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Kenan Evren
1982 Darbe Anayasası
Din ayrı devlet ayrıdır; ibadet ayrı siyaset
ayrıdır.
Allah devlet işlerine karıştırılmaz.
Din; Allah ile kul arasında bir vicdan işi olup,
camide olup bitendir, dünya ile bir ilgisi ve
alakası yoktur.

R.T.Erdogan
2017 Sivil Anayasası
Din ayrı devlet ayrıdır; ibadet ayrı siyaset
ayrıdır.
Allah devlet işlerine karıştırılmaz.
İnsan laik olmaz. Devlet ise laik olmak zorunda.
Din; Allah ile kul arasında bir vicdan işi olup,
camide olup bitendir, dünya ile bir ilgisi ve
alakası yoktur.

İslam Dininde -Şeriat Kanunlarında
Kur´an Anayasası
Din devlet bütünlüğü vardır; ibadeti siyasettir,
siyaseti de ibadettir.

Dini nikah, resmi nikâhtan sonra olmak
zorunda. Erkek kadın beraberliğinde evlilik
ve nikâh gerekiyor.

Dini nikah, resmi nikah dan sonra olmak
zorunda. Erkek kadın arası beraberlik de evlilik
ve nikâh gerekmiyor.

Aile yönetimi dine, şeriata göre düzenlenir. Dini
nikâh asıldır.

Eğitim sistemine Allah karıştırılmaz;
müfredat programları yapılırken ibadet
saatleri dikkate alınmaz.
Hâkimiyet (Egemenlik) kayıtsız şartsız
milletindir.

Eğitim sistemine Allah karıştırılmaz; müfredat
programları yapılırken ibadet saatleri dikkate
alınmaz.
Hâkimiyet (Egemenlik) kayıtsız şartsız
milletindir.

Eğitim ve öğretim sistemi dine göredir. Okul
programları yapılırken ibadet saatleri göz önünde
tutulur.
Hâkimiyet kayıtsız şartsız Allah’ındır. (Yusuf, 40)

Kanun koyma yetkisi (helal ve haramı
belirleme yetkisi) millete ve millet meclisine
aittir.
Demokrasi (Yunanların düzeni) laiklik
esasına dayanır. Atatürk ilke ve inkılapları
temeldir. Değiştirilmesi, teklif bile edilemez.
Hıristiyanlık ve Roma hukukuna göre.

Kanun koyma yetkisi (helal ve haramı belirleme
yetkisi) millete ve millet meclisine aittir.

Kanun koyma yetkisi yalnız Allah’a ve Resulüne
aittir. (Araf, 54)

Demokrasi (Yunanların düzeni) laiklik esasına
dayanır. Atatürk ilke ve inkılapları temeldir.
Değiştirilmesi, teklif bile edilemez.
Hıristiyanlık ve Roma hukukuna göre.

Kur’an Anayasa, Kanun Şeriat ‘tır.

İnsanın nefsini temel alır, hevasına göre
hareket eder.
Bunların hepsi caiz ve serbesttir. Hatta
devlet bunları teşvik eder ve bunlardan
vergi alır.
Örneğin Milli Piyango´da olduğu gibi.
Bunlar mübahtır ve caizdir. Yani serbesttir.
Hatta devlet bunları teşvik eder.
Zina eden Kadın ve erkeğe üç aydan 2,5
seneye kadar hapis cezası tertip olunur.

İnsanın nefsini temel alır, hevasına göre hareket
eder.
Bunların hepsi serbesttir. Hatta devlet bunları
teşvik eder ve bunlardan vergi alır.

Kaynak Kur’an, örnek Peygamber’dir.

Bunlar mübahtır ve caizdir. Yani serbesttir.
Hatta devlet bunları teşvik eder.
Zina suç kapsamından çıkartılarak serbest
bırakılmıştır. (26 Eylül 2004)

Faizin alınması da haram, verilmesi de haramdır.
(Bakara, 275-279)
Zina mutlak surette haramdır ve yasaktır.
(İsra, 32)

Başörtüsü uygulamasında kısıtlamalara
rağmen Başörtülüler var.

Başörtüsü uygulamasında serbestlik var,
Tesettür şuuru yok!

Tesettür vardır ve farzdır. (Ahzab ve Nur Sureleri)

Allah’ın gönderdiği dinin sahası, istisnasız bütün
hayat safhaları olup, insanoğlunun söz, fiil ve
hareketlerini içine almış ve hepsi hakkında
hüküm koymuş, müeyyideler getirmiştir.

Mahkemeler Şer´i Hukuka göredir. İslam
Hukuku´dur.

Şarap haramdır, meyhanesi de haram, fabrikası
da haramdır. (Bakara, 219) Kumarın her türlüsü
de haramdır. (Maide, 90)

