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MUKADDÆME
Âlemlerin Rabb’i olan Allah’a hamd eder, kâinatæn
Efendisi, O’nun kulu ve Resulü Hz. Muhammed’e
ve Onun yolunu ve izini takib eden, âl ve ashabæna
salât ve selâm olsun! „Kaynak Kur’an, örnek ve
önder Peygamber!“ diyerek yola çækan ve kæyamete
kadar gelen insanlara da selam olsun!
13 Aåustos 1983 yælæ Barbaros Camii Hareketi’nden itibaren girilen Tebliå Hareketi’nin takib
etmiñ olduåu usul ve metodun % 100 doåruluåunu
isbatlamak için, çeñitli yayæn organlaræmæzda peyder
pey Merhum Halife’miz Cemaleddin Hocaoålu
(Kaplan) Efendi’nin yazælaræ yayænlanmæñtæ. Bu yazælar
fetva mahiyyetinde bütün dünyaya meydan
okurcasæna neñredilmiñti.
â¼œ£•®… ZÂ†£• á–
„â¼œ£•®…
á–“ ayet-i kerime mucibince,
„Delillerinizi getiriniz!“ denildiåi halde, bugüne kadar
kimse bu hareketin aleyhinde bir delil getiremedi,
yaræn da getiremiyeceklerdir.
Neden?
Çünkü Kur’an’æ ele, Peygamber’i öne alarak
hareket ettiåinden dolayæ kimse særtænæ yere
getirememiñtir.
Daha sonra bu bildirileri ihtiva eden „Beyyineler
1“, „Beyyineler 2 - (Æslam Demokrasiyi de, Onun
Vazgeçilmez Unsuru olan Partiyi de Reddeder)“
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bañlæåænæ alan mecmua 1411 (1991) yælænda „Æslamî
Cemaatler Birliåi Yayænlaræ“ olarak neñredildi. Bir de
„Beyyineler 3“ ve „Beyyineler 4“ ismini alan
diåer iki mecmua 1414 (1993) yælænda ve Beñinci
Beyyine „Hâkimiyyet“ ismindeki mecmua da yine
1414 (1994) yælænda „Anadolu Federe Æslam Devleti
Yayænlaræ“ olarak neñredilmiñti.
Daha sonra da Hicrî 1414 yælænæn Kadir Gecesi’ne
tekabül eden (8 Mart 1994) yælænda Hilâfet’in ihya
ve ilanæ yapælmæñtæ.
„Beyyineler 5 - Hâkimiyyet“ kitabæ önemine
binaen kitap ñeklinde daha öncelerden „Hilâfet
Devleti Yayænlaræ“ olarak yeni baskæsæ yapælmæñtæ.
Ñimdi de „Beyyineler, 1-2-3 ve 4“ mecmualarænæ
kitap halinde „Beyyineler Dizisi“ ñeklinde ikinci
baskæ olarak bastærarak sizlere takdim etmekteyiz.
Hacmi küçük, ama içindeki muhtevasæ zengin olan
bu risaleler yolunu ñañærmæñ insanlara bir rehber
olacaktær. Bu beyyineleri herkes alæp okuyarak,
bilgisini tazeliyecek, sonra da bu beyyinelerden
mahrum olan insanlara verecektir!
Çalæñmak bizden, muvaffakiyet Rabb’imizdendir!..
Selam Hakk’a tabii olanlara!..

--------------------------------------23 R. Ahir 1418 (27.08.1997)
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ÖNSÖZ
Hamd âlemlerin Rabb'ine, salât ve selam
âlemlerin Efendisi'ne ve O'nu örnek alan âl ve
ashabæna!..
Bilinen bir gerçektir ki, geçici bir dünyada, geçici
bir hayat sürmekteyiz. Mühim olan bu geçici hayatæ
deåerlendirmek ve ona öyle bir veche vermektir
ki, geçici dünya ebedî dünyaya, geçici hazyat da
sermedî hayata vesile olsun!..
Bunun tek bir yolu vardær. O da, iki dünyanæn da,
iki hayatæn da Rabb ve sahibine gerçek manada
kul olmaktær, O'nun emir ve tâlimatiæna uymaktær!
Ændirdiåi son Kitab'æ kaynak, gönderdiåi son
Peygamber'i de örnek kabul etmektir. Yani, tâlimatæ
Kur'an'dan, tatbikatæ Peygamber (s.a.v.)'den
almaktær. Daha açæk bir ifade ile; Kur'an'æ anayasa,
Ñeriat'æ kanun, Hz. Muhammed'i lider kabul etmeli
ve bu suretle devleti Æslam'lañtæræp hayata hakim
kælmalæ, küfür ve kâfir kanunlarænæ kaldæræp çöp
sepetine atmalædær.
Æñte bu hedefe varmada ve hak yolu bulmada
rehberlik edecek bildirileri ihtiva eden ve
"Beyyineler" ismini alan bu mecmuayæ sizlere
takdim eden "Æslamî Cemaatler Birliåi Tebliå Ekibi",
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Æslam'æn devlet olmasænæ taleb eden tüm
müslümanlaræ selamlar, Cenab-æ Hakk'æn nusret ve
inayetinin o yolda ve o yönde tecelli etmesini dua
ve niyaz eder ve der ki:
Oku ve okut! Kabul ve tasdik et!..
Hatasæ varsa, dipde-köñede konuñma!
Basæn yoluyla tahlil ve tenkid et!..
Buna gücün yetmiyorsa;
Æstediåin âlim ve ârife git!..
Buna da hayær dersen;
Yoktur sende ne ihlas ne meymenet!..

Æslamî Cemaatler Birliåi
Tebliå Ekibi
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TÜM ÆSLAMÎ
KURULUÑLARA
TEBLÆÅ
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Bilindiåi üzere, Æslam son ve kâmil bir dindir; ilk insan ve
ilk peygamber Hz. Adem’le bañlamæñtær. Bütün
peygamberler tarafændan tebliå ve telkin edilegelmiñ, son
Peygamber Hz. Muhammed’le son ve mükemmel ñeklini
almæñ ve tamam olmuñtur. Kæyamete kadar insanoålunun
her asærdaki ihtiyaçlaræna cevap verecek kudrette ve tatmin edici mahiyettedir.
Ætikad, ibadet, muamelât ve ukûbat olmak üzere bañlæca
dört ana bölümden ibarettir. Türkiye’de bir dereceye kadar
Æslam’æn itikad ve ibadet bölümlerine müsaade edilmekte
ise de muamelât (yani dünya, devlet ve siyaset) bölümü
ile ukûbat (yani ceza) bölümü ihmal edilmekte hatta sözünü
etme bile yasak edilmekte ve suç sayælmaktadær. Muamelât
bölümüne aynæ zamanda „Æslam Hukuku“, ukûbat
bölümüne de „Ceza Hukuku“ denmektedir.
Yani Æslam; hem din hem devlettir, hem ibadet hem
siyasettir. Hatta Æslam’æn ibadeti siyasettir, siyaseti de
ibadettir. Bunlaræ birbirinden ayærmak mümkün deåildir.
Bunlar ruhla beden gibi birbirlerini tamamlayan iki unsurdur.
Siyaset ve devletsiz bir Æslam dini düñünülemez. Bañka bir
ifade ile; Æslam dininin yapæsænda ve özünde devlet ve siyaset
vardær. Namaz ve orucu dinden ayærmak kâfirlik olduåu gibi,
dini devletten ayærmak da hatta teklif ve talepde bulunmak
da kâfirliktir; Ænsanæ mürted yapar. Dini devletten, devleti
dinden ayærma yoluna gidenlere karñæ susan müslümanlar
da dilsiz ñeytan olur. Çünkü, din-devlet bütünlüåü aynæ
zamanda bir iman meselesidir.
Bu hususta ayet ve hadisler olduåu gibi, ilim ve fikir
adamlarænæn da itiraf ve tasdikleri vardær. Ayræca fetvalar da
vardær. Mâruf ve meñhur Zahid-i Kevserî’nin fetvalaræ
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bilinmektedir. (Tebliå ve Metod isimli kitabæmæzæn 17.
sayfasæna bakænæz.)
Gündem:
O halde günün dünyasænæn gündeminde bu mesele vardær.
Cami kürsü ve minberlerinde hoca efendiler tarafændan bu
mevzular sæk sæk gündeme getirilmelidir. Elli-altmæñ senedir
ihmal edilen bu meseleler, gereåi gibi müslüman
cemaatlere anlatælmalædær. Bu meseleler Æslamî kuruluñlaræn
asæl görevlerindendir. Önem ve hassasiyetine binaen dindevlet bütünlüåünden her kuruluñ bahsedecektir ve
etmelidir.
Birlik ve beraberlik:
Yine mâlum olduåu üzere, müslümanlaræn birlik olmalaræ,
tek Æslam çatæsæ altænda toplanmalaræ, hele hele bütün bir
milleti, bütün bir ümmeti çok yakændan alâkadar eden
Æslam’æn devlet ve siyasetini anlama ve anlatma, tebliå ve
telkin etme mevzuunda bir ve beraber olmalaræ ñarttær ve
farzdær; Allah’æn kesin emridir. Yani Æslam devlet ise onu
korumak, devlet deåilse onu kurmak, istisnasæz her
müslümana, her kuruluña farzdær. Hiçbir ñahæs ve hiçbir
kuruluñ bu vazifeden kendini muaf tutamaz, kendisini
sorumsuz addedemez.
O halde Ey Fert ve Ey Kuruluñlar! Geliniz, bir ve beraber
olalæm, bu noktada toplanalæm, güç ve imkânlaræmæzæ
birleñtirelim de Æslam aynæ zamanda devlet olsun! Küfrün
tehakkümü ve zulmü, müslümanlaræn da esaret ve çilesi
bitsin!..
Ama, nerede toplanacaåæz?
Cevabæmæz odur ki; ortada bir hareket var: Bu hareket
„Æslamî Cemaatler Birliåi“ ismini almaktadær. Sekiz küsür
senelik bir geçmiñi vardær. Denemeden geçmiñ ve imtihanænæ
bañaræ ile vermiñtir. Herñeyiyle ortadadær. Ænkilabî bir çizgide
yürümektedir. „Kaynak Kur ’an, örnek ve önder
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Peygamberdir“ diyor ve bunlardan kaynaklanarak:
1- Dâva; Æslam’æn hayata hâkim olmasæ. Yani Kur’an’æn
anayasa, Ñeriat’æn kanun, devletin Æslam olmasædær;
2- Metod tebliådir, tebliå metodudur. Yani Peygamber
metodudur;
3- Tebliå vasætalaræ her meñru vasætadær;
4- Tebliå devrinde ilmî ve fikrî zeminde kalæp kaba
kuvvete bañvurma, terörist bir hareket yapma yoktur;
5- Tebliåatæ açæk, net ve kesin olarak yaparken, yakayæ
ele vermeme hususunda da meñru, tedbiri elden
bærakmaz;
6- Tebliåde muhatab olarak, millet evladænæn bir
kesimini deåil, genç-ihtiyar, erkek-kadæn, amir-memur
istisnasæz herkestir;
7- Küfür ve kâfir rejimle uzlañma yoktur, taviz verme
yoluna gitme yoktur;
8- Yalan iftira olmadiåæ gibi, abartma, kabartma da
yoktur, aldatma ve avutma da yoktur; herñeyiyle
ortadadær;
9- Ehl-i Sünnet akidesine ve Ehl-i Sünnet fækhæna baålæ
olup, mezhepsizliåe veya mezheb deåiñtirmeye
karñædær;
10- Æran’a Ehl-i Sünnet açæsændan bakmaktayæz,
münasebetlerimiz bu çercevededir. Yapælan inkælâb
Æslamî’dir, mezhebî deåildir; karñæ çækma veya teslim
olma bahis mevzuu deåildir;
11- Devletin kuruluñ ve icraatænda model Asr-æ
Saadet’tir. Yani, Peygamber (s.a.v.) tarafændan
Medine’de kurulan ve sahabe tarafændan devam
ettirilen kâmil bir Hilâfet’tir, altun devridir;
12- Ñura esastær;
13- Kur’an dili müñterek dil olup, herkes anadilinde
serbesttir;
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14- Her müslümana ümmet gözüyle bakar; ærk, renk,
mekân farkæ tanæmayæz;
15- Herñey fetvaya baålædær.
Hâkimiyyet:
Bütün bu maddeleri tek bir madde haline getirmek
mümkündür. O da „Hâkimiyyet“tir. Yani, Allah’a mahsus
olan hâkimiyet hakkænæ (kanun koyma yetkisini) insanlardan
alæp Allah’a iade etmektir. Ve „Hâkimiyyet kayætsæz ve
ñartsæz milletin deåil, Allah’ændær“ demektir. Bir bañka
ifade ile; „Tevhid’e evet, ñirke hayær!“ demektir. Çünkü:
„Hâkimiyyet kayætsæz ve ñartsæz milletindir“ demek ñirktir,
putprestliktir ve kâfirliktir. Ve „Hâkimiyyet kayætsæz ve ñartsæz
Allah’ændær“ demek ise, „Tevhid“dir; „Allah birdir“ demektir;
Allah’æn birliåine inanmak ve muhafaza etmektir...
Æñte kuruluñumuzun mühim esaslaræ bunlardær. Bunlaræ
takib ve tatbik etmekle meñguldür, bu suretle hizmetine ve
yoluna devam etmektedir.
Ey fert ve kuruluñlar! Ve ey Millî Görüñ ve mensublaræ! Ey
Süleymanîler ve mensublaræ! Ey Nursîler ve mensublaræ!
Ey Diyanet ve mensublaræ! Ey Ülkücüler! Ey tarikat üstadlaræ
ve ey müridler! Ve diåer bütün kuruluñlar ve mensublaræ!
Sizlere sesleniyor ve diyoruz ki:
Ñartlarænæ ve esaslarænæ yukarda gördünüz. Bu ñartlar ve
bu esaslar üzerinde kuruluñ ve icraatænæ yapan ve yürüten
ortada bir kuruluñ vardær.
Æñte bu kuruluñla birlikte çalæñmaya sizleri davet ediyor,
tebliå ve telkinatæmæzæ yapæyoruz: Æslam’æn kabul etmediåi
usul ve ve metodlarla çalæñmayæn, put rejimiyle uzlañmayæn,
tâvizkâr bir tavær takænmayæn!.. Geliniz, müñterek çalæñalæm:
Ötede beride dolañmayæn: Ayrælæk-gayrælæk yapmak
haramdær!..
Æñte; bu talep ve teklifi getiriyoruz: „Buyurun“ diyor ve ilave
ediyoruz:
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Ortada bir hareket var! Gördünüz! Bu hareket ya yanlæñtær
ya da doårudur. Doåru ise, „Buyurun; gelin; beraber
çalæñalæm!..“ Yanlæñ ise, „Yanlæñtær, yanlæñænæz vardær!..“
diyorsanæz, lafta kalmayænæz; kalemi elinize alæp yanlæñlaræmæzæ
madde madde yazænæz! Yazmakla da iñiniz bitmiñ olmaz;
gazete ve dergilerde neñrediniz! Yanlæñlaræmæzæ biz de bilelim
herkes de bilsin!..
Ve netice:
Bütün açæklæåæyla ve bütün dünya müvacehesinde ve bütün
müslümanlaræn önünde sizlere sesleniyor ve diyoruz ki:
„Ya geleceksiniz, beraber çalæñacaåæz ya da
yanlæñlaræmæzæ yazacaksænæz! Ya onu ya da bunu
yapacaksænæz.“ Ækisinden birini yapmaya mecbursunuz:
Ñayet „Hiçbirini yapmæyoruz!“ derseniz, o zaman da bizim
söyleyeceklerimiz var: „O halde siz samimi deåilsiniz!’’
Vesselâm!
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YENÆ NESLÆN
GÖREVÆ
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Dünya bir keñmekeñ içindedir; insan, insanoålunun kurdu
olmuñ, hile ve desiseleri, ihanet ve hiyanetleri korkunç.
Yækæcæ ve bölücü cereyanlar birbirini takibediyor. Æslam âlemi
de bundan pek farklæ deåil: Her kafadan bir ses! Her yerde
bir kuruluñ! Buyruklaræn sayæsæ çok!.. Müctehid kesilenlerin,
ahkâm kesenlerin çalæmændan geçilmiyor! Hem de ilimsizirfansæz! Okuduklaræ birkaç terceme veya te’lif! O da latin
harfleriyle!..
Æñte Æslam âleminin kæsaca manzarasæ bu!.. Bu manzaraya
henüz bulañmamæñ; saflæåænæ ve berraklæåænæ muhafaza eden
yeni nesle düñen nedir? Buyruk olma hevesine kendilerini
kaptæranlaræn, körü körüne arkalaræna takælmalæ mæ? Yoksa
bazæ yazar ve gazetecilerin söylediåi ve yazdæåæ gibi,
kendisine orta bir nokta bulup hoñgörülü bir vaziyet alæp
te’lifçi ve maslahatcæ bir politika mæ takib etmeli ve böylelerini
ortak bir hedefe doåru yönlendirilmeli veyahut hakkæ ve
haklæyæ aramalæ, hakkæn ve haklænæn safænda ve yanænda yer
alæp diåerlerini hakka davet etmeli mi?
Ey Yeni Nesil!
Æñte üç ñæk senin önünde!.. Bunlardan birini tercih sana
düñmekte!.. Tercih de çok önemli! Ya kazanacaksæn ya da
kaybedeceksin! Bu derece önemli bir noktadasæn!.. Çok
ciddî ve çok uyanæk olmalæsæn!.. Karar vermeden önce kimin
dost, kimin deåil; kimin yeterli, kimin deåil; kimin ehil, kimin
deåil ve nihayet kimin haklæ kimin haksæz olduåunu çok iyi
tesbit etmelisin!..
Bu noktalarda sana bir ölçü, bir kæstas, bir deåerlendirme
vasætasæ lazæmdær. Bu ölçü, kendi heva ve hevesin olabilir,
bu ölçü, çokluk, görünüñ ve zahirî cazibeler olabilir; bu ölçü,
maddî menfaat, makam ve mevki olabilir; bu ölçü, akrabalæk
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ve hæsæmlæk olabilir; bu ölçü, görenek ve gelenek olabilir...
Bir de bunlaræn ötesinde ve üstünde olup, bunlaræn da deåer
ölçüsü olan bir kæstas, bir ölçü vardær, deåiñmez bir ölçü
vardær. O da Ñeriat’tær, Ñeriat ölçüsüdür.
Ey Genç!
Senin bañvuracaåæn ve üzerinde duracaåæn tek mercii, tek
kaynak ve tek miyar budur ve bu olmalædær. Bunu bulmalæ,
bilmeli, ilim ve iman haline getirmelisin ve ñu ñekilde
formüle etmelisin: „Kaynak Kur’an, örnek Peygamber!“
Æñte böyle demelisin! Talimatæ Kur’an’dan, tatbikatæ
Peygamber’den almalæsæn ve artæk hataya düñmiyeceksin!..
O halde senin bu babda atacaåæn ilk adæm, yapacaåæn ilk
iñ, Ñeriat’æ okumandær, ilim ve iman haline getirmendir.
Burada da dikkat edeceåin bir ñey var: O da yaræm-yamalak
bilgiye sahip, allame kesilen ve kendi kafasæna göre ahkâm
kesen kiñilerin kendilerinden ve eserlerinden deåil; sadakat
ve samimiyetlerini, emanet ve ehliyetIerini, metanet ve
cesaretlerini söz, fiil ve icraatlariyle ortaya koyup isbat eden
kiñilerin ortaya koyduklaræ kitaplardan okuyacak ve
öåreneceksin!.. Yani önce Ñeriat’æ öåreneceksin ama,
güvenilir kaynaklardan, güvenilir ñahæslardan!.. Yoksa yaræm
mollalardan ve onlaræn ortaya getirdikleri kitaplardan ve
kitapcæklardan deåil!..
Yine bu babda muteber olan, „bence, kanaatæmca,
fikrimce“ gibi tabirlere dayanan alternatif ve
deåerlendirmeler deåil; ilim (bilme), iman (yüzde yüz)
inanma esasæna dayanær ve dayanmalædær.
METOD ÇEÑÆTLERÆ:
Siyasî hayata gözlerini açan yeni kuñak, ñu metodlarla
karñælañacaktær:
1- Yabancæ bir metod,
2- Uzlañmacæ bir metod,
3- Sentezci ve kavmiyetci bir metod,
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4- Bey’atcæ bir metod,
5- Te’lifci bir metod,
6- Peygamberî bir metod.
YABANCI BÆR METOD:
1- Bu metod, parti metodudur ve yabancælaræn takib ve
tatbik ettiåi bir metoddur. Æslamî bir tarafæ yoktur; tamamen
yabancædær, ithal malædær, batædan gelmedir. Æslam’la
baådañmayan demokrasinin vazgeçilmez unsurlarændandær.
Dolayæsiyle Æslam’la anlañamaz ve baådañamaz!..
2- Kaynaklaræ farklædær; Æslam kaynaåænæ Allah’tan alær, vahye
dayanær. Parti ise kaynaåænæ insandan, insan kafasændan alær.
Bu itibarla dava Æslam, metod gayri Æslamî! Bu olacak ñey
mi? Ñu da bir gerçektir ki, „Meñru bir hedef, gayri meñru
bir vasætayæ meñru kælmaz!“ O halde kaynaåæ Ñeriat’a aykæræ
olduåu gibi, tatbikatæ da Ñeriat’a aykærædær.
3- Æslam’da taviz verme yoktur. Partide ise taviz üstüne
taviz vardær. Hele hele Türkiye’nin ñartlaræna göre;
a) Parti kurucularæ, partiyi kurarken Hübel putunu ziyaret
edip, mezarænæn bañænda saygæ duruñu yaparlar. Kur’an bunu
ñiddetle yasaklar. Tevbe Suresi'nin 84. ayet-i kerime’si ñu
mealde: „Onlardan ölen birinin namazænæ hiçbir zaman
kælma, mezaræ bañænda durma. Çünkü onlar Allah’a ve
Resulü’ne (karñæ) küfre saptælar ve fasæklar olarak
öldüler.“
Bu taviz deåil midir? Hem de imanæ tehlikeye düñürecek
derecede!..
b) Partilerin tüzüklerini bir okuyun! „Partimiz mevcut
anayasa çerçevesi içinde, Atatürk ilke ve inkilaplaræ
doårultusunda faaliyet gösterir...“
Bu da taviz deåil midir? Fetvasæ alænabilir mi? Bunu yazmak
veya söylemek bir müslümanæn aåzæna sæåar mæ? Æman
tehlikeye düñmez mi?
c) Fotoåraf asma: Her parti binasæna Hübel’in fotoårafænæ
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asacaksænæz, siz de o binada oturup Æslam’a, Æslam davasæna
hizmet edeceksiniz. Alændæ mæ bunun fetvasæ? Mümkün mü?
Peygamber’in girmediåi, meleklerin girmediåi bir yer deåil
midir orasæ? Ñeytanlaræn cirit attæklaræ bir yer deåil midir
orasæ?!.
d) Yemin edeceksiniz: Hem gayri meñru bir yeminle! Hem
de küfür ve kâfiri koruyacaåæna!.. Milletvekili seçildiniz!
Önce kürsüye çækæp küfür yemini yapacaksænæz; öyle mi?
Aldænæz mæ bunun da fetvasænæ?!. Mümkün mü?
e) Kürsüsüne çækæp yemin ettiåiniz yer neresidir, biliyor
musunuz? Orada oturuyorsunuz, fotoåraf asælædær. Orada
oturamazsænæz; orada hâkimiyyet Allah’æn deåildir! Orada
oturamazsænæz; orada Ñeriat yoktur, Kur’an yoktur. Söz
sahibi küfür anayasasædær. Orada oturamazsænæz; orada söz
sahibi Allah deåildir, Hübel’dir. Orada oturamazsænæz; orada
zaman zaman Hübel’e saygæ duruñu yapælær ve nihayet siz
orada oturamazsænæz; orasæ ñirk meclisidir, put meclisidir,
Ebu Cehiller’in meclisidir ve Dar’un-Nedve’dir. Bir hadis-i
ñerif’te: „Akñama mü’min olarak giren bir kiñi sabaha
kâfir olarak çækar!..“ denmekte ve tehlike gösterilmektedir.
f) „Biz laikliåe baålæyæz, Amerika’daki demokrasiyi istiyoruz,
partimizin dinle bir alakasæ yoktur!..“ gibi sözleri hatærlamayæ
unutmayænæz!..
UZLAÑMACI METOD:
Öyle kuruluñlar vardær ki, kemalist rejimle uzlañma
halindedirler; birbirlerine taviz verir dururlar ve bu suretle
iki taraf da birbirleriyle gayet rahat geçinir, giderler. Yani
kendileri, kuruluñ ve faaliyet yönünden rejimin izni,
müsaadesi ve kontrolü altændadærlar. Dolayæsæyle rejim
kendilerinden emindir, kendileri de rejimden emindir; mal
tehlikesi, can tehlikesi diye bir endiñe bahis mevzu deåildir.
Hedef ve dava yönünden maksat ve niyet saålam olabilir
ise de pratikte ve tatbikatta rejime dürüst eleman
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yetiñtirmektedirler...
Bunlar uzlañmacæ bir metod takib ederler. Evet, uzlañmacæ
bir metod diyoruz. Ñöyle ki:
1- Rejime taviz verirler:
Kurs, kolej, yurt veya herhangi bir öåretim ve eåitim yeri
açmak için rejime giderler, rejimden müsaade ister ve izin
alærlar. Buna mukabil rejimin ileri sürdüåü ñartlaræ kabul eder
ve teminat verirler. Bu arada:
a) Hübel’in fotoåraflarænæ binalaræna asarlar. Bazen de olur
ki, binalaræn giriñ kæsmæna adamæn heykelini yerleñtirirler.
b) Program laik düzenin programædær; giriñler çækæñlar ona
göredir. Okul programæ hazærlanærken namaz vakitleri ve
cuma saatleri nazar-æ itibare alænmaz...
c) Zaman zaman Hübel köñeleri yapælær, belli günlerde
hübel hakkænda konuñmalar yapælær ve adam medhedilir, belli
saatlerde saygæ duruñlaræ kendini gösterir.
d) Kælæk ve kæyafeti rejim tayin eder; çarñaf ve ñalvar;
bañörtü, saræk ve cübbenin yeri yoktur. Hatta yasaktær! Ne
öårencide ne de öåretmen de sakal göremezsiniz. Dersde
ve yemekte bañlar açæktær! Müñabehet tam: „Bir kimse bir
kavme benzerse, o onlardandær!..“ Peygamber (s.a.v.)
hadisinin tehlikeli gördüåü manzara!..
e) Kara günler ve bayram:
Hübel ve uñaklaræ, senenin 19 Mayæs, 23 Nisan, 29 Ekim
gibi günlerinde Æslam’a ve Æslam’æn mukaddes
müesseselerine darbeler vurmuñlardær. Dolayæsæyle bu
günler kendileri için birer bayram günü ise de müslümanlar
için birer kara gündür. Böyle günlerin takbih ve tel’ini, nehiy
ve inkâr edilmesi lazæm gelirken küfrün ve kâfirliåin
temellerinin atældæåæ bu günlerde yapælan merasimlere
öårenciler, öåretmenlerinin nazaretinde katælærlar ve o genç
dimaålar küfrün boyasiyle boyanær.
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f) Rejim memnun:
Rejim kendilerinden memnun! Hem birkaç yönden!.. Zira
rejim, bina bulma veya kiralama yönünden sækæntæ çekmiyor,
üstelik öåretmen ve diåer masraflar yönünden tasarruf
ediyor, istediåi zaman iyi eleman, güvenilir memur
bulabiliyor. Gerek tahsil devrinde ve gerekse memuriyet
hayatænda kontrol rejimin elinde; rejim için bir tehlike yok!..
Tehlike bahis mevzuu olmayænca rejim artæk sesini çækarær
mæ? Üstelik kâræ var!..
Bütün bunlaræn yanænda daha büyük bir avantajæ var. O da
bir taraftan, bu kabil faaliyetlere müsaade ettiåinden, rejimi
ñirin gösterme, onu millete mal etme, diåer taraftan da millet
evladænæ oyalama ve uyutma; bunun da altænda yatan sinsi
iki ñey: bir taraftan inkælabî ruha sahip eleman yetiñtirmeye
engel olma bir taraftan da milleti, bu ruhla yetiñenlere
düñman etme!..
Æñte bütün bunlar müvacehesinde kemalist rejim elbette
memnun!.. Elbette geleceåinden emin!..
SENTEZCÆ VE KAVMÆYETÇÆ METOD:
Bu metod sahipleri derler ki, iki unsur: Türklük ve Æslamiyet!
Bu iki unsur birbirinin mütemmimi! Bunlardan bir terkib
meydana getirip bir sentez yapmak lazæm! Daha doårusu;
ne Türk olmaksæzæn Æslam ayakta durur ne de Æslam
olmaksæzæn Türk ñeref bulur!.. Kiñi, Aåræ Daåæ kadar Türk,
Hira Daåæ kadar müslüman olmalædær.
Tahlil ve tenkit:
Bunlar temelde ve esasta partici olduklarændan uzlañmacæ
metod sahipleri hakkænda söylenenler bunlar hakkænda da
aynen varittir. Ælaveten bunlar sentezci bir metod ihdas
ettiklerinden Æslam’a, Æslam’æn ruh ve kemaline ters düñtüler.
Yani bu metod; sentezci ve kavmiyetçi olmayæ getirmenin
yanænda Æslam’a, Æslam dinine noksanlæk atfetmeyi de
beraberinde getirmektedir. Türklük bir soyun ismidir. Æslam
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dini ise ilâhî vahye dayanær; Kaynaåænæ Allah’æn sañmaz
ilminden ve sonsuz kudretinden alær. Dolayæsæyle
mükemmeldir, eksiåi ve gediåi yoktur ki, siz onu Türklük’le
veya Araplæk’la veya herhangi bir ñey ile ikmal edesiniz. Ve
bu Maide Suresi'nin Æslam’æn mükemmeliyet (1) yolundaki
açæk beyanæna aykærædær. Dolayæsiyle sentez ifadesi tehlikeli
bir ifadedir; insanæn maneviyatænæ tehlikeye düñürür. Ve
netice itibariyle ñunu söyleyebiliriz ki, sentezci ve
kavmiyetçi metodu Ñeriat’la baådañtærmak mümkün
deåildir.
BEY’ATÇILAR METODU:
Bunlara „Yeni Müctehidler“ de diyebilirsiniz; Ehl-i Sünnet
mezhebini küçümser, mezhepsizliåe veya mezhep
deåiñtirmeåe zemin hazærlarlar.
Bunlar; Æran’a bey’at ederler, emir ve tâlimatæ Æran’dan
almak isterler ve alærlar. Bu mevzuda etraflæ bilgi röportaj
mahiyetinde „Æran’a Bakæñ“ bañlæåæ altænda Ümmet
Gazetesi’nde neñredildi.
TE’LÆFÇÆ METOD:
Bazæ kuruluñ ve yazarlar, uzlañmacæ bir yol takib eder veya
böyle bir yol takib edilmesini tavsiye ederler. Ama, bu
uzlañma ile yukarda zikri geçen uzlañmayæ birbrine
karæñtærmamalæ. Zira bunlar arasænda fark vardær. Yukardaki
uzlañma, kemalist rejimle uzlañmadær. Bu ise metodlaræ farklæ
olan kuruluñlarla uzlañmadær.
Bunlar derler ki: „Öyle bir uyum ve öyle bir davranæñ içine
girmeliyiz ki, kendimizi hak ve hakikatæn merkezi,
dæñæmæzdakileri ise, bunun haricinde görmemeliyiz. Çünkü
bu anlayæñ ve kavrayæñ, kuruluñlaræ ve mensublarænæ hor
görmeye götürür de düñmanlæk meydana getirir. Ama böyle
deåil de her kuruluñ ve her fert birbirini müsamaha ile,
hoñgörü ile karñælarsa, müslümanlar birbirine yaklañær ve
aralarænda bir iñbirliåi yapælær. Æñbirliåi yapælærken de aradaki
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farklælæklar muhafaza edilmelidir. Ñayet, bir müslüman diåer
bir müslümanæ, partici olduåundan dolayæ suçlarken;
particinin niyyetini unutmamalædær. Æyi niyyetle parti yoluyla
Æslam’a hizmet etmek istiyorsa; onu hor görmemeli, tersine
hoñgörü ile karñælamalædær. Mesela: Partisini tutan bir
müslüman, partiyi sadece bu toplumda Æslam’a hizmet için,
kullanælmasæ gereken vasætalardan bir araç olarak kabul
ettiåini ve bañka yollarla da hizmet etme imkânæ olduåunu
ve parti aracænæ kullanærken kimi tavizler verdiåini ve vermek
zorunda kaldæåænæ açæk yüreklilikle belirtiyorsa, bu müslümanæ
nasæl deåerlendirmek gerekmektedir? Böylesi niyyete sahip
bir müslümanla kardeñlik hukuku çerçevesinde iliñkiye
girmekten kaçænmamak gerektiåini belirtmekte fayda
görürler. „Yani her iyi niyyet sahibi hizbullahî müslümanlar,
ortak bir hedefe gitmekten ve ortak iñbirliåine girmekten
ictinab etmemek gerekmektedir!..’’ derler.
„Yani particilik yapanlaræmæzæn mutlaka partiyi terketmeleri,
particilik yapmæyanlaræn da mutlaka particilik yapmalaræ
ñeklinde taleb ve teklifleri olmamalæ. Farklælæåæmæzæ koruyarak
birbirimize hoñgörü ile karñælamak ve müñterek davalarda
birbirimize yaklañæp ortak hareket etmek uygun ve nihayet
Türkiye ñartlaræna uygun bir strateji ve bir davet fækhæ
oluñturmak uygun olur!..’’ derler. Ve bu arada bir de ñunu
ilave ederler ve derler ki: „Her kuruluñ mensubu, bizim
kuruluñumuz yüzde yüz doårudur!..“ dememeli, „bañka
kuruluñlara da tölerans tanæmalædær; onlaræn aleyhinde
konuñmamalædær ve onlara çatmamalædær. Ve nihayet bañka
kuruluñlaræn söz, fiil ve hareketlerine deåil, niyyetlerine ve
içinde bulunduklaræ ñartlara bakmalæ, hatalæ da olsalar
iliñmemeli, hoñgörü ile karñælamalædær...“ Devamla derler ki;
„Genç kuñak, eskiler gibi olmamalæ; yepyeni bir davet fækhæ,
bir tebliå metodu oluñturmalæ ve bu babda güzel bir nümune
olmalædær. Kendilerinden beklediåimiz de budur...’’
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Æñte te’lifçi metod ve elemanlaræ ve elemanlarænæn
arzettikleri özellikler!.. Hoñgörülü; „Gelene aåam, geçene
pañam!..’’ demeli ve kimseye „Kañæn üstünde kara var!..’’
dememelidir ve böylece kuruluñlaræn yanlæñlæklaræyle meñgul
olmak deåil; aralarænæ te’lif etmeli.
Acaba Ñeriat da böyle mi diyor?!. Nerede kaldæ ‘’Emr-i
mâruf, nehy-i münker“ müessesesi?!. Adamlar; yanlæñ yola
girmiñ olacaklar, günah üstüne günah iñliyecekler, taviz
üstüne taviz verecekler ve bu yüzden bütün bir ümmet hatta
bütün bir dünya ve hatta gelecek nesiller zarar görecek,
bizim gencimiz de onlara karñæ maslahat icabæ susacak;
onlaræ iñbirliåine çaåærmanæn hatæræ için onlara, kuruluñ ve
mensuplaræna: „Beyler! Yanlæñlarænæz var; yanlæñ
gidiyorsunuz, takib ettiåiniz metod sizi cehennemî bir
uçurumun kenaræna götürmektedir, zararæn neresinden
dönülürse kârdær! Peygamberî bir metoda gelin!“
demiyecek, bir nev’i „Dilsiz Ñeytan’’ olacak!..
Maslahat icabæ bu mu? Ñeriat böyle mi? Kur’an böyle mi
diyor?!.
Hayær! Ne Ñeriat böyle diyor ne de Kur’an! Ve bu maslahat
deåil, mefsedet olur!.. Æñte ayetler:
1- „Birbirlerini yaptæklaræ fenalæklardan alækoymaz-lardæ.
Gerçekten ne kötü iñ yapæyorlardæ!“ (Maide, 79)
2- „Hak ancak senin Rabb’inden (gelen)dir. Sakæn
ñüphecilerden olma!“ (Bakara, 147)
3- „Sana ilimden bir ñey geldikten sonra onlaræn heva
ve heveslerine uyarsan elbette zalimlerden olursun!“
(Bakara, 145)
Bir hadis-i ñerif:
„Æsrailoåullaræ’na eksiklikler evvela ñöyle girdi: Bir kiñi
bir kiñi ile karñælañæyordu ve „Ey falan, Allah’tan kork!
Yaptæåæn ñeyi bærak. Bu helal deåildir sana!“ diyordu.
Ertesi gün tekrar karñælañæyor, onu yaptæklarændan
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engellemiyordu. Ayræca yemek, içmek ve oturmak
hususunda arkadañ oluyordu. Hepsi birden böyle
yapænca Allahü Teala da onlaræn kalplerini birbirine
çarptæ. Sonra buyurdu: „Æsrailoåullarændan olup ta
küfredenler Davud’un ve Meryem oålu Æsa’næn diliyle
lanetlenmiñlerdi. Bu bañ kaldærmalarændan ve añæræ
gitmelerindendi.“ Bölümün sonuna kadar okudu.
Sonra buyurdu ki: „Hayær, Allah’a kasem ederim ki, siz
muhakkak mârufu emreder, münkerden nehyedersiniz.
Zalimin elinden tutar, hakkæ onun üzerine galip
getirirsiniz.“ (Ebu Davud)
Diåer bir rivayette hadisin sonu ñöyle: „... Yerinden
doåruldu ve buyurdu: Hayær, nefsim yed-i kudretinde
olan Allah’a kasem ederim ki, siz onlaræ hak üzerine
döndürünceye kadar çalæñacaksænæz.“ (A. i. Hanbel)
Görüldüåü üzere; bir müslüman veya bir topluluk, bir ferdin
veya bir kuruluñun yanlæñ hareketini, yanlæñ bir yol takib
ettiåini gördüåü halde menetmezse, üstelik onlarla hañrü
neñir olursa, hadis ve ayetlerin beyanæ vechiyle kænanæyor,
red ve inkâr ediliyor ve hatta lânetleniyor...
Deåer ölçüsü:
Allah nizamænæn hakim olmadæåæ cemiyetlerde irtikab edilen
kötülükler ve takib edilen yanlæñ metod ve usuller hususunda
hangi esasa dayanarak insanlaræ muhakeme edebiliriz?
Onlara yaptæklaræ ve takib ettikleri bir hareketten dolayæ „bu
kötüdür, bu yanlæñtær, sakæn yapmayæn?“ diyebilmemiz için,
yaptæklaræ ñeyi ve takib ettikleri metodu hangi ölçüye göre
deåerlendireceåiz? Siz onlara „Bu takib ettiåiniz yol
yanlæñtær!..“ dediåinizde onlar kalkæp „Hayær! Eski zamanlarda
öyle idi ama ñimdi dünyanæn ñartlaræ her gün deåiñmektedir,
cemiyet her zaman ileriye doåru koñmaktadær. Bunun için
deåer ölçüleri deåiñik olabilir...“ derler.
Öyle ise, herkes tarafændan kabul gören öyle bir deåer
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ölçüsüne sahip olmalæyæz ki, doåruyu ve yanlæñæ ona göre
ölçüp deåerlendirelim. Bu ölçü; insanlaræn kendi
takdirlerinden, örf ve adetlerinden, arzu ve heveslerinden
kaynaklanær mæ? Buna evet demek mümkün mü? Hayær!
Bütün bunlar her an deåiñmektedir; bir hal üzere sabit
olduåu görülmemiñtir. Heva ve heveslere uyduåumuz
takdirde ve kendi kafamæzdan metod ihdas ettiåimiz veya
noksanlæklarla dolu olan herhangi bir kimseden ve hele hele
din ve akidemize uymayan yabancælardan usul ve
metodumuzu aldæåæmæz taktirde kælavuzu olmayan bir
boñluåa doåru kendimizi ve insanæmæzæ atmæñ olmaz mæyæz?
Lamba iñareti olmayan bir okyanusta kaybolup gitmez
miyiz?!. Öyle ise sabit, deåiñmez ve yüzde yüz isabetli bir
ölçüye ihtiyaç vardær. O da Allah’æn koyduåu ölçüdür,
Æslam’dær, Ñeriat’tær!..
Bu ölçüden hareket eden yeni nesilin görevi, te’lif
metodunu kendisine rehber alæp, her kuruluñ veya her ñahsa
karñæ idare-i maslahatçæ, müsamahakâr, hoñgörür bir tavær
takænmak deåildir; Ñeriat’æ kæstas, Peygamber’i (s.a.v.) örnek
alacak ve bu deåer ölçüsüne göre hakkæ ve haklæyæ
aræyacaktær. Dava yönünden olduåu gibi, metod yönünden
de yüzde yüz isabeti ve isabetliyi bulma yolunda azami
gayret sarfedecek ve bilecektir ki, her bir mevzu için hak
ve isabet bir tanedir ve bir yerdedir; iki tane ve iki yerde
olamaz.
O halde mevcut kuruluñlar içinde haklæ ve isabetli tektir,
iki deåildir. Æñte yeni nesil o teki mutlaka bulacak, onu ilmen
isbat edecek, iman haline getirecek ve iñte orada karar
kælacaktær. (2) Tebliå ve davetini, tenkit ve tahlilini oradan
ve o saftan yapacaktær. Hem de o safa yüzde yüz inanarak,
ñüphesiz ve tereddütsüz baålanarak. Ve yine bu noktadan
hareket ederek, kuruluñ ve icraatænda hatalæ ve tavizkâr
davrananlaræ ikaz ve irñad edecek, kabul etmedikleri
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takdirde onlaræ red ve inkâr edecektir.
Elhasæl: Yeni nesil; her halükârda açæk, net ve kesin
konuñacak, kuruluñunda hatalæ, icraatænda tavizkâr olanlaræ
ilim dæñæ ilan etmede tereddüt etmiyecektir. Aksi halde mesul
olur. Hem öylesine!.. Æñte Kur’an:
„Ælmin (kesin bilgin) olmadæåæ (herhangi) bir ñeye tabi
olma (arkasændan gitme)! Zira kulak, göz ve gönül;
bütün bunlar ondan sorumludur (sorulacak, hesaba
çekilecektir).“ (Æsra, 36)
„Benim (halis) kullaræmæ müjdele! Onlar, her söyleneni
dinlerler de en güzeline uyarlar. Æñte Allah’æn kendilerine
hidayet ihsan ettiåi kiñiler bunlardær ve iñte akællæ
insanlar da bunlardær.“ (Zümer, 18)
Bu ayetler; akæl ve kalbe mükemmel bir metod çizmektedir.
Bu metod, beñeriyyetin son zamanlarda ulañabildiåi ilmî
metodu içine aldæåæ gibi, siyasî metodu da içine almaktadær.
Bir haber, bir hadise veya bir hareket hakkænda kesin
hükme varmadan önce ciddî bir arañtærma yapælmasænæ, o
babda söylenenlerin her birinin dinlenmesini ve ondan
sonra karar verilmesini Kur’an emretmektedir. Æslam’æn
hassas metodu iñte budur. Kalb ve akæl bu yolu takib ettiåi
takdirde akide âleminde vehim ve hurafeye yer kalmæyacaåæ
gibi, bütün sahalarda ve bu arada siyasî sahada da tereddüt
ve ñüphelerin yeri kalmaz!..
————————————————
(1) „Bugün sizin dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki
nimetimi tamamladæm ve size din olarak Æslamiyet’i
beåendim.“ (Maide, 3)
Bu ayet-i celile’nin tefsirine Merhum Seyyid Kutup ñöyle
der: (Kæsmen alæyorum): „Ayet-i kerime, bu milletin; hayat
metodunu, cemiyet nizamænæ ve kæyamete kadar devam
edecek irtibat ve maslahatlarænæn kanunlarænæ, aldæklaræ
kaynaåæn tek olduåunu ifade ediyor. Keza bu dinin, her

-1-

30

cephesiyle; teñri (kanun koyma), ibadet ve itikad esaslariyle
devam ve istikrarænæn zarurî olduåunu, bu hususta en ufak
tebdil ve taåyirin düñünülemiyeceåini de ifade ediyor. Çünkü
bu din; artæk kemale ermiñ, tamamlanmæñ ve meseleleri
halledilmiñtir. Ondaki herhangi bir ñeyi tadil etmek,
bütününü inkâr etmek gibidir. Çünkü bu keyfiyet; Allah’æn
tamamladæåæna ve kemale erdirdiåine karar verdiåi bir ñeyi
inkâr etmek manasænæ tañær. Bu inkâr ise hiç ñüphesiz
küfürdür.
Bu ayet-i kerime, münakañaya imkân bærakmæyacak bir
katiyyetle karar veriyor ki; Æslam, ebedî bir din ve ebedî bir
Ñeriat’tær... Tamamlanmæñ ve kemale ermiñtir. Allah onu
insanlar için seçmiñ ve beåenmiñtir. Kim ki, tebdil, taåyir,
reform gibi laflarla onun aslænæ deåiñtirmeyi düñünürse, o
kendine Æslam’dan bañka bir din arasæn! Bu ilâhi nizam;
bütün hayata hükmeder, onu kontrol eder ve her türlü
tasarrufu yapar. O hayatæn kendi nizamæ içinde tekamül ve
terakkisine müsaade eder. Aslî ve fer’i hiçbir noktadan taviz
vermeden hayatæ yüceltir ve zaten bunun için gelmiñtir,
bunun için bütün beñeriyetin son risaleti olmuñtur.“
(2) Yeni nesil hakkæ ve haklæyæ bulmada bilhassa iki ñeye
dikkat edecektir:
1- Kuruluñ ve icraatænda „Kaynak Kur’an, örnek
Peygamber“ diyor mu?
2- Ne pahasæna olursa olsun taviz verme yoluna gitmiyor
mu?
Biliyor ve inanæyoruz ki, yeni nesil, ciddî arañtærmasænæ
yaptæåæ taktirde bu iki vasfæ mevcut kuruluñlar içinde ancak
„Æslamî Cemaatler Birliåi“nde bulacaktær. Biz, diåer
kuruluñlaræn hepsinin tahlil ve tenkidini yaptæk. Onlar da
yapabiliyorlarsa bu kuruluñun tahlil ve tenkidini, yapsænlar!
-------------------------------------------------Ümmet-i Muhammed Gazetesi, Sayæ: 7
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Bir kardeñimiz soruyor ve diyor ki; „Fotoåraf asælæ olan
bir sænæfta Kur’an okuma ve Kur’an ilimlerini tahsil etme
caiz midir? Böyle eåitim ve öåretim yapan
müesseselere çocuk gönderme ve böyle yerlere
yardæmda bulunma doåru mudur?“
Öåretim ve eåitim müesseselerinde, ñimdilik dile
getireceåim iki günah: Put ve taviz!
1- a) Mustafa Kemal’in fotoårafæ puttur:
Ñu konuyu müslümanæmæz çok iyi bilmelidir ki; Mustafa
Kemal’e ait fotoåraflar ile diåer insanlara ait fotoåraflar
arasænda kæyas kabul etmez derecede fark vardær. Særadan
ñahæslaræn fotoåraflarænæ evlerin, binalaræn, nazargâhlaræna
asmak mekruhtur veya haramdær. Bunun yanænda, asælæ olan
yerlere, melekler girmezler. Fakat, Mustafa Kemal’e ait
fotoåraflar öyle deåildir; onlar birer puttur, put timsalleridir.
Putu ve taåutu temsil etmektedirler. Zira; M. Kemal Hilâfet’i
ve Hilâfet müessesesini kaldærmakla, Kur’an harflerini
deåiñtirmekle, dinî eåitim ve öåretim yapælan medreseleri
kapatmakla, Ñeriat’æ ve ñer’î siyaseti kaldærmakla, helali
haram, haramæ helal kælmakla, Allah’a ait hâkimiyyeti millete
vermekle ve benzeri daha nice Æslam dæñæ icraat ve
inkalablariyle ñirke sapmæñ, müñrik olmuñ, put olmuñ ve
taåut olmuñtur.
Demek oluyor ki, daire ve iñyerlerine, okul ve yurtlara
asælan fotoåraflar, meydanlara dikilen heykeller, Mustafa
Kemal putunun birer timsalidir, onu temsil etmektedirler.
Bu itibarla: Særadan birinin fotoårafænæ asmak kerahet veya
haram olur da taåutun fotoårafænæn asælæ olduåu yerlere
girmek haram olmaz mæ? Hatta imanæ tehlikeye düñürmez
mi?
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b) M. Kemal’in fotoårafænæ asmanæn, heykellerini dikmenin
altænda yatan mana:
1- Din düñmanlæåænæ gizleme:
Mustafa Kemal’in fotoåraflarænæn asælmasænæn, heykellerinin
dikilmesinin arkasænda yatan manalardan biri, münafikâne
harekettir, onun din düñmanlæåænæ gizlemektir, vatan
hainliåini kamufle etmektir. Yani, yeni nesle; erkek-kæz,
körpe dimaålara bu hususu zerk, telkin ve empoze etmektir.
2- Gönüllere yerleñtirip millete maletme:
„Bu fotoåraflaræn sahibi vatanperverdir, millet kurtaræcæsædær“
gibi sözler söylendiåi gibi, „Dine, Æslam’a düñman deåildir.
Üstelik dini ve milleti, vatan ve mukaddesatæ sevmiñ ve
saymæñtær. Hatta „Ne mutlu Türk'üm diyene!" demek
suretiyle de Türk milletini takdir ve tebrik etmiñ ve
mutluluåun bu milleti sevme yolundan geçeceåini bütün
bir dünyaya ilan etmiñtir. Æñte bu sebepledir ki, kadirñinas
olan bu millet de atasænæ baåræna basmæñ, hürmet ve saygæ
duymuñ; eåitim ve öåretim müesseselerine de onun
fotoåraflarænæ asmak, park ve meydanlara heykellerini
dikmek suretiyle onu sembolleñtirmiñtir. Türkiye’de Mustafa
Kemal’den bañka iktidar yoktur, söz sahibi yoktur; herñey
ondan gelir, ona gider. Anayasalar, kanunlar, partiler ve
tüzükleri, eåitim sistemi, mahkemeler, takvim ve tatiller,
yeminler hep ondan ve onun devrimlerinden kaynaklanær.
Ve iñte bu itibarla, yeni nesil, dini ve dindarî, Kur’an ve
Ñeriat’æ, Allah ve Peygamber’i deåil onu sevecek, ona saygæ
duyacak, inkælablaræna sahip çækæp bekçiliåini yapacak, ilham
ve cesaretini ondan aldæåæna inanacak ve nihayet onu
putlañtæræp ona tapacaktær. Onu ilâhlañtæræp „Mâbud“ diyecek
kadar ileri gidecek, mevlidler tertip edip medhiyeler
yazacak, marñlar söyleyip ñiirler terennüm edecektir.“
Evet; Mustafa Kemal ilahlañtærælmæñtær. Kendisi hakkænda
„Ælâh, Mâbud, Yaratan, herñeyi bilen ve herñeyi gören, rabb“
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gibi tabirler kullanælmæñtær. Bu küfür sözlerden sadece birkaç
örnek vereceåim:
‘’ Yürekten Sesler
Atatürk’ün tapkænæyæz. Herñey odur, her yerde o var, her
gökte o eser, her enginde o çaålar. Herñey odur, o herñeydir,
herñeyde Atatürk!..
Yerdedir, göktedir... Görünmezi görür, bilinmezi bilir,
duyulmazæ duyar...
Elimizi yüzümüze, gönlümüzü özümüze kapæyoruz, biz
sana tapæyoruz!..
Varsæn, teksin, yaratansæn! Sana inanmæyanlar utansæn!“
(Aka Gündüz, Hâkimiyyet-i Milliye Ulus, 4.1.1934)
„Huzuruna geldim gözlerim dolu dolu,
Eller Rabb kulu olsun, biz Ata’næn kulu!“
Bizim mevlidimiz:
„Gök kubbenin altænda birden dize gelerek,
Gel Ey 19 Mayæs, essiz sabah merhaba
Ey Samsun’da karaya çækan ilah merhaba!“ (B. Kemal
Çaålar)
Ezan; Atatürk’e tekbir;
„Atatürk Ekber, Atatürk Ekber! Ancak o var!..“
(...)
„Ne evliya ne peygamber, halkæna yar Atatürk!“
3- M. Kemal fiiliyat ve icraatta da puttur;
Demek oluyor ki, fotoåraflarænæn asælmasænda, heykellerinin
dikilmesinde yatan mana, hedef, gaye budur. Daha açæk
bir ifade ile; resimlerinin asælmasænda, heykellerinin
dikilmesinde asæl maksat, kendisini bir put, memleketi bir
puthane, milleti de putperest yapmaktær.
Çünkü, bu adamæn fotoåraflariyle Firavunlar, Nemrutlar,
Karunlar ve Ebu Cehiller gibi, klasik putlaræn; Lenin, Stalin
ve Mao gibi modern putlaræn fotoåraflarænæn asælmasæ
arasænda bir fark yoktur. Esasen bu adamænki daha
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katmerlidir. Çünkü; bunda nifak da vardær. Ve ñu hükme
girer:
„Kendilerine ibadet edilsin diye deåil de; heykellerinin
dikilmesiyle büyütülmeleri, ebedîleñtirilmeleri,
gönüllerde yerleñtirilmeleri gaye edinen kral,
kumandan, liderlerin heykelleri gibi ki, bunlaræn hükmü
de haramdær. Yani; yapanlar da yaptæranlar da evlerinde
bulunduranlar da bu ñiddetli haramæ irtikâb etmiñ
olurlar. Bunlaræn önlerinde saygæ duyan ve duranlar
küfre gitme, ñirke düñme tehlikesine düñmüñ olurlar.
Bu heykellerin bulunduklaræ yerlere melekler
girmezler.“ (Kastallanî, Æbn-i Arabî’den naklen)
RESÆM:
Sahibini dini yönden takdis veya dünyevî yönden ta’zim
(büyütme) maksadiyle yapælan, çizilen resimlerin hükmü
de haramdær. Hele tazim (büyütme) maksadæyle yapælan ve
saygæ maksadæyla da duvarlara ve benzeri yerlere asælan
bu resimler zalim, fasæk ve kâfirlere ait olursa haramlæk
ñiddetlenir. (Mezahib-i Erbaa) „Bu tür resimlerin
bulunduklaræ yerlere de melekler girmez.“ (Æslam’æn Resim
ve Heykel Hakkændaki Hükümleri, s. 84-85)
2- Taviz verme günahæ:
Rejimin kontrolü altændaki öåretim ve eåitim
müesseselerinden; yani resmî kurslardan, okul ve
pansiyonlardan bir tane gösteremezsiniz ki, taviz üstüne
taviz vermesin!.. Sænæflaræna fotoåraflarænæn asælmasændan
saygæ duruñuna, köñeler tertibinden belirli günlerde,
medhedici konuñmalara, diploma belgelerinden
sokaklardaki merasim geçitlerine kadar hep taviz üstüne
taviz verilmektedir. Hatta rejim, tezgâhænæ öyle düzenlemiñ
ki, kendilerine güvenilir ñahsiyetleri dahi önüne katæp
sürüklemekte; kurucusu olduklaræ okulun 1989 yælæna ait
hazærlanan albümün, kitabæn bañ taraflarændaki hürmet
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sayfalarændan birinci numarada, Mustafa Kemal putu ve
onun gençliåe hitabesi, arkasændan gelen numarada ise
kurucularæn fotoåraflaræ yer almakta, birkaç sayfa arkada
da mechul öåretmenin önünde „Saygæ ile eåiliyorum!“
ibaresi bulunmaktadær!..
Æñte siz hakkæ batæla karæñtærærsanæz, hak da ne yapar? Mubtil
ile muhækkæ yanyana getirir de ibret dersi verir. Taviz
vermenin acæ neticesi!..
ÆYÆ NÆYETLE ASILIR MI?
„Biz o adamæn yeni nesle, ne mal olduåunu gösteriyor ve
anlatæyoruz. Bu itibarla sizin bahsettiåiniz manada çocuklar
üzerinde etkili olmæyor, üstelik aleyhinde oluyor...“ diyorlar
ve kendilerini haklæ çækarmaya çalæñæyorlar...
Cevabæmæz odur ki:
a) Ders verirken o cesareti gösteren kaç öåretmen veya
kaç idareci çæktæ da bu adamæ tanætma yolunda: „Çocuklar!
Ñu fotoårafæn sahibi, din düñmanædær; Ñeriat’æ kaldærmæñ,
küfrün ve kâfirin kanunlarænæ getirmiñtir. Allah’a karñæ
bañkaldærmæñ, dolayæsæyle put ve taåut olmuñtur. Æmanæn
kalplerde yerleñmesi ve kökleñmesi için bu adama
küfretmek, red ve inkâr etmek gerekir; Kur’an’æn tavsiyesi
bu. Fotoårafænæ hürmet makamæna asmak ñöyle dursun,
yüzüne tükürmek ve oradan indirip hela çukuruna götürüp
atmak gerekir!..’’ diyebilen kaç tane hoca gösterebilirsiniz?
b) Æyi niyyet münkeratæ deåiñtirir mi?
Bazælarænæn sæk sæk kullandæåæ ve kendilerini, takib ettikleri
yanlæñ yolda haklæ göstermek istedikleri, „özürü
kabahatænden büyük“ kabilinden içine düñtükleri
çækmazlardan biri de „Ameller niyyetlere göredir...“ ñeklinde
varit olan Peygamber hadisidir. Bu, Buharî hadisine istinad
ederek derler ki; „Ameller niyyetlere göredir. Æslam’da
olmasa bile, iyi niyyetle bazæ usul ve metodlaræ takib edersek, bizim için caiz olur. Hatta bir kardeñin, Æslam’a hizmet
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için gayri meñru bir yola tevessül etmesi iyi niyyetle olduåu
taktirde iyi gözle bakmak gerekmez mi?..“ derler ve bu yolla
kendilerini avuturlar.
Ñimdi biz bakalæm; ñer’î deliller de böyle mi diyor? Kiñilerin
bu tahminleri ne derece geçerlidir?
1- Æmamæ Nevevi’nin kærk hadis ñerhinde ñu satærlar geçiyor:
„Bu hadisle murad taat olan amellerdir. Yoksa mübah olan
ameller deåildir. Harisî Muhasibi ñöyle der: Æhlas, mübah
olan amellere girmez, binalaræ yüksek yüksek yapmak gibi.
Aslænda bu mübahtær. Ancak mescidler ve köprüler gibi, iyi
niyyetle yapældæåæ taktirde müstehab olur.“
Aynæ zat devamla ñöyle diyor: „Ne mekruhta ne de
haramda ihlas (yani iyi niyet) yoktur, düñünülemez. O
kimsenin hali gibi ki, bakmasæ helal olmayan emrede (bir
güzele) bakæyor ve Allah’æn kudret sanatænæ tefekkür etmek
üzere baktæåænæ zannediyor. Æñte bunda ihlas, iyi niyyet
yoktur...“ (ve düñünülemez.) Çünkü, o hadisin manasæ,
Æmam-æ Âzam’æn da kabul ettiåine göre, „Amellerin sæhhatæ,
kabulü veya kemali, niyyetlere baålædær...’’ Aynæ kitap
sekizinci sayfasænda ñunIaræ da kaydetmektedir:
„Niyyet; bir taraftan ibadetleri adetlerden ayærærken bir
taraftan da ibadetler arasændaki (sevapca) farklaræ saålar.
At baålama, aileye masraf yapma, mescidde oturma,
yækanma, hatta savañma, iyi niyyetle olduklaræ taktirde ibadet
olur. Æyi niyyet yoksa adette kaIær, adet yerine getirilmiñ olur.“
Bu mevzuda bir de Æmam-æ Gazali’yi dinleyelim:
„Sen bil ki; ameller, iñ, söz, hareket, sükûn, celbetme,
devfetme, zikir ve benzeri sayælmasæ mümkün olmayan
kæsæmlara ayrælmakla beraber taatlar, günahlar ve mübahlar
olmak üzere üç kæsma ayrælærlar.“
Birinci kæsæm günahlardær:
Günahlar, (iyi) niyyetle yer deåiñtirmez. Binaenaleyh, cahil
bir kimse senin „ameller niyyetlere göredir“ Peygamber
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(s.a.v.) hadis'inden günahlaræn niyyetle deåiñip itaat
olacaåænæ zannetmesi hiç de doåru deåildir. Zira; hiçbir vakit
günah, sevap niyyetiyle, günah olmaktan çækmaz. Böyle
bir ñeyin aslæ yoktur. Bañkasænæn kalbini almak veya anlamak
için birini gæybet etmek, bañkasænæn malændan yoksula
yedirmek, medrese, mescid ve kæñla gibi hayær yerini haram
para ile yapæp da bunlarla hayær murad etmek gibi ki, bütün
bunlar, cehaletten bañka deåildir. Ne ñekil niyyet ederse
etsin, bunlaræ zulüm, tecavüz ve günah olmaktan
kurtaramaz. Ñeriat’æn hilafæna, ñerle hayær kasdetmek ayræ
bir ñerdir. Ñayet bile bile yapæyorsa, Ñeriat’a cephe almæñ
demektir; bilmiyerek yapæyorsa, cehaleti sebebiyle
günahkâr olmuñ olur. Zira, ilim öårenmek, her müslümana
farzdær. Hayærlaræn hayær olmasæ, Ñeriat’la bilinir. Artæk ñerrin
hayær olmasæ nasæl düñünülebilir? Bu cidden uzak birñey!
Belki bunu, insanæn gönlüne terviç edip güzel gösteren gizli
ñehvet ve nefsin arzularædær. Zira, gönül insanlaræ kendisine
çekmeye, mevki talebine ve nefsin añæræ istek ve arzularæna
meylederse, ñeytan, hemen cahili aldatmaya yönelir ve
aldatær. Bunun için Sehl: „Ceheletten daha büyük bir günahla
Allah’a isyan edilmemiñtir,“ der...
Æmam Gazali (Allah kendisine rahmet etsin!); daha sonra
ñöyle devam ediyor:
„Demek ki, Allah Resulü’nün „Ameller, niyyetledir“
sözü, ñu üç kæsæmdan taat ve mübah ile ilgili olup,
günah ile hiçbir ilgisi yoktur. Zira, taat (kötü) niyyet ile
günaha, mübah da niyyet ile ya isyana ya da itaata
dönebilir. Fakat günah hiçbir suretle itaat olmaya
dönemez. Günahda niyyetin tesiri yoktur...“ (Æhya, c. 4,
s. 357-359, Çaåræ Yay., Arapça metin)
Æñte; gerek Æmam Nevevi’nin gerek Æmam Gazali’nin, „Æyi
niyyetlerin günahlaræ deåiñtiremiyeceåi, hatta meñru
olmayan ñeyleri, hayær niyyetiyle yapmanæn günah üstüne
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günah olacaåæ yolundaki sözlerini gördünüz. Bu noktadan
hareketle:
Gerek particilerin, gerek tavizcilerin ve gerekse te’lifçilerin
ve diåer gayrî meñru metodlarla Æslam’a, Æslam davasæna,
iyi niyyetle de olsa hizmet etmeleri mümkün mü? Günah
üstüne günah deåil mi? Ya bunlaræ destekleyen yazarlara,
yeni bir davet metodu ve yeni bir davet fækhæ oluñturmayæ
tavsiye eden, partici partisini iyi niyyetle kullanæyorsa, bazæ
kuruluñlar da Türkiye’nin ñartlaræna göre bazæ tavizler
vermede fayda görüyorsa, bütün bunlaræ hoñgörü ile
karñælamayæ tavsiye eden yazar ve çizerlere ne dersiniz?!.
Ve nihayet ñunu söyliyelim ki:
Böylelerinin fotoåraf asmalaræ, saygæ duruñu yapmalaræ,
Atatürk köñeleri tertip etmeleri, merasimlerine katælmalaræ,
parti tüzüklerine, „Mevcut anayasa çerçevesinde ve Atatürk
inkilablaræ doårultusunda partimiz kurulmuñtur,“ diye
yazmalaræ, yemin merasimlerinde „Anayasayæ, Atatürk
inkilablarænæ...“ koruyacaåæna yemin etmesi, „Ben; her ñeye
karñæ tarafsæzæm ama, Atatürk’e ve inkilablaræna, anayasaya
karñæ tarafsæz deåilim; taraf tutacaåæm, onlardan yana
olacaåæm!..“ gibi küfür sözleri söyleyenleri, haram iñleri
yapanlaræn iyi niyyetleri, haramæ irtikâb etmekten ve küfre
girmekten kurtarær mæ? Buna kim „Evet“ diyebilir?!.
3- Zaruretler haramlan mübah kælmaz mæ?
Bazæ kendini bilmezler de bu kaideye sæåænarak derler ki:
„Zaruret var! Ne yapalæm: Çocuklaræmæz cahil mi kalsæn;
dinini, Kur’an’ænæ öårenmesin mi? Æslam’a uygun bir yer
gösterin oraya gönderelim!..“ derler ve kendilerini mazur
göstermeye çalæñærlar.
Bu efendiler, zaruretin ne demek olduåunu da nerelerde
geçerli olacaåænæ da bilmiyorlar. O halde bu kaideyi de iyi
bilip istismar etmemeli!
Evet, „Zaruretler haramlaræ mübah kælar“ kaidesi vardær.
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Ama nerede ve nasæl vardær? Yeni müctehidler (!) bilmeli ki;
zaruret, særadan bir ihtiyaç deåildir; o fevkalâde bir ihtiyaçtær.
O, uygulanmadæåæ taktirde hayat tehlikeye düñüyor. O,
insanæn havaya ihtiyacæ gibi bir ihtiyaçtær.
4- Farzla haram çatæñtæåænda farz terkedilir: Farzla haram,
vacib’le veya sünnet’le mekruh çatæñtæåænda hangisi tercih
edilir? Æñte bu sorularæn cevabænæ arayalæm:
Kur’an okuma ve öårenme, yerine göre farz; yerine göre
vacib, yerine göre sünnet’tir. Ælmihal bilgileri de böyle. Farz
da -mâlum- farz-æ ayn ve farz-æ kifaye olmak üzere ikiye
ayrælær. Farz-æ kifaye olan kæsæm 12 ilimden ibarettir ki, ilim
adamæ yetiñtirme demektir. Türkiye’de resmî çevrede ilim
adamæ yetiñtirecek ne Kur’an kursu, ne Æmam-Hatip ne de
bunlaræn üst kæsmæ? Bunlar verse verse namaz caiz olacak
derecede Kur’an ile ilmihal bilgisidir. Binaenaleyh, bu kadar
bilgi için fotoåraf asælæ yerlere gitmeye ve o külfete girmeye
gerek yok, ihtiyaç da yok!..
Bu kadarænæ, köy ve mahallelerde öårenme ve öåretme
gizli yapælærdæ. Bu devir, Halk Partisi’nin azælæ devirleri idi. Bu
kæsæm tedrisat yerleri, zaman zaman polis ve jandarma
tarafændan basælær, Kur’an ve Kur’an cüzleri karakollara
götürülür, hocalar da hapse atælærdæ. Bütün bunlara raåmen;
Æslamî ñuura sahip, cesarete malik hoca ve çocuk velilerinin
iñbirliåiyle yürütülürdü. Ama, o yerlerde ne put vardæ ne de
fotoåraf!..
Demek oluyor ki, o günkü ñartlar altænda mümkün olan
Kur’an talimi ve ilmihal bilgisi bugün de mümkündür. Hem
daha kolay ve daha fazlasiyle. Öyle ise bu babda zaruret
yoktur. Nitekim biz, Adana’da yüzlerce talebeyi, sekiz sene
barændærdæk ve gereken bilgileri de vermeye çalæñtæk. Hem
de putsuz ve tavizsiz!..
5- Ñimdi çocuk velilerine sormalæ:
a) Böyle yerlere çocuk göndermenin vebali nedir?
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b) Giden çocuklar, feyz ve bereket alæp melekleñir mi yoksa
feyz ve bereketi kaybedip ñeytanlañær mæ?
c) Böyle yerlere yapælan yardæmlar hayra mæ vesiledir yoksa
ñerre mi?
d) Bu ñartlar altænda okul açmak, kurs açmak, yurt açmak
dine mi, yoksa puta, putperestliåe mi hizmettir?
e) Bütün bunlar hakkæ batæla karæñtærma; taviz üstüne taviz
verme deåil midir?
Netice:
a) Nehy-i münker:
Æslam, aynæ zamanda bir emr-i mâruf ve nehy-i münker
müessesesidir. Æslam’dan yana olup, onun emir ve
tavsiyelerini tebliå ve telkin etmek lazæm olduåu gibi,
koyduåu yasaklaræn önüne geçmek, onlaræ engellemeye
çalæñmak da her müslümana farzdær. Allah Resulü (s.a.v.)
ñöyle buyurur:
„Æçinizden kim bir münkerin iñlendiåini görürse onu
eliyle, buna gücü yetmiyorsa diliyle, buna da gücü
yetmiyorsa kalbiyle engellesin! Ve bu, imanæn en zayæf
derecesidir.“
Bu hadis-i ñerif’e göre, bir müslüman fotoåraf asælæ bir
binaya girdiåi zaman, o fotoårafæ sahibine sormadan
yerinden indirip çöpe atacak; buna gücü yetmiyorsa, diliyle
müdahale edecek, buna da gücü yetmiyorsa kalbiyle nefret
duyacak ve böyle yerlere girmiyecektir. Ñayet gitme zarureti
varsa iñini görüp oradan hemen uzaklañacaktær. Ve bu
ñekilde davranmasæ imanæn en zayæf derecesidir. Ya bu
derecenin altæna düñerse; yani eliyle de diliyle de menetme
olmadæåæ gibi, kalbiyle de menetme yoksa, üstelik herhangi
bir sebeple -ilim tahsili olsa dahi- böyle binalarda
oturmasænæn, yatmasænæn, ders verme veya ders almasænæn,
para yardæmænda bulunmasænæn iman tehlikesini artæk siz
düñünün? Daha doårusu: Bütün bunlar, imansæzlæåæn birer
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alâmeti deåil midir? Diyanet mensuplaræ, din profesör ve
öåretmenleri, Nursîler, milliler, vahdetler!.. Ne buyururlar?!..
Yalanæmæz varsa, yanlæñæmæz varsa, yazsænlar, neñriyatænæ
yapsænlar. Memnuniyet duyar, müteñekkir oluruz!..
b) Devlete talip bir kuruluñ bilmeli ki, resmî çevrelerin açtæåæ
ve açælmasæna müsaade ettiåi eåitim ve öåretim
müesseselerinde ilim de yoktur, hayær da yoktur. Üstelik
günah vardær, haram vardær, küfür ve ñirk vardær!..
O halde müslüman kardeñlerimiz, bunlaræn tümünden uzak
kalmalæ, dibde-köñede, ñartlar uygun olmasa da, yasaklar
konsa da yerler bulmalæ, Æslam’æn emir ve tavsiye ettiåi
ñekilde ilmihal bilgisini de vermeli, ilim adamænæ da
yetiñtirmelidir. Avrupa’da camiilerin bulunmasæ ve bantlarla
çalæñma nimet ve færsatænæ da unutmamalædær. Ve nihayet;
öåretim ve eåitim müesseselerinin ya tümünü islah etmeli
ya da hiç birine yanañmamalæ!
Himmet ve gâyret bizden, færsat ve imkân
Rabb’imizdendir!..
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TÜRKÆYE'DE
ÆKÆ DÆN VE BÆZ
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Bizde kæñkærtma yok, tebliå var!
Evet; Türkiye’de iki din vardær. Biri Allah’æn gönderdiåi ve
indirdiåi din, diåeri de devlet dini. Bir bañka ifade ile; biri
Kur’an’æn târif ve beyan ettiåi, milletin inandæåæ din, öteki de
devletin tanædæåæ, resmen kabul ettiåi ve müsaade ettiåi din.
Bu iki din de „Æslam“ ismini alærsa da muhteva (içeriliåi)
bakæmændan aralarænda çok büyük farklar vardær.
Bir kæsmæna burada iñaret edelim:
1- Sahasæ: Allah’æn gönderdiåi dinin sahasæ, istisnasæz
bütün hayat safhalaræ olup insanoålunun söz, fiil ve
hareketlerini içine almæñ ve hepsi hakkænda hüküm koymuñ,
müeyyideler getirmiñtir.
Devletin tanædæåæ din ise; Allah ile kul arasænda bir vicdan
iñi olup camide olup bitendir; dünya ile bir ilgisi yoktur.
2- Allah’æn dininde; hem dünya hem de ahiret vardær:
Devletin dininde ise sadece ahiret vardær; Din dünyaya
karæñmaz.
3- Allah’æn dininde; Din devlet bütünlüåü vardær; ibadeti
siyasettir, siyaseti de ibadettir.
Devletin dininde ise; din ayræ devlet ayrædær; ibadet ayræ
siyaset ayrædær. Bunlaræ birbirine karæñtærmak suçtur.
4- Allah’æn dininde; aile yönetimi dine, Ñeriat’a baålædær.
Devletin dininde ise, aile yönetimine din karæñamaz,
evlenme ve boñanmalar, karæ-koca arasændaki hak ve
görevler; Æsviçre medenî kanunundan gelir, geçer.
5- Allah’æn dininde; eåitim ve öåretim sistemi dine
göredir. Okul programlaræ yapælærken ibadet saatleri
gözönünde tutulur.
Devletin dininde ise eåitim sistemine din karæñamaz;
müfredat programlaræ yapælærken ibadet saatleri nazari itibare
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alænmaz.
6- Allah’æn dininde; basæn-yayæn dine göre çalæñær.
Devletin dininde ise basæn-yayæna din karæñamaz.
7- Allah’æn dininde; hâkimiyyet kayætsæz ñartsæz Allah’ændær.
Devletin dininde ise, hâkimiyyet kayætsæz ñartsæz milletindir.
8- Allah’æn dininde; kanun koyma yetkisi yalnæz Allah’a
aittir.
Devletin dininde ise, kanun koyma yetkisi millete ve millet
meclisine aittir.
9- Allah’æn dininde; Anayasa Kur’an dær.
Devletin dininde ise, anayasayæ millet ve temsilcileri yapar.
10- Allah’æn dininde; hukuk sistemi Æslam’dær, Æslam
hukukudur.
Devletin dininde ise, hukuk sistemi Æsviçre ve Roma
hukukudur.
11- Allah’æn dininde; mahkemeler Kur’an’a göre kurulur;
hâkimler hükümlerini Ñeriat’a göre verirler.
Devletin dininde ise, Ætalya, Æsviçre ve benzeri ülkelerden
getirilen kanunlara göre kurulur, hüküm ve kararlar da
bunlara göre verilir.
12- Allah’æn dininde; kaynak Kur ’an, örnek
Peygamber’dir.
Devletin dininde ise, kaynak insan kafasæ, örnek Mustafa
Kemal’dir.
13- Allah’æn dininde; ñarap haramdær; meyhanesi de
haram, fabrikasæ da haramdær.
Devletin dininde ise, bunlaræn hepsi, caiz ve serbesttir.
14- Allah’æn dininde; faizin alænmasæ da haram, verilmesi
de haramdær.
Devletin dininde ise bunlar mübahtær ve caizdir.
15- Allah’æn dininde; zina mutlak surette haramdær ve
yasaktær.
Devletin dininde ise, taraflaræn ræzasæ olduåu takdirde
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mubahtær ve caizdir; istedikleri kadar yapabilirler.
16- Allah’æn dininde; süt anne ve süt kardeñle evlenmek
haramdær.
Devletin dininde ise, ikisiyle de evlenebilir; bir ñey lazæm
gelmez.
17- Allah’æn dininde; tesettür vardær ve farzdær.
Devletin dininde ise, tesettür yoktur; kadæn bañænæ da açar,
kæçænæ da.
18- Allah’æn dininde; Cuma namazæna gitmek farzdær.
Cuma saatinde herhangi bir iñ yapælamaz, günahtær.
Devletin dininde ise, iñi bærakæp cuma namazæna gitmek
olmaz.
19- Allah’æn dininde; günah iñleyenleri kænama ve
onlardan nefret etme vardær. Ve bundan müslüman
sorumludur...
Devletin dininde ise, hoñgörü vardær; adamæn karæsæ veya
kæzæ ile zina edilse bile bunu da hoñgörü ile karñælayacak ve
susacaktær.
20- Allah’æn dininde; kötülükleri elle, dille, kalple
engellemek, kerih görmek vardær ve her müslüman bundan
sorumludur.
Devletin dininde ise, hoñgörü ile karñælanær ve ayæplanæp
kænanmaz.
21- Allah’æn dininde; hakkæ hak olarak, batælæ da batæl olarak
tebliå etmek farzdær.
Devletin dininde ise, kimse kimseye karæñmamalædær.
Æñte iki din! Malesef Türkiye’deki manzara bu! Æki din
birbiriyle mücadele halinde! Memleket bir savañ meydanæ!
Müslüman iki suyun arasænda kalmæñ ve ñañærmæñtær; devletin
dinine mi uysun, Allah’æn dinine mi uysun?!. Bir taraftan
Kur’an’æn emrettiåi din, bir taraftan kemalizmin müsaade
ettiåi din!
Æñte Türkiye’deki kavganæn esas menñei budur.
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Sürtüñmeler, anlañmazlæklar, ihtilaflar, ihtiyatlar, geri
kalmalar, itimatsæzlæk ve güvensizlikler, Devlet Güvenlik
Mahkemeleri’nin kurulmasæ, MÆT teñkilatænæn seferber
edilmesi, bir takæm ñahæs ve ailelerin hapishanelere atælacak
maådur edilmesi hep bu ikilik yüzündendir.
ÇARE:
Ækiyi teke indirmek zorundasænæz. Ya Allah’æn dinini
tamamen kaldæræp, yasak edeceksiniz ya da devletin yaræm
yamalak dinini kaldæræp, onun yerine Allah’æn dinini, hem
devlete hem millete hâkim kælacaksænæz! Ya o, ya da o! Ækisi
bir arada yürümedi. Elli-altmæñ senedir denendiåi halde
yürümedi. Size düñen ya Allah’tan, Allah’æn dininden yana
olmak, ya da devletten, devletin tanædæåæ ve müsaade ettiåi
dinden yana olmak. Yani ikisinden birini tercih etmek
zorundasænæz.
Siz, müslüman olarak devletin dinini tercih edemezsiniz.
Çünkü yaræmdær, yanlæñtær. Kabul etmediåin takdirde, nihayet
hapishanesi vardær; Cehennemi yoktur! Fakat, siz, Allah’æn
dinini tercih edip ondan yana olacaksænæz ve olmalæsænæz.
Çünkü Allah’æn dini haktær ve tamdær. Ucunda cennet vardær.
Aksi halde dünyada rezil, ahirette sefil olursunuz. Sonunda
da cehennemi boylarsænæz.
Uçurumun kenarænda:
Æñte, bizim dert ve davamæz budur. Bu durumu ümmet
fertlerine tebliå etmek ve duyurmaktær. Bu tebliåatæmæzla ne
devlet düñmanlæåæ yapæyoruz ne de millet düñmanlæåæ. Hem
uçurumun kenarænda bulunan yaræm ve yanlæñ din sahiplerini
kurtarmak istiyoruz hem de, o yaræm ve yanlæñ dincilere
karñæ sus-pus olduåumuz takdirde yine uçurumun
kenarænda bulunan bizleri kurtarmak istiyoruz; bunun için
çærpænæyor, bunun için gayret ediyoruz. Tebliå ve telkinatæmæzæ
bunun için yapæyoruz ve yaparken de ilmî ve fækrî zeminde
kalæyor, kaba kuvvete bañ vurmuyor, kæñkærtma yoluna
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gitmiyor, terörist bir harekete teñebbüs etme niyyet ve
maksadænæ gütmüyoruz. Gütmemiñiz de!..
„Kaynaåæmæz Kur’an, örneåimiz Hz. Muhammed’dir“
dediåimize göre, kendimizi sorumlu addedmiñizdir ki,
aslænda öyledir; sorumluyuz. Yanlæñ din anlayæñænæ tashih
etmeye, noksanlaræ ikmal etmeye bañlamæñæzdær. Tebliå
yoluyla, telkin yoluyla bañlamæñæzdær. Ve bu, bañta hocalar
olmak üzere her müslümana farzdær. Mü’min olmanæn
vasæflarændan biridir, aksi yönde kalmak münafæklæk olur.
Kur’an ñöyle der:
„Mümin erkekler ve mümin kadænlar, birbirlerinin
velisidirler (dostlarædærlar). Æyiliåi emrederler, kötülükten
men ederler, namazæ kælarlar, zekâtæ verirler, Allah’a ve
Resulü’ne itaat ederler. Æñte onlara Allah rahmet
edecektir. Allah daima üstündür, hikmet sabibidir.“
(Tevbe, 71)
„Münafæk erkekler ve münafæk kadænlar
birbirlerindendir: Kötülüåü emreder, iyilikten men eder
ve ellerini sækæ tutarlar. Allah’æ unuttular. Allah da onlaræ
unuttu. Münafæklar; iñte yoldan çækanlar onlardær.“
(Tevbe, 67)
Biz, münafæklaræn safænda deåil, mü’minlerin safænda yer
almak için, mü’minler gibi, tebliåat ve telkinatæmæzæ yapmak
istiyoruz ve yapmaktayæz. Ve bunun için yola çæktæk ve
diyoruz ki, Æslam dini bir bütündür; ibadetiyle, siyasetiyle,
devletiyle bir bütündür. Hayatæn her safhasæ, her hareketi
hakkænda hüküm getirmiñtir. Ve bunun bir istisnasæ yoktur
ve hak din de iñte budur. Bütün müslümanlaræn böyle
bilmelerini, böyle inanmalarænæ, böyle yañamalarænæ ve böyle
anlatmalarænæ Allah emretmiñtir, farz kælmæñtær.
Biz müslüman olarak, Hz. Muhammed (s.a.v.)’e ümmet
olarak, dinin bu emrini, bu farzænæ yerine getirmeye
çalæñæyoruz ki, bu çalæñma bir yönüyle de cihaddær. Kur’an’da
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30’dan fazla ayet-i kerime’de yer alan cihad da farzdær,
Allah’æn kesin emridir. Bu noktada da yanlæñ anlamalar
vardær; „Cihad“ denince hemen tetik çekmeyi, savañ ilân
etmeyi anlæyor bazælaræ!.. Halbuki cihadæn safhalaræ vardær;
nefisle bañlar cihad; önce insan kendi nefsine karñæ cihad
açmalædær; onu añæræ istek ve kötü duygulara karñæ
firenlemelidir ki, cihadæn bu safhasæ, Peygamber diliyle en
büyük cihad sayælær. Sonra cihadæn ikinci safhasæ gelir;
kötülüklerin ortadan kalkmasæ, yanlæñlæklaræn düzeltilmesi,
hurafelerin bertaraf edilmesi için dil ile, kalem ile yani öåüt
ve nasihatlarla; telkin ve tebliålerle yapælan cihaddær. Æñte
bizim yaptæåæmæz ve yapmakta olduåumuz cihad budur.
Telkin ve tebliå cihadædær, öåüt ve nasihat cihadædær, din
hakkænda yanlæñ telakkileri düzeltme cihadædær. „Din;
Devletin anladæåæ, kabul ve müsaade ettiåi din deåil;
Allah’æn gönderdiåi ve indirdiåi dindir...“ demek
suretiyle yapælan bir cihaddær. Yoksa silahlæ bir cihad deåildir,
savañ halindeki bir cihad deåildir. Silahlæ savañ hakkænda
Kur’an’da „Cihad“ kelimesinden çok „Kætal“ kelimesi
kullanælmaktadær.
Ve netice:
Æñte onlar ve iñte biz!
Onlar, yani kemalistler ne yaptælar? Allah’æn gönderdiåi dini
taåyir ettiler, tahrif ettiler, bir takæm dinî vecibelere yasak
koydular, bir takæm haramlaræ mübah kældælar, serbest ettiler;
dinin bir kæsæm hükümlerini diåerlerinden ayært ettiler, dini
böldüler ve parçaladælar. Ve nihayet bir kæsmænæ kabul bir
kæsmænæ red ve inkâr ettiler ve bu surette küfre ve kâfirliåe
saptælar!..
Gidenler gittiler; yaptæklaræ bu melunâne iñlerin, bu
münafikâne hareketlerin hesabænæ vermek üzere gittiler.
Dönüñü olmayan bir gidiñle gittiler, telafisi ve tedavisi
olmayan yaralar açarak gittiler, tamiri mümkün olmayan
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tahribatæ, ihanet ve hæyaneti yaparak gittiler!..
Dünküler gitti, bugünküler de yaræn elbet gideceklerdir. Hiç
olmazsa bugünküleri kurtarmaya çalæñalæm. Çalæñmak her
müslümana farzdær. Her müslüman bundan mesuldür. Evi
yanan birisinin evini kurtarmak gören ve bilen her
müslümana bir vecibe, bir mesuliyet olduåu gibi bu da bir
vecibedir, bir mesuliyettir.
Æñte biz bu vecibeyi yerine getirmek, bu mesuliyetten
kurtulmak istiyoruz. Bunun için yola çæktæk. Bize kæzanlara,
Kur’an’æn ñu ayetini hatærlatmakla bahsi kapatæyoruz:
„Ey benim kavmim! Neden ben sizi kurtuluña
çaåærdæåæm halde siz beni ateñe çaåæræyorsunuz? Siz
beni Allah’æ inkâr etmeye ve bilmediåim ñeyleri O’na
ortak koñmaya çaåæræyorsunuz; bense sizi O aziz ve
çok baåæñlæyan Allah’a çaåæræyorum.“ (Mü’min, 41-42)
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NEYÆN BAYRAMI?!.
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23 Nisan, 19 Mayæs, 29 Ekim ve benzeri günler neyin
bayramlarædær? Bunlar müslümanlar için birer bayram günü
deåil, birer kara gündür. Zira:
1- „Devletin dini Æslam’dær“ maddesinin anayasadan
kaldærælmasænæn;
2- Allah kanunlarænæ ve Kur’an hükümlerini kaldærmanæn;
3- Ñeriat’æ ve ñer’iyye vekâletini laåvetmenin;
4- Hilâfet’i kaldæræp, Ümmet-i Muhammed’i Halife’siz
bærakmanæn;
5- Mahkemelerden, ailelerden ve mekteplerden Kur’an’æ
ve Kur’an hükümlerini kaldærmanæn;
6- Cuma günkü tatili kaldæræp milyonlarca müslümanæn
cumaya gitmesine engel olmanæn;
7- Medrese ve tekkeleri kapatæp, Ümmet-i Muhammed’in
ilim ve feyz almalaræna mani olmanæn;
8- Kur’an harflerini kaldæræp yerine latin harflerini
getirmenin;
9- Mekteplerden din derslerini kaldærmanæn;
10- Æslam takvimini kaldæræp, yerine Æslam olmayan miladî
takvimi kabul etmenin;
11- Kælæk kæyafeti deåiñtirmenin;
12- Kadænlaræn ve kæzlaræn namusundan ibaret olan
bañörtülerine el uzatmanæn;
13- Kâfir ñapkasænæ giymenin;
14- Halk evlerini açmanæn, diskotek ve dans evlerine
müsaade etmenin;
15- 19 Mayæs’larda gelinlik kæzlaræ soyup soåana çevirerek
mayæsa bulañtærmanæn;
16- Meyhaneler açæp ñarap içmeyi, fuhuñ yuvalarænda zina
etmeyi, faiz alæp vermeyi serbest saymanæn;
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17- Allah’a mahsus olan hâkimiyyet hakkænæ, kanun koyma
yetkisini millete tanæyæp, milleti putlañtærmanæn;
18- Putlar önünde divan durup, saygæ duruñu yapmanæn;
19- Devleti dinden, dini devletten ayæræp, dini devletsiz,
devleti de dinsiz bærakmanæn;
20- Elhasæl küfrün ve kâfirleñmenin, putun ve putperestliåin
temellerinin atældæåæ günlerdir.
Æñte; Mustafa Kemal’in getirdiåi inkilâblar, devrimler ve
devirmeler bunlardær. Ve iñte, kemalistlerin, övmekle
bitiremedikleri devrimler bunlardær!..
Binaenaleyh; herhangi bir müslüman, bu günlere bayram
gözüyle bakamaz ve bayram olarak kabul edemez!..
Çünkü, görüldüåü üzere, bu günler; müslümanæn din ve
imanæna, Kur’an ve mukaddesatæna, namus ve hürriyetine,
haysiyet ve ñerefine, tarih ve kültürüne, örf ve adetine karñæ
iñlenen ihanet ve hiyanetin, vurulan darbe ve yapælan
tahribatæn, müslümanlaræn aåæzlaræna kilit vurmanæn, karñæ
çækanlaræ daraåaçlarænda sallandærmanæn veya zindanlara
atæp korkunç iñkencelere tabi tutmanæn ve nihayet ehl-i
iman’a kan kusturmanæn temellerinin atældæåæ, kararlarænæn
alændæåæ günlerdir.
Kalbinde azæcæk imanæ olan bir müslüman, bu kara günleri
nasæl bayram kabul edebilir?!. Oturup aålamasæ ve kurtuluñ
çarelerini aramasæ lazæm gelirken, tertip edilen merasimlere,
düzenlenen ñenliklere nasæl katælabilir?!. Bu, onun dininin
de, imanænæn da, nikâhænæn da gitmesine sebep olmaz mæ?!.
Ñayet katældæn ise, hemen Kelime-i Ñehadet getir, tevbe
ve istiåfar et ve bir daha katælmamaya karar ver ve bu yazæyæ
da bañkalaræna okut!..
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BATIL SÆSTEMLER
VE HOCALAR
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Sualler:
Sual: 1- Æslam’æn devlet yapæsæ bir tane olduåuna göre bu
devlete giden yol da bir tane midir? Veya birkaç tane olabilir
mi? Yani; Æslam, devlet yapæsænæ vahye ve Ñeriat’a dayandæræp
bizzat kendisi tayin ve tesbit ettiåi gibi, devlete giden yolu
da bizzat kendisi tâyin ve tesbit edip bildirmiñ midir, yoksa
serbest mi bærakmæñtær? Mesela: Particilik de bir yol mudur?
Mesela: Bir partiye oy veren veya en azændan partiye karñæ
çækmayan Süleymanîler’in, Nursîler’in, ülkücülerin tâkib ve
tatbik ettikleri, rejimle iç içe, tavizci ve uzlañmacæ, sentezci
ve kavmiyetçi metodlar da birer yol mudur veya hoñgörücü
zihniyete sahip vahdetçilerin ve Ehl-i Sünnet’i ve
kaynaklarænæ hor gören bey’atçælaræn takib ve tatbik ettikleri
metodlar da birer yol mudur?
Sual: 2- Æslam’æn devletine giden yol bir tane olup vahye
ve Ñeriat’a dayandæåæ ve aynæ zamanda taviz vermeyi ve
en azændan hakkæn karñæsænda susmayæ dahi kabul etmediåi
takdirde:
Diåer metodlar batæl mædær? Batæl ise:
a) Metodu yanlæñ ve batæl olan kuruluñlara katælan
cemaatlerin ñer’an hükmü nedir?
b) Böyle kuruluñlarda imamlæk yapan hocalaræn arkalarænda
kælænan namazlaræn ñer’an hükmü nedir?
c) Ayræca laik rejimin dümen suyunda giden, Ñeriat’æn deåil
de rejimin yanænda yer alæp laik ve kemalist rejimi müdafaa
eden ve Ñeriat’æn devlet olmasænæ isteyen cemaat ve
hocalara düñman kesilen hocalaræn ñer’an hükmü nedir?
Sual: 3- Bir caminin kürsü ve minberinde Æslam’æn hem
din hem devlet olduåu anlatælmazsa, laik ve kemalist rejimin
küfür ve kâfir düzen olduåu, Mustafa Kemal’æn bir put, onun

-1-

56

getirdiåi rejimin de bir putperestlik rejimi olduåu
söylenmese, böyle camilere yardæmda bulunmak, gidip
namaz kælmak caiz midir?
CEVAPLAR:
Cevap: 1- Æslam vahye dayanan bir dindir; kaynaåænæ
AIlah’tan alær. „Kaynak Kur’an, örnek Peygamber“
düsturundan hareket eder. Ve, bu noktadan hareketle devlet
sistemini bizzat kendisi tâyin ve tesbit etmiñ ve o sisteme
uyulmasænæ emretmiñtir. Keza; devlete giden metod ve usulü
de bizzat kendisi tayin etmiñtir ve tavize asla müsaade
etmemiñtir.
Binaenaleyh, „Hak dava“ bir tane olduåu gibi, „Hak metod“
da bir tanedir. O da fetvasæ alænan „Tebliå“ metodudur,
Peygamberî bir metoddur. Diåer metodlar, yani tebliå
metodunun dæñænda kalan metodlar ise -isimleri ne olursa
olsun- yanlæñtær, batældær demiñ, tümünü red ve inkâr etmiñ,
takbih ve tel’in etmiñtir. (Metod çeñitlerini, bunlaræn tenkid
ve tahlillerini „Yeni Neslin Görevi“ bañlæåænæ tañæyan yazæyæ
mutlaka okuyunuz!)
Elhasæl; Parti metodu da onun ñemsiye ve ayakkabæsæ da
Ñeriat deåildir. Taviz veren bir metod da Ñeriat deåildir.
Hoñgörülü olmak için hakkæ-batælæ söylemiyen bir metod da
Ñeriat deåildir. Bunlaræn hiç birinin fetvasæ yoktur ve
bulunamaz. Çünkü: „Hakkæn ötesinde delaletten
(batældan) bañka bir ñey yoktur.“ (Yunus, 32)
Cevap: 2- Hak metodun (yani tebliå metodunun) dæñændaki
metodlarla çalæñan kuruluñlara katælan:
a) Cemaatlerin durumu:
Cemaatler günahkârdær. Batæla hizmet etmekte, para ve
gayretleriyle batælæn ayakta durmasænæ ve yañamasænæ
saålamakta, bilerek veya bilmeyerek tefrikaya (ayrælæk ve
gayrælæåa) sebebiyet vermekte ve Ali Æmran Suresi'nin 103.
ayetinin hükmüne ters düñmektedirler. Dolayæsæyla sevap
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yerine günah kazanmaktadærlar. Bunun hesabænæ ne
dünyada verebilirler ne de ahirette!..
b) Hocalaræn durumu:
Hocalaræ bu hususta dört gruba ayærmak lazæm:
1- Metodu ve sistemi hak olmayan, üstelik tâviz veren bir
kuruluñta çalæñtæklaræ halde kuruluñun yanlæñ olduåunu
söylemezler; para için, makam için sus-pus olurlar. Hakbatæl mücadelesinde susmayæ tercih ettikleri için
günahkârdærlar, haram iñlemektedirler ve fasæk hükmüne
girmektedirler. Dolayæsæyle arkalarænda namaz kælmak
mekruhtur.
2- Sistem ve metodu „Hak“ olmayan bir kuruluñta
çalæñmanæn yanænda susmuyor, müdafaasænæ yapæyor ve bu
suretle batæl bir kuruluñun ayakta durmasæna, mevcudunu
muhafaza etmesine, geniñleme ve yayælmasæna sebebiyet
veriyorlar.
Bunlar; Bakara, 159, 174-175 ve Ali Æmran, 187. ayetleriyle
tel’in ve takbih edilenlerin ñümulüne girmenin yanænda hem
„Dall’’ hem „Mudill“ olmaktadærlar. Akl-i selim sahibi bunlaræn
arkasænda namaz kælmaz. Çünkü arkalarænda kælænan
namazda en azændan en ñiddetli (harama yakæn) kerahet
vardær. Mezhepsiz imamlar da böyledir.
3- Ñeriat’a ve Ñeriat’æ savunanlara düñman olanlaræn
yanænda yer alan kemalist ve laik rejimi savunan hocalardær.
Bunlar da birer mel’un ve birer bel’amdær. Kur’an, bunlaræ
A’raf Suresi'nde köpeklere, Cuma Suresi'nde eñeklere
benzetmektedir. Bunlaræn arkalarænda namaz kælmak ñöyle
dursun, tevbe edip, kemalist rejime karñæ çækæp, ona
düñmanlæklarænæ ilan etmeden ve yæktæklaræ gönülleri æslah edip
düzeltmeden ölürlerse, namazlaræ dahi kælænmaz. Köpek ve
eñek leñleri gibi bir çukura gömülürler.
4- Kendi bañlaræna birer buyrukturlar. Sistemle, siyasetle
ve devletle bir alakalaræ yoktur. Bir cami açabilirlerse veya
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bir cami ele geçirebilirlerse ve bu arada zayæf iradeli,
ñuurdan mahrum, gayesiz ve hedefsiz ve aynæ zamanda
korkak bir kaç cemaat da bulabilirlerse ve maddî
ihtiyaçlarænæ da bunlaræn særtændan temin ederlerse; „Gel
keyfim gel!“ derler ve ötesini düñünmezler.
Bu tip hocalar, bir taraftan Ali Æmran Suresi'nin 103. ayetine
ters düñerken bir taraftan da cemaatleri uyutma ve avutma
durumuna düñtüklerinden haram iñlemektedirler.
Dolayæsæyla arkalarænda namaz kælmak mekruhtur.
Cevap: 3- Hayær! Böyle camilere ne gidilir ne de yardæm
edilir ve ne de namaz kælænær. Allah’æn Ñeriat’æ anlatælmayan
camiler artæk Allah’æn evi ve Allah’æn camisi olmaktan
çækmæñtær, taåuta hizmet eden birer merkez haline
gelmiñlerdir.
Velev ki, böyle olan camilerin cemaatleri hep derviñ olsun;
hüküm deåiñmez. Ne gidilir ne de namaz kælænær. Çünkü,
zikir için cihad terkedilmez...
——————————————NOT: 1- Ve nihayet bu; mezkûr ayetlerin ñümulüne
girmemek için bir tebliådir, hakkæ duyurmadær. Yoksa
bazælarænæn zannettiåi gibi, ñahæs ve ñahsiyetlere, fert ve
cemaatlara çatma deåildir, düñmanlæk deåildir; onlaræ
uçurumun kenarændan kurtarmaktær...
2- Bu yazæ çoåaltælæp daåætælacak, itiraz edenlerden yazælæ
cevap istenecektir.
3- Mezhebsizler ile cihad kaçkænæ ve ñeytanæn maskarasæ
yalancæ derviñler hakkændaki yazælaræ bekleyiniz.
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Soru: Æran Æslam Devrimi’ne karñæ tutumunuzda son
zamanlarda kimi deåiñiklikler olduåu iddia ediliyor.
Hatta ünlü Rabæta teñkilatænæn sizinle iyi iliñkiler
kurmaya çalæñtæåæ ve bu açædan münasip bir zemin
bulduåu yolunda yorumlar var. Ne dersiniz?
Hocaoålu: Æran Ænkælabæ hakkændaki tavræmæz, kimliåimizi
bildiren tebliåin onuncu maddesinde beyan edilmiñtir. Nettir
ve kesindir. Orada „Ænkælab Æslamîdir, mezhebî deåildir“
derken, yapælan inkælab devlet idaresinde olmuñtur. Yani
taåutî bir sistem yækælmæñ, Æslamî bir sistem getirilmiñtir.
Getirilen bu sistem, „Mezhebî deåildir“ demenin manasæ
da „Mezhebi ortadan kaldærmæñtær veya deåiñtirmiñtir...’’
manasænda deåildir. Yani mezhepde yapælan bir inkælab, bir
deåiñme deåildir. Ñah devrinde mezhep ne ise, inkælabdan
önce ne ise, inkælabtan sonra da mezheb aynædær; Ñia
mezhebidir. Kurulan devlet, Ñia mezhebini gözardæ
etmemiñtir. Bu husus anayasalarænda da yer almæñ ve ñöyle
denmiñtir:
„Mezheb Caferî ve Æsna Añeriye’dir ve bu madde ebedidir,
deåiñiklik kabul etmez.“
Bildirimizde „Karñæ çækma veya teslim olma bahis
mevzuu deåildir!“ denmiñtir. Bunun manasæ; Æran
inkælabæna düñman olup karñæ çækmayæz, bey’at edip teslim
olmayæz, olamayæz. Æslam kardeñliåi seviyesinde
münasebetlerimizi sürdürürüz... Ehl-i Sünnet’ten olup da
düñman olanlara karñæ tavræmæz sert olduåu gibi, „Bey’at
ettik, teslim olduk...’’ diyenlere karñæ da tavræmæz aynædær,
tasvib etmiyoruz...
Æñte Æran ve Æran inkælabæ hakkændaki tesbit ve tavræmæz budur.
Dün bu idi, bugün de budur, yaræn da bundan bañkasæ
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deåildir ve olamaz. Çünkü bu, Ehl-i Sünnet olarak mezhebî
inancæmæzæn bir gereåidir. Benim Æmam Eñ’ari’m, benim
Æmam Maturidi’m gibi Ehl-i Sünnet âlimleri ve müctehidleri
Ñia’ya böyle bakmæñlar, hatalaræna raåmen, Æslam çerçevesi
içinde mütalaa etmiñler; tekfir etme yoluna gitmemiñlerdir.
Her Ehl-i Sünnet mensubu bundan farklæ düñünemez.
Düñünürse o Ehl-i Sünnet’in dæñæna çækmæñtær. Ve bu arada
ñunu belirtmek isterim ki, aradaki mezheb farklaræ, herkes
kendi mezhebine baålæ kalmak kaydiyle, iñbirliåi, güç birliåi
yapmaya mani deåildir.
Bütün bunlar nazar-æ itibara alænærsa, kimse: „Cemaleddin
Hoca Æran Ænkælabæ hakkænda geriye veya ileri gitti...“ diyemez.
„Æleri gitti“ diyenler, Ehl-i Sünnet noktasænda geri kalanlardær.
Geriledi diyenler de Ehl-i Sünnet noktasnæda ileri gidenlerdir.
Yani Æran Ænkilabæ hakkænda bizi tenkid edenler; ifrat ve tefritte
kalanlardær. Yoksa, Ehl-i Sünnet noktasænda kalanlarla bizim
bir kavgamæz yoktur ve olamaz da.
Rabæta ile bir meselemiz de yoktur. Ne onlaræn böyle bir
taleplerinden haberimiz vardær, ne de bizim böyle bir
talebimiz olabilir.
Bu vesile ile ve yayænænæz vasætasæ ile Æran mesullerine ñunu
duyurmak isterim: „Avrupa’da ve Türkiye’de bir grup türedi.
Bunlar, bir taraftan Æran’a bey’at ettik teranelerini çalarken,
diåer taraftan da Ehl-i Sünnet kaynaklaræ ve müctehidleri
aleyhinde bir kampanya açmæñlardær. Sayælaræ çok az olan
ve ilimden behresi bulunmayan bu grubun sermayesi de
yalan ve iftiradær. Ve bu halleriyle cemaatlerin nefretini
kazanmæñlardær. Bu sebeple Ehl-i Sünnet cemaatleri bunlaræ
adeta tecrid etmiñtir. Buna raåmen ortalæåæ karæñtærmaktan
geri durmamaktadærlar ve her bulunduklaræ yerde
huzursuzluk çækarmaktadærlar.
Bunlaræn bu tip davranæñlaræ, ulema çevresini ve Ehl-i
Sünnet müslümanlarænæ tedirgin etmekte, iki kesim arasænda
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inkælabla meydana gelen yumuñak, sæcak ve dostane hava;
yavañ yavañ soåumaya, sertleñmeye doåru gitmektedir ve
bu gidiñin nerede duracaåæ pek belli olmamaktadær.
Müslümanlaræn aklæna ister istemez ñöyle bir soru
gelmektedir: Bunlar nereden kaynaklanæyor? Bunlaræn
arkasænda kim var? Cevap olarak iki ñeyden biri: Ya Æran’dær,
ya da iki
kesimi birbirine düñürmek isteyen Æslam düñmanlarædær.
Æran’dær, Æran mesulleridir diyebilmemiz için elimizde ve
önümüzde çeliñkili rivayetler ve davranæñlar vardær.
Avrupa’ya gelen mesullerden aldæåæmæz cevaplar, „Hayær“
ñeklindedir. „Biz kimseden bey’at istemiyoruz ve kimsenin
içiñlerine karæñmayæz. Kim Æmam Humeyni’ye bey’at alæyor
derse yalan söylemiñtir!..’’ istikametindeki beyanlarænæn
dæñænda ayræca bize diyorlar ki: „Sizin Æran hakkændaki
tesbitiniz en isabetli bir tesbittir.“ Æñte bir taraftan böyle
sözler!.. Diåer taraftan ise, o kabil davrananlara kucak
açælæyor, iltifatlar ediliyor! Mesela: Avrupa’da iken bey’at
meselesini ortaya atan, sonra da Æran’a giden ve orada
bey’at ettiåini bizzat açæk açæk söyleyen ve ayræca bey’at
edilmesi lazæmdær diye de toplantæya yazælæ teklif getiren ve
bu teklifleri getiren ve bu teklifleri resmen basælæp toplantæya
katælanlara daåætælan ve her tarafa gönderilen (...) kimileri
var ki, Æran mesulleri tarafændan iltifatlar görüyor.
Æñte iñin bir tarafæ da bu!..
Bir bañka çeliñkili mevzu, Ayetullah Humeyni’ye verilen
ünvanlar: „Naib-i imam (çünkü asæl Æmam Mehdiy-i
Muntazar ki, 12. Æmam olup 1117 sene önce maåaraya girip
geri dönmeyen ve Ñia akidesine göre gelmesi beklenilen
zattær...), sonra Æmam-æ Ümmet (ümmetin imamæ), daha
sonra Rehber-i Ümmet (ümmetin rehberi) ve son olarak
bir arkadañæmæzæn yaptæåæ bir röportajda ise, „Æmam Humeyni
ümmetin imamæ olmak üzere bizim adayæmæzdær. Bañkalaræ
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da adaylarænæ göstersinler!..’’ denmekte.
Ñimdi düñünelim ve birbirimize soralæm: Bunlardan hangisi
doåru?
Seneler önce ben, Æran basæn-yayæn mensuplaræyla
yaptæåæm bir mülakatta, Æran mesullerine bilhassa ñu iki
hususu iletmiñtim: „Münasebetlerimizin devam edebilmesi
için sizden iki ñey istiyorum: Bunlardan biri, bizim mezhebî
akidemizi rencide edecek sözlerinizi iñitmek, yazælarænæzæ
okumak istemeyiz. Mesela: Sahabeye ve halifelere dil
uzatmanæz, size bir fayda getiremiyeceåi gibi, bizi de en
azændan üzer ve baålaræn kopmasæna sebebiyet verir.
Ækincisi: Mezhebinizi, mezhebimiz arasænda yayma
politikasænæ takib etmeyeceksiniz! Bu da size bir fayda
getirmeyeceåi gibi, cemaatlerimizi cemaatlerinizden
soåutur ve iki kesimi birbirine düñürür.“
Æñte, ñimdi aynæ endiñe ve aynæ tehlike ile karñæ karñæyayæz.
Yukaræda da söylediåimiz gibi, neñriyatænæz vasætasiyle Æran
mesullerinden ñunu tekrar istiyorum: Ya ortaya çækæp mertçe
„Biz bey’at istiyoruz; Æmam Humeyni Æslam âleminin
halifesidir, herkes ona bey’at etmeye mecburdur;
etmeyenleri asi ve baåi sayæyor ve onlarla savañmayæ göze
alæyoruz!..’’ Ya böyle desinler ya da „bey’at, bey’at“ deyip
kraldan çok kralcæ kesilenlere yüz vermesinler; böylelerini
red veya inkâr etsinler ve bu hususu resmî bültenlerinde
efkâr-i umumiyeye duyursunlar!.. Yoksa, ister istemez
insanæn aklæna, „Bunlar takiyye mi yapæyorlar?“ sorusu
gelmektedir.
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ÆSLAM'DA PARTÆYÆ
DESTEKLEME
YOKTUR VE
GÜNAHTIR!..

65

-1-

Kur’an ñöyle der:
„Bile bile hakkæ batæla karæñtærmayæn, hakkæ
ketmetmeyin!“ (Bakara, 42)
Bilindiåi ve bizim defalarca ifade ettiåimiz gibi Æslam; hem
dindir hem devlettir, hem ibadettir hem siyasettir. Æslam
Dini’nin özünde ve yapæsænda siyaset vardær, devlet vardær.
Hem öylesine vardær ki, din-devlet iliñkisi, ruhla beden gibi
birbirini tamamlayan iki unsurdur. Binaenaleyh, bunlaræ
birbirinden ayærmak mümkün deåildir. Bu itibarladær ki:
„Devlet demek, dinin hayata ve hayatæn her
kademesine ve her kuruluñuna hakim olmasæ
demektir.“
Dava ve metod:
Dava demek, Ñeriat-æ Muhammediye’yi hayatæn butününe
hakim kælmaktær. Metod ise, Ñeriat’æ hayata hakim kælmanæn
yoludur.
Ñimdi bir soru ortada: Bu yol parti midir, tebliå midir?
El-Cevab: Parti olamaz. Neden? Çünkü:
1- Particilik vahye dayanmaz; hakkænda ne bir ayet vardær
ne de bir hadis.
2- Particilik hakkæ batæla karæñtærmadær; bir uzlañma
politikasædær. Küfrü Æslam’a bulañtærma ve karæñtærmadær;
3- Particilik taviz vermedir:
a) Particilikte hareket noktasæ kemalizm olduåu gibi, gayesi
de kemalizmi korumak ve yañatmaktær (partiler kanununa
bak!);
b) Particilikte „Besmele“ Mustafa Kemal adæna çekilir (parti
tüzüklerine bak!);
c) Particilikte esas, kemalist anayasadær (parti tüzüklerine
bak!);
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d) Particilikte parti mensublarænæn feyz ve bereket kaynaåæ
Anætkabir’dir (parti kurucularæ, Refah da dahil, hep oraya
koñarlar ve istisnasæz hepsi koñmuñtur...);
e) Particilikte yemin, ñeytanî bir yemindir;
f) Particilikte partiler Allah’æn deåil, putun gözetimi altænda
çalæñærlar;
g) Particilikte particilerin binalaræna melekler girmez.
Çünkü, resim asælædær; ñeytanlar cirit atar;
h) Particilikte partiler, Æslam’æn deåil, Æslam’la uzlañmasæ
mümkün olmayan demokrasinin vazgeçilmez
unsurlarændandær;
i) Partilicilikte partiler Kemalist kâfir rejimini ayakta tutan
kuruluñlardær;
j) Particilikte partiler, müslümanlaræ uyutma ve avutma
politikasæ güderler.
Bunun da ötesinde, demokrasi ve onun vazgeçilmez
unsuru partiler, gözlerde büyütüle büyütüle, kafalar meñgul
edile edile adeta bir din haline getirilmekte ve; „Sizin
dininiz size, bizim dinimiz de bize!“ ñeklinde ilahî beyanla
yasaklanan küfürle uzlañmaya ve ñirke bulañmaya
müslümanlar sinsice itilmektedir.
k) Particilikte partiler, Æslam’æn devlet olmasænæ engelleyen
veya geciktiren en büyük âmillerdir;
l) Particilikte partiler, Ümmet-i Muhammed’i parça parça
eden fitnelerdir;
Æñte bütün bunlaræ hatta sadece birini gözönüne alænærsa,
particiliåin ñeytanî bir düzen olduåu kendini gösterir. Ve
iñte bundan dolayædær ki, gerçek ilim adamlaræ ve samimi
din ulemasæ partiye „Hayær!“ demiñlerdir. Mesela:
1- Hasan EI-Benna: „... Æslam particiliåin getirdiåi bu
ñeyleri ñiddetle haram kælmæñtær. (Mecmuatürresail, Æmam
Ñehid Hasan El-Benna, s. 287-290)
2- Bediüzzaman Said-i Nursî: „... Partiler muzærdær;

67

-1-

çünkü, meleåi ñeytan, ñeytanæ melek gösterir.“ (Hutbe-i
Ñamiyye: 98, Kastamonu: 86)
3- Seyyid Kutub: „... Bunlar, ne Æslam akidesinin
(inancænæn) karekterini anlamæñlar ne de kalplerin kapæsænæn
nasæl açælacaåænæ öårenmiñlerdir.“ (Fizilal-il Kur’an, Yusuf
Suresi, Ayet 108)
4- Mehmed Zahid Kotku: „... Evvela partiler hiç de doåru
olmayan teñkilatlardær; memleketteki vahdeti, birliåi
bozmaktadærlar.“ (Mü’minlerin Vasæflaræ, Saha Neñriyat,
Æstanbul baskæsæ, 1982, s. 77)
5- Necip Fazæl: „... Parti bölücü alet, batædan bize hibe!“
Biz de diyoruz ki, particilik Æslamî bir kuruluñ deåildir;
insan kafasænæn mahsulüdür. Batædan Æslam âlemine
gelmiñtir. Dolayæsæyla „Særat-æ Müstakim“ deåildir. O halde
parti yoluyla Æslam devletine gidilmez!..
Bir taraftan ilim adamlarænæn bu kabil beyanlaræ, bir taraftan
Türkiye’deki denemeler, gün geçtikce particiliåin ñeytanî
yüzünü ortaya çækarmakta, Türkiye’de ve burada bilhassa
müslüman gençlerce particilik terkedilmekte ve tarihin
çöplüåüne atælma yoluna girmiñ durumdadær.
Ve netice:
Metodun iki ñækkændan biri atældæåæna göre, önümüzde
sadece, peygamberler tarafændan da tatbik ve takib edilen
„Tebliå“ metodu kalmæñtær.
Tebliå metodu ise, video, teyp ve kasetler, kitap ve
broñürler, mektup ve dergiler götürmek ve göndermek, ev
ziyaretleri ve sohbetleri tertip etmek suretiyle Æslam’æn
hakikatlarænæ, din-devlet bütünlüåünü duyurmak ve
anlatmaktan ibarettir. Bize düñen bu kadar! Ötesi Allah’a
aittir. Çünkü, kalpler O’nun elinde!..
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O halde; sandæk bañæna gitme zorunda kalan müslümanæn
oy pusulasæ ñudur:
„Partiye hayær, tebliåe evet!..“
Not: Partiye oy verelim mi veya destekliyelim mi diye
soran kardeñlerimize cevaptær!
"Æslam'da Partiyi Destekleme Yoktur ve Günahtær"
bañlæklæ bildirinin sonunda "O halde; sandæk bañæna gitme
zorunda kalan müslümanæn oy pusulasæ ñudur: „Partiye
hayær, tebliåe evet!..“ diye yazælmæñtæ.
Ancak "Beyyineler 5 - Hâkimiyyet" kitabænda da yazældæåæ
üzere, "Ñirk Fetvasæ" neñredildikten sonra ne sandæk bañæna
gidilebilir, ne de oy pusulasæ atælabilir.
Bununla ilgili geniñ mâlumatæ yine "Hâkimiyyet" kitabænda
bulabilirsiniz!
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DÜNYAYI FESADA
VEREN ÆKÆ PUT
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Tevhid akidesi:
Allah birdir, eñi ve benzeri yoktur. Mülk O’nundur. Bütün
kâinatæ yaratan, kâinata nizam ve ahenk veren O’dur.
Koyduåu kanunlarla âlemi ayakta tutan O’dur.
Kâinat içinde en ñerefli mahluk insandær. Ænsan, Allah’æn
halifesi, kâinatæn efendisi! Yapacaåæ hususlarda emir ve
tâlimatæ O’ndan alær, O’nun adæna ve O’nun namæna yapar.
Herñeyin bañænda Besmele çekilmesinin hikmeti budur.
Elhasæl: Allah „Rabb“, insan „Kul“dur. Dolayæsæyla
rububiyet makamæ Allah’a, ubudiyyet makamæ insana aittir.
Hâkimiyyet hakkæ, kanun koyma yetkisi Rabb’a mahsus,
kanunlaræ icra görevi kula mahsustur. Hülâsa Allah
emredecek, kul yapacaktær. Æñte Tevhid budur!
Ñirk:
Tevhid inancæna ters düñen her ñey, her inanæñ ñirktir, puttur
ve taåuttur. Ñirk, put ve taåutun çeñitleri çoktur; devirden
devire deåiñir, kælæf deåiñtirir; bir tañ parcasædær, bir heykeldir,
bir gök cismidir, bir hayvandær, bir insandær, bir sistemdir...
Görünüñte bunlar birer timsal ve birer semboldür. Manada
ve gerçekte ise bunlar birer taåut ve birer puttur. Tañædæklaræ
müñterek vasæf ve özellik ise tek bir ñeydir; o da
hâkimiyyettir, hâkimiyyet meselesidir. Ve ñu ñekilde
özetlenir:
Allah’æn hâkimiyyetini reddetme; „Ya Rabb’i! Varsæn
güzelsin, ibadetler sana mahsustur, hesabænæ da sen
soracaksæn!.. Fakat, dünyada bizim iñimize, bizim
devletimize, bizim siyasetimize karæñma! Bizim iñimizi biz
biliriz, kanunumuzu kendimiz yaparæz!..’’ derler ve bu inanç
içinde bulunurlar. Æñte put zihniyeti ve iñte putçular!.. Kur’an
tabiriyle; ñirk ve müñrikler!..
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ÆKÆ PUT VE ÆKÆ SÆSTEM:
Günümüzün dünyasænæn gündeminde iki put vardær.
Bunlardan biri komünist sistem, diåeri demokratik sistemdir.
Aralarænda farklar varsa da „Rabb“ tanæmama da „Rabb“in
hâkimiyyetini kabul etmemede müñterektirler, aralarænda
dolayæsæyla bir fark yoktur. Komünist sistem „Rabb“i red ve
inkâr eder, varlæåænæ kabul etmez ve inanmaz. Demokratik
sistem ise „Rabb“i red ve inkâr etme yoluna gitmez ise de
O’nun elinden hâkimiyyet hakkænæ alær insanæn eline verir.
Ænsanæ Rabb’isiyle karñæ karñæya getirir, onu put ve ñerik
yapar.
BÆRÆ YIKILDI:
Bu iki puttan biri yækældæ, gitti. Ænsanlæk, komünist taåutundan
kurtuldu. Fakat, maalesef demokrasi putu, bütün dehñet
ve ñiddetiyle hüküm sürmektedir. Ækisi arasænda bir
mukayese yapacak olursak: Komünizm; açæk-net bir taåut,
mert bir kâfirdir. Diyor ki: „Ben; din, Allah, ahiret tanæmam,
dünya benimdir. Ædaresi de bana aittir. Bana kimse
karæñamaz; kanunumu ben yapar, çatæmæ ben çataræm!..“
Demokrasi putuna gelince: O, sinsidir, o iki yüzlüdür, o
münafæktær. Bir taraftan „Allah“ der, bir taraftan „Taåut“ der.
Kur’an’æn beyaniyle ve kelimenin tam manasiyla: „Onlar
ki, Allah ile beraber bañka bir ilâh kabul ederler.“ (Hicr,
96)
„Bunlar Rabb’inin sana vahyettiåi hikmetlerdendir.
Allah ile beraber bañka bir ilah edinme! Sonra
kænanmæñ, koåulmuñ olarak cehenneme atælærsæn!“ (Æsra,
39)
„Atæn cehenneme her inatçæ kâfiri, hayra (bütün
gücüyle) engel olan her azgænæ, imanda ñüphesi olan;
ki o, Allah ile beraber bañka ilahlar tanæyandær. Haydi
onu itiniz de ñiddetli azabæn içine atæn! denir.“ (Kâf, 2426)
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Æñte demokratik ve laik kafalælaræn ahiretteki durumlarænæ
tasvir etmektedir bu ayetler.
Demokrasi ve Æslam:
Demokrasiyi Æslam’la baådañtærmak mümkün deåildir.
Zira bunlar birbirine zæd iki sistemdir. Birinin „Evet“ dediåine
diåeri „Hayær“ der; birinin kabul ettiåini diåeri reddeder. Biri
„halk idaresi“ diåeri de „Allah idaresi“dir. Binaenaleyh;
bunlaræn bir arada yürütülmesi imkânsæzdær. Ñöyle ki:
1- Kaynaklaræ:
Bu iki sistem arasænda birçok fark vardær. Bunlaræn bir
kæsmændan „Æslam ve Demokrasi“ bañlæåænæ tañæyan bildiride
bahsettik. Burada da mühim birkaçæna iñaret edeceåiz: Bu
iki sistem, kaynaklaræ itibariyle birbirinden farklædær. Æslam,
kaynaåænæ Allah’tan alær, vahye dayanær, „Kaynak Kur’an,
örnek Peygamber“ der. Bu sistemin bir adæ da „Ñeriat’tær,
Ñeriat nizamædær.’’
Demokrasiye gelince: Demokrasi; „Halk idaresi“ ñeklinde
tarif edildiåine göre kaynaåænæ insan kafasændan alær ve insan
fikrine dayanær. Allah ve Peygamber’i tanædæåænæ iddia ederse
de bunlaræn dünya ile, devlet ile ilgili kanun ve beyanlarænæ
tanæmaz, red ve inkâr eder.
HAKÆMÆYYET:
Hâkimiyyet demek; en yüksek makam demektir, en
yüksek söz sahibi demektir, en yüksek otorite demektir.
Öyle ki, bütün emirler ve yasaklar o makamdan gelir, kanun
ve nizamlar o makamæn sözleridir. Yapælan iñlerin ve tatbik
edilen icraatæn denetim ve kontrolü, hesap ve kitabæ, ceza
ve mükâfatæ hep o makama aittir.
Æslam’da o makam „Rabb“ makamædær, Allah makamædær
ve Rabb’ülâlemin’e mahsustur ve O’nun hakkædær. Öyle ki,
kimse o makama el süremez ve kimse o makamæn hakkænæ
alæp bañkasæna veremez. O makamæn kendisine mahsus
bir ifadesi vardær. O da „Hâkimiyyet!..“

73

-1-

DEMOKRASÆ VE PARTÆLER:
Demokrasi, partileri ñöyle tarif eder: „Partiler,
demokrasinin vazgeçilmez unsurlarædær.“ Bu tarife göre
partisiz bir demokrasi düñünmek mümkün deåildir. Keza;
partiler, günün taåutî sistemi olan demokrasiyi ayakta tutan,
ona destek olan kuruluñlardær, parti sistemleridir.
Æñte demokrasi ve iñte partiler: Anasæ, Æslamî sisteme ters
düñerse danasæ da elbette ters düñecektir. Demokrasi taåut
olduåu gibi, partiler de birer taåuttur.
Oy verme ve iman:
Demokratik bir sisteme göre, oy vermeye giden bir
müslüman, acaba oy sandæåæna oy pusulasæ mæ atæyor yoksa
iman pusulasæ mæ? Æñte bunun tesbiti gerekir. Beraberce
muhasebesini yapalæm:
Demokrasi partilere dayanær; partiler de oy vermeye
dayanær. Mantækî bir kaide: „Öyle ise demokrasi oy
vermeye dayanær.’’
Demokrasi; taåutî bir sistem, dolayæsæyla kâfir bir rejim
olduåuna göre, sandæk bañæna giden bir müslüman,
tabiatiyle taåutî sistemi desteklemeye ve onu ayakta
tutmaya gidiyor demektir.
„Küfre ræza küfürdür“ kaidesince sandæk bañæna giden
bir müslüman, küfre ræzanæn da ötesinde ve üstünde bir küfür
sistemini oyu ile desteklemekte, onu ayakta tutmakta ve
yañatmaktadær. Bir müslümanæn sandæk bañæna gidiñiyle
demokrasinin kazanmæñ olduåu muhakkaktær: Dönüñüyle
acaba iman pusulasænæ, Rabb’inin ræzasænæ kaybetmiñ
olmasæn?!. Buna kim „Hayær!“ diyebilir?
Demek oluyor ki, bir insanæn, hem komünist hem
müslüman olamæyacaåæ gibi, hem demokrat hem de
müslüman olamaz! Bir bañka ifade ile; demokrasiye oy
verme demek, Ñeriat’æ reddetme demektir, daha açæk bir
tabirle; demokrasiye dolayæsæyle partiye „Evet!“ demek,
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Æslam’a „Hayær!“ demekten ibarettir. Hangi hoca buna „Hayær,
öyle deåildir!“ diyebilir?
Çünkü, ister laik sistem olsun, ister demokratik sistem
olsun neticede aynædær. Ækisi de dini devletten ayærmaktir,
din devlet bütünlüåünü ortadan kaldærmaktær. Kanun koyma
yetkisini insanæn eline vermektir, dolayæsæyla Allah’æn emir
ve tâlimatænæ bir tarafa itmektir.
Bu mevzularæ bir de „Æslam Anayasasæ“ (Taslaåæ), „Æslam
Dini Laik Rejimi Kabul Etmez!“, „Æslam Açæsændan
Demokrasi“ bañlæklæ yazælardan okuyun!.. Ve nihayet
meallerini vereceåim ayet ve hadisin manalarænæ derin derin
düñünün:
„Onlar; hahamlarænæ, rahiplerini ve Meryem oålu Æsa’yæ
Allah’tan ayræ rabbler edindiler. Halbuki onlar bir tek
ilâha ibadet etmeleri için emrolundular. Ondan bañka
hiçbir ilah yoktur. O, onlaræn ortak koñtuklaræ ñeylerden
münezzehtir.“ (Tevbe, 31)
Birgün Resulullah (s.a.v.) bu ayeti okuduåu zaman içeriye
daha evvel hæristiyan iken müslüman olan Adiy b. Hatem
girdi. Ve bu ayeti duyunca Allah Resulü’ne: „Onlara ibadet
etmiyorlar ki!“ dedi. Allah Resulü cevap verdi: „Onlar
Allah’æn helal kældæåæ bir ñeyi haram, haram kældæåæ bir
ñeyi de helal kældæklaræ zaman, onlara itaat etmiyorlar
mæ?“ diye sordu. O da „Evet!“ deyince, Allah Resulü (s.a.v.)
de: „Æñte böyle onlara ibadet ediyorlar!“ buyurdu.
(Tirmizi, A. b. Hanbel)
ÇARE:
Æki puttan biri yækældæ gitti: Komünizm! Fakat diåeri ayakta!
Bu gidiñle pek gideceåe benzemiyor. Gidip gitmemesi
alakaya baålæ, müslümanlaræn alakasæna baålæ!..
Müslümanlar komünizmi düñman bildiler, ondan nefret
ettiler; müslüman, komünist olmaz ve olamaz noktasændan
hareket edip kapælaræna bile yaklañtærmadælar, zorla gelmek
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isteyen komünizme (Afganistan’da olduåu gibi) savañ bile
açtælar ve nihayet bu küfür sistemi karñæsænda imtihanæ bañaræ
ile verdiler. Allah da ne yaptæ? Ænsanlæk belasænæ defetti, hem
kæsa zamanda ve hem beklenmedik bir devirde!.. Allah, neye
kadir deåil ki, yeter ki, siz O’na kul olun!..
DEMOKRASÆ DE GÆDER MÆ?
Demokrasi de gider! Allah diledi mi gider. Çünkü mülk
O’nundur, irade O’nundur. Yalnæz bir ñartla: Müslümanlar,
komünizme karñæ duyduklaræ nefreti en azændan
demokrasiye karñæ da duyacaklardær ve duymalædærlar.
Demokrasiyi de Æslam, Ñeriat ve Peygamber düñmanæ bilip
sandæk bañæna gitmiyeceklerdir, dolayæsæyla partilere de iltifat
etmiyecekler. Ve bilecekler ki, partiler yækælænca demokrasi
çökecek ve tarihin çöplüåüne atælacaktær ve iñte o zaman
Æslam devlet olacaktær.
Gayret bizden, tevfik Allah’tandær!..
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ÆKÆ ÑEY ARASINDA
TERCÆH
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Besmele, hamdele ve salveleden sonra, Kur’an ñöyle der:
„Ey mü’minler! Eåer imana karñæ küfrü seviyorlarsa
babalarænæzæ ve kardeñlerinizi veliler edinmeyin!“ (Tevbe,
23)
„De ki; eåer babalarænæz, oåullarænæz, kardeñleriniz,
hanæmlarænæz, hæsæm ve akrabalarænæz, kazandæåænæz
mallar, düñmesinden korktuåunuz ticaret,
hoñlandæåænæz evler, size Allah’tan, Peygamber’inden
ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevgili ise, o
halde Allah’æn (azab) emri gelinceye kadar gözetleyin
(bañænæza gelecekleri göreceksiniz)! Allah, yolundan
çækmæñ topluluåu doåru yola hidayet etmez.“ (Tevbe,
24)
Okuyacaåænæz bu yazæyæ, iñte bu ayet-i kerime'lerin æñæåæ
altænda ve etrafænda okuyacaksænæz!..
Ey müslüman! Kritik bir noktadasæn, iki ñeyden birini
seçeceksin; iki ñeyden birini alæp, yeri ve zamanæ geldiåinde
diåerini terk edeceksin, ikisinden birinin yanænda ve safænda
yer alacaksæn!.. Bunlardan biri dünya diåeri ahirettir,
bunlardan birileri baba ve kardeñler diåeri de mü’minlerdir
bunlardan birileri akraba, soy ve sop, hanæm ve evlat
diåerleri de Allah ve Peygamber’i; bunlardan biri mal-mülk,
servet-masa diåerleri de cennet ve nimetleri; bunlardan
biri dünya ve dünyalæk sevgisi diåeri de Allah sevgisi ve
Peygamber añkæ; bunlardan biri kolaylæklar içinde rahat
günler geçirme, diåeri de tehlikelerle karñæ karñæya
gelmekten ibaret olan cihad; ve nihayet bunlardan biri küfür
ve küfrü üstün görenler, diåeri de iman ve iman ehlidir!..
Æñte; sen böyle bir noktadasæn! Ya o, ya da bu!.. Ækisine
birden „Evet“ veya „Hayær“ demen mümkün deåil! Bir tercih
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meselesi! Ya menfisini kabul edip dünya ve ahirette hüsrana
(ziyana) uårayacaksæn ya da müsbetini kabul edip dünya
ve ahiretini mâmur edeceksin! Ya nefsin beåendiåini seçip
dünyayæ zindan, ahiretini zehir edeceksin. Ya da Rabb’inin
beåendiåini seçip dünyayæ mâmur, ahiretini mesût
edeceksin!
Æñte Tevbe Suresi’nin iki ayeti; 23 ve 24: Æki cepheli bir
sahne sergiliyor; biri cennet biri de cehennem! Æki yol
gösteriyor: Biri rahmet biri gazab! Æki netice bildiriyor: Biri
kazanma biri de kaybetme!..
Müslüman! Æñte tam kritik biæ noktada bulunuyorsun! Bu
nokta her an seninle karñæ karñæya! Attæåæn her adæm bununla
ilgili; terazinin kefelerinden biri aåær basæyor! Ama hangisi?!.
Dikkat et! Dünya mæ ahiret mi? Baba-evlat mæ? Yoksa Allah
ve Peygamber’i mi?!. Melekler yazæyor, fotoåraflar çekiyor!
Saådan mæ soldan mæ? Günler geçiyor! Kârdan mæ zarar
mæ?!.
Ey insanoålu! Önüne bir tablo çizdim: Çifte kutuplu, iki
planlæ; ya önde ya arkada!
Ñimdi ikili örnekleri særalayalæm:
1- Namaza davet; Vakit gelmiñ, çækmak üzere! Æñin
bañændasæn; mühim bir iñ: Ticarethâne veya pazarda; para
akæyor su gibi, müñteriler kuyrukta, namaz geçti geçecek!
Kritik bir nokta: Ya para ya edâ! Bir tarafta „Namaz geçiyor,
namazænæ kæl!..“ ñeklindeki ilahî ferman tekrar edip dururken,
diåer taraftan da nefis: „Færsat bu færsattær; müñterileri
kaçærma; namazæ kaza da edersin!..“ ñeklindeki vesvese
ve æåva! Çetin bir imtihan! Tercih sana ait! Ya Allah sevgisi
ya nefis ihtirasæ; ya nefse kul, ya Rabb’e kul; ya gazab ya
rahmet!..
2- Yine kritik bir nokta! Bir tercih meselesi daha.
Hangisinden yana olacaksæn! Ækisinin de tehlikeli taraflaræ
var! Küfür ve kemalist devletten yana olursan ve o safta
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yerini alærsan, kimse senin kælæna bile dokunmaz; mal da
senin canda senin; rejim senden memnun, devlet senden
memnun! Ama, ötesi cehennemdir! Kur’an anayasasændan,
Æslam devletinden yana olduåun takdirde pasaport tehlikeye
düñer, mal ve can korkusu kendini gösterir. Yani saldærælar
bañlar; bütün bir küfür dünyasæ karñænda! Üstelik, baban ve
akrabalaræn da sana karñæ, seni davandan vazgeçirmek
istiyorlar ve: „Gel oålum! Devletle, siyasetle uårañma! Senin
neyine kalmæñ; iñte devlet, iñte anayasa! Sen bize bak! Biz
devletten yanayæz, Atatürk kurdu bu cumhuriyeti, size
emanet etti ve o, memleketi düñmandan kurtardæ. Biz
bunlara karñæ çækamayæz. Bunlar bizlerden daha iyi bilirler
memleket meselelerini, görmüñ geçirmiñ insanlardær.
Camilerin kapælaræ arkasæna kadar açæktær. Namaz kælana bir
ñey diyorlar mæ? Namazæna niyazæna karæñan mæ var?!. Yap
ibadetini, kimsenin etlisine sütlüsüne karæñma! Ve nihayet
sözün kæsasæ: Biz devletten yanayæz, devletimize toz
kondurmayæz? Bizim devletimiz Türkiye Cumhuriyeti’dir;
annen ve kardeñlerin, bütün soy ve sopumuz da böyle
inanmakta ve böyle düñünmektedirler. Her halde onlar da
devlet iñlerini bizden iyi bilirler!.. Ya bizim gibi düñünürsün
ya da dünyayæ bañæna yækaræz ve yæktæræræz; hapishaneleri
boylarsæn, dünyan zehir olur!..’’
3- Æñte sen, Ey Genç! Böyle bir manzara ile karñæ
karñæyasæn; nokta çok kritik! Ya babana „Evet!“, Rabb’ine
„Hayær!“ diyeceksin, ya da bunun tersini yapacaksæn: Ya
babanæn dediåi yola gidip küfrün ve kemalistlerin yanænda
yerini alacaksæn, ya da Rabb’inin kitabæna, Peygamber’inin
sünnet’ine kulak verip küfrün karñæsænda, müslümanlaræn
safænda yerini alacaksæn! Ya o, ya da o! Tercih sana düñüyor
ve iki zæt netice: Ya rahmet ya da gazab, ya cennet ya da
cehennem!..
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4- Cephe iki: Æman-küfür:
Æki ordu savañ halinde: Biri, küfür adæna imanæ yækmak,
diåeri de iman adæna küfre karñæ çækmak; biri küfür rejimini
korumak, diåeri ise, Æslam devletini korumak veya kurmak!
Birinin anayasasæ kâfir bir anayasa, diåerinin ki ise Kur’an!
Æñin garib tarafæ, küfrün hüküm sürdüåü yer vatan topraklaræ
ve daha garibi bu topraklar üzerinde senin yerin ve yurdun!
Annen ve baban da hep kitfrün safænda yerlerini almæñlar,
onlaræn davulunu çalæyorlar. Üstelik kardeñlerin de bu
ordunun eri ve kurmaylaræ! Öbür tarafta ise ne yer ne de
yurt, ne anne ne de baba! Fakat ordu mü’min ve muvahhid;
hizbullahî müslümanlar; devlet Æslam, anayasa Kur’an!..
Elhasæl: Bir tarafta iman ve Æslam yolunda, Æslam’æn devlet
olmasæ yolunda, diåer tarafta ise, küfür ve küfrün hâkim
olmasæ, taåut rejiminin (kemalist rejimin), put düzeninin
ayakta durmasæ yolunda bir savañ! Manzara bu! Son derece
kritik ve hassas bir nokta!.. Tercih sende!
Senin, iman ve Tevhid ehli olarak, „Hâkimiyyet kayætsæz
ve ñartsæz Allah’ændær!“ diyerek yerin ve safæn elbette iman
ve Æslam cephesi olacaktær. Taåutlara, put rejimi ile yanyana,
safsaf olamazsæn! Velev ki, annen ve baban, hæsæm ve
akraban bu cephede olsa da! Yani, iman ve Tevhid baåæ
kan baåæna mutlaka galip gelecektir ve gelmelidir! Bu
mevzuda „Vatan, bayrak, Sakarya!..“ bahis mevzuu deåildir.
Mezara girdiåinde senden bunlar sorulmayacak; senden
iman, Æslam ve Æslam’æn devleti sorulacaktær. Ayræca bilmelisin
ki; küfrün safænda yeralæp çarpæñanlaræn ñehidlikten nasipleri
yoktur. Velev ki biz de müslümanæz deseler de hatta namaz
kælsalar da!..
Tarihten misaller:
Bedir Savañæ’næ bir düñünün! Baba ve evlatlaræn bir kæsmæ
Peygamber (s.a.v.) yanænda ve safænda yer alærken, bir kæsmæ
da Ebu Cehiller’in yanænda ve safænda yer almæñlardær.
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Bunlardan biri de Hz. Ebu Bekir’le oålu Abdurrahman’dær.
Baba Peygamber safænda, oåul ise Ebu Cehil ordusunda!
Manzara bu! Çok garip!..
Hz. Ebu Bekir kælæcænæ çekerek, müslümanlara meydan
okuyan oålunun üzerine yürümüñtür. Bunu gören oåul;
babasænæn iman heybeti karñæsænda duramaz, Kelime-i
Ñehadet getirip, teslim olur. Bu esnada baba ile oåul
arasænda ñu konuñma geçer: Oåul:
-Baba! Ñayet ben müslüman olup teslim olmasaydæm da
savañsaydæk ve ben seni alt etseydim, sana karñæ olan
hürmetim seni öldürmeye mani olacaktæ. Ya sen beni alt
etseydin, acaba evlat ñefkati beni öldürülmekten alækoyacak
mæ idi?!. Baba:
-Hayær! Ya Abdurrahman! Allah’a yemin ederim ki, ñayet
sen müslüman olup teslim olmasaydæn, seni bu kælæcæmla
parça parça ederdim de of-aman bile demezdim!..
Æñte iman, iñte Æslam’æn savañ anlayæñæ!.. Ve hangi safta
yer alacaåænæzæ iñte buna göre deåerlendireceksiniz!
Babamæzæn yerini aldæåæ safta deåil, Kur’an’æn anayasa olmasæ
için savañan tarafæ sorup o safta yerinizi alacaksænæz!
Ve iñte; „Savañan iki ordunun hangisinde yer alacaåæz?“
ñeklindeki bir suale verilecek tek cevap vardær. O da
hangisinin niyyeti saålam (yani Allah’æn ræzasænæ kasdederek
ve Allah’æn emri olduåuna inanarak), Ñeriat’a baålæ, Ñeriat’æ
seven, Kur’an’æn anayasa, Æslam’æn devlet olmasænæ candan
arzu eden, bu yolda ñehid olmayæ cana minnet bilen tarafæn
yanænda ve safænda yerimizi alacaåæz.
Ñeriat’æ reddeden, Ñeriat’a düñman olan, Ñeriat’æn kanun
Kur’an’æn devlet olmasænæ istemeyen, hatta karñæ çækan bir
ordunun yanænda asla yer alamayæz, safænda yerini alæp
savañamayæz. Velev ki kendi milletinin, kendi vatanænæn
ordusu olsun, velev ki babasæ, kardeñleri bu ordunun içinde
de bulunsun!
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Ve artæk sual ve cevabæ bu açædan deåerlendireceksiniz.
Ve bu açædan deåerlendirdiåiniz takdirde artæk kimsenin bir
ñey demeye hakkæ yoktur. Varsa cevap yazsæn, gazete ve
dergilerde neñretsin! Laf istemeyiz!..
Birkaç ayet mealiyle bitirelim:
„Æman etmiñ olanlar, Allah yolunda savañærlar; küfre
sapmæñ olanlar da taåut uåruna savañærlar. Ey
müslümanlar: Siz ñeytanæn bu dostlaræyla savañæn ve
onlardan korkmayæn! Zira ñeytanæn hilesi zayæftær.“ (Nisa,
76)
Ayræca yazænæn bañænda zikrettiåimiz Tevbe Suresi’nin 23.
ve 24. ayetlerini tekrar okuyunuz!..
Allah’æn selamæ üzerinize olsun!

83

-1-

ÆÑTE MEYDAN!..

-1-

84

Kardeñlerim!
Gaye hakkæn hakim olmasædær (bu arada Kur’an’æn anayasa,
Æslam’æn devlet olmasædær). Bu uåurda çalæñma her
müslümana farzdær. O halde herñeyden önce, hakkæn tesbiti
gelir; çünkü, Türkiye’de ve burada kuruluñlaræn sayæsæ elliyi
añkæn! Hak dava, hak metod, bunlardan ancak birinde
olabilir. Her dava adamæna düñen, önce hakkæn nerede
olduåunu bulmak ve onda karar kælmaktær. „Yeni Neslin
Görevi“ bañlæåænæ tañæyan bildirilerimiz, hakkæn tesbitini hedef
almæñtær. O bildirinin tekrar tekrar okunmasæ gerekmektedir.
Zira hakkæ bulmadan birliåi saålamak mümkün deåildir.
Kur’an ñöyle der: „(De ki) Æñte bu, benim doåru
yolumdur. Ona uyun! Ayræ ayræ yollara tabi olmayæn;
sonra sizi O’nun yolundan ayærærlar da (bir araya gelip
birliåi saålayamazsænæz).“ (En’am, 153)
Hak denince:
Hak dava (Æslam’æn devlet olmasæ),
Hak Metod (davaya giden yol ve vesile).
Aklî bir tasnif:
Bu mevzuda aklî bir tasnif yapacak olursak, dört kæsæm
çækar:
1- Dava da hak, metod da,
2- Dava da batæl, metod da,
3- Dava hak, metod batæl,
4- Dava batæl, metod hak.
Birincinin misali: Peygamber davasæ ve Peygamber
metodudur. Ækisi de haktær, vahye dayanær ve yüzde yüz
doårudur. Biz de, iñte bu yolu seçmis bulunuyoruz.
Parolamæz; „Kaynaåæmæz Kur ’an, örneåimiz
Peygamber“dir. Binaenaleyh, yolun doåruluåunda da ve
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bizim bu yolu takip ettiåimizde de en ufak bir ñüphemiz
yoktur. Altænæ çizerek söylüyorum: Kuruluñumuzun takip
ettiåi ve tatbik ettiåi yol ve metod, yüzde yüz doårudur ve
kesindir. Çünkü, davanæn da metodun da hak olmasæ, vahye
dayanmasæ ve katiyyet ifade etmesi ñarttær ve esastær ve
aynæ zamanda bu, bir iman meselesidir. Kur’an ñöyle der:
„Onlaræn çoåu ancak zanna uyar. Ñu bir gerçektir ki,
zan haktan hiçbir ñeyi saålamaz.“ (Yunus, 36)
Ñu da bir gerçektir ki, metod da dava kadar önemlidir. Siz
yanlæñ bir yola girerseniz, hedefe ulañamazsænæz,
emekleriniz boña çækmanæn yanænda hesabænæ da
veremezsiniz. O halde davayæ seçerken gösterdiåiniz dikkat
ve itinayæ metodda da göstermelisiniz. Körü körüne deåil;
bilerek, delil ve kaynaåæna inanarak takib ve tatbik
edeceksiniz. Kur’an ñöyle der: „De ki: Bu, benim
yolumdur. Ben ve bana tabi olanlar (körü körüne deåil)
bir basiret üzere Allah’a davet ederim; (Ben de ve bana
uyanlar da.) Ve Allah’æ tenzih ederiz, ben müñriklerden
deåilim.“ (Yusuf, 108) Ve yine biliyor ve inanæyoruz ki, bu
metodun dæñænda kalan metodlarda en azændan ñirk ñaibesi
vardær:
Ækinciye misal: Demirel’in ve benzeri particilerin davasæ
ve metodudur. Ækisi de batæl.
Üçüncüye misal Refah Partisi’dir. Dava hak, metod
batældær.
Dördüncüye tatbikatta misal bulmak herhalde mümkün
deåil.
Ölçü ve kæstas:
Ölçü ve kæstas birincisidir. Yani dava da hak, metod da
hak. Yukaræda söylediåimiz gibi, biz bu yolu takip
etmekteyiz. Ölçümüz budur; ñahæs ve ñahsiyetler deåildir.
Hz. Ali ñöyle der: „Kiñileri hak ile tanæ! Yoksa hakkæ kiñilerle
tanæma!“ Yani; hakkæn ölçüsü kiñiler deåildir ama, kiñilerin,
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kiñi olmanæn ölçüsü haktær. Cemaat olmayæ târif yolunda da
Hz. Ali (r.a.) ñöyle der: „Cemaat, hak ehlinin bir araya
gelmesidir. Vallahi iñte cemaat budur. Sayælaræ az da
olsa! Tefrika ise, batæl ehlinin bir araya gelmesidir.
Sayælaræ çok da olsa!“ Hz. Muaz b. Cebel de ñöyle der:
„Cemaat, hakka uygun olan ñeydlr. Tek bañæna olsan
da!“
Bu arada ñunu da bilmek gerekir ki, her mevzuda „Hak“
bir tanedir. Kur’an ñöyle der: „Hakkæn ötesinde delaletten
(batældan) bañka na vardær. Peki, nasæl hâlâ
çevriliyorsunuz?“ (Yunus, 32)
Dava ve metod hakikatæna üçüncü bir kayæt ilave etmek
ñarttær ki, o da ne pahasæna olursa olsun, ufak da olsa tavize
yer vermemek. Zira Æslam, taviz kapæsænæ kapamæñtær, hem
de öylesine! Kur’an ñöyle der: „Onlar nerde ise, sana
vahyettiåimizden bañkasænæ bize karñæ düzüp uydurman
için seni fitneye düñüreceklerdi; o zaman da seni dost
edineceklerdi. Eåer biz seni saålam-lañtærmasaydæk,
andolsun, sen onlara az birñey (de olsa taviz) verme
eåilimi gösterecektin. Bu durumda biz sana, hayatæn
da kat kat, ölümün de kat kat (azabæn acæsænæ)
taddærærdæk; sonra bize karñæ bir yardæmcæ bulamazdæn.“
(Æsra, 73-74 ve 75)
Demek oluyor ki; dava, Kur’an’æn devlet olmasæ; metod
ise Peygamber metodu, üçüncüsü de icraatta taviz yok!..
Bu ölçüye göre, haklæyæ, haksæzæ seçmek artæk
kolaylañmæñtær. Zira öyle bir kuruluñ düñünün ki, davasæ da
metodu da hak deåildir veya davasæ hak ise de metodu
hak deåildir veyahut davasæ da metodu da hak ise de taviz
veriyor. Æñte bütün bunlarla çalæñmak, ne ñekilde olursa
olsun haramdær. Vahdete mani, tefrikaya badidir. Kur’an Ali
Æmran Suresi'nin 103. ayetinde ittihadæn farz, tefrikanæn
haram olduåunu ifade etmektedir.
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Açæk oturum:
Burada bir mesele kalæyor ki, o da sayælaræ elliye varan ve
her biri de hak iddia eden kuruluñlar arasændan haklæ olanæ
tesbit ve onu efkâr-æ umumiyyeye takdim etme meselesi!
Ama bu nasæl olacak! Bunun da kolayæ var: Açæk oturum!
Mâlum: Açæk oturum iki çeñittir. Biri kapalæ yerlerde ve
salonlarda, diåeri de basæn ve yayænla. Biz, iki sebepten
dolayæ ikinciyi tercih ediyoruz:
a) Günümüzde tarafsæz ve ehil bir hakem heyeti bulmanæn
zorluåu hatta imkânsæzlæåæ,
b) Bu tip açæk oturumlar, ancak sænærlæ ve mahdut kiñilere
hitab eder. Halbuki mesele, bütün müslümanlaræ, Æslam
âlemini hatta bütün insanlæåæ ve hatta gelecek nesilleri
ilgilendirmektedir. Bu da ancak basæn ve yayæn yoluyla
mümkündür. Taraflar arasænda bu yolla yazæñmalar birbirini
takibeder, „Musademeyi efkârdan barika-i hakikatlar doåar“
fehvasænca, hakkæ öårenme sorumluluåunu tañæyanlaræn
hakemliåi önünde haklæ-haksæz ortaya çækar.
Æñte biz; bütün bu prensiplerden ve deåer ölçülerinden
hareket ediyor, kuruluñlaræ da neñriyatlarænæ da
müesseselerini de tenkid ediyor ve diyoruz ki:
Æñte meydan! Hak meydanæ, Ñeriat meydanæ! Buyurun;
kaynaåænæzæ da fetvanæzæ da getirip ortaya koyun; dava,
metod ve tavizsiz olma yönünden eleñtirin! Yalanæmæzæ,
yanlæñæmæzæ, hatamæzæ ortaya koyun!.. Æñte hodri meydan;
dibde köñede deåil, mektuplarla da deåil, haklæ olanlar haklæ
olduklarænæ gazete sütünlarænda ortaya koysunlar ve benzeri
kuruluñlaræ eleñtirsinler. Eleñtirsinler de altta kalanæn canæ
çæksæn! Bu hak davasædær! Çocuk oyuncaåæ deåil!..
Ñurasæ da bilinmeli ki, bir kuruluñ yanlæñ olursa, „Yanlæñæ
destekleme de yanlæñtær!“ kaidesince, artæk onun herñeyi
yanlæñtær; neñriyatæ da mektep ve medreseleri de vakæf ve
yurtlaræ da yanlæñtær. Ve zaten batællar, bu müesseseleriyle
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halka ñirin görünür, batæl yolda olduklarænæ kamufle ederler.
„Batæl Sistemler ve Hocalar“ bañlæåænæ tañæyan
beyannamemizde de anlattæåæmæz gibi, böyle kuruluñlarda
imamlæk yapan hocalaræn arkalarænda kælænan namazlar en
azændan kerahatlidir, demiñtik.
Evet biz sertiz ve çataræz:
Bazælaræ bize sert diyor, „ötekine-berikine çattæåæmæzæ“
söylüyorlar. Biz; yazælaræmæzla ve konuñmalaræmæzla çatmæñ
isek, genelde ñahæslara, ñahsiyetlere deåil; yanlæñ
sistemlere, yanlæñ metodlara, taviz vermelere çatmæñæzdær.
Ama, yerine göre de yumuñak iniñler yapmæñæzdær. Ækisi de
güzeldir, Kur’an üslubudur. Kur’an, Firavun’a gönderilen
Hz. Musa ile kardeñi Hz. Harun’a yumuñak davranmalarænæ
tavsiye ederken mezkûr bildiride de kaydettiåimiz gibi,
ilmiyle amel etmeyip de küfre yaranan ve Ñeriat’æ
kaldæranlara hayær dua eden hocalaræ da köpeklere ve
eñeklere benzetmektedir.
Mesela, „Biz partici deåiliz“ dedikleri halde, geçen seçimde
belediye reis adaylaræyla pazarlæåa oturanlaræn, partici ve
tavizci yazarlaræ yazæ kadrolaræna alæp boy boy fotoåraflarænæ
gazetelerine koyup müslümanlara takdim edenlerin, T.C’nin
putunun nazareti altænda kolej açanlaræn ve nihayet Mustafa Kemal putunu saygæ mevkiine koyup albüm bastæranlaræn
tenkit ve tahlilini yapmaktayæz ve bundan böyle de
yapacaåæz. Zira bizde, „Ya Hep Ya Hiç“ bañlæåænæ tañæyan
yazæmæzda da görüleceåi üzere, dava yolunda ve taviz
verme babænda müsamahamæz yoktur, hoñgörürlüåümüz
yoktur, iñbirliåimiz yoktur, hakkæ batæla karæñtærmamæz yoktur
ve olamaz da! Ümmetin maslahatænæn bu tip davranæñlarda
olduåuna da inanmamaktayæz. Taviz vermede maslahat
olmaz mefsedet olur. Genel ve özel yazæ ve davetlerimizle
herkesi birliåe çaåærmæñæzdær. Hususiyle kimliåimizi gösteren
„Tüm Æslamî Kuruluñlara Tebliå“ bañlæåænæ tañæyan
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bældirimizle isim de vererek, fert ve cemaat olarak tüm
kuruluñlaræ tebliå metoduna, yani Peygamberî bir metoda
davet etmiñizdir ve etmekteyiz. Birliåe olan bu daveti tekrar
ediyor ve bütün kuruluñlara diyoruz ki: „Ya bizi tenkit edin,
ya da gelip teslim olun!..“ Yoksa vebaldesiniz ve haram
iñlemektesiniz...
Æbret almamæz gereken bir hadise gözler önünde:
Afganistan cihadæ! Yedi grup olduklaræ için bir araya
gelemiyor ve Æslam devletini bir türlü kuramæyorlar?!. Ya
siz ellinin üstündeki grupla nereye varabilirsiniz? O halde
„Elliyi bire irca’’ etmeye mecbursunuz!..
Teñkilat mensuplaræmæz, bizim de tavsiyelerimizle, metodu,
bize çok yakæn olduåu söylenebilen kiñi ve kuruluñlara
mektup yazarak ve bizzat temas kurarak demiñlerdir ki:
„Bizi, hareket olarak, tasvib ediyor musunuz, etmiyor
musunuz? Ediyorsanæz, buyurun gelin, müñterek çalæñalæm;
ñayet etmiyorsanæz etmediåinizin sebebini yazæn, gazete
ve dergilerde neñredin! Neñredin ki yanlæñlaræmæzæ biz de
bilelim, herkes de bilsin ve neticede bu hareket daåælæp
gitsin, biz de vebalden kurtulalæm. Ve ñayet ne sizi
eleñtiriyoruz ve ne de geliyoruz derseniz, o zaman bizim
de sizlere söyleyecek sözümüz var: O da, artæk bize
neñriyatænæzæ göndermeyin!.. Çünkü siz samimi deåilsiniz!..
Müsaade edin de teñkilat mensubu kardeñlerimiz, bu
kadarænæ da artæk söylesinler!
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YORUMLAR VE
CEVAPLAR
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Her gün ve her devir kendine göre bazæ dalgalanma ve
çalkalanmalar meydana getirir. Arkasændan da yorumlar
bañlar. Kimi nalæna, kimi mæhæna vurur; kimi yerinde, kimi
yersiz olur.
Æçinde bulunduåumuz günler de bundan âzâde
olamamæñtær; bazæ dalgalanmalara ñahit olmuñtur; misli çok
az görülen bir tebliå neñriyatæ olmuñtur. Kæsa zamanda
dünyanæn bir kæsmæ bundan ha-berdar olmuñtur. Lehte
yorumlar olduåu gibi aleyhte de yorumlar olmuñtur. Bu
arada færsatçælar da devreye girmiñ, færsat bu færsattær deyip
içlerindekileri dökmüñlerdir.
Bunlardan birkaçæna iñaret edelim:
1- Zamansæzdær: Yani diyorlar ki: „Bu derece açæk tebliåata
bañlamanæn zamanæ gelmemiñtir. Zamansæzdær; Önce kadro
hazærlamak lazæmdæ. Güçlü-kuvvetli olmadan açæk tebliå
yapælmamalæ idi...
Ñimdi kendilerine soralæm: Açæk tebliå yapmanæn zamanæ
hangisidir veya o zamana kaç sene var? Lütfen söyleyin
de o zamanæ bekliyelim! Beñ sene mi?.. 30 sene mi?..
„Erken çækældæ, henüz zamanæ gelmedi...“ diyenlere
soruyorum; Allah ræzasæ için o zamanæ rakam olarak söyleyin,
rakam verin, yuvarlak konuñmayæn! Açæk bildirin ki herkes
ümidle o zamanæ beklesin de bir yanlæñlæk yapmasæn, acele
etmesin!..
Ama, malesef 1950-60’lardan beri hep bu söylenir durur
da birisi çækæp „Ñu kadar kaldæ, bu kadar kaldæ“ dememiñtir,
hep oyalama ve uyutma politikasæ takip etmiñlerdir. Nesiller
ölüp gitti de bizim efendilerin hâlâ zamanæ gelmedi. Bu
gidiñle daha çok beklerler ve bekliyeceåe benziyorlar,
kæyamet sabahæna kadar bekliyeceklerdir.
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Bekliye dursunlar! Ama, „færsat bu færsattær deyip“ færsat
kaçærmayanlara bari çamur atmasænlar, sudan bahaneler
uydurup yapælan tebliå hareketini karalamasænlar, Allah’tan
korksunlar!
Kadro yetiñecekmiñ:
Korkaklæklarænæ örtbas etmek için bazæ efendiler de derler
ki; „kadro yetiñtirelim, ondan sonra harekete geçelim!..“
Bu beyler de düñünmek istemezler ki; kadro hareketin
içinden çækacaktær. Denize girmeden yüzme öårenilmez.
Harekete katælmadan, çilesini çekmeden eleman yetiñmez.
Günümüzün muhtaç olduåu insan, særadan bir müslüman
deåil, mücahid bir müslümandær, inkilapcæ ruha sahip bir
müslümandær; can korkusunu, mal sevgisini gönlünden
çækarmæs, atmæñ bir müslümandær. Æñte böyle müslümana
ihtiyaç vardær. Bugün bu da dediåimiz gibi ancak hareketin
içinden çile çeke çeke yetiñir. Bañka yerde bañka ñekilde
yetiñmez.
Nitekim Hz. Ebu Bekir’ler, Ömer’ler, Ali’ler, Mus’ab’lar,
Ammar’lar özel ñekilde deåil, tebliå hareketinin içinde
yetiñtiler. Aslænda tebliå hareketi bir mektep, bir medresedir.
Æñte buralarda yetiñecektir, istediåiniz kadro.
Demek oluyor ki, sünnet-i seniyye de zamanelerin,
kadrocularæn dediåine uymamaktadær. Nitekim Hz.
Peygamber (s.a.v.) ne „zaman“ dedi, ne de „özel kadro“
yetiñtirdi.
2- Kuruluñlara zarar verir:
Yapælan tebliå hareketini ñu ñekilde deåerlendirenler de
olmuñtur:
„Efendim! Yapælan açæk tebliå, istikbalin mücahidlerinin
falan veya filan yerlerden atælmasæna veya Kur’an kurslarænæn
kapatælmasæna veyahut bazæ hocalaræn görevlerinden
alænmasæna, hapse atælmasæna sebep oldu...“ Bunlar bu
sözleriyle tebliå hareketini gözden düñürmeye
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çalæsmaktadærlar.
Kendilerine cevabæmæz ñudur ki;
a) Önce ñunu tesbit etmek lazæm: Bu tebliå hareketinden
sonra, kaç kiñi rakam olarak nereden ve ne zaman atælmæñ,
kaç Kur’an kursu nerede ve ne zaman kapatælmæñ, kaç kiñi
isim olarak ne zaman ve nerede hapsedilmiñtir.
Bu gibi haberleri getirenlere veya böyle sözler
söyleyenlere önce yer, zaman, sayæ, ñahæs olarak
söylemelerini kendilerinden isteyeceksiniz, ondan sonra
dinleyeceksiniz. Yoksa çok ñeyler söylenir; dilde kemik
yoktur, çok ñey söyler. Hele adam karalamak isterse; çok
ñeyler söyleyebilir.
b) Farzedelim ki söyledikleri doårudur. Yani bizim
neñriyatæmæz, söylediklerinin bir kæsmæna sebep olmuñtur.
Sebep oluyor diye Æslam’æn hakikatleri söylenmesin mi?
Æslam tebliå edilmesin mi? Æslam’æn devleti günün tebliå
vasætalaræyla anlatælmasæn mæ? Peygamber öyle mi yaptæ?
„Ben açæk açæk tebliå edersem benim etrafæmdakilere bir
zarar gelir, döverler, söverler...“ mi dedi? Nitekim Bilal-i
Habeñi’ler yerlerde süründürülmedi mi? Yasir ailesi dövüle
dövüle ñehid edilmedi mi?..
Allah’æn Resulü, neticenin buna varacaåænæ kestirememiñ
mi idi? Elbette biliyordu; ne zaman bir tebliå hareketi olursa,
toplu iñkence bañlæyacaåænæ, çok iyi biliyordu. Fakat
Peygamber (s.a.v.) açæk tebliåden geri durmadæ, devam etti.
Ñimdi bizim efendiler, Peygamber’den daha mæ iyi biliyorlar
ki, bir takæm ñeyleri bahane ederek tebliå hareketini
suçlamaya kalkæyorlar? Tebliå hareketi yüzünden elbette
adamlar da atælær, kurslar da kapatælær, hocalar da görevinden
alænærlar... Bunlar tebliå hayatænda olaåandær.
Nitekim bizim de bañæmæza gelmiñtir bunlar. Vazifeden mi
atælmadæk? Kur ’an kursumuz mu kapanmadæ?
Vatandañlæktan mæ çækarælmadæk? Malæmæza-mülkümüze mi
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el konmadæ? Bunlaræn hepsi oldu! Biz bunlaræ bir bir göze
almæñtæk! Sünnetullah bu idi. Kur’an ñöyle der: „Yoksa siz,
sizden önce geçenlerin durumu bañænæza gelmeden
cennete gireceåinizi mi sandænæz? Onlara öyle
yoksulluk ve sækæntæ dokunmuñtu, öyle sarsælmæñlardæ
ki, nihayet Peygamber ve onunla birlikte inananlar:
„Allah’æn yardæmæ ne zaman?“ diyecek olmuñlardæ. Æyi
bilin ki, Allah’æn yardæmæ yakændær.“ (Bakara, 214)
3- Mektup yazma konusu:
Devlet bañkanæna ve diåer ricale mektup yazmaya gelince:
Bu da normaldir, olaåandær, yadærganacak, tenkit edilecek
bær tarafæ yoktur. Ha yanæna gidip anlatmæñsænæz, ha bir bant
göndermiñsiniz, ha aynæ ñeyleri anlatan bir kitap
göndermiñsiniz, ha mektup ñeklinde göndermiñsiniz...
Deåiñen nedir? Bunlar birer tebliå vasætalaræ deåil midir?
Peygamber (s.a.v.) „Æslam, devlet olduktan sonra ancak
devlet reislerine mektup göndermiñtir!“ diyerek mektup
yoluyla tebliå yapmayæ tenkit edenler kæyas yapæyorlar, ama
yanælæyorlar. Çünkü kæyaslaræ yanlæñtær. Bizi mektup
gönderdiåimiz devlet reisi Æslam ülkesinin ve Æslam milletinin
reisidir. Kendisi de „Ben de müslümanæm!..“ diyor.
Peygamber’in mektup gönderdiåi devlet reisleri ise, kâfir
bir milletin kâfir reisleridir.
Birinci devlet reisine; münafæk ise ihlas, günahkâr ise tevbe
tebliå edeceksiniz. Ækinciye ise iman tebliå edip Æslam’a
davet edeceksiniz. Ancak devlet reisine yazacaåænæz
mektup Æmam-æ Gazali’nin Æhya-æ Ulûmiddin’de kaydettiåine
göre yumuñak olmalædær. Biz de öyle yaptæk; yumuñak iniñ
yaptæk. Binaenaleyh, bunlar da normal ve olaåandær.
Nitekim Hasan el-Benna, Abdulkadir Udeh de devlet
bañkanlaræna bu türden mektuplar yazmæñlardær. Risaletin
muhtelif yerlerinde, „Æslam ve Siyasî Durumumuz“ isimli
kitabæn son sayfalarænda bu çeñit mektuplara rastlamak

95

-1-

mümkündür.
O halde yazælan mektuplar ve yapælan tebliåat Æslam’æn
ruhuna uygundur, hatta yapælmasæ lazæmdær; her müslüman
ve hele hele her hoca efendi yazacaktær, yapacaktær. En
azændan yardæmcæ olacaktær.
Binaenaleyh, Æslam’æ bilen, Peygamber’in tebliå hayatænæ
gözden geçiren hiç bir müslümana yakæñmaz ki, yapælan
bu hizmetleri, yazælan o mektuplaræ küçümsesin, isabetli
görmesin, diline dolasæn da tenkit etsin! Ñayet böyle kiñiler
çækarsa, bunlar ya Æslam’æ bilmiyorlar ya da niyyetleri iyi
deåildir.
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Bir Arap atasözü vardær: „Vadi boñ olduåu zaman tilki
valiliåini ilan eder!“ Ñu anda öyle bir dünyada yañæyoruz
ki, ilim meydanæ boñtur ve boñ kalmæñtær. Ælmiyle, irfanæyla,
amel ve takvasæyla o mümtaz ñahsiyetler, o seçkin simalar
Dar-æ Bekâ’ya çoktan intikal etmiñler ve gitmiñlerdir. (Nûr
içinde yatsænlar!) Fakat tefsir, hadis, fækæh sahasænda ölmez
eserler, tükenmez kaynaklar bærakmæñlardær. Bu meyanda,
bu ilimlere temel tañæ mesabesinde Sarf, Nahiv, Mantæk,
Belaåat gibi ilimlerde de varlæklarænæ göstermiñler, o sahada
faydalanacaåæmæz imkânlaræ hazærlamæñlardær.
Fakat, Cumhuriyet'in geliñiyle medreselere sed çekildi;
ne alt yapæda ne de üst yapæda (dibde-köñede yetiñen ve
yetiñtirilen mahdut istisnalaræn dæñænda) hoca yetiñmedi.
1950’lerden sonra Æmam-Hatip okullaræ ve üst kæsæmlaræ açældæ
ise de proåramæn kæsærlæåæ sebebiyle ilmihal bilgisini vermenin
ötesine gidilemedi. Ama ortalæåæ dolduran diplomalælardan
ilmî seviyesini itiraf eden azænlæåæn dæñænda kalan çoåunluk
eslaf ulemanæn miras bæraktæåæ alet derslerini, usul ve füru
ilimlerini okuyup ilim babænda derece alacaklaræ yerde,
bunlara lüzum görmediler. Bununla da kalmadælar, „Ænsan
bilmediåinin düñmanædær!“ kabilinden ilme de ulemaya
da düñman oldular.
Bu kötü durum sürüp giderken, bunlaræn içerisinden
mezhepsizler türedi, bunlaræn içerisinden mealciler türedi,
bunlaræn içinden kavramcælar türedi ve hatta bunlaræn içinden
tefsirciler ve müctehidler türedi. Neden? Çünkü, vadiyi boñ
bulan tilki, kendini vali ilan eder de bizim ucuz kahramanlar
kendilerini müctehid ilan etmezler mi, müfessir ilan etmezler
mi? Ve hatta aralarænda iñ bölümü yaparak kimi falan
surenin ahlakî yapæsænæ, kimisi filan surenin sosyal yapæsænæ,
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bir bañkasæ da bir bañka surenin iktisadî yapæsænæ tetkik ve
tahkik ederek külliyeler meydana getiremezler mi? Ve
dolayæsæyla bunlardan her biri birer âlim (!) ve allâme (!)
olur çækarlar. Hatta bunlaræn içinden, cehaletin verdiåi cüretle
daha da ileri gidenler olur. Hem de o kadar ileri giderler ki,
bañlarændan büyük sözler söylerler ve derler ki: „Biz Ehl-i
Sünnet’in âlimlerini de, kaynaklarænæ da yargælayacaåæz,
sorgulayacaåæz!“ Aman Ya Rabb’i, ne günlere kaldæk!..
Cehalet ne kötü ñeymiñ!.. Ælim kaçkænlaræna da cihad
kaçkænlaræna da artæk „Dur!“ demenin zamanæ gelmedi
mi?!.
BEYLER! NEREYE GÆDÆYORSUNUZ?
Ælimsiz ne tefsir yapælær ne de derviñlik!.. Eskiler çok yerinde
söylemiñler ve demiñler ki; „Yaræm molla dinden, yaræm
hekim candan eder!“ Bunlar ise ne yaræm, ne de dörtte
bir!.. Gene atalaræmæz söylememiñ mi? „Cahilin sofusu
ñeytanæn maskarasædær!’’
O halde siz medreseden geçmeden ne tefsir erbabæ
olabilirsiniz, ne de tekke erbabæ olabilirsiniz!.. Biriniz
insanlaræ dinden edersiniz, diåeriniz de ñeytanlara maskara
olursunuz ve bu sizlere çok pahalæya mal olur. Dünyada
rezil, ahirette zelil olursunuz! Geliniz bu babda Æmam-æ
Suyuti’yi dinleyelim:
„Tefsir için gerekli ilimler:
1- Lügat ilmi:
Vaz’i hasebiyle müfret lafæzlaræn ñerh ve medlulleri ancak
bu ilim sayesinde bilinir. Mücahid ñöyle der: „Allah ve
ahirete iman eden kimse için helal olmaz ki, Arap lügatænæ
bilmeden Allah’æn kitabæ hakkænda söz söylesin!“
2- Nahiv ilmi:
Nahiv ilmini bilmeyen, cümlede yer alan kelimelerin i’rabænæ
ve dolayæsæyla görevini bilemez, yanlæñ mana verir...
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3- Sarf Ælmi:
Kelimelerin menñe ve yapælaræ, (yani i'lal, idåam, kalb ve
hazif gibi halleri) ancak bu ilmi tahsil etmek suretiyle elde
edilir. Æñtikak ilmi de bu babdan olup daha çok kelimenin
hangi maddeden geldiåini ortaya koyar. Mesela: Mesih
kelimesinin aslæ „seyahat“ mædær yoksa mesih kökünden
midir?
4- Belaåat ilmi (Mânî, Beyan ve Bed’i ilimleri): Çünkü
ancak bu ilimlerle; ifade yönünden terkiblerin özellikleri,
delaletin vuzuh ve hafi oluñlaræ yönünden özellikleri, kelamæ
tahsin yönünden hususiyetleri ortaya çækar.
5- Usulü’d-Din:
Ætikadæ ilgilendiren ayetlerin te’vil ve tefsiri ancak bu ilimle
ortaya çækar ve açæklæk kazanær.
6- Usul-i Fækæh ilmi: Ayetlerin çeñitli yönleriyle hükümlere
delaletleri bu ilmin verdiåi ölçülere göre kendini gösterir.
7- Esbab-æ Nüzul: Hedefi mâlum;
8- Nasih ve mensuh;
9- Fækæh;
10- Mücmel ve mübhemi beyan eden hadisler;
11- Kæraet ilmi: Kæraet vecihlerinin farklælæåæ, mananæn
farklælæåæna delalet eder.
12- Mevhibe ilmi:
Bu ilmi, Allahü Teala, ilmiyle amel eden âlimlere lütfeder.
„Kim bildiåi ile amel ederse, Allah ona bilmediklerini
de bildirir!“ mealindeki hadis-i ñerif buna iñarettir.
Æmam-æ Suyuti bu ilimleri kaydettikten sonra diyor ki:
„Æbn-i Ebiddünya diyor ki: Kur’an ilimleri ve bu
ilimlerden istinbat edilenler, sahili olmayan bir denizdir.
Bu ilimler birer alet ilmidir. Bunlaræ tahsil etmeden
kimse müfessir olamaz. Bunlarsæz, Kur’an’æ tefsire
kalkæñærsa kendisinden yasak edilen fikre dayanmæñtær.“
„Bir kimse Kur’an üzerinde kendi reyile konuñursa
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isabet etse de o hata etmiñtir.“ (Ebu Davud, Tirmizi,
Neseî)
„Ælimsiz Kur’an hakkænda yorum yaparsa, o ateñte
yerini hazærlasæn.“ (Ebu Davud)
Æñte Æmam-æ Suyutî’nin „EI-Ætkan“ isimli „Usul-i Tefsir“
kitabændan mevzumuzla alakalæ aktarmalar yaptæk. Ñimdi
günümüzün manzarasæna baktæåæmæzda görüyoruz ki,
yukaræda zikri geçen ilimleri tahsil etmiñ olmak ñöyle dursun,
belki de isimlerini dahi ilk defa duyan kiñilerden bir kæsmæ,
tefsir okutmaya hem de kavram ismi altænda tefsir okutmaya
kalkæyor veya yine bu ilimlerin isimlerini duymasæ bir tarafa,
„Nasara, yensuru“ dememiñ kiñilerin de böylelerinden ne
isim altænda olursa olsun, tefsir okumaya çalæñæyor. Bu hal
kötü niyyetin bir eseri deåilse, büyük bir cehaletin ifadesidir.
Bunun bañka türlü bir izahæ yoktur...
Böylelerine halisâne tavsiye ve tebliåimiz odur ki, ya
zikredilen ilimleri tahsil etsinler ve bu sayede yapælan tahlil
ve tefsirleri rahatça anlama færsatænæ bulsunlar. (Tabirimize
dikkat edilsin: Æctihad yapsænlar, ahkâm çækarsænlar, mefhum
ve kavramlardan söz etsinler demiyorum, „Yapælan tefsir
ve yorumlaræ kolayca ve rahatça anlasænlar!..“ diyorum.) Ya
da ayet ve hadis meallerini ve bunlaræn tefsir ve ñerhlerini
sadece bir fikir edinmek için okusunlar, okuyabilirler...
Bu bahsi bir hadis-i ñerif’in mealiyle bitirelim: „Allah,
insanlaræn (göåüslerinden) ilmi çekip almaz. Lakin
âlimleri almak suretiyle alær. (Ortada) âlim kalmayænca,
insanlar cahilleri baña geçirirler. Onlar da kendilerine
sorulanlar hakkænda ilimsiz fetva verirler. Hem kendileri
delalete düñerler hem de bañkalarænæ delalete
düñürürler (yani hem dall hem mudil olurlar).“ (Æbn-i
Mace, Mukaddime: 8, Abdullah b. Amr b. Elass’tan)
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ÆNSANI KÜFRE
GÖTÜREN SÖZLER
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Bir adama „Namaz kæl ki, helavet bulasæn!..“ dendiåinde o
da, ona: „Sen de namazæ terket ki, helavet bulasæn!“ derse
kâfir olur. Veya cevabænæ ñöyle verse, „Namaz kælsam da
kælmasam da deåiñmez, ikisi de müsavidir,“ derse yine kâfir
olur.
Bir kimseye: „Farz olan namazæ kæl!“ dense, o da
„Kælmæyacaåæm!“ diye cevap verse küfre gider, kâfir olur.
Ancak senin emrinle kælmæyacaåæm, niyyetiyle söylerse kâfir
olmaz.
Veya „Farz namazæ kæl!“ teklifine karñæ o, „Namazæ terketme
güzeldir“ veya „o, büyüklerin, tenbellerin iñidir“ veya „namaz
öyle bir meñguliyyettir ki, ondan kaçmak lazæm!“ derse yine
kâfir olur.
Abdestsiz namaz kælanæn küfre gidip gitmemesinde ihtilaf
olunmuñtur.
Ramazan geldiåinde: „Aåær misafir geldi,“ derse kâfir olur.
„Kendisine zekâtænæ ver!“ dendiåinde o, „Hayær, ben zekât
vermem!“ derse kâfir olur.
Faizin veya zulüm yapmanæn helal olmasænæ temenni etse
küfre gitmiñ olur.
Ñayet, bir kimse birine benimle beraber Ñeriat’a gel dese,
onun hasmæ da dese ki, adamlaræ getir ki, ben de yürüyeyim
veya ben Ñeriat ile neyi amel edeceåim veya burada bu iñ
yürümez, laik kafalælaræn dediåi gibi bu memlekette bu iñ,
yani Ñeriat yürümez veya bu ülkede Ñeriat’æn ne iñi var
veya ben Ñeriat’la ne iñ yapacaåæm veya ben Ñeriat’æn
gelmesini istemiyorum veya Ñeriat’cælæk gericiliktir veya
Ñeriat bizi ortaçaåa götürür veya Ñeriat bizi geri bæraktæ veya
Ñeriat’æn devri geçti veya Ñeriat’æn modasæ geçmiñtir veya
Ñeriat insanlaræ idare edemez veya Ñeriat noksandær veya
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asræn ihtiyaçlaræna cevap veremez veya yirminci asær geldi,
artæk Ñeriat’æn sözü mü edilir veya Ñeriat eskidendi, ñimdi
ilim devri geldi, artæk söz sahibi ilimdir derse veya Ñeriat
kol kesmektir derse veya hâkimiyyet kayætsæz ve ñartsæz
milletindir, derse veya Ñeriat dinden deåildir, derse veya
Æslam dininde devlet ve siyaset yoktur, derse veya
günümüzün sistemi artæk demokrasidir, derse veya ben
demokrasi taraftaræyæm, onu isterim, derse veya demokrasi
ile Æslam baådañær, derse veya parti de Ñeriat’tær, derse veya
ben tebliå metodunu kabul etmiyorum, derse veya partiyi,
dolayæsæyla demokrasiyi ayakta tutmak için sandæk bañæna
giderse veya parti de meñru bir yoldur, partiyi ñemsiye veya
ayakkabæ olarak kullanmak Ñeriat’ta vardær, derse veya
davamæn tahakkuku için ben papaz elbisesi de giyerim,
derse veya gerektiåinde putun önünde secde de ederim,
derse veya Ñeriat’æ reddetmiñ olan anayasaya veya Atatürk
ilke ve inkilaplaræna parti tüzüklerinde yer verirlerse ve iñte
bütün bunlar; bu sözleri söylemek veya yazmak küfürdür,
kâfirliktir. Söz ve yazæ ile ifade edenler kâfir olurlar.
Keza; Mustafa Kemal’in mañatæna gidip divan durursa
veya herhangi bir yerde onun için saygæ duruñu yaparsa
veya Mustafa Kemal’i, „Büyük kahraman, eñsiz kumandan,
ölümsüz Atatürk, cumhuriyetimizin banisi, memleket
kurtaræcæsæ“ gibi sözlerle tebcil ve tazim ederse veya ona
hitaben, „Senin izindeyiz, senin yolundayæz!..“ gibi sözler
söylerse veya memleketin kurtuluñ ve yükseliñi Atatürk ilke
ve inkilaplaræna baålæ kalmaktadær, derse veya Atatürk
sayesinde Hilâfet kaldærældæ, Ñeriat kaldærældæ, medreseler
kapandæ, Æslam hukukunun, Æslam ceza hukukunun yerini
batæ hukuku, medenî hukuk aldæ ve yine o sayede miras
hukuku deåiñti, erkek-kadæn eñitliåi getirildi, kadænlara eñit
haklar tanændæ, kadænlar hürriyete kavuñtu, dinî nikâhæn yerini
medenî nikâh aldæ, ñapka ve medenî kæyafet kanunu getirildi
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derse veya Kur ’an’a çöl kanunu derse veya Hz.
Muhammed’e çöl bedevisi derse veya Kâbe Arab’æn olsun,
Çankaya bize yeter derse veya Atatürk Türk’ün
peygamberidir derse veya Atatürk ilâhtær derse veya Mustafa Kemal’in sünnetinden ibaret cumhuriyetin getirdiåi
bayramlardan birine katælærsa veya o günlerde ñenlikler tertip
ederse veya o günlerin hatæræ için hediyeler ve ziyafetler
hazærlarsa veya Ñeriat’æ red ve inkâr eden kâfir anayasaya
oy verirse veya kâfir anayasayæ, Atatürk ilke ve inkilablarænæ
koruyacaåæna dair yemin ederse veya bu kâfir anayasaya
ve her biri birer küfürden ibaret ilke ve inkilablara
uyacaklaræna ve o çercevede çalæñacaklaræna dair parti
tüzüklerinde yer verirlerse; Æñte; bütün bunlaræn her biri birer
küfür sözlerdir. Bunlardan birini söylerse veya yazarsa
küfrüne hükmolunur ve küfre gider, nikâhæ da bozulur.
Tevbekâr olmadan, tevbe edip piñman olmadan ve aynæ
zamanda bu söyledikleri veya yazdæklaræ bu sözlerden nefret
duymadækça ve aynæ zamanda bu iñleri yapanlara ve bu
sözleri söyleyenlere karñæ nefret duymadækça ve bunlaræ
düñman bilmedikçe tevbesi sahih olmaz, imanæ sahih
olmaz; kâfir olur.
Ækrah-i mülci, yani hayatæ tehlikeye düñürecek bir zorlama
olmadan lisaniyle küfrü gerektiren bir sözü söylerse,
kalbinde iman olsa da kâfir olur. Ona kalbindeki iman fayda
vermez. Çünkü, kâfir, küfrü konuñmasæyla bilinir. Öyleyse
küfür sözü konuñursa veya yazarsa Allah indinde de bizim
indimizde de kâfir olur.
Fakire verdiåi haram maldan sevap beklerse kâfir olur.
Fakir de o malæn haram olduåunu bile bile verene dua etse
o da kâfir olur.
Bir kimseye „Helaldan ye!“ dese o da „Bana haram daha
sevimlidir, daha hoñtur,“ derse kâfir olur.
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Bir hikâye:
„Melekler ilim tahsil edenler için kanatlarænæ açarlar,
çalæñmalarændan hoñnut ve memnun olduklarændan dolayæ“
mealindeki hadis-i ñerif’i iñiten bir talebe, meleklerin
kanatlarænæ kærmak üzere ayaåænæ yere vurur. Allah da ne
yapar? Onun ayaåænæ kurutur.
Bir kimse, „Ebu Hanife’nin kæyasæ hak deåildir“ derse kâfir
olur. Çünkü, kæyasæn cevazænæn delili diåer ayetlerin yanænda
ñu mealdeki ayet-i celile’dir:
„O, rüzgaræ rahmetinin önüsæra müjde olarak gönderir.
Sonunda o bulutlaræ yüklenince onu, ölü bir memlekete
yollaræz derken onunla su indirir ve o su ile her türlü
meyveler çækaræræz. Æñte ölüleri de böyle çækaracaåæz.
Düñünüp ibret alsænlar diye.“ (Araf, 57)
Bu ayette kæyasæn isbatæ vardær. Zira bu ayette ihtilaflæ bir
meseleyi ittifaklæ bir meseleye götürmektedir, döndürmektir,
benzetmektir. Çünkü onlar biliyor ve inanæyorlar ki, Allah
Teala yaåmuru indirir, yerden nebat bitirir. Ve bu hadisede
aralarænda bir ihtilaf yoktur. Rabb’ülâlemin bu ittifak ettikleri
meseleye ihtilaf edip durduklaræ „Ölülerin dirilme“ meselesini
kæyas etti.
Ñeriat’æn ilimleriyle ilgili küfür sözler:
Tevhid, fækæh, tefsir ve hadis ilimleri, bunlaræn usul ilimleri
ve bunlaræn dayandæåæ alet ilimleri ñer’î ilimlerdendir. Bir
kimse bunlardan birini reddetse veya alaya alsa veya hor
görse kâfir oIur.
Kiñi yüksek bir makamda oturmuñ, etrafæna toplanan
adamlar da istihzavarî ona sualler soruyorlar, o da alaylæ
bir edâ ile onlara cevap veriyor ve yaptæklaræ bu iñe gülüyor
ve eålenceye alæyorlar. Bunlaræn hepsi kâfir olur. Çünkü,
ilim ve ulema ile alay etme küfürdür.
Bir kimse: „Ne imamlaræn fetvalaræna kâil olurum ve ne de
onlaræn fetvalariyIe amel ederim“ derse, ona tevbe ve istiåfar
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lazæmdær.
Bir kimse, ilim müzakeresi yapan bir âlime, bu bir ñey
deåildir veya bu ne iñe yarar; paranæn bulunmasæ gerekir.
Çünkü, izzet ve hürmet bugün para içindir, ilim için deåildir,
derse kâfir olur.
Kendi nefsinin küfrüne ræza göstermesi mutlaka küfürdür.
Bañkasænæn küfrüne onun için küfrü güzel görerek razæ olmak
ise bilittifak küfürdür. Ñayet onun azabænæn ñiddetli olmasænæ
istemek için ñerir ve zararlæ olduåundan dolayæ, yani Allah,
ondan intikam alsæn ve ona ñiddetle azab etsin diye, küfrüne
ræza göstermesi kendisini küfre götürmez. Buna delil, Hz.
Musa’dan hikâye olarak Allah Teala ñöyle buyurur:
„Ya Rabb’i! Onlaræn mallarænæ taåyir et, kalblerini baåla
ki, azab-æ elimi görünceye kadar iman etmesinler.“
(Yunus, 88)
Tatarhâniye’de ñöyle anlatælær:
Hz. Musa’næn bu ñekilde bedduasæ ve bunu Kur’an’æn
nakletmesi gösterir ki, bir zâlime, seni Allah küfür üzere
öldürsün veya Allah senin imanænæ selbetsin diye beddua
ettiåi zaman bu bedduayæ yapan adam küfre gitmez.
Nisab isimli kitabda zikrolunmuñtur ki, esah olan kâfir
olmaz. Ve bu mesele küfrün güzel görülmemesi üzerine
mahmuldür.
Siyer-i Kebir ñerhinde Ñeyhülislam’dan ñu nakledilir:
Bañkasænæn küfrüne ræza, güzel görsün veya görmesin,
bazælaræna göre mutlaka küfürdür. Yine o kitapta deniyor ki,
biz Ebu Hanife’den bir rivayete vakæf olduk ki, tafsilata
gitmeksizin bañkasænæn küfrüne ræza küfürdür. Ækinci dirayet
bakæmændan daha kuvvetlidir. Bezzaziye’de küfre ræza
küfürdür diye meñayihin kelamæ iñte bunun üzerine
hamlolunur. Camiülfeteva’dan da naklolunmuñtur ki, esah
olan budur.
Küfrü gerektiren bir sözü, dil sürçmesi olmaksæzæn
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isteyerek ve onun küfür olduåunu bildiåi halde konuñmasæ
bilittifak küfürdür. Ama, o sözün küfür olduåunu bilmiyerek
konuñmasæ ulemanæn ammesi indinde küfür, yani yine küfre
gider.
Tatarhaniye’de beyan edilmiñtir: Bir kimse küfür
kelimesinin, onun küfür kelimesi olduåunu bilmemekle
beraber, kendi ihtiyariyle, yani kendi isteåiyle söylese
ulemanæn bütünü indinde yine kâfir olmuñtur. Bilgisizliåi
mazur gösterilemez. Mâzur sayælæp küfre gitmediåi
söylenirse de bu, bir kæl kavlidir. Çünkü, Ñeriat zahire göre
hükmeder; kalpler Allah’æn indinde muteberdir; ñer’î
hükümleri tatbikde deåil...
Yukarædaki meselede, „Kendi ihtiyariyle, kendi isteåiyle“
tabiri geçti. Ama, o küfür sözü kerhen söylerse, yani ikrahæ mülci ile söylerse, daha açæk bir ifade ile, „Seni öldürürüz,
senin bir uzvunu keseriz!“ gibi tehditler karñæsænda o küfür
kelimesini konuñursa ve fakat konuñurken de kalbi imanla
dolu, kalbinde imanænæ muhafaza ediyor. Bu takdirde küfre
gitmez. Çünkü, „Artæk ondan kalem kaldærælmæñtær’’
mealindeki hadisle ‘’Kalbi imanla mütmein olduåu halde
(hayat tehlikesiyle) zorlanan (tehdit edilen) kiñi
müstesna!..“ mealindeki ayetin hükmüne girer. Ammar b.
Yasir hakkænda olduåu gibi. Mâlum: Ammar b. Yasir’e
müñrikler ñöyle demiñti:
„Sen ñayet Muhammed’i inkâr edersen; seni
öldürmeyiz...’’ O da onlaræn istediåi sözü söyledi de serbest
bærakældæ. Ammar, Peygamber (s.a.v.)’e geldi ve bañændan
geçenleri üzülerek anlattæ. Allah Resulü, kendisine sordu:
„O anda kalbini nasæl buldun?“ O da „Æmanla mütmein
buldum!“ cevabænæ verdi. Bunun üzerine Allah Resulü ñöyle
buyurdu:
„Onlar tekrar sana böyle bir ñeyi teklif ederlerse, sen
de aynæ ñeyi iade et!“ (Mevahip ve diåerleri)
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Türkiye Barolar Birliåi Bañkanæ
Ender Sav’a Açæk Mektub

ÑERÆAT
DÜÑMANLIÅI
ÆNSANI KÂFÆRLÆÅE
GÖTÜRÜR
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11 Cemaziyel-Ula 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
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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 filana ñikâyet 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 hüsn-i 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.
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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 da 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 kâfirliktir.
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 bir çukura atælær.
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„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:
„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 yumurtalar yumurtlamæñ. Konuñma 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.
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Hübel’in arkasændan giden birer putçudur. Hakkæn karñæsænda
yækælmaya mahkumdurlar.
YAPACAÅINIZ TEK ÑEY:
Sizin ve sizin gibilerin yapacaåæ tek ñey: Evren’e
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 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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DOÅU OLAYLARI
VE ALTINDA YATAN
GERÇEKLER
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Bismihi Teala...
Ælmen sabit olan bir gerçektir; doktor, önce hastalæåæ teñhis
eder; yani hastalæåæn cins ve seyrine, safha ve ñiddetine
bakar, tesbitini yapar, sonra tedavisine geçer; ilaçla mæ
tedavi edilecek, yoksa ameliyatla mæ? Æñte önce onu yapar!..
Demek oluyor ki, önce teñhis ve tesbit, sonra tedavi!..
Netice ise, iki ñarta baålæ: Teñhisin doåru konmasæ,
tedavinin ehil ellerce yürütülmesi!.. Bu iki ñart tahakkuk
etmediåi taktirde netice alænmaz ve alænamaz; hasta
ameliyat masasænda kalær! Atalar boñuna söylememiñ:
„Yaræm molla dinden, yaræm hekim candan eder!..“
Doåuda bir hastalæk var! Bu bir gerçek!.. Sadece doåuda
mæ? Hayær! O da belli; her tarafta! Aslænda bu hastalæk, ne
ilkidir ne de sonuncusudur; istisnalaræn dæñænda tüm
insanæmæza bulañmæñtær; onun ruh yapæsænæ tehdit etmektedir.
Saræ bir hastalæktær; bulañæcæ bir hastalæktær. Yeni deåildir;
Genelde cumhuriyetin geliñiyle gelmiñtir. Mustafa Kemal’dær
bu hastalæåæ milletimize bulañtæran; inkilab ismi altænda
bulañmæs bu hastalæk. Tarihi oldukça eskiye dayanær.
Hastalæåæn amilleri ise inkilab dedikleri mikroplardær. Hem
de korkunç!.. Ænsanæmæzæn manevî varlæåænæ kemire kemire
bütün bir vücudu sarmæñtær. Æñte, doåudaki hastalæk, kemalist
mikrobunun açtæåæ yaralaræn sadece bir bölümüdür.
Ænkilab adæ altænda insanæmæza seneler senesi mikroplar
bulañtæ; içtiåi sudan tutun da yediåi ekmeåe, oturduåu evden
tutun da okuduåu kitaba, teneffüs ettiåi havadan tutun da
giyindiåi elbiseye kadar hep mikrop saçan kaynak haline
geldi ve gelmeye devam etmektedir. Ûstelik, muafiyet
kazandæracak mukavemet unsurlaræ da bir bir yok edildi.
Yeni neslin ne manevi gædasæ kaldæ ne de baåæñæklæk
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kazandæran añæsæ! Herñey yerle bir edildi. Æñte bakæn!..
1- Bütün müslümanlaræ bir merkez etrafænda toplayan
Hilâfet müessesesi kaldærældæ. Dolayæsæ ile bölünmeler,
parçalanmalar birbirini takib etti. Æslam âlemi, yutulur hale
geldi. Æñte M. Kemal, tahribatæna buradan bañladæ, ihanet
ve hæyanetine böyle siftah etti!..
2- Ñeriat-æ Garra kaldærældæ, Kur’an susturuldu, küfrün ve
kâfirin kanunlaræ getirildi!..
3- Kur’an harfleri kaldærældæ; yerine tarihimizle, örf ve
adetimizle alakasæ olmayan latin harfleri getirildi. Bu suretle
insanæmæzæn mana ve mazisiyle baålantæsæ kesildi ve neticede
kökünden koparælmæñ bir nesil meydana getirildi...
4- Medreseler kapatældæ, dinî ilimler ve dinî neñriyat
yasaklandæ!..
5- Devlet ve devlet müesseseleri, üniversite ve mektepler,
basæn ve yayæn, idare ve mahkemeler aslændan koparælæp,
batæ modeline göre, küfür ve kâfir sistemine göre tanzim
edildi. Hatta aileler, aile yapæsæ bile Kur’an yolundan çækarælæp
batæ kanunlaræna göre düzenlendi. Allah’æn haram kældæåæ,
Kur ’an’æn yasakladæåæ faiz müesseseleri kuruldu;
meyhaneler, kerhaneler açældæ. Devlet ve devlet adamlaræ
meyhaneci ve kerhaneci oldu; ordudan ve asker ocaåændan
Æslam ünvanæ çækarældæ, Æslam’æ tahrik eden „Türk Ordusu“
ismi verildi ve neticede ordu, Æslam’a düñman, Ñeriat’a
düñman, Kur’an’æn devlet olmasænæ isteyen müslümana
düñman kæzæl ordudan farksæz bir hale getirildi!..
Oyuna getirildi:
Bütün bunlar yapælærken insanæmæz oyuna getirildi; iñin
nereye varacaåænæn farkæna varmadæ, varamadæ. Zaman ve
zemin de buna müsaitti. „Denize düñen yælana sarælær“ derler.
Arkada korkunç ve korkunç olduåu kadar sinsi bir plan! Bir
dünya savañæ meydana getirilecek, Osmanlæ bu savaña
zorlanacak, müttefikleriyle birlikte maålup olacak. Ve
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arkasændan „Kurtuluñ“ ismi altænda bir savañ bañlatælacak
ve bu savañta mikrop adam, sahneye çækarælæp
kahramanlañtærælacak. „Danæñæklæ döåüñ“ kabilinden düñman
denize dökülecek ve bu suretle Kemal putu milletin bañæna
geçip, küfür dünyasæ adæna icra-i faaliyette bulunacak!.. Haçlæ
zihniyeti, ordularæyla yapamadæåænæ bu adamæn eliyle yapmæñ
olacaktæ.
Æñte yapacaåænæ yaptæ! Hem öylesine yaptæ ki; Erzurum,
Marañ ve Konya gibi birkaç vilayetin ñapkaya karñæ
ayaklanmalarænæn ve Ñeyh Said kæyamænæn dæñænda kayde
deåer bir mukavemetle, bir reaksiyonla karñælañmadæ.
Yukaræda bir kæsmæ kaydedilen inkilablar, bir bir yapældæ ve
bu suretle devletin ve devlet müesseselerinin çarhæ
tamamen Æslam aleyhine döndürüldü!..
Neden sonra, insanæmæzdaki Æslam ruhu, az da olsa, yer
yer kendini gösteriyordu. Teñhiñ edilen hastalæåæn tedavisi
yoluna gidiliyordu ve günden güne insanæmæz hak ve hakikatæ
aræyor, dost ve düñmanænæ tanæmaya çalæñæyordu. Bu husus
inkâr edilemezdi. 60 askerî darbesi, 72 askerî muhtærasæ
ve 12 Eylül hareketi insanæmæzæn uyanæñæna karñæ birer tepki
idi, bir durdurma ameliyesi idi. Küfür adæna bir gericilik ve
birer irtica hareketi idi.
Bu, iki yönlü bir uyanæñ; birbirine ters düñen iki türlü teñhis
ve iki zæt tedavi!.. Biri sol, diåeri saå! Aslænda ne saå ne de
sol; bir taraftan Æslam davasæ, Kur’an’æn hayata hakim
olmasæ, diåer taraftan, ismi ne olursa olsun küfür davasæ!..
Ortada bir hastalæk var! Bunda herkes müttefik. Bu hastalæåæn
müsebbibinin M. Kemal olduåunda da ñüphe yok!.. „Bizi
bu hale getiren bu adamdær!..“ gerçeåi ortada! Ama, teñhis
yanlæñ, tedavi farklæ!.. Æslam’æn safænda yer alanlarca tedavi
manevî, Ñeriat’æn kælæcæyle ameliyat gerekiyor... Karñæ safta
ise hastalæk maddîdir, dünyalæktær, boåaz kavgasædær...
Tedavisi de ameliyatæ da küfrün ilacæyla, kælæcæyla olmalædær.
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Bu kælæç; komünizm ve fraksiyonlaræ olabilir, kavmiyetçilik
olabilir, nifak karæñæmæ Æslam olabilir... Zaman zaman fikrî
yapæda kalabilir, zaman zaman da silahlæ eyleme
dönüñebilir!..
Æñte; tepeden tærnaåa bir mikrop fæçæsæ Mustafa Kemal’in
millete ve memlekete bulañtærdæåæ hastalæåæn neticesi bu!..
Æstisnalar kaideyi bozmaz. Tüm millet hasta; Erkeåi de
kadænæ da, genci de, ihtiyaræ da, ordusu da sivili de hasta!
Hem o derece hasta ki, komada, sayæklæyor, neresinin
aårædæåænæ da bilmiyor; ölümün eñiåinde, tehlike çanæ çalæyor!..
Ülkenin doåusu da muzdaræp batæsæ da! Rahatsæzlæk her
tarafta hissediliyor ve bu æstærab, bu rahatsæzlæk, yukaræda
belirtildiåi gibi silahlæ eyleme dönüñüyor; 60 öncesi, 12 Eylül
öncesi olaylarda olduåu gibi, bugün de genelde doåuda bu
cins olaylar hüküm sürmekte; mazlum ve maådur insanæmæz
iki ateñ arasænda kalmakta ve ne yapacaåænæ ñañærmakta!
Hemen ñunu ilave edelim ki, bu olaylaræ, ne bölge valileri
ne Türk ordusu ve ne de ordu-añiret iñbirliåi durduramaz
ve durduramæyor! Zira; bu olaylar, köklü ve derin bir
hastalæåæn; kemalizm hastalæåænæn belirtileridir. Kemalizm
melaneti devam ettiåi müddetçe, bu olaylar da devam
edecektir. Ve bunun æstærabænæ milletçe cekiyoruz ve daha
da çekeceåiz! Æñte doåudaki insanæmæz da çekiyor, batædaki
insanæmæz da; PKK’da ve bilmem ne -izm de çekiyor, asker
de çekiyor... Çekmiyen bir zihniyet var ki, o da bilinçli Æslam
düñmanlaræ: Onlar perde arkasæ kæh kæh gülüyorlar,
müslümanlar, kördöåüñ mesabesinde birbirlerine kurñun
sækarlarken onlaræn keyfi yerinde, rahatæ yerinde!.. Bir
diyecek yok!.. Adamlar seneler senesi planlarænæ yapmæñ,
ipin ucunu ellerine almæñ, istedikleri gibi çekip uzatæyorlar;
tahrik ve ajanlaræyla, silah ve malzemeleriyle çeñitli isimler
ve ünvanlar altænda meñ’um emellerini gerçekleñtirmeye
doåru gidiyor ve hedeflerine adæm adæm yaklañæyorlar. Ezilen
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ve sömürülen, saldærælan ve öldürülen temelde müslümandær,
müslümanlardær. Günümüzün dünyasænæn müslümanæ bu!
Çekiyor, bu gidiñle daha da çok çekecek!.. Bu çekiñin bir
de ahireti var; hep birlikte ahirette de çekeriz! Ve bu ilahî
kanunun bir ifadesidir. Bakænæz Kur’an ne diyor:
„Kim de benim zikrimden yüz çevirirse (bilsin ki),
onun dar bir geçimi olur ve biz onu kæyamet günü kör
olarak hañredeceåiz...“ (Taha, 124) Yani, Allah ile baåænæ
koparan, O’nun engin rahmetiyle alakasænæ kesen, O’nun
gönderdiåi ve indirdiåi Ñeriat nizamænæ kaldæræp, yerine
yabancælardan getirdiåi veya kendi kafasæna göre yaptæåæ
kanunlaræ, millet hayatænæ düstur ve kanun kabul eden kiñi
ve milletlerin hayatæ, ne kadar bolluk ve eålence içinde
geçse bile sækæntælarla ve çalkantælarla doludur.
Kararsæzlæklaræn, kuñkularæn içinde bocalayæp dururlar; bir
türlü huzur bulamazlar, darboåazdan darboåaza girerler;
Siyasî dar boåaz, ekonomik dar boåaz, asayiñ dar boåazæ
birbirini takib eder, terör ve anarñi alær yürür; millet evladæ
birbirini kurñunlar, dünyada rezil, ahirette sefil olurlar.
Üstelik Allah gözlerini de kör eder!..
Bir bañka ayette ñöyle:
„Ve böylece biz, kazandæklaræ (günahlar) dolayæsæyla
zalimlerin bir kæsmænæ bir kæsmænæn bañæna geçiririz
(birbirine musallat) ederiz.“ (Enam, 129) Bu ayetin
tefsirinde Malik b. Dinar diyor ki, Ben Zebur’da ñu ifadeyi
gördüm: „Allah diyor ki, ben münafæklardan
münafæklaræn eliyle intikam alæræm. Sonra da
münafæklaræn hepsinden intikam alæræm.“ Kur’an’æn
yukaræda mealini yerdiåimiz ayet-i kerime’si de çeñitli
manalaræn yanænda bu manayæ da ifade etmektedir.
Æñte ayet ve haberler gösteriyor ki, zulme sapanlaræn,
Ñeriat’a karñæ çækanlaræn bañlaræna Allah zalimleri musallat
eder, onlaræn eliyle onlardan intikam alær. Ñayet
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dönmezlerse, ahiret hayatænda hepsini cehenneme
doldurur!..
Devleti yöneten kemalistlere, PKK ve diåer -izmlere ve
topyekün millete sesleniyor ve diyoruz ki:
Put yolunu bærakæn, Allah’æn kitabæna ve Ñeriat kanunlaræna
dönün! Kur’an anayasa, Ñeriat kanun, devlet Æslam olsun!..
PKK ve benzeri -izmlere de diyoruz ki:
Sizler de ezilen ve sömürülen bir milletin evlatlaræsænæz.
Bunun æzdærabænæ duyuyor, kurtuluñ çaresini aræyorsunuz.
Fakat yanlæñ kapæ çalæyorsunuz; takib ettiåiniz usul ve metod
yanlæñtær; Æslamî deåildir. Sizi kurtuluñ ve yükseliñe götürmez.
Dökülen ve dökturülen kanlar heder olur gider, vebal olur,
günah olur; bütün emekler boña çækar ve bir neticeye
varamazsænæz!.. O halde Æslam’a dönün, Æslam metoduna
dönün! Kur’an’æn devlet, Ñeriat’æn hakim olmasæ hedefiniz
olsun! O yönde ve o yolda adæm atanlaræ, „Ümmet
noktasændan hareket edip“ ærk, renk, dil farkæ gözetmiyen,
„Kaynak Kur’an, örnek Peygamber“ diyen, Peygamber
metoduna teslim olun!.. Sizler Æslam evlatlaræsænæz,
bulunduåunuz topraklar da Æslam topraklarædær... Eåer böyle
yaparsanæz dünyanæz da mamur olur ahiretiniz de!..
Topyekün millete:
Anadolu’nun doåusuna da batæsæna da sesleniyor ve
diyoruz ki; 50-60 senedir sömürüldünüz, aldatældænæz, zulme
ve gadre uåradænæz. Her gelen idare ve onun vekilleri sizlere
kuru vaadler yaptælar, din ve imanænæza saldærdælar,
namusunuza ve bañörtünüze el uzattælar; siz kazandænæz
onlar yediler, oy zamanlarænda kapænæza kadar geldiler. Ama,
dertlerinize merhem olmadælar. Mektepler açtælar,
üniversiteler kurdular. Milletin melek gibi evladænæ anarñist
ve terörist yetiñtirdiler, komünist ve sosyalist yetiñtirdiler,
sonra da memleket sathæna yayarak milletin bañæna musallat
ettiler. Ñimdi esas suçlu kendileri olduåu halde suçlularæ (!)
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takip ediyor ve müslümanlaræ birbirine kærdæræyorlar...
Ey Anadolu topraklarænæn sahipleri ve sakinleri! Ülkeyi
kurtaracak sizlersiniz; sizin imanænæz, sizin kitabænæzdær.
„Kaynak Kur’an, örnek Peygamber“ deyip yola çækanlarla
beraber olacaksænæz, partiye paydos deyip Peygamber
metodunu takib edeceksiniz; uzlañmacæ, kavmiyetçi ve
telifçi metodlara iltifat etmiyeceksiniz...
Æñte o zaman ne kemalist kalær ne de anarñi! Herkes
birbirine güvenir, yarænændan emin olur!.. Kur’an ñöyle diyor:
„Kim benim hidayetime (yoluma ve Kur’an’æma) tabi
olursa, ne sañar ne de eñkiya olur!..“ (Taha, 123)
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Æçinde bulunduåumuz hareket „Æslamî Cemaatler Birliåi“
ismini almaktadær. 13 Aåustos 1990 tarihine tekabül eden
22 Muharrem 1411’de yedinci senesini doldurmuñtur.
Bu hareket, ñiarænæ „Kaynak Kur’an, örnek Peygamber“
ifadesinden almæñ, kimlik ve hüviyetini tesbit etmiñ,
„Æslam’æn hem din hem devlet“ olduåu gerçeåine inanmæñ,
Kur’an’æn anayasa, Æslam’æn devlet olmasænæ hedeflemiñtir.
Ænkilabî bir ruh, Tevhidî bir çizgide yürürken, putu ve
putperestliåi anlatmæñ, batælæ ve batællaræ tanætmæñ, hakkæn ve
haklænæn yanænda yer aldæåænæ, taviz vermediåini ve
vermiyeceåini dost-düñman bütün bir dünyaya
duyurmuñtur.
Bütün bu gerçekleri ifade ederken, sözde kalmamæñ, aynæ
zamanda „Æslamî Kuruluñlara Tebliå“, „Æslam’da Partiyi
Destekleme Yoktur Ve Günahtær“, „Neyin Bayramæ?“,
„Türkiye’de Æki Din ve Biz“, „Hocalara Açæk Mektup“,
„Yeni Neslin Görevi“, „Ya Hep Ya Hiç“, „Batæl Sistemler
ve Hocalar“, „Æslamî bir Tebliå ve Umumî Bir Davet“,
„Æran Æle Ælgili Sorulara Cevap“, „Æki Ñey Arasænda
Tercih“, „Æñte Meydan!..“ gibi bañlæklaræ tañæyan bildiriler,
„Anayasa Taslaåæ“, „Tebliå ve Metod“, „Tebliåcinin El
Kitabæ“, „Tebliå Mahiyetinde Açæk Mektuplar“ ve
„Mesajlar“ gibi isimleri tañæyan kitaplaræyla da neñriyat
hayatæna intikal etmiñtir.
TENKÆD VE ELEÑTÆRÆYE DAVET:
Bu hareket; bildiri ve kitaplarænæ neñrederken, muaræz ve
muhaliflerini tenkid ve tahlile davet ettiåi gibi, neñriyat
yoluyla açæk oturuma da davet etmiñtir. Hem de meydan
okurcasæna!..
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YALAN VE ÆFTÆRA KAMPANYASI:
Bu iyi niyyet ve meydan okuyuñ karñæsænda çaresiz kalan
Æslam düñmanlaræ ve batæl metod sahipleri, yalan ve iftira
kampanyasæ baslatmæñlar, yahudinin „Çamuru duvara at
tutmasa bile iz bærakær ya!“ kabilinden karalama ve çamur
atma yoluna gitmiñlerdir. Bu yazæmæzda bu iftiralaræn bir
kæsmæna iñaret edeceåiz:
1- Hedef ve hücumun usul ve metoda olmasæ yerine,
Hoca’næn ñahæs ve ñahsiyetine olmaktadær. Diyorlar ki:
„Yazælan ve söylenenlerin hepsi doårudur. Ne diyebiliriz ki?!.
Yalnæz kendisi Türkiye’de niye konuñmadæ?..“ demek
suretiyle kendilerini haklæ, Hoca’yæ haksæz çækartmak
isterler...
Söyleyin bunlara ve deyin ki: „Hoca, Türkiye’de de
konuñtuåu için ve putun resmini müftülük binasæna ve
Kur’an kurslaræna asmadæåæ için on sene öncesinden
mecburen emekliye sevkedilmiñtir. Kasetler ortadadær.“
2- „Kendisi de aday oldu, dün partici idi, kendisini Erbakan
gönderdi Avrupa’ya, partiye hizmet etti...“ diyorlar. Bunlara
cevaben deyin ki: „Hayær! Hoca doårudan doåruya ñunun
veya bunun emriyle Avrupa’ya gelmemiñtir. Rejimin daåættæåæ
yüzlerce talebesini Avrupa’ya getirip derslerine devam
ettirmek için yola çækmæñtær. Yani Hoca gittiåi için Milli Görüñ
sahip çækmæñtær, yoksa Milli Görüñ sahip çæktæåæ için Hoca
Avrupa’ya gitmemiñtir. Velev ki, sizin dediåiniz gibi olsa
itham etmeye hakkænæz yoktur. Dün partici olan birisi, partinin
batæl olduåunu görüp tevbekâr olursa, siz ona: „Sus be!
Dün siz de partici idiniz!..“ diyebilir misiniz? Günah olmaz
mæ? Yaptæåæ günahlardan tevbe edeni Allah dahi suçlamæyor,
kabul ediyor!.. Bu hususta hadis-i ñerif’ler de vardær.“
3- „T.C’de ñu kadar sene müftülük yaptæ!..“ diyerek Hoca’yæ
gözden düñürmeye çalæñæyorlar... Söyleyin bunlara:
„Ñahsændan taviz vermezse, dinden taviz vermezse,
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maksadæ Æslam’æn tebliåatænæ çevresine anlatmaksa ve aldæåæ
paranæn zarurî masraflaræ çæktæktan sonra arta kalanænæ
Æslam’æn devlet olmasæna harcarsa bu kimsenin, kâfir bir
devlette görev almasæ ñer’an caiz deåil midir? Siz hoca
olarak, Hoca’yæ bu yönden nasæl kötülersiniz?“
4- „Hoca çok gururIu; 12 ilimden söz ediyor, takib ettiåi
metodun yüzde yüz doåru olduåunu söylüyor!.. Bu, hiç
söylenir mi, hangi müctehid böyle konuñmuñ?!.’’ Bunlara
söyleyin:
Bu, bir ictihad meselesi deåildir. Bu, iman meselesidir;
vahye dayanær, tâlimatæ Kur’an’a, tatbikatæ Peygamber
(s.a.v.)’e dayanær. Mesela: Bir kimse çækæp „Æmanæn ñartæ altædær
ve bu yüzde yüz doårudur“ derse siz bu adama birñey
diyebilir misiniz? Bu da böyledir; bir iman meselesidir. Hoca
üç mesele üzerinde duruyor: Hedef; Æslam’æn devlet olmasæ,
metod Peygamberî bir metod ve bu metodla o hedefe
giderken taviz vermeme! Æñte Hoca bu üç mesele hakkænda,
„Bunlar yüzde yüz doårudur“ diyor ve teminat veriyor.
Peygamberler: „Bizler sizlere gönderilen peygamberleriz
ve emin (güvenilir) insanlaræz“ dememiñler midir? Hâñâ
Hoca Peygamber deåildir ve günahtan mâsum da deåildir;
hata edebilir. Ama o üç meselede kimse onu tenkid edemez,
fakat o metodla o hedefe giderken hatalar olabilir.
5- „Ne yapalæm, partiden bañka alternatif yoktur, günün
geçerli akçesi partidir. Hem tedbirli olmak lazæmdær!..“ derler.
Bunu söyliyenler, Æslam’a iftira ediyorlar. Parti yoksa tebliå
var, cemaatleñme var!.. Açæk yerlerde tebliå mümkün
deåilse evlerde, ev sohbetlerinde sahabe gibi tebliå yapma
imkânæ var! Bunu kim inkâr edebilir ve bugün bile yüzlerce
fert ve kuruluñlar partisiz tebliåat yapmaktadærlar.
6- Hoca’næn yanænda âlim ve ulemâ kalmadæ:
Æçinden mal sevgisini, can korkusunu atan, Allah’tan
bañkasændan korkmayan, taviz verme yoluna gitmeyen,
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medresevarî tahsil yapmæñ kaynaklara vakæf, Ehl-i Sünnet’e
baålæ, tebliå hareketini benimsemiñ hoca bulabildikde mi
alænmadæ veya bu vasæfta kaç tane hoca tavsiye ettiniz de
olmaz dendi?!. Sonra bulsak bile, camilerimizde hoca
yokken beñ-on tane hocayæ merkezde oturtup ne
yaptæracaksænæz? Æsraf olmaz mæ? Sonra, merkezden hangi
yazænæn yazælmasæ veya hangi fetvanæn verilmesi istendi de
alænamadæ? Diyebilirler mi?
7- Hoca’næn idareciliåi zayæf, merkezde disiplin yok:
Bu da hilaf-æ hakikattær. Dedikleri doåru olsa idi, teñkilat
çoktan bitmiñti. Çünkü, Hoca, Æslam’æn devlet olmasænæ
istemiyen düñmanlarla uårañtæåæ gibi, Hoca’ya rakib
olanlaræn hatta merkezde ve teñkilatta olup da Hoca’næn
ayaåænæn altæna sabun koyanlaræn sayæsæ da az olmamæñtær.
Bütün bunlara raåmen Hoca ve teñkilatæ ayakta duruyorsa
takdir ve tebrike layæktær. Ve bu, Hoca’næn mehareti deåildir;
Allah’æn bir lütfudur. Kim Allah’a tevekkül ederse, kim
kendine deåil, Rabb’ine güvenirse, Allah ona kâfidir. Hoca
iñte bunun inancæ içindedir. Siz de buna inanæn!
Sonra, „En zor ñey nedir?“ biliyor musunuz? Devletsiz
bir toplumu idare etmek. Bir tek yaptæræcæ gücünüz var, o da
gönüllere hitab edip iman varlæåænæ, mesuliyyet duygusunu
harekete geçirmektir. Bu da her yerde ve her ñahæsta
tutmuyor. Eåer Hoca ha dediåi zaman binlerce adamæ bir
araya getirebiliyorsa, bu da yine Allah’æn lütfudur.
8- Hoca müslümanlara çatæyor:
Çaresiz kalanlar diyorlar ki, Hoca sert gidiyor, kâfirleri
bæraktæ da müslümanlara çatæyor!.. Hususiyle bu, çok
söyleniyor, ama buna açæklæk getirilmiyor! Hoca’næn çatmasæ
ne demek ve nasæl çatæyor? Kime sopa atmæñ, kime hakaret
etmiñ, kimin yolunu kesmiñ, kime baåærmæñ veya çaåærmæñ?..
Söyleyin! Allah için söyleyin! Hoca hakkæ söylemesin mi?
Yanlæñ gidenleri, batæl metod takib edenleri, taviz verenleri
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uyarmasæn mæ? Particilere „Æslam’da parti yoktur!“ demesin
mi? Nursîler ’e, Süleymanîler ’e, kavmiyetçilere,
sentezcilere, bey’atçilere, te’lifcilere: „Sizler rejimle içiçe
çalæñæyor, taviz veriyorsunuz? Caiz mi bu?!. Türk-Æslam
sentezinden bahsediyorsunuz? Doåru mu bu?!. Bid’atçælar,
en azændan fasæktærlar. Fasæka bey’at edilebilir mi? Edilmez!..
Partililere, tavizci kuruluñlara ve ñahæslara karñæ kesin tavær
koymuyorsunuz, belediye reis adaylaræna oy veriyorsunuz;
üstelik, partici zihniyete sahip, Tayyar zihniyetine sahip ve
benzeri zihniyetlere sahip kiñilere gazetenizde yer veriyor,
boy boy resimlerini basæyorsunuz; rejimin kontrolünde,
putun nazaretinde kolej açæyor, tedrisat yapæyorsunuz!..“
demesin mi? Yanlæñ yolda, batæl çizgide gittiklerini uyarmasæn
mæ?!.
Bunlaræ söylemek veya yazmak, müslümanlara çatma
mædær, onlara düñmanlæk mædær, yoksa onlaræ sevmek ve
onlara yol gösterip onlaræ irñad etmeye çalæñmak mædær?..
Niye meseleleri saptæræyorsunuz? Niye akæ kara, karayæ ak
gösteriyorsunuz? Hocalar olarak bunlar size yakæñær mæ?
Batæl sistemlerin arkasændan gidenleri, taviz üstüne taviz
verenleri Hoca olarak uyarmæyacaksænæz, uyaran, uyarmaya
çalæñan Hoca hakkænda da „Hoca sert gidiyor, müslümanlara
çatæyor...“ diye Hoca’yæ kötüleyeceksiniz!.. Bu olacak ñey
mi? Siz Allah’tan korkmuyor musunuz?!.
Hoca’næn yaptæåæ emr-i mâruf, nehy-i münker deåil midir?
Bu ise, ifade yönünden bazen sert olur bazen de yumuñak.
Yerine göre deåiñir. Kur’an’æn üslubudur. Mühim olan
müslümanlaræ anlayabilecekleri bir dille uyarmaktær. Ve bunu
yapma imanæn gereåi, kardeñlik hukukunun bir isbatædær.
Münafæklar ters yönde hareket ederler. Kur’an ñöyle der:
„Mü’min erkekler ve mü’min kadænlar birbirlerinin
velileri (dostlaræ ve yardæmcælaræ)dær. Æyiliåi emrederler,
kötülükten menederler, namazæ dosdoåru kælarlar,
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zekâtæ verirler, Allah ve Resulü’ne itaat ederler. Æñte
bunlar var ya Allah bunlara rahmet edecektir. Allah
azizdir ve hakimdir.“ (Tevbe, 71) Aynæ surenin 67. ayeti
de münafæklaræ, münafæklaræn durumlarænæ anlatær ve onlar gibi
olmaktan sakændærær.
9- Cevap vermeye tenezzül etmiyoruz:
Kimi hocalar var ki, ñöyle diyorlar: „Biz Cemaleddin
Hoca’ya cevap veririz ama, tenezzül etmiyoruz, lüzum
görmüyoruz.“ Yedikleri naneye bakæn; „Kedinin eli
pastærmaya yetiñmemiñ de ne de kötü kokuyor“ demiñ!
Cemaleddin Hoca binleri, yüzbinleri yanlæñ ve batæl yola
sürükliyecekde bizim efendi de buna müdahale etmiyecek
ve „Ben cevap vermeye tenezzül etmem!..“ diyecek!.. Özrü
kabahatændan daha büyük, deåil mi?.. Emr-i mâruf, nehy-i
anil münker farz deåil mi? „Münkeri gördüåünüz zaman,
elinizle, dilinizle veya kalbinizle engelleyin!“ ñeklindeki
beyan Æslam’æn emri deåil midir?
10- Hoca istiñareye riayet etmiyor, derler:
Bu öteden beri söyleyegeldikleri bir suçlamadær. Bu babda
ñunu söyliyelim: Pek yakænda 24. ñura toplantæsænæ
yapacaåæz.
11- Hoca oåluna görev vermiñ, diye Hoca’yæ itham ederler.
Oåluna görev vermenin Æslam’da yeri olmadæåæna fetva
getiren veya bir su-i istimali olduåunu isbat edin dendiåi
halde cevap alænamamæñtær.
12- „Hoca Kürtler'e karñædær“ derler. Defalarca isbat istemiñ
olduåumuz halde isbat eden çækmamæñtær.
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„Kim beni anmaktan (ve kitabæmdan) yüz çevirirse,
ñüphesiz ki onun için dar bir geçim vardær. Kæyamet
gününde onu kör olarak hasrederiz.“ (Taha, 124)
Ælâhî kanunun bir gereåi: Allah yanlæñ gidenleri uyarmak
üzere dünyevî cezalar verir. Æñte ayet-i kerime’ler:
„Belki (doåru yola) dönerler diye onlara, o en büyük
azaptan önce (cehennem azabændan) önce yakæn
azaptan (dünyadaki esaret, ölüm, fitne, aelæk gibi
felaketlerden, karæñæklæklardan) taddæracaåæz.“ (Secde,
21)
„Æñte biz böylece zalimlerin bazæsænæ bazæsæna,
kazanmakta olduklaræ ñeyler (günahlar) sebebiyle
musallat ederiz.“ (En’am, 129)
EY ANADOLU SAKÆNLERÆ!
Memleket maddeten de mânen de tehlikeli günler
yañamaktadær; iktisaden çöktüåü gibi mânen de çökmüñtür.
Siyasî ve idarî yönden de çökmüñtür. Millet evladæ kamplara
bölünmüñtür. Her kafadan bir ses gelmekte, yer yer birbirini
kurñunlamaktadær... Düñünün bir altmæñ öncesini? Düñünün
bir 12 Eylül öncesini ve sonrasænæ? Birbirini kurñunlamalar,
tutuklamalar ve hapishaneler!.. Mâlum: Tutuklularæn ve
mahkûm edilenlerin sayæsæ kærk bini añkæn! Bir nice
öldürülenleri hesaba kattæåænæz takdirde bu kadar bir gencin
katil oluñu, hayatlarænæ kaybediñi, elli bin anne ve babanæn
gözyañæ dökmesi, bunca çocuåun yetim, bunca hanæmæn
dul kalmasæna sebep olmadæ mæ? Hem de bir hiç uåruna!..
Bugünlerde de aynæ durum kendini göstermiyor mu? Yeni
nesil ve asker birbirini kurñunluyor, millet de iki ateñ
arasænda!.. Yazæk deåil mi millet evladæna, günah deåil mi
Ümmet-i Muhammed’e!.. Düñünün bir kere: Bu millet ne
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idi, ne hale geldi?!. Kur’an’æn sesini duyurmak, Æslam’æn
nurunu götürmek, insanca yañamalarænæ saålamak üzere,
Tuna boylarænda at oynatan, Viyana kapælarænæ zorlayan ve
nihayet dünyanæn üç mühim kætasænda hükümran olan bu
millet, bugün ne hale gelmiñ?!. Düñmanca gruplara
ayrælmæñtær; birbirinin evini basæyor, birbirini kaçæræyor veya
birbirini kurñunluyor!.. Bu gidiñin ucunda dünyada uçurum,
ahirette ise cehennem vardær!..
Sebep de yine mâlum: Kur’an’dan yüz çevirilmesi;
devletten ve devlet yönetiminden kaldærælmasæ, yerine ithal
malæ yabancæ kanunlaræn getirilmesi ve bunlaræn insanæmæzæn
madde ve ruh yapæsæna uymamasædær. Ænsanæmæz
müslümandær, müslüman bir millettir. Kendisinin örf ve
adetinin özelliåi vardær; kendisine mahsus nizamæ vardær,
hukuku vardær, Ñeriat’æ vardær, Kur’an’æ vardær ve bütün
bunlara inancæ vardær, hürmet ve saygæsæ vardær. Ferdî ve
aile hayatænæn, mahkeme ve mektep hayatænæn, basæn ve
yayæn hayatænæn, devlet ve siyaset hayatænæn inandæåæ ve saygæ
duyduåu ñer’î sistem ve nizama göre tanzim ve tatbik
edilmesi onun hem arzusudur hem de hakkædær.
Ey idareciler!
Elli-altmæñ yællæk bir tecrübe ile sabit oldu ki, yapælan
inkilablar ve getirilen yönetim sistemi iñe yaramadæ; birliåin
yerini tefrika, dostluåun yerini düñmanlæk, kalkænmanæn yerini
gerileme, yükselmenin yerini küçülme, güvenin yerini
güvensizlik ve nihayet yardæmlañmanæn yerini kurñunlama
aldæ!..
Bu mudur yeniliklerin getirdiåi? Bu mudur inkilablaræn
getirdiåi? Bu mudur muasær medeniyet seviyesine
yükselme? Bu mudur „Yurtta sulh, cihanda sulh!“
teraneleri?!. Millet borçtan batmæñ! Her sene faiz ödemekle meñgul!.. Açælan yara, verilen zarar sadece bu kadar
mæ? Hayær! Üstelik; meyhane ve kerhanelerin birbirini takib
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etmesi, millet evladænæ sarhoñ hale getirdi, namazsæz hale
getirdi ve aileleri huzursuz etti!.. Bununla da kalmadæ;
Namaz kælmayanlaræn, oruç tutmayanlaræn, zekât ve hac
farizesini yerine getirmeyenlerin sayæsæ az deåildir!
Komünistler; Elli-altmæñ senelik denemeden sonra,
komünizmin iñe yaramadæåænæ görünce komünist atalarænæn
nâm ve ñanlarænæ kitaplardan, heykellerini meydanlardan
kaldærdæklaræ halde hâlâ siz, atanæzæn batæl sisteminin
arkasændan daha ne kadar gideceksiniz?!. Ñurasænæ çok iyi
bilin ki, Berlin duvarlaræ yækældæ! Kemalist sistem de er-geç
yækælacaktær. Çünkü Kur’an ñöyle der: „De ki: Hak geldi,
artæk batæl yækældæ!..“ (Æsra, 81)
Ñeriat’æ kaldæran, Kur’an’æ susturan, ibadet ve taatænæ
terkeden, helal ve haram hükümlerini ayaklar altæna alan
ve bütün bunlara sebebiyet veren bir putun (M. Kemal’in)
arkasænda giden bir millete Allah yardæm eder mi? Etmez!
Üstelik onlaræ ve idarecilerini her yönden dar boåazlara
sokar, her yönden onlaræ alçaltæp ve küçültür, il ve âleme
karñæ onlaræ rezil ve kepaze eder ve nihayet onlaræ dünyada
da ukbada da hüsrana uåratær!..
EY MÆLLET!
Æslam Dini aynæ zamanda bir Ñeriat’tær, bir dünya nizamædær,
bir devlet kanunudur ve bir anayasadær. Bunun dæñændaki
kanun ve sistemler cahil cühelanæn heva ve heveslerinden
bañka bir ñey deåildir. Æñte Kur’an:
„Sonra (Resulü’m) seni de din emrinden bir Ñeriat
üzerine (me’mur) ettik. O halde sen ona uy, bilmezlerin
heva ve heveslerine uyma!’’ (Casiye, 18)
Allah, gönderdiåi ve indirdiåi hudut ve kanunlaræ tanæmayæp
kendi kafalaræna göre kanun yapanlaræ tekfir ediyor ve
küçültücü azapla onlaræ cezalandæracaåænæ bildiriyor. Æñte
ayet: „Muhakkak ki, Allah’a ve Peygamber’ine karñæ
hudut (kanun koyma) yaræñæna kalkmakta olanlar,
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kendilerinden öncekilerin uåradæklaræ zillet gibi zillete
uåratælmæñlardær. Halbuki biz, (kanunlaræmæzæ beyan
eden) açæk açæk ayetlerimizi indirmiñizdir. Bunlaræ inkâr
eden kâfirlere horlayæcæ azap vardær.“ (Mücadele, 5)
Allah’æn indirdiåi ve gönderdiåi kanunlaræ tanæmayæp kendi
kafalaræna göre hudut çizme yaræñæna kalkæñanlaræ hiçbir
mü’min, akrabalaræ olsalar dahi, sevemez, seviñemez. Zira
imanlaræ buna müsaade etmez. Onlarla seviñirse, din de
gider, iman da gider!.. Æñte ayet:
„Allah’a ve ahiret gününe iman eden hiçbir kavmin,
Allah ve Resulü’nün hükümlerine karñæ gelen (ve
beåenmeyen), kimselerle dostluk ettiklerini
bulamazsæn (onlaræ sevip sayamazlar). Æsterse onlar
babalaræ veya oåullaræ veya kardeñleri veya soylaræ
olsunlar!..“ (Mücadele, 22)
Hüküm ve hâkimiyyet ancak Allah’a aittir. O’ndan bañkasæ,
ister fert olsun ister topluluk olsun, kanun koyma yetkisine
sahip deåildir. Çünkü kanuna uyma ibadet etme
cümlesindendir. Yani bir kimse hangi kanuna uyarsa, o
kanun koyucusuna kul olmuñtur. Æñte Kur’an’æn ayeti:
„Siz, onun dæñænda kendinizin ve atalarænæzæn takmæñ
olduåu (boñ) isimlerden bañkasæna tapmæyorsunuz.
Allah onlara hiçbir delil indirmemiñtir. Hüküm (ve
hâkimiyyet) ancak Allah’ændær. O, kendisinden
bañkasæna ibadet etmemenizi emretmiñtir. Dosdoåru
din iñte budur. Fakat insanlaræn çoåu bilmezler.“ (Yusuf,
40)
EY MÆLLET EVLADI!
Kurtuluñun tek bir yolu vardær. O da Kur’an’æn beyani
vechiyle milletçe: Amir ve memurlariyle, hoca ve
talebeleriyle, öåretim üyeleri ve pañalariyle elhasæl devlet
reislerinden köydeki çobana kadar tevbekâr olmalæ, Allah’a
dönmeli; Allah’æn Kitab’æna, Allah’æn Ñeriat’æna dönmeli,
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anayasa Kur’an, devlet Æslam olmalædær...
Æñte kurtuluñun yolu budur, kardeñliåin yolu budur, saygæ
ve sevginin yolu budur elhasæl dünya ve ahiret saadetinin
yolu budur!..
Æñte Kur’an ayetleri:
„(Ey mü’minler!) Hep birlikte Allah’æn ipine sarælæn ve
(bölünüp) parçalanmayæn!“ (Ali Æmran, 103)
„(Ey Resulü’m! De ki:) O halde Allah’a (doåru) kaçæn
(O’na itaata koñun)! Çünkü ben O’nun tarafændan
gönderilmiñ apaçæk bir uyaræcæyæm. Allah’æn yanæna
bañka hiçbir ilâhæ katmayæn! Çünkü ben O’nun
tarafændan gönderilmiñ apaçæk bir uyaræcæyæm.“
(Vezzariyat, 50-51)
„Onlara: Allah’æn indirdiåi (kitaba) ve Peygamber’inin
(sünnet’ine) gelin denildiåi zaman, münafæklaræn senden büsbütün uzaklañtæklarænæ görürsün.“ (Nisa, 61)
„(...) Ey mü’minler: Hepiniz Allah’a tevbe ediniz (ve
emirlerini yerine getiriniz). Tâ ki, kurtuluña eresiniz.“
(Nur, 31)
„Bu (Kur’an), insanlara bir açæklama, (Allah’tan)
korkanlara bir yol gösterme ve bir öåüttür.“ (Ali Æmran,
137)
Ve iñte biz, bu gerçekleri parti bañkanlaræna ve partilerine,
hükümet erkânæna, üniversite hocalaræna ve talebelerine,
ordu mensuplaræna ve pañalaræna, vali ve kaymakamlara,
müdirân ve öåretmenlere, Diyanet’in hoca ve cemaatlerine,
patron ve iñçilerine, tüm kuruluñ ve liderlerine ve nihayet
köy ve sakinlerine tebliå ediyor ve diyoruz ki, gerçek
manada Allah’a kul, Peygamber’e ümmet olun! Kur’an’a,
Ñeriat’a dönün!.. Dönün de Æslam devlet olsun, ümmet ve
millet evladæ kurtulsun!..
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EY ÜMMET-Æ MUHAMMED!
Bir taraftan lanete uåramamak, bir taraftan da ñeref ve
mükâfata nail olmak için bu bir tebliådir. Kur’an ñöyle der:
„Ey Resulü’m! Rabb’inden sana indirileni tebliå et.
Eåer (bunu) yapmazsan, O’nun elçiliåini yerine
getirmemiñ olursun...“ (Maide, 67)
„O kimseler ki, Allah’æn gönderdiklerini tebliå ederler,
Allah’tan korkarlar ve O’ndan bañka hiçbir kimseden
korkmazlar. Hesap görücü olarak da Allah yeter.“
(Ahzab, 39)
„Hakikat ñu ki, delillerden indirdiåimiz ve doåru yolu,
biz kitapta insanlara açækca bildirdikten sonra
gizleyenler var ya, iñte onlara Allah lanet eder ve lanet
edebilenler de lanet eder. Ancak tevbe edenler,
düzeltenler ve gizlemiñ olduklaræ (hakikatlaræ) açæk açæk
beyan edenler var ya, iñte onlaræn tevbelerini kabul
ederim. Zira ben tevbeleri çok kabul ediciyim.’’ (Bakara,
159-160)
Tebliå ve davet bizden, tevfik ve hidayet Cenab-æ
Hakk’tan!

-1-

TÜM ÆSLAMÎ
KURULUÑLARI
BÆRLÆÅE DAVET

136

137

-1-

„Ey iman edenler! Allah’tan tam manasæyla korkun ve
korunun ve sizler ancak müslüman olarak ölün!
Hepiniz toptan Allah’æn ipine sæmsækæ sarælæn, parçalanæp
ayrælmayæn! Allah’æn üzerinizdeki nimetini hatærlayæn.
Hani siz, birbirinize düñman idiniz de Allah, kalplerinizi
birleñtirdi. Æñte O’nun nimetiyle hepiniz kardeñler
oldunuz ve yine siz, bir ateñ çukurunun tam kenarænda
iken oradan da sizi O kurtardæ. Æñte Allah, ayetlerini size
böylece açæklæyor ki, doåru yola eresiniz. Æçinizden
herkesi hayra çaåæran, iyiliåi emreden ve kötülükten
men eden bir topluluk olsun; iñte onlar kurtuluñ ve
yükseliñe erenlerdir. Ey mü’minler! Siz, kendilerine
apaçæk deliller geldikten sonra parçalanæp ayrælan ve
ihtilafa düñenler gibi olmayæn. Æñte onlar için çok büyük
bir azab vardær. O gün ki, bir takæm yüzler aåarær, bir
takæm yüzler de kararær. Yüzleri kararanlara gelince,
onlara: „Æmanænæzdan sonra inkâr ettiniz ha? Æñte inkâr
etmenize karñælæk azabæ tadæn!’’ denilecek. Yüzleri
aåaranlar ise, Allah’æn rahmeti içindedirler. Onlar orada
ebedî kalacaklardær. Æñte bunlar, sana hak olarak
okuduåumuz ayetlerdir. Allah âlemlere zulmetmek
istemez. Göklerde ne varsa, yerde ne varsa hepsi
Allah’ændær. Bütün iñler, ancak Allah’a döndürülecek.
Siz insanlar için çækarælmæñ en hayærlæ bir ümmetsiniz;
iyilikleri emreder, kötülüklerden menedersiniz ve
Allah’a inanærsænæz. Eåer Ehl-i kitab (yahudi ve
hæristiyanlar) iman etmiñ olsaydæ elbette kendileri için
hayærlæ olurdu. Mamafih, onlardan bir kæsmæ mü’mindir,
ekserisi de yoldan çækmaktadær.“ (Ali Æmran,102-110)
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Bir hülâsa:
Ali Æmran Suresi’nin 102-110. ayetlerinin mealini gördünüz.
Ñimdi bu meallerin bir hülâsasænæ göreceksiniz:
Æki emir: „Takva, müslüman olarak ölmek.“ Bunlardan biri
sebep, diåeri neticedir. Bunlardan biri, hakikat olarak diåeri
de mecaz olarak mü’minin elinde ve önünde...
Emrolunduåu takvanæn bir kaydæ var: „Hakkæyla takva!“
Bunun iki manasæ: Hakkæyla marifetullah, Allah yolunda
hakkæyla cihad vermek ve bu babda kimseden
korkmamak!.. Bu ilk ayetteki takva emrini, hakkæyla yerine
getirmenin ve dolayæsæyla müslüman olarak ölmenin ñartæ
da evvel emirde „Hablullah“tan ibaret olan Kur’an’a cemaat
halinde sarælmak ve asla tefrikaya düñmemektir. Bu da önce
Tevhid-i Kulub saniyen Tevhid-i Efal’dær ki, bunlar dinin en
büyük iki rüknüdür. Ñöyle ki: „Ben tek bañæma din ve imanæmæ
muhafaza ederim!..“ demek çok tehlikeli bir sözdür. Zira
tek bañæna kalmak isteyenlerin ve hatta gruplaræn iman ve
Æslam üzere ölmeleri çok ñüphelidir. Tek bañæna bir fert veya
bir grup, cebir ve tazyik altænda her ñeyi kaybedebilir. Bu
hikmete binaen olsa gerek ki, Allah Resulü (s.a.v.): „Allah’æn
yardæm eli cemaatle beraberdir,“ buyurmuñtur. O halde
dünyada en büyük feyiz ve kuvvet kaynaåæ cemaattær,
cemaatleñmedir. Cemaatlerini zayi ve periñan eden milletler
ve idareciler, kendileri de periñan olur. Nitekim: Hz. Æsa
dahi böyle bir cemaatæn lüzumuna inanmæñ ve kavmine
hitaben: „Kim, Allah yolunda bana yardæmcæ olacak?“
demiñti.
O halde, ilahî yardæmæn tecellisi ve Æslam’æn devlet olup
hakkæn ve adaletin teessüsü, ferd ve gruplaræn, „Hablullah“æn
etrafænda toplanmalaræna ve tek cemaat olmalaræna baålædær.
Birbirine zæd iki sænæf insan:
1- Kur’an etrafænda cemaat olmanæn iki feyizli neticesi:
Hayra davet eden; emr-i mâruf ve nehy-i münker yapacak
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olan ilim ve devlet gücüne malik, dünya ve ahiret saadetine
sahip ümmet olmak ki, iñte akyüzlüler bunlardær.
2- Kur ’an etrafænda toplanmayæp færka færka olan
kalabalæklardær ki, ayette beyan olunduåu gibi, hem
kendilerini büyük bir azab saracak hem de yüzleri kapkara
olacaktær. Ve nihayet kendilerine: „Æmanænæzdan sonra
küfre mi saptænæz? Öyle ise bu azabæ tadæn!“ denecek!
Ey ferd ve gruplar! Ey Süleymanîler ve mensublaræ, Ey
Nursîler ve mensuplaræ, Ey particiler ve mensuplaræ, Ey Millî
Görüñ ve mensuplaræ, Ey kurslar, yurtlar, kolejler açanlar
ve mensuplaræ, Ey vakæf kuranlar ve mensublaræ, Ey dergi
yazarlaræ ve mensublaræ ve Ey Diyanet ve mensublaræ!..
Æñte gördünüz: Ali Æmran Suresi’nin bir kaç ayetindeki
Rabb’ülâlemin’in emir ve tavsiyelerini! Bu ayetlerin bir
taraftan dehñet ve ñiddeti karñæsænda diåer taraftan da
arzettikleri son derece hayatî önem karñæsænda artæk neyi
bekliyorsunuz? Teneñire çækmayæ mæ? Yoksa kæyamet
sabahænæ mæ? O zaman herñey artæk biter!.. Binaenaleyh,
Allah’tan korkun, kendinize acæyæn ve aklænæzæ bañænæza alæn!..
Aksi halde ne sizleri bañænæzdaki liderler kurtarær ne de siz
onlaræ!..
Zâlimden ne imam olur ne de Halife:
Ñurasæ da çok iyi bilinmelidir ki, birliåe yanañmayanlar;
bir taraftan farzæ terk etmekte bir taraftan da haram
iñlemekte ve dolayæsæyla zâlim ve fasæk olmaktadærlar!..
Bu halimizle, Allah’æn tasvir ve tavsif ettiåi „En hayærlæ bir
ümmet’’ olmamæz ñöyle dursun, zalim ve fasæk olmaktan
kendimizi nasæl kurtaræræz? Ve böyle bir ümmete Allah nasæl
devlet verir? Zalim idareciler imam olur mu? Halife olur
mu? Allah, „Zalimler benim ahdime eriñemez!“ demiyor
mu? (Bakara,124) Keza; birliåe yanañmayan bu zalim
liderler, gruplarænæ da beraberlerinde cehenneme götürürler.
Kur’an ñöyle der:
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„Zulmetmiñ olanlara en ufak meyille meyletmeyin,
sonra size ateñ çarpar ve Allah’tan bañka dost da
bulamazsænæz yardæm da göremezsiniz.“ (Hud,113)
Toplanma noktasæ:
Toplanma noktasæ tesbit edilmiñ, birlik yolu gösterilmiñtir.
Beñ senedir neñriyat hayatæna intikal etmiñ olan ve „Tüm
Æslamî Kuruluñlara Tebliå“ bañlæåænæ tañæyan bildirimizde
de sizlere tebliå etmiñtik. Zikre ñâyan herhangi bir tenkide
mâruz kalmayan bildirideki aynæ ñeyleri kiraren sizlere
duyuruyor, sizleri birliåe davet ediyor ve diyoruz ki:
1- Birleñmenin hükmü:
Ferd ve gruplaræn bir araya gelip tek vucud halinde bir
cemaat oluñturmalarænæn hükmü farzdær, Allah’æn kesin
emridir. Ayræ ayræ olup tefrika meydana getirmenin veya
cemaatleñmeye engel olmanæn hükmü ise haramdær. Ali
Æmran Suresi’nin 103. ayeti bunun bir ifadesidir.
2- Birleñme nerede:
Toplanma yerimiz; Kur’an’dær, Kur’an’æn etrafædær. „Kaynak
Kur’an, örnek Peygamber“ düsturu esastær.
3- Fækæh ve Akaid:
Merci; Ehl-i Sünnet fækhæ ve Ehl-i Sünnet akaididir.
Mezhebsizliåe ve mezheb deåiñtirmeye karñæyæz.
4- Diåer itikadî mezheplere bakæñæmæz:
Ehl-i Sünnet olduåumuza göre, Æran’a ve Ñia mezhebine
ve diåer itikadî mezheblere bakæñæmæz, Ehl-i Sünnet
bakæñænæn aynædær.
5- Gaye ve hedef:
Gaye ve hedef, Æslam’æn devlet olmasædær.
6- Metod ise, peygamberî bir metoddur, yani tebliå
metodudur.
7- Tebliå devrinde ilmî ve fikri zeminde kalæp kaba kuvvete
bañvurma yoktur. Keza; tebliå açæk, net ve kesin,
teñkilatlanma gizlidir.
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8- Tebliå vasætalaræ her meñru vasætadær.
9- Ñura esastær.
10- Ümmet noktasændan hareket edilir; ærk,renk,dil ve bölge
farkæ yoktur.
11- Devlet modeli Asr-æ Saadet’tir; yani nübüvvet üzerine
kurulan Hilâfet’tir. (A. b. Hanbel, c. 4, s. 273)
12- Kur’an dili ve Kur’an alfabesi esastær. Kur’an dili
müñterek bir dil olup herkes ana dilinde serbesttir.
13- Taviz vermek, rejimle uzlañmak yoktur.
14- Emir ñura ile gelir.
Emir’in vasæflaræ: Takva ehli, on iki ilme vakæf, cesarete
sahip, mal varlæåænda gözü yok, idarî kabiliyete sahip, taviz
vermediåi, uzlañmaya gitmediåi sabit, fetvaya muktedir
olmalædær. Ve bütün bunlar tatbikatæyla sabit olmalædær.
Seçim: Umumî emir, ñura tarafændan, ñura ise ümmet
tarafændan seçilir.
15- Herñey fetvaya baålædær.
Not:
1- Muhteva, basæn yolu ile tenkide açæktær.
2- Mevcut ñartlar engeldir diyenler, bilmeli ki, birleñmeye
„Evet“ demiñ olanlarda da aynæ ñartlar yok mu? Öyle ise
ileri sürdükleri ñartlar mâzeret deåil, beynamaz özrüdür.
3- Çoåaltælæp bütün kuruluñ mensublaræna gönderilecektir.

-1-

142

Cemaleddin
Hocaoålu (Kaplan)
Kimdir?
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Cemaleddin Hocaoålu, Anadolu sakinlerinden olup, Reñid
ve Hatice’den doåmadær.
Doåum tarihi ve doåum yeri:
Erzurum vilayetine baålæ Æspir kazasæ Dangis (yeni ismi
Gündoådu) köyünde dünyaya gelmiñtir. Doåum tarihi miladî
olarak 1926’dær. Rumî olarak ise 1342’dir. Hicrî tarih olarak
da 1347’dir.
a) Tahsili:
Cemaleddin Hocaoålu Kur’an-æ Kerim’in hæfzænæ (yani
hafæzlæåænæ); Sarf, Nahiv, Mantæk ve Belaåat gibi Ulum-i
Arabiyye’yi; Usul-i Fækæh, Usul-i Tefsir, Usul-i Hadis ve Usuli Akaid gibi usul ilimlerini; Fækæh, Tefsir, Hadis ve Kelam gibi
füru’ ilimlerini genelde babasændan tahsil etmiñtir.
Ayræca Erzurum merkezindeki imamlæåæ særasænda, Erzurum müftüsü Merhum Sadæk Efendi’nin okutmakta olduåu
Molla Cami, Mantæk, Muhtasar’ul-Meani ve Usul-i Fækæh gibi
derslerine katælmæñtær.
b) Ælk, Orta ve Lise tahsili:
Askerliåini yaptæktan sonra Ælkokul, Ortaokul ve Lise
tahsilini haricten vermek suretiyle, üç sene civarænda Erzurum Lisesi’nden mezun olmuñtur.
c) Üniversite tahsili:
Yañ 36 olmuñtu. Mezkûr mektepleri bitirdikten sonra bir
de üniversite tahsili yapmak üzere Ankara Ælahiyat
Fakültesi’ne kaydolmuñ, 40 yañæna yaklañænca bu
fakülteden mezun olmuñtur.
d) Resmî ve gayrî resmî olarak yaptæåæ vazifeleri:
Æmamlæk, Vaazlæk, Müfettiñlik, Diyanet Æñleri Personel
Dairesi Bañkanæ, Diyanet Æñleri Reis Muavinliåi, Adana
Müftülüåü, Türkiye Din Görevlileri Federasyon Azalæåæ,
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Avrupa Milli Görüñ Teñkilatlaræ Tebliå ve Ærñad ve Fetva
Komsiyonu Bañkanlæåæ, Æslamî Cemiyet ve Cemaatler Birliåi
Umumî Reisliåi, Anadolu Federe Æslam Devleti Reisliåi ve
nihayet Hilâfet Devleti Reisliåi, yani „Emîr’ül-Mü’minîn
ve Halîfet’ül-Müslimîn“ vazifelerine getirilmiñtir.
Bunlardan bir kæsmænda vazife müddetleri kæsa olmuñ ise
de bir kæsmænda uzun olmuñtur. Mesela müfettiñlik gibi bazæ
vazifeler altæ ay gibi kæsa süreli olmuñ, imamlæk vazifesi 11
sene, müftülük vazifesi 15 sene sürmüñ, Æslamî Cemaatler
Birliåi Emirliåi 10 sene olmuñtur.
70 yæl sonra dibe-köñeye itilen, hor ve hakir görülen Hilâfet
Devleti'ni cesaretle ihya ve ilan eden, Emîr'ül-Mü'minîn
ve Halîfet'ül-Müslimîn Cemaleddin Hocaoålu (Kaplan)
bin Reñid uåruna mücadele verdiåi Rabb'isine, 15 Zilhicce
1415'e tekabül eden (15 Mayæs 1995) Pazartesi günü saat
12.50’de Hilâfet bayraåæ altænda kavuñarak ñehadet ñerbetini
içmiñtir.
Bu vesileyle Hilâfet Devleti'nin Ñûra üyeleri,
müslümanlaræn bir saat bile Halife'siz kalmasæ caiz
olmadæåændan 16 Zilhicce 1415 (16.05.1995) günü bir
toplantæ yaparak, Hilâfet makamæna Merhum Halife'mizin
tavsiyesini de nazar-æ itibare alarak, Ulûm-i Arabiyye ve
Ulûm-i Ñer'iyye'yi babasænæn rahle-i tedrisatænda tâlim ve
tahsil yapan Muhammed Metin Müftüoålu (Kaplan) Hoca'yæ
Halife olarak seçtiklerini ve bey'at etmiñ olduklarænæ bütün
bir dünyaya ilan ettiler.
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Gayemiz Æslam'æn devlet
olmasædær!
Anayasamæz Kur'an,
kanunlaræmæz Ñeriat'tær!
Metodumuz tebliådir
tebliådir,,
Peygamber metodudur!
Kaynaåæmæz Kur'an,
Sünnet ve Æcma ile
Kæyas'tær!
Örneåimiz ve önderimiz
Hz. Muhammed'dir!
Kullanacaåæmæz vasætalar
belli ve meñru vasætalardær!
Niyyetimiz ve nihaî
gayemiz:
Mevlâ'mæzæn ræzasænæ
kazanmak, dünya ve ahiret
saadetina mazhar
olmaktær!
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