah’a ve ahiret gününe
inanæyorsanæz, Allah’æn dininin getirdiåi ceza
hükümlerini uygulamada sizi bir acæma tutmasæn;
Onlara uygulanan azaba mü’minlerden bir grup hazær
bulunsun!“ (Nur, 2)
Tahlil:
a) Zina etmek; kadæna da erkeåe de suçtur. Hem namusa
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karñæ iñlenmiñ bir suçtur ve aynæ zamanda namus
dokunulmazlæåænæ ihlaldær. Cezasæ ise, herkesin gözleri
önünde vurulmasæ gereken yüzer sopadær ve aynæ zamanda
bir ibret dersidir...
b) Ve bu, aynæ zamanda bir iman meselesidir; Allah ve
ahiret gününe iman etmiñ olmanæn bir gereåidir.
Binaenaleyh, dinin bir gereåi olan bu cezayæ tatbik yolunda
merhamet duygularænæn yeri yoktur. Çünkü, bu bir namus
meselesidir; namussuzluåu ortadan kaldærmanæn en güzel
yoludur. Kaldæ ki, bu; bekâr ve bakire olanlar arasænda
iñlenen suçun cezasædær. Evlilik hayatæ bañændan geçenler
arasænda iñlenirse, ceza daha aåærdær; ölüm cezasædær.
Laik kafalælara sorun ve deyin ki, savunmasænæ yaptæåænæz
laik düzene Kur’an’æn bu hükmü uyar mæ? Uymaz! O halde
boñuna çærpænmanæn bir gereåi yoktur; delilik ve aptallæktær.
Daha doårusu hayvanlæktær ve hayvanlañmaktær. Bañka bir
ifade ile kâfirliktir ve kâfirleñmedir.
Kur’an; getirdiåi ahkâm ayetlerinin kaldærælmasæna,
deåiñtirilmesine ræza göstermek ñöyle dursun, müslümanæ,
bu hükümler karñæsænda muhayyer bile bærakmamæñtær ve bu
babda ñöyle demiñtir:
„Allah ve Resulü bir ñey hakkænda hükmettiåi zaman,
imanlæ bir erkek veya imanlæ bir kadænæn muhayyerlik
hakkæ yoktur. Kim Allah ve Resulü’ne isyan ederse,
artæk gerçekten o, açæk bir sapæklækla sapætmæñtær.“
(Ahzab, 36)
Mü’min; Allah ve Resulü’ne bütün emir ve yasaklarænda
itaat eden kimsedir. Aksi hal isyan sayælær ve aynæ
zamanda sapæklaræn en rezilidir.
7- „Onlara; Allah’æn indirdiåine ve Peygamber’ine
gelin! denildiåinde ‘Atalaræmæzæ üzerinde bulduåumuz
ñey bize yeter’ derler. peki, ya atalaræ bir ñey bilmiyor
ve hidayet üzere deåillerse!..“ (Maide, 104)
Güngör, son olarak diyor ki, „Cumhuriyetimizi kimseye
yæktærmæyalæm!..“ Bu adama sormak lazæm: Bir bina çürük
olursa veya temelsiz olursa, ne kadar direk verilse de yine
yækælacaktær. Velev ki, direklerin biri veya birileri Yekta
Güngör ve benzerleri de olsa yine yækælacak, bunlar da
enkazæ altænda kalacaktær. Çünkü, kemalizm, örümcek aåæ
misalidir. Kur’an ñöyle der:
„Allah’tan bañka (sæåænacak) dostlar edinen (ve ona
baålanan)laræn durumu, (kendisine) bir ev edinen
örümceåe benzer. Halbuki evlerin en zayæfæ, elbet
örümcek evidir, (bunu) bilselerdi. Ñüphesiz Allah,
onlaræn kendisinden bañka neye yalvar(æp taptæk)larænæ
bilir. O mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bu
misaller (var ya), biz onlaræ insanlar için getiriyoruz,
ama onlaræ(n inceliåini ve faydasænæ), âlimlerden
bañkasæ anlamaz.“ (Ankebut, 41-43)
Hülâsa:
Kur’an-æ Kerim’in, yüzlerce ahkâm ayetlerinden sadece
yedi tanesini verdim.
Ñimdi, bañta kâfir anayasanæn bañæ, Yekta Güngör Özden
olmak üzere, bütün laik kafalælara ve bu arada Ænönü,
Ecevit, Demirel, Türkeñ ve Erbakan’a soruyor ve diyoruz
ki; iñte laiklik ve iñte Kur’an ayetleri ve iñte laik düzen!
Æñte müslümanlæk ve iñte atanæzæn getirdikleri! Ve iñte
berrak, parlak, temiz, güzel, adil, hikmet dolu Ñeriat’æn
hüküm ve kanunlaræ ve iñte pis ve necis, adaletsiz ve
cahilce, zulüm ve gaddarca, hayadan uzak ve namussuz,
kerhaneci ve meyhaneci, müñrik ve münafæk laikliåin
getirdiåi ve getireceåi kanunlar!.. Hepsi ortaya
dökülmüñtür. Bunlardan hangisini seçeceksiniz?
Hangisinden yana olup koruyuculuåunu üzerinize
alacaksænæz? Hangisini beåenip onun safænda yerinizi
alacaksænæz? Ñeriat’æ seçip saåda mæ yerinizi alacaksænæz,
yoksa Kur’an’æn indirdiåi hükümlerle hükmetmeyip
zalimlerden, fasæklardan ve kâfirlerden mi olacaksænæz?

Ækisinin ortasæ yok! Ækisinden biri: Ya saå veya sol!..
Karar:
Æstisnasæz hepiniz; „laik düzen, din hürriyetinin
teminatædær, hâkimiyyet kayætsæz ve ñartsæz milletindir,
demokrasi, gerçek demokrasi anayasaya girmelidir ve
nihayet Atatürk saå olsaydæ bizde, bizim partimizde yerini
alærdæ!..“ dediåinize göre yeriniz pistir, aåzænæz pistir,
kalbiniz pistir, sisteminiz pistir ve necistir! Neden? Çünkü,
laik düzeni savunma demek, ñirki, putperestliåi savunma
demektir, müñrik olma demektir.
Bize ve cemaatæmæza gelince: Biz ehl-i iman ve ehl-i
Tevhid’iz. Elhamdülillah! Ñeriat’æ seven, onu gönlüne ve
kafasæna yerleñtiren, Ñeriat’æ canændan da malændan da
üstün tutan ve ona toz kondurmayæp kâfirlere, müñriklere
ve münafæklara karñæ savunan, hikmet ve güzelliåine, ilim
ve hâkimiyyetine, ilahî bir lütuf ve fazilet olduåuna,
batældan ve hakkæ batæla karæñtærmakdan münezzeh ve
müberra olduåuna, kæyamete kadar muaræz ve muhaliflerine
hak ettikleri cevabæ verip susturacaåæna, düñmanlarænæ zelil
ve periñan, dostlarænæ ise, aziz ve ñerefli kælacaåæna inanæp,
iman etmekteyiz!.. Æñte laik kafalælar ve iñte biz!..
„Habisler, habislere yakæñacaåæ gibi, temizler de
temizlere yakæñmaktadær!..“ ñeklindeki hüküm Kur’anî bir
beyandær.
Emir ve tavsiyelerimiz:
Bañta Yekta olmak üzere, tüm liderlere ve onlaræn
arkasændan giden tüm particilere sesleniyor ve hâlisane
diyorum ki, geliniz; ahmaklæåæ, cahilliåi, hayvanlæåæ,
müñrikliåi ve münafæklæåæ bærakænæz da tevbekâr olunuz;
iman ve nikâhænæzæ tazeleyeceåiniz ve artæk bundan böyle
kemalizmi ve Beton Kemal’i terk ediniz de Allah’æn ve
Peygamber’in yoluna, Kur’an ve Ñeriat’æn yoluna giriniz ve
dalgalanan Tevhid bayraåænæn altænda, ilan ve ihyasæ yapælan
„Æslam Devleti“ne iltihak ediniz ve bunu geciktirmeyiniz;
ola ki, ecel gelir de aåzænæz imansæz kapanær; Allah’æn
cennetine deåil, müñriklerin cehennemine gider, put
Kemal’in yanænda yerinzi alærsænæz!..
Selam Ñeriat’æn bekçilerine olsun!..
Daåætæm:
1) Anayasa Mahkemesi Bañkanæ’na
2) T.C. Cumhurbañkanæ Özal’a
3) DGM Bañsavcæsæ Nusret Demiral’a
4) Süleyman Demirel’e
5) Erdal Ænönü’ye
6) ve diåer devlet bakanæ ve parti liderlerine
7) 27 üniversite rektörüne
8) Baro bañkanlaræna
9) T.C. ordusu pañalaræna
10) T.C. Diyanet Æñleri Bañkanlæåæ’na
11) T.C. Meclis bañkanæ Cindoruk’a
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