Cemaleddin Hocaoålu:

SAFLAR ARTIK
ÆYÆCE NETLEÑTÆ!..
Dünyada iki tip insan vardær. Bunlardan biri mü’min, diåeri
kâfirdir. Ölçü Kur’an’dær, Kur’an’æn getirdiåi Ñeriat’tær. Ñeriat’æn
tümüne inananlar mü’mindir, inanmayanlar kâfirdir.Bir de
ikiyüzlüler vardær. Bunlar, inanmadæklaræ halde inanær görünürler.
Yani inandæklarænæ dilleriyle ifade ve ikrar ederlerse de
kalbleriyle inanmamæñlardær. Böylelerine de „Münafæk“ ismi
verilir. Bunlar, Kur’an’æn beyaniyle kâfirdirler ve kâfirlerin
katagorisine girmekte ve onlardan daha ñedit
addedilmektedirler.
Ælgili Ayetler:
Kur’an’da mü’minlerle ilgili ayetlerin sayæsæ 500 civarænda,
kâfirlerle ilgili ayetler 200’den fazladær, mü-nafæklarla ilgili
ayetlerin sayæsæ ise 34’dür.
Kur’an; Bakara Suresi’nin bañ tarafænda mü’minlerden 4,
kâfirlerden 2 ayetle bahsederken, münafæklardan 13 ayetle
söz etmektedir. Bu arada Bakara, 136-137, Nisa, 136-152
ayetleri bu üç tip insan hakkænda derli-toplu mâlumat
vermektedir.
Ñeriat bir bütündür:
Æsterseniz Ñeriat’æn tarifini tekrar yapalæm, sænærænæ tekrar
çizelim. Üç tip insan; yani mü’min, kâfir ve münafæk net ve
kesin bir ñekilde belli olsun da bunlar birbirine karæñmasæn ve
neticede herkes Ñeriat’æn nazarænda yerini ve safænæ bilsin ve
Kur’an’æn hükmü tecelli etsin. Kur’an ñöyle der:
„Helak olan bilerek (ve bilinerek) helak olsun; hayatta
kalanlar da (yañama hakkæna sahip olanlar da) bilerek
(ve bilinerek) yañasæn!..“ (Enfal, 42)
Allah Resulü de ñöyle buyurur:
„Kiñi, cennet ehlinin amelini yapar (yapar, cennete
girmeye az bir mesafe kalær, gerisin geriye dönüp
cehennem ehlinin amelini yapar), cehennem ehlinden
olduåu sabit olur.“ (Buhari, Cihad)
Biz de bu nasslaræn æñæåæ altænda diyoruz ki:
„Kiñi layæk olduåu safta yerini almadan ölmez!..“
Ñeriat nedir?
Madem herñey, delili ile net ve kesin bir ñekilde ortaya
konmak istenmektedir. O halde „Ñeriat“ kelimesinin mâna
ve mefhumunu da insanæmæzæn çok iyi bilmesi lazæm.
„Ñeriat“, biri özel, biri genel olmak üzere iki manada
kullanælmaktadær. Genel manada „Ñeriat“, dine eñittir; „Din“
demektir. Yani, „Ñeriat eñittir din, din eñittir Ñeriat“dær;
aralarænda bir fark yoktur.
Özel manada ise, „Ñeriat“, dinin furuu demektir, dinin furuu
bölümü demektir. Zira din, biri usul diåeri furuu olmak üzere
iki bölümdür. Usul bölümü, dinin iman ve akide bölümünü
teñkil eder. Furuu bölümünü ise, dinin; ibadet, muamelat,
ukûbat bölümünü ifade eder. Yani Æslam’æn bañta beñ ñartæ,
helal ve haram, günlük iñler, dünya ve devlet iñleri, yani
siyaset iñleri, yani devletin kuruluñ ve icraatæ gibi, ne kadar
iñ ve hüküm varsa, muamelat bölümüne girmektedir. Bu
bölüme aynæ zamanda „Æslam Hukuku“ ismi verilir. Ukubat
da ceza bölümünü meydana getirir ve bu bölüme ayræca

„Æslam Ceza Hukuku“ da denir. Ñeriat’æ ñu ñekilde de tarif
edebiliriz: Ñeriat demek, Kur’an’æn iki kapaåæ arasændaki
hükümlerin tümü demektir.
Ñeriat ve Akide:
Ñeriat, yukaræda da söylediåimiz gibi, bir bütündür; akide
ve iman yönünden tecezzi kabul etmez ve parçalanamaz.
Bir cüz’ünün yokluåu tümünün yokluåu demektir. Bu noktadan
hareketle de mü’min, kâfir ve münafæåæ târif edebiliriz:
Mü’min; o kimsedir ki, Ñeriat’æn tümünü kabul eden, Ñeriat’æ
seven, hürmet ve saygæ duyan ve onun devlet olmasæ, hayata
hâkim olmasæ yolunda ve yönünde malænæ da canænæ da
esirgemeyen kimse demektir.
Kâfir ise; Ñeriat’æ kabul etmeyen, tümünü veya bir kæsmænæ
kabul etmiyen ve etmediåini de açæk açæk söyleyen; „Ben
Ñeriat’a karñæyæm, Ñeriat, bu ülkeye gelemez; Ñeriat
gericiliktir, Ñeriat’æn modasæ geçmiñtir, bizi geri bærakan
Ñeriat’tær; Atatürk, Ñeriat’æ kaldærmakla iyi yaptæ, insanlaræ
hürriyete kavuñturdu; kahrolsun Ñeriat!“ diyen ve bu
hakaretleri iñittiåi halde hâlâ da o toplantæda bulunmaya
devam eden; keza; „Biz demokrasiye baålæyæz, laik düzene
baålæyæz!..“ diyenler küfre gitmiñlerdir ve kâfir olmuñlardær. Ve
bunlaræn kâfirleñmesinde artæk kimsenin ñüphesi yoktur...
Münafæåa gelince; Ñeriat’æn tümüne veya bir kæsmæna
inanmæyan, kabul ve tasdik etmeyen ve fakat diliyle inandæåænæ,
kabul ve ikrar ettiåini söyleyen kimsedir.
Öyle ise münafæk, kalben ve iç alemiyle kâfire, diliyle ikrar
ve dæñ hareketleriyle ve görünüñüyle mü’mine benzer. Yani
ikiyüzlülük yapar. Bir bañka ifade ile; münafæk o kimsedir ki,
diline baktæåænæz zaman ona mü’min dersiniz; ñayet gücünüz
yetse de kalbini açæp baksanæz da onu kâfir göreceksiniz!..
Münafæk ve bulunduåu yer:
Münafækæn yañadæåæ yer Æslam âlemidir. Münafæk
müslümanlaræn içindedir ve Æslam cemaatæ içinde yañar. Ama
onun kalbi ve gönlü kâfirlerle beraberdir...
Hürmet ve saygæ:
Müslüman, Ñeriat’æ kabul ve tasdik etmenin yanænda ona
hürmet ve saygæ duyacaktær; canændan da malændan da Ñeriat’æ
daha çok sevecektir. Onu beåenecek ve onu güzel görecektir.
Yani, hem tümünü kalben sevecek ve sayacak, sevdiåini
ve saydæåænæ ve güzel gördüåünü lisanen de söyliyecektir.
Kur’an ñöyle der:
„Onlar hâlâ cahiliyyet devrinin hüküm ve kanunlarænæ
mæ aræyorlar? Hüküm (ve kanun) koyma yönünden
Allah’tan daha güzel kim vardær? Ama bunu ikan ehli
(yani ilim ve iman ehli) bilir.“ (Maide, 50)
Bir gün Hz. Ömer ñöyle demiñti:
„Ey Allah’æn Resulü (s.a.v.)! Seni, nefsim müstesna her
ñeyimden daha çok seviyorum!..“ demesi üzerine Allah
Resulü cevap verdi:
„Ya Ömer! Beni canændan da çok sevmedikçe hakkæyla
iman etmiñ olamazsæn!..“
Bir bañka hadis de ñu mealde:
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„Kiñi sevdiåiyle beraberdir!“
Ben de diyorum ki:
„Ñeriat’æ seven, onu hayata hâkim kælar ve onu devlet
yapar!..“
O halde mü’min; diliyle de kalbiyle de, siyaset ve devletiyle
de Ñeriat’æn yanænda yerini alacaktær. Daha açæk bir ifade ile;
Ancak Ñeriat’æn yanænda yerini alan mü’mindir... Binaenaleyh,
demokrasinin ve laik düzenin yanænda yerini alanlar mü’min
ve müslüman olamazlar!.. Zira mü’min ve müslümanæn
inandæåæ „Rabb“, Ñeriat’æn sahibidir, onun inandæåæ kitap
Ñeriat’tær, onun inandæåæ Peygamber Ñeriat’æ tebliå edendir,
onun gittiåi cami Ñeriat’æ anlatan camidir, onun dinlediåi kürsü,
Ñeriat’æ anlatan kürsüdür, onun arkasænda namaz kældæåæ imam,
Ñeriat’tan bahseden imamdær, onun arkasændan gittiåi lider,
Ñeriat’tan taviz vermeyen, Anætkabir’e gitmeyen liderdir, onun
katældæåæ cemaat Ñeriat’æ seven bir cemaattær ve nihayet onun
inandæåæ ve baålandæåæ din, Ñeriat’tær, Ñeriat’tan ibarettir...
Hayat tehlikeye düñünce:
Æñte mü’min; inanç ve ikraræ, tasdik ve hareketi böyle olandær
ve böyle olacaktær. Ancak hayat tehlikeye düñtüåünde, yani
„Seni öldürürüz veya bir uzvunu keseriz!“ tehdit ve tehlikesiyle
karñæ karñæya kaldæåænda dil ikrarænæ ve beden hareketini terk
edebilir; buna ruhsat ve cevaz verilmiñtir. Yine de hayat
tehlikesine raåmen, azimet yoluyla gidip öldürülürse ñehid
olur. Kur’an ñöyle der:
„Ænandæktan sonra Allah’æ inkâr eden, -kalbi imanla
yatæñmæñ olduåu halde (inkâra zorlanan deåil), fakat küfre
göåüs açan kimselere Allah’tan bir gazab vardær ve onlar
için büyük bir azab vardær.“ (Nahl, 106)
Æyi niyyet kâfi gelmez:
Æyi niyyetin kendisini de geçerliliåini de çok iyi bilmesi
lazæmdær. „Ameller niyyetlere göredir!..“ sözü bir hadistir.
Manasæ ve hükmü ise, „Adetleri ibadete, mübahlaræ hayra ve
sevaba çeviren niyyetlerdir.“ Ñöyle ki, bir adetin ibadet vasfnæ
almasæ veya bir mübahæn hayær ve sevaba vesile olmasæ
niyyete baålædær. Mesela; Yemeåi terk etmesi, kiloyu düñürme
niyyetiyle olursa, perhiz olur ve perhiz ismini alær; ibadet
niyyetiyle olursa oruç olur. Mübah olan suyu içmesi veya
yemeåi yemesi veya mübah olan bir elbiseyi giymesi iyi
niyyetle olursa sadaka olur, sevabænæ alær!..
Ama iyi niyyet; haramlaræ helal kælmaz, küfür söz ve
hareketleri deåiñtirmez ve onlarda tesir etmez. Ne maksatla
yapælærsa yapælsæn, haram yine haramdær, küfür yine küfürdür.
Binaenaleyh, kadeh dokuñturmasæ, demokrasiden, laik
düzenden söz etmesi; Demirel’lerin, Erbakan’laræn da
kadænlaræn elini sækmasæ, meclis kürsüsünde kâfir anayasayæ
ve kâfir inkælablaræ koruyacaåæna yemin etmesi, Anætkabir’e
gitmesi, „Laiklik din hürriyetidir!..“ demesi, „Atatürk’e karñæ
deåiliz, o saå olsaydæ bizim partimizde yerini alærdæ!..“ demeleri,
iyi niyyetle de olsa, ne kendilerini haram iñlemekten korur,
ne de kâfirleñmekten!..
Uåur Mumcu’nun öldürülmesi:
Bazæ insanlar vardær ki, hayatæ da berbattær, mematæ da! Yani,
hayatænda da insanlar için zararlædær, ölümünden sonra da
zararlædær. Bunlaræn bañænda Kör Kemal gelmektedir. Bu adama
Kör Kemal demenin ötesinde „Asræn deccali!“ demek, hatta
asærlaræn deccali tabirini kullanmak daha isabetli olur! Daha
doårusu bu Selanikli’ye verilecek isimler arasænda en yakæñanæ
„Kör Ñeytan’“ demektir. Neden? Çünkü, ñeddatlar, Firavun’lar
ve Nemrut’lar gibi klasik putlaræn; Lenin, Stalin ve Mao’lar
gibi modern putlaræn yapmadæklaræ zulüm, melanet, hayasæzlæk,
namussuzluk, Allah ve din düñmanlæåænæ bu adam yapmæñtær!..
Ñöyle ki:
Yukaræda isimleri geçen ñeytanlaræn yapamadæklaræ
ñeytanlæåænæ, kâfirlerin yapamadæklaræ gavurluåu Zübeyde’nin
oålu yapmæñtær! Hem öylesine yapmæñtær ki, geberip gittikten

sonra da aradan elli küsür sene geçtiåi halde hâlâ bu mel’unun
melaneti sonuna gelmiñ olmasæna raåmen sarsæntæ ve
yækæntælaræ devam etmektedir. Baksana: En sadæk
hampalarændan biri olan Aziz Nesin; „Müslümanlar Atatürk’ü
sevmemekte haklædærlar! Çünkü, o müslümanlaræn hayræna
birñey yapmamæñtær!..“ demektedir. Æsterseniz siz de; „Ænsanlæk
adæna yaptæåæ gavurluklar kærkæ geçmiñtir!..“diyebilirsiniz! Biz
de ilave ederek; „Bu Kör Ñeytan’æn, Allah kanunu Æslam
Dini’nin temeline on beñ sene içerisinde 98 dinamit
koyduåunu Ümmet-i Muhammed Gazetesi særalamæñtær,“
demekteyiz!
Æñte; Uåur Mum-cu’yu tanæmak isteyenlere bir cümle
söyliyeceksiniz ve diyeceksiniz ki, „Asræn deccali Kör
Kemal’in arkasændnan giden sadæk hayranlarændan ve cin fikirli
küçük ñeytanlarændan biridir!.. Gavurluåunu kabul ve itiraf
etmiñtir, ettiåini kendi kitabænda yazmæñtær.“
Uåur Mumcu ve Biz:
„Rabæta“ isimli kitabænda da kaydettiåi gibi, Bochum
Camii’nde bir cuma günü, kalabalæk bir cemaatæn da hazær
bulunduåu bir særada Æslam Dini, davamæz ve kendimiz
hakkænda mâlumat vermiñ ve tebliåatæmæzæ yapmæñtæk...
Örsan Öymen:
Beraberinde Örsan Öymen de vardæ. O da konuñulanlaræ
dinledi. Fakat, putunun yanæna Mumcu’dan çok daha çabuk
gitmiñti. Ve o særalarda „Kaplan’æn pili bitmiñtir!..“ diye bir laf
etmiñti. Fakat, birkaç gün sonra Azrail Aleyhisselam gelip
onu da Ata’sænæn yanæna götürdü. Ama „Lehülhamd“
Cemaleddin Hoca’næn pili devam edip Kur’an’æn nurunu bi
iznillah göstermeye devam etmektedir; kör gözler göremez,
bañka!..
Tekrarda fayda var:
Faydadan öte lüzumuna binaen tekrar ediyorum:
„Geberen, bilerek gebersin; güzel bir ölümle ölen de
bilerek ölsün!..“ kavl-i celilinin særri tecelli etsin diye sözü
uzattæk ve tekrar ettik!.. Ve bunlar, aynæ zamanda genel birer
kaidedir.
Ñimdi cüziyata geçiyor ve diyoruz ki:
1- Uåur Mumcu’nun öldürülmesi,
2- Ve bu hadise etrafænda olup bitenler;
a) Erken saatlerde evine gidiñ,
b) Resmî çevrelerin aåæzlarændan çækanlar,
c) Basænæn vaveylasæ,
d) Gövde gösterisi ve sloganlar,
e) Bel’am bir imam,
f) Saflaræn iyice netleñmesi;
Anadolu insanæmæz bilmelidir ki, Kemalist rejim, aynæ
zamanda „Kast“ sistemi getirmiñtir; vatandañlaræ sænæflara
ayærmæñtær. Æñte bu hal, Mumcu hadisesiyle de kendini
göstermektedir; her gün sayælaræ onlaræ añan vatandañlar
öldürülmektedir. Demirel, Ænönü ve hampalaræ hangisinin
kapæsæna böyle erken saatlerde gitti? Pek gösteremezsiniz!
Bir ara Diyanet Æñleri Bañkanlæåæ’nda bulunuyordum, birisi içeri
girdi ve „Merdivenlerden çækarken, ismini vererek, arkamdan
biri gelip koluma girdi ve „Ula Oruç, ben seni niye çok
seviyorum?“ dedi. Kendisine cevap verdim ve dedim ki:
Küfrümüz bir de ondan!..“ Galiba bunlaræ da birbirine baålæyan
kâfirleñmenin ve localañmanæn bir ve aynæ oluñudur...
Basænæn vaveylasæ:
Türkiye’deki basænæ deåerlendirmek isterseniz iñin içinden
çækamazsænæz. Neden? Çünkü her kafadan bir ses gelmekte;
bir istikrar yoktur, müñterek bir ölçü yoktur; Habbeyi kubbe,
kubbeyi habbe yaparlar; iñleri ya ifrattær, ya tefrittir!..
Yukaræda da kaydettiåimiz gibi, „Türkiye’de bir tezatlar, bir
çeliñkiler dünyasæ yañanmaktadær.“ Æñte bu hal, basænda da
kendini göstermektedir! Ve artæk bir darb-i mesel halini
almæñtær: „Æmamæn keçisi çalænær ve fakat imam keçi çaldæ,
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diye yazarlar!“
Uåur Mumcu’nun öldürülmesinde de basæn aynæ havayæ
estirmiñtir: Kimi öyle, kimi böyle yazdæ!.. O gün bugün gazete
bañlæklaræna baktæåænæzda aynæ çeliñkileri görürsünüz.
Binaenaleyh, hadiselerin gerçek yüzünü; ne içteki insan
öårenebilir ve ne de dæñtaki insan! Bu itibarladær ki, basæna bir
yazæ veya bir haber verdiåiniz zaman onu ciddi bir ñekilde
takib edeceksiniz. Yoksa ñekil deåiñtirir de kuña çevrilir. Siz
de ñañar kalærsænæz!
Tavsiyelerimiz:
Diåer müesseselere tavsiyelerimiz olduåu gibi, basæna da
elbette tavsiyelerimiz vardær. Nitekim: Mumcu mevzuu
münasebetiyle ve istidrat yoluyla basæna tavsiye ediyoruz
ve diyoruz ki:
1- Haberi kaynaåændan almalæ (Kur’an’æn emri de budur!)
2- Aldæåæ yazænæn metnini olduåu gibi vermeli ve yorumunu
okuyucuya bærakmalæ,
3- Yorum yaptæåæ taktirde „Bu benim yorumumdur, benim
deåerlendirmemdir. Bañka türlü yorum da yapælabilir...“ demeli,
4- Hadiseleri yerinde görmeli; bugün hâkim huzurunda, yaræn
da Allah huzurunda ñahitlik yaparcasæna zabt ve tesbit
etmelidir,
5- Ælmî mevzularæ ehlinden sorup öårenmeli ve ondan sonra
yazmalædær,
6- „Sen, bu mevzuda bize yazæ veriyorsun! Kusura bakma:
Senin bu sahada ihtisasæn var mæ, söz sahibi misin? Delil ve
kaynaklaræn var mæ?“ diye sormalædær.
7- Basæn hür olmalædær ve bu hürriyet, Allah korkusuna
dayanmalæ ve orada bitmelidir. Zira insanlar arasænda bazæ
mevzular hakkænda ve sænærlæ bir ñekilde hürriyet var ise de
Allah’a karñæ kimse hür deåildir.
8- Ve netice itibariyle bilmeli ki, bu ñartlara riayet edilmediåi
takdirde ne kendisinin itibaræ kalær ne de baålæ olduåu
müessesenin!..
Æñte buna basæn ahlakæ denir!.. Bir millet ve bir devlet itibarænæ
ve varlæåænæ korumak, icraatænæ saålam temellere dayamak
istiyorsa, önce basænæ düzeltmeli ve ona basæn ahlakænæ
vermelidir ve bu ahlak aynæ zamanda Allah korkusuna
dayanmalædær!.. Neden? Çünkü, bir devleti yækan da yapan
da basændær ve basæn, bu derece önemlidir.
Ve iñte Mustafa Kemal’in getirdiåi sistem, basæna da tesir
etmiñ ve onun ahlakænæ bozmuñtur. Neden? Çünkü, getirdiåi
sistem hakka deåil, batæla dayanmæñ ve kaynaåænæ batællardan
almæñtær.
Yapacaåænæz tek ñey var. O da insanæmæz ve onun her
sahadaki ahlakænæ bozan bu sistemi kaldæræp tarihin çöplüåüne
atmaktær. Atælmæñtær da! Neden? Çünkü, „Hakk geldi mi artæk
batæl yok olur (olmuñtur)“ mealindeki beyan Kur’anî bir
haberdir. Ve çünkü, bu sözler, dünyanæn gözleri önünde ve
basæn toplantæsænda rahatça söylenmekte, yazælmakta ve ilan
edilmektedir!..
Katillerin tesbiti:
Resmî çevrelerin aåæzlarændan çækanlar birbirini tutmuyordu;
her kafadan bir ses geliyor ve farklæ yorumlar yapælæyordu;
kimisi bu iñi kontragerilla yapmæñtær, diyor; kimisi dinci çevreler
yapmæñtær, kimisi hizbullahlar yapmæñtær; kimisi kökü dæñaræda
olanlar ve bu arada PKK’yæ, bizleri ve daha benzerlerini
suçlæyanlar da yok deåildi. Ve nihayet Æran üzerinde duruldu
ve mesele enine ve boyuna çekip uzatælærken Körfez
ülkelerinde bulunan Demirel de geveleyip duruyordu; ha
açæklama yaptæ ha yapacak teraneleri birbirini takib ediyordu;
Dæñiñleri Bakanæ’næn Æran Dæñiñleri Bakanæ’na deliller verdiåi
söylendi ve bunlaræ cebine koyan Æran Dæñiñleri Bakanæ
gazetecilerin suallerini cevaplandærmadan çekip gittiåini yine
gazeteler yazdæ. Ve nihayet yalanlamalar, tevil ve tefsirler
faslæ bañladæ; Demirel; „Æran’æ, devlet olarak suçlamak doåru

olmaz; ama suçlular, mutlaka bulunacak, adaletin (!)
pençesine teslim edilecek!“ ñeklinde laflar ediyor, hiç de bir
devlet adamænæn aåzæna yakæñmæyacak sözler sarf ediyordu!..
Türkiye bir tezatlar diyaræ:
Bir ülkede belli ve sabit bir ölçü olmazsa, fertler, kuruluñlar
arasænda ortak bir nokta bulunmazsa devlet-millet arasænda
uçurum olursa, menfaatler, hisler hâkim olursa elbette her
kafadan bir ses gelecek ve birbirini nakzeden, birbirine ters
düñen, birbirini yalanlæyan sözler sarf edilecek, yazælar
yazælacaktær. Æñte Uåur Mumcu hadisesi ve bu hadise etrafænda
olup bitenler, dönüp dolañanlar Türkiye’deki manzarayæ bir
kez daha ortaya koymaktadær. Bu babda sadece birkaç
gazetenin bañlæklaræna bakmak kâfi gelecektir: Hürriyet
05.01.93: „Æñte katil, iñte silah!“, „Türkiye’yi sarsan örgüt!“,
„Terör listesi Æran’a verilecek“, „Suikast tatbikatæ“, 10.02.93
Milliyet: „Bañsavcædan zoraki açæklama“, „Æslamî harekete
10 tutuklama“; 10.02.93 Türkiye: „Bañsavcæ: Deliller
yetersiz...“
Sebep; iplerin kopuñu:
Bir milleti, millet yapan bañlæca unsur, dindir, imandær ve
Allah korkusudur. Æñte bu baåæ Kör Kemal kopardæ! Netice
ise acæ ve korkunç! Bir taraf: „Ñeriat, Allah kanunudur; ona
malæmæz da canæmæz da kurban olsun!“ derken, bir taraf da:
„Kahrolsun Ñeriat!“ sloganlarænæ atæyor; Ve, færsatta bu færsattær,
diyerek içindeki kin ve garazlarænæ kusuyor; bir taraf: „Bu kabil
din düñmanlarænæn, Allah düñmanlarænæn cenaze namazlaræ
kælænmaz!“ derken diåer taraftan da bir bel’am geçer, cübbe
ve saræåæyla ve gurur duyarak cenaze namazænæ kældærær! Bir
taraf: „Bu necib milleti bu hale getiren Selanikli Kör
Kemal’dir!..“ derken, bir taraf da: „Halkæn bu tezahürü
Atatürk’ün ölmediåini gösterir!..“ demektedir.
Birkaç misal daha:
Bir taraf: Demokrasiyi korumalæyæz derken; diåer taraf:
„Demokrasi, dünyayæ fesada veren iki puttan biridir“
demekte!..
Bir taraf: „Ñeriat kahrolsun!“ derken, diåer taraf: „Ñeriat Allah kanunudur, canæmæz Ñeriat’a kurban olsun!“ demekte!..
Bir taraf: „Dinciler“ derken, diåer taraf da: „Ænsanæn ñerefi
din ve takvasiyle ölçülür“ demekte!..
Bir taraf: „Kara çarñaflælar“ tabirini kullanærken, diåer taraf:
„Bañörtümüz, bizim namusumuzdur!“ demekte!..
Bir taraf: „Æslam Devleti“ demeyi bile suç sayarken, diåer
taraf: „Müslümanæn devleti Æslam olmalædær!“ demekte!..
Bir taraf: „Biz halifeye karñæyæz“ derken, bir taraf da „Halife
Peygamber vekilidir!“ demekte!..
Bir taraf: „Bizi kurtaran Atatürk’tür“ derken, diåer taraf:
„Atatürk bir puttur!“ demekte!..
Bir taraf: „Atatürk’ün yolundayæz“ derken, diåer taraf: „O
Selanikli Kör Kemal’dir“ demekte!..
Bir taraf: „Uåur Mumcu gibilerin namazæ kælænmaz derken,
diåer taraf cübbe ve saræåæyle geçer, namaz kældærær!..
Bir tarafta: Kâfir anayasaya dayanan Kör Kemal’in devleti;
diåer tarafta Allah’æn kitabæ, Kur’an anayasasæna dayanan
Æslam Devleti!..
Uåur Mumcu tezatlaræ:
„Türkiye bir tezatlar diyaræ“ sözünün, Uåur Mumcu’nun hem
hayatænda hem de mematænda mâkesini bulacaksænæz ve
isbatænæ yapacaksænæz. Ñöyle ki:
1- Cemaleddin Hoca, „Hâkimiyyet kayætsæz ve ñartsæz
Allah’ændær; Mustafa Kemal bir puttur ve ona uyanlar da birer
putçudur!..“ Uåur Mumcu ise bunlaræn tam tersini ve zæddænæ
söylüyor. (Rabæta isimli kitabænæn 9-68 sayfalaræ arasændaki
bölümü gözden geçirdiåinizde bu tezatlaræ bir bir görürsünüz!..
2- Æki ñahæs yanyana: Bunlardan biri müslüman, diåeri kâfir!..
Müslüman Ahmet Kütahyalæ, ben de kâfir. Niçin kâfir? Çünkü
laik düñünceye inanæyorum da ondan!.. (Aynæ kitap, sayfa
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3- Öldürülme hadisesi üzerine kemalistler, particiler ve
Ñeriat taraftarlaræ yazælar yazmæñlar, çeliñikli beyanlarda
bulunmuñlardær. Æñte örnekleri:
1- Demirel:
Bañbakan Süleyman Demirel, Körfez ülkelerine
hareketinden önce, „Uåur Mumcu’nun öldürülmesi ile ilgili
olarak bir geliñme var mæ?“ sorusunu yanætlarken „Ñu anda
yok. Ama Æçiñleri Bakanæ ile konuñtum. Üzerinde titizlikle
duruluyor. Katil bulunur. Kimsenin yaptæåæ yanæna kalmaz.
Ama yazæk olmuñtur, ayæp da olmuñtur“ dedi.
2- Erdal Ænönü:
Mumcu’nun katillerinin bulunacaåænæ söyledi. Türk Baæsn
Birliåi yöneticilerini kabulü særasænda suikastæ deåerlendiren
Ænönü, „Atatürk’ün getirdiåi çaådañ yañam özlemi, hiçbir
engelle sarsælmadan devam edecektir“ diye konuñtu.
3- Deniz Baykal:
CHP Genel Bañkanæ Deniz Baykal, Uåur Mumcu cinayetinin
aydænlatælmasæ için tüm Türkiye ve yetkilileri göreve çaåærærken,
bu konuda bir Meclis Arañtærmasæ Önergesi hazærlayarak
TBMM Bañkanlæåæ’na verdiklerini söyledi.
Baykal bu cinayetin karanlækta kalmamasænæn, Türkiye’nin
Uåur Mumcu’ya olan borcu olduåunu bildirirken,
kanætlanmamæñ suçlamalarda bulunarak ülkenin gerginliåe ve
husumete sürüklenmemesini de istedi.
4- Erbakan:
Erbakan, Mumcu’nun öldürülmesinin hunharca olduåunu
ve olaya çok üzüldüklerini söyledi. Mumcu’nun, ülke zararæna
olacak her türlü faaliyete karñæ olduåunu ve dürüstlüåü
savunduåunu anlatan Erbakan, gereken incelemeler yapælæp
bir an önce olayæn faillerinin yakalanmasænæ istedi.
Avrupa Milli Görüñ Teñkilatæ genel Sekreteri Ali Yüksel, bütün
vicdanlaræ rahatsæz edecek bir cinayet iñlenip, arkasændan
„Æslam örgütü var“ diye göstererek, „Kemalistlerle dincilerin
birbirine düñmesi isteniyor“ dedi ve ñu açæklamayæ yaptæ:
„Mumcu, Rabæta’yla ilgili arañtærmasæ særasænda bize dürüst
davrandæ. Ælk röportajæn arkasændan bütün münasebetlerimiz
çok iyi geçti. Mumcu, kendi inançlaræ doårultusunda
memleketimizin, aleyhinde gördüåü haksæzlæklara karñæ yürekli
mücadele veren bir gazeteciydi. Biz, bu olaylara ñiddetle
karñæ çækæyoruz. Æñin içinde Gladio olabilir.“
5- Ñeriat taraftarlaræ:
„Uåur Mumcu’nun öldürülmesi olayænæ radyo ve
televizyondan öårendim. Biz davamæzla ilgili görevimizi
Kur’an æåæñænda, basæn ve yayæn yoluyla, özelde Æslam âlemine
ve genelde dünya insanlæåæna duyurmaktayæz. Bundan böyle
de Allah’æn izniyle duyurmaya devam edeceåiz. Buna ilave
edecek bir ñeyimiz ñu anda yoktur.“
Cemaleddin Kaplan’æn olayæ arañtærdæåæ ve gerekirse ileride
daha geniñ bir açæklama yapacaåæ belirtildi.
4- Cenaze imamænda üç tezat:
a) Bañæ saræklæ, særtæ cübbeli ve fakat yüzü sakalsæz;
b) Kendi hoca kælæklæ, cenazesini kældærdæåæ adam mürted;
c) Arkasændaki cemaat bu imamæ tebrik ediyor, hakiki
müslümanlar ise tel’in ediyor.
5- Bir tarafta da „Ælim, tekke, kæñla dönem bitince/
Hoca’mæzdan kalkæn emri gelince/Allah Azimüññan izin
verince/Geliyoruz ey Kemalistler, bekleyin bizi!“ derken,
diåer taraf (televizyonda görüldüåü gibi) o gençlere
saldærærcasæna hücum ediyorlar; „Kahrolsun Ñeriat, Türkiye
laiktir ve laik kalacaktær“ diyorlar!..
6- Bir taraftan „Kahrolsun Ñeriat!“ demeleri, bir taraftan da
Ñeriat’æn bir maddesine uymalaræ bir tezat ve bir çeliñki deåil
mi? Çünkü, cenaze namazæ da Ñeriat’æn bir maddesidir.
7- Son iki çeliñki:
a) Ænanmadæåæ Ñeriat’æn musallasæna getiriliñi;

b) Hayatænda yañadæåæ ve yazælariyle savunduåu kemalist
rejimden ayrælæp, mematænda hâkimiyyetine inanmadæåæ adil-i
mutlak olan Allah’æn adaletine teslim oluñu!..
Bir hikâye ile bu bölümü kapatalæm:
Davul-zurna çalænæyor, „Vur patlasæn, çal oynasæn!“ deniyor.
Æñte bu esnada adamæn biri, o kadar añka geliyor ki, dua
ediyor ve diyor ki: „Ya Rabb’i! Benim cenazem de davulzurnanæn eñliåinde mezara götürülsün!..“ Öyle de oluyor;
cenaze mezara doåru giderken o yoldan gelip geçen davulluzurnalæ bir düåün! Æñte bu düåünün eñliåinde cenaze mezara,
düåün de yoluna devam ediyor!..
Uåur Mumcu da dua mæ yaptæ. Orasæ bizce mechul; fakat
görünen odur ki, imam bel’am, cemaat kemalist bir kalabalæk:
Ñeriat’a küfrede ede mezara götürülür!..
Geride kalanlaræ:
Çankaya ve sakinleri, Demirel ve hükümet erkânæ, Cindoruk
ve vekiller parti bañkanlaræ, DGM savcæ ve hâkimleri, laiklik;
„Din hürriyetidir; biz laikliåe karñæ deåiliz, Atatürk’e karñæ
deåiliz!..“ diyen rektörler, proflar, hukukçular ve nihayet „Laik
olmæyan insan deåildir!..“ diyen Anayasa Mahkemesi Bañkanæ
ve onu koruyacaåæna söz veren pañalar ve benzerleri, tevbe
edip; Allah kanununa, Kur’an Ñeriat’æna, Peygamber yoluna
girip; Anayasasæ Kur’an, kanunu Ñeriat, bayraåæ Tevhid,
hükümet merkezi Æstanbul olan, ordusu Ñeriat’a teslim, ihyasæ
ilan edilen Anadolu Eyalet (Federe) Devleti’ne bey’at edip
teslim olmayanlar hazær olsunlar: Bel’am bir imam, kemalist
bir kalabalækla cenaze merasimleri yapælacak ve Ñeriat’a söve
söve yürüyenlerin eñliåinde Uåur Mumcu gibi cehennemî bir
çukura gömüleceklerdir!..
Saflar iyice netleñmiñtir:
Bir tarafta Allah’a inanan, Peygamber’i örnek alan, Kur’an’æ
anayasa kabul edip Æslam Devleti’ni ihya ve ilan eden ve bu
devlete bey’at edip teslim olan müslümanlar; diåer tarafta
ise Selanikli Kör Kemal’e inanan, onun getirdiåi inkilablara,
anayasaya göre kurulan kâfir devlete baålanan ve ona ræza
gösteren kâfirler, münafæklar, particiler ve ærkçælardær.
Ve netice:
Bu satærlar; var olan hakikatlerin, mevcud olan kaidelerin,
mâlum olan meselelerin bir tekrarædær; bizde vebal kalmasæn
diye tekrar ediyoruz. Ümitvaræz ki, kalbleri mühürlenmemiñ
olanlar intibaha gelecek, gözleri açælæp kulaklaræ duyacak;
Æslam’æn hakikatlerini, Ñeriat’æn gerçeklerini duyup hidayete
erecek. Ælan edilen bu devlete bey’at edip cennet ehlinin
safænda yerini alacak veya havadan-civadan bahaneler
bularak kasætlæ ve maksatlæ olarak münafæklardan ve kâfirlerden
olup cehennem ehlinin safænda yerini alacaktær. Ve iñte bu
suretle „Helak olan bilerek helak olsun; hayatta kalacaklar
da bilerek hayatta kalsæn!“ ñeklinde tecelli eden ilahî beyan
yerini bulmuñ olacak. Keza; „Kiñi cennet ehlinin amelini yapar
sonunda cehenneme gider“ mealindeki hadisin særræ tecelli
edecektir. Bizim de: „Kiñi, layæk olduåu safta yerini
almadan ölmez!“ ñeklindeki sözümüzün isabetli olduåu
isbat edilmiñ bulunacaktær.

Cemaleddin Hocaålu (Kaplan) -Rh.a.Emîr'ül-Mü'minîn ve Halîfet'ül-Müslimîn
8 Ramazan 1413 (1 Mart 1993)
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