El-Emir ven-Naib Cemaleddin Hocaoålu (Kaplan):

ÑERÆA
T'A BAÅLI OLMA
YANLAR
ÑERÆAT'A
OLMAY
SOLAKLARIN T
A KENDÆLERÆDÆR!..
TA
„Saå ve sol“ kelimeleri de Kur’an-æ Kerim’in tabirlerindendir.
Bu tabirlerin, Kur’an’da yer aldæåæ ayetlerin sayæsæ yirmiden
fazladær. Ve bu iki tabir; añaåæda görüleceåi üzere, birbirine
ters iki mana ifade ederler; bir bañka ifade ile; saå-sol tabiri,
birbirine karñæt iki safæn ve dolayæsæyle iki tip insanæn yer ve
vasæflarænæ göstermektedir. Önce bu iki kelimeyi ihtiva eden
ayetlerin meallerini verelim, sonra da tefsir ve tahlillerini
yapalæm:
1- „Her grub insanæ, kendi önderleriyle çaåæracaåæmæz
gün, kitabæ saåændan verilenler var ya, iñte onlar,
kitablarænæ okurlar (mükâfatlarænæ alma yönünde) en ufak
zulme uåramazlar. Ñu dünyada kör olan kimse ahirette
de kördür (dünyada hak yolunu, Ñeriat yolunu
göremiyen kiñi ahirette de kurtuluñun ve cennetin
yolunu) göremez ve hatta yol bakæmændan daha da
sapæktær. Az daha onlar, seni sana vahyettiåimizden
ayærarak, ondan bañkasænæ bize iftira etmen için fitneye
düñüreceklerdi. Æñte o zaman seni dost edinirlerdi. Eåer
biz seni saålamlañtærmamæñ olsaydæk, onlara azdan az
meyledecektin. O taktirde de sana hayatæn da ölümün
de kat kat azabænæ taddærærdæk. Sonra bize karñæ bir
yardæmcæ da bulamazdæn. Neredeyse seni yurdundan
çækarmak için tedirgin edip yerinde duramaz hale
getireceklerdi. O taktirde kendileri de senin ardændan pek
az bir süre kalabilirler. Bu, senden önce gönderdiåimiz
peygamberlerimizin de kanunudur. (Peygamberlerini
aralarændan çækaran her millete aynæ kanunu uygulayæp
onlaræ mahvetmiñizdir.) Bizim kanunumuzda bir
deåiñiklik bulamazsæn!“ (Æsra, 71-77)
Ayetin tefsir ve tahlili:
a) Saå-sol meselesi; ñöyle ki, saå kelimesi birinci ayette
sarih ifadesini buluyorsa da sol kelimesi, ikinci ayette
dolaylædær. A’ma ve delalet tabirlerinin altænda yatmaktadær. Bu
itibarladær ki, birinci ayet saåcælaræn durum ve tutumlarænæ
anlatærken, ikinci ayet de solculardan söz etmektedir.
b) Birbirine zæt bu iki tip insanæn, elbette yine birbirine zæt iki
lideri vardær. Birinci lider basiret ve ñuur sahibi olup saå
defterini doldurduåu gibi, maiyyetini de aynæ yola sevk eder.
Ækinci lider ise, gözleri kör, basiret ve firasetten mahrum
bulunduåundan maiyyetini de birer sapæk yapar.
c) Kendisinin kör gözlülüåüne, maiyyetinin de sapæklæåæna
bakmaz da saåcæ lider ve onun maiyyetini de kendi gibi
körlüåe ve sapæklæåa sürüklemek için vahye dayanan yolun
önüne dikilir, taviz koparmak suretiyle onu da ve onun
cemaatænæ da kendi ve cemaatæ gibi yapmak ister. Ñöyle ki,
„Laik düzen, din hürriyetinin teminatædær; Atatürk saå olsaydæ
bizim partide yer alærdæ!..“ der ve bu ñekilde laikliåi de
demokrasiyi de ve dinin temeline 98 dinamit yerleñtiren Kör
Kemal’i de sevdirmeye ve en azændan susturmaya çalæñær.
Bu ve benzeri ñekilde taviz koparamadæåæ takdirde ne yapar?
Bu sefer de tehditler faslæ bañlar ve ñöyle der: „Sen bize ve
kanunlaræmæza ve hele hele putlaræmæza dil uzattæåæn takdirde
seni yerinden ve yurdundan eder, süreriz; sonra piñmiñ
tavuåun bañæna gelmiyen, senin bañæna gelir ve nihayet seni
yaptæåæna bin piñman ettiririz...“
d) Azdan az da olsa tavize yanañmæyan, tehditlere de kulak
asmæyan ve bu derece salabet ve cesaretini gösterenler
hakkændaki iñkence ve sürgünleri tertip ve tatbik ettikden
sonra ne olur? Allahü Aziz de, daha dünyada iken, suçlaræ

sadece Ñeriat’a sahib çækmaktan ibaret olan bu hakiki
mü’minlerin liderlerine de maiyyetine de yaptæklarænæn en
azændan bir mislini onlaræn bañæna getirir ve onlaræ da
yaptæklaræna bin piñman eder.
e) Sünnetullah böyledir:
Tarih, saå-sol mücadelesiyle doludur. Peygamberler de birer
saåcæ olup, saåa sahip cemaatler yetiñtirmeye çalæñærken,
Firavun’lar, Nemrut’lar ve Karun’lar da bunlaræn karñæsæna
çækmæñlar, kendileri birer solcu olduklaræ gibi, insanlaræ da sola
ve solculuåa sürüklemek istemiñler ve bu yolda tavizler
koparmaya, tehditler færlatmaya çalæñmæñlardær. Neticede
saåcælar kazanmæñ, solaklar ise, kaybetmiñlerdir. Neden?
Çünkü, sünnetullah budur, Allah’æn adaleti budur, ilahî adalet
budur ve bu yönde tecelli etmektedir. Ve bu, öyle bir kanundur
ki, deåiñmesi ve deåiñtirilmesi mümkün deåildir.
Ve nihayet, „Æsra“ Suresi´nin tefsir ve tahlilini, tahkik ve
tetkikini yaptæåæmæzda Bakara Suresi´nin bañ tarafændaki ñu
üç tip insanæ bulururz: Mü’min, kâfir ve münafæk; hem de
gerekçeleriyle! Kur’an’æn hidayetlerine vesile olduåu takva
ve Ñeriat ehli ve aynæ zamanda saå sahibi mü’minler; kalbleri
mühürlenmiñ, kulaklaræ tækanmæñ, gözlerine perde çekilmiñ
kâfirler ile gün geçtikçe hastalæklaræ artan bir ayaåæ camide,
bir ayaåæ Anætkabir’de olan ve bir taraftan „Adil Düzen“ demek
suretiyle Ñeriat’æ kasteddiåi imajænæ vererek Allah ve mü’minleri
aldatacaklarænæ sanan ve öbür taraftan da „Laiklik din
hürriyetinin teminatædær; Atatürk saå olsaydæ bizim partide yer
alærdæ!..“ demek suretiyle de kemalistleri sevdiåini ve onlarla
beraber olduåunu açæklayan münafæklaræ ve aynæ zamanda
solaklaræ bulursunuz!..
Ve netice:
Æñte „Ashab-æ yemin, yani saå ehli saåcælar ve iñte ashab-æ
ñimal, yani solaklar ve solcular!..“
2- „Kaf“ Suresi:
„Onun saåænda ve solunda oturan iki alæcæ (melek, onun
yaptæklarænæ) kaydetmektedir... (Allah, sevkedici ile ñahide
buyurdu) ki: Haydi ikiniz, atæn cehenneme her inatçæ azælæ
kâfiri! Hayra engel olan, saldærgan ñüpheciyi! O ki, Allah
ile beraber bañka ilahlar edindi. Bundan dolayæ onu çetin
bir azaba atæn! Yanændaki arkadañæ dedi ki: Rabb’imiz,
ben bunu azdærmadæm, fakat o kendi derin bir sapæklæåæn
içinde idi. (Allah buyurdu) ki: Huzurumda çekiñmeyin.
Ben size daha önce uyaræ göndermiñtim. Benim
huzurumda söz deåiñtirilmez ve ben kullara zulmedici
deåilim. O gün cehenneme: Doldun mu? deriz. Daha
yok mu? der. Cennet de müttakilere yaklañtærælmæñtær, uzak
deåildir onlardan. Æñte size vaadedilen budur, daima
Allah’a dönen, Onun emirlerini koruyan. Görmeden
Rahman’a saygæ gösteren ve hakka dönük bir kalble gelen
herkesin (mükâfatæ budur!) Ona selametle girin. Bu, ebedi
yañama günüdür! Orada istediklerini bulurlar. Katæmæzda
daha fazlasæ da var.“ (Kaf, 17-35)
Æñte saå ve solla ilgili iki grup insanæn kimler olduklarænæ,
vasæflarænæ, düñünce ve inançlarænæ ve akæbetlerini „Kaf“
Suresi´nin bu ayetlerinden görebilir ve anlayabilirsiniz!..
Ñöyle ki:
Æki ters akibet: Bunlardan biri cehennem, diåeri cennet! Æki
tip insan: Saåcæ ve solcu! Bunlaræn birbirine tamamen ters
iki târif:
Æñte solcu ve solaklar; kimmiñ bunlar? Ænatçæ, hayærlaræn
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bañænda gelen Ñeriat’a, Ñeriat’æn devlet olmasæna ñiddetle
karñæ, saldærgan, ñüpheci ve fitneci, bazen „Allah“ diyen, bazen
„Put“! Bazen camiye giden bazen de Anætkabir’e! Bazen Allah diyen ve fakat putun yolunda ve izinde yürüyen ve
yürümeye devam edeceåini ñiddetle savunan her azælæ kâfir!..
Saå ve saåcælara gelince; takva ehli olup daima Allah’a
yönelen ve Allah’æn emir ve hukukunu hakkæyla koruyan ve
Allah’dan bañkasændan asla korkmayan ve netice itibariyle
saålam bir kalble ahiret hayatæna intikal eden kiñilerdir.
Ahiret münasebetleri:
Dünya hayatænda birbirini destekleyen solaklar, ahiret
hayatæna gelince birbirlerine amansæz düñman kesilecekler
ve lanet okuyacaklardær!.. Saå yanlælar ise, onlaræn dostluklaræ
devam edecek ve birbirlerine rastladæklarænda
selamlañacaklardær.
Ve netice:
Æñte saå ve iñte sol!.. Ñeriat’a baålæ olanlar saåcæ, karñæ
olanlar solculardær!
3- „Saffat“ Suresi:
„Size ne oldu ki, birbirinize yardæm etmiyorsunuz?
(Bañlaræ öne eåik, utançtan yüzleri kæzarmæñ. Cevap
verecek durumlaræ yok.) Hayær, onlar teslim olmuñlardær.
Birbirlerine döndüler, soruyorlar. (Uyanlar, uyduklaræ
adamlara) diyorlar ki, siz bize saådan gelir (Allah ve
Peygamber’den söz edip bize sokulmuñ) ve bizi
kandærmæñsænæz. (Ötekiler de) hayær, dediler. Zaten siz
kendiniz, inanan insanlar deåildiniz. Bizim sizi
zorlayacak bir gücümüz de yoktu. Siz kendiniz azgæn
bir topluluk idiniz. Artæk (çare yok), Rabb’imizin sözü
bize hak oldu. Biz, bu cezayæ mutlaka tadacaåæz. Sizi
azdærdæk. Çünkü kendimiz azmæñtæk (siz de bize uyunca,
haliyle siz de azmæñ oldunuz!..) Onlar o gün azab
çekmede müñterektirler. Æñte biz, suçlulara böyle yaparæz!
Çünkü onlara Allah’tan bañka ilah yoktur (Allah’æn
Ñeriat’ændan bañka kanun yoktur) denildiåinde büyüklük
tasladælar (da kendi kafalaræna göre kanunlar yaptælar ve
üstelik) dediler ki: Cinnet getirmiñ bir ñair için,
putlaræmæzæ (atamæzæ) terk mi edeceåiz? derlerdi. Halbuki
o, hakkæ getirmiñ ve peygamberleri de tasdik etmiñti...“
(Saffat, 25-37)
Üç tip insan:
Azan ve azdærælanlar; bir de Peygamber yolunu takib eden
ihlaslæ ve samimi cemaat! Bir bañka ifade ile; birinciler, saåcæ
gözüküp soldan vuran, ikinciler ise, bunlaræn sözlerine
aldananlardær; yani aldatan ve aldatælan münafæklar!.. Üçüncü
sænæf ise, hakkæ aramæñ, bulmuñ ve ona tabi olmuñ halis ve
muhlis Hz. Muhammed ümmeti!.. Öbür tarafta da manzara
farklæ: Azabta müñterek olanlar birbirlerini suçlaya dururken,
Tevhid ve Ñeriat ehli cennet-æ naimde karñælæklæ tahtlar üzerinde
sayæsæz nimetlere sahip, önder ve liderleriyle sevinçli bir hayat
yañamaktadærlar!..
Ve iñte netice ve iñte saå ve iñte sol!.. Ve iñte aslænda
solcu olup saåcæ görünen ve kendilerini saåda gösterip soldan
vuran tüm particiler, tüm ærkçælar ve iñte Peygamber yolu
üzerinde olup asla taviz vermeyen ve Allah’dan bañkasændan
korkmayan ve nihayet gerçek manada saåæ temsil eden bir
cemaat!..
4- „Vakæa“ Suresi:
„... Ve sizler üç sænæf olduåunuz zaman; saåæn adamlaræ
ne uåurludurlar onlar! Solun adamlaræ ne uåursuzdurlar
onlar! Ve o sabæklar (imanda ve amelde duraklamadan
ileri gidenler) ön safta yerlerini alanlardær ve Allah’a en
yakæn olanlardær.“ (Vakæa, 7-10)
Müteakib ayetler, saå safta yerini alan iki kæsmæn (mu’tedil
mü’minlerle aynæ safæn ön tarafænda yer alan müttaki ve
mükarrebler)in kendilerine mütenasib nimet ve mükâfatlarænæ
særalamakta ve bunlaræn arkasændan da solaklaræn ahirette
maruz kalacaklaræ korkunç azablaræ tasvir etmektedir.
Can verirken ve onun ötesi:

„Ve can boåaza dayandæåæ zaman ki, o zaman siz, o
can vermekte olana bakar durursunuz! Halbuki, biz ona
sizden daha yakænæz! Siz göremezsiniz bañka! Eåer
cezalandærælmæyacak iseniz, o canæ geri döndürseniz ya!
Eåer iddianæzda doåru iseniz!
Ölen kiñi mukarreblerden ise, ona rahatlæk, güzel ræzæk
ve nimet cennetleri var! Eåer saåcælardan ise, saåcælardan
sana selam! Ama yalanlayæcæ sapæklardan ise, kaynar
sudan bir ziyafet ve cehenneme atælma var! Kesin gerçek
budur. Öyleyse büyük Rabb’inin ismini tesbih et!“ (Vakæa,
83-96)
Tefsir ve tahlil:
Saå saf, sol saf! Ve saå safta iki kæsæm: Normal saåcælar ve
önde olanlar.
Üç sænæfæn târif ve tavsifi:
1- Nafile ibadetleri de yerine getiren mükarrebler,
2- Hakikatleri tasdik edip hidayeti bulanlar,
3- Hakikatleri yalanlayæp sapæklæåa düñenler.
Akæbetleri de farklæ:
1- Mükarrebler için rahatlælæk, güzel ræzæk ve nimet dolu
cennetler!..
2- Ashab-æ yeminden ise ona aynæ sænæfæn adamlarændan selam
var.
3- Ayetleri tekzib edip sapæklardan ise, yani solaklar sænæfæna
girmiñ ise, cehim adlæ cehenneme giriñ ile „Hamim“ suyundan
bir ziyafet!..
4- „Beled“ Suresi:
„Ona iki tepe (iki hedef: Hayær ve ñer yolunu) gösterdik.
Fakat o, (hedefe varmak, yapælan iyiliklerke teñekkür
etmek için) sarp yokuñu geçemedi. Sarp yokuñun ne
olduåunu sen nereden bileceksin? Bir boynu, (köleyi
kölelik zincirinden) çözmek. Yahut doyurmaktær, açlæk
gününde. Akraba olan yetimi veyahut hiçbir ñeyi
olmayan yoksulu. Sonra iman edip birbirlerine sabær
tavsiye edenlerden ve merhamet tavsiye edenlerden
olmak. Æñte onlar saåæn adamlarædær (uåurlu kiñilerdir).
Ayetlerimizi tanæmayæp küfre düñenler var ya! Onlar da
solun adamlaræ olup (uåursuz kiñilerdir). Onlara (kapælaræ)
üzerlerine kilitlenecek bir ateñ vardær.“ (Beled, 10-20)
Tefsir ve tahlili:
Bu surede saåæn adamlarænæn târifi:
a) Onlar bigayr-i hak hürriyetlere zincir, aåæzlara kilit
vurmazlar, tersine böyle duruma düñenler varsa ve para ile
olsa da satæn alæp hürriyetlerine kavuñtururlar;
b) Hususiyle yetimleri, yoksullaræ doyurururlar;
c) Æmanlæ, sabærlæ ve merhametli olurlar;
d) Æman, sabær ve merhametli olmayæ bañkalaræna tebliå ve
tavsiye ederler.
Solun adamlarænæn tarif ve tavsifine gelince:
Onlar öyle kiñilerdir ki, Allah’æn ayetlerini inkâr ederler ve
dolayæsæyle küfre düñmüñ ve küfre sapmæñlardær. Artæk ondan
ötesini siz düñünün! Onlarda ne sabær vardær ve ne de
merhamet!..
Hülâsa:
Saå-sol tabirlerini gördünüz. Bunlar, Kur’anî birer tabirdir
ve genelde ñu ñekilde geçmekte:
„Ashab-æ yemin ve Ashab-æ ñimal.“
Bu iki tabirin ifade ettiåi mana mühimdir; ñümul sahalaræ
son derece geniñtir. Bütün insanlæåæ ihata eder. Dolayæsæyla
insanlæk; ya birine girer ya da ötekine! Yani insanlaræ bir
sænæflamaya tabi tutarsanæz, ya Ashab-æ yemin (saå taraftaræ,
saåcæ) olarak bulursunuz ya da ashab-æ ñimal (sol taraftaræ,
solcu) olarak bulursunuz. Ækisinin arasænda üçüncü bir sænæf
yoktur; ya o ya budur. Bu iki sænæf tabiri, „iki sænæf“ veya „iki
cephe“ ñeklinde de tabir ve tefsir edebilirsiniz ki: „Saå sænæf
veya sol sænæf“; bir bañka deyiñle: „Saå cephe veya sol cephe!“
Üçüncüsü yoktur. Bir de „A’raf“ meselesi vardær, o, ayræ bir
fasæl!..
Allah’æn indinde ve hükmünde:
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Evet; Allah’æn indinde de ve hükmünde de bu mevzu
böyledir. Yani, dünya hayatænda insanlar; nasæl ki, akide,
zihniyet, amel, ahlak, icraat, siyaset, nizam, kanun ve
sistem yönünden iki kæsæm ve iki katagoriye tabi iseler, ahiret
hayatænda da aynæ muameleye, aynæ neticeye ve aynæ hükme
tabi olacaklardær; amel defterlerini ya saådan veya soldan
alacaklardær. Haklarænda cennetlik veya cehennemlik
hususundaki kararlar da öyle tecelli edecektir ve böylece
hak tecelli edecek ve herkes laik olduåu yerde, derece ve
derekede yerini bulacak ve bu suretle ilahî adalet tahakkuk
etmiñ olacaktær.
Maddeler:
Önemine binaen, saå-sol mevzuunu bir de maddeler halinde
görelim:
Saå tarafta sistem olarak:
1- Ælahî sistem. Bañka tabirleri: Vahye ve Kur’an’a dayanan
ñer’î ve Peygamberî sistem.
Sol tarafta sistem olarak:
1- Ñeytanî sistem;
2- Vesveseye dayanan sistemler: Akælcælæk, ideolojik,
komünizm, demokrasi, sosyalizm, fañizm, laisizm,
kemalizm, hoñgörizm...
Her iki taraftaki maddeleri birer madde halinde toplarsak
ñöyle de diyebiliriz:
Æslamî manada imana dayanan sistem: Tek; Ñeriat!
Kâfirliåe dayanan sistemler: Çok ve sayæsæz.
Yine maddeler halinde:
Saå-sol mevzularænæbir de gruplar halinde
maddeliyelim:
1- Ehl-i Tevhid (Ehl-i Ñeriat)
2- Ehl-i iman
3- Ehl-i hak
4- Ehlullah
5- Cündullah (Allah ordusu)
6- Hizbullah (Allah taraftaræ)
7- Ehl-i mâruf (emr-i mâruf ve nehy-i münker yapanlar)
1- Ehl-i ñirk ve put
2- Ehl-i küfür
3- Ehl-i batæl
4- Ehlüññeytan
5- Cündüññeytan
6- Hizbüññeytan (ñeytan taraftaræ)
7- Ehl-i münker (emr-i mâruf ve nehy-i münker yapmayæp
hoñgörücü olanlar ve „Efendim, biz müslümanlarætenkit
edemeyiz!“ diyerek Kur’an’a iftira edenler...
Bu meseleleri bir de sual ve cevap ñeklinde görelim ki
artæk kimsenin ñüphesi kalmasæn:
Sual: 1- Kemalistler, ashab-æyemin ve ashab-æñimaldan
hangisine girerler?
Cevab: 1- Ashab-æñimale girerler. Yani solcu olup
solaklardandærlar.
Sual: 2- Münafæklar ashab-æyemin ve ashab-æñimalden
hangisine girerler?
Cevab: 2- Ashab-æñimaldandærlar.
Sual: 3- Particiler ashab-æyemin ve ashab-æñimalden
hangisine girerler?
Cevab: 3- Ashab-æñimale girerler.
Sual: 4- Hoñgörücüler, (emr-i mâruf ve nehy-i münker
yapmææyanlar) ashab-æyemin ve ashab-æ ñimalden hangisine
girerler?
Cevab: 4- Ashab-æñimaldandærlar. Çünkü onlaræn
anladæåæmanada hoñgörü Æslam’a mal edilemez.
Sual: 5- „Herkes kendi çizgisinde gitsin, hizmetini yapsæn;
kimse kimseye çatmasæn!..“ diyenler ve bu zihniyette olanlar
ashab-æyemin ve ashab-æñimaldan hangisine girerler?
Cevab: 5- Ashab-æñimale girerler. Çünkü Æslam’a iftira
etmiñlerdir. Zira Æslam’æn tek bir çizgisi vardær.
Sual: 6- Parti tüzüklerine „Partimiz, mevcut anayasa
çerçevesinde ve Atatürk ilkeleri doårultusunda kurulmuñtur...“

diyenler, ashab-æyemin ve ashab-æñimalden hangisine girerler?
Cevab: 6- Ashab-æñimale girerler.
Sual: 7- Küfür meclisine gidip „Anayasayæ, Atatürk
inkælablarænækoruyacaklaræna...“ dair yemin edenler ashabæyemin ve ashab-æñimaldan hangisine girerler?
Cevab: 7- Ashab-æñimaldandærlar.
Sual: 8- Anætkabir’e gidip saygæduruñu yapanlar, ashabæyemin veya ashab-æñimalden hangisine girerler?
Cevab: 8- Ashab-æñimale girerler.
Sual: 9- „Laiklik dinsizlik deåildir veya din hürriyetinin
teminatædær...“ diyenler ashab-æyemin veya ashab-æñimaldan
hangisine girerler?
Cevab: 9- Ashab-æñimale girerler.
Sual: 10- Put Kemal’i sevenler ashab-æyemin veya ashabæñimaldan hangisine girerler?
Cevab: 10- Ashab-æñimale girerler. Çünkü Mustafa Kemal’i
sevmek Ebu Cehil’i sevmek gibidir.
Sual: 11- Put meclisine gidip orada çalæñanlar, ashab-æyemin
veya ashab-æñimaldan hangisine girerler?
Cevab: 11- Ashab-æñimale girerler. Çünkü ora ile Dar’ünNedve arasænda bir fark yoktur.
Sual: 12- Taviz verenler ve Kur’an ayetlerini ketmedenler,
ashab-æyemin veya ashab-æñimaldan hangisine girerler?
Cevab: 12- Ashab-æñimale girerler. Bunlarla Kur’an ayetlerini
silenler arasænda bir fark yoktur.
Sual: 13- Binalaræna Put Kemal’in fotoåraflarænæasanlar
ashab-æyemin ashab-æñimaldan hangisine girerler?
Cevab: 13- Ashab-æñimale girerler. Çünkü bu, boynuna haç
asmaya benzer. Asanlaræn niyetleri ne olursa olsun,
deåiñmez.
Kabul ve teslimiyeti geciktirme insanda tedavisi mümkün
olmayan yaralar açar. Rabb’imiz kitabænda ñöyle buyurur:
„Æman etmekte olanlar için hâlâ vakit gelmedi mi ki,
kalbleri Allah’æn zikrine ve inen hakka saygæduysun! Onlar
bundan önce kendilerine kitab verilmiñ, sonra
üzerlerinden uzun bir süre geçmekle kalbleri katælañmæñ,
çoåu da yoldan çækmæñ kimseler gibi olmasænlar?“ (Hadid,
16)
Tahlil ve tefsir:
Mezkur ayetin aåærlæk merkezi üç ñey: Bunlardan biri
„zikrullah“ diåeri „hakkæn iniñi“, üçüncüsü de mü’minlerin
teslimiyyeti.
1- „Zikrullah“:
Zikrullah; sayæsæz manalaræyanænda Allah’æn hâkimiyyetini,
kanun koyma yetkisini, Ñeriat-æ Garra’yæ ifade etmekte ve
Ñeriat’æn devlet olmasænæemir ve tavsiye etmektedir.
2- Hakkæn yeryüzünde iniñi demek, hakkæn hâkimiyyeti ve
adaletin teessüsü demektir.
3- Kalblerin huñuu ise, mü’minlerin Ñeriat devletini kabul
ve teslim etmeleri ve bu babda geç kalmayæp, bir an evvel
gönülleri de aileleri de, insanlæåæda huzur ve güvene
kavuñturmalaræimanæn gereåidir...
4- Ñeriat devletini kabul ve bey’atta geç kaldæklarætakdirde
ne olur? Kendilerinden kitab verilen yahudi ve hæristiyanlaræn
durumuna düñer; kalbleri perkleñir (kararær) ve ekserisi de
Ñeriat’æn yolundan çækmæñ olurlar.
5- Bu ayet-i celile’nin, nursuz kalan münafæklaræn ahiretteki
ahvalini tasvir eden ayetlerin arkasænda yer alæñæ, böylelerinin
de münafæklañacaåæna ayræca iñaret etmektedir.
Geç kalmamalæ:
Añaåædaki ayet ve hadis mealleri ve gösterilen ñekil,
hakikatæn bu merkezde olduåunu göstermektir.
„Allah Resulü bir gün toprak üzerinde doåru bir çizgi
çizdi ve bu, Allah’æn yoludur, dedi. Sonra saåa ve sola
çizgiler çizdi ve bunlar da birer ñeytan yoludur, dedi.
Ve ondan sonra ñu ayeti okudu: „Bu benim dosdoåru
yolumdur. Ona uyun! Bañka bañka yollara uymayæn!
Sonra tefrikaya düñer, onun yolundan uzaklañærsænæz.
Korunasænæz diye bu Allah’æn tavsiyesidir!..“ (Æbni Mace,
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En-Nesai, Ahmed b. Hanbel)
Solaklañma:
Bu ayetlerin æñæåæaltænda biz de diyoruz ki, ihyasæilan edilmiñ
devlete bey’at etmenin, indellah bir zamanævardær. Æñte o
zaman geçtikten sonra, yapælan bey’at, belki de sahibini
münafæklæktan kurtarmaz!..
Gaye Æslam’æn yok ediliñi:
Ehl-i küfrün gayesi, Æslam Dini’ni ve müslümanlarædünyadan,
dünya haritasændan silmektir. Buna ulañmalaræiçin, önce
Æslam’æn devletini kaldærmalarægerekirdi. Buna muvaffak oldular.
Arkasændan da Æslam’æyeryüzünden sildiler. Çünkü Æslam,
Æslam’dær ancak devletiyle birlikte!.. Ñimdi særa
müslümanlarædünya haritasændan silmeye gelmiñtir. Buna da
Bosna-Hersek’ten ve Azerbaycan’dan bañlamæñlardær.
Ve bu, ñeytanî zekânæn bir ifadesidir, bu zekâya dayanan
siyonizmin bir planædær. Bu plan; Tanzimat ve Islahat
zihniyetiyle bañlamæñ, Ættihat ve Terakki safhalarændan
geçerek Mustafa Kemal kâfirini yetiñtirmiñ, onun eliyle Hilâfet
Devleti'ni ve Ñeriat nizamænæ kaldærmæñ ve kemalist zihniyette
dinsiz, müñrik ve solcu bir nesil yetiñtirmiñtir. Bugünden
itibaren Balkanlar’da Særplar’æn, doåuda Ermeniler’in eliyle
müslümanlarædünya haritasændan silmeye bañlamæñlardær.
Din devlet bütünlüåü:
Æslam’da mühim iki unsur vardær ki, bunlar birbirini tamamlar.
Bunlardan biri din diåeri devlettir. Bunlardan biri, Æslam
binasænæn temelini teñkil ediyorsa diåeri de onun
muhafæzlæåænæyapmaktadær. Zira devlet Æslam’æn hem muhafæzæ,
hem de yaptæræcæ gücüdür. Bir müesseseyi bekçisinden ve
yaptæræcægücünden mahrum ederseniz ne olur? O müessese,
dæñtakilerin zorlamasæve içtekilerin ihmali neticesinde
harabeye çevrilir ve artæk içinde baykuñlar öter!..
Æñte Mustafa Kemal’e verilen solak talimat bu merkezde
idi; önce Hilâfet Devleti'ni yækacak, sonra da anayasadan
dini kaldæræp dinsiz ve solak yeni bir devlet kuracak! Sonra
ne olacak? Devlet desteåinden mahrum kalan Æslam, ne dæña
karñævarlæåænæ koruyacak ve ne de içe karñæemir ve
yasaklarænæuygulayacak ve böylece zamanla dünya
yüzünden silinmiñ olacaktær. Evet gösterilen talimat ve verilen
plan böyle idi. Solcu Mustafa Kemal’de, solak bu planæolduåu
gibi tatbik sahasæna koydu; Hilâfet Devleti'nin yerine dinsiz
ve solak bir cumhuriyeti getirirken, Ñeriat düzeninin yerine
de laik solcu düzeni yerleñtirmek istedi.
Kâfirleñme:
Artæk Anadolu topraklaræüzerinde herñey kâfirleñti; devlet
kâfirleñmiñ, üniversite kâfirleñmiñ, eåitim kâfirleñmiñ, basæn
kâfirleñmiñ, takvim ve tatil kâfirleñmiñ, kælæk ve kæyafet
kâfirleñmiñ, okuma-yazma kâfirleñmiñ, Çankaya dedikleri
yer de kâfirleñerek ve solaklañarak Æslam’ætemsil eden ezan
susturulmuñ, küfrü temsil eden çan sesleri gelmeye
bañlamæñtær ve neticede resmen ne din kalmæñ ve ne de
devlet!..
Gönüllerden silme:
Æslam devletini de dolayæsæyle dini de artæk kafa ve
gönüllerden silmenin zamanægelmiñti. Ve bu babda da ñeytanî
zekalar kullanælær, kurnazca hareket edilir. Bu cümleden olarak
Ñeriat hor görülür, Hilâfet hor görülür, ulema ile, medreseler
ile alay edilir, hatta medreseler ve tekkeler kapatælær ve bunlaræn
yerine göstermelik, çeyrek mollalar yetiñtirilir. Ve bu suretle
neler olur? Ælmin yerine cehli, cesaretin yerine korkaklæåæ,
salabetin yerine bel’amlæåæ, Ñeriat’æ koruma yerine seyirci
kalmayætercih eden alim ve ulema (!) yetiñtirilir. Solaklar; o
hale gelirler ki, artæk karñælarænda Diyanet Æñleri Bañkanlæåæ’næbile
celbedip „Laiklik dinsizlik deåildir"“ dediklerinde „Hayær“
diyebilecek kadar en ufak bir engel kalmadæåænæve artæk
„Saåcælæk ve solculuk“ manasæna gelen „Ashab-æyemin ve
ashab-æñimal“ gibi ayetlerin mana ve hükümlerini esasændan
saptæræp; „Bunlarda siyaset yoktur, bunlar birer uhrevî
hükümler ifade ederler ve bunlar ideoloji deåildir“ deme
cüretini gösteriyorlar, kendileri gibi solcu Uåur Mumcu’nun

„Rabæta“ isimli kitabænækaynak alæyorlar. (22 Ñubat 1993,
Cumhuriyet Gazetesi)
Kur’an ve ideoloji:
Evet Kur’an ideolojik deåildir; O, ilahîdir, O, semavîdir, O,
vahye dayanan, kaynaåænæinsan kafasændan deåil; Allah’tan
alan bir kitaptær. Ædeoloji ise insan kafasæna dayanær.
Kaynaåænæinsandan alan bir fikir, bir sistem, bir düñünce
tarzædær, felsefî bir cereyandær, birbirine ters düññen; bugün
evet deyip yaræn deåiñtirilen bir fikir yapæsædær. Akæl olsun, fikir
olsun vahyin æñæåænda ve onun kontrolünde çalæñærlarsa
faydalæolurlar. Yoksa yalpa vurur, bir neticeye varamazlar.
Æñte saå-sol meselesi!..
Vahyin æñæåændan mahrum olan insan, saå-sol meselesini
bir türlü halledememiñ, „Efradænæcami, aåyarænæmani“ bir ñekilde
tariflerini yapamamæñ ve iñin içinden çækamamæñtær. Saå
demiñ, sol demiñ, ortanæn solu demiñ, sol demokrasi demiñ...
Ve bu iki kutbu birbirine yaklañtærmaya çalæñmæñtær. Zira bu iki
felsefeyi, ilk ortaya atanlar, mülkiyet hakkænædevlete tanæyor,
„Vatandañæn durumu ise, gücü yettiåi kadar çalæñacak,
ihtiyacækadar hak sahibi olacaktær“ demekte; komünizm
dedikleri sistemi bu ñekilde savunmakta!.. Ælk saåcælara
gelince: Onlara göre mülkiyet hakkætamamen vatandaña aittir.
Parolasæ, „Bærakæn kazansæn!“ ñeklinde! Kapitalist sistem
dedikleri de iñte budur.
Taviz vermeleri:
Solcular, tarif ettikleri iki tarafæn da tatbikatænæyürütemediler.
Bu sefer taviz vermeye bañladælar. Bir metreyi ele alærsanæz
bunun saå ucunda kapitalizm, sol ucunda ise komünizm.
Görüleceåi gibi ortada bir sistem var. Bu sistemin adæda
Æslam’dær ve Æslam’æn iktisat sistemidir. Mu’tedildir; deåiñmiyor;
1400 küsürluk tarihe sahip! Bundan böyle de deåiñmiyecek!
Neden? Çünkü Allah’æn deåiñmez ilmine dayanmakta ve
insanoålunun hayatæna tæpa tæp uymaktadær.
Ædeolojiye dayanan saåcæve solcu sistemlere gelince, bu
iki sistem bir türlü yerini bulamadæ; taviz üstüne taviz vere
vere solculuklaræna devam etmektedirler. Kanaatæmæz odur
ki, bunlar, doåuñundan itibaren günümüze kadar gelen ve
kæyamete kadar da taviz vermeden devam edecek olan Æslam
sisteminde, Æslam nizamænda birleñeceklerdir. Æñte böyle bir
günün gelmesi pek yakændær; belirtileri kendini göstermektedir.
Ve iñte o zaman ne solcu Kör Kemal söz sahibi olacak ve
ne de solcu kemalistler!.. Dünyaya ve dünya siyasetine
Ñeriat nizamæ hâkim olacak ve artæk insanlæk körlerin,
saåærlaræn, beyinsizlerin ve solaklaræn tahakküm ve
tasallutünden kurtulmuñ olacaklardær. Añaåædaki mealini
vereceåimiz hadis-i ñerif bunu göstermektedir:
„Æçinizde Nübuvvet Allah’æn dilediåi müddet devam
edecek, sonra kalkmasænæmurad ettiåi vakit Allah onu
kaldæracak, sonra æsæræcæhükümdarlæk olacak, Allah’æn
dilediåi müddet devam ettikten sonra kalkacak, sonra
zorba (cebri bir idare) kurulacak, Allah’æn dilediåi miktar
hüküm sürecek sonra kaldærmayæmurad ettiåinde
kaldæracak, sonra Peygamberlik yolu üzere (idare) Hilâfet
olacak sonra Peygamber (s.a.v.) sustu!..“ (Ahmed ibni
Hanbel)
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