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ÑERÆA
T DÜÑMANLIÅI ÆNSANI
ÑERÆAT
KÂFÆRLÆÅE GÖTÜRÜR
Türkiye Barolar Birliåi Bañkanæ
Ender Sav’a Açæk Mektup
11 Cemaziyelula 1411 (28.11.1990) tarihli ve fotokopisi
ekli „Hasbihal“ isimli bir üst yazæ ile „Neyin Bayramæ?“,
„Türkiye’de Æki Din ve Biz“, „Dünyayæ Fesada Veren Æki
Put“ bañlæklarænæ tañæyan bildiriler ile Ümmet-i Muhammed
Gazetesi’ni parti bañkanlaræna, basæn mensublaræna,
devlet erkânæna, mahkeme çevrelerine, ordu
komutanlæklaræna ve üniversite mensublaræna
göndermenin yanænda size de göndermiñtim.
Üst yazæda da belirttiåimiz gibi gönderilen yazælar birer
uyaræ, tebliå ve irñad mektublarædær. Hususiyle en azændan
Allah’a kul, Adem’e çocuk olmada aralarænda müñterek
baålar bulunan insanlar birbirinin kardeñleridir. Üstelik,
insanî vasfa ve medenî haslete sahib olan kiñilere
düñen görevlerden biri de insanlara ve insanlæåa
yardæmcæ olmaktær. Hele hele Ñeriat’a ve Ñeriat
kanunlaræna karñæ çækan, belki de Ñeriat’æn ne demek
olduåunu bilmeyen, özellikle hukukçu geçindiåi halde
Æslam hukukundan behresi olmayan ve neticede insan
haklarænæ savunacaåæ yerde hukuka karñæ cinayet iñleyen,
ilim ve hak adæna çamlar deviren kiñileri, tebliå ve irñad
babænda ön plana almak kaçænælmazdær; insanî ve Æslamî
vazifedir. Çünkü bu aynæ zamanda bir iman meselesidir.
Tehir etmeye gelmez; ölümü geldiåi takdirde biz tebliå
etmemiñ oluruz, onlar da duymamæñ olurlar. Bu sebeple
her iki tarafta mesul olur.
Æñte bütün bunlaræ nazar-æ itibara alarak, mezkur
müessese mensublarænæn meyanænda hukuku temsil
edenlerin bañænda gelen sizlere de tebliå mektublarænæ
göndermiñtik. Maksadæmæz size hakaret deåil, imanla
yañamanæza ve ebedî saadete mazhar olmanæza vesile
olmaktær. Çünkü ñirk, affæ caiz olmayan en aåær bir günah
ve en büyük bir zulümdür. Hukuk kafasæna sahip sizin
gibilerin medenice davranæp, en azændan susmasæ, ñayet
tereddüt ve ñüpheleriniz varsa ilmî ve fikrî zeminde kalæp,
insan haklaræna saygæ duymanæz, meseleyi iman ve ilim
ehline götürüp, tenkid ve tahliline dair bir rapor hazærlatæp
bize de bir nüshasænæ göndermeniz gerekirdi. Hukuku
temsil etme makamænda bulunanlaræn bañænda gelen
sizlere yakæñan bu idi. Yani, size düñen öfkelenmek,
ortalæåæ velveye vermek deåil, falana veya fælana ñikayet
deåil, ilmî gücünüz yoksa, ilim adamlarænæ harekete
getirip, neñriyat hayatænda münazara açælmasæna vesile
olmak al-i cenablæåænæ göstermeniz beklenirken,
maalesef ilk tepki sizden geldi!..
Ve maalesef hukukñinas olduåunuzu gösteremediniz
de ve haksæzlæåænæzæ ortaya koymuñ oldunuz. Allah Resulü
(s.a.v.) de yanlæñ gidenlere mektublar göndermiñti.
Bunlardan bir kæsmæ (bir hæristiyan olan Habeñistan
hükümdaræ Necañi gibi) mektubu hüsni kabulle telakki

etti; bir kæsmæ da (Æran hükümdaræ Kisra gibi) sizin gibi
hareket etti, mektubu yærtmak suretiyle de vahñiliåini
ortaya koydu.
AÇIK OTURUM:
Ñimdi, haklæ-haksæz ortaya çæksæn diye, al-i cenablæåæ yine
biz gösteriyor ve basæn yoluyla açæk oturum açæyoruz.
Hem de bütün bir dünyanæn gözleri önünde!...
Rahman ve Rahim olan AIlah’æn adæyIa!
Ñeriat Nedir?
Herñeyden önce Ñeriat’æn ne demek olduåunu din ile
Ñeriat, arasændaki münasebetin neden ibaret
bulunduåunu bilmeniz hatta çok iyi bilmeniz lazæm gelir
ki, beyanlarænæzda ve yazælarænæzda bir hataya
düñmeyesiniz.
Din: Allah kanunudur. Muhteva bakæmændan
insanoålunun bütün söz, fiil ve davranæñlaræ hakkænda
hükümler ve müeyyideler getirmiñ, mü’minlerinin maddî
ve manevî hayatænda bu hükümlere uymalarænæ emir ve
tavsiye etmiñtir.
Ñeriat ise genel manada din demektir, muhteva
bakæmændan dine eñittir. Özel manada ise, Æslam Dini’nin
füruundan ibarettir. Yani din; biri usul, diåeri furu olmak
üzere iki kæsma ayrælær. Æman ve itikad bölümü dinin „Usul“
kæsmænæ; ibadetler, muameleler ve cezalar bölümü de
dinin „Furu“ kæsmænæ teñkil eder. Bu itibarla; Namaz, oruç,
hac, zekat ve Kelime-i Ñehadet getirmek Ñeriat olduåu
gibi, içki, kumar, faiz, zina, yalan, iftira, adam öldürme,
kadænlaræn bañæ açæk gezmesi gibi haramlar dn birer
Ñeriat’tær. Keza; adam öldürene, zina edene, hærsæzlæk
yapana, iftira edene verilen cezalar da birer Ñeriat’tær.
Yine; Kur’an’æn anayasa, Ñeriat’æn kanun, devletin Æslam
olmasæ da Ñeriat’tær. Ve bunlaræn yerine getirilmesinden
her müslüman sorumludur.
Æslam inancæna göre, Æslam bir bütündur,
parçalanamaz. Bir hükmünü kabul etmemek veya hor
görmek kafirliktir.
Keza; Ñeriat’a ve Ñeriat düzenine: „Ortaçaå karanlæåæ“
demek, „Ulusu ümmet yapmaya çalæñæyor“ demek
suretiyle „Ümmet“ tabirini horlamak gibi beyanlarda da
bir müslüman bulunamaz, kâfir olur, mürted olur, dini
de nikâhæ da gider. Keza; Mustafa Kemal’in kanunlarænæ
Allah kanunlarændan üstün göremez, Kur ’an
kanunlarændan ibaret olan Ñeriat’i, Ñeriat nizamænæ tebliå
ve telkin edenlere karñæ düñman olamaz! Öteye beriye
ñikayet edemez! Ve nihayet Ñeriat geliyor diye ortalæåæ
velveleye veremez, ñunu veya bunu göreve çaåæramaz!..
MÜRTED OLUR:
Çaåærærsa veya bunlardan birini söyler veya yaparsa
Ñeriat’a karñæ, Æslam’a karñæ, Allah ve Peygamber’e karñæ
harp ilan etmiñ, savañ açmæñ olur; dini de imanæ da nikâhæ
da gider. Tevbe etmeden ecel gelip götürürse aåzæ
imansæz kapanær. Cenaze namazæ kælænmaz,
müslümanlaræn mezarlæåæna gömülmez; köpek lañesi gibi
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bir çukura atælær.
„EVET“ DERLERSE:
Görev bañæna çaåærdæåænæz kiñiler, çaårænæza „Evet“
derlerse, sizin gibi Ñeriat düñmanæna gereken cevabæ
vermezlerse onlar da sizin gibi olurlar; onlaræn da
namazlaræ kælænmaz. Peygamber varisi olduklarænæ iddia
eden hocalar da susarlarsa dilsiz ñeytan olurlar, artæk
arkalarænda namaz kælænmaz.
TEVBEKÂR OLMAYA DAVET:
Yine de biz, darælmadan sizin gibi kemalist bataklæåæn
içine düñmüñ olanlaræ uyarmaya ve put kanunlarænæ
terkedip Æslam’æn safæna gelmeye, Ñeriat’a hürmet
etmelerini bilmeye davet ediyor ve diyoruz ki:

yazdæåæmæz gibi (fotokopisini gönderiyorum) Prof’laræ ve
pañalaræ, öåretmen ve hocalaræ (Dr. Lütfü Doåan gibi
yaræm, hatta dörtte bir mollalaræ deåil) toplayæp yukaræda
söylediåim gibi cevab hazærlatæn neñriyat yoluyla bütün
bir dünyaya duyurmak ve bu suretle Hoca’næn iñini
bitirmektir. Medenî insanæn yapacaåæ budur! Zira; ilme
ilimle, fikre fikirle, dinî mevzularda dini kaynaklarla ve
basæn-yayæn yoluyla cevab verilir. Bundan ötesi vahñiliktir.
Özal’a ñikâyet ediyorsunuz! Özal kim? O da sizin gibi
acizin ve cahilin biri deåil mi?
Bu da sizlere yine tebliådir. Yazdæåænæz takdirde
yazacaåæmæzæ bildirir, cümleye basiretler ve hidayetler
dilerken Kur ’an’æn bir ayetinin mealiyle ñimdilik
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„Æslam; hem dindir, hem devlettir; hem ibadet hem
siyasettir. Dini devletten, devleti dinden ayærdæåænæz
takdirde, din devletsiz kalær, devlet de dinsiz olur. Bu
itibarla da, Æslam’æ laik düzenle baådañtæramazsænæz,
demokrasi ile baådañtæramazsænæz, komünizm ile
baådañtærmadæåænæz gibi.“
Ñunu da söyliyeyim ki, Cemaleddin Hoca, delilsiz,
mesnedsiz konuñmaz, kaynaklara dayanær. Üniversite
mezunudur, hukuk tahsili de yapmæñtær. Æslam hukukunu
çok iyi bilir, hukuk usulünü de bilir! Sizi de beñ-on sene
okutur!..
SIRTI YERE GELMEZ:
Böyle olduåu, yani ilmin, hukukun hakkænæ verdiåi için
bu güne kadar kimse særtænæ yere getirememiñtir. Ama
sizin gibi nicelerini tuña getirmiñ ve getirecektir!.. Dr.
Lütfü Doåan da Berlin’de bazæ yumurtalat yumurtlamæñ.
K,onuñma metni elimizde. Söyleyin kendisine yakænda
onu da Allah’æn inayetiyle tuña getirip bir bel’am olduåunu
bütün bir dünyaya ilan edeceåiz.
Ñunu da ilave edelim ki:
Bizim silaha ve kaba kuvvete bañvurma ihtiyacæmæz
yoktur. Silahæmæz Ñeriat, süngümüz kalem! Æsimlerini
saydæåænæz ve kendilerini göreve çaåærdæåænæz kiñiler birer
örümcek aåædær. Hübel’in arkasændan giden birer
putçudur. Hakkæn karñæsænda yækælmaya mahkunmdurlar.
YAPACAÅINIZ TEK ÑEY:
Sizin ve sizin gibilerin yapacaåæ tek ñey: Evren’e

bitiriyorum:
„Kendilerine açæk olarak ayetlerimiz okunduåu
zaman inkâr edenlerin yüzünde inkâr belirtilerini
anlarsæn! Nerede ise ayetlerimizi kendilerine
okuyanlara saldæracaklar. (Ey Resulüm) de ki: size
bundan daha kötüsünü haber vereyim mi? Ateñ!
Allah onu inkârcælara vaad etmiñtir. O ne kötü dönüñ
yeridir.“ (Hacc, 72)
NOT: M. Kemal hakkænda yeterli bilgiye sahib olmanæz
için ek olarak, „M. Kemal’in Babasæ Kim?“ adlæ kitabæ da
gönderiyorum.
DAÅITIM:
Devlet erkânæna, parti bañkanlaræna, üniversite
mensublaræna, anayasa mahkemesi bañkanæna,
DGM’ye, basæn mensublaræna
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