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

ÜNÆVERSÆTE ÖÅRETÆM ÜYELERÆNE
TEBLÆÅ MAHÆYETÆNDE AÇIK MEKTUP
Hamd; Alim-i Mutlak, Hâkim-i mutlak olan âlemlerin
Rabb’ine, salât ve selam ilâhî hükümleri tebliå ve
tatbikde yegâne örnek ve yegâne önder Hz.
Muhammed’e ve onun yældæzlar mesabesinde olan âl
ve ashabæna olsun!
Ey üniversite hocalaræ!
Sizler, aynæ zamanda ilim makamænda bulunan birer
ñahidsiniz; Allah varlæåænæn ve birliåinin, O’nun
hâkimiyyetinin ve O’nun adaletinin ñahidleri
arasændasænæz.
Bakænæz Kur’an ne diyor?
„Kendisinden bañka, adaletle kaim, ilâh
olmadæåæna Allah ñahid, melekler ve ilim adamlaræ
da ñahid oldu. O’ndan bañka ilah yoktur. Aziz
O’dur, Hâkim O’dur.“ (Ali Æmran, 18)
Bu ayet-i kerime’nin æñæåæ altænda ve etrafænda
yürüdüåünüz zaman göreceksiniz ki, bulunduåunuz
makam tañædæåænæz mesuliyet fevkalâdedir; çok
büyüktür. Tevhid akidesinin, ilâhi adaletin, ilâhi izzet
ve ilâhi hikmetin birer ñahidi ve birer mümessilisiniz.
Çünkü sizler kürsülere sahibsiniz, ilim yapæyorsunuz;
Kâinatæn yani varlæk âleminin ilmini yapæyor, onu tahlil
ve tefsir ediyorsunuz. Fizik, kimya, biyoloji ve
astronomi gibi ilimlerle meñgul oluyorsunuz.
Mâlum olduåu üzere, bu ilimlerin mevzu aldæklaræ
ñeyler, ñanæ büyük olan Allah’æn birer eseridir, hem her
biri birer ñaheserdir; ne eksiåi vardær, ne de gediåi,
ahenkli ve düzenlidir. Bir plana göre yapælmæñ ve var
olmuñtur. Hem öylesine bir plan ki, ñañmasæ yok! Hakk
ve hakikata uygun, ihtiyaca uygun bir plan, akla ve
mantæåa tæpatæp uyan bir plan! Akæl sahiplerini hayran
bærakan, ilim adamlarænæ hayrete düñüren bir plan!..
Yaratan Allah, meydan okuyor ve diyor ki:
„Rahman’æn yarattæåænda bir eksiklik, bir
noksanlæk bulamazsænæz, bulmanæza imkân ve
ihtimal yoktur! Arayæn, tarayæn, gezin ve dolañæn,
her ñeyi gözden geçirin, bir daha gözden geçirin,
tekrar tekrar inceleyin, tetkik ve tahkik edin,
defalarca bunu yapæn!.. Fakat ñunu haber vereyim
ki, bütün bunlara, bu çabalara raåmen, bir eksik,
bir noksan, bir hata bulamæyacaksænæz da bütün bu
emekleriniz boña çækacaktær ve büyük bir ümitsizlik
içinde geri döneceksiniz ve artæk siz de
„Tamamdær“ diyeceksiniz. Bañka çareniz
kalmæyacaktær.“
Mantikî bir tasvir:
Önemine binaen bu hususu, bir de soru-cevap
ñeklinde tasvir edelim:
Soru: Kâinat, yani canlæ-cansæz bütün bir varlæk ilmî

bir eser midir?
Cevap: „Hayær“ ñeklinde olamaz. Çünkü, o zaman
fizik, kimya, biyoloji gibi ilimleri inkâr etmek lazæm gelir.
Zira, bunlar kâinatæn ilmini yapmaktadærlar. Bir ñey ilmî
bir eser deåilse onun ilmi yapælmaz. O halde cevap
„Evet“ ñeklinde olacaktær.
Soru: Ælmî bir eser, ilmin varlæåænæn bir neticesi deåil
midir? Yani kâinatta ilim hâkim deåil midir?
Cevap: Elbette ilmî bir eser, ilim vasfænæ ilimden alær;
bañka türlü düñünmek mümkün deåildir.
Soru: Ælim, cevher veya araz katagorilerinden
hangisine girer? Yani ilim cevher midir, araz mædær?
Cevap: Arazdær. Çünkü, kendi kendine kaim deåildir;
varlæåæ bañkasænæn varlæåæna baålædær ki, o da ilim sæfatænæn
sahibidir. Yani âlimdir. Bir bañka ifade ile; ilmin varlæåæ
bir âlimin varlæåænæ gerektirir. Kâinatta ilim hâkimse, bir
âlim de hâkimdir.
Soru: Æñte o âlim kim?
Cevap: Kâinatæn yaratæcæsæ.
Soru: Kâinatæn yaratæcæsænæn ismi nedir?
Cevap: „Allah“tær. O yaratæcæ Kitab’ænda kendisine özel
isim olarak bu ismi vermiñtir.
Neticede, eserden müessire intikal ederek diyebiliriz
ki, kâinatæ inceleme bizi ilme, ilim ise âlime, âlim de
Allah’æn varlæåæna götürür.
Ey üniversite âlimleri!
Æñte bu, sizin iñinizdir. Böyle bir isbatæ sizler
yapabilirsiniz. Bu, bir ilim meselesidir, bir mantæk
meselesidir. Æçinde bulunduåumuz tabiat aleminin
(varlæk aleminin) ilmini yapmadan, âlimini ve halikænæ,
sahibini ve malikini bilmeden Allah’æn varlæåænæ ve birliåini
isbat ve ikrar etmeden ilim öåretemezsiniz, hocalæk
yapamazsænæz. Ælminiz sallantæda kalær, dayanak
bulamazsænæz. Ne siz tatmin olursunuz, ne de
talebeleriniz. Bir çækmazæn içinde bocalayæp
durursunuz.
O halde geliniz! Ælmin hakkænæ, hocalæåæn hakkænæ veriniz
de, Kur’an diliyle, asæl göreviniz olan ñahidliåi yapænæz.
Ve derse bañlarken „Besmele“ çekiniz ve deyiniz ki:
„Çocuklar! Allah vardær ve birdir, eñi ve benzeri
yoktur; mülk O’nun, melekut O’nun, yerler ve
gökler O’nun. Yaratan O, ræzæk veren O, öldüren
ve dirilten O, Hâkim-i mutlak, Kadir-i mutlak, Alimi mutlak O’dur. Hâkimiyyet kayætsæz ve ñartsæz
O’nundur. Kanun koyma yetkisi O’na aittir; O’nun
hakkæ ve O’na mahsustur. Bu hakkæ ve bu yetkiyi
mahlukattan kimseye vermemiñtir. O hak ve yetki
uluhiyyetin bir gereåidir; Uluhiyyet sæfatændan
ayrælmaz bir lazæm-i gayr-i mufaræktær. Kimse
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kendisinde veya bañkasænda kanun koyma
yetkisini göremez ve kabul edemez. Çünkü, bu,
kendisini veya bañkasænæ Allah’æn yerine koymaktær,
Allah hakkæna ve O’na mahsus olan bir sæfatæna
tecavüzdür ve ñirktir. Æñte; günümüzün ñirki,
putperestliåi ve puta tapæcælæåæ budur.

zulüm ve rezalete cevaz vermekle millet ve
memlekete en büyük ihanet ve hiyaneti yapmæñtær.
Üniversite hocalaræ olarak biz, bunlaræn da
ñahidleriyiz.
Müslüman bir milleti kâfirleñtirmeye, itaatkâr bir
nesli isyankâr olmaya, „Yurtta sulh, cihanda sulh“
sözüyle mücahid bir milleti pasifleñtirmeye,
"Kemalizm; millete hayær getirmemiñtir, dolayæsæyle zelil ve esir duruma düñürmeye
anarñi getirmiñtir, kan getirmiñtir, gözyañæ ve nihayet, dünyanæn efendisi bir milleti
getirmiñtir, kardeñi kardeñe düñman etmiñ, Avrupa’ya iñçi olmaya sebep olmuñtur. Biz
bunlaræn da ñahidleriyiz.
birbirine kurñun sækar hale getirmiñtir. Ve yine diyeceksiniz ki:
Mehmetcikler bile zaman zaman bu „Kemalizm; millete hayær getirmemiñtir,
getirmiñtir, kan getirmiñtir, gözyañæ
kurñunlara kurban olup gitmektedirler. anarñi
getirmiñtir, kardeñi kardeñe düñman etmiñ,
Bugün hapisane köñelerinde binlerce genç birbirine kurñun sækar hale getirmiñtir.
inim inim inlerken, bunlaræn binlerce anneleri Mehmetcikler bile zaman zaman bu
kurban olup gitmektedirler.
de gözyañæ dökmektedir. Æñte; bütün bunlar kurñunlara
Bugün hapisane köñelerinde binlerce genç
kemalizmin eserleridir, materyalist felsefe inim inim inlerken, bunlaræn binlerce
üzerine kurulan bir eåitim sisteminin acæ anneleri de gözyañæ dökmektedir. Æñte;
bütün bunlar kemalizmin eserleridir,
neticeleridir."
materyalist felsefe üzerine kurulan bir
Çocuklar!
eåitim sisteminin acæ neticeleridir.“
Tabii neticeler:
Bütün bunlaræ böyle bilecek ve böyle kabul
Kemalizmin millet ve memlekete getirdiåi ihanet ve
edeceksiniz. Çünkü, bizler gezdik, dolañtæk, tahkik
ve tetkik ettik, hakkæn ve hakikatin bu merkezde hiyanetin bir kæsmænæ anlatmaya çalæñtæm. Esasen,
olduåunu gördük. Dolayæsæyla bizler birer görgü bunlar, sizlerin mâlumudur. Ve bunlar; Kur’an’æ devlet
ve bilgi ñahitleriyiz. Tevhid’in ñahitleriyiz; Allah idaresinden kaldærmanæn, Æslam Ñeriat’ændan yüz
varlæåænæn ve birliåinin ñahitleriyiz. Ve bizler; çevirmenin tabii birer neticesi, ilâhî ikazæn birer
Kâinatæn, Allah’æn koyduåu kanunlarla ayakta sonucudur. Bakænæz Kur’an ne diyor:
„Kim benim zikrimden (ibaret olan Kur’an’dan
durduåunun, her ñeyin O’nun adaletiyle kaim
olduåunun, insanoålunun kæyam, huzur ve ve onun getirdiåi Ñeriat’tan...) yüz çevirirse
sükunu, terakki ve tealisi, ñerefi ve haysiyeti O’nun (insanlaræ putlañtæræp sözlerine göre hareket
emir ve tâlimatæna, O’nun Ñeriat’æna baålanmakta ederse) onlar için yañama ñartlaræ daralær
olduåunun, O’ndan bañka kanun koymaya (darboåazlara girerler ve içinden çækamazlar da
kimsenin yetki ve selahiyyetinin olmadæåænæn ve bocalayæp dururlar. Bu, dünyadaki cezalarædær;
böyle bir cüreti kendilerinde görenlerin birer put Öbür tarafta görecekleri cezalara gelince:) Biz
olacaåænæn, put kanunlaræna uyanlaræn hem bunlaræ kör olarak hañredeceåiz, (her biri mahñere
dünyada, hem ahirette rezil ve sefil olacaklarænæn kör olarak gelecek) de diyecek ki, Ya Rabb’i beni
niye kör olarak hañrettin? Halbuki ben görür idim.
ñahidleriyiz.
(Cevap verilecek) ve Allah diyecek ki, senin
Çocuklar!
Ve yine biliniz ki, ilmin æñæåænda ve aklæn yaptæåæn gibi biz de yaptæk; ayetlerimiz sana geldi
rehberliåinde inceledik ve tahkik ettik, gördük ve de sen onlaræ unuttun (ve terk ettin, onlarla amel
anladæk ki, içki ve kumar habis birer ñey, faiz ve etmedin, hatta daha da ileri gittin de onlaræ devletin
ihtikâr insanlaræ sömürme, fuhuñ ve zina nesil ve yönetiminden kaldærdæn ve kaldæranlardan yana
namus düñmanæ! Æñte; Æslam’æn yasak ettiåi ve suç oldun, ayetlerin getirdiåi Ñeriat’a ve Ñeriat
saydæåæ bu gibi ñeyler, ilmin de aklæn da kabul kanunlaræna gericilik, ayetlerimizden söz edenlere
etmediåi, çirkin ve çirkef gördüåü ñeylerdir. Biz gerici dediniz, ceza verip hapislere attænæz.) Æñte;
senin (dün) yaptæåæn gibi, bugün de sen (körlükte
bunlaræn da ñahidiyiz.
Kur’an’æ anayasa olmaktan kaldæræp, bunlaræ bærakælæp) terk olunur ve unutulursun! Æñte;
serbest bærakan, bunlara cevaz veren, müsaade Kur’an’dan yüz çevirenleri cezalandærdæåæmæz gibi,
eden kemalizm cereyanæ habistir, sömürücüdür, añæræ gidip Rabb’isinin ayetlerine iman etmeyenleri
nesil ve namus düñmanædær, din ve iman de böyle cezalandæræræz. Muhakkak ki, ahiretin azabæ
düñmanædær. Allah ve Peygamber düñmanædær. Ve (dünyadan) daha ñiddetli ve devamlædær. Biz
bir puttur, putçuluktur; günümüzün putudur. onlardan önce nice asærlar halkænæ helak etmiñizdir.
Kur’an’æ devlet yönetiminden kaldærmakla, her türlü Kur’an, bunu onlara beyan etmedi mi?!. Halbuki
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kendileri de onlaræn meskenlerinde yürüyüp ama, bu sözler kendilerini de kurtaramæyacaktær. Sizler
duruyorlar. Muhakkak ki, akæl sahipleri için (ibret önde, onlar arkada cehennemi boylæyacaksænæz ve bu
alænacak) çok âlametler var!.. Eåer Rabb’in suretle sapan da saptæran da yækælæp gidecek!..
tarafændan geçmiñ (verilmiñ) bir söz ve belirtilmiñ
Bu husuusu Kur’an ñöyle anlatær:
bir süre olmasaydæ, (bunlaræn da öteki milletler gibi)
„O gün yüzleri ateñ içinde kaynayæp çevrilirken,
derhal helâk olmalaræ gerekli olurdu.“ (Taha, 124- vâh bize! Keñke Allah’a itaat etseydik,
129)
Peygamber’e itaat etseydik, diyeceklerdir. Yine
Ey ilim adamlaræ! Ey Prof.’lar!
ñöyle diyecekler: Ey Rabb’imiz! Efendilerimize ve
Æñte gördünüz; Kur’an’dan yüz çevirip de ñirke büyüklerimize itaat ettik de onlar bizi yanlæñ yola
sapanlaræn akibetini, Ñeriat’æ kaldæræp da yerine küfrün götürmüñler! Ey Rabb’imiz! Onlara azabæn iki
ve kâfirin kanunlarænæ getirenlerin azabænæ!.. Rütbe katænæ ver ve onlaræ büyük bir lanetle lanetle!..“
Ey öåretim üyeleri ve Ey Profesörler!
gitmiñ, cübbe gitmiñ; makam ve maañ gitmiñ, gözler
Æñte gördünüz; Ñeriat’æ hor görenlerin, Kur’an’dan yüz
gitmiñ ve kör olmuñ, cehennemin azabæna bærakælmæñ
ve terkedilmiñ; ñiddetli ve devamlæ bir azab! Ænsan çevirenlerin akæbetini!.. Tek bir çareniz, tek bir çækar
bunlara nasæl tahammül edecek ve bunlaræ nasæl
Kur'an'dan yana, ñeriat'tan yana
göze alacak?!. Üç-beñ günlük dünya için,
dünyanæn servet ve saltanatæ için ahiretin hayatæ olduåunuzu ilan edeceksiniz. Sözlerinizle de
bu derece zindan edilir mi? Puttan, put yazælarænæzla da Kur'an'æn anayasa, devletin
kanunlarændan yana olup Allah kanunlaræ terk
edilir mi?!. Kur’an anayasa olmaktan, devlet Æslam olmasæna çalæñacaksænæz. Malænæz ve
Æslam olmaktan çækarælæp, bunlaræn yerine canænæz pahasæna da olsa tam bir cesaret ve
Kemalizm’e dayanan anayasalar, ñirk devleti, metanetle Ñeriat'æ ve Ñeriat kanunlarænæ
put düzeni getirilebilir mi? Bunu akæl kabul eder
mi? Buna ilim „Evet“ der mi?!. Sizler; çocuk savunacaksænæz. Allah'tan bañkasændan asla
deåilsiniz, cahil deåilsiniz, sizler hocasænæz, korkmayacaksænæz ve bañkasæna deåil, ancak
hocalæk makamænæn da ötesinde ñahidlik O'na kul olacaksænæz. Kaynaåænæz Kur'an,
makamændasænæz; „Hâkimiyyetin, kayætsæz ve
ñartsæz
Allah’a
ait
olduåunun örnek ve önderiniz Peygamber olsun! Kæbleniz
ñahidlerisiniz; Bir milletin ilim ne Washington, ne Moskova, ne Avrupa, ne
merkezlerinde bulunup, o milletin madde
Çankaya! Sadece ve sadece Kâbe olsun!..
ve mana yapæsæna hitab ediyor, yeni neslini
yetiñtiriyorsunuz, yetiñtirme makamænda ve yolunuz vardær. O da tevbedir; ñartlaræna uygun tevbe
mesuliyyetindesiniz. Ve bu itibarla memleketi etmektir. Bilinmeli ki, her günahæn tevbesi bir deåildir,
yapan da yækan da sizlersiniz, sizler olacaksænæz. günahæna göre deåiñir. Sizin gibilerin iñledikleri suç
Madde madde der durur da maddenin ötesinde ve büyüktür ve çok aåærdær; ñirke varan bir suçtur,
üstünde manaya inmezseniz, dünyanæn ötesinde anayasayæ kaldærma suçudur; Kur’an’æ devletin
ve üstünde dinden ve imandan, Allah yönetiminden kaldærmayæ destekliyen bir suçtur ve
korkusundan, Peygamber sevgisinden, ahiret nihayet, ebedî idamæ gerektiren bir cürümdür. Büyük
inancændan, cennet ve cehennem âlemlerinden, bir tevbeyi gerektirmektedir. Derhal piñmanlæk duyup
cennetin bir saadet yurdu, cehennemin ise dehñet dövüneceksiniz, için için yanæp sæzlayacaksænæz. Bu kâfi
saçan bir azab çukuru olduåundan mi?!. Kâfi deåildir. Kur’an’dan yana, Ñeriat’tan yana
bahsetmezseniz, talebeleriniz de sizlere yar olduåunuzu ilan edeceksiniz. Sözlerinizle de
olmæyacaktær. Üstelik anarñist olur, size de düñman yazælarænæzla da Kur’an’æn anayasa, devletin Æslam
olurlar. Talebelerinizin dünyadaki durum ve olmasæna çalæñacaksænæz. Malænæz ve canænæz pahasæna
tutumlaræ budur ve böyle olacaklardær. Ahirette ise, da olsa tam bir cesaret ve metanetle Ñeriat’æ ve Ñeriat
sizin yakanæza ve paçanæza yapæñacaklar da: „Esas kanunlarænæ savunacaksænæz. Allah’tan bañkasændan
suçlu bunlardær; bunlar bizi azdærdæ, bunlar bizi asla korkmayacaksænæz ve bañkasæna deåil, ancak
ñañærttæ, bunlar bizi sapættæ, bunlar bizi kemalist O’na kul olacaksænæz. Kaynaåænæz Kur’an, örnek ve
yaptæ; bunlar bizi M. Kemal’e kul yaptælar, bunlar önderiniz Peygamber olsun! Kæbleniz ne Washington,
bize Ñeriat’æn gericilik olduåunu söylediler, bunlar ne Moskova, ne Avrupa, ne Çankaya! Sadece ve
bizi Kur’an kanunlaræna düñman ettiler; Ñeriat’tan sadece Kâbe olsun!..
Belki bu çok zor bir ñey! Ama ahiretin azabændan,
bahsedenleri, bañörtüsüne sahip olanlaræ hor
gördüler, küfür rejimine jurnal ettiler, üniversiteden onun dehñet ve ñiddetinden zor deåildir. Buna nisbetle
kovdular ve nihayet bizi aldattækça aldattælar ve bizi çok kolaydær. Ölümden ötesi yok ya! Fakat ahirette
bu hale getirdiler...“ diyecekler ve ilave edip „Ya ölüm de yoktur! Can kurtaran simidi gibi, ölüm
Rabb’i! Bunlara azabæn iki katænæ ver ve bunlaræ aranacak ama, ele geçmiyecek ve geçmesi de
büyük bir lanetle lanetle...“ diyecekler. Diyecekler mümkün olmæyacaktær. Çünkü, ölüm de ölmüñtür.
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O halde hemen tevbe edin, tevbede acele edin! Belki
akñama giremez, belki sabaha çækamazsænæz; ecel
yakalamæñ olur da aåzænæz tevbesiz kapanmæñ olur!
Mühlet istersiniz ama, mühlet verilmez! Artæk herñey
bitmiñtir! Geri dönmek istersiniz, ama, müsaade
edilmez! Dönüñü olmayan bir yolculuk! Æstisnasæz bir
gidiñ! Firavunlar, Nemrutlar, Karunlar ve Mustafa
Kemal’ler gibi, sizler de gideceksiniz, mutlaka
gideceksiniz. Gün geçirmeyin, vakit kaybetmeyin,
gerekli tevbeyi yapæn da peygamberler, veliler, sæddæklar
ve ñehidlerle beraber olun; Putlarla beraber olmamaya,
onlaræn yanæna ve yerine düñmemeye çalæñæn!..
Bu sizlere bir tebliådir ve doårudur. Yalanæ ve yanlæñæ
varsa, sizlerden yazælæ cevap bekleriz. Sakæn bize
kæzmayæn! Bu bizim imanæmæzæn bir gereåidir.
————————Not: 1Ekte gönderilenler:
1- Rektörlere ve öåretim üyelerine gönderilen açæk
mektup;
2- Bir video kaseti (son konuñma);
3- Hakkæ Sahibine Æade risalesi;
4- Bir ve iki numaralæ Beyyine’ler.
Dava açælmasæ:
Bütün bunlar birer hakikatæn ifadeleridir; ilmî, aklî ve
dinî delillere istinad etmektedirler. Kabul etmediåiniz
takdirde hakkænæzda dava açælacaktær. Hem birkaç
yönden:
1) Ælim dünyasænda. (Bunlar ilmî hakikatlere isyan
etmiñlerdir!.. Cevap verme imkânæ varken, itham ve
suçlama yoluna gitmiñlerdir.);
2) Akæl ve mantæk nezdinde. (Bunlar aklæ da mantæåæ
da çiånemiñlerdir.);
3) Allah huzurunda. (Kur’an ve Æslam Hukuku’na
isyan etmiñlerdir!);
4) Millet huzurunda. (Bunlar haksæz, ilimsiz ve aciz
insanlardær!);
5) Hocalaræ nezdinde. (Kulaklaræ çekilmek suretiyle;
bantta da söylediåim gibi, sizler kendi sahanæzda birer
Prof. ve birer söz sahibi olmanæza raåmen „Æslam
Hukuku“ sahasænda birer talebesiniz ve bize talebe
olma durumundasænæz. Binaenaleyh, 12 ilmi tahsil etme
ve bu arada Æslam hukuku mevzuatænda ve Æslam’æn
devlet yapæsæ ve icraatæ yolunda en azændan on sene
rahle-i tedriste diz çöküp tahsil yapmak
mecburiyetindesiniz. Ve ñu da bir gerçektir ki, bir talebe
haylazlæk yaptæåæ takdirde hocasæ, ñer’an da hukuken
de kulaåænæ çekebilir...
Tenbih ve ikaz:
Æyisi mi, geliniz! Ne siz haylazlæk yapænæz ve ne de
bizi böyle bir ñeye mecbur ediniz! Bunun ötesinde
„Tevhid Bayraåæ“næn altænda Kur’an’a ve Kur’an
nizamæna ve Æslam Devleti’ne teslim olun ve bu suretle
put yolunu, Mustafa Kemal’in yolunu terk edip tevbekâr
olmuñ olursunuz ve nihayet vitir namazænæn son
rekatændaki „... „ ñeklinde ifadesini bulan son cümlesini

de yerine getirmiñ olursunuz!.. Dua ve niyazæmæz
budur!..
Not: 2- Bu notta siz rektörlere soruyor ve diyoruz ki:
„Bugünki bakanlæk koltuklarænda ve savcælæk
makamlarænda oturanlar, sizin yetiñtirdiåiniz
memurlardær. Bunlar birer ilim adamæ iseler, onlara
düñen, bahis mevzuu devlet ilanæ hakkænda „Kökten
dinci, fanatik, çaådæñæ ve benzeri uydurma tâbirleri
kullanmak veya tecziye yoluna gitmek veyahut da ñu
ve bu yabancæ makamlara bañvurup ilmî ve fikrî,
medenî ve aynæ zamanda Kur’an’î ve Peygamberî ve
nihayet ilâhî olan bu hareketi durdurma ve susturma
yoluna gitmek deåil; (Çünkü bu, cahillerin, acizlerin
ve nihayet devlet teröristlerinin iñidir...) Televizyon
ekranlarænda ve dünyanæn gözleri önünde
açækoturumlar tertip edip, sizler gibi ilim adamlarænæ da,
Diyanet’in hocalarænæ da bu açækoturuma davet etmeleri
gerekmez mi? Medenî bir insana, ilim ve hukuk
adamæna yakæñan bu deåil midir? Yoksa birtakæm
uydurma kelimelerle, tehditlerle, ithamlarla müslümanæ
ve müslümanlaræ, bu en tabii haklarændan
vazgeçirmeniz mümkün deåildir!.. Esas kökten dinci,
esas fanatik, esas çaådæñæ ve esas echel-i cüheladan
tecehhül etmiñ birer cahil, birer zalim sizler deåil
misiniz?..“ deyip bunlaræn kulaklarænæ çekmeniz icab
etmez mi? Bir ülkenin adalet makamænæ, icra makamænæ
böyle cahil, cahil olduklaræ kadar da zalim ve aciz,
Mehmet Ali Birand’æn da söylediåi gibi, kelimenin tam
anlamæyle bu ecinni taifeleri temsil ederse, o
memleketin ve o milletin hali ne olur? Kæyameti kopmaz
mæ?!.
Yok, bunlar birer ilim adamæ deåillerse, bulunduklaræ
koltuklaræ terk etmeleri ve ehil kiñilere bærakmalaræ
gerekmez mi?!.
Not: 3- Meselenin fetva yönü: Sorun hocalara ve
deyin ki; „Ñeriat’æn hâkim olmasænæ, Æslam’æn devlet
olmasænæ, Kur’an’æn anayasa olmasænæ hedefleyen bu
hareket hakkænda kökten dinci, fanatik, çaådæñæ ve
benzeri tahkir edici tâbirler kullanmak kâfirlik deåil
midir? Kullananlaræn ve ræza gösterenlerin dinî de imanæ
da nikâhæ da gitmez mi? Tevbe etmeden ölürlerse
cenazeleri kælænær mæ?“
Æñte bu hususu da son olarak hocalara sorun!.. Basæn
yoluyla cevap versinler!..
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