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MUKADDIME
RAHMETLI HALIFE’MIZIN ESERLERINI YAŞATACAĞIZ!
Insanlar eserleriyle yaşarlar!
Hele o eserler maneviyata dayanırlarsa!
Onun için Rahmetli Halife’mizin bize bırakmış olduğu manevî hazine
mesabesindeki, „Çocuklarla Dinî Sohbetler“ dizisinin birincisi olan „IMAN“ başlıklı bu
eseri, siz küçük ve büyük okuyucularımız için peyder pey Ümmet-i Muhammed
Gazetesi’nin sütunlarında yayınlanarak, tekrar baskıya verilmiştir.
Bu eseri pür-dikkatle okuyup, belleyerek, imanlı bir hayat sürmemiz, bizim en
büyük şiarımızdır!
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MUKADDIME
Hamd ve sena, hikmet sahibi olan Allah’a (c.c.); salât-ü selam da kendisine hikmet verilen
Hz. Muhammed’e (s.a.v.), hâkimiyyetin sadece Allah’a mahsus olduğuna inanan ve bizzat
yaşayan âl ve ashabına ve kıyamete kadar gelecek Tevhid ehline olsun!..
Islam’ı anlatacak, insanlara doğru yolu gösterecek Peygamber varisi âlimler daima gelmiştir.
Bu âlimler emr-i bil-mâruf ve nehy-i anil-münker görevini ifa etmiş, yani iyiliği emretmişler,
kötülükten de insanoğlunu sakındırmak için çaba göstermişlerdir.
Işte günümüz asrın değerli âlimlerinden olan, Islam davasının büyük kahramanı Merhum
Emîr’ül-Mü’minîn ve Halîfet’ül-Müslimîn Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan) zor şartlar altında
Islam davasını yazılarıyla, çeşitli konuşmalarıyla anlatmaya çalışmıştır. Kendisinin hakkı ve
gerçeği konuşması Islam düşmanlarını korkutmuş ve bu sebeple kemalist rejimi Halîfet’ülMüslimîn Cemaleddin Hocaoğlu’nu önce vatandaşlıktan çıkartmış, mal varlığına el koymuş
ve daha sonra da hakkında idam cezası ile dava açmıştır. Hatta fikir ve düşünce hürriyeti var
diye iddia edilen Avrupa ülkeleri bile kendisine konuşma yasağı koymuştur. Bununla da
kalınmamış, Avrupa’da yaptığı konuşmalardan ve Islam birliğini sağlamaya çalıştığından
dolayı kendisine defalarca para cezası verilmiştir.
Elinizdeki bu eser, Merhum Cemaleddin Hoca’nın müftülük yaptığı dönemde Adana Yağ
Camii kürsüsünde ve Avrupa’nın muhtelif şehirlerinde yapmış olduğu vaaz ve
konferanslarındaki hitabeleri kasetlerden çözülüp yazılarak sizlerin hizmetine sunulmuştur.
Merhum Emîr’ül-Mü’minîn ve Halîfet’ül-Müslimîn Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan) Efendi her
ne kadar kendileri fani olsa da, eserleri hayattadır ve kıyamete kadar devam edecektir.
Insanlar eserleriyle yaşarlar!
Işte Peygamberimiz’in (s.a.v.) buyurduğu bir hadis-i şerif bu beyandadır:
„Insan ölünce kendisinden ameli kesilmiş olur. Bundan üç şey müstesnadır: Onlar da
ya sadaka-i cariye’dir veya kendisinden istifade olunan ilimdir veyahut da kendisine
dua eden salih evladdır!“
Hz. Ali de, „Öldükten sonra da yaşamak istiyorsan ölümsüz bir eser bırak!“ demek
suretiyle bu gerçeği vurgulamaktadır.
Yetiştirilen ilim talipleri ve telif edilen faideli kitaplar da, kendilerinden istifade olunan birer
ilim eseridir!
Feyizli, bereketli böyle bir eseri sizler okumak için kütüphanenizin başköşesine koymakla
evinizi aydınlatacaksınız!
Hep birlikte bu eserlere sahip çıkalım ve yaşatmaya devam edelim!
Allah (c.c.) tüm Ümmet-i Muhammed’i asırlar boyu aydınlatacak olan bu eserleri bize
bırakan Merhum Cemaleddin Hoca Efendi’ye rahmet etsin!
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Işte bu kitap, merhum
cennetmekân
Emîr’ül-Mü’minîn ve Halîfet’ülMüslimîn Cemaleddin Hocaoğlu
(Kaplan)’ın
Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde ki,
konferans ve toplantılarda yapmış
olduğu konuşma kasetlerinden
çözülerek hazırlanmıştır!

Emîr’ül-Mü’minîn ve Halîfet’ül-Müslimîn Cemaleddin
Hocaoğlu (Kaplan)
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Hicrî 1400’e tekabül eden 1980
yılında Adana Yağ Cami’nde tüm ya-saklamalara rağmen
yapmış olduğu ve „Hoca Türkiye’de iken konuşmadı,
Almanya’ya gelince konuşmaya
başladı!“ diyenlere bir şamar
mesabesinde olan Ramazan sohbeti:

Iki Anayasanın
Mukayesesi
Ya Ilah’el-Âlemin ve Ya Rabb’el-Âlemin!
Cümlemize ve cümle müslümanlara, inayetler, hidayetler ihsan eyle ya Rabb’i!
Uzaktan-yakından bu Cami-i Şerif’e gelen din kardeşlerimizin ve bizim, kusur ve
küsürlarımızı, hata ve günahlarımızı afvu mağfiret eyleyip, onların da bizim de
makamlarımızı Cennet’ül-Firdevs eyle Ya Rab’bi!
Ya Ilah’el-Âlemin ve ya Rabb’el-Âlemin!
Tefsirini yapmış olduğumuz Furkan Suresi’nin ve bu arada şu anda okuduğum Hicr
Suresi’nden bir kaç ayet-i kerime’nin manasını idrak eden, ruhuna nüfuz eden,
şuuruna varan, gereğini yerine getiren ve dolayısıyla dünyada da, ahirette de mesut
ve bahtiyar olan kullarından eyle Ya Rabb’i!
Ya Ilah’el-Âlemin!
Bizlere, Kur’an hakikatlarını hatadan uzak olarak ve anlaşılır bir şekilde beyan etme
yolunda hüsn-ü tabirler, şu dinleyen cemaat-i müslimîne de, hüsnü kabuller ihsan
eyle Ya Rabb’i!
Söylenen bu nasihatların ve dinlenen bu kelamların, bu beyanların, sadece ve
sadece rızana uygun olmasını cümlesine ve cümlemize nasib-ü müyesser buyur, Ya
Rabb’i!
Ve yine bu arada ya Ilah’el-Âlemin!
Büyük kitabının gerçeklerini, hakikatlerini ifade ederken bizleri, göze görünür ve
görünmez şeytanların şerrinden, tecvirinden, melanetinden muhafaza buyur Ya
Rabb’i!
Bugün, Ramazan-ı Şerif’in 27. günüdür. Ramazan 1 derken, 27. günü de geliverdi.
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Yıl, hicrî olarak 1400; Vakit, Cuma namazına yakın bir vakit. Yer, Adana Yağ
Cami Şerifi!
Mevzumuz: Iki Anayasanın Mukayesesi!
Ikisi arasında bulunan çelişmeler, çatışmalar nelerdir? Bunları, zamanın verdiği
imkân nisbetinde ve Cenab-ı Hakk’ın inayet ve izniyle, Efendimiz Hazretleri’nin
feyziyle, siz müslümanların da dua ve bereketiyle ifade etmeye çalışacağım.
Size bir kere daha söylemiştim. Bir Cuma gününde okumuştum. Hicr Suresi’nde,
son ayet-i kerime’lerde, „Emrolunduğunuz şeyi kırın!“ buyurulmaktadır. Cenab-ı
Hakk, başta Resul-i Kibriya’sına (Peygamberimiz’e) ve onun zımmında da onun
hizmetini kıyamete kadar devam ettirecek âlimlere, ulemaya hitaben buyurur ki:
„Emrolunduğunuz şeyi kırın!“
Ne demek: „Emrolunduğunuz şeyi kırın?“
Emrolunduğunuz meseleleri, hakikatleri, Kur’an hakikatlerini Allah’ın emir ve
yasaklarını öyle anlatın ki, hiçbir engel ortada kalmasın, perdeler kalksın, engeller
kırılsın. Ve öyle anlatın, öyle güçlü-kuvvetli haykırın ki, yola gelmemiş olan ve
gelmemekte direnen, inad eden insanların kafasına vururcasına, kafalarını
çatlatırcasına, zangır zangır onları yerlerinden hoplatırcasına beyan edin, tebliğatını
yapın! Artık bunun zamanı gelmiştir!..
„Ya Rabb’i! Nasıl yapayım? Böyle sert çıkışla, sert ifade ile onları yerinden
hoplatacak derecede beyanlarla, beyan tarzları ile nasıl yapayım? O putperestler,
bana dil uzatır, hücum eder!“
Cenab-ı Hakk cevap veriyor:
„Onların savuracakları tehditlere, size yapacakları zarara iltifat etme! Korkma!
Onlar, ne söylerlerse söylesinler, onlar ne gibi tehditlerde bulunurlarsa
bulunsunlar, sen hiç korkma, onların ağzına bakma! Onlar varsın, zırlasın
dursunlar!“
„Ey Resul-ü Ekrem! Ben senin arkandayım. Yardımım seninle beraberdir. O,
Islam dininin ve onun büyük kitabı olan Kur’an kanunlarının, Şeriat ahkâmının
alaycısı, alaya alan o kimselerin hakkından gelirim, korkma!“
„Şayet onlar bu sert çıkışların karşısında yola gelirlerse gelirler, gelmezlerse
onları yerin dibine geçiririm. Sen bundan korkma, korkun olmasın!“
„O müşrikler, o put perestler ki, onlar Allah’ın yanında Allah ile beraber başka
bir ilâh tanırlar.“
Yani bazen kâinatın sahibi ve yaratıcısı olan Allah’a kul olmaya çalışırlar, bazen de
kendilerine „Ilâh“ kabul ettikleri, put ve tağut kabul ettikleri kimselerin veya şeylerin
(heykellerin) yolundan giderler. Sıkıştıkları zaman „Allah“ derler, rahata kavuştukları
zamanda başkasını çağırırlar, „Ey putum!“ derler, „Ey atam!“ derler...
Bundan bir kaç gün önce sizlere ne demiştim? Demiştim ki: Cuma günü aziz bir
mübarek gündür: Kadir gecesinin günü feyizli, bereketli bir gün!
Furkan Suresi’nin tefsirini bitirdik. Cuma günü de kısaca özetini yapacağız. Ve
ondan sonra da, esas mevzumuza geçeceğiz.
Bu surenin özeti şu dört meseleden ibarettir:
1- Allah’ın birliğini her yönüyle kabul etmek, O’na asla eş ve emsal kabul etmemek!
2- Kur’an’ın, Allah’ın kelamı ve O’nun ahkâmını beyan eden bir kitap olduğuna
inanmak;
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3- Hz. Muhammed’in peygamberliğini bütün delilleriyle isbat etmek. Bütün bu
meselelerde ileri sürülen fikirleri cerh etmek, red etmek, ileri sürülen tereddüt ve
şüpheleri gidermek;
4- Hakkıyla kul olmanın, Rahman’a, Allah’a hakkı ile kul olmanın yolu nedir, şatları
nedir?
Onları da ayet-i kerime’lerin beyanına ve ifadelerine dayanarak sekiz (8) şey
olduğunu söyledik. Sekiz (8) tane vasfı siz, kendinizde bulundurursanız Allah’ın,
halis-muhlis ve seçkin kullarından, Allah dostlarından olursunuz!
Bunlar:
1- Allah ile beraber başka bir ilaha tapmamak. Allah ile beraber başka bir ilaha
„Senin de yolundayız, senin de izindeyiz!“ dememek. Daima ve daima „Allah birdir!“
„hakikatler (gerçekler) sadece O’nun (Allah’ın) kitabında yer alır“ demek. Hakk yol
O’nun târif ettiği, gösterdiği yoldur. O’nun gösterdiği Kur’an yolunun, Islam yolunun
dışındaki yolların hepsi batıldır, şirk yoludur, küfür yoludur!
Bu, 67. ayetten ibaret olan, 3., 4., 5., 6., 7. sayfadan üç satır fazla olan bu sure-i
celile’de ağırlık merkezi nedir biliyor musunuz? Şirkle mücadele, putperestlikle
mücadele! Hemen hemen her sayfada putperestlikten bahseden ayetler var.
Zannetmeyiniz ki, putperestlik, putlara tapma, tağutların yolunda olma, cahiliyyet
devrine mahsus bir keyfiyettir. Hayır, her devirde, bunun örneklerine rastlanabiliyor;
Kıyamete kadar da öyle olacaktır!
Bir ara size söylemiştim: Kur’an-ı Kerim’de 160’tan fazla ayet-i celile’de şirkle,
putperestlikle mücadeleye yer verilmiştir.
Bazen düşünürdüm: „Ya Rabb’i! Nedir bunlar? Niye, bu kadar şirkten,
putperestlikten bahsediyorsun?“
„Artık onun devri geçti!“, „Putperestlik çağı kapandı!“ gibi sözleri şimdi anlıyorum.
Demek ki, her devirde putperestlik kendisini gösterebiliyor.
Bazı insanlar, bazı beyinsiz kısa akıllı insanlar veya Islam’ı içinden yıkmak isteyen
kötü maksatlı insanlar, ne yapıyorlar? Allah’ın birliğini, Islam’ın hakikatlerini
gölgelemek, gizlemek ve bertaraf etmek için bazı insanları putlaştırıyorlar.
„Yol, emniyet, yükseliş, kurtuluş senin yolundur, senin yolunda ve senin izindedir!“
diye kendileri gibi aciz insanlara tapıyorlar.
Ne demiştim? Çok tuhaf karşılıyacaksınız. Ama bir vakıa:
Türkiye’de maalesef, kendilerine inanılan iki ilâh var:
Birisi yerleri-gökleri yaratan, herşeyi bilen, herşeyi gören gerçek Ilâh, Allahü
Azimüşşan!
Ikincisi de, Istiklal Savaşı’nın başkumandanı olan M. Kemal!
„Canım olur mu, kim tapıyor ona?“
Az sonra bunları izah edeceğim.
Şu Ramazan-ı Şerif’in mübarek günlerinde bizde vebal kalmasın. Bir çok kişiler -M.
Kemal’in lehinde ve aleyhinde konuşmayacağım- onu maske ederek iç ve dış Islam
düşmanlar, yürütmek istedikleri melanetleri onun maskesi altında yürütmeye
çalıştılar. Onu söyleyeceğim! Yalnız, kemal-i sükunetle ve sabırla dinlemenizi
istirham
ediyorum!
Memlekette maalesef bir putperestlik hâkimdir! Sadece ona inananlar var. Sadece
Allah’a inananlar var. Bir de, bu ikisi arasında ikisine de inananlar var. Sıkıştıkları
zaman „Allah“, rahata kavuştukları zaman da „Atam!“ derler.
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Dolayısıyla memlekette, iki çeşit anayasa var:
Birisi bugün devleti yöneten, 1924’le başlayan ve 1961 anayasası ile değiştirilen ve
devam eden anayasa, diğeri de, Kur’an-ı Kerim; Islam anayasası, Allah’ın
anayasası!..
Iki tane anayasa:
Kemalizmi din haline getirmeye çalışan çevreler var. Dolayısıyla Türkiye’de iki din
vardır -ki hıristiyanları ve yahudileri saymıyorum, onlar belli- bunlardan biri Islam,
diğeri de demin ismini söylediğimdir: Kemalizm!
Iki türlü kanun vardır şu memlekette: Biri, 1961 Anayasası’na dayanılarak yapılan,
ondan kaynaklanan kanunlar, diğeri de Kur’an kanunları, Islam kanunları!
Iki anayasanın birbirine ters düşen bazı hükümleri var. Yirmi sekiz (28) tanesini
tesbit ettim ve daha da tesbit edilebilir. Ters düşen; biri „Evet“ diyor, biri „Hayır“ diyor.
Biri „Haram“ diyor, diğeri „Helal“ diyor!..
Müslümanlar da şaşırdı: Hangisine inanacak, hangisine göre işlerimizi,
muamelelerimizi, münasebetlerimizi yürüteceğiz?
28 aykırılık, birbirine ters düşen maddeler:
Iki anayasanın biri, 1961 anayasası, diğeri de Kur’an-ı Kerim, Allah’ın anayasası!
Kaynakları:
Kaynak yönünden bunlar, birbirine ters düşer.
Kur’an-ı Kerim nedir? Allah’ın kelamıdır, sözüdür. Neye dayanır? Neden
kaynaklanır? Allah’ın şaşmaz ve sonsuz ilminden!
Furkan Suresi’nden bir ayet-i kerime: „De ki ey Resulüm! Kur’an hakkında tereddüt
ve şüphe edenlere söyle! O, öyle uydurma bir kitap değil. Geçmişlerin masalları da
değil. O, yerlerde-göklerde, bütün esrar ve incelikleri bilen Allah’ın ilmine dayanan bir
kitaptır. Yerlerde-göklerde bütün esrarı en ince noktalarını bilen, idare eden Allah’ın
ilmine dayanan bir anayasadır. Hele insanoğlunu bütün maddesiyle-manasıyla,
ruhuyla-bedeniyle en ince noktalarına varıncaya kadar, geçmişiyle-geleceğiyle,
erkeği ile kadını ile, zengini ile fakiri ile yegane tamamıyla bilen bir Zat-ı Vacib’ülVücud’un ilmine dayanan bir anayasadır, Kur’an!..
1961 anayasası neye dayanır? Dayandığı noktalardan birisi: Atanın devrimleri
doğrultusundadır...
Anayasanın üçüncü maddesi şöyle: „Atatürk devrimlerine bağlılığının tam şuuruna
sahip olarak...“ Hareket noktasından birisi bu!
Bir de müslüman olmayan milletlerin anayasasını örnek alırlar. Müslüman olmayan
milletler. Batının, küffar diyarının hıristiyanlık esasına dayanan batılıların
anayasalarına dayanır.
Işte iki anayasa kaynak itibariyle, taban tabana zıttır!
Biri, Allah’ın şaşmaz ve sonsuz ilmine dayanır, diğeri de hatalarla dolu, insan
kafasına dayanır, beşer kafasına dayanır.
Işte iki anayasa! Değerlendirmesini sizler yapacaksınız, size bırakıyorum!
2- Hâkimiyyet meselesi:
Kur’an anayasasında hâkimiyyet, kayıtsız ve şartsız Allah’ındır. Kanun koyma,
hukuk nizamını vaz etme yetkisi sadece ve sadece Allah’a mahsustur.
1961 anayasasında ise, hâkimiyyet kayıtsız şartsız miletindir, insanlarındır. Şimdi bu
anayasaya göre;
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Madde: 4- „Egemenlik (hâkimiyyet) kayıtsız ve şartsız Türk milletinindir!“
Bir tarafta millet ve devlet idaresinde söz sahibi insanlar oluyor, mutlak acz
içerisinde bulunan, hatalarla dolu olan insanlar, yaratıklar söz sahibi oluyor, bir tarafta
da, yani Kur’an anayasasında da herşeyi bilen, herşeyi gören, insanın geçmişini,
geleceğini tam manasıyla bilen Allahü Azimüşşan’a oluyor!
Bu bir iman meselesidir, beyler!
Hâkimiyyet; insanların gerek dünyevî yönden, ictimaî hayatlarında, gerekse devlet
idaresinde söz sahibi olmaları, kanun koymaları demektir. O halde kanun koyma
yetkisi yani hâkimiyyet kime aittir? Demin de söyledim: Tabi ki, Allah’a aittir! Buna,
böyle inanacaksınız! Bu iman meselesidir! Işte aradaki çelişme: Hangisine
inanacaksınız?..
3- Din-devlet bütünlüğü:
Kur’an anayasasına göre din devlet bütünlüğü vardır. Buna göre ne
din devletten ayrılabilir, ne de devlet dinden ayrılabilir. Bunlar, ruhla beden gibi
birbirini tamamlayan, iki unsurdur.
Islam’a göre devlet, mutlaka dine dayanacak, Allah’ın hâkimiyyetine, Allah’ın
anayasasına dayanacak. Devlet reisi sadece ve sadece Allah kanunları, Şeriat’ın
kanunları uygulanıyor mu, uygulanmıyor mu onun kontrolünü yapacaktır.
Efendimiz bir mübarek hadis’lerinde bakınız ne buyuruyor:
«Islam ile devlet, din ile devlet iki kardeştir!» Biri olmadan diğeri işe yaramaz.
Devlet, dine yardımcı olacak, din de devlete yardımcı olacak! Ama bugün 1961
Anayasası’na göre devlet laiktir. Ne demek laik? Laik demek: Devlet ayrı, din ayrı!..
Ruhla bedeni birbirinden ayırırsanız ne olur? Adam ölür! Böylece ne din bir şeye
yarar, ne de devlet bir şeye yarar!
Işte Türkiye’nin bugünkü yürekler acısı durumu, bunun bir neticesidir. Memlekette
ne din fonksiyonunu, görevini yapabildi, ne de devlet!
Kaldı ki, özellikle din yapamadı. Çünkü, dinin hükümleri birer birer terk edildi,
namaza varıncaya kadar, oruca varıncaya kadar...
Artık Türkiye’de bir çok aile ve çevrelerde, helal-haram diye bir şey bahis mevzu
değildir. Devlet, dine sahip çıksaydı, haddine mi oruç tutan müslümanlara karşı,
müslüman geçinen birisi sigara tüttürsün... Onun canına okur devlet!
Laik bir devlet, dinden uzak bir devlet demektir; Dinden uzaklaştırılmıştır! Diğer
taraftan1924 anayasasında bir madde vardı: “Devletin dini, Din-i Islam’dır!” Ve o
güne kadar tarih boyunca hep bu madde vardı. Fakat bu tarihten (1924) sonra, o
madde anayasadan kaldırıldı ve bu suretle devlet Islam’dan, dinden uzaklaştı!
“Devlet ayrı, din ayrı!” derseniz ne olur? Devlet dinsiz, din de devletsiz kalır!
4- Birlik ve beraberlik, kardeşlik meselesi:
Kur’an anayasasına göre bütün müslümanlar bir ümmettir ve soyu, dili, ırkı ne olursa
olsun birbirlerinin kardeşidir! „Ancak, mü’minler kardeştir!“ demiyor mu? Allah ve
Resulü’ne inananlar birer kardeştir, birbirinin kardeşidir demiyor mu?
Sınırlamıyor, sahayı geniş tutuyor! Müslüman olsun da, dünyanın, ister doğusunda,
ister batısında yaşasın. Müslüman olsun da dili, soyu ne olursa olsun, ister Arap
olsun, ister Kürt, ister Çerkez, ister Laz vs. olsun!..
1961 Anayasası’na göre, devletin vasıflarından birisi ile millî olmak, yani Türk
milletine ait olmak, Türkiye’nin sınırları içerisinde yaşayan Türk milleti ile ilgili olmak!..
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„Madde: 2- T.C, insan haklarına ve başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan
millî, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir!“
5- Mahkemeler:
Mahkemeler, Islam anayasasına göre, Kur’an anayasasına göre hüküm ve karar
verirken, bu hükümlerini, bu kararlarını Allah adına verirler, Islam adına verirler!..
Kur’an öyle diyor: „Ey Resulüm! (Ve bunun zımmında ey müslümanlar ve müslüman
hâkimler!) Bu kitabı sana indirdik ki, bununla insanların ihtilaf ettiği meseleleri hall-u
fasl edesin. Onların arasında hüküm ve karar veresin!“ Buna dayanıyor!..
Sen ey hâkim! Allah’ın indirdiği Islam kanunlarıyle hükmet! Senin görevin budur!
Hüküm verirken Kur’an’a, Islam’a dayanacaksın!
Bunun bir de çok ağır cezasını, müeyyidesini getirmiştir: “Kim Kur’an kanunlarını,
Islam kanunlarını kanun kabul etmezse işte onlar kâfirlerin ta kendileridir!”
(Maide, 44)
“Artık Şeriat’ın modası geçti. 20. asır geldi. Yetersiz bir hukuk sistemi ile, bütün bir
millet artık idare edilemez!” diye Islam hukukunu, Islam kanunlarını, hakir gören,
yersiz gören, isabetsiz gören insan ne olursa olsun, kıpkızıl kâfir olur.
“Kim Allah’ın indirdiği kanunlarla, gönderdiği Kur’an kanunlarıyle hüküm
vermezse, (haberiniz olsun) onlar zalimlerin ta kendileridir!” (Maide Suresi)
Bir başka ayet-i kerime’nin sonu:
“... Fasıkların ta kendileridir!” (Maide Suresi)
Inanıyor, en güzel hukuk nizamı Islam’dır! Buna inanıyor, hâkim efendi, ama eline
verdikleri beşerî kanunlarla, hukukla hüküm veriyor. Ne olur? Islam’ın yüceliğine, en
güzel kanun Islam kanunlarıdır buna inandığı için kâfir olmaz, ama fasık olur.
Niye?
Davaları, Allah’ın haktan ibaret olan, adaletten ibaret olan kanunlarla halletmesi, fasl
etmesi gerekirken, bunu bırakmış da hatalarla dolu, isabetsizliklerle dolu bir takım
aczin ifadesi olan kanunlarla hükmediyor. Bu zulümdür!
1961 Anayasası’nda mahkemeler kararları neye dayanarak verir?
Ne adına verir? Millet adına verir!
“Madde: 7- “Yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.”
6- Ahlak anlayışı:
Islam anayasasına göre, Kur’an anayasasına göre, bir Islam ahlağı vardır. 1961
anayasasına göre ise, genel bir ahlak kabul edilir.
Ahlak, huy demektir! “Ahlak = Islam”, “Islam = Ahlak” demektir. Islam ahlaktan
ibarettir, Islam’ın her meselesi ahlakîdir!
Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:
„Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Benden önceki
peygamberler, güzel ahlakı getirdiler. Ben de onu ikmal etmeye geldim!“
Fakat, 61 anayasasına göre, genel ahlaktan bahsediyor. Ne imiş genel ahlak? O,
öyle bir ahlak ki; Şarap içmek ahlaka zarar vermez, kumar oynamak ahlaka zarar
vermez, gönlünü ederek zina etmek, gönlünü ederek namusuna dokunmak
ahlaksızlık olmaz... Kızların kadınların başlarını açması, sokaklarda dolaşması
ahlaka zarar vermez. Kendi kızını karısını yabancıların, başkalarının kollarının
arasına verip de, dans etmesi genel ahlaka aykırı olmaz. Metres hayatı yaşaması,
genel ahlaka aykırı olmaz!..
7- Kötülükten men etme meselesi:
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Kur’an anayasasına göre, bir müslüman yanlış bir hareket, kerhen günah bir
hareketi gördüğü zaman, hemen onun başına dikilecektir. Gücü yetiyorsa zor
kullanacaktır, sopaya sarılacaktır. Buna gücü yetmiyorsa dille söyleyecek. Buna da
gücü yetmiyorsa, ondan nefret duyup ayrılacaktır, uzaklaşacak ve kalbiyle de buğuz
edecektir.
Peygamber (s.a.v.) ifadesine göre, namaz kılmayan karısını dövebilir, namaz
kılmayan kızını, oğlunu zorlayabilir, dövebilir!
1961 anayasasına göre ne diyor: „Hiç kimse ibadetlere ve benzeri şeylere
zorlanamaz!“
Buna göre bir kimse mesela hanımına, „Ey hanım! Sen namaz kılmazsan seni
döverim!“ diyemez. Karakola gittiği zaman o kimse, suçlu çıkar. Evladını, kızını
namaz kılmaya zorlayamazsın!
Kızı, kendi haline bırakırsanız, ya davulcuya varır, ya da zurnacıya!..
Bir hadis-i şerif: „Bu din bir zaman gelecek ki, bazı yaramaz kişiler tarafından
lime lime, ilik ilik çözülecektir. (Emir ve yasakları terk edilecektir.) Ilk çözülecek
olan hükümdür...“ Hüküm, ahkâm şer’î hükümler, yani devlet idaresinde Kur’an’a,
Şeriat’a, Islam’a söz hakkının verilmemesi, elinden alınması. „Hayır sen karışma
bize! Senin devrin geçti! Sen bizi idare edemezsin!“ Kısaca ilk çözülen bu! Bu
çözüldü mü zaten kıyamet koptu demektir. Türkiye’de öyle olmuştur! „Sonuncusu da
namazdır!“
Işte namaz da yavaş yavaş ailelerden, köylerden, mahallelerden silinmeye
başlamıştır! Neden? Çünkü devletin dinle alakası yoktur da ondan!
Peygamberimiz bir hadis-i şerif’inde buyuruyor ki:
“Allah, Kur’an ile nasihatla yola getirmediklerini devletin eliyle, devletin
zoruyla yola getirir!”
Namazını kılmayan gence, orucunu yiyen birisine devlet eliyle, bir sopa attınız mı,
aklı başına gelir!
“Madde: 19- “Kimse ibadete, dinî ayin ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve
kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz!”
8- Irşad meselesi:
Kur’an anayasasına göre, irşad makamında bulunanın -başta Peygamber olmak
üzere- iki vazifesi vardır:
Biri, Islamî hayatı yaşayanları müjdelemek, Allah’ın rızası ile cennetiyle müjdelemek!
Diğeri de, uyarmak, kınamak; “Yahu sen müslüman değil misin? Niye camiye
cemaate gelmiyorsun? Sen niye orucunu yiyorsun?..” demek.
Fakat, yine 61 anayasasının 19. maddesinde, “Hiçbir kimse durum ve tutumundan,
inancından dolayı kınanamaz!” der.
Şimdi adam benim Kitab’ıma sövsün, benim Peygamber’ime dil uzatsın, benim
namazıma müdahale etsin de, ben onu kınamıyayım, onu hoş göreyim?!.
Benim babama sövdüğü zaman ne yapıyorum? Ayaklanıyorum değil mi? Feryad
ediyorum, “Benim babama sövdü adam!” diye şikâyet ediyorum. O halde benim
kitabım, benim dinim, benim Peygamber’im, benim Mâbud-i Hakikî olan Allah’ım,
babamdan daha mı geri? Bunları hatırı, babamın hatırından daha mı az?!.
9- Ilim öğrenme meselesi:
Kur’an anayasasına göre, her müslümanın yapması gereken, gerek ibadetler olsun,
gerek dünya işleri olsun, gerek iman meseleleri
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olsun, gerek helal ve haram olsun, bütün bunları öğrenmeye ve namaz caiz olacak
kadar da, hiç olmazsa Kur’an’ dan bellemeye, ezberlemeye mecburdur, farzdır!
Islam’ın anayasasının hükmü bu! Öğreneceksin, ne kadar helal haram varsa, ne
kadar farz, vacip, sünnet varsa bunları öğreneceksin! Kur’an’ı da öğreneceksin!
Namaz caiz olacak derecede Kur’an’ı da öğreneceksin!..
1961 anayasasına göre: „Kendi arzusuna bağlıdır!“
„Madde: 19- „Din eğitimi ve öğretimi, ancak kişilerin kendi isteklerine ve küçüklerin
de, kanunî temsilcilerinin isteğine bağlıdır.“
Buna göre ne oluyor bakın:
Okullarda din dersi vardır. Bilhassa bazı çevreler farklılık arzeder. Gidiniz, okullara
din dersine giren öğrenci sayısı ya üç tane, ya beş tane bulursunuz ya da hiç
bulamazsınız. Babasında o şuur yok ki! Verdiniz mi ki şuuru?
Islam’ın önemini idrak etsin de, “Benim çocuğum mutlaka din dersine girecektir!”
desin. Adam kendi girmemiş din dersine. Ne bilir dinin önemini?
Siz, çocuğun eline silahı verirseniz, ne olur? Çocuk, ya babasını vurur, ya da
komşusunu!..
10- Kanunlar:
Kur’an anayasasına göre bütün kanunlar, siyasî olsun, iktisadî olsun, hukukî olsun
hepsi de dine dayanır, Islam’a dayanır. Bu anayasada her şey, çıkarılacak kanunlar
Allah’ın kitabına dayanır.
1961 anayasasına göre, hiçbirisi dine ve din kurallarına dayandırılamaz!
Madde: 19- “Hiçbir kimse devletin sosyal, iktisadî, siyasî veya hukukî temel düzenini
kısmen de olsa, din kurallarına dayandıramaz!” Yani Allah’ın kitabına dayandıramaz.
Şimdi bir kimse, “Dinde bu daha güzeldir. Geliniz ey milletvekilleri! Ben bir teklif
getiriyorum: Kur’an’ın, Şeriat’ın hükmünde şu mesele, şu iktisadî mesele, yegâne ve
daha güzel olan Allah’ın ilmine dayanıyor. Ben böyle bir teklif getiriyorum!” dese,
mevcut anayasaya göre red edilir onun teklifi, gündeme getirilmez bile... Eyvah bu
milletin haline!..
11- Yemin meselesi:
Kaldı ki, Türkiye’de hangi müessese kaldı ki, tahrif edilmemiş olsun. Bu müessese
de yıkıldı. Nedir o? Milletvekilleri, reisicumhur, mahkemelerde hâkim ve savcıların
yaptıkları yemine bakın, yemin ederken ne diyorlar: “Namusum üzerine söz
veriyorum!”
Bu yemin, yemin değildir!
Hatalı konuşmayayım diye fıkıh kitaplarımıza baktım. Allah’ın isminden başka
şeylere, başka şeyler üzerine yemin ederse, onun imanı tehlikeye düşer!
Sen kim oluyorsun ki, ne oldun ki sen?
Böyle bir yemin yürür mü? Böyle bir yemin, yemin edeni bağlar mı? Bağlamaz!
Ama Kur’an anayasasında, „Vallahi“, „Billahi“, „Tallahi“ diye yemin edeceksiniz.
Veya Cenab-ı Hakk’ın belli isimlerinden birisi üzerine yemin edeceksiniz.
Bunun dışında „Senin başın için, senin namusun için ben yemin ediyorum!“ dese,
dini-imanı tehlikeye düşüyor.
12- Tesettür meselesi:
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Allah kanununda, kadınlar, kızlar saçlarının telini bile açamaz, kulağını gösteremez,
gerdanını gösteremez, bacaklarını gösteremez. Islam anayasasında bu haramdır,
bakana da, baktırana da haramdır!
Ama 1961 anayasası ne diyor? „Ben bu haramlığı mübah kıldım, kaldırdım!“ „Bir
kadın, bir kız başını açtığından dolayı onu kınayamazsınız.
Örtmeye de zorlayamazsınız!“ (Bkz: Madde 19)
19 Mayıs ne melanet, ne felakettir! Memleketin genç yaşta olan o kızlarının af
edersiniz bacaklarını, baldırlarını açıp da arkadan seyretmek, şehevî arzuları
canlandırmak... Bunu Islam anayasasının, Kur’an anayasasının hiçbir yerine
sığdıramadığınız gibi, hiçbir vicdan da bunu kabul etmez!
Ama 61 anayasasına göre bu mübahtır!
Cuma namazı:
Adeta şöyle diyorlar: «Var olsunlar hırıstiyanlar, yaşasınlar hırıstiyanlar ve
ölsün müslümanlar!»
«Ey hıristiyanlar! Biz Cuma’dan tatili kaldırdık da Pazar’ı tatil yaptık. Siz rahat rahat
kiliseye gidin, yorulmayın! Ve ey yahudiler, size de hak tanıdık. Siz de rahat rahat
havraya gidin!»
Peki ya müslüman? Bu memleketin gerçek sahibi olan müslüman, Cuma’sını nasıl
kılacak?
Kur’an’da Cenab-ı Hakk şöyle diyor: „Cuma gününde ezan okunmaya başladığı
zaman Allah’ın zikrinden olan Cuma namazına, hutbeyi dinlemeye koşun!“ Yani
„Bütün işlerinizi terk edin!“ Ki, bu alış-veriş de olsa!Ama ne diyorlar: „Şimdi ey benim
işçim!
Sen Cuma namazına gidemezsin. Ben 61 anayasasında buna yer vermedim. Iş
saatlerini buna göre ayarlamadım. Ey memur! Sen de Cuma namazına gidemezsin!
Ey öğretmen, ey öğrenci! Sizler de Cuma namazına gidemezsiniz! Bakmayın,
Islam’ın çağrısına, bakmayın Allah’ın ibadetine beyanına!..“
Evet, memleket böyle değil mi? Öğretmen olsun, öğrenci olsun, Cuma namazına
gidemiye gidemiye ne olur?
Cuma’sız ve namazsız olur! Her yerin Cuma namazı saati, mesai saatine rastlamıyor
ki! Doğusuyla batısı arasında bir saatten fazla fark var. Bazen tesadüf (tevafuk)
ediyor, bazen de etmiyor. Ders saatinde Cuma namazı geliyor, öğretmen gidemez,
hesap sorarlar. Öğrenci gidemez, yok yazarlar. Buyurun!..
“Efendim, camilerin kapısı açık! Kimin ibadetine engel olunuyor?” Işte bu nedir? Hin
oğlu hin! Nedir bu? Sen doğrudan doğruya, bu dört zümreyi Cuma’dan men
etmiyorsun ama, öyle kayıtlar, öyle şartlar getirmişsin ki, bu insanlar Cuma namazına
gitme fırsatını bile bulamıyorlar.
Faiz meselesi:
Allah (c.c.) şiddetle ve nefretle faiz vermeyi de, almayı da haram kıldı. Kur’an
anayasasına göre böyle!
Ama 61 anayasası ne diyor: „Ben faiz hakkındaki haramı da kaldırdım, serbest
ettim. Faiz verebilirsiniz de, alabilirsiniz de... Bana göre bunda bir beis yoktur!“
Bunlar Allah’a meydan okumak değil mi? Bunlar, putperestlik değil mi?
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Içki meselesi:
Kur’an ne diyor: Şarap içmek haramdır. Şarap imal etmek ve dolayısıyle şarap
fabrikası kurmak, şarap taşımak, şarap içirmek ve içmek haramdır. Bunları yapanlar
mel’undurlar. Bu Islam anayasasına göredir!..
61 anayasası ne yapıyor? „Ben bunu tatil ettim! Hiçbir şey lazım gelmez!“ diyor.
Kumar da öyle!
Hadd meselesi ve hırsızlık:
Islam Anayasası’na göre şahidler dinlendikten sonra hırsızın eli kesilir. Ama 61
anayasası ne diyor: „Ben batıdan getirdiğim ceza kanunları ile cezalandırırım; Bir kaç
gün atarım içeri dinlenir...“
„Içki içene 80 sopa vurun!“ Islam anayasasına göre böyle! 61 anayasasına göre ise,
kimseyi rahatsız etmezse, içtiği kadar içebilir.
Kısas da böyle!
Recm:
Zina eden taraflar, eğer nikâh başlarından geçmemişse, yani bekâr iseler
kendilerine 100’er sopa vurulur. Akılları başlarına gelsin! Hem de ceza meydanda
infaz edilir, meydan dayağı atılır. Çünkü namus çok mühimdir, onlara meydan dayağı
atılır.
Şayet, nikâh (evlilik) hayatı başlarından geçmiş ise, o zaman da ölüm cezasına
çarptırılır; Öldürülür, taşlanır, kurşuna da dizilmez. Ya, ne yaparlar? Yarıya kadar
toprağa gömerler, gelir müslümanlar onu taşlar. Ilk önce o kararı veren hâkim taşı
atar ve öyle gözler önünde öldürülür. Niye? Çünkü suç çok büyük; Namus meselesi!
Sen, nasıl oldu da o müslümanın namusunu kirlettin?
Mevcut kanunlara, bu anayasaya dayanan kanunlara göre, sen şunun kızının,
bunun karısının gönlünü et de, şu kadının gönlünü et de ne yaparsan yap!
Süt anne meselesi:
Bu anayasaya dayanan kanunlara göre süt anne meselesinin yasağı yoktur. Bir
kimse süt annesi ile evlense, süt bacısı ile evlense, birisi de gidip şikâyet etse
mahkeme onu dinlemez. „Benim kanunlarımda yok bu!“ der. Ve bana göre mübahtır
ve evlenebilir!
Halbuki Kur’an anayasasında, sütü emmiş olan ne o kadınla evlenebilir, ne de o
kadının doğurduğu erkek çocukların yahut çocukların evlenemediği kimseyle
evlenemez.
Oruç meselesi de böyledir!
Sokaklara bakınız! Üzüm yiyen, meyve yiyen, sigara içen insanlarla dolu... Yahu
burası Moskova mı? Burası Avrupa mı? „Burası bir Islam
memleketidir!“ diyen yok, diyemezsiniz. Buna müdahale edemezsiniz. Sizi karakola
götürürse, rezil ederler. Kınayamazsınız!..
Zekât meselesi:
Islam kanunlarına ve anayasasına göre devletin gelir kaynaklarından birisi de
zekâttır. Zekât ve toprak mahsullerinin onda biri devletin hakkıdır. Ama bu anayasaya
göre, 61 anayasası bunları kaldırdı. “Bunlar dinî işlerdir, ben buna karışmam!” diyor.
Vergi meselesi:
- 17 -

HITABELER

Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan)

Vergi vereceksiniz. Kazancınızın yüzde şu kadarını vereceksiniz.
Müslüman, çıkmaza girdi: “Bir taraftan vergi vereyim, bir taraftan da zekâtımı
vereyim, bunun altından nasıl çıkarım?”
Verdiği, vereceği bir iken iki oluyor.
Miras meselesi:
Kur’an anayasasına göre, Allah (c.c.) kanununda erkeğin hakkı ikidir, kadının hakkı
birdir. Fakat bu anayasa ne yaptı? Buna dayanan, batıdan alınan kanunlar ne yaptı?
Bunu da kaldırdı. “Hayır, yanlıştır! Öyle şey olmaz!” dedi.
Yahu Allah’ın kitabında böyledir. Ama adam, „Ben Allah filan anlamam!“ diyor. Bu
böyle demek değil midir? „Ben kadına da eşit veririm, erkeğe de eşit veririm. Bu
benim kanunum!“
Resim ve heykel meselesi:
Kur’an anayasasına, Islam anayasasına göre, Islam’da heykel yapmak yoktur.
Duvarlara asılan resimlerin ve meydanlara dikilen heykellerin bulunduğu yerlere
melek girmez diyor Peygamber. Bununla ilgili olarak Sahih-i Buhari’de 13 tane hadis
vardır.
Ve tüm bunlara rağmen siz gelin de, bu anayasaya göre: „Hayır, memleket baştan
başa heykellerle dolacak. Her okulun bahçesinde bir heykel olacak. Her okulun
sınıfında bir fotoğraf olacak!“ Ne oluyor?
Islam anayasasına göre, böyle olan yerlere melek girer mi? Girmez. Dolayısıyla,
meleğin girmediği yerlere şeytan girer. Ve çocuklarımız azdıysa, onları azdıran
sebeplerden birisi de budur!
Koruma kanunu:
Bu şahsî koruma kanunudur. Hiçbir kimse Atatürk’ün aleyhinde konuşamaz.
Konuşursa kanunlar onu cezalandırır. Gördünüz, dinlediniz. Geçenlerde Istanbul’da
bir mevlid duasında bazı kişiler buna karşı çıktılar. Daha sonra ne oldu? Türkiye’de
yer yerinden oynadı. Bütün resmî çevreler, devlet erkânı, anayasal kuruluşlar hepsi
bağırdılar-çağırdılar. „Kimdir bunlar?“, „Bunların dilini keseriz!“, „Bunların kolunu
kırarız!“, „Bunları mahv-u perişan ederiz!“ Böyle demediler mi? Ve mahkemeye de
verdiler!
Gelin siz de, görün! Allah’a sövenin haddi hesabı var mı? Allah’a küfrediyor da
kimsenin -bu zevattan, bu çevreden kimsenin- kılı kıpırdıyor mu? Bu hususta, Allah’a
dil uzatılır, küfürler yapılır, sövülür de kimsenin kılı kıpırdamaz, kanunlar onun
yakasına yapışmaz ama, atanın aleyhinde tek kelime konuşanın hali ne olur? Dilini
koparmaya kalkışırlar!
Aldığımız mâlumata göre meclisin önünde büyük bir heykel yapılıyor. Maliyeti 10 ile
15 milyon lira arasında tutuyor...
“Bu fakir milletin paraları nereye gidiyor?” Bunu söylemek de yasak! Bunun ilmini
yapacağız, fikriyatını yapacağız!
Bunun yanında bir de meclise bir cami mevzu ediliyor. Bilmem temeli atıldı mı?
Duydunuz mu?..
Ve nihayet:
Yol meselesi, yol takibi var ya! Ne diyorlar? „Falanın yolundayız, filanın yolundayız!“
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Çok aziz ve muhterem kardeşlerim!
Islam anayasasına göre, Kur’an anayasasına göre, insanoğlunun takip edeceği,
müslümanın takip edeceği yol Kur’an yoludur, Islam yoludur! Bakınız Kur’an bunu
haykırıyor: „Işte bu benim dosdoğru yolumdur. Ona tabi olun!“
El-Fatiha!..
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Cemaleddin Hocaoğlu’nun 1403 Hicrî
Yılbaşı münasebeti ile yaptığı hitabe:

Müslümanlar ve Islam’ın
Devleti
Besmele, hamdele ve salveleden sonra...
„De ki: Rabb’im, beni (gireceğim yere) doğruluk girişiyle girdir, beni
(çıkaracağın yerden) doğrulukla çıkar. (Beni nereye göndereceksen, hoş bir
şekilde oraya girdir ve çıkacağım yerden de, beni hoş bir şekilde çıkar). Bana
katından, yardım eden bir delil ver. De ki: Hak geldi, batıl gitti, zaten batıl yok
olmaya mahkûmdur.
Biz Kur’an’dan, mü’minlere şifa ve rahmet olan şeyler indiriyoruz. (Kur’an,
mü’minlere şifadır. Inananlar onunla dünya ve ahiret dertlerinin şifasını
bulurlar. Onun din ve dünyaya ait hükümlerine uyarak ruhen huzura
kavuşurlar.) Ama Kur’an zalimlerin ziyanını arttırmaktan başka bir katkıda
bulunmaz. (Çünkü onlar Kur’an’ı inkâr ederler. Inkârlarından ötürü de
hüsranları artar.)“ (Isra, 80-82)
Cenab-ı Hakk ve Feyyaz-ı Mutlak cümlemize ve cümlenize medetler, inayetler ihsan
eyleye! Uzaktan yakından bu cami-i şerif’e gelen din kardeşlerimizin ve bizim kusur
ve küsürlarımızı afv-u mağfiret eyleyip, onların da bizim de, makamlarımızı Cennet’ülFirdevs eyleye! Yüce Mevlâ’mız bu arada, şu anda okuduğum ayet-i kerime’lerin
manasını anlayan, kavrayan, ruhuna nüfuz eden, şuuruna varan, dolayısıyla dünya
ve ahiret saadetine mazhar olan kullarından eyleye!
Allah’a şükürler olsun, bu sene de feyiz, bereket ve devlet getiren, Islam’ın devletini
getiren hicrî yılbaşının, hicrî hareketin 1403. yılını idrak etmiş bulunuyoruz. Hepinize
ve hepimize mübarek olsun, tebrik ederiz!
Her hicrî yılbaşı Ümmet-i Muhammed’e hayır getirmiştir, fazilet getirmiştir, bereket
getirmiştir, hareket getirmiştir, yenilik getirmiştir. Cenab-ı Peygamber (s.a.v.) bir
hadis-i şerif’inde şöyle buyurur: „Allah her asrın başında bir müceddid gönderir!“
Müceddid ne demek? Mana itibarıyla yenileyici demektir. Neyi yenileyecek? Dini mi
yenileyecek? Hayır!
Din zaten her zaman yenidir, hem de yepyenidir. Din tazedir, her zaman taptazedir,
kıyamete kadar yeniliğini, tazeliğini muhafaza edecektir. Ya neyi yenileyecek?
Müslümanların Islam’a bağlılığını yenileyecektir. Zamanla müslümanlar, cihad
görevlerini terk ederlerse, gevşerler, tembelleşirler. Bazen de tâbir caizse, birer
patates çuvalı haline gelirler. Bunları uyandırmak, bunlara hareket kazandırmak,
heyecan getirmek, Islam’a bağlılıklarını tahkim etmek,
taksim etmek, kuvvetlendirmek için Cenab-ı Hakk her yüz sene başında bir
müceddid gönderir. Bu güzel bir havadisdir; Heyecanlı bir hava eser, insanoğlu
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gevşekliğinden, uykusundan, tembelliğinden uyanır, tembellikten vazgeçer, kendine
gelir, kendine döner ve Islam’a doğru, insanlığa doğru, Allah’ın rızasına doğru hızlı
bir şekilde harekete geçer. Inşaallah bu devir de böyledir!
Görüyorsunuz; dünyada bir hareket var. Allah’a şükürler olsun: Islam hareketi! Artık
bu hareket gizlenecek, inkâr edilecek derecede değildir. Elle tutulur, gözle görülür
safhadadır, yani herkes görmektedir!
Dünyanın gündeminde Islam’ın devleti var, dünyanın gündeminde Islam’ın siyaseti
var. Dostun da gündeminde Islam var, düşmanın da gündeminde Islam! Müslüman
gündemine getirmiş Islam’ın devletini, çünkü onun yokluğunun acısını çok çekti, onun
yokluğunun zararını çok gördü. „Hani benim devletim?“ diyor. Yeni yeni aklı başına
gelmiş: „Benim devletimi kim gasbetti? Ben neyim? Müslümanım! O zaman hani
benim Islam devletim?“
-Canım, senin devletin yok mu? Var, işte; Başında bir devlet var!
-Hayır, hayır! O benim devletim değil! Çünkü o benim gibi düşünmüyor, o benim gibi
düşünemiyor. O başka bir dünyada yaşıyor, ben başka bir dünyada. Onun âlemi
başka, benim âlemim bambaşka!
Bir gün kuluçkada yatan bir tavuğun altındaki yumurtaları çalmışlar da, yerine kaz
yumurtalarını getirmiş koymuşlar. Ne bilsin zavallı ta vuk, bir gün gelmiş
yumurtalardan civcivler çıkmış. Tavuk çıkan bu civcivlere lisan-ı hal ile, tabii bir
bakışla bakıyor; Tüylerine bakıyor, kendi tüylerine benzemiyor. Ayaklarına bakıyor,
kendi ayakları gibi değil. Başına bakıyor, o da bambaşka.
Hareketleri hiç kendi hareketlerini tutmuyor, kendisine uymuyor. Bir tarafa doğru
onların karınlarını doyurmak üzere götürürken onlar suya doğru kaçıyorlar ve suya
giriyorlar. „Yahu etmeyin, gitmeyin! Beni takip edin, yoksa boğulursunuz. Hele siz
daha küçüksünüz!“ demiş. Ama dinlemiyorlar, çünkü tabiatları ayrı, yaratılışları ayrı,
alemleri ayrı, dünyaları ayrı... Ne o ana onlara sahip çıkabilir, ne de onlar annelerine
tabi olabilirler. Bu iki dünyayı biraraya getirmek mümkün değildir. Bunu denemek
yaratılışa karşı gelmektir. Çünkü o tavuktur, öteki ise kazdır!
Müslümanın devleti de müslüman olacaktır. Devletin yöneticileri ayrı düşünür,
vatandaş ayrı düşünürse, devletin yöneticileri Islam’ın kitabını devletin yönetiminden
kaldırır da, onun yerine kendi tarihleriyle, manalarıyla, ahlak ve seciyeleri ile, tavır ve
hareketleri ile kabil-i te’lif olmayan sistemleri, küfrün ve kâfirin kanunlarını getirirlerse,
o devletle, o devlet yöneticileri ile o vatandaş arasında derin bir uçurum meydana
gelir. Ne devlet onlara hâkim olabilir, ne de onlar devlete uyabilirler!
Bu yaratılıştır; Ben sakalı severim, sakala hürmet ederim. Ama görünüşte benim
devletim, sözde benim devletim, benim sakalımın düşmanlığını yapıyor, sakalımı
kesmeğe kalkıyor,
beni sakallı halimle kovuyor, beni sakalımdan dolayı tahkir ediyor. Bu benim
inancımdır, bu benim tabii hakkımdır! Sen nasıl olur da, benim sakalıma hor
bakarsın? Benim sakalımdan dolayı beni işyerimden kapı dışarı edersin? Beni
sakalımı kesmeğe mecbur edersin? Buna ne cevap verir, ne cevap vemesi lazım?
„Ben senin devletin değilim ki! Sen müslümansın, ben kâfirim!“ Ve lisan-ı hal ile ister
istemez bunu söylüyor.
Böyle bir anlayış, böyle bir psikolojik durum içerisinde, „Benimle devletim nasıl te’lif-i
kabil’dir? Nasıl olur da ben devletime, devletim bana iyi ve bağlılık ifade eden bir
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gözle bakabilir? Buna imkân ve ihtimal yoktur! Benim dünyam, benim yaşadığım
âlem, benim hanımımın da, benim kızımın da, benim anamın da başının örtülü
olmasını, onun namusunun bu şekilde korunması yolundadır. Ama bana devletlik
yapmak ve bana tepeden bakmak isteyen bir devlet, bir zihniyet benim hanımımın,
benim kızımın başörtüsüne hor bakmaya başlarsa, başörtülerinden dolayı onları
tahkir ederse, onlara öcü gözüyle bakarsa, hele hele onların başını açmak için elini
uzatırsa, o nasıl benim devletim olur beyler? O bana nasıl devletlik yapabilir? Benim
inancıma ters düşüyor; Benim inancıma göre, başörtüsü Allah’ın emridir, Islam’ın
kesin hükmüdür.
Müslüman hanım yabancılara, yabancı erkeklere saçının telini dahi gösteremez.
Öyleyse sen, devlet olarak kalk da, benim mahremime, benim namusuma el uzat,
ondan sonra da benden bağlılık bekle, benden kanunlara hürmet bekle, benden
yaptığın paçavradan ibaret anayasana oy bekle? Olamaz, buna imkân ve ihtimal dahi
yoktur! Buna karşı isyan ederiz! Buna karşı kıyameti koparırız! Buna bütün
gücümüzle karşı geliriz! Ölürüz, yine de bunların dediğini yerine getirmeyiz. Allah
bizimle beraberdir. Bizim dünyamız, bizim âlemimiz, Allah’ın kitabına, Allah’ın
talimatına uygundur!“
Çok aziz ve muhterem kardeşlerim!
Bu girişten sonra, Ayet-i kerime’lere hep birlikte bir mana verelim: „De ki: Hak
geldi, batıl gitti, zaten batıl yok olmaya mahkûmdur.“ Bu şekilde başlayan ayet-i
celile’den bir önceki ayete bakınız; o ayet hicret haberini, devlet müjdesini getiriyor.
Hicret haberini veriyor, hicrete müsaade ediyor ve devlet olma müjdesini getiriyor.
Çok mübarek bir ayet-i celile: Isra Suresi’nin 80. ayeti. Cenab-ı Hakk, Resul-ü
Ekrem‘i Hz. Muhammed’e emir veriyor ve ilan et diyor: „De ki: Ey benim Rabb’im!
Beni girdireceğin yere doğrulukla girdir (sadakatla girdir, samimiyetle girdir).
Beni çıkaracağın yerden de, doğrulukla çıkar. (Girerken doğrulukla gireyim,
çıkarken de doğru olarak çıkayım.)“ Ama nereye girecek, nereden çıkacak?
Gideceği yer Medine, çıkacağı yer ise Mekke! Ya Rabbi’, ben bir yer, bir yurt
değiştiriyorum, gireceğim, gideceğim o yurda girerken, yüzümün akı ile, sözümün
doğruluğuyla gireyim ya Rabbi’! Kimse bana „Kaşının üstünde kara var!“ demesin,
edebimle, terbiyemle, heybet ve muhabbetimle, temizliğimle, sadakatımla, seciyemle,
namusumla gireyim.
Çıkacağım yerden de öyle çıkart ya Rabbi’! Vazifesine hor bakmış, görevine ihanet
etmiş, Islam düşmanlarına taviz vermiş şekilde değil de, Islam’a yalan isnad etmiş,
iftira etmiş şekilde değil de, Islam’ın gerçeklerini konuşmuş, Islam’ın hakikatlarını dile
getirmiş, Islam’ın düşmanlarından emin olumuş olarak lutfeyle ya Rabbi’!
„Ya Rabbi’! Tarafından bana lutfet (benim için mümkün kıl. Neyi?) Bir güç,
faydalanacağım, yararlanacağım, beni destekleyecek, bana kanat gerecek bir güç
ver Ya Rabbi’!“ Nedir bu güç? Adı üzerinde sulta, saltanat, iktidar! Sulta demek güç
demektir, devlet gücü.
Ya Rabbi’! Gideceğim o yere yüzümün akı ile, sözümün sadakatı ile gireceğim gibi,
girmeyi bana nasip edeceğin gibi, çıkacağım yerden de yüzümün akı ile çıkmayı
nasib eyle! Ve aynı zamanda gittiğim yerde bana öyle bir güç ver ki, ilmî gücün
yanında, iman gücünün yanında, devlet gücüne de sahip olayım, senin gönderdiğin
dinin icablarını, dinin gereklerini, yerine getirmede ve aynı zamanda onları korumada,
o güçten yararlanayım.“ Işte mana bu!
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Bakınız atalarımız şöyle der: „Ağlamayan çocuğa meme verilmez!“ Devlet öyle
mübarek bir varlıktır ki, öyle büyük bir nimettir ki, o istemeden verilmez. Siz,
istemeyen, kadrini-kıymetini bilmeyen, hatta buna layık olmayan, bir kimseye pırlanta
verir misiniz, altın verir misiniz? Vermezsiniz! Önce buna layık olacak, çok sevdiğiniz,
canınız ciğeriniz olacak, size hayat arkadaşı olacak, ondan sonra pırlantayı da, altını
da, gümüşü de verirsiniz. Devlet sevilmeden, devlet aranmadan, devleti hak etme
yolunda ter dökülmeden, gözyaşı dökülmeden, ona aşık olmadan, Allah (c.c.) devleti
vermez. Öyle elinizi kolunuzu sallaya sallaya, Islam’ın devletine sahip olacaksınız,
öyle mi? Böyle bir şey aklınızda varsa bile, çıkarın. Böyle bir bolluk yok! Tarihte böyle
bir bolluk olmamıştır.
Gözyaşı ve ter dökmeden, kan akıtmadan bu işler olmaz beyler! Devlete sahip olma
yolunda bütün bunları göze alacaksınız! Çalışmayayım, yorulmayayım, terlemiyeyim,
gözümün yaşı, annemin gözünün yaşı dökülmesin, efendim bir damla kan da
vermiyeyim, kimse benim burnumu kanatmasın, ayağıma da taş ve diken
dokunmasın... Ondan sonra da en büyük nimetlerden biri olan Islam devletine, Kur’an
devletine sahip olayım... Olmaz bu, mümkün değildir! Böyle bir devletin kadri,kıymeti
de bilinmez zaten!
Hz. Muhammed (s.a.v.), 13 senelik Mekke hayatında verdiği mücadele ile, verdiği
savaşla, Medine devletine, Medine devletindeki o nimete sahip olma hakkını
kazanmıştır. Belki aklından geçmiyordu bu! Cenab-ı Hakk ona diyor ki: „Artık sen hak
ettin devlet olmayı, Islam’ı devlet yapmayı, Kur’an’ı anayasa yapmayı... Bütün
icraatınla, bütün cesaretinle, metanetinle bunu hak ettin! Binaenaleyh şimdi bunu
benden iste! Benden bunu istemenin ve benim de bunu sana vermemin zamanı
gelmiştir!“
Işte ayet-i kerime bunu bütün tarihe, bütün beşeriyete ilan ediyor, kâinata ilan
ediyor: „Ya Rabbi‘, tarafından bana öyle bir saltanat, öyle bir devlet gücü ver ki,
o beni desteklesin!“ Mekke’de destek bulamadı, devlet desteğini bulamadı, bir
devlet gücüne sahip değildi. Ne ile cevap veriyordu bütün saldırılara, bütün iftiralara,
bütün işkencelere?.. Iki şeyle: Birincisi ayet-i kerime okumakla, ikincisi de sabırla. Bu
iki sahada da, Hz. Muhammed ve onun arkadaşları başarıyla imtihanlarını verdikleri
için Allahü Azimüşşan adeta, „Ya Muhammed (s.a.v.), ey Allah’ın Resulü ve ey o
Resul’ün etrafında kümelenen, hayatları pahasına da olsa Islam’ın cihadını, savaşını
veren, her türlü işkenceye tahammül ve sabreden insanlar! Artık siz imtihanınızı
başarıyla verdiniz, devlete sahip olma hakkını kazandınız. Binaenaleyh,
şimdi Bana şu şekilde dua edin, artık dua etme hakkınızdır. O duayı da kabul etme
Benim lütfumdur!“ diyor. Ne diyor Allah’ın Rasulü? „Ya Rabbi‘! Beni ve benim
yanımdakileri koyacağın yere, sokacağın yere doğrulukla koy, doğrulukla sok.
Çıkacağımız yerden de bizi doğrulukla, samimiyetle, başarııyla çıkart! Ya Rabbi‘! Bir
dileğimiz daha var senden: Artık bize işkence yurdu olan, ızdırap yurdu olan, Allah
birdir demek suç sayılan ve dediğinden dolayı işkenceden işkenceye sürüklenilen bir
yerden çıkarıp, vicdan hürriyetine, fikir hürriyetine, din hürriyetine sahip olunabilen bir
beldeye gönderiyorsun. Buna izin verdin ya Rabbi‘!
Sana şükrediyoruz! Fakat bir dileğimiz daha var: Bu nimetin tamam olabilmesi için;
bir devlet gücüne sahip olmak durumundayız. Evet Ya Rabbi‘! Medine diyarında,
vicdan hürriyeti var, din hürriyeti var, ibadet hürriyeti var, fakat bunun devamı bahis
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mevzudur. Yarın orada da küfür; ibadetin, imanın, ahlakın, namusun, düşmanları bir
araya gelir, yine bize işkenceler çektirirler. Bize güç ver, devlet ver, devlet gücü ile
bizi tahkim et. Bizi devlet desteklesin! Bu vicdan hürriyeti, ibadet hürriyeti alabildiğine
devam edip gitsin!“
Arkasından bir ayeti-i kerime geliyor: „Peygamber’im, şunu da ifade et (ilan et ki,
bu duanın kabulünün ifadesidir. Yani senin yaptığın dua nezd-i ilahi’mde kabul
görmüştür. Binaenaleyh yaptığın duanın kabulü ve yaptığın talebin yerine
getirilişinin zamanı gelmiştir. Binaenaleyh bunu da ilan et ve de ki:) Hak geldi,
artık batıl ortadan kayboldu. Esasen batıl kaybolmaya, mahvolmaya
mahkûmdur!“
Çok aziz ve muhterem kardeşlerim!
Mevlâ hepimizden razı olsun, hepinizin ve hepimizin imanını bütünleştirsin. Hepinizi
ve hepimizi şu hicrî yılbaşının getirdiği bereketten, hareketten istifade eden
kullarından eylesin!
Ne zaman ortada Hak yoksa, meydan boş bulunursa, batıl at oynatır, hemde
alabildiğine oynatır. Ama Hak ortaya çıktı mı, artık o çulunu, pılısını pırtısını toplar ve
çeker gider, kaybolur , artık onu bir daha göremezsiniz!
Cenab-ı Hakk, Peygamber’inin bu duasını kabul ederek ona diyor ki: Bütün
insanlığa, bütün dünyaya, bütün tarihe, bütün istikbale, bütün kâinata ilan et ve de ki:
Hak geldi, Islam geldi, Tevhid geldi, iman geldi, adalet geldi, ahlak geldi, bunların
tersi olan her şey gitti.
Darılmayın, kızmayın, 60 senedir derdimiz büyüktür. Herhalde siz de dertlisiniz,
çünkü inanıyoruz ki, zannediyoruz ki, sizde de iman var. Yalnız bu arada şunu
söyliyeyim: Bu sözler söylendiği zaman, bunları duyan bir kimse dertlenmiyorsa, içi
sızlamıyorsa, içinden bir keder, bir hüzün duymuyorsa, söylenenleri desteklemiyorsa,
tasvip etmiyorsa, tersine karşı çıkıyor, düşman oluyorsa bilsin ki, onun içinde iman
namına bir şey yoktur.Başının çaresine baksın, yeniden iman arasın!
Çünkü en büyük ibadet nedir biliyor musunuz? Hz. Musa’ya Cenab-ı Hakk sormuş:
„Ya Musa!“ demiş, „Benim için ne yaptın?“ Hz. Musa (a.s.), „Ya Rabbi‘! Senin için
namaz kıldım!“ demiş.
-O senin!
-Ya Rabbi‘! Senin için oruç tuttum.
-O da senin!
-Ya Rabbi’! Senin için şunu yaptım, bunu yaptım...
-Onlar da senin. Benim için ne yaptın ya Musa?
Hz. Musa yaptıklarının hepsini sayar, döker, hiç birisi Allah için değildir. Yine cevap
olarak, „Onlar değil, benim için ne yaptın?“ alır. Hz. Musa aciz kalır. „Ya Rabbi‘!“ der,
„Senin için ne yapmam lazım?“ Cenab-ı Hakk cevap verir: „Ya Musa! Benim için,
benim dostuma dost oldun mu? Beni seveni sevdin mi? Benim yolumda olana dost
oldun mu? Benim düşmanımı da düşman bildin mi? Ona karşı çıktın mı? Ona
düşmanlığını gösterdin mi?“ O zaman Hz. Musa anladı ki, ibadetlerin en efdali „Allah
yolunda sevmek, Allah için Allah’ın düşmanlarına buğzetmek, düşman olmaktır!“
Bunu bizler de bir kere gönlümüze yerleştirelim: Allah’ın düşmanlarını sevemeyiz.
Allah’ın kitabına hor bakan, başörtüsünü tahkir eden, onu açmak için o kirli ellerini
uzatan, Peygamber’in sünnet-i seniye’sinden ibaret olan, müslümanların sakalını
tahkir eden, hor gören, sakalından dolayı onu işinden, işyerinden kovan, süren bir
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zihniyeti, bu zihniyetin sahiplerini babalarınız da olsa, evlatlarınız da olsa
sevemezsiniz! Bunlara, bu kâfirlere, „Allah razı olsun! Bizi anarşiden kurtardılar!“
diyemezsiniz. Bunlar din düşmanıdır! Dünyayı anarşiden kurtarsalar dahi, madem ki,
benim kızımın başörtüsüne hor bakıyor, el uzatıyor, o zaman bunlar Allah
düşmanıdır, din düşmanıdır, Islam düşmanıdır! Keşke o anarşistin kurşunu ile
ölseydim de, benim kızımın başörtüsü okullarda açılmasaydı.
Senin hayatın daha mı mühim? Allah’ın emrinden, kızının namusundan, karının
namusundan senin hayatın daha mı mühimdi, malın daha mı mühimdi? Anarşistten
korktun da, anarşiyi önleyenlere taraf tuttun, taraf çıktın, onlara dua ediyorsun öyle
mi? Okullarda o melek gibi kız çocuklarının başı açılırken, senin yüreğin hiç mi
sızlamadı edepsiz? Elli bin defa hacca git, yüz bin defa namaz kıl, vallahi de; billahi
de sana hiç fayda vermez!
Eğer bunlar yalansa, eğer bunlar yanlışsa, bantlar kaydediyor, onlar da cevap
versinler, yazılı cevap isterim. Yoksa edepsizlik yapmasınlar, dipte köşede
konuşmasınlar!
Edepsizler, Hicret mecmuamıza yasak koymuşlar, Türkiye sınırları içerisine
girmeyecek demişler. Bakınız yedikleri naneye! Sanki babalarının yurdu! Benim
atamın kanı dökülmüş o topraklar uğrunda. Sizi gidi haydutlar sizi, sizi gidi çeteler
sizi, sizi gidi kemalistler sizi! Nereden türediniz, kime uydunuz? Allah’ın kitabını
kaldırıp, Peygamber’inin sünnet’ini kaldırıp, devlet yönetimine, devlet müesseselerine
kâfir ve küfür kanunlarını, laik düzenleri getirin de, ondan sonra benim dinime,
imanıma, namusuma saldırın?!. Nereden aldınız bu selahiyeti? Bir gün gelecek bu
edepsizlerden hesap soracağız inşaallah!
(Ses çıkmıyor; Yoksa sizler de mi korkuyorsunuz?)
Inşaallah bütün bunların hesabını onlardan soracağız! („Inşaallah“ sesleri) Böyle
varlık gösterin, korkmayın, „Benim pasaportumu cebimden alırlar!“ diye düşünmeyin.
Varsınlar, pasaportunuzu alsınlar! Alsınlar, sizin hayatınız pasaporta bağlı değil ki!
Senin insanlığın, senin imanın, senin dinin, senin namusun onların verdiği pasaporta
mı bağlı? Alsın; kulun verdiği pasaport elimden alınır diye korkarsan, yarın ölürken ya
iman pasaportunu Allah senin elinden alırsa, o zaman ne yapacaksın? Yarın ahirete
ne ile çıkacaksın? Bunu düşünmüyor musun hiç?..
„Efendim! Beni Türkiye sınırlarından içeri bırakmazlar!“ diye düşünür
de, Allah’ın kanununa darbe vuranları, Kur’an anayasasını kaldırıp, küfür ve kâfir
anayasalarını getirenleri desteklersen, susarsan, Allah da seni cennet yurduna
bırakmazsa, halin ne olur? Bunu niye düşünmüyorsun?..
Korkmayın, korkulacak hiç bir şey yoktur! Içinizde korku varsa, atın!Sizin de
Allah’ınız var, Mevlâ’nız var!
Sabah diğer hoca efendi anlatırken, ayet-i kerime’leri izah ederken, dinlediniz:
Mü’minde birkaç vasıf, birkaç sıfat vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:
1- Allah dendiği zaman, onun içi ürperir, içinde bir hareket hisseder, bir sevinç, bir
heyecan duyar.
2- Kalpleri korkar, titrer. Ayetler okunduğu zaman, imanları artar, Islam’a bağlılıkları
artar, Islam’a sevgileri artar, cesaretleri artar, güçleri artar, korku gider.
Niye ayeti dinlediler? Bakınız, sizlere burada bir kaç ayet-i kerime okudum. Hz.
Muhammed (s.a.v.) bütün beşeriyete, bütün tarihe, bütün kâinata ilan etmek üzere
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Cenab-ı Hakk’ın talim buyurduğu, inzal buyurduğu ayetleri bildirmiştir. Kalbinizi
yoklayın; Içinizde bir azalma mı vardır, yoksa çoğalma mı vardır? Eğer bir çoğalma
hissetmiyorsanız, Allah korusun biliniz ki, içinizde bir şey yok. Çünkü müslüman,
kalbinde imanı olan bir kimse, ayetlerin hükümlerini, meselelerini dinledikce, kendini
değiştirir, iyiye doğru değiştirir; Bir şeyler hisseder, sezer, iyiye doğru artan bir takım
şeyler hisseder. Böyle bir hal başınızdan geçiyorsa, elhamdülillah, içinizde iman var
diyebilirsiniz. Şayet böyle bir şey hissetmiyorsanız, başınızın çaresine bakın; Iman
arayın! Allah korusun!
3- Üçüncü bir vasıf, „Onlar Rabb’lerine tevekkül ederler!“ cümlesinde ifadesini bulur.
Türkiye’yi bugün idare eden, bugüne kadar idare eden, haydutlardan korkmazlar,
sakal düşmanı, başörtüsü düşmanı haydutlardan, haydut çetesinden korkmazlar.
Niye korkmazlar? Çünkü bilir, inanırlar ve derler ki: „Bizim Allah’ımız var. Allah’ın
gücü ve iradesi, onların gücü ve iradesinden kat kat üstündür, daha kuvvetlidir.
Onların gücü ne ki?..“
Isterse Amerika’nın Fantom uçakları olsun, o iman gücüne, o tevekkül duygusuna
sahip olan, mücahidlerin karşısında hallaç pamuğu gibi atıldı gitti.Zalim Şah‘ın
kendisi de nefesini ancak yurtdışında almaya mahkum oldu..
Allah’a güvenelim, Allah’a! Kader var, müslüman kadere inanmıştır. Müslümanın
herşey lehinde: Ölürse de lehine, yaşarsa da lehine. Ölürse de fazilet ve hayır;
yaşarsa da fazilet ve hayırdır! Ölürse şehid olur, yaşarsa gazi olur. Ama bir kâfirin, bir
iman düşmanının, bir sakal düşmanının, böyle bir dayanağı, böyle bir tevekkül
noktası yoktur.
Humeyni, Fransa’dan Iran’a mesaj gönderiyor: „Harekete kimse karşı çıkmasın. Bu
Islamî harekettir, Kur’an hareketidir, Islam devletine giden bir harekettir. Şayet bu
harekete karşı çıkanlar olursa, bilsinler ki, idam edileceklerdir!“ Kur’an devletine karşı
çıkan yüz bin defa „Ben müslümanım!“ dese de, o yine de mürted olmuştur, kâfir
olmuştur, Kur’an’ın hükmüne göre onun cezası ölümdür.
Bunu ilan ederken, Tercüman Gazetesi’nin ikinci sayfasının başyazarı Ahmed
Kabaklı, bir yazı yazdı. Bu yazıyı kesmişimdir, dosyamda bulunmaktadır. Diyor ki:
„Fransa’da oturan 78 yaşındaki bir bunak, bir beyinsiz, Fransa’da oturacak da,
Iran’da ihtilal yapacak ve bu ihtilale karşı çıkanları idam edecek!“ O böyle yazarak
alay etti. Güldü ve okuyucularını da güldürdü!
Ah Tercüman’ın okuyucuları! Sizi kör bıçak ile kesmek lazım. Sağcı gazetedir, sağcı
gazeteymiş?!. Içki reklamını yapar, namussuz fahişelerin, artistlerin resimlerini koyar,
şarap reklamlarını yapar, ondan sonra da sağcı gazete öyle mi? Hürriyet
Gazetesi’nden daha tehlikelidir, buradan ilan ediyorum. Bakın, haberiniz olsun;
Hürriyet’in ne olduğunu herkes bilir, ama Tercüman Gazetesi, Islam’dan bahsederek,
Islam’ın köküne dinamit koyar.
Ahmed Kabaklı bunları yazarken kader de gülüyordu. Humeyni’yi tasvip ediyordu
kader. Aradan çok geçmedi. Humeyni’nin dediği oldu. Islam devleti geldi, ona karşı
çıkanlar, Islam Devleti’ne, Kur’an Devleti’ne karşı çıkanlar bir bir idam edildiler.
Kabaklı’nın gözü de faltaşı gibi açıldı, mahkûm oldu, rezil kepaze oldu.
Beyler! Hakk’ın yumruğu güçlüdür, Hakk’ın yumruğunu yiyenin aklı başına bir daha
gelmez. Hakk’a karşı çıkmayın! Bugün bizim davamız namaz değildir, oruç da
değildir, zekât da değildir. Bu müslüman millet bunları biliyor, bunlara inanmış ve
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yapıyor. Bizim bir davamız var, bir eksiğimiz var, gasp edilmiş bir hakkımız var:
DEVLET! Nerede bizim devletimiz? Nerede Islam’ın devleti? Nerede Kur’an’ın
anayasa oluşu? Nerede Islam’ın devlet oluşu? Yok! Işte bunu arıyoruz. Bunu bulana
kadar arıyacağız, bağıracağız. Gasp edenlerin canına okuyacağız. Onların kirli
paçavralarını pazara çıkaracağız. Bu hepimizin vazifesidir. Bu bir ölüm-kalım
meselesidir. Bu bir iman-küfür meselesidir. Ya evet, ya hayır!
Bir ayet-i kerime’de şöyle denmekte: Allah bir kimsenin içinde, göğsünde iki tane
kalp yaratmamıştır, ki birisiyle iman edersiniz, birisiyle de küfrü saklarsınız. Bu
mümkün değildir! Gönülde ya iman vardır, ya küfür vardır! Gönlünüzde, kalbinizde ya
Allah sevgisi, din sevgisi, Islam duygusu vardır; ya da bu kâfirlerin sevgisi vardır.
Sevemezsiniz bu mel’unları, çünkü bunların yaptığı kırkı geçmiştir.
Anayasa yapıyorsun, yaptın... 1961’de de yine sen anayasa yaptın ve ilan ettiğin
günü de bayram yaptın, buna da „Hürriyet ve anayasa bayramı“ dedin. Bir gün geldi,
Allah öyle bir Kahir-i Mutlak’tır ki, senin elinle o yaptığın anayasayı kaldırıp attırdı.
Hem de yine sen kendi elinle attın! Bir önce yaptığını yine sen bozdun. Yine
yapıyorsun ve yarın yine sen bozacaksın! Ama artık her zaman sen değil, onu şimdi
de ben bozacağım ben! (Cemaattan „Inşaallah“ ve Tekbir sesleri) yani Islam
bozacak!
Beyler dert çok! Devlet olmadıktan sonra hiç bir şeyinize sahip olamazsınız,
olamıyorsunuz işte. Hadiseler bunu gösteriyor. Bilmiyorum, belki cemaatınızın içinde
vardır, bir kaç müslümanın başına gelmiştir: „Git, bu kızın başı açık bir kaç tane
fotoğrafını getireceksin!“ (Cemaat içersinden, „Evet, Hocam! Şahid olduk, başımıza
geldi!“ diye tasdikler!) Işte vesika, canlı vesika! Siz bunlara nasıl evet dersiniz?
Bunlar oradaki küfür çetesinin buradaki kâfir temsilcileri.
Kâfir kelimesi bunlara az bile gelir beyler. Bundan daha şedid kâfir olamaz, daha azılı
kâfir olamaz! Burada da yok! Bakınız şu Almanya’da, şu Avrupa’da bu derece
başörtüsü düşmanlığı yok. Bunlar, bu kâfirlerden daha eşed! Bunlara müslüman
diyenin imanından şüphe ederim.
Işte iki örnek:
Bu gazetelerde de yayınlandı: Hükümet, başörtüsü ve sakal hakkında yayınlanan
yönetmeliğe ciddiyetle uyulması hususunda bir bildiri yayınladı. Onu okuyun!
Türkiye’de sakal kalmadı, bütün sakalları kesecek bu kâfirler! Efendim şimdi de
fotoğraf istiyor... O kadar geniş bir sahayı tutmuş ki, seksen yaşındaki bir adam, bir
ihtiyar, bir tapu muamelesine gidecek, fotoğrafı yapıştıracak ve tapu memuru veya
müdürü ona şöyle diyecek: „Olmaz, sen gideceksin, sakalını keseceksin, bir fotoğraf
çektirip getireceksin! Artık sakallı fotoğrafla bu muamele yapılmaz!“
Bunlar böylece ve açıkça „Biz artık küfrümüzü, kâfirliğimizi, din düşmanlığımızı,
sakal düşmanlığımızı ilan ettik!“ demek istiyorlar ve de diyorlar. Pasaportun vardır,
hüviyet cüzdanın vardır, şöför ehliyetin vardır vesaire...
Ne kadar resmî vesika varsa, hangi dairede fotoğrafla bitecek bir işin varsa, mutlaka
sana diyecek ki: „Sakalını kes, sakalsız bir fotoğraf getir, ondan sonra gel, yoksa
defol!“
Bakınız, bu nedir biliyor musunuz? „Keserim bir defa, sonra yine bırakırım!“ da
diyemezsin. Olmaz, bırakamazsın! Senin şu cüzdanın içinde, kapalı duran resmin
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üzerindeki sakalına, senin sakallı fotoğrafını görmeye tahammül edemeyen,
hazmedemeyen bir zihniyet, canlı sakalına nasıl dayanacak? Yahu bu kağıdın
üzerindeki sakalın kılları senin gözüne mi batıyor edepsiz kâfir? Ne oluyor sana?
Yok, bu bir başlangıçtır, yarın „Senin sakalını da keseceğim!“ diyecek...
Dert bir değil; Bütün din görevlilerinden dahi, her memurdan, Diyanet teşkilatı da,
Diyanet’in başı da dahil, imamına, müezzinine varıncaya kadar, hepsini kemalist
yaptılar. Hepsinden M. Kemal’in devrimlerini koruyacaklarına, bağlı kalacaklarına dair
yemin aldılar ve hepsi de altına imza attı, küfrün altına imza koydurdular, yemin
ettirerek bunlara sadık kalacaklarına dair söz aldılar.
Maalesef çok azı müstesna, hiç birinden ses çıkmadı. Tıpış tıpış geldiler ve kuzu gibi
imza attılar. „Aman bizim başımıza bir şey gelmesin, aman bizi hapse götürmesinler,
aman bizim makamımız elden gitmesin, aman bizim maaşımıza dokunmasınlar, biz
her şeyi yaparız! Yarın boynumuza birer tane de haç takmamızı isterlerse, onu da
seve seve takarız!“ dediler.
Hicret mecmuasının 6. veya 7. sayısında yazdık; Böylelerinin arkasında namaz
kılınmaz! Çünkü bunlar hepsi putperest oldu! „Efendim ben yemin ederken o niyetle
yemin etmedim!“ Hadis-i şerif: „Yemin, yemin ettirenin zihniyetine göre, niyetine
göre hüküm alır!“ Ne için sana yemin ettiriyor? Sadık kalacağına dair! Sen istersen
başka bir şeye niyet et, Allah’ın hükmünde sana yemin verdiren zihniyetin niyeti ne
ise, öyle yazılacaktır. Anlaşılıyor mu?..
Onun için ben Türkiye’ye giden arkadaşlara söylüyorum: Bunların arkasında namaz
kılmayın. Üç kişi, beş kişi bir araya gelin, Cuma namazını ayrı kılın! Ne demek bu?
Çünkü bunların hepsi kemalist oldu, hepsi devrimbaz oldu!
Sakallar kesiliyor, kimseden ses çıkmıyor! Işte laik düzen bu teşkilatı bu hale getirdi!
Bunun vebali, bugünkü Diyanet’in başında bulunan şahsındır. Sakal düşmanı Diyanet
Işleri Başkanı! Bir Diyanet Işleri Başkanlığı’nda bulunan ve 40-50 milyon müslümanı
temsil eden bir kimsenin sakalı olmazsa, elbette Allah o millete böyle belalar
gönderir!
Sakaldan bahsederseniz, diyecekler ki: „Siz Diyanet Işleri Başkanlığı’ndan daha mı
iyi biliyorsunuz? Onun sakalı var mı? Yok! Öyleyse sakalın dinde yeri yok! Olsa da
olur, olmasa da olur!“ cevabını alacaksınız!
Onun için ben söyledim, hem Bu de bir kaç yerde söyledim, bir daha söylüyorum:
Bugünkü Diyanet Işleri’nin özellikle merkez kadrosu, yani başındakiler,küfre hizmet
ediyorlar.
Bantları götürmüşler, mahkemeye vereceklermiş. Versinler; Orada da söyleriz.
Küfre-kâfire hizmet ediyorlar, laik düzene hizmet ediyorlar! Şurada bir avuç insan
hakkını arıyor, çalınmış, gasbedilmiş hakkını arıyor... Buradaki hocalar, başına sarık
geçirmiş, sırtına cübbe giymiş, yani hoca kılığına girmiş... Deccalın askerleri de
onlara düşmanlık ediyor. Benim konuştuğum bantı alıyor, götürüyor, bunlara
casusluk yapıyor, ajanlık yapıyor, MIT ajanlığı yapıyor. Bunlar mı hoca?!. Bunların
paçavrasını çıkartacağız, Allah’ın izniyle!
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Ecelleri yaklaşmıştır; Çünkü „eceli gelen köpek camii duvarına siyer!“ derler. Zaten
bunlar köpekleşmiştir.
Inkilap ne demektir biliyor musunuz? Inkilap bir şeyi öyle iken böyle yapmak, altını
üstüne getirmek, ya iyiden kötüye doğru, ya da kötüden iyiye doğru çevirmektir.
Peygamberler inkılap yapmıştır, yapılması gereken devrimleri peygamberler
yapmıştır. Son olarak Hz. Muhammed inkılab yapmış, Islam inkılabını, Islam
devrimini yapmıştır. Cehaletin yerine ilmi, küfrün yerine imanı, şirkin yerine Tevhid’i,
zulmün yerine adaleti getirmiş, her şey tamam, her şey mükemmel, inkılap tamam
olmuş. Maide Suresi’nde, „Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim!“ (Maide, 3)
kavl-i şerif’iyle inkılabı yapmıştır.
Bu herifler, bu mel’un ve melus adamlar, 60 seneden beri „Inkilap yaptık!“ dediler,
„Devrim yaptık!“ diye yazdılar. Bununla iftihar ettiler, bunu söylerken alkış topladılar,
oy topladılar. Neyin devrimini yaptılar, hiç düşündünüz mü? Osmanlı
Imparatorluğu’nun son devirlerine kadar gelen Islam devletinin devrimini yaptılar,
Islam devletini devirdiler de, yerine küfür devletini koydular. Islam anayasasını
devirdiler de, laik düzenin anayasasını getirdiler.
Işte yaptıkları devrim bu!.. Kur’an harflerini kaldırdılar da, latin harflerini getirdiler!
Latin harfleriyle de bu yeni nesli kandıracaklarını zannettiler ve dediler ki: „Türk
harfleri!“ Yalan! Senin deden mi yazmıştı bu harfleri. Latin harfleri bunlar! Babam,
Allah rahmet etsin, „Gavur yazısı!“ derdi buna. Bu gavur yazısıdır! Müslüman yazısı
değil ki! O latin harflerini getirdiler, Kur’an harflerini devirdiler, çam devirir gibi
devirdiler, yerine Latin harflerini getirdiler. Ve onu da Türk harfleridir diye bu millete
yutturdular, yutturmak istediler. Ama bir gün gelecek, bunun hesabı da sorulacak!
Getirdikleri o küfür harfleri ile „ınkılap“ kelimesini „inkilap“ diye yazdılar.
Bakın yazılara; „Inkilap“, köpekleşme demektir. Açın lügate bakın! Kendilerinin
köpekleştiğini kendi dilleri ile, getirdikleri harfleri ile ortaya koydular! Köpekleşti hep
bunlar!
Onun için „Caminin duvarına, caminin taşına pisleyen köpeğin eceli gelmiştir!“
dedim.
Hicret mecmuasının Türkiye’ye sokulmasına yasak koymuşlar. Cevabını alıyorlar!
Bir şey biliyorsan, cesaretin varsa, öğretmenler emrinde, profesörler emrinde,
Diyanet teşkilatı emrinde, Yüksek Din Kurulu emrinde, cevap ver! Cevap ver ve de ki:
„Bunlar yanlış, bunlar Islam’da yok, bunlar iftira de.Niye diyemiyorsun ? Diyemezsin!
Öyleyse sus. Yasak koymak, silahların gölgesine sığınmak, ne demek biliyor musun?
Haksızlığın ve cehaletin bir ifadesidir! Işte meydan!
Biz Avrupa çapında bunu neşrediyoruz ve diyoruz ki: Laik düzen küfür ve kâfir
düzenidir! Laik düzeni getirenler de, onu destekleyenler de, ona oy verenler de kâfir
olmuştur!Haydi cevap verin, buyurun işte meydan! Biz gizli gizli ve kapalı kapılar
ardında söylemiyoruz bunları, gizli toplantılarda da söylemiyoruz! Bütün bir
beşeriyete, bütün bir dünyaya ilan ediyoruz: Güçleri varsa, bildikleri varsa, şecaatleri
varsa, ilimleri varsa, cevap versinler! Fikri öldürmek mümkün değildir, ilmi öldürmek
mümkün değildir, imanı öldürmek mümkün değildir! Imanı susturmak ancak ilim ile
olur, açık oturum ile olur, cevap vermekle olur! Eğer bu adamların cesaretleri varsa,
çağırsınlar, radyo ve televizyonda açık oturum yapalım, cevap versinler! Yoksa yasak
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koymak çocukların işidir! Çocuğun eline de silahı versen, „Seni vururum bak,
buradan geçmiyeceksin!“ der, o da hayatını korumak için „Tamam!“ der.
Çok aziz ve muhterem kardeşlerim!
Bu millet uyanmıştır, dünya milletleri, müslüman milletleri uyanmıştır, anlamıştır.
Neden uyanmıştır? Gaflet uykusundan! Kâfir onu senelerce uyuttu, o artık bu
uykudan uyanmıştır ve anlamıştır. Neyi anlamıştır? Başındakilerin kendilerinden
olmadığını anlamıştır. Arıyor şim
i: „Benim devletim nerede?“ Bu yola artık çıkmıştır. Bu arayışı kimse
durduramayacaktır. Haberleri olsun! Bu arayışı kimse durduramayacaktır. „Hak geldi
artık, batıla düşen, defolup gitmektir!“
Enbiya Suresi’nin 18.ci ayetiyle konuşmamıza son verelim:
Cenab-ı Hakk buyuruyor: „(Ben Allahü Azimüşşan) hakkı bir balyoz gibi, bir
tokmak gibi, bir demir yumruk gibi batılın beynine indiririm de, o onu parça
parça eder. Artık batıl ortadan kaybolup gitmiştir!“ Allah’ın yumruğu bu! Ama kim
layık olursa, bu yumruğu ona vurduracaktır! Binaenaleyh, böyle bir yumruğu atmaya
layık olmaya çalışın, talip olmaya çalışın!
Ya Rabbi’! Bize bu fırsatı ver! Hakkın yumruğunu bunların beynine, tepesine
indirelim de, bunların beyinlerini paramparça edelim!
Işte Humeyni bunlara yumruğunu indirdi; Allah (c.c.) o bükülmez, o kırılmaz
yumruğunu bu kişilerin ve bu insanların eli ile put rejiminin ve taraftarlarının beynine
indirdi, paramparça oldu. Var mı şimdi Şah ve ailesi?!. Bakınız ne diyor
Peygamberimiz duasında: „Ya Rabbi’! Artık bana nimetleri verdin; Iman nimeti
verdin, ibadet nimeti verdin, ahlak nimeti verdin... Medine’de din hürriyeti, iman
hürriyeti verdin! Ya Rabbi’, bir eksik var!“ Cenab-ı Hakk öyle diyor, „Böyle de!“
diye müsveddesini veriyor. „Bana dua ederken böyle et! Bu da senin eksiğindi,
bunu da iste, bunsuz olmaz!“ diyor: „Ya Rabbi’! Bana devlet ver, beni
destekleyecek, iman, vicdan ve ibadet hürriyetini destekleyecek, koruyacak,
muhafaza edecek Islam devletini ver!“
Bizler de hep birlikte ellerimizi kaldıralım ve şöylece dua edelim:
Ya Rabbi’! Şu kulların ellerini kaldırarak Hz. Peygamber’e verdiğin tâlimat şeklinde
dualarını yaptılar! Ya Rabbi’, kabul et! Ya Rabbi’, kabul buyur! Ya Rabbi’, taklidimizi
tahkike çevir! Ya Rabbi’, kabul buyur!
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Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan)’ın
28 Mayıs 1983 günü Köln’de
„Istanbul’un Fethi’nin 530. Yıldönümü“ münasebetiyle yapmış olduğu konuşma:

Yeni Fatih’ler
Sizler Olacaksınız!
Besmele, hamdele ve salveleden sonra!.
„Hamd, âlemlerin Rabb’i, Rahman, Rahîm ve kıyamet gününün sahibi bulunan
Allah’a mahsustur. (Allah’ım!) Ancak sana ibadet (kulluk) ederiz ve yalnız
Senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, nimetlerine erdirdiğin kimselerin yoluna
eriştir, hışma uğrayanların ve sapmışların yoluna değil. (Amin!)“ (Fatiha, 1-7)
„Muhakkak ki, biz sana aşikâr bir zafer açtık. Ki (bu yüzden) Allah, senin
geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlayıp, üzerindeki nimetini tamamlayacak ve
seni dosdoğru bir yola çıkaracaktır. Ve Allah sana eşsiz bir zaferle yardım
edecektir.“ (Fetih, 1-3)
„Allah’ın zaferi ve fetih geldiğinde ve insanları bölük bölük Allah’ın dinine
girerken gördüğünde, artık Rabb’ini hamd ile tesbih et! Ve O’ndan mağfiret dile!
Muhakkak O, tevbeleri çok kabul edendir!“ (Nasr, 1-3)
Her şeyden önce bizlere bu fırsatı bahşeden ve tarihi boyunca bir çok fütuhata
mazhar kılan, yüceler yücesi Mevlâ’mıza sayısız hamd ve sena ederiz!
Saniyen; O’nun sevgili kulu ve son Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v.)’e ve Onun
yolunda giden âline ve ashabına salât ve selam getirir, bu toplantıya tam bir
heyecanla katılan sizlere Cenab-ı Hakk’tan dareynin saadetini lütfetmesini dua ve
niyaz ederken, bu toplantıyı tertip eden, proğramını hazırlayan kardeşlerime de
şükranlarımı bildiririm.
Ve bütün bunların üstünde yapılacak konuşmaların ve dinlemelerin Cenab-ı Hakk’ın
rızasına uygun olmasını, yine Cenab-ı Hakk’dan dua ve niyaz ederiz. Tarihte vuku
bulmuş bir fetih hareketinin tarihini canlandırmak, heyecanını yaşamak, bu ve buna
benzer kaynaklardan ve buna da kaynak olan kaynakların kaynağından hız almak
suretiyle inşaallah istikbalde vuku bulacak, mukadder olacak fetihlere hazırlanacağız!
Gayemiz memeleketleri istila edip, yerlere, yurtlara, binalara, topraklara sahip olup,
insanları köleleştirip, imparatorluklar kurmak değildir, ki buna işgal derler, bir başka
ifade ile istila derler. Islam’da ne işgal vardır, ne de istila! Islam’ın savaş neticesi elde
ettiği zaferler birer fetihden ibarettir!
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Fetih ne demek? Fetih demek, gönülleri imana, ülkeleri Islam’a kazandırmak ve
teslim etmek demektir. Tekrar ediyorum: Fetih demek; gönülleri imana, memleketleri
Islam’a, Islam’ın bayrağına teslim etmek, kazandırmak demektir!
Evet, aziz ve muhterem kardeşlerim!
Islam tarihine baktığımız zaman fetihler hep böyle olmuştur.
Fethedilen yerlerin sakinleri gönüllerini imana açmışlar, „Allah birdir!“ demişler, „Hz.
Muhammed peygamberdir“’ deyip, Ona tebliğ edilen Kur’an’ın gösterdiği yolda
yürümüşler ve Onun hükmüyle hükmetmişlerdir. Islam’ın fetih hareketi ile elde edilen
memleketlerde Islam’ın bayrağı dalgalanmış, zengin-fakir, amir-memur arasında
adalet teessüs etmiş, insanoğlu putların önünde secde etmenin, onların önünde
eğilmenin yerine, onları terk ederek, hatta kırarak, gerçek mâbuda, Mâbud-i Hakikiye
kul olma, O’nun huzurunda divan durma ve bu surette yaratılışının gayesini tahakkuk
ettirme yoluna girmiştir. Işte, Islam’da fetih bundan ibarettir. Islam’da ve Islam
tarihinde fetih, sadece bundan 530 sene önce vuku bulmuş olan Istanbul’un
fethinden ibaret değildir. Buna benzer, bundan daha mühim bir çok fetihler vuku
bulmuştur.
Müslümanlar ve müslüman dedelerimiz, durmamışlar, daima hareket halinde
olmuşlar, Islam’ın nurunu, Kur’an-ı Kerim’in ahkamını daha da uzaklara, daha da
ötelere, duymamış kulaklara, ulaşmamış memleketlere götürmeye çalışmışlar, onları,
o yer-yurt sakinlerini Allah’a ibadet etme yerine, putlara tapan, putların önünde eğilen
Allah’ın ahkâmıyla hükmetmeyen, insanı küçülten, bu durumdan kurtarmak suretiyle,
-biraz önce ifade ettiğim gibi- gerçek mâbuda, yani Allah’a, O yaratana kul olma
yoluna ve Islam’ın çizgisine, Kur’an’ın nuruna getirmişlerdir. At üzerinden hemen
hemen hiç inmemişler, daima hareket halinde olmuşlardır. Dünyaya adaleti hâkim
kılmak, Allah’ın ahkâmını tesis etmek için gece-gündüz çalışmışlar, yılmamışlar,
yorulmamışlar, mal sarfetmişler, mesai vermişler, şehid olmuşlardır.
Bir kaç tanesine işaret edecek olursak;
Hepinizin bildiği gibi fetihler içerisinde en mühim olan bir fetih de, Mekke’nin fethidir.
Gerçi bundan önce de bir Bedir savaşı vardır. Islam tarihinde mühim bir çığırdır bu!
Ama fetih hareketi, Mekke’yi fethetmek suretiyle Arap yarımadası Islam’a
fethedilmiştir. Arap yarımadasının sakinleri, sahipleri putları terk etmiş, onları
paramparça etmiş ve gönüllerini yaratanlarına açarak, „Allah birdir!“ demişler, „Hz.
Muhammed peygamberdir!“ deyip Islam’ın bayrağını her bir yana dikmişlerdir.
Arap yarımadası bu suretle Islam’a fethedilmişti. Hz. Muhammed (s.a.v.) devrinde
bu vuku bulmuştu. Onun arkasından gelen, O’nun vefakar, sadık, samimi, cesur
arkadaşları, halefleri, Halife’leri, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali
devirlerinde bir çok memleketler Islam’a kazandırılmış, gönüller imana açılmıştı.
Bunlara isim verecek olursak;
Suriye fethedilmiş, Irak fethedilmiş, Iran fethedilmiş, Mısır fethedilmiş, Kuzey Afrika,
Endülüs fethedilmiş ve zaman içerisinde fetihler birbirini takip ede ede, nihayet
Anadolu’nun fethine kapı açma mesabesinde olan Alparslan’ın idaresinde bulunan
orduların kazandığı Malazgirt zaferi vuku bulmuştur. Bu da mühim bir fetihtir. Belki,
Istanbul’un fethinden daha mühimdir. Çünkü, Anadolu’nun fethine, Istanbul’un fethine
zemin ve zaman hazırlayan bir vesiledir. Cenab-ı Hakk, bütün bu fütûhatta emekleri
geçen, gayret gösteren, mallarını-canlarını feda eden o müslümanların, o kahraman,
o cesur, o sadık müslümanların sevaplarını bol eylesin, kabirlerini nurla doldursun,
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bizleri şefaatlarına mazhar eylesin ve onlara layık torunlar, nesiller olmamızı nasip ve
müyesser buyursun!
Çok aziz ve muhterem kardeşlerim!
En büyük şeref, en yüksek fazilet, en üstün rütbe ve makam Allah’ın emriyle,
Kur’an’ın tâlimatıyla, Hz. Muhammed’in tavsiyesi ile harekete geçilip, Islam’ın
şerefinin girmediği yerlere, Kur’an’ın nurunun girmediği yerlere, Islam’ı götürmek,
Kur’an’ı götürmek, oradaki gönülleri imana, memleketleri Islam’a fethetmektir. Uzun
zamandan beri, bu fetih hareketi akîm kalmıştır, durmuştur ve donmuştur. Işte bunun
üzerinde bir nebze duracağız inşaallah!
„Neydik, ne olduk?“ Bunun cevabını hep birlikte şurada sakin sakin konuşmak
suretiyle hall-ü fasl etmeye çalışacağız. Zamanımızın darlığı dolayısıyla Hicret
mecmuasının son çıkacak sayısında hazırlamış olduğumuz bir yazıyı burada okuyup,
bazı noktalarına işaret edeceğiz.
Istanbul’un fethindeki mana:
Istanbul’un fethi üzerinde çok sözler söylenmiş, çok yazılar yazılmış ve çok kitaplar
neşredilmiştir. Fakat, bunlar daha çok maddî cephede ve zahirî planda kalmış,
manevî cepheye ve mana yapısına inmemiştir. Biz bu yazımızda bu fetih hareketinin
daha çok ruhî cephesini ve mana yapısını tahlil ve tetkik etmeye çalışacağız
inşaallah!
Hareketler, genelde o hareketi idare eden şahsiyetlere ve o şahsiyetlerin sahip
oldukları niyet ve maksatlara, hedef ve gayelere göre değerlendirilir.
Istanbul’un fetih hareketinde; Başkumandan ve kumandan var, askerler ve askerleri
sinesinden çıkaran millet var, o milleti madde ve mana planında yetiştiren ulema ve
meşayih var ve bütün bunların feyz aldığı medreseler ve tekkeler var ve yine bütün
bunların ilham ve cesaret aldığı, tek bir kaynaktan ibaret olan Tevhid akidesi var.
Istanbul feth edilmiş ise, işte bütün bu zevatın ve bütün bu müsseselerin emek ve
gayretleriyle, emir ve işaretleriyle, feyiz ve bereketleriyle feth edilmiştir. Tâbir caizse
başkumandan Hz. Muhammed’dir (s.a.v.)! O aslında bir peygamberdir, ama aynı
zamanda ordulara emir ve tâlimat veren, orduları techiz eden, harekete geçiren ve
geleceğin ordularına da emir ve tâlimatlar veren başkumandandır!
Hz. Muhammed asırlar öncesinden emir ve tâlimatını vermiş, tavsiye ve teşvikini
yapmış, takdir ve tebriklerini bildirmiş ve şöyle buyurmuştur:
„Kostantiniyye (Istanbul) elbette feth edilecektir. Onu feth eden kumandan ne
güzel kumandan ve onu feth eden asker ne güzel askerdir!» (Ahmed b. Hanbel)
Asırlar ötesinden haber verilen bu fetih hareketi, bir gün gelmiş, yerini bulmuş ve bu
şeref Sultan Fatih ve askerlerinde tecelli etmiştir. Ve bu, bir mucize idi; Peygamber
Efendimiz bunu kendi kafasından söylemiyordu, onun sözleri vahye dayanıyordu,
şaşmaz kaynağa dayanıyordu. Elbette Istanbul fethedilecektir, edilmemesine imkân
ve ihtimal yoktur. Çünkü, bu müjdeyi Allah Resulü vermişti. Bu müjde elbette ki,
yerine gelecekti, fakat bu müjde, buna layık olanları bekliyordu.
Layık olanlar ise, Sultan Fatih ve onun sadık askerleri idi. Zaman çarkı döne döne
genç hükümdar ve onun iman timsali, sadık, cesur, şehid olmayı cana minnet bilen,
fetih zaferini ufukta bekleyen ve Allah Resulü Hz. Muhammed’in müjdesine mazhar
olma heyecanı ile dolup taşan Ulubatlı Hasan ve onun arkadaşları gelmiş ve
harekete geçmiş bulunuyorlardı. Artık dünyanın dengesini Islam’ın lehine döndürecek
olan, küfrün belini kırıp kalesinin fethinden ibaret olan Kostantiniye’nin fethine kıl payı
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kalmıştı. Çünkü, bir taraftan Tekbir sedaları ufukları çınlatırken, bir taraftan da tarihin
bir eşini kaydetmediği bir hadise cereyan edecek,yani karadan gemiler yürütülecek,
Fatih’in bizzat icad ve imal ettiği topların gülleleriyle Bizans’ın kalın surları dövülecek,
salibin bin salveti sarsılacak ve Ayasofya’nın çanları susacak, kubbelerini Kur’an
ayetleri süsleyecek, minarelerinde ezan sesleri inleyecekti.
Başta medreseler ve tekkeler olmak üzere, bütün bir milletin elleri havada, dilleri
duada idi. Fetih zaferi için ibadetlerini artırıyor, seher vakitlerini boşa geçirmiyorlardı.
Maddeten de, mânen de bütün bir millet seferber olmuştu. Herkes birbirini seviyor ve
sayıyordu. Çarşı ve pazarlarda ticarî ahlak hâkimdi.
Esnaf dükkanından ikinci bir şey almak isteyen müşterisini komşu esnafa gönderiyor
ve diyordu ki: „Ben siftah ettim, onu da dükkan komşumdan al. O daha henüz siftah
etmemiştir!“ Böyle demek suretiyle fetih şerefine layık olduklarını bilfiil isbat
ediyorlardı. Mahkemeler adaletin tecelligâhı idi, hâkimler adaleti temsil ediyor, kılı kırk
yararcasına Şeriat’ı tatbik ediyorlardı. Allah kanunları hâkimdi. Kur’an anayasa idi,
devlet ve devletin bütün müesseseleri ilmin ışığında, Islam’ın çizgisinde yürüyordu.
Âmirle memur, neferle kumandan, zenginle fakir, devlet reisi ile raiyye, müslim ile
gayr-i müslim arasında adalette bir fark gözükmüyordu.
Elhasıl, her şey Islam’a göre, Islam Şeriatı’na göre çalışıyor, devletin çarkı ilahî
nizama ve Kur’an kanunlarına göre dönüyordu. Maddî-manevî bütün hazırlıklar
yapılmış, harekete geçilmiş, emin ve sağlam adımlarla fetih orduları Tekbir sesleriyle
ilerliyor, surlar toplarla dövülüyor, çember gittikçe daralıyordu. Her şey tamamdı.
Zafer için sadece kaderin takdir ettiği zaman gelecek, Ulubatlı Hasan zafer bayrağını
kalenin burcuna dikecekti.
O da oldu, surlar yol verdi, Kostantiniyye feth edildi, Bizans teslim bayrağını çekti!..
Şimdi Koca Fatih’in yapacağı iki mühim iş vardı. Bunlardan biri, kazanılan şerefe toz
kondurmamalarını mücahidlere tenbih etmekti. Sultan Fatih kır atının üzerinde
ordularına hitap ediyor ve onlara diyordu ki:
“Sizler asırlar öncesinden Allah Resulü tarafından gelen müjdelere mazhar
oldunuz. Bu müjdeyi ilelebed muhafaza edebilmemiz için, kimsenin malına ve
canına, ırz ve namusuna, haysiyet ve şerefine el uzatmayacaksınız. Herkes
işine ve gücüne serbestçe gidecektir, herkes malından da canından da emin
olacaktır!“ Işte böyle diyordu Sultan Fatih!..
Istanbul’un fethinden alacağımız dersler ve örnekler:
1- Mucize: Bir kere bu fetih hareketi bir mucizenin tecellisidir. Takriben dokuz asır
önce Hz. Muhammed (s.a.v.) bu fetih hareketinin vuku bulacağını gayet kesin bir
ifade ile haber vermişti. Kesin bir ifade ile diyoruz; Arabça bilenler bilirler;
“Letüftehanne” ifadesinde pekiştiren iki edat var, iki tekit edatı vardır: Biri “Lam”,
biri “Nun”! “Elbette ve elbette fethedilecek!” diyen bir insan bu derece kendi
bilgisine, kendi görgüsüne, hatta ileri görüşlülüğüne dayanarak söyleyemez. Gayet
kesin konuşuyor Hz. Muhammed (s.a.v.). Neden? Çünkü Onun bu ifadesi, bu haberi
kendi görüşüne, kendi bilgisine dayanmıyor. Allah’ın şaşmaz ilmine ve sonsuz
kudretine dayanıyor. Kaynak o idi; Vahye dayanıyordu! Onun için Hz. Muhammed
(s.a.v.) dokuz asır öncesinden bu fetih hareketini son derece kesin ifadelerle ve
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çizgilerle müjdeliyordu ve o fetih hareketini bilfiil icra edecek, yapacak olan Padişah
ve askerler de sadece kendi zamanlarında medhe layık, şerefe layık olmalarıyla
kalmayacak, kıyamete kadar gelecek nesiller, müslümanlar onları takdir, tebrik ve
medh-ü sena edeceklerini de bildirmiştir.
Burada iki mucize var:
1- Verilen haberin olduğu gibi vuku bulması, meydana gelmesi;
2- O hadiseyi, o fetih hareketini meydana getiren kumandan ve askerlerin medhe ve
takdire layık olması.
Ikisi de olduğu gibi çıktı! Bakınız, aradan 530 gibi uzun bir zaman geçtiği halde hâlâ
memleketimizin bir çok beldelerinde biz müslümanlar o fetih hareketini yapan, o fetih
zaferine eren kumandan Sultan Fatih’i de ve onun askerlerini de takdir ediyor, tebrik
ediyor, onlara dua ediyor ve bundan heyecan duyuyoruz. Inşaallah, bu kıyamete
kadar devam edecektir. Niye? Gerek kumandan ve gerek askerler bilfiil takdire,
taltife, ikrama, medh-i senaya layıktılar. Namazları-niyazları yerinde, Islam’a
bütünüyle bağlı, maddeten de manen de Islam’a bağlı idiler. Zamanımızın devlet
adamları gibi caminin yoluna yabancı değillerdi, zamanımızın askerleri, subayları gibi
namaz nedir, namaz nasıl kılınır bilmez cinsinden değillerdi. Namaz-niyaz, onların
rahat ettikleri hareketler ve camiler ise istirahat ettikleri yerlerdi.
Maddeten de, manen de Islam’a bütünüyle gönül veren, her şeyini Islam’a açan,
emrini, tâlimatını, nizamını, ölçüsünü Islam’dan alan gerek kumandan, gerek ordular,
elbette ki, tarihin altın sayfasına kaydedillecek ve aklı başında olan, Allah’a gerçek
manada kul ve müslüman olan insanlar tarafından takdir ve tebrik edilecekler.
Cenab-ı Hakk bir kimseyi sevdi mi, meleklerine şöyle bildirir: “Ben filan kimseyi
seviyorum, siz de sevin!” Melekler sevmeye başlar. Melekler de insanların gönlüne
ilham eder, “Allah falan kimseyi seviyor, siz de sevin!” diye. Onlar da sevmeye
başlarlar.
Herhalde bu şerefe Fatih ve askerleri de layık olmuş olsa gerek ki, bütün
müslümanlar tarafından Fatih ve onun askerleri seviliyor, sevilmiştir, sevilecektir.
2- Ilmin hâkim olması:
Medreseler âlim ve ulemayı yetiştirmenin yanında, millet fertlerini aydınlatan okullar
olmasının yanında, tekkeler de gönülleri feth ediyorlardı. Bu arada ulema ile
umeranın millet hayatında nasıl bir makam ve mevkiye sahip olduğu hususuna
zamanın verdiği imkân nisbetinde temas edeceğim.
3- Adalet hâkimdi:
Gerek idare ve gerekse mahkemelerde Islam’ın getirdiği, emir ve tavsiye ettiği
adalet hüküm sürüyordu. Herkes hayatından memnun, mal ve canından emindi.
Millet devlete, devlet de millete güveniyordu.
4- Aynı kaynaktan feyiz alma:
Ulema ile umera aynı kaynaktan feyiz alıyor, tam bir vahdet ve birlik içinde gönül
gönüle çalışıyorlardı.
5- Her tarafa güzel ahlak hâkimdi:
Millet fertleri egoist değil, kendi için sevdiğini ve arzu ettiğini, başkaları için de
seviyor ve arzu ediyordu. Tüccar müşterisine yukarıda söylediğim gibi, „Ben siftah
ettim. Onu da başkasından al!“ diyordu.
6- Fetih için maddî ve teknik hazırlıklar (topların imali, hisarın inşası, gemilerin
karadan yürütülmesi gibi) üstün bir şekilde icra ediliyordu. „Ve düşmanlara
karşı, onları korkutacak derecede kuvvet hazırlayın!“ mealini taşıyan Enfal
ayetindeki ilahî emir harfiyen yerine getiriliyordu.
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Çok aziz ve muhterem kardeşlerim!
Istanbul’un fethinde madde ile mana, din ile dünya, ilim ile teknik, iman ile maddî
hazırlık bir arada yürüyordu. Islam bu! Islam öyle bir din ki, onun mana yönü de
vardır, maddî yönü de vardır, ruhî cephesi de vardır, bedenî cephesi de vardır. Ikisini
beraber yürütürseniz, normal bir şekilde devam edersiniz. Yoksa bir tarafı felç olur,
felçli bir insandan da fayda gelmez.
Bunu şu şekilde de târif edebiliriz: Nerede bir caminin minaresi yükseliyorsa, orada,
o semtte bir fabrika bacasının da yükselmesi gerekir. Nerede bir fabrika bacası
tütüyorsa, mutlaka orada bir minarenin yükselmesi gerekir!
Islam bizden madde ile manayı, teknik ile imanı bir arada yürütmeyi istiyor. Bir tarafı
ihmal edersek, hiç bir şey yapamayız. Fatih ve onun orduları bu şuurda olduğu için
manevî hazırlıkların yanında maddî hazırlığı da ihmal etmemiş, kendisi bizzat icat
ettiği planını, yaptığı topları döktürmüş, hisarı yaptırmış, hatta tarihin hiç bir devrinde
görülmeyen bir icraatta bulunarak gemileri karadan yürütmüştür. Bu nedir biliyor
musunuz? „Ve düşmanlara karşı, onları korkutacak derecede kuvvet
hazırlayın!“ emr-i ilahî’sinin tatbikata konuluşudur.
Allah (c.c.) şöyle buyuruyor: Ey müslümanlar! Ey Allah’ın birliğine, Hz.
Muhammed’in peygamberliğine inananlar! Haberiniz olsun! Size mühim bir emir:
“Sizden olmayanlara karşı kuvvet hazırlayın!” “Ya Rabb’i! Kuvvetin ölçüsü,
kemiyyeti, keyfiyeti ne olmalıdır?” şeklinde sorulan mukadder bir suale Cenab-ı Hakk
şöyle cevap veriyor: “Öyle bir kuvvet hazırlayacaksınız ki, onunla Allah’ın da
sizin de düşmanlarınızı korkutabilesiniz!” Işte ölçü bu! Bu öyle bir ölçü ki,
kıyamete kadar geçerlidir. Demiyor ki top hazırlayın, demiyor ki Jet uçağı hazırlayın;
demiyor ki tank hazırlayın! Ya ne diyor? Öyle bir kuvvet hazırlayın ki o kuvvetin
karşısında müslüman olmayan devlet ve milletler sizden korksun!
Bu lafla olmaz, sadece bir sahada ilerlemekle, ilerleme kaydetmekle olmaz! Ilimde,
fende, teknikte, ağır sanayide, yol yapımında, köprü yapımında, yeraltı-yerüstü
kaynaklarını işlemekte, dünyanın bütün millet ve devletlerini geçeceksiniz ki, her
sahada, ziraatta, ticarette onlardan daha üstün olacaksınız ki, bu emri yerine getirmiş
olasınız ve dolayısıyla dünya siyasetine, dünya medeniyetine hâkim olasınız. Islam’ın
getirdiği emir bu!
Ne demiş adam? “Bu milleti muasır medeniyet seviyesine getireceğiz!” Bu çürük bir
laf! Islam bunu kabul etmiyor. Yani, “Dünya medeniyeti şu seviyede ise, ben de bu
milleti medeniyet yönünden o seviyeye çıkartacağım!” demeye Islam razı değil. Islam
diyor ki: “Dünya medeniyeti, dünya tekniği, dünya fenni eğer şu seviyede ise, sen
biraz daha onun yukarısına çıkaracaksın! Ona tepeden bakacaksın ve ona “Yerinde
rahat dur!” diyebileceksin!” Yani “Yerinde dur, yoksa, bak canına okurum ha!”
diyebilmek, biraz önce isimlerini saydığım dünyanın millet ve devletlerini geçmek,
onlardan daha üstün bir seviyeye gelmek Islam’ın bir emridir, Allah’ın emridir. Işte
harp sanayinde, dünya siyasetinde, dünya medeniyetinde Islam’ın getirdiği ölçü
budur!
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Kardeşlerim! Islam’ı iyi tanıyın!
Geçenlerde öğretmenler toplantısı vardı. 150 civarında Türkiye’den gelmiş
öğretmenin toplantısına bizi de davet ettiler ve gittik. Orada da söyledim: Üzüntüyle
kaydedeyim, ne Islam dini ne de onun büyük kitabı Kur’an-ı Kerim müslümanlar
tarafından bütün veche ve gerçekleri ile, bütün hakikat ve efradı ile bilinmemektedir.
Müslümanlar kitabını bilmiyor! Müslümanlar dinini henüz bilmiyor! Eğer müslümanlar
Islam dinini ve onun kitabı Kur’an-ı Kerim’i bütün veche ve gerçekleri ile, madde ve
mana planında getirdiği nizam ve tâlimatı ile bilmiş olsaydı, ne ötede, ne de beride
diğer doktrinlerin arkasından, devrimlerin arkasından, felsefelerin arkasından gider,
ne de şu izmi, bu izmi aramaya tenezzül ederdi. Neden? Insanca yaşamak için ne
lazımsa Islam onu getirmiştir!
Böyle de târif edebilirsiniz, tam bir cesaretle, rahat rahat, şu târifi yapabilirsiniz:
Islam nedir? Islam demek, Insanın insanca yaşaması için ne lazımsa onu getiren bir
nizam demektir, Allah kanunu demektir. Bir insanın insanca yaşaması için ne
lazımsa, onu getiren, onu emreden, onu tavsiye eden ve insanın insanca yaşamasını
engelleyecek, zedeleyecek, durduracak ne varsa, onu da yasaklayan bir nizamdır.
Islam bu! Eğer senin milletin veyahut Islam milletleri ve onları idare eden devlet
adamları, yolunu şaşırmış, geri kalmış, yardım için adeta dünyanın kendilerinden
olmayan milletlerinin ve devletlerinin kapılarını çalıyorsa, bunun sebeplerinden birisi
de Islam dinini gereği gibi, onun kitabı Kur’an-ı Kerim’i olduğu gibi
bilmemelerindendir.
Dediğim gibi; Eğer şu Kur’an gereği gibi bilinseydi, gerçekten bu zor bir iş değil.
Bakınız, işte hepinizin anlayabildiği bir emir: “Düşmanlarınıza karşı öyle güçlü,
öyle kuvvetli olun ki, dünyanın millet ve devletleri sizden korksun!” Şimdi size
sorayım: Islam âlemi böyle bir güce, böyle bir kuvvete sahip mi? Hayır! Islam
devletleri ve milletleri böyle bir güce sahip değil, hatta bu seviyenin çok çok altında,
kendi yağı ile kavrulamayacak, şunun bunun yardımına muhtaç olacak duruma
gelmiş. Neden? Islam’ı bilmiyorlar! Fakat Fatih’in nesli olan sizlere, özellikle içinizdeki
gençlere çok işler düşüyor.
Fatih’in neslinin kılık-kıyafeti de benim üzerimdeki gibidir! O falan kisveymiş, filan
kisveymiş, kıravatmış, şapkaymış vesaire bütün bunları kaldırıp atacaksınız! Fatih’in
nesli böyle giyinmez; Çocuklarınıza Islam’ın kıyafetini tavsiye edeceksiniz, sizler de
böyle bir kıyafetle gezip dolaşacaksınız. Işte böyle bir kıyafetle gezip dolaştığınız
zaman, o kıyafetin altındaki mana, o kıyafeti tavsiye eden, o manayı tavsiye eden
kaynak size yeter de artar bile. Bunu böyle bilin, bunu böyle kaydedin!
Öteye beriye yalpa vurmayın! Kur’an’ın çizgisine, Islam’ın yoluna gelmeyen
kimseleri de kim olursa olsun, makam ve mevkisi, rütbesi ne olursa olsun onları da
başınızdan kaldırıp atın, tarihin çöplüğüne gömün! Dünyada kurtuluşun yolu budur,
fetih zaferlerini kazanmanın yolu buradan geçer, Allah’ın rızasını, ahiret hayatını
kazanmanın yolu burdan geçer! Bunu da böyle bilin!
Çok aziz ve muhterem kardeşlerim!
7- Devletin ve devlet müesseselerinin idare ve yönetiminde Kur’an anayasası
ve Şeriat kanunları vardı. Fatih devrinde anayasa ne idi? Fatih, ilhamını, feyzini,
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talimatını nereden alıyordu? Devletin yönetiminde hâkim olan nizam ne idi? Kur’an-ı
Kerim değil miydi? Ve o güne kadar da bu değil miydi? Ondan sonra da bu değil
miydi?
Sizler veyahut sizleri idare eden -tâbirimi mâruz görün- o beyinsizler, şu kitabdan ne
zarar gördüler ki, Kur’an anayasasından ne zarar gördüler ki, bunu kaldırdılar da,
benim devlet reisimin atının üzengisini öpmek için sıraya giren kimselerin fikirlerini, o
milletin başına musallat ettiler.
Sorayım size: Başarıya ulaştılar mı? Muvaffak oldular mı? Var mı içinizde “Evet”
diyebilecek? Olamadılar ve sürünüyorlar! Eğer Kur’an’a dönmezlerse, sürüm sürüm
sürünecekler!
Anarşi aldı yürüdü, hapishane köşeleri inim inim inlemelerle dolu... Var mı birlik, var
mı ağır sanayi, var mı ticarî sahada dünyanın medeniyet seviyesinin üstüne yetişme,
var mı yeraltı-yerüstü kaynaklarını diğer millet ve devletlerden daha fazla işleme?..
Bunların hiç birine „Evet“ diyemezsiniz! O halde bize ancak, bizim kitabımız,
inandığımız kitabın getirdiği nizam yakışır, layık olur, insanca yaşamamızı sağlar!..
Biz tarihin derinliklerinden gelen, Islam’a harfiyen bağlı olan, milletlerin torunlarıyız
ve uzantılarıyız, biz Fatih’in torunlarıyız! Biz şunun veya bunun, Kur’an’ı devlet
yönetiminden kaldırıp, onun yerine kendi kafalarına göre veya küfrün ve kâfirin
kafasına göre kanun getiren, devrim yapan devrimbazların arkasından gitmeye
tenezzül etmeyiz! (Tekbir sesleri!) Etmiyeceğiz de!..
Haberiniz olsun: Fatih’in nesli geliyor! Fatih’in neslini yetiştirin! Çocuklarınıza sadece
«Istanbul fethedilmiştir!» demeyin, bununla kalmayın! Istanbul’un fethindeki mana ve
hikmetin ne olduğunu onların temiz dimağlarına yerleştirin. Istanbul’u Fatih fethetti,
ama bugün Istanbul işgal edilmiştir. Istanbul bugün küfrün esareti altında inliyor,
bugün Istanbul’da Fatih’in nesli ve üzerlerinde Islamî kıyafet olan gençler
dolaşamazlar! Bu kılık-kıyafetle dolaşırlarsa, kendilerini hapishanede bulurlar,
karakollarda sopa yerler.
Fatih’in fethettiği Istanbul işgal edildi! Kimler tarafından? Haydutlar tarafından,
eşkiyalar tarafından, zalimler tarafından, kâfirler tarafından işgal edildi! Istanbul’da şu
an Kur’an söz sahibi değil; Bu kaldırıldı, atıldı!..
8- Hürriyet bahşediliyor:
Fetih sonrası, beldenin yerlilerine fikir hürriyeti, ibadet hürriyeti, mal
ve can emniyeti veriliyor ve bu hususlar her tarafta ilan ediliyordu. Bunu gören
Bizanslı’lar akın akın Islam dinine giriyor ve iman şerefiyle müşerref oluyorlardı.
Burada bir noktaya işaret edelim; Bazıları diyorlar ki: «Efendim, biz sadece
müslüman bir millet değiliz, içimizde azınlıklar da var, hıristiyanlar var, yahudiler var,
Ermeniler var, Rumlar var! Bunları ne yapacağız?Eğer biz dinî bir devlet olursak,
Kur’an’ı anayasa yaparsak, bunların hakkına-hukukuna tecavüz etmiş olmaz mıyız
?»
Bunlara, bu beyinsizlere şunu söylemek lazım: Allah bilmiyor da, beş paralık aklınla
sen mi biliyorsun? Azınlığın, gayr-i müslim’lerin de hak ve hukukuna dair bu kitap
tâlimat getirmiştir.
Size bir vakıayı anlatayım: Meşrutiyet devrinde, Sultan Hamid zamanında Meclis-i
Mebusan toplanmış, yani mebuslar mecliste toplanmış görüşüyorlar. Birisi ayağa
kalkmış , azınlıklara yaranayım diye, o zamanki Rumlar’a, Ermeniler’e yaranayım
diye, bir teklif getiriyor: Teklif şu: «Azınlıklara bugüne kadar tanınan haklarda onlara
gadr edilmiştir. Binaenaleyh onlara biraz daha fazla hak tanımak mecburiyetindeyiz!»
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Teklif okunuyor ve hemen o milletvekilleri içerisinde bir Ermeni milletvekili, Ermeniler’i
temsil eden ve kendisi de aynı zamanda avukat olan biri kalkıyor, «Hayır!» diyor:
«Siz bize Islam’ın tanıdığı, Kur’an’ın tanıdığı hakkı tanıyın yeter, biz sizden başka bir
şey istemeyiz!»
Bakınız bir gayr-i müslim, bir azınlık mensubu, başka dinden olan birisi Islam’ın,
Kur’an’ın kendileri için tanıdığı hakkı biliyor ve aynı zamanda kâfi geleceğini biliyor
da, bizim beyinsiz bunu bilmiyor. Kendisi orada bu şekilde rezil-kepaze oluyor.
Işte ta o zamandan beri böyle cahil-cühelanın bu memlekete yön vermesi, bu
memleketi bugün bu hale getirmiştir!
Ta Sultan Hamid devrinde adamlar boy göstermeye başladılar. Zaten felaket
nereden başladı biliyor musunuz? Ne zaman ki, medrese ile mektep birbirinden
ayrıldı, işte o zaman başladı! Halbuki ondan önce hocayı da, âlimi de, ulemayı da,
müderrisi de, kumandanı da, devlet adamını da yetiştiren bir tek kaynak vardı:
Medrese ve onun yüksek kısmı olan saraylardaki Enderun mektepleri! Tek bir kaynak
ve memlekette söz sahibi olacak herkes o kaynaktan yetişiyor. Şu Kur’an’ın
nezaretinde, kontrolünde herkes sadece medreseden yetişiyordu. Gavur düşündü:
«Bunu ne yapayım? Bu iki kaynağı birbirinden ayırmazsam, idare ile ulemayı, umera
ile ulemayı birbirinden ayırmazsam, kaynak itibarıyla bunlar benim canıma
okuyacak!» Bunun uzun bir hikâyesi vardır, ancak burada dile getirmeyeyim. Sırası
geldiği zaman size söyleyeceğim!
Ne yaptılar? Içteki ve dıştaki ajanların çalışma ve gayretleriyle medresenin dışında
mektep diye bir müessese kurdular. Dediler ki: „Medrese sadece âlim-ulema
yetiştirsin, din görevlisi yetiştirsin, mektepler de devlet adamı ve kumandan
yetiştirsin!“ Işte felaket, ayrılık burada başladı. Bu iki zümre, iki sınıf insan birbirinden
haberi olmayan plan ve proğrama göre yetişti. Zaman geldi bunlar birbirini tanımadı,
tanıyamadılar. Medreseli mektepliye, „Zındık, kâfir!“ dedi, mektepli de medreseliye
„Yobaz, softa!“ dedi.
Memleketin mukadderatının tecellisini üzerine alan iki zümre, birbirini tanımaz,
birbirine bu şekilde saldırır duruma gelirse, o memleketin geleceğinden, istikbalinden
elbette endişe duymak lazım gelirdi, ki öyle de oldu. Halbuki Islam’ın Peygamberi Hz.
Muhammed bakınız şöyle diyor: „Ümmetim üzerinde iki zümre vardır ki, onların salâhı
(doğru ve dürüst olmaları), ümmetimin salâhıdır (yüzünün gülmesidir). Onların fesadı
ise, ümmetimim fesadı demektir: Bunlar umera ve ulemadır!“
Çok aziz ve muhterem kardeşlerim! Iki sınıf insan, iki zümre, memleketi yıkar da,
yapar da! Bunlar kimdir? Peygamber’in dili ile, mübarek lisanı ile: „Âlimlerle, devlet
adamları, yani ulema ile umera!“ Eğer bunlar hüsn-ü niyet sahibi olur, işlerinin ehli
olurlarsa ve üzerlerine düşeni yaparlarsa, o memleketin yüzü güler, o memlekette
her sahada başarı olur. Şayet bunlar fesada giderse, bunlar ehil olmaz, birbirlerini
tanımaz, işbirliğine girmezlerse, o memleket yüzüstü düşer ve kan ağlar.
Fatih devrinde, Istanbul gibi kalın surlarla çevrilmiş kalelerin fethedilmesiyle, fethe
mazhar olmanın sırrını burada aramak lazım geliyor. Ulema ile umera içiçe,
birbirlerini tamamlıyor. Biri diğerine „softa“, öbürü diğerine „zındık“ demiyor, birbirlerini
seviyor, sayıyor, birbirlerinden ilham alıyorlardı, birbirlerini tamamlıyorlardı, mesuliyet
duygusu içindeydiler. Fakat öyle zamanlar geldi ki, mektep-medrese birbirine girdi,
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ulema ile umerayı yetiştiren kaynaklar birbirinden ayrıldı ve o zaman işte bugünkü
Türkiye’nin anarşik hali meydana geldi.
9- Mâbedlere dokunulmuyor:
Kilise ve havralar sahiplerine açık bırakılıyor, gayr-i müslimlerin tâlim ve terbiyesine
karışılmıyordu. Sadece Ayasofya kilisesi, Islam’ın verdiği cevaza göre camiye tahvil
edilmiş, gerçek ibadete sahne olmuştu. Ayasofya Camii bizzat Fatih tarafından vakfa
bağlanmış, kıyamete kadar gelecek nesillere emanet edilmişti.
Fakat üzülerek kaydedelim ki, bugün Ayasofya Camii kan ağlıyor, içinde baykuşlar
ötüyor; Artık minarelerinden ezan sesleri susturulmuş, kubbelerinde Kur’an sedaları
çınlamıyor...Fatih bizden Allah’ın huzurunda hakkını istiyecek ve alacak! Acaba bu
bizim umurumuzda mı?
Evimizi gasb edip cebren alsalar ne yaparız? Koşarız, bağırırız, çağırırız, avukat
tutarız, mahkemeye veririz değil mi? Nihayet bir evdir bu! Fakat Fatih Istanbul’u
fethetmiş ve Istanbul’un fetih tapusu mesabesinde bulunan Ayasofya’yı gerçek
ibadete açmış, cami haline getirmiş, minarelerini yaptırmış ve kendisinden sonra
gelecek nesle emanet olmak üzere vakfiye hazırlamış ve demiştir ki:
„Bu benim camimi kim gayesinin hilafına kullanırsa, Allah’ın lâneti, meleklerin
lâneti ve gelecek bütün nesillerin lâneti onun üzerine olsun!“
Topumuz yok, tüfeğimiz yok! Ayasofya’yı Fatih’in bıraktığı şekle çeviremiyoruz.
Gençler -Allah sa’ylarını meşkûr etsin!- yürümüşler, ama küfrün-kâfirin temsilcileri
gelmiş, onları durdurmuş, onları cezalandırmıştır. Fakat köksüz bu kabil hareketlerle
Ayasofya tekrar camiye çevrilmez. Zemin ve zaman hazırlayacaksınız!
Bileceksiniz ki, Ayasofya Cami’nin önemi ve kıymeti en azından benim kendi evimin
önem ve kıymetinden daha üstündür. Bunu içine yerleştirebiliyor musun? Bu şekilde
o mübarek mâbedin dertlisi, müdafii olabiliyor musun? Işte o zaman senin gibi
insanlar yanyana gelecek, gönül gönüle, omuz omuza verecek ve kan ağlayan o
mâbedi eski haline çevirecek, ibadete açacaktır. Bunu yapmadan ölür gidersek, yani
hiç olmazsa bunun fikriyatını tam bir cesaret ve metanetle, onun zemin ve zamanını
hazırlamak yönünde üzerimize düşeni yapmadan gidersek, emin olunuz Allah
soracaktır! Fatih de bizim yakamıza sarılacak, „Benim mâbedim, benim camim
orada kan ağlarken, siz sadece senede bir defa merasimler tertip etmekle
yetindiniz. Niye bağırıp, çağırmadınız? Benim camimi haydutlar işgal etti, içinde
baykuşlar ötüyor, minarelerinden yükselen ezan sesleri sustu.Içinde Kur’an
okumak, namaz kılmak yasak edildi. Niye bağırmadınız? Niye çağırmadınız?
Niye şehid vermediniz?“ Işte bütün bunları bizden soracak!..
Konuşmamın sonuna, neticeye doğru geliyorum:
Önce pazarlık yapalım; belki acı konuşacağım, çünkü dost acı konuşur. Bunu da
söyleyeyim, içinizde bu acı konuşmalara karşı bir isyan, bir nefret duyuyorsanız ve
„Bu adam niye böyle konuşuyor, niye böyle konuşuluyor?“ diyorsanız, bilin ki bu
nefrete, bu isyana sebep bu sözler değil, içinizdeki hastalıktır; Maneviyat hastalığıdır!
Onun için tabibini bulun ve bu hastalığı tedavi ettirin. Iman zayıflığı var, yani o kalpte
iş yok!
Mesele, hepimizin meselesidir; Ahmed’in, Mehmed’in meselesi değil. Allah’a
şükürler olsun, sadece Köln ve çevresinde bu kadar cemaat var, müslümanların
sayısı kabarık, camiyi labe lab doldurdunuz, adeta doldu da taşıyor. Avrupa’yı gezin
dolaşın, nice böyle kalabalık cemaatler göreceksiniz.
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Herhalde birşeyler seziyorsunuzdur; Bir fetih hareketine hazırlık yapıyorsunuz,
kendinizi hazırlıyorsunuz! Inşaallah gençlerinizi de hazırlayacaksınız!
Şu kürsüyü iyi dinleyeceksiniz; Şu kürsüde ne konuşuluyorsa, ona harfiyen ayak
uyduracaksınız; Yalan-yanlış, Islam’a aykırı ise, cevap vereceksiniz veya
verdireceksiniz; Ya bizzat kendiniz vereceksiniz veyahut da veremiyorsanız, ki
veremezsiniz ve bunu da gayet rahat konuşuyorum, Avrupa’nın her tarafında
konuşuyoruz, karşı gelmek isteyen herkesten de yazılı cevap vermelerini
isteyeceksiniz.
Bugüne kadar kimse yazılı cevap veremedi, veremez de. Niye?Çünkü biz bilmeden,
yüzde yüz kanaat getirmeden, Islam’ın meselesi olduğuna inanmadan, hiçbir
meseleyi dile getirmeyiz. Hakkın karşısına da kimse çıkamaz, çıkarsa sarp kayalara
çarpanlar gibi, patır patır dökülür ve ezilir!
Bilirsiniz, Birinci Cihan Savaşında yenildik. Arkasından kâfirler yer yer memleketi
istila ettiler, işgal ettiler. Millet ayaklandı, kâfirleri yurdundan, toprağından attı... Işte
buna Istiklâl Savaşı deniliyor.
Istiklâl Savaşı nedir? Bu kelimenin üzerinde de durmak gerek. Istiklâl bağımsızlık
demek. Sorayım size; Türkiye’niz, memleketiniz istiklâline, bağımsızlığına sahip
midir? Yok, sahiptir diyemezsiniz! Elimde çok deliller var: Yahudinin emrinde,
Amerika’nın emrinde, Nato’nun emrinde! O kadar küçülmüşüz, o kadar cılızlaşmış ve
o denli cüceleşmişiz ki... Kendi yağımızla kavrulacak seviyeyi kaybetmişiz de bizden
olmayan milletlere el-avuç açıp demişiz ki: „Bizi Nato’ya alın da, yarın başımıza bir
bela geldiği zaman biz kendimizi koruyamazsak, varlığımızı muhafaza edemezsek,
siz bizi korursunuz!“ Bu böyle demektir! Senin deden, senin ecdadın Fatih buna
tenezzül etmezdi.
Islam da buna rıza göstermez! Bakınız, daha 35 milyon fakir-fukaradan ibaret
bugünkü Iran hiç bir idarenin, hiç bir devletin etkisi altına girmiyor. Nereden alıyor bu
cesareti? Kara gözlerinden, kara kaşlarından almıyor! Bu Kitab’a döndüğü için,
Kur’an’ı anayasa yaptığı için, cesareti oradan alıyor ve bunu bütün bir dünyaya da
ilan ediyor. Ne diyor? „Benim 25 milyon askerim var, varsın bütün düşmanlar
tanklarını üzerime yürütsünler, zaten dünyada 25 milyon tank ya var ya yok! Her
birine bir asker şehid verdim mi, dünyada ne tank kalır, ne de biz kalırız. Biz şehid
oluruz, tanklar da hepten tahrip edilmiş olur!“ Senin ecdadın da böyle idi, hatta
bundan daha da ileri idi.
Istiklâl Savaşı, ama ne Istiklâl Savaşı; Memleketi küfre-kâfire teslim ettin! Belki acı
olacak, ama söyliyeyim: Defalarca yer yer sizlere söyledim; Ailelerinizin yönetimi,
idaresi kimin elinde? Isviçre’nin; Isviçre’nin aile kanunları, aile yönetiminde. Medenî
kanunu oradan getirmediler mi? Daha bundan bile haberiniz yok! Evlenmeler,
boşanmalar Kur’an-ı Kerim’e göre değil, Isviçre’den getirdikleri ve medenî kanun
ismini verdikleri kanunlara göre yapılıyor. Miras hukuku meselesi de aynı; Kur’an’da
bu yok mu, senin kitabında bu yok mu ey beyinsiz? Kusura bakmayın! Hey satılmış,
senin kitabında aileyi tanzim edecek nizam yok mu? Miras hukukunu adilâne bir
şekilde pay edecek miras hukuku yok mu? Güya bağımsızmış; Aileleri Isviçre
kanununa, papaz tarafından yapılan hukuka teslim etti.
“Bağımsız mahkemeleri” kim yönetiyor haberiniz var mı? Italyan!Şu an Italya’dan,
Roma’dan getirdikleri ceza hukuku geçerlidir! Müslümanlar adeta ölü! Mahkemeler
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senin hakkında kimin kanunlarıyla hüküm veriyor? Bağımsızmış (!). Roma’dan getir
hukuku ve onun etkisi altında memleketi böl...
Bir milletin mahkemeleri, başka milletlerin tesiri altında, kumandasında, kaynağı,
nizamı, kanunu altında çalışırsa, o memlekette “Bağımsızlık vardır!” diyebilir misiniz?
Diyemezsiniz! Mahkemeler, bir memleketin adaleti temsil eden en mühim
müesseselerinden birisidir. Bunları kime teslim etmişsin? Gayr-i müslimlere teslim
etmişsin!
„Eh, biz Italyanlar’ı kovduk!“ diyorlar. Kovdun ama, onların kanununu getirdin. O
kalsaydı, belki de senden korkacaklar ve kanunlarını getiremeyeceklerdi!
Ticaret hukuku, mahkeme usulleri hukuku, kimin elinde, kimin yönetiminde? Bunu
da Almanya’dan getirdiler. Bir takım sosyal hukuku da Fransa’dan getirdiler...
Işte anayasa ile ilgili, kılık-kıyafet ile ilgili bir takım kanunlar. Demek ki, senin
memleketinde bağımsızlık yok!
Bu memleket ne olmuş? Sureten memleketin düşmanlarını dışarıya attı, ama adeta
„Siz gidin, siz yorulmayın! Ben bu millete sizin yapacağınızdan daha fazlasını
yaparım! Bu millete ihanet etmek mi istiyorsunuz? Bu milleti yere sermek mi
istiyorsunuz? Bu milleti dininden-imanından uzaklaştırmak mı istiyorsunuz? Ey
düşmanlar! Siz gidin, ben sizden daha fazlasını yaparım. Siz sakın korkmayın!“ dedi.
Bunun manası bundan başka değildir!
„Istiklâl savaşı verdik ve böylece düşmanları yurdumuzdan kovduk!!..“ Yalan, vallahi
de yalan, billahi de yalan!
Yahudinin birisi ne yapmış biliyor musunuz? Biraz acaip, ama misal olarak, meseleyi
iyi anlayasınız diye söyliyeceğim. Kayıkçı olarak denizde dolaşırken bakmış ki, bir
kadın denize düşmüş. Hemen kayık ile gitmiş kadını kayığa almış, boğulmaktan
kurtarmış. Kadını kayığa aldıktan sonra denize açılmış ve gözden uzaklaşmış,
affedersiniz, kadının ırzına geçmiş. Şimdi düşünün: Kadın boğulsa mı iyiydi, yoksa
namusunun elden gitmesi mi iyi?
Şimdi siz bu yahudiyi takdir edebilir misiniz, medh edebilir misiniz? „Bıraksaydın da
kadın boğulsaydı, bari namusu kirlenmeseydi!“ demez misiniz? Işte memlekete
yapılan ihanet budur! Memleket düşmandan güya silinmiş, süpürülmüş, temizlenmiş,
kurtarılmış, ama çok affedersiniz, namusuna tecavüz edilmiştir. Meseleyi böylece
anlayın!Istiklâl Savaşı’nı müteakip bir takım sahte kahramanlar türedi. Memleketi
düşman istilasından kurtarıyorum derken, Fatih’in neslinin din ve imanına, tarih ve
manasına, bütün manevî değerlerine saldırdılar, kirletmedik hiç bir şey bırakmadılar!
Kur’an devletin yönetiminden kalktıktan sonra, artık iş bitmiştir beyler.
Çünkü dinin koruyucusu, bekçisi, muhafızı devlettir, devleti bu görevinden alır,
resmen onu dinden uzaklaştırırsanız, din bekçisiz, muhafızsız, müdafisiz kalır ve
günden güne değerlerini kaybeder. Kaybede ede, namaza sıra gelir!.. Peygamber
(s.a.v.) öyle söylüyor ve o da gitmeye başlar. Tekrar ediyorum; Fatih’in neslinin din ve
imanına, tarih ve manasına, bütün manevî değerlerine saldırdılar, Kur’an
anayasasını, Şeriat nizamını kaldırdılar da bunların yerine küfür anayasalarını ve put
kanunlarını getirdiler. Işte Ayasofya Camii de bu sahte kahramanlar tarafından
saldırıya uğrayan değerlerden sadece bir tanesidir!
Ey müslüman gençlik! Ey Fatih’in nesli!
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Senin ilk görevin sahte kahramanların ipliğini pazara çıkartıp, maskelerini düşürmek
ve hoyrat çehrelerini ortaya koyup, gerçek hüviyetlerini teşhir etmektir. Manevî ve
tarihî değerlerini putun ve putların tasallutundan kurtarıp, asıl sahibine teslim
etmektir. Gerçek kahraman olan o koca Fatih’in neslinden olduğunu ancak bu suretle
isbat edebilirsiniz! Haydi görelim sizi!.. Gerçek manada Hz. Muhammed’in
ümmetinden olduğunuzu ancak bu suretle isbat edebilirsiniz!
Bakınız Hz. Muhammed (s.a.v.) bundan 1400 sene önce Istanbul’un fethini
müjdelemiş. Istanbul fethedilecek, Istanbul Islam’a, Kur’an’a fethedilecek diye! Edildi,
Allah’a şükürler olsun. Fatih ve onun orduları tarafından fethedildi, Islam topraklarına
ilhak edildi, asırlarca da Islam’a teslim oldu, semalarında Islam’ın bayrağı dalgalandı.
Kur’an, mahkemelerinde söz sahibi idi!
Sorayım: Istanbul’da bir çok mahkeme vardır, bir çok idare makamı vardır. Gerek
mahkemelerde, gerek idarî makamlarda şu Kur’an söz sahibi midir? Şu Kur’an’a
göre mi icra yapılıyor? Içinizde buna evet diyebilecek biri var mı? Bunun cevabı nedir
öyleyse? „Evet, Kur’an söz sahibidir!“ diyebileceğimiz ana kadar, Hz. Muhammed’e
layık ümmet olduğumuz iddiasında bulunamayız. Istanbul’da ve Anadolu’nun diğer
şehirlerinde ve bütün bir milletin devletinde şu Kur’an söz sahibi olmadıkça, şu Kur’an
anayasa olmadıkça, ne sen yatağında rahatça uyuyabilirsin, ne de yarınına güvenle
bakabilirsin, ne de Allah’ın huzurundaki sorumluluktan kurtulabilirsin. Ona göre
düşün, ona göre tedbirini al, ona göre Fatih’in neslini yetiştir de, o haydutları o
mekanlardan kov, Allah’ın kitabını getir, Ayasofya’yı camii olarak hizmete aç!
Inşaallah Mevlâ bunu bize gösterecektir. Gayret bizden tevfik ve nusret Allah’tandır!
Bir fetih hareketi yapacağız ve Anadolu’yu fethedeceğiz inşaallah! Anadolu’yu
fethettikten sonra küfrün-kâfirliğin karanlığı içerisinde boğulan ve buhran geçiren
dünya insanlığının da imdadına inşaallah koşacağız. Bu çığır başlamış, o gün
gelmeye başlamıştır. Bu ne bir keramettir, ne de kehanettir. Hareket başlamıştır,
geliyor, Islam artık geliyor! Çünkü Kur’an’ı kaldırıp da, kendi kafalarına göre anayasa
yapanlar memleketi idare edemediler, edemiyorlar ve edemiyeceklerdir. Suçludurlar;
Rejimleri de suçludur! Eğer bugün hapishaneler ağızlarına kadar anarşist dedikleri o
güzel gençlerle dolmuşsa, bunun yegâne suçluları kendileridir, o devrimbazlardır,
Kur’an’ın yerine küfrün-kâfirin anayasasını yapanlardır.
Bakınız; Söylentilere göre söylüyorum: Ister doğru olsun, ister yalan olsun, fakat bir
hakikatın misalidir. Hadiseyi biliyorsunuz: Deniz Gezmiş’i asmışlar! Babasına
gitmişler ve demişler ki: «Ne düşünüyorsun?» «Düşünecek bir şey yok!» diyor:
«Benim oğlum asılmaya layık değildi, müstehak değildi. Ben oğlumu yedi yaşında
bunlara teslim ettim, melek gibiydi. Eğer asılmaya müstehab, asılacak biri varsa, onu
o hale getiren öğretmendir, onu o hale getiren okulun müdürüdür, onu o hale getiren
devrin Milli Eğitim bakanıdır, onu o hale getiren devrin başbakanıdır, onu o hale
getiren Reis-i Cumhur’dur ve bütün bunların üstünde onu bu hale getiren rejimdir,
rejim! Asılacak biri varsa bunlardır, benim oğlum değil! Zira ben oğlumu yedi yaşında
bunlara teslim ettim, fakat benim oğlum anarşist olduysa, onu bunlar bu hale
getirdiler!» Kitabın ortasından konuşuyor.
Eğer bugün hapishanelerde 45 bin genç inim inim inliyorsa, bunun suçlusu bunlar
değil, onları o hale getiren o materyalist felsefenin dayandığı rejimdir! Aklınızı
başınıza alın! Bu bir siyaset değildir, bu bir parti siyaseti değildir. Bu mühim bir
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davanın tebliğidir! Hepiniz bunları bilmeyenlere duyuracaksınız, bu teypler, bu
kameralar bunları kaydediyor ve sizler de memlekete kadar gönderin. O sağır
kulaklar belki duyar, duymazlarsa hesap vermeye hazır olsunlar.
Hesap soracağız inşaallah! Zaten böyle toplanışınızdan, bir araya gelişinizden, bu
meseleleri gündeme getirişinizden adamların uykuları kaçmıştır. Ama korkunun ecele
faydası yoktur!
Bakınız bunun bir delili; Hicret mecmuasının yurtiçine girmesini, sınırlardan içeri
girmesini yasak ettiler. 15 günde çıkan bir mecmua bu! Bu tuz-biber olsa ne
yapabilir? Ama adam korkuyor; «Hain korkak olur!» der atalarımız. Biz o zaman
yazdık ve dedik ki: Şu mecmuamızın yurtiçine girmesini altı yaşındaki bir çocuğun
eline bir silah verseniz bile engelleyebilir.
Ama bu iş değil!
Ve dedim ki; Ey Hicret mecmuasının yazarları ve okuyucuları! Sizi tebrik ederim,
size müjdeler olsun! Zira Hicret mecmuası imtihanı başarıyla vermiştir. Çünkü kâfiri
korkutmuş, yurtiçine girmesine sansür koymuş, yasak etmiştir. Fakat şunu
bilmelidirler; Hicret mecmuası girse de, girmese de hakikat haykırıyor. Bir gün
gelecek Cenab-ı Hakk bizim elimize bir radyo istasyonu verecek, Islam’ın gerçeklerini
memleketimizin her tarafına duyuracağız.
O temelinde, cevherinde imanbulunan fakat senelerin ihmali ile körleşmiş hale gelen
o gönüller filizlenecek, iman cevherini harekete getirecek ve inşaallah Fatih’in nesli
bir araya gelip memleketi haydutların tasallutundan kurtarıp, küfür ve kâfir
anayasalarını tarihin çöplüğüne atıp, Kur’an anayasasını devlet idaresine getirecektir!
Bu hareket geliyor, hiç ümitsiz olmayın!
Bu bir iş değil; Bu korkunun, bu acizliğin, bu cahilliğin, bu cüceliğin alâmetidir. Eğer
gücünüz varsa, bir şey biliyorsanız, toplayın âliminizi-ulemanızı, profesörler
emrinizde, öğretmenler emrinizde, hatta Diyanet’in üst kademesindeki adamlar da
emrinizde; Toplayın, toplansınlar, bir araya gelsinler, Hicret mecmuasını sayfa sayfa,
satır satır ele alıp ona ilmen, fikren cevap versinler ve onu çürütsünler.Buna var
mısınız? Gücünüz yetiyor mu? Var mısınız: Bir açıkoturum tertip edelim, milletin
huzurunda Hicret mecmuasının yazdıkları mı haklı, yoksa sizin davranışınız,
zihniyetiniz, rejiminiz mi haklıdır?Var mısınız, milletin huzurunda bir açıkoturum tertip
etmeye? Bunu cesaretle söyleyebiliyoruz, söyledik ve söylemeye de devam
edeceğiz!..
Çok aziz ve muhterem kardeşlerim!
Allah (c.c.) hepinizden razı olsun! Sizden aldığımız bu cesaretle konuştuk; Evvela
Cenab-ı Hakk’ın inayeti, Hz. Peygamber’in feyzi, sizin de pür-dikkat dinlemeniz bizi
biraz daha fazla konuşmaya sevketti.
Cenab-ı Hakk cümlemizi ve cümlenizi ümitvar eylesin! Islam’ın bundan sonra bir çok
fütuhatı için hazırlanan kullarından eylesin! Hz. Muhammed’e layık ümmet eylesin!
Muhterem Fatih ve dedelerimize layık torunlardan eylesin! Gelecek nesli, Fatih’in
neslini de, Hz. Muhammed’e layık genç ümmetleri yetiştirmeyi de cümlemize nasib
ve müyesser buyursun! Var olun, sağ olun! Tebrik ederiz! Bugünün mana ve önemi
mübarek olsun!
Esselamü Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü!..
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Cemaleddin Hoca’nın 14.2.1987
Cumartesi Bonn’da düzenlenen
„Başörtü Yasağını protesto“
yürüyüşünde yaptığı konuşmanın metni:

Başörtüsü
Namuzumuzdur!
„Besmele, hamdele ve salveleden sonra...
„Ey Peygamber! Rabb’inden sana indirileni tebliğ et, eğer bunu yapmazsan
O’nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan korur. Muhakkak ki,
Allah küfreden topluluğu hidayete erdirmez.“ (Maide, 67)
Ey tebliğ hareketinin öncüleri!
Hepinizi Islam’ın selamıyla selamlıyor, „Esselamü aleyküm ve Rahmetullahi ve
Berekâtühü“ diyorum.
Ey hak davanın erleri ve askerleri! Sizleri takdir ve tebrik ediyorum.
Ey mücahid kardeşlerim! Cihad ve mücadeleniz mübarek olsun!
Ey şehid dedelerin torunları! Dedelerinize layık torunlar olmanızı Cenab-ı
Hakk’tan dua ve niyaz ederim!..
Ey Allah’a kul, Peygamber’e ümmet olmanın şeref ve gururunu göğsünde taşıyan
müslümanlar! Hepinize hoşgeldiniz diyor, bu tebliğ hareketinizin hepinize, Islam
âlemine ve bütün insanlığa hayırlı, bereketli olmasını Rabb’ülâlemin Hazretleri’nden
niyaz ediyorum.

Muhterem tebliğci kardeşlerim!
Önce bütün dünya insanlığına seslenecek ve diyeceksiniz ki, „Ey materyalistler! Ey
ateistler! Biliniz ki, Allah birdir, eşi ve benzeri yoktur; mülk O’nun, meleküt O’nun,
nimet O’nun, her şey O’nundur. O’nun nimetleriyle barınıyorsunuz. Bütün kâinatın
sahibi de O, Rabb’i de O’dur. Sizin de sahibiniz O, Rabb’iniz O’dur! Bu dünya da
O’nun öbür dünya da O’nundur...
Asıl görevimiz Allah’a kul olmaktır, O’na ibadet ve ubudiyyette bulunmaktır; O’nun
makamı Rububiyet (Rabb olma), sizinki ise ubudiyyet (kul olma) makamıdır.
Makamınızı ve görevinizi unutmayın! Her şey sizin için yaratıldı, sizler de yaratana
kul olmak için yaratıldınız.
Bu şekilde üzerime düşen tebliğatı yapıyor, aşağıdaki mealini kaydettiğimiz ilahî
mesajı duyuruyoruz:
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„Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabb’inize kulluk edin ki,
(Allah’ın azabından) korunasınız. O (Rabb) ki, yeri sizin için döşek, göğü de
bina yaptı. Gökten su indirdi de onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkardı.
Öyleyse siz de bile bile Allah’ a eşler koşmayın.“ (Bakara, 21-22)
Saniyen: Tebliğatınız kitap ehline olacaktır.
Ey Kitab ehli! Ey Tevrat ve Incil’e bağlı olduklarını iddia edenler!
Ey kilise ve havranın mensupları! Ey papazlar! Ey hahamlar! Sizlere son kitab
Kur’an’ın bir mesajını tebliğ ediyor ve bu suretle sizinle ilgili üzerimize düşen bir
vazifeyi yerine getirmiş oluyoruz.
Kur’an şöyle diyor:
„De ki: „Ey kitab ehli, bizim ve sizin aranızda eşit olan bir kelimeye gelin:
Yalnız Allah’a tapalım, O’na hiç bir şeyi ortak koşmayalım. Birimiz, diğerini
Allah’tan başka ilâh edinmesin. Eğer yüz çevirirlerse, şahid olun, biz
müslümanlarız deyin.“(Ali Imran, 64)
Salisen: Bütün Islam âlemine hitab ediyor, kendileriyle ilgili ilahî mesajlardan birini
tebliğ ediyoruz:
„Ey Inananlar, acı azaptan kurtaracak bir ticareti size göstereyim mi? Allah’a
ve O’nun Resulü’ne iman edeceksiniz, mallarınızla canlarınızla Allah yolunda
cihad edeceksiniz“ (Saff, 10)
Bunlardan biri iman diğeri de cihaddır. Ikincisi yani cihad, birincisinin yani imanın
gereğidir. Mü’min olmanın icabıdır. Yani mü’min olmanız, sizi cihad mükellefiyetinin,
cihad yapma sorumluluğunun altına sokmaktadır. Iman farz olduğu gibi, cihad da
her müslümana farzdır.
Cihad: Dinin, hakkın hakim olması, adaletin yerini bulması yolunda gereken ne ise
onu yapmak demektir. „Hâkimiyyet kayıtsız şartsız Allah’ındır, adalet
Islam’dadır“ demektir ve bunun tebliğatını ve telkinatını yapmaktır. Kur’an’ın
anayasa, devletin Islam devleti olmasını sağlamaktır.
Ilave ederek diyeceksiniz ki; „Eğer ilminiz varsa, aklınız varsa bu sizin için
hayırlıdır.“
Rabian: Bütün kuruluşlara:
Avrupa toprakları üzerindeki kuruluşlara seslenecek ve tebliğ ederek diyeceksiniz ki,
„Birlik farzdır, ayrılık ise haramdır. Geliniz; bir ve beraber olalım, hakkın yanında ve
etrafında toplanalım. Biz ilan ediyor ve diyoruz ki; bu hareket ya doğrudur, ya
yanlıştır. Doğru ise, buyurun gelin! Beraber çalışalım! Yanlış ise, yanlışı var ise,
yanlışımızı madde madde yazın, gazete ve dergilerde neşredin! Yani ya yanlışımızı
yazın, ya da gelin beraber çalışalım!“
Bu makul ve mantıkî tekliflerimizin karşısında şayet siz, „Hayır, biz ne yazarız ne
de geliriz!“ derseniz bizim de söyleyeceklerimiz vardır; „Demek ki siz samimi
değilsiniz!“ diyeceksiniz. Ve şu ilahî mesajı tebliğ edeceksiniz:
„Ve hep birlikte Allah’ın ipine yapışın, ayrılıp fırka fırka olmayın...“ (Ali Imran,
103)
Hamisen: Anadolu sakinlerine:
Ey şehidler diyarı Anadolu sakinleri! Mâlumunuz olsun ki, günün Türkiye’si
dünün Mekke’sidir. Dünün Mekke’sinde bir cahiliyet devri yaşandığı gibi, günün
Türkiye’sinde de bir cahiliyet devri yaşanmaktadır. Dünün Mekke’sinde Ebu
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Cehiller, put kanunları hakim olduğu gibi, günün Türkiye’sinde de Mustafa
Kemal ve onun put kanunları hakimdir.
Dünün Mekke’sinde putlar ve heykeller evleri ve meydanları doldurduğu gibi,
günün Türkiye’sinde de putlar ve heykeller binaları ve meydanları
doldurmaktadır.
Bakınız o şehidler diyarında:
Hilâfet kaldırılmış, şeriat lağvedilmiştir. Sakal ve sarığa hor bakılmış, tesettüre
el uzatılmış, çıplaklığa yol verilmiştir. Vicdanlara zincir, ağızlara kilit vurulmuştur.
Haktan, hürriyetten bahsedenler için mahkemeler kurulmuş, zindanlara atılmış, M.
Kemal ve kemalizm
silahların gölgesinde yaşatılmak istenmiştir. Son günlerde başörtüsü meselesi,
yapılan zulmün, yapılan baskıların tek bir örneğidir.
Elhasıl; elli-altmış senedir, hep dinle uğraşıldı. Memleketin kalkınması yolunda
kayda değer bir adım atılmadı: Ülke sömürge, sakinleri işçi yapıldı...
Artık buna bir „Dur!“ demelisin! Buna bir son vermelisin! Ama bu kolay bir iş
değildir. Kısa zamanda olacak bir iş değildir, Esat b. Zürare’nin Medineli
arkadaşlarına söylediği gibi ben de size söylüyorum ve diyorum ki:
Katıldığınız bu harekette bütün bir dünyayı karşınızda bulacaksınız,
bulabilirsiniz, doğusu da batısı da karşı çıkabilir. „Müslümanız“ diyenlerin bir
kısmı da karşı çıkabilir. Ama sen aldırmayacaksın, ümitvar olacaksın, yardımcın
Allah’tır. O’na tevekkül edeceksin, O’na sığınacaksın. O mülkün sahibidir,
bütün kuvvet ve kudret O’ndadır, kalpler O’nun elindedir. Laf atsalar da taş
atsalar da tahammül edip, sabredeceksin! Peygamber (s.a.v.) ve Onun
sahabesine de laflar atıldı, taşlar atıldı. Bu işin modeli budur, kaderi budur.
Bunlar ilahî cilvedir, bir imtihandır.
Ama bir yönüyle de kolaydır; sen bir nevi Mekke devrini yaşıyorsun, sende vurma
yok, kırma yok, öldürme yoktur. Tutup kaldırma var, tamir edip yaşatma var, hakkın
hakim, adaletin kaim olmasına çalışıyorsun, işlerin, hizmetlerin en güzelini
söylüyorsun; „Islam, hem din, hem devlettir, hem ibadet hem siyasettir,
anayasam Kur’an, kanunum şeriat, devletim Islam’dır“ diyorsun; ibadetinde hür,
kıyafetinde hür, fikrinde hür olmak istiyorsun.
Ve bu, senin pek tabii hakkındır. Binaenaleyh seni kimse kınayamaz, seni kimse
ayıplayamaz, ceza veremez, haksızlık yapmış zulmetmiş olur. Kaybeden sen değil, o
olmuş olur!
Işte davamız, işte kavgamız:
Ve işte bunu, bu hakikatları duyurmak için yürüdün ve buraya geldin. Tüm dünya
bunu böyle bilsin, gazeteler bunu böyle yazsın!
„Allah hakkı söyler ve doğru yolu gösterir“, „Hak geldi, batıl mahvoldu.“
Sözlerimi burada bitirip, hepinizi Allah’a emanet ederiz!
Esselamü Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekâtühü!“
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1987 Braunschweig Konferansı

Dün ve Bugün
Besmele, hamdele ve salveleden sonra...
Hepinizi Islam’ın selamı ile selamlarken, bu toplantının bir çok hayırlara vesile
olmasını Rabb’ülâlemin Hazretleri’nden dua ve niyaz ederiz. Rabb’imiz Teala ve
Tekaddes Hazretleri bizlere Kur’an-ı Kerim’in hakikatlerini tam bir isabetle ve
cesaretle söylemeyi, sizlere de pür dikkat dinlemeyi, anlamayı ve kavramayı ve
hepimize de gereği ile amel etmeyi nasib ve müyesser buyursun!
Mevzumuz, „Dün ve Bugün“. Dün ne idik, bugün ne olduk? Bir cümle ile hemen
bunun cevabını vereyim: Dün müslüman milletler olarak, müslüman milletlerin
sahipleri olarak hâkimiyyetin kayıtsız ve şartsız Allah’a ait olduğuna inanıp, bunu
hayatımızın her safhasında yaşarken, bugün malesef Allah’ın bu hakkını gasbederek,
hâkimiyyetin kayıtsız ve şartsız millete ait olduğunu söyleyen sesler işitiyoruz ve
bunun derin derin üzüntüsünü duyuyoruz.
Işte bu sesleri duymamak ve bu üzüntüden kurtarmak için ciddî bir çalışmanın,
mühim bir gayretin, sarsılmaz bir cesaretin içine girmemiz şarttır ve zaruridir.
Rabb’imiz Teala ve Tekaddes Hazretleri, az yukarıda söylediğim gibi bizleri kendi
rızasına ve cennetine giden yol üzerinde düşmeden, şaşmadan mesafe alan ve
hedefe varan kullarından eylesin!
Çok aziz ve muhterem kardeşlerim!
Rabb’imizin lütuf ve inayetiyle, üzerimize düşen tebliğ ve davet vazifelerimizi açık
mektup şeklinde, Tebliğ Mecmuası’nın muhtelif
sayılarında sizlerin de okuduğu gibi, Çankaya’ya, üniversite öğretim üyelerine,
Ilahiyat Fakültesi hocalarına, Diyanet’in hocalarına, öğretmenlik makamında
bulunanlara, sefir ve konsolosluklara, hakim ve savcılara, tüm gençliğe ve tüm bir
millete yapmış; hayatın manasını, mesuliyetlerin ağırlığını anlatmış,
vicdanlarına seslenmiş, Tevhid akidesinin bulunmadığı veya zedelendiği gönülleri ve
yerleri şirkin alacağını, artık iman ve nikâhın gitmiş olacağını, günün Türkiye’sinin
dünün Mekke’sine benzediğini, zira dünün Mekke’sinde ve çevresinde Allah’a
mahsus olan hâkimiyyet hakkının yani kanun koyma, anayasa yapma selahiyetinin
gasb edildiğini, putlara ve putların arkasına sığınan Ebu Cehillere verilmiş olduğu
gibi, günümüzün Türkiye’sinde de Mustafa Kemal’e ve kemalistlere verildiğini ve
bunları temsil etmek üzere şehidler diyarı o memleket, puthaneye döndüğünü,
heykellerden ve put resimlerden artık geçilmez hale geldiği, etraflı bir şekilde misaller
vererek, deliller göstererek yazdık ve çizdik.
Sizin şahsiyetlerinizde de devleti Islam olmayan ülke sakinlerine hitap ederek, tekrar
ediyor ve diyoruz ki:
1- Hayatın manası:
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Dünyaya niçin geldiğinizi hiç düşündünüz mü? Gelişinizin sebeb ve hikmeti nedir?
Bir vazifeniz yok mu? Mesuliyetiniz yok mu? Içinde bulunduğunuz bu hayat ve bu
devran hep böyle mi sürüp gidecek? Bir gün gelip bu toprak sizi götürüp altına
almayacak mı? Yine bir gün gelip işte o kara toprak sizi dışarı atıp, hesabınızı
vermek, muhakeme edilmek üzere mahşere götürülmeyecek misiniz? Hesabınızı
verdiğiniz takdirde cennete, veremediğiniz takdirde ise cehenneme götürülmeyecek
misiniz?
„2- Allah’a kul olma:
Ey Allah’ın kulları! Haberiniz olsun ki, bütün bu söylediklerim bir bir başınızdan gelip
geçecektir. Hepiniz öleceksiniz! Ölmekle de işiniz bitmeyecek. Esasen kıyamet
ondan sonra kopacaktır. Adam olmadığınız takdirde -tabirime dikkat edin- adam
olmadığınız takdirde, dünyanız başınıza yıkılacak, hayatınız zehir olacaktır. Dünyaya
geldiğinize bin pişman olacaksınız, ama iş işten geçmiş olacaktır. Aman Ya Rabb’i!
Ne korkunç bir akibet?
„Rabb’imiz bize akıl ver, bize basiret ver, bize hidayet ver. Ver de Ya Rabb’i
kendini bilenlerden, Rabb’ini bilenlerden, vazifesini bilenlerden eyle Ya Rabb’i!
Tevhid akidesine sahip olup Rabb’ini bilenlerden eyle ya Rabb’i! Hâkimiyyetin
kayıtsız ve şartsız falana veya filana, falan millete veya filan şahsa değil, Allah’a
ait olduğuna inanan ve o yolda söz fiil ve hareketlerini ayarlayan kullarından
eyle Ya Rabb’i! Put kanunlarına, put anayasalarına değil, put devletine sahip
çıkanlardan değil, bunlardan yana olanlardan da değil Ya Rabb’i, Sana kul
olanlardan, Kur’an anayasasından, Islam devletinden yana olanlardan eyle Ya
Rabb’i! Içimizden mal sevgisini ve can korkusunu çıkar da Ya Rabb’i, Senden
başkasını sevmeyen, Senden başkasından korkmayan; şayet severse ancak
Senin için seven, şayet korkarsa ancak Senin için korkan kullarından eyle Ya
Rabb’i! Ve nihayet Ya Rabb’i, her yerde ve her zaman devletim Islam, anayasam
Kur’an, kanunum şeriat diyen ve Islam devletinde, Islam bayrağı altında
yaşamak için canla-başla çalışan kullarından eyle Ya Rabb’i! Amin ya muin ve
ya hayrennasirin veya mucibessailin velhamdü lillahi Rabb’ilâlemin!“
Rabb’ülâlemin Hazretleri duanızı kabul buyursun! Yalnız, duanın kabulü için vesile
lazım. Vesile ise, ilim, amel ve harekettir.
Bileceksiniz dünyaya niçin geldiğinizi; hem hakkıyle bileceksin ki, bizler dünyaya
sadece ve sadece Rabb’imize kul olmak üzere geldik, gelişimizin sebebi budur. Söz,
fiil ve hareketlerimiz, o yönde ve o yolda olmalıdır. Evet, Kur’an öyle diyor:
„Ben cinleri de insanları da başka bir iş için, başka bir şey için değil, ancak
kendime kul olmaları için yarattım. Ancak kendime ibadet ve ubudiyyette
bulunmaları için yarattım.“ (Vezzariyat, 56)
Işte buna inanacak, bunu kabul edecek ve bu noktadan hareket edeceğiz.
Amel ve hareket:
Allah’a kul olma sadece fikirde, inançta kalmamalı, fiil ve harekete intikal etmelidir.
Bu da oturmamız ve kalkmamız, giyinip ve kuşanmamız, çalışma ve kazanmamız,
yememiz ve içmemiz, okuma ve yazmamız, kendi kafamıza göre, kendi mantığımıza
göre değil, başkalarının kafalarına göre de değil, başkalarının düzen ve sistemlerine
göre de değil; hep Allah’ın gönderdiği ve indirdiği düzene ve kanuna, şeriat’a ve
talimata göre olmalıdır ve olacaktır.
Şu cümleleri sık sık tekrar edeceksiniz: „Rabb’imiz Allah, Peygamberimiz Hz.
Muhammed (s.a.v.), anayasamız Kur’an, kanunumuz şeriat’tır. Emelim ya şehid
olmak, ya da gazi olmaktır.“ Her yerde
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ve her zaman dilinizin virdi ve zikri bu olmalıdır. Işte Kelime-i Tevhid’in, Kelime-i
Tevhid okumanın, „La ilahe illallah“ demenin manası budur. Yoksa sabahlara kadar
zikir-fikir yapsanızda, „Anayasam Kur’an, şeriat’ım kanun, devletim Islam“
demedikten sonra emin olunuz bütün bunlar boşa çıkar, heba olur gider, siz de
hüsranda kalmış olursunuz.
Bakınız Kur’an ne diyor: „De ki: Amelce en çok hüsrana, en çok zarara
uğrayacakları haber vereyim mi? Dünya hayatında bütün çabaları boşa gitmiş
olan ve kendileri de iyi iş yaptıklarını sanan kimseleri!“ (Kehf, 103-104)
Onun için çok aziz ve muhterem kardeşlerim! Çalışırken, ibadet yolunda gayret
gösterirken, şuurlu birer müslüman olmamız ve ölçüyü daima ve daima Islam’dan ve
Kur’an’dan almalıyız. Kendi kafamıza göre işlere girersek, birşey yapmış olduğumuzu
zannederiz, ama günün birinde elimiz, cebimiz, defterimiz boşa çıkar ve en büyük
zarar ve ziyana uğramış olanlardan oluruz. Burada bir noktaya daha dikkat etmeniz
gerekiyor: Amel ve ibadet vahye dayanmalıdır.
Çok aziz ve muhterem müslümanlar!
Imanın şartlarını ve esaslarını nasıl Kur’an ve sünnet tayin etmiş ise, amel ve
ibadetlerin ve bunların sıhhat şartlarının muteber ve makbul olabilmeleri de yine
Kur’an ve sünnet’e dayanmalıdır, vahye dayanmalıdır. Allah tarafından bildirilmiş,
târif ve beyan edilmiş olmalıdır. Yoksa kendi kafamıza göre veya başkalarının akıl ve
mantığına göre olmamalı ve olamaz. Bizler kulluk görevlerimizi, helal ve haramları,
günah ve sevapları, şer ve hayırları kendi kafamıza göre tayin ve tesbit edemeyiz,
„Bu suçtur, bu suç değildir, şu helaldır, bu haram değildir, şu günahtır, bu günah
değildir. Bunları kendi kafamıza göre ortaya koyamayız. Ölüm cezalarının, zina
suçunun, hırsızlık suçunun cezasını da kendi kafamıza göre tayin ve tesbit edemeyiz.
Hz. Ebu Bekir’ler, Hz. Ömer’ler dahi olsa, hatta bütün peygamberler bir araya gelse
kendi fikirlerine göre „Şu suçun cezası şudur, bu suçun cezası budur ve miktarı da
böyle olmalıdır“ diyemezler, bunlara güçleri yetmez. Çünkü bu suallerin gerçek
manada cevabını verme, bilme ve emir verme, talimat verme ancak herşeyi en ince
noktalarına kadar bilen, insanı en güzel şekilde yaratan ve yarattığı bu insanı sayısız
nimetlerle terbiye ve taltif eden Rabb’ülâlemin’e mahsustur, O’nun hakkıdır ve O’nun
selahiyetindedir. Yaratan O olduğu gibi, emir veren, kanun koyan, şeriat vaz eden,
talimat gönderen de O’dur, yani bütün bunlar vahye dayanır. Vahiy ne demek? Vahiy,
Allah tarafından Peygamber’e gönderilen kitap, ayet ve mâlumat demektir.
Bir nokta:
Günümüzün Türkiye’sinde anayasa yapanlar, kanunlar çıkaranlar, hüküm ve karar
verenler kimlerdir? Işte bu sualin cevabını aramak mecburiyetindeyiz ve ona göre
çalışmalarımızı ayarlamak zorundayız. Allah mıdır, yoksa insanlar mıdır? Işte bunu
tesbit etme durumundayız. Yani mahkemeler kararlarını, mektepler programlarını,
basın-yayın mevzularını, hükümetler kuruluş ve icraatlarını neye göre yaparlar, neye
göre verirler? Bütün bu suallere cevaben Kur’an’a göre verirler diyebilir misiniz
diyemezsiniz. Neden? Kur’an yok da ondan. Ey gidi beyinsiz müslüman! Hem namaz
da kılıyorsun (!). Ama senin Kitab’ını, senin şeriat’ını beğenmeyip, devletinden ve
devletin bütün müesseselerinden kaldırmışlar, hâlâ da sen uyuyorsun, hâlâ da sen
„Benim devletim vardır!“ diyorsun. Bunun hesabını nasıl vereceksin? Bakınız ailede
karı-koca haklarını, miras haklarını tayin eden Kur’an değildir. Çok acı bir gerçek;
Isviçre’den getirdikleri kanunlardır. Mahkemelerin, cezalar hakkında
dayandıkları kanunlar nelerdir? Italya’dan getirdikleri kanunlardır. Muhakeme
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usulu kanunlarını, ticaret kanunlarını, sosyal kanunları Almanya’dan,
Fransa’dan getirmişlerdir. Demek oluyor ki, memleketi idare eden kanunlar,
Islamî olmayan kanunlardır. Toprağın altı senin için toprağın üstünden daha
hayırlıdır. Devlet idaresini baykuşlar ele almış, onlar seni yönetiyor haberin var
mı? Şimdi sizler Kur’anı, Kur’an kanunlarını, şeriat kanunlarını devletten ve devletin
bütün müesseselerinden kaldırıp, yerine küfrün ve kâfirin kanunlarını getiren
münafıklardan, kemalistlerden yana olabilir misiniz? Onları destekleyebilir misiniz?
Bunlara oy verebilir misiniz? Ve böyle bir devlete „Benim devletim!“ diyebilir misiniz?
Ve böyle bir devleti sevebilir misiniz? Sevemezsiniz, „Benim devletim!“ diyemezsiniz,
benimseyemezsiniz, ondan yana olamazsınız. Olursanız ne olur? Ağzınız imansız
kapanır. (Allah korusun!) Cehennemin azabı size çarpar, kemalistlerle beraber
cehenneme atılırsınız. Dünyanız da gider, ahiretiniz de...
Aşağıda ayetlerin meallerini bir bir göreceğiz. Belki yer yer bazı isimleri söylediğim
için size ürperti gelecek. Bilmem korkuyor musunuz? Korkmayın! Onlar korkmamış,
kâinatın yaratıcısı olan Allahü Azimüşşan’ın anayasasını, kanunlarını devletten ve
devletin bütün
müesseselerinden kaldırmışlar da, devletin dinden uzaklaştığını, dinden çekildiğini,
dinsiz bir devlet olduğunu ilan etmişler ve bundan korkmamışlar. Senin bu kadar da
mı cesaretin yok? Sana düşen, Allah’ın gönderdiği ve indirdiği Kur’an anayasasına
sahip olmak, O’na hor bakanların haddini bildirmek, ve toz kondurmamaktır, O’nun
bekçiliğini mükemmel bir şekilde yapmaktır.
Ayetler ve ifade ettikleri:
Hüküm verme; bütün mesele burada düğümleniyor: Dün ve bugün. Dün hüküm
veren kim, kanun koyan kim, devlet neye göre idare ediliyordu? Hüküm veren de
kanun koyan da Allahü Azimüşşan’dı, anayasa Kur’an’dı, şeriat kanundu ve
idareciler, devleti ve devletin bütün müesseselerini bu kanunlara göre idare
ediyorlardı. Ama bugün kanun koyan kim? Anayasa yapan kim? Üç buçuk beyinsiz,
kanun koyacak, anayasa yapacak, milleti idare edecekler. Siz de idare edilmiş,
rahata kavuşmuş, huzura ermiş olacaksınız. Nerede bu bolluk? Işte dün, işte bugün!
Müslümana düşen Allah’ın gönderdiği ve indirdiği kanunlara uymaktır, hem de seve
seve uymaktır. Işte ibadet ancak budur, kul olma ancak böyle olur. Müslüman her
işini, söz, fiil ve hareketlerini, bütün münasebetlerini Kur’an kanunlarına, şeriat
düzenine göre yapacaktır ve yürütecektir. Allah’ın emri budur! Allah bunun hesabını
soracaktır. Böyle emretmiştir! Doğru, sağlam, tam ve mükemmel olan din de işte
budur. Burada bir misalle meseleyi size izah edeyim:
Beyler, kardeşlerim! Şu mikrofondan bütün materyalistlere, bütün kemalistlere ve
hatta namaz kılan cami cemaatlerine sesleniyor ve diyorum ki: Işte Türkiye’deki
manzara şu bir buçuk parmaktır. Türkiye’deki manzara bir buçuk parmaktan ibarettir.
Ne demek bu? Hepiniz biliyor ve inanıyorsunuz ki, Islam dini başlıca dört maddeden
ibarettir. Iman bölümü, ibadet bölümü, günlük işler muamelât (siyaset ve devlet
bölümü) ve ceza bölümü. Şimdi bunların dördünü topladığınız zaman din meydana
gelir. Itikad artı ibadet artı muamelât ve devlet artı ceza hukuku eşittir din ve Islam.
Dört maddeden ibaret! Demek oluyor ki, devletin dört bölümünden birisi dünya ile ilgili
işlerdir, devlet işleridir, siyaset işleridir. Dört bölümden birisi de, şu parmağın temsil
ettiği bölüm de ceza hukukudur. Şu üçüncü parmağa da Islam kukuku tabirini de
kullanabiliriz. Demek ki, iman bölümü, ibadet bölümü, diğer parmağa da Islam
hukuku bölümü, ceza hukuku bölümü. Türkiye’de şu ceza hukuku var mı? Allah için
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söyleyin, elinizi vicdanınıza koyun! Işlenen suçların cezası, Allah’ın gönderdiği ve
indirdiği ceza hukukuna göre midir? Buna kim „Evet“ diyebilir. Neden? Çünkü ceza
hukukunu Italya’dan getirdiler. Hakimlerin ellerinde bugün ceza hükümleri, Roma
hukukudur. Islam hukuku yok, hakimin önünde Islam hukuku yok. Şu üçüncü
parmağın temsil ettiği Islam hukuku, devlet, siyaset ve günlük işler yürürlükte midir
Türkiye’de? Kim söyleyebilir? Kızmayın bana, Allah rızası için söyleyin. Deyin ki,
„Hayır! Sen yalan söylüyorsun, Islam’a iftira ediyorsun, memleketimize iftira
ediyorsun!“ deyin. Bakınız! Türkiye’deki devlet Islam devleti değildir. Türkiye’deki
siyaset Islam siyaseti değildir. Türkiye’deki hukuk Islam hukuku değildir. Hep batıdan,
şuradan buradan topladıkları ve getirdikleri hukuk sistemleridir. Kur’an kanunlarına,
şeriat düzenine uymayanlar, bunları beğenmeyenler, bunları kaldırıp kendi kafalarına
göre sistem ve düzen getirenler ne yapmış olurlar?
Allah’ın hakkına ve hukukuna tecavüz etmiş, Allah’a karşı başkaldırmış, isyan etmiş,
tağut ve put olmuştur. Artık onlar da din diye, ibadet diye bir şey kalmamıştır. Bu
böyledir! Lakin insanların çoğu bunu bilmemektedir. Bizim camide namaz kılan
cemaatın bir kısmı da bunu bilmemektedir. Yani camilerimizde, Islam ülkelerinde
namaz kılan müslümanların bir çoğu da bunu bilmemektedir. Işte okuyun! Yusuf
suresinin kırkıncı ayeti: „Hâkimiyyet kayıtsız şartsız Allah’a aittir!“ Ben
söylemiyorum, Allah söylüyor. Sana haykırıyor: Ey sağır kulak! Ey beş vakiti camide
kılıp, devletinin nasıl bir devlet olduğunu, Kur’an’ın nasıl dibe köşeye itildiğini
bilmeyen, farkına varmayan sağır kulak! Allah şu cümlesinde sana söylüyor: „Hüküm
koyma, hâkimiyyet kayıtsız ve şartsız Allah’a aittir! O, kendisinden başkasına
ibadet etmemenizi de emretmiştir.“ (Yusuf, 40) Bu ne demek biliyor musunuz?
Allah’ın hâkimiyyetini kabul edip, O’nun gönderdiği şeriat’a göre söz, fiil ve
hareketlerinizi, münasebetlerinizi yürütürseniz kime kul olursunuz? Allah’a kul olmuş
olursunuz! Işte Allah’a kulluk etmenin manası bu. Genel manada, umumî manada
ibadet budur. Şayet siz, Allah’ın kanunlarına göre değil, Allah’ın gönderdiği ve
indirdiği şu Kur’an anayasasına göre değil, kendi kafanıza göre söz, fiil ve
hareketlerinizi, devlet ve devletin müesseselerini yürütürseniz kime kul olmuş
olursunuz? Kime ibadet etmiş olursunuz?
Kimin kanunlarına göre, kimin sistemine göre, kimin koyduğu düzene göre hareket
ederseniz işte onun kulu olursunuz. Mezara girip, sorgu sual melekleri, gelip „Senin
Rabb’in kimdir?“ diye sorulduğunda „Rabb’im Allah’tır!“ diyemezsin. Niye
diyemezsin? Çünkü dünyada O’nun koyduğu kanunlara göre işini-gücünü
yürütmedin. Falanın filanın kanunlarına göre işini-gücünü yürüttün. Onlara bağlı
oldun, onlara tabi oldun, hatta onları korudun. Işte senin Rabb’in kimdir dendiği
zaman falandır, filandır, millettir diye gevelemeye başlayacaksın ve gereken cezayı
da görmüş olacaksın.
Demin ne dedim ben? Dedim ki, şu parmağın, dört parmağın temsil ettiği dinin dört
bölümünü bir araya getirirseniz o din olur. Yoksa o din olur mu? Olmaz! Hatta
Türkiye’de iki buçuğu yok, ibadetin de yarısı yok Türkiye’de. Cuma namazını vaktinde
ve rahatça kılabiliyor musunuz? Elin gavuru ne yapmış? Gelmiş Cuma tatilini Pazar’a
çevirmiş, senin Cuma’na dolaylı yoldan engel olmuştur.
Çok aziz ve muhterem kardeşlerim!
Yaratma da emir verme de Allah’a mahsustur. Işleyeceğimiz tema, işleyeceğimiz
mesele burada. “Hâkimiyyet kayıtsız şartsız Allah’ındır!“ Işte bu inancın içinde

- 52 -

HITABELER

Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan)

olma! „Hâkimiyyet kayıtsız ve şartsız milletindir“ dediniz mi hapı yuttunuz. Işte o
zaman işiniz bitmiştir. Millet kim oluyor? Hâkimiyyet deyip öteye geçmeyiniz.
Hâkimiyyet demek en yüksek makam demektir. Fransızca tabiriyle en yüksek otorite
demektir ki, onun üstünde daha bir makam yok, onun üstünde bir selahiyet yok.
O’nun sözü kanundur, O ne demişse öyle olacaktır. Millette bu vasıf var mı? Millet
böyle bir makamda mıdır? Eğer siz milletin böyle bir makamda olduğunu kabul
ediyorsanız ki, asla sizler, şahıs olarak böyle bir şeyi kabul etmezsiniz, bu şirk olur,
puperestlik olur, milleti Allah’ın yerine çıkarma, O’na eş, emsal kabul etme olur ki, işte
bu putperestliğin ta kendisidir.
Soru: „Yaratan kim? Büyütüp besleyen kim? Rızık veren kim? Kimin yurdunda
yaşıyorsunuz?“ Siz bunları bir bir öğrenip o beyinsizlere tebliğ edeceksiniz. Şu
bantları alıp postalıyacaksınız ve onlara en büyük iyiliği yapmış olacaksınız. Onlar
büyük bir gafletin içinde, babanız da olsa, amcanız da olsa. Büyük bir gafletin
içindeler ve cehennemî bir uçurumun kenarındadırlar. Öldükleri zaman tamamen o
uçurumdan aşağı yuvarlanıp gidecekler.
O’nun için sizlere çok mühim işler düşüyor. Kızmayın bana; Gerçek budur!
Konuşmamın sonunda da söyliyeceğim: Eğer bunlar yalan ise, eğer bunlar yanlış ise,
bunlar Islam’a iftira ise cevap bekleriz, hem de lafla değil, yazılı olarak cevap
yazarlar, gazetelerde ilan ederler, biz de okuruz. Yanlışımız, yalanımız varsa, kabul
eder, sinemize çeker ve teşekkür ederiz. Fakat kimse bunun karşısına çıkamaz. Şu
Kur’an elimizde olduğu müddetçe, şu Kur’an’dan kaynaklandığımız müddetçe, Hz.
Muhammed’i kendimize örnek aldığımız müddetçe emin olunuz hem vallahi, hem
billahi kimse bizim sırtımızı yere getiremez. (Tekbir sesleri)
O halde sizi idare edecek kanunları, sistemleri O gönderecektir. Yaratan ve rızık
veren O değil mi? O’nun hakkıdır. O göndermiş ve indirmiştir. 1400 sene önce gelmiş
bu! Bizim kanun yapmaya, anayasa yapmaya ihtiyacımız yoktur. Siz kim oluyorsunuz
ki, şu Allah’ın büyük Kitab’ını devletten ve devletin bütün müesseselerinden kaldırıp
da onun yerine kendi kafalarınıza göre anayasalar yapasınız, kanun çıkarasınız ve
memleketi idare edesiniz. Işte bunu söylemenin zamanı gelmiştir ve söyliyeceğiz.
Kimseden korkumuz yok. Neden? Çünkü şu Kitab-ı Kerim’e dayanmaktayız.
Dünyaya dur deme içten bile değildir.
Aziz ve muhterem kardeşlerim!
Kur’an herşeyi ortaya koymuş, misallerle meseleleri anlatmış, kapalı yer kalmamış,
anlaşılmayan taraf kalmamıştır. Bakınız! „Yaratma da, emir verme de O’na
mahsustur.“ Mustafa Kemal de kimmiş, o mu yarattı bu milleti; emir versin, talimat
versin Allah’ın kitabını kaldırsın. Sen de boynunu büke büke kabul edesin, olur mu
bu? Nerede kaldı senin müslümanlığın? Yaratma ve emir verme de O’na
mahsustur, kanun koyma ve yönetme de O’na mahsustur. Âlemlerin Rabb’i
olan Allah ne mübarektir. O’nun gönderdiği kanunda bereket vardır, O’nun
indirdiği nizamda bereket vardır. O’nun idaresiyle idare edilen mlllet huzur
içerisindedir.
Işte görüyorsunuz! Türkiye’de çıkardıkları kanunlara, koydukları anayasalara hürmet
var mı? Kanunlara hürmet, saygı var mı? Yok! Hepsi paçavra! Ha paçavra, ha kanun!
Onun hâkimiyyeti yok Türkiye’de! Niye ilahî menşeden gelmiyor ki, hepsi beşer
kafasının mahsulleri. Yarım yamalak kanun yapamazsınız, yarım yamalak kanunlarla
devleti idare edemezsiniz.
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Bir başka delil: Bütün dava „Hâkimiyyet kayıtsız şartsız Allah’ındır“. Söz Allah’ındır.
Insanı idare eden, devleti yöneten kanunları Allah gönderir, Allah’ın gönderdiği
kanunlara uymak mecburiyetindeyiz müslüman olarak. Insanlar kanun yapamaz.
Dava bu, tez bu. Dün öyle idi. Bugün işte birtakım baykuşlar ortaya çıktı -aşağıda
söyleyeceğim- fa kat sizi oyuna getirdiler, hem öylesine oyuna getirdiler. Canınızdan
aziz addeddiğiniz Kur’an’ınızı, şeriat’ınızı yürürlükten kaldırdılar da küfrün kâfirin
kanununu getirdiler.
Şimdi küfür ve kâfir kanunlarla sizleri idare etmektedirler. Buna ne sizin vicdanınız
rıza gösterir, ne de imanınız. Bakınız muhterem kardeşlerim! Kasas süresinin 67-68
ve 69. ayeti, yine bakınız Ahzap suresinin 36. ayeti ne diyor? Ayetler hem birbirini
teyid ediyor. Bir gün gelecek Allah’ın lütuf ve inayetiyle dünya çapında bir açık
oturum tertip edeceğiz. O materyalistleri, o kemalistlerin profesörlerini,
öğretmenlerini, onların dümen suyunda yürüyen ve kraldan ziyade kralcı olan
Diyanet’in başında o zihniyeti temsil edenleri ve dünyanın bütün ilim adamlarını davet
edeceğiz. „Buyurun gelin! Islam dininden mi bahsediyorsunuz? Islam varsa onun
devleti de vardır, siyaseti de vardır.
Hatta Islam’ın her meselesi her bölümü; Haccı da, namazı da, zekatı da ve diğer
getirdiği bütün hükümler de siyasetin ta kendisidir,“ diyeceğiz. Ama elin gavuru bizi
öyle avladı ki, „Sakın ha siyasetten bahsetmeyin, dini siyasete karıştırmayın.“ Ulan
beyinsiz! Bizim bahsettiğimiz senin parti dediğin siyaset değil, Islam’ın siyasetidir.
Hakkın hakikatın ta kendisidir, insan ruhuna, insan tabiatına, insan mantığına tıpa tıp
uyan bir siyasettir. Bu, Allah’ın gönderdiği, indirdği bir siyasettir. „Senin Rabb’in
dilediğini yaratır ve dilediğini seçer. Yaratma da seçme de O’nun dilemesine
bağlıdır. Yaratıklar için seçme hakkı yoktur.“ Allah ne demişse öyle olacak, senin
için seçme hakkı yok. „Ben istersem kabul ederim, istersem reddederim, istersem
başkasını getiririm“ deme yetkisi yok sende. Sen mahluksun! O Halık, yaratan, sen
de mahluksun, yaratılan. Yaratanın hakkı kanun koymadır, yönetimi getirmedir.
Mahlukun hakkı da, o kanununa, o idareye, o yönetime uymaktır.
Muhterem kardeşlerim!
Biz dünyaya kanun yapmak için gelmedik, Allah’ın gönderdiği ve indirdiği kanunları
hayatımızın bütün safhalarında tatbik etmek, uygulamak için geldik. Bunu insanların
çoğu bilmiyor. Demin dediğim gibi namaz kılanların da çoğu bunu bilmiyor. Işte her
şeyden önce namaz kılan müslümanımıza diyeceğiz ki, „Aklını başına topla! Din,
Islam ve Allah’a kul olma, namaz kılmadan ibaret değildir. Aynı zamanda Islam’ın bir
de devleti var, siyaseti var, hâkimiyyeti var, şeriat’ı var. Işte bütün bunlara da iman
etmen, onları kabul ve tasdik etmen lazım gelmektedir. Sübhanallah gerçek bu,
gerçek hakikat bu! Insanların Allah’ın gönderdiği ve indirdiği kanunları bertaraf edip
de kendi kafalarına göre kanun yapmaya cüret etmeleri ne acaib şey! Sübhanallah!
Sizin bu yaptıklarınız şirktir, şirk! Kendinizi Allah’ın yerine koymadır, Allah’a eş, emsal
kabul etmedir. Allah ise, şirkten, müşriklikten münezzehtir.
Çok aziz ve muhterem kardeşlerim!,
Kanun yapmak bir ilim işidir, ilim. Hem kendisini ilgilendiren, kanun yapılırken o
kişinin, o insanın, o şeyin en ince noktalarına kadar incelenmesi gerekir. Sonsuz ilim
ve sonsuz kudrete sahip olmak gerekir. Böyle bir ilme kim sahiptir. Allahü Azimüşşan
değil mi? „Senin Rabb’in olan Allah, insanların açığa vurduğunu da bilir,
gönüllerinde gizlediklerini de bilir! O Allah’tır. O’ndan başka Allah yoktur.
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Önünde de sonunda da öğülmek O’na mahsustur. Hüküm ancak O’nundur.
Kanun ancak O’nundur, Hâkimiyyet ancak O’nundur. (Bir tehdit fırlatıyor Allahü
Azimüşşan, hakikat bu merkezde iken Allah’ın gönderdiği ve indirdiği kanunları,
anayasayı beğenmeyip de onları devletin yönetiminden kaldıran ve kendi kafalarına
göre kanun yapan veya başka yerlerden dilenerek kanun getiren kimseler bilmeli ki,)
Bir gün gelecek, dönüp dolaşıp Allah’ın huzuruna çıkacaklar ve o zaman
kendilerinden bunun hesabı sorulacaktır.“
Çok aziz ve muhterem kardeşlerim!
Bu ayet-i kerime’ler muvacehesinde biz kalkıp da içkiyi şarabı serbest bırakamayız,
kumara müsaade edmeyiz, zinaya müsaade edemeyiz, kâfirin şapkasını giyemeyiz
ve giydiremeyiz, Cuma tatilini pazara çeviremeyiz, yılbaşını 1 Muharrem’den alıp 1
Ocak’a götüremeyiz, ticaret hukuku, aile hukukunu ve diğer hukukları kaldırıp, onun
yerine şuradan veya buradan hukuk sistemleri getiremeyiz, müslümanların sakalını
kesemeyiz. Bugün maalesef müslümanların sakalı hor görülmeye mahkum; devlet
dairelerine sokulmuyor, memuriyet verilmiyor, hanımlarımızın ve kızlarımızın
başörtülerine hor bakılıyor. Mekteplere gerek öğrenci olarak, gerekse öğretmen
olarak sokulmuyor, memleket ne hale gelmiş! Elbette bunları söyliyeceğiz, bunları
söylemek bizim vazifemizdir.
Tebliğ hareketinin içinde bulunan mesul kişiler olarak bunu söylemekten bizi kimse
men edemez. Ikaz etme, bu yaptıklarının yanlış olduğunu, günah olduğunu, Allah’a
karşı isyan olduğunu, dolayısıyla tağut olduklarını, dolayısıyla bunlardan
vazgeçmelerinin gerektiğini, aksi halde kendilerine çok pahalıya mal olacağını
kendilerine açık açık tebliğ etmemiz ve kendilerine duyurmamız şarttır ve esastır.
Elhamdülillah, Rabb’imize ne kadar şükretsek yine de azdır. Bakınız şu çatının
altında sayıları kalabalık salonu baştan başa doldurmuş bir cemaat vardır. Bu cemaat
inanan bir cemaat, sizler inanan cemaatlersiniz ve bulunduğunuz yer de sıradan bir
salon değildir, cennetin bir bahçesidir. Şu anda siz cennetin bahçesinde
bulunuyorsunuz. Onun için yorulmayın, usanmayın cennetin bahçesinde yorulma ve
usanma yoktur. Allah’ın şeriat kanunlarını, Kur’an anayasasını tam bir bütün olarak
dinleyeceksiniz, kavrayacaksınız, kabul ve bir daha tasdik edeceksiniz ve elinize
Kur’an’ı alarak, dilinize Tevhid kelimesini alarak bütün dünyaya okuyacaksınız, bütün
dünyaya tebliğ ve telkin edeceksiniz.
Çok aziz ve muhterem kardeşlerim!
Yine davayı isbat etmeye devam ediyoruz. Dava ne idi? Insanoğlu kanun koyma
yetkisine sahip değildir. Insanoğlu kanun koymaya, anayasa yapmaya kalkışırsa o,
kendisini put ilan etmiştir. Yani „Allah kanun yapıyorsa ben de kanun yaparım, O’nun
kanunu varsa, ben daha güzelini yaparım.“ Bu Ebu Cehil ağzıdır. Onun için diyoruz
ki, insanların yaptığı kanunlar cahiliyet kanunlarıdır. Cahiliyet kanunlarının hüküm
sürdüğü devirler de cahiliyet devirleridir. Maalesef bugün Türkiye’de hüküm süren
kanunlar cahilî kanunlardır ve maalesef bugün Türkiye cahiliyet devrini yaşıyor.
Mustafa Kemal ve onun uşakları, kanun koyma, anayasa yapma hususunda birer
kara cahil değil de ya nedir?
Ne bilirler onlar kanun yapmayı, kanun yapmak kolay bir şey mi zannediyorsunuz.
Dünyanın bütün ilim adamları (yukarıda söyledim) bütün fikir adamları, bütün
Prof.’ları, bütün devlet adamları bir araya gelseler, Hz. Ebu Bekir’ler, Hz. Ömer’ler
(r.anhüm) bir araya gelse, bütün peygamberler de bir araya gelse kendi kafalarına,
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fikirlerine göre kanun yapamazlar. Kanun yapmanın önemini bildirmek için bu
misalleri veriyorum. Hz. Ebu Bekir (r.a.) de yapamaz, Hz. Ömer (r.a.) de kanun
koyamaz, Hz. Muhammed (s.a.v.) de kendi fikrine göre kanun koyamaz. Kanun
koyma Allah’ın işidir. Işte bütün bu suallere hakka uygun, adalete muvafık cevap
verebilmek için Allah’tan başka kanun koymaya hiç bir kimsenin gücü yetmediğini
müdellel ve müsbet bir şekilde ortaya koymamız gerekir. Günümüzün meselesi
budur! Evet, vaiz efendi, hatip efendi kürsüde ve minberde namazdan, oruçtan da
bahsedecek ama, bahsin, vaizin ağırlık merkezini buna verecektir. Çünkü
günümüzde ihmal edilen, unutturulan, hor görülen, kahredilen bir mesele varsa
Islam’ın devleti, Islam’ın şeriat’ıdır. Ben size geçen sene Hicrî Yılbaşı konuşmasında
bir sual sormuştum.
Türkiye’de en çok hakarete maruz kalan iki kelime vardır. Bunlar nedir? Inşallah
unutmadınız. Nedir bunlar? Birisi Hilâfet, ikincisi de Şeriat. Adamlar bu kelimeleri
duydukları zaman, Mustafa Kemal’in uşakları duyduğu zaman, neye uğradıklarını
şaşırıyorlar, beyninden vurulmuş canavarlara dönüyorlar. Şeriat Allah’ın kanunu!
Bizim müslüman da zaman zaman bunlara uyuyor „Ben müslümanım ama şeriatçı
değilim!“ Bu ne demek? Ya Rabb’i daha neler duyacağız? Yahu şeriat demek
Kur’an’ın dışında bir şey demek değil ki! Kur’an’ın iki kapağı arasında Allah’ın hüküm
ve emirlerinin, yasaklarının tümüne birden şeriat denir. Şeriat bu! Şeriat, Kur’an’ın iki
kapağı arasında ne demek? Yani bu müslümanı o kadar cahil bıraktılar ki, (istisnalar
kaideyi bozmaz elhamdülillah) „Ben müslümanım ama şeriatçı değilim“ bunu miting
meydanlarında söylüyorlar.
Bizim müslüman da belki alkışlıyor. Şeriat bundan başka bir şey değil! Allah aşkına
bu insanlara bunları anlatın. Dinleri gidiyor, imanları gidiyor, nikâhları gidiyor da
haberleri olmuyor. Ama Allah imhal eder, ihmal etmez! Yani Allahü Azimüşşan
mühlet verir, ama yakasını bırakmaz. Bakınız ne olmuş dünyada, Türkiye’de emniyet
ve güven kalmamıştır, huzursuzluk almış yürümüştür, anarşi almış yürümüştür, kimse
kimseye kolayca emniyet edemiyor, Mehmedcik’ler bile zaman zaman kurşunlara
kurban olup gidiyor. Daha dün Hakkari’nin bilmem ne vadisinde pusuya düşürerek bir
binbaşıyı, bir astsubayı, 12 tane jandarma erini vurmadılar mı? Nedir bu yahu? Bu
nedir? Devlet başa çıkamıyor bu adamlarla, bir avuç insanla başa çıkamıyor, bu
kadar aciz kalmış, köylüyü silahlandırıyor.
Sen dün köylünün elindeki silahı topluyordun, şimdi köylüye silah veriyorsun. „Biz
memlekette asayişi sağlayamıyoruz, bari sen bize yardımcı ol!“ Bu ne demek yahu?
Bu nasıl bir devlet? Tabi böyle olur, „Kör, Allah’a nasıl bakarsa Allah da köre öyle
bakar!“ Ve bunlar Kur’an’a dönmedikçe veya defolup gitmedikçe memleketin yüzü
gülmez. Gitmeleri yakındır! Yeter ki, sen varlığını göster, yeter ki, sen davana sahip
ol, yeter ki, sen Kur’an’a sahip çık. Bunlar birgün gelecek gizlenecek delik
arayacaklar, bunların pili bitmiştir. Bunların atalarının da pili bitmiştir, paçavraları
ortaya çıkmıştır ve bundan sonra yazacağız, müslümanlar yazacak kendilerine ata
diye kabul ettikleri adamın ne mal olduğunu, atasının olup-olmadığını, nasıl bir Ingiliz
casusu olduğunu, ölürken Ingiliz sefirini çağırıp „Gel, ben ölüyorum, bu devletin
başına sen geç!“ dediğini... Bu mudur vatanperverlik, vesikalar ortaya çıkıyor,
sorsunlar, bizi mahkemeye versinler, delilleri ibraz edelim, vesikalar çıkıyor, basın
yazıyor, deliller neşrediliyor, mızrak çuvala sığmaz. Ne korkuyorsunuz? Mustafa
Kemal de sizin gibi bir adam değil miydi? O, Allah’tan korkmadı, Peygamber’den
utanmadı, milleti oyuna getirerek onun dinine imanına saldırdı, namus bırakmadı,
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memleketleri küfrün ve kâfir rejimlerine peşkeş çektirdi korkmadı da siz mi
korkacaksınız? Korkmayın!
Işte gördünüz mü Allah’a karşı koymanın, Kur’an kanunlarını kaldırıp, put
kanunlarını getirmenin acı neticesini? Işte gördünüz mü Atatürk Türkiye’si dedikleri
memleketin korkunç akibetini? Ne hale gelmiş? Bütün bunların vebali Mustafa
Kemal’e ve onun uşaklarına çalışır.
Ey müslüman Türk milleti!
Kemalistlerin övmekle bitiremedikleri inkilaplar, devrimler ve devirmeler bunlardır.
Şayet sizler de hâlâ dost ve düşmanınızı tanımaz, uyuma gafletine devam ederseniz,
hele hele bunları sever, bunlardan yana olursanız siz de onlarla beraber olursunuz,
dünyanız da gider ahiretiniz de gider, onlardan yana olmak sizin ne tarihinize yakışır
ne de mananıza. Siz müslüman bir milletsiniz, siz müslüman bir milletin evladısınız.
Mustafa Kemal ve kemalistler sizleri oyuna getirdiler de devlet suyuna karıştırdılar
kemalizm denen zehirli suyu size içirdiler, kiminizi sarhoş, kiminizi mefluç, kiminizi de
koma haline getirdiler fakat elhamdülillah sizler ayaktasınız. Sizin şahsınızda
Türkiye’deki bazı çevrelere sesleniyorum: Kurtuluşun tek yolu vardır. O da Kur’an’a
dönmek, şu Kur’an’a dönmek, Kur’an yoludur, Islam yoludur. Fatiha suresini siz de
günde kırk defa tekrar ediyorsunuz. Ey namazcı-niyazcı müslümanlar sizlere
söylüyorum! Ey Türkiye’deki camilerde saf bağlayan müslümanlar, size de
söylüyorum! Üç yol beyan ediliyor! Sizler bir yol kavşağındasınız. Bir bu yana giden
yol var, bir öbür yana giden yol var, bir de böyle giden yol var. Birincisi hidayet yolu,
peygamberlerin yolu, Kur’an’ın yolu. Işte namaz kılan insan günde kırk defa „Ya
Rabb’i! Bana hidayet yolunu göster. Ya Rabb’i beni hidayet yolunda daim ve
sabit kıl. Ya Rabb’i beni şaşırtma!“ Arkasından ilave ediyor: „Gazab yoluna değil,
lanet yoluna da değil.“ Üç tane yol var, seçin yolunuzu. Biri hidayet yolu,
peygamberlerin yolu, biri gazab yolu, yahudilerin yolu, birisi de lanet yolu,
nasranilerin yolu. Buyurun üç yola da girebilirsiniz, sizin elinizdedir. Ama birisi sizi
Allah’ın rızasına ve cennetine götürür, ikisi de sizi Allah’ın cehennemine götürür. Ona
göre yolunuzu, yörenizi seçin. Onun için diyoruz ki, size yakışan Kur’an yoluna
girmek, Islam yoluna girmek, Allah’ın kanunlarına, şeriat düzenine dönmektir.
Kemalizme karşı çıkmak, put kanunlarını inkar etmek ve bunun tebliğatını yapmaktır
ve hususiyle Maide suresinin ayetlerini okumak ve okutmaktır.
Çok aziz ve muhterem kardeşlerim!
Bakara suresinin bir cümlesi imanınızın sahih olabilmesi için evvela put kanunlarına
karşı çıkacaksınız. Tağut demek Allah’a karşı baş kaldıran demektir. Senin kanunun
varsa, benim de kanunum var diyen, adeta Allah ile kanun koymada yarışa giren.
Işte Mustafa Kemal ve onun uşakları bu durma düşmüştür. Allah’ın bu güzelim
kanununu devletten, devletin müesseselerinden kaldırmışlar, yerine kendi kafalarına
göre veya başkalarının kafalarına göre kanunlar getirmişlerdir ve bu suretle put ve
tağut olmuşlardır. Evvela ne yapacaksın sen? „Ben bunları reddediyorum, elimin ters
tarafıyla itiyorum, bunlar küfür ve kâfir kanunlarıdır“ diyeceksin ve ondan sonra iman
edeceksin. Bunu demedikten, sonra imanınız sahih olmaz. Bunu demedikten sonra,
Allah korusun ağız son nefeste imanla kapanmaz. Evvela bunu reddedecek, buna
karşı çıkacak ve buna düşman olacaksın. „Ben tağut kanunlarına, put kanunlarına,
kemalizme karşıyım ve amansız düşmanım.“
Kanun koyma demek, Allah’a karşı savaş açmak demektir. Söylediğim gibi Allahü
Azimüşşan, yarattığı insanlar arasında hakların korunması, adaletin yerleşmesi için
ahir zaman Peygamber’i vasıtasıyla kanunlarını göndermiş, onlara uyulmasını
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emretmiş ve farz kılmıştır. Binaenaleyh bir kimse veya kimseler çıkıp, Allah’ın açık
açık olan kanunlarını, emir ve talimatını kaldırıp da bunların yerine kanunlar koyanlar,
anayasa çıkaranlar ne yapmış olurlar? Allah’a karşı savaş açmış olurlar, Allah’a karşı
savaş açanlar da, Allah’a karşı harb ilan eden de artık din, iman kalmaz. Işte
Mücadele suresinin beşinci ayet-i celile’si: „Amma o kimseler ki, Allah ile
Peygamber’ine karşı kanun koyma yolunda mücadele ederler.“ Dillerinin altında
şu vardır; Derler ki: Allah ve Peygamber’inin kanunu varsa, bizim de kanunumuz
vardır, hatta bizim kanunlarımız onun kanunundan daha ileri, daha güzel ve daha
isabetlidir derler. Ya Rabb’i ne olacak bunlar? Onlar yüzüstü atılırlar, yüzlerinin
üstüne atılırlar. Kendilerinden öncekiler gibi yüzüstü atlırlar. (Geliyor bir cümle:
gerek var mı onların kanunlar yapmasına, gerek var mı böyle bir duruma
kalkışmalarına? Yok! Neden?) Çünkü Ben Allah Azimüşşan, kanunlar hakkında,
hükümler hakkında açık açık ayetleri indirmişimdir. Fakat buna rağmen hâlâ
bizim de kanunumuz vardır, Şeriat kanunları gericiliktir, gerici kanunlardır, çöl
kanunlarıdır derlerse onlar kâfir olmuşlardır.) Kâfirler içinde alçaltıcı bir azap
vardır.„
Çok aziz ve muhterem kardeşlerim!
Sakın böylelerini sevmeyin ha! Böylelerine en ufak meyletmek, cehennemin ateşinin
size çarpması demektir. Mâlum olduğu üzere adaletin olmadığı yerde zulüm vardır.
Günün Türkiye’sinde zulüm, baskı ve küfür kanunları hakimdir. Iktisadî yönden, birlik
ve beraberlik yönünden, sevgi ve saygı yönünden, güven ve emniyet kalmadığı gibi,
fikir ve vicdan hürriyeti yönünden de bir emniyet kalmamıştır. Bakınız askerler, işçiler,
memurlar, öğretmenler ve öğrenciler rahatça ibadetlerini yapamazlar, cuma
namazına gidemezler, illa da gideceğim diyemezler, kadınlar ve kızlar başörtülerine
sahip olmazlar, bir memur, bir asker sakal bırakamaz, kimse Kur’an’ın anayasa,
Islam’ın devlet olmasından söz edemez ve bu hususta yazı yazamaz; bahsederse,
yazı yazarsa ne olur? Ononbeş sene hapse atılır. Halbuki bunlar, müslümanın tabi
haklarıdır. Iman ehli olmanın, Tevhid ehli olmanın bir emridir, bir gereğidir. Yani
bunlar „La ilahe illallah“ demenin içindedir. „La ilahe illallah“ Kelime-i Tevhid’inin
kabul görebilmesi için bunların söylenmesi gereklidir. Daha açık bir ifade ile, bunları
söylemek, tebliğ etmek farzdır. Çünkü din bir bütündür; ibadetiyle, siyasetiyle,
devletiyle bir bütündür. Dini devletten devleti dinden ayırırsanız ne olur? Din devletsiz
kalır, devlet de dinsiz olur. Ama gelin görün, bunlara karşı bunları söylemek, bunlara
göre nedir? Suçtur, gericiliktir, kemalistler bunun için özel mahkemeler kurmuşlardır,
özel mahkemelere Devlet Güvenlik Mahkemeleri diye de isim vermişlerdir. Bakınız
yedikleri naneye; Kur’an anayasa olursa, devlet Islam devleti olursa, güvenlik
kalmayacakmış, huzur kalmayacakmış, devlet yıkılıp gidecekmiş.
Ey müslüman millet bil ki, bunların, bu Mustafa Kemal’in uşaklarının hor görüp, suç
saydıkları senin canından da aziz addeddiğin, baştacı yaptığın, uğrunda şehidler
verdiğin dinindir, imanındır, mukaddesatındır, şeriat’ındır, Kur’an’ın anayasa olması,
devletin Islam olmasıdır. Bunların dilinin altında yatan bunlardır. Bazen de
ağızlarından kaçırır açık açık söylerler; „Şeriat“ derler, „Şeriat gericiliktir“ derler, „Biz
şeriat devletine karşıyız“ derler, „Biz müslümanız ama şeriatçı değiliz“ derler, „şeriat
gericiliktir, Atatürk ilkelerine aykırıdır, şeriat komünizm kadar tehlikelidir, şeriat yeşil
komünizmdir“ derler ve demişlerdir. Sizler de bunları duymuşsunuzdur. Senden
korktukları vakit veya oyuna getirdikleri vakit bunları gizli gizli söylerler, kapalı
konuşurlar, geveler dururlar fakat fırsat buldular mı, şeytanlarının yanına gittiler mi,
„Biz dine karşıyız, biz şeriat’a karşıyız, şeriat gericiliktir“ derler. Yine söylüyorum: Çok
iyi bilin ki Mustafa Kemal de, onun uşakları da Islam dininin amansız düşmanıdırlar.
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Sakala hor bakmaları, başörtüsüne el uzatmaları, medreseleri, tekkeleri kapatmaları,
Kur’an harflerini kaldırmaları, latin harflerini getirmeleri, Cuma tatilini Pazar’a
çevirmeleri, şeriat’ı devletten ve devletin bütün müesseselerinden kaldırmaları ve
halifeliği lağvetmeleri, cübbe ve sarığı yasak etmeleri ve bunları kaldırmak için karar
aldıkları günleri bayram ilan etmeleri hep din düşmanlıklarından ileri gelmektedir.
Işte bakınız ey millet evladı! Geçenler de basında bir şey çıktı: „Bir devletin lideri,
Mustafa Kemal’e, Atatürk’e itaat edilmez. Neden? Çünkü o, Allah ve Peygamber’ine
itaat etmemiştir.
Namazı yasak etmiştir!“ Duydunuz siz de! Türkiye’de bir tufan koptu, fakat bu tufan
koparanların başında üzüntü ile ifade edelim kim geldi? Refah Partisi geldi maalesef.
„Hayır“ dedi, „Namazı yasaklamamıştır Atatürk“ dedi.
Yahu be kardeşim sen kafanı niye çalıştırmıyorsun, sen meseleleri niye
incelemeden konuşuyorsun, bilmediğin işe niye karışıyorsun. Cuma namazı namaz
değil mi? Cuma namazına asker, işçi, amir, memur, öğretmen, öğrenci gidebiliyor
mu? Gidemiyor! Niye gidemiyor? Cuma namazı kaldırılmış Pazar’a verilmiş. Kim
yapmış bunu? Işte senin müdafa ettiğin adam. Kim getirdi bu değişmeyi, bu inkilabı?
Hafta tatilinde bu inkilabı Cuma namazına engel olmak için, Cuma namazına mani
olmak için kim getirdi, niçin getirdi? Kafanı çalıştırsana! Cuma namazı, namaz değil
mi? Ha bakınız! Öbür taraftan ne yazıyor. Diyor ki: „Humeyni’ye en anlamlı cevabı
Refah Partisi verdi!“
Bakınız nereden vuruyor, hem şu seçim arefesinde sana mı kalmış? Size bir hikâye
anlatayım da dinleyin:
Adamın birisi kiliseye gitmiş. Bakmış ki, resimli heykellerin başında birer tane mum
yanıyor. „Bu kimdir?“ diye oradaki papaza soruyor, o da „Işte Isa Peygamber!“, „Bu
kimdir?“ diyor, falan peygamber diyor. Bir de heykel görüyor onun başında mum
yanmıyor. Adam soruyor „Bu kim?“ Papaz diyor ki, „Bu da şeytandır.“ „Niye bunun
başına da bir mum yakmamışsınız?“ Demiş ki, „Şeytanın başında mum yanar mı?“
„Yahu!“ demiş, „Parasını ben vereceğim, sen bunun başına da bir mum yak,“ demiş.
Mum yana dursun, adam gece uyuyor, şeytan gelmiş, demiş ki, „Tarih boyunca,
yaratıldığım günden beri hiç kimsenin yapmadığı bir iyiliği bana yaptın. Ben bu iyiliğin
altında kalamam, gel bari ben de sana bir iyilik yapayım. Gel benimle!“ Gidiyorlar,
gidiyorlar ve geliyorlar bir kuyunun başına diyor ki,
„Ben seni atacağım buradan aşağı, kuyunun dibinde kayanın altında altın, gümüş,
mücevherat dolu. Ceplerini, koynunu doldur.“ Adam iniyor, hakikaten bakıyor ki,
mücevherat dolu. Ceplerini dolduruyor, işaret ediyor, çek. Şeytan çekiyor yukarıdan,
fakat aşağıdan ayaklarına yapışıyorlar. Şeytan yukarıdan çekiyor, aşağıdan onlar
çekiyor. Adam kaldı iki şeyin arasında. Şeytan bağrıyor „Niye gelmiyorsun?“
„Ayaklarımdan aşağıya doğru çekiyorlar.“ „Cebine koyduğun o kıymetli taşlardan
birer tane at onların başlarına.“ Çektikçe atıyor, çektiçe atıyor ve taşlar bitiyor. Adam
diyor ki: „Ne yapayım hâlâ çekiyorlar?“ Diyor ki, onların başına büyük abdestini yap.
Adam büyük abdestini yapmaya başlıyor,
yanındaki hanımı: „Adam ne yaptın diyor, döşeği berbat ettin.“ „Karı dur!“ diyor,
„Şeytanın başında mum yakanın hali budur!“
Muhterem kardeşlerim dedim ki, zalimlere, din düşmanlarına en ufak meyille
meyletmek, cehennemin ateşinin çarpmasına sebebtir. Işte ayet-i kerime: “Zalimlere
en ufak meyille meyletmeyin, en ufak güleç yüz göstermeyin. Sonra sizi
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cehennemin ateşi yakar, Allah’tan başka dost da bulamazsınız, yardım da
göremezsiniz.“ (Hud, 113)
Şimdi mesele nerede? Şimdi siz nasıl kalkar da, hele hele bir hoca olarak „benim
devletim“ dersiniz. Kur’an’ı anayasa olmaktan kaldırıp, kendi kafalarına göre kanun
yapanları seversiniz, onların dümen suyuna girip onlardan yana olursunuz.
Geçenlerde Milliyet gazetesinde bir yazı çıktı. Bu bir rapor, Milliyet gazetesinin bir
raporu. Ne diyor? „Avrupa’da dinci gruba vurulan darbe!“ Şimdi sizin isminiz oldu
dinci grub. Bu raporu veriyor, kim veriyor? O bir zihniyet vardıya Diyanet işlerinin
başında, işte o veriyor. Kim veriyor? Millî Güvenlik Kurulu’nun başındaki ne diyor?
Bunlar, şeriat’tan, Islam’ın devletinden bahsediyor, ama bunu açık açık söylemiyor.
Ne diyor? Dinci grub, aşırı sağcı. Memleket ne hale gelmiş yahu?
Evet, Diyanet zaten Cumhuriyet’in getirdiği müesseselerden birisidir. Geçen son
sayıda bir yazı yazdım size. Ilim makamını, ilim müessesesini indire indire Türkiye’de
bir müdüriyet seviyesine indirdiler ve zaman zaman da ona tahakküm etmeye
başladılar. Millî Güvenik Kurulu’na şikâyet ediliyoruz. Hepimizin ismi bilebildikleri
kadarıyla işleniyor haberiniz olsun. Sınırı daha geçemezsiniz, işiniz bitmiştir. Tabi bu
işin latifesi! Bana bakacaksınız, şu aciz kardeşinize bakacaksınız. Aciz kardeşinizi
vatandaşlıktan çıkardılar.
Elhamdülillah o kadar rahatım ki, bir yere gittiğim zaman vize alma derdi yok ve
pasaportumdaki resim şöyle, cübbe ve sarıklı. T.C bana pasaport verse idi acaba
ben böyle bir şekilde resimli pasaporta sahip olabilir miydim? Işte bu sizin için bariz
bir örnektir. Allah’tan yana olursanız, Allah da sizden yana olur. Adana’nın Yağ
Camii’nde bu meseleleri dile getirdim, bir bir anlattım. Ne yaptı rejim? Bana dedi ki
„Hadi defol, sen bize yaramazsın, sen tehlikeli bir adamsın!“
Biz de olur dedik çekildik kenara. Bekledik bizi alır götürürler hapishaneye diye. Fakat
ne hikmetse götüremediler. Niye götüremediler onu Allah bilir! Avrupa’ya geldik.
Bazen söylüyorum: Onlar benim elimden bir memleketin, bir vilayetin
müftülüğünü aldılar. Adana müftüsü idim. 15 sene müftülük yaptım. Elimden
aldılar ama Allah, Avrupa’nın müftülüğünü verdi. Eh buradan da alırlarsa
kimbilir Allah, dünyanın müftülüğünü mü verecek, cennetin müftülüğünü mü
verecek, şehidlik rütbesi mi verecek onu kendisi bilir!
Onun için hiç korkmayın ve ne güzel manzaradır ki, yarın savcılığın karşısına
çıktığınız zaman, „Vay sen Atatürk ilkelerine karşı mı çıktın?“ dediğinde „Evet,
Atatürk dediğiniz kim? O da sizin gibi aciz bir insan değil mi? O da ölüp gitti. Onun
inkilabları ne? Beni yaratan Allah’ın anayasasını siz kaldırdınız, ona karşı çıktınız.
Anayasayı lağvetmek sizin kanunlarınıza göre idam cezasını gerektirir de Allah’ın
anayasasını kaldırmanız sizin idama mahkum olmanızı gerektirmez mi?“ Işte bunu
söyliyeceksiniz! „Bize teşekkür etmeniz lazım, bizi takdir etmeniz lazım, bizi tebrik
etmeniz lazım! Evet „Kur’an anayasadır, kanun şeriat’tır!“ diyorum. Siz kime
hizmet ediyorsunuz? Elinizdeki kanun kimin kanunudur? Eğer müslümansanız bu
böyledir. Cehennemî bir uçurumun kenarından hem sizi hem kendimizi kurtarmaya
çalışıyoruz.“
Evet muhterem kardeşlerim! Kâfire dostluk kâfir yapar. Cenab-ı Hak
Hz. Musa (a.s.)’a sormuş: „Ya Musa! Benim için ne yaptın?“ Hz. Musa (a.s.)
yaptıkları ibadetleri, amelleri saymış, dökmüş. Rabb’imiz sualini tekrar etmiş: „Ya
Musa! Benim için ne yaptın?“ Hz. Musa anlamış ki, yaptıklarından sorulmuyor, aciz
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kalmış „Ya Rabb’i! Senin için ne yapmalıydım?“ diye sormuş. Cenab-ı Hakk demiş ki,
„Ya Musa! Benim dostuma dost, düşmanıma düşman oldun mu?“
Işte o zaman Hz. Musa (a.s.) anlamış ki, ibadetlerin başında gelen dostu düşmanı
tanımaktır. Türkiye bugünkü acıklı bir neticeye varmışsa, Türkiye’nin müslümanı dost
ile düşmanı birbirine karıştırmış, hatta daha da ileri gitmiş dostu düşman, düşmanı da
dost kabul etmiştir. Evvela senin dinine, senin imanına, senin kızının başörtüsüne
düşman olanlara düşman olacaksın, sevmiyeceksin, onlara buğzedeceksin, Allah’tan
yana olacaksın.
Ey müslüman ecdadın torunları!
Din ve imanınıza, düşman olanları, Allah’ın emirlerine, Peygamber’inin sünnet’ine
hor bakanları sevemezsiniz. Severseniz onlar gibi olursunuz. Dünyada beraber
olanlar, ahirette de beraberdir. Hep ayete dayanıyor bunlar. Dünyada kimin
arkasından gittiniz, kimi lider seçtiniz, kiminle haşır-neşir oldu iseniz, ahirette de
onunla berabersiniz. Fakat buradaki bu beraberlik şeytan ve şer yolunda olduğu için
o gün düşmanlığa inkılab edecektir. Birbirine düşman olacaklar, hem öylesine
düşman olacaklar ki, birbirlerine lanet okuyacaklar. „Bugün birbirlerine dost olan, o
gün birbirlerine düşman olacaklar ve birbirlerini suçlayacaklardır. Takva ve
iman yolunda olanlar müstesna!“ Eğer birine dost olmak istiyorsanız onu arayın,
takva ehlini bulun, iman ehlini bulun ve ondan yana olun.
Çok aziz ve muhterem kardeşlerim!
Tarihin kaydetmediği en büyük ihaneti önünüze sereceğim şimdi;
Aziz ecdadın mesul torunları! Sizler ecdad yadigârı bir mirasa, bir emanete
sahipsiniz. Bu emanet ve bu miras vatan topraklarınızdır, örf ve adetlerinizdir, tarih ve
kültürünüz, mana ve şahsiyetinizdir, iffet ve namuslarınızdır ve nihayet bütün bunların
üstünde gelen, bunları tayin ve takdis eden, bunların değer ölçülerini veren dindir,
şeriat’tır, Kur’an’dır. Işte bütün bunlar bir bütündür, bir bütünün parçalarıdır, bir
bedenin uzuvları gibi birbirini tamamlayan unsurlardır. Birinin yokluğu mühim bir
boşluk meydana getirir ve aynı zamanda bunlar bizim müşterek hak ve
nimetlerimizdir. Bizi biz yapan, bize şahsiyet veren, bizi mü’min ve müslüman yapan
mana ve sıfatlardır. Bu nimetler ve bu haklar büyük oldukları kadar da bunların
düşmanları çok ve korkunçtur; Iç düşmanlar, gizli ve açık düşmanlar, cepheden gelen
düşmanlar, münafıkça ve sinsice davranan düşmanlar vardır. Dedelerinizin
düşmanları daha çok açık ve cepheden gelen düşmanlardı; dedeleriniz bunların
karşısında birer kale gibi durmuş, bunları yere sermiş, mağlub ve perişan etmiştir.
Silahlı çatışma metodunu defalarca deneyen ve fakat her seferinde mağlub olan
düşman (haçlı seferlerini kasdediyorum) artık savaşmaktan vazgeçer, metod
değiştirir, kılık değiştirir, yüze güler, içimize girer, casuslar yetiştirir, içte ve dışta
merkezler kurar, localar açar, köşebaşlarına gövdesi bizden, başı onlardan adamlar
yerleştirir. Reşid Paşa’lar, Talat Paşa’lar, Mithat Paşa’lar bunların belli
başlarındandır. Bunlar zemin hazırlar, yahudi şeytanları ve mason locaları plan
hazırlar, oyunlar hazırlar, tezgahlar kurarlar; Ittihat’çılar ise bunları tatbike başlar,
Sultan Abdulhamid’i tahttan aşağıya indirirler ve bu suretle kalenin kapısı kırılır. Otuz
küsür sene devlet reisliği yapan ve bu arada bir karış toprağı bile düşmana vermeyen
o büyük hakan, o cennet mekân Sultan Hamid, o son nöbetçi de bertaraf edilir. Artık
tezgahlanan oyunun sahneye konma zamanı gelmişti fakat bu oyuna bir başrol
gerekiyordu. Işte Mustafa Kemal’i bu şekilde oyunun başına getirdiler, bu arada tabii
ki, millet onu bağrına basmalı, kahramanlaştırılmalı idi. Yani millet önüne bir kurtarıcı
edasıyla, bir fedakâr sıfatıyla çıkmalı o da idareyi ele alıp ayağına yer edinceye kadar
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ikiyüzlülüğünü, münafıklığını muhafaza etmeli, dinden imandan bahsetmeli, yerine
göre namaz kılmalı ve (dikkat edin bu cümleye) „Gayemiz Istanbul’da düşman
elinde esir bulunan Halife’yi kurtarmaktır!“ demeli ve bu suretle milleti
ayaklandırmalıdır. Ve bütün bunlar için bir savaşın sahneye konması lazımdı.
Mağlubiyetle neticelenen bu savaşın arkasından da bir kurtuluş savaş sahnesi tertip
edilmeli ve esas kurtuluş ismi verilecek olan bu sahnede bu işin münafıklığını çok iyi
yapan zaten bunun için yetiştirilen, Anadolu’ya gönderilen ve Sultan Vahdettin
tarafından da madden desteklenen ve fakat Ingilizler adına çalışmak üzere Galata
köprüsünden Ingiliz diplomatları tarafından uğurlanan biri ortaya çıkmalı, vatan
kahramanı diye millete takdim edilmelidir. Hem öyle takdim edilmeli ki, son derece
inanılır, itimat edilir, milletin din ve imanı ile, namus ve şerefiyle oynasa bile kimseden
ses çıkma malı, çıksa bile dostları tarafından devlet güçleri tarafından derhal
zorbalanmalıdır. Işte o zaman haçlı seferlerinin Islam dini hakkında yapamadığını,
yıkamadığını o yapmalı, o yıkmalıdır. Hem de yapma ve yıkma planlarını karara
bağladıkları günü bayram ilan edilmeli, bu bayramlara davet edildiği zamanda millet
akın akın gelmelidir.
Millet ve vatan kahramanı (!):
Evet, ey oyuna getirilen millet! Haberin olsun ki, tezgahlanan oyunlar sahneye
konmuş, proğramlandığı gibi devam etmiş ve artık ihanet ve hiyanet işlerinin baş
oyuncusu da ortaya çıkmış ve oyununu oynamıştır. Artık hepiniz biliyorsunuz ve hatta
bilmelisiniz, genç ve ihtiyarınız, hacınız ve hocanız bilmelidir ve tanımalıdır, bu dünya
da tanımalıdır yoksa öbür tarafta herkes tanıyacaktır. Işte Islam düşmanları
tarafından tezgahlanan oyunun baş oyuncusu kimdir? Şimdi bu sualin cevabını
hepiniz verebilirsiniz, sizin adınıza ben söyleyeyim: M. Kemal’dir. O M. Kemal ki,
tarihte misli görülmemiş ihanet ve hiyaneti müslüman Türk milletine ve dolayısıyla
Islam âlemine reva görmüş ve yapmıştır. Inkilablar adı altında din ve millete, iman ve
mukaddesata, namus ve şerefe en büyük darbeyi vuran bu adam olmuştur, kendini
ilâhlaştıran bu adam olmuştur. Kendisi hakkında ezan mısraları, mevlit mısraları
yazılmıştır. Geçen sene size okumuştum, önemine binaen bu sene de okuyorum.
Bakınız ne diyor kemalist:
„Yürekten Sesler:
Atatürk’ün tapkınıyım,
Her şey odur, her şeyde o var,
Her gökte o eser, her enginde o çağlar, her şey odur,
O her şeydir, her yerde Atatürk.
Yerdedir, göktedir, görünmezi görür, bilinmezi bilir, duyulmazı duyar,
Elimizi yüzümüze, gönlümüzü özümüze koyuyoruz, biz sana tapıyoruz.
Varsın, teksin yaratansın, sana bağlanmayanlar utansın!“
(Aka Gündüz, Hâkimiyyet Ulus Gazetesi, 4.1.1934 tarihli nüshasında.) Kendisinin
sağlığı zamanında yazılmış bu, hem de gazetede neşredilmiş.
„Ne örümcek ne yosun, ne mucize ne füsun,
Kâbe Arab’ın olsun Çankaya bize yeter!“
Kemaleddin Kamu:
„Huzuruna geldim gözleri dolu dolu,
Eller Rabb kulu olsun biz Ata’nın kulu.“
Bunu söyleyen kâfirler de gelmişler ezan yazmışlar, Allah’ın makamına çıkarmışlar
adamı:
„Atatürk’e Tekbir
„Atatürk Ekber, Atatürk Ekber, ancak o var,
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Ne evliya ne Peygamber, halkına yar Atatürk!“
Betil isminde bir karın ağrısı, mevlid mısraları da yazmıştır:
„Gök kubbenin altında birden dize gelerek, gel ey 19 Mayıs, eşsiz sabah merhaba!
Ey Samsun’a çıkan ilah, (tabire dikkat edin) merhaba!“ (Behçet Kemal)
Çok aziz ve muhterem kardeşlerim!
Geçen Tebliğ Mecmuası’nın bir sayısında neşredilmişti kasete alınacağı için bunu
okuyorum:
„Neyin Bayramı?!.
23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim ve benzeri günler neyin bayramlarıdır? Bunlar
müslümanlar için birer bayram günü değil, birer kara gündür. Zira:
1- „Devletin dini Islam’dır“ maddesinin anayasadan kaldırılmasının;
2- Allah kanunlarını ve Kur’an hükümlerini kaldırmanın;
3- Şeriat’ı ve şer’iyye vekâletini lağvetmenin;
4- Hilafet’i kaldırıp, Ümmet-i Muhammed’i Halife’siz bırakmanın;
5- Mahkemelerden, ailelerden ve mekteplerden Kur’an’ı ve Kur’an hükümlerini
kaldırmanın;
6- Cuma günkü tatili kaldırıp milyonlarca müslümanın cumaya gitmesine engel
olmanın;
7- Medrese ve tekkeleri kapatıp, Ümmet-i Muhammed’in ilim ve feyz almalarına
mani olmanın;
8- Kur’an harflerini kaldırıp yerine latin harflerini getirmenin;
9- Mekteplerden din derslerini kaldırmanın;
10- Islam takvimini kaldırıp, yerine Islam olmayan miladî takvimi kabul etmenin;
11- Kılık kıyafeti değiştirmenin;
12- Kadınların ve kızların namusundan ibaret olan başörtülerine el uzatmanın;
13- Kâfir şapkasını giymenin;
14- Halk evlerini açmanın, diskotek ve dans evlerine müsaade et menin;
15- 19. Mayıs’larda gelinlik kızları soyup soğana çevirerek mayısa bulaştırmanın;
16- Meyhaneler açıp şarap içmeyi, fuhuş yuvalarında zina etmeyi, faiz alıp vermeyi
serbest saymanın;
17- Allah’a mahsus olan hâkimiyyet hakkını, kanun koyma yetkisini millete tanıyıp,
milleti putlaştırmanın;
18- Putlar önünde divan durup, saygı duruşu yapmanın;
19- Devleti dinden, dini devletten ayırıp, dini devletsiz, devleti de dinsiz bırakmanın;
20- Elhasıl küfrün ve kâfirleşmenin, putun ve putperestliğin temellerinin atıldığı
günlerdir.
Işte; Mustafa Kemal’in getirdiği inkilâblar, devrimler ve devirmeler bunlardır. Ve işte,
kemalistlerin, övmekle bitiremedikleri devrimler bunlardır!..
Binaenaleyh; herhangi bir müslüman, bu günlere bayram gözüyle bakamaz ve
bayram olarak kabul edemez!.. Çünkü, görüldüğü üzere, bu günler; müslümanın din
ve imanına, Kur’an ve mukaddesatına, namus ve hürriyetine, haysiyet ve şerefine,
tarih ve kültürüne, örf ve adetine karşı işlenen ihanet ve hiyanetin, vurulan darbe ve
yapılan tahribatın, müslümanların ağızlarına kilit vurmanın, karşı çıkanları
darağaçlarında sallandırmanın veya zindanlara atıp korkunç işkencelere tabi
tutmanın ve nihayet ehl-i iman’a kan kusturmanın temellerinin atıldığı, kararlarının
alındığı günlerdir.
Kalbinde azıcık imanı olan bir müslüman, bu kara günleri nasıl bayram kabul
edebilir?!. Oturup ağlaması ve kurtuluş çarelerini araması lazım gelirken, tertip edilen
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merasimlere, düzenlenen şenliklere nasıl katılabilir?!. Bu, onun dininin de, imanının
da, nikâhının da gitmesine sebep olmaz mı?!.
Şayet katıldın ise, hemen Kelime-i Şehadet getir, tevbe ve istiğfar et ve bir daha
katılmamaya karar ver ve bu yazıyı da başkalarına okut!..“
Ey müslümanlar!
Düşmanınızı iyi tanıyın. Bugüne kadar senden gizli tutulan bu acı gerçekler ana
hatlarıyla gündeme getirilmemiştir. Sen müslümansın, müslüman bir milletin
evladısın. Dünyaya Allah’a kul olmaya geldin. Kur’an senin Kitab’ın, Hz. Muhammed
(s.a.v.) senin Peygamber’in, örfün ve adetin var, tarihin ve şerefin var senin.
Övülmene vesile olan falan veya filan milletten olman değil, Hz. Muhammed’e ümmet
olmandır, müslüman oluşundandır. Allahü Azimüşşan, dünya tarihinde en büyük
nimetlerini Ümmet-i Muhammed olarak sana vermiştir. Dedelerin bu duygu ve bu
düşünce ile yaşadı, dünyanın üç kıtasında at oynattı, devirler açtı, devirler kapadı,
eğilmedi, bükülmedi, el öpmedi, dünya siyasetine ve dünya medeniyetine hakim oldu.
Kaynağını Kur’an’dan, örneğini Hz. Muhammed’den alıyordu, ilim meydanlarında
onun sırtını hiç bir kuvvet yere getiremiyordu, kılıcının önü de kesiyordu, arkası da.
Milleti devletinden, devleti de milletinden memnundu. Saflar o kadar sık idi ki,
düşman içeri sızamıyor, dıştan yaptığı zorlamalarda tesirsiz kalıyordu. Ama bu millet
mutlaka dejenere edilmeli, kuvvet ve kudret kaynağı bulunmalı ve işte bu kaynak
kurutulmalıdır. Kaynak ise, dindir, şeriat’tır ve bunlara aşk derecesinde imandır.
Işte bu kaynak tesbit edildi düşman tarafından. Kurutulmak için Jön Türkler lazımdı;
Mithat Paşa’lar, Talat Paşa’lar, bunlar kaleden gedikler, delikler açacak, Mustafa
Kemal de buradan içeri girip milletin din ve imanını, mukaddes ve namusunu
bombardıman edecekti. Hem öyle bombalar kullanacaktı ki, millet evladının kimi
sarhoş, kimi mefluç, kimi de komaya girecekti. Işte bütün bunlar oldu. Sayıları az da
olsa ayakta olanlar yok değil.
Ey bu milletin çilekeş evladı!
Işte Türkiye’de günün manzarası malesef budur, kendini koruyamaz hale gelmiştir.
Vaktiyle meydan okuduğu milletlerin himayesine sığınmıştır bugün. Işin daha feci
tarafı; hapishane o güzelim gençlerle dolu, kırkbin genç hapishane köşelerinde inim
inim inlerken bunların kırkbin tane annesi de gözyaşı döküyor.
Kurtuluş:
Aziz kardeşlerim! Dinimize yapılan hiyanet ve ihanetlerden dolayısıyla insanımıza
arız olan hastalıklardan kurtulmanın tek yolu vardır. O da Kur’an’a dönmektir, Islam’a
dönmektir. Kur’an anayasa, Şeriat kanun, devlet Islam olmasıdır. Işte o zaman ne
hiyanet ve ihanet kalır ne de hastalık, ne fakirlik kalır ne de gurbet, ne zulüm, ne
istibdat ve anarşi kalır ve ne de gözyaşı... Hedefe ulaşmak için sonuna gelelim:
1- Tevbe ve dua etmek; Herşeyden önce tevbe-i nasuh ile tevbe edeceksiniz.
Çünkü milletçe bir günahın içindeyiz, Şeriat’ın kaldırılmasına veya kaldırılmış
olmasına kimimiz seyirci kalmışız, kimimiz de susmuşuzdur, veyahut da yapılması
gerekeni yapmada geç kalmışızdır. Işte buna tevbe edeceğiz. Estağfirullah diyeceğiz,
dua edeceğiz.
Ey müslüman!
Kunut duasını her gün beş vakit namazın arkasından gelen bir namazın son
rekatında okuyor ve ondan sonra yatağına giriyorsun değil mi? Her gün bunu tekrar
ediyorsun. Nedir bu? Bu, sözleşmeyi yenilemedir. Rabb’inle, sen Ezel-i Ervah’da
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sözleştin, söz verdin ve ahid yaptın. Rabb’inle birlikte ne dedin: „Ya Rabb’i! Dünya
hayatına geldiğimde sana karşı isyan eden, sana karşı gelen, senin kanununu
tanımayan devlet reislerini, idarecileri başımdan kaldırıp atacağım, hem öyle
atacağım ki, bir daha onun yüzüne bakmayacağım, terk edip atacağım!“ Günde
beş defa yatmadan önce bunu tekrar ediyorsun. Sabahtan kalkınca da yine benim
devletim diyorsun öyle mi? Kimi kandırıyorsun?
2- Red ve inkâr; Türkiye’de put rejimini, tağut düzenini red ve inkâr etmeye
mecburuz, nefretle karşılamak lazım, cephe almak lazım.
3- Şeriat’ı sevmek ve yaşatmak lazım. Atalarınız ne diyordu şeriat hakkında,
şeriat’a hürmet hakkında: „Şeriat’ın kestiği parmak acımaz“ işte ataların böyle idi.
„Benim parmağımı şeriat mı kesiyor?“ „Evet, şeriat’ın hükmüyle senin
parmağın kesiliyor. Öyleyse ben acı duymam!“ Şeriat’a senin deden bu derece
bağlı idi, sana ne oldu, sana kim büyü yaptı, seni kim aldattı, kandırdı? Kalktın da
diyorsun ki, bugün „Şeriat gericiliktir“, „Ben müslümanım, ama şeriatçı değilim!“
Ne demek bu? Bunun izahı nasıl yapılır?
Şeriat’ın, Allah’ın mukaddes emri olduğunu bilmek, inanmak ve hürmet etmek
lazımdır.
4- Önce nefsinizde ve ailenizde şeriat’ı yaşayacak, sonra mümkün olan Islam
inkılabını yapacaksınız. Bir çoğunuzun başında Allah’a şükürler olsun takkeler,
sarıklar var. Ama bir kısmınızın başı açık mübarekler! Inkilabı, kılık-kıyafette de
yaptılar, Islam’ın şeklini şemalini çevirdiler, değiştirdiler. Fırsat var burada. Ben niye
sarığı, cübbeyi giymeyeyim, bağlamayayım? Işte bu bir inkılabtır, Islam’a
döndürmektir. Sizler başı açık gezmeyin mübarekler, Allah rızası için! Size zarar
getirmez; size sevap getirir, Peygamber hiç başı açık gezmemiştir. Başı açıklık bize
nereden geldi? Batıdan geldi, batının adetidir. Evet, Allah razı olsun şapkayı
beğenmediniz, kaldırıp attınız, o paçavrayı attınız, ondan kurtardınız, beğenmedi
millet ama baş açık gezme izini bıraktı. Başınızı örtün, hele bir de sarık sararsanız
güzel olur. Namazda rivayete göre sevabınız 70 kat fazla olur. Hanımlarınız,
nenesinin kıyafetiyle süslenmeli, nenesinin başörtüsüne hürmet etmeli, ne güzel olur.
Bunu yapalım, hele birer de şalvar giyerseniz ne güzel olur, şalvar giyenlerden sorun.
Sizin dedeniz çok akıllı insanlarmış; şalvar giymeyi kendisine şiar edinmiş, kalkması
kolay, oturması kolay, iktisadı kolay. Ne ütüsü var, ne şusu var, ne busu var. Nedir şu
kıravat, medeniyet yuları dedikleri boynuna asıyorsunuz! Elhamdülillah onu attınız
siz. Sizler şuurlu insanlarsınız. Takvimde ınkılab yaptık Allah’a şükürler olsun. Şimdi
evinize Islam’ın takvimi giriyor. 1 Muharrem’i sene başı alan takvim evinize giriyor
artık, Allah’a şükürler olsun. Elimizde bulunan imkânları, onların yaptığı inkilabı, ters
çevirdikleri ınkılabı biz düzelteceğiz. Niye getirmişler soyadı kanununu? Bizim
aslımızı, neslimizi unutturmak için. Eh işte Ahmed Taş, falan koyun, filan dağ, filan
taş. Insan bunun aslı nesli. Bunun aslı nesli insandır. Aslı-nesli unutturmak için
soyadı kanunu getirmiştir ama elhamdülillah ben onu da değiştirdim Benim soyadım
Kaplan değil şimdi, canavar da değil, Hocaoğlu, babam benim Hoca’mdır. Ama
parantez içinde onu da yazdırıyorum ki, tanınsın bilinsin diye. Tanındı mı artık onu
tarihin çöplüğüne atacağım.
Tebliğ yapmanın hükmü:
Aziz ve muhterem kardeşlerim! Tebliğ yapmanın yerine göre her müslümana farz
olduğunu bileceksiniz, Peygamber’in vazifesi ve şerefli bir vazife olduğunu
unutmayacaksınız.
6- Günün her türlü tebliğ vasıtalarından faydalanacağız. Bin mark para vermişiz
niye? Kemalistler yerinden hoplasalar da göndereceğiz Türkiye’ye, savcılar harekete
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geçseler de göndereceğiz. Bunlar Allah’ın büyük nimetleri. Şimdiye kadar hep ehl-i
küfür faydalandı biraz da biz faydalanalım, mal sevgisini, can korkusunu gönülden
çıkarıp atmak gerekiyor. Ve bütün bunların yanı başında ihlaslı olmak, yani yaptığı
her işi Allah için yapmaktır.
Bu söylediklerim doğrudur. Her konuşmamda bunu söylüyorum.
Yüzde yüz Islam’ın ruhuna, metnine uygundur, meydan okurcasına söyliyorum.
Eğer itiraz edenler, tereddüt edenler, „Hayır bunlar Islam’da yok, sen iftira ediyorsun,
elinde kaynağın nedir?“ diye soranlar, söyliyecekler olursa dipde-köşede laf
istemeyiz, kalemi ellerine alır yazarlar, gazetelerde neşrederler, mektup yazmalarına
da taraftar değiliz. Yazar neşrederler, bütün insanlar okur, biz de okuruz.
Çok aziz ve muhterem kardeşlerim!
Sözlerimi burada bitirirken hepinizi Allah’ın selamı ile selamlar, Allah’a emanet
ederiz!..
Esselamü Aleyküm ve Rahmetullah!

Bu konuşma Merhum Cemaleddin Hoca’mızın Köln’deki
medresenin
kapatılmasından sonra talebelerin
ebeveynlerine yaptığı konuşmadan
bir kesittir:

„Içinde bulunduğumuz
bu hareket, ciddi bir harekettir!
Düşmanları bile tehdit eden,
endişeye sevk eden, onların
uykusunu kaçıran bir harekettir!“
Besmele, hamdele ve salveleden sonra...
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Rabb’imiz Teala ve Tekaddes Hazretleri, bütün toplantılarımızı ve bu arada şu anda
yaptığımız bu toplantıyı rızasına uygun eyleyerek, daha geniş, daha büyük, daha
güçlü hizmetlere vesile kılsın!
Biz, herşeyden önce insanlık şerefine sahip bir insanız. Diğer varlıklardan farklı
tarafımız budur! Insan olmanın yanı başında da müslümanız elhmadülillah!
Müslüman olmayan insanlardan farklı tarafımız da budur: Onlar müslüman değil, biz
müslümanız elhamdülillah!
Islam’ın şerefiyle müşerref olmuş, onun feyzi ile feyzyab olmuş insanlarız. Keza,
Kur’an gibi bir kitaba sahibiz. Öyle kitap ki, onun ne bir misli gelmiş, ne de gelecek.
Her haliyle hikmet dolu, feyiz kaynağı, hayat kaynağı. Içinde insanın ruhuna ruh
katacak, hayatına hayat katacak, hayat çeşmeleri fışkırmakta. Işte böyle bir kitaba
sahibiz!
Peygamberler Peygamber’i Hz. Muhammed’e ümmet olma şerefine mazharız. O
büyük Peygamber’e ümmet olma şerefinin büyüklüğü her tasavvurun üstündedir.
Bunlar her biri birer hayatî ehemmiyete hayız nimetlerdir. Başımızı secdelerden gece
ve gündüz kaldırmasak, bu büyük nimetlerin şükr-ü şükranesini yerine getiremeyiz.
Bizi biz yapan, bize hayatiyet veren, bize heyecan veren, bizi istikbalin ufuklarına
doğru açan bunlardır!
Ve bütün bunların yanında ve ışığı altında sahip olduğumuz, müştereken sahip
olduğumuz bir nimet daha var: O da bir cemaatiz, bir ailenin fertleri durumundayız.
Öyle ki, birimizin başarısı hepimizin başarısıdır, birimizin kaybı hepimizin kaybıdır. Ve
öyle bir cemaatiz ki, 50-60 seneden bu tarafa hiçbir kuruluşa -cemaat demiyeceğimnasib olmayan bir hizmeti, Mevlay-ı Müteal, Rabb-i Zülcelal bizlere ve sizlere nasib
etmiştir!
Cumhuriyet’in gelişiyle Kur’an yürürlükten kaldırılmış, Şeriat susturulmuş, gerçek
müslümanların ağzı kapatılmış, bunların yerine baykuşlara hürriyet tanınmış, küfrünkâfirin kanunları getirilmiş, onunla ülke ve ülke sakinleri idare edilmeye kalkışılmıştır.
Kur’an-ı Azimüşşan ve onun getirdiği Şeriat, dibe-köşeye itilmiş, üzeri toz bağlamış,
örümcek ağı ile örülmüş, o gün bu gün onu köşesinden alıp dünyanın gündemine
getirmeye hiçbir fert, hiçbir kuruluş cesaret edememiştir. Işte bu cesareti sizler
gösterdiniz! Bu da sizin için ayrı bir değerdir, hem öylesine bir değerdir. Tavizsizivezsiz, garazsız ve kimseden korkmadan, kimseden çekinmeden, o dibe-köşeye
itilmiş ve susturulmak istenmiş, hakkı ortaya getirdiniz ve onun gür sesini, dost ve
düşman bütün bir dünyaya duyurdunuz, elhamdülillah! Bu da o diğer büyük nimetlerin
yanıbaşında bizim için ehemmiyete haiz bir nimettir!
Biz bir cemaatiz dedik. Bir cemaat demek, bir ailenin fertleri demektir. Bir çatının
altında barınan, birbirinin derdiyle dertlenen, birbirinin sevincini ve birbirinin acısını
paylaşan insanlarız. Birbirimize yardım etmek zorundayız. Birbirimizin işiyle,
meseleleriyle (problemleriyle) meşgul olmak hepimizin vazifesidir. Esasen, müslüman
öyle olacak!
Allah Resulü Hz. Muhammed (s.a.v.), müslümanı bir yönü ile şöyle târif eder: „Bir
kimse müslümanların işleriyle uğraşmazsa, onların derdiyle dertlenmese,
onların dilinden anlamazsa o, onlardan değildir!“
Öyle olan müslümanları Islam çerçevesinin dışına atıyor Peygamber. O halde,
bazen biz sizin yanı başınıza gelecek, sizin derdinizle dertlenecek, sevinçlerinizi
paylaşacağımız gibi, bazen de sizler uzun mesafeleri katederek buraya kadar
geleceksiniz, birbirimizin derdiyle dertlenecek, birbirimizin ihtiyaçları ne ise onu
gündeme getirip, hal çaresi ne ise onu yerine getirmeye çalışacağız. Sa’yiniz meşkur
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olsun! Çok uzak mesafelerden geldiniz. Herhalde bu gelişiniz sahip olduğunuz
imanın, sahip olduğunuz davaya bağlılığın bir ifadesi, bir isbatıdır!
Burada size para vermeyecekler, gelmeyebilirdiniz. Kimse sizden hesap da
soramazdı. Ama geldiniz, içinizden vicdanınızın, imanınızın sesini duyarak davete
icabet etme ihtiyacını hissettiniz ve geldiniz; Safa geldiniz hoşgeldiniz! Cenab-ı Hakk
hepinizden razı olsun!
Sizlere ve evlatlarınıza herşeyden önce Islam nedir, ne değildir, farz nedir, Şeriat
nedir, Kur’an nedir, dünya nedir, ahiret nedir gibi ilmihal bilgilerini vermek, dilimizin
döndüğü kadar bize birer vecibe, birer vazife olduğu gibi, sizler de gücünüzün yettiği
nisbette bu bilgileri elde etme zorundasız. Islam bu suretle cemaat fertlerini birbirine
bağlamıştır!
Efendimiz (s.a.v.) Kur’an-ı Kerim’in ayet ve sureleri çoğaldıktan sonra, emir vermiş,
„Bilenler bilmeyenlere öğretecek, bilmeyenler de bilenlerden öğrenecektir!“
demiştir.
Bir hizmet, bir Kur’an öğrenme faaliyeti başlamış ve kısa zamanda müslümanlar, o
zamana kadar gelen Kur’an ayetlerini ve Kur’an surelerini öğrenmişlerdir; Müslüman
budur! Müslüman daima birbirine yardımcı olacaktır!
Ilmihal bilgisini öğrenme kâfi gelir mi? Genelde gelir! Ilmihal bilgisi demek, bir
müslümana hayatta lazım gelen ve üzerine düşeni hakkıyla yapma imkânını bulan
bilgiler demektir.
Ama bu her zaman kâfi gelmiyor. Bunun daha ilerisi, bunun daha ötesi var ki, o da
Kur’an dili olan Ulum-i Arabiye’yi öğrenmektir. Ulum-i Diniyye’yi geniş çapta
öğrenmek, onun hikmetlerini ortaya çıkarmak, onun güzelliklerini yaymak ve bütün bir
dünyaya göstermek gerekir. Bu şekilde güçlü, geniş ve kuvvetli bir bilgiye sahip
olmak da en azından farz-ı kifayedir!
Herkesin ilmihal bilgisini elde etmesi farz-ı ayın ise, bunun daha ötesinde bunun
ilmini yapacak derecede, bunun kaynağına inecek derecede, meselelerini
delillendirecek derecede bilgiye, ilme, irfana sahip olması en azından farz-ı kifaye’dir.
Yani bir şehirde, bir mahallede, birköyde, bir veya iki kişi enine, derinliğine Islam’ın
ilmini, ilmihal bilgisinin ilmini yapacak derece bir bilgiye sahipse diğerlerinden bu farz
sakıt olur. Yoksa ilmihal bilgisinin ilmini yapacak, onun nereden geldi, hangi ayetten
çıktı, hangi hadis’e dayandı diye mâlumata sahip olan o bölgede, o köyde, o şehirde
hiç kimse yoksa, o köylerin, o mahallelerin, bütün sakinleri farzı terketmişçesine
vebaldedirler, günahtadırlar!
Kendi adamını kendi yetiştirme:
Yamama ile bu işler olmaz! Kendi adamımızı kendimiz yetiştirmek zorundayız,
mecburiyetindeyiz. Yani şu hareket, Islam’ın ruhuna, metnine tıpa tıp uygun olan şu
hareket, hiç kimse tarafından tenkidi ve eleştirilmesi yapılamıyan ve bu suretle
doğruluğunu bir kez daha ortaya koyan şu hareket, muhtaç olduğu adamını kendi
içinden yetiştirecektir. Dışarıdan getirip monte etme işe yaramıyor; Uymuyor,
yamama oluyor, ayak uydurulamıyor, atın üzerinde durulamıyor! Onun için bu
hareket, kendi modeline, kendi hususiyetine, kendi temizliğine, kendi sadakatına göre
adamını yetiştirmek zorundadır. Fakat ne yazık ki, iki sene önce kendi adamını
yetiştirmek üzere yola çıkan ve bir hayli de mesafe alan bu hareket bir noktaya geldi,
bir tıkanıklık gösterdi.
Yerli-yabancı bütün düşman harekete geçti. Başka uğraşacakları hiçbir şey yokmuş
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gibi, basını ile, resmiyeti ile, mahkemeleriyle, idarecileriyle hücüma kalktılar. Koskoca
bir Içişleri Bakanı bile TV’de „Medrese mutlaka kapanacaktır!“ dedi. Ve sözü acizane
bizim üzerimize getirdi, „Kaplan!“ dedi „Sadece Türkiye için tehlikeli bir şahıs değil,
bütün bir dünya barışı için tehlikelidir!“
Yazdılar-çizdiler, sanki bir iş yapıyorlarmış gibi, yüzlerce polisle medreseyi sardılar
ve kapattılar. Dava adamlarının önünde bu kabil hareketler ve bu gibi engeller olur.
Ve bu da işin sadakatını, samimiyetini, ihlasını ve ciddiyetini gösteriyor. Niye
başkalarının üzerine yürüyen olmadı? Particiler, Süleymaniler, Nursiler ve diğerlerinin
üzerine giden olmadı. Ve onlardan genelde bahseden de olmadı! Ama, kıyametler
kopardılar. Niçin? Işin önemini, işin ciddiyetini, işin ehemmiyetini onlar da birer gayr-i
müslim olmakla beraber idrak ettiler.
Ertesi gün Merkez’e komiser geldi. Arkadaşlar çıkıştılar, „Yaptığınızı beğeniyor
musunuz?“ diye. O da, „Siz de Şeriat’tan, siyasetten, devletten bahsediyorsunuz!“
dedi.
„Peki bundan size ne? Biz doğup-büyüdüğümüz ülkemizde Islam’ın devlet olmasını
istiyoruz. Bu sizi niçin bu kadar ilgilendiriyor?“ diye karşılık verince komiser de,
„Hayır!“ diyor, „Biz buna razı değiliz. Türkiye Avrupa’nın bir parçasıdır!“ Tam bu
ifadeyi kullanıyor!
Sonra, „Süleymaniler var, Milli Görüş var ve başka daha diğer kuruluşlar vardır ve
onlarla bizim hiçbir problemimiz yoktur. Sadece sizinle problemimiz vardır!“ diye
cevapladı.
Şimdi bu tâbirden şu anlaşılıyor: Onlar suya-sabuna dokunmuyorlar ki?!.
Bu itibarla üzülmenin yanında bir yönüyle de sevinmek gerekiyor. Demek ki, şu
hareket ciddi bir harekettir. Düşmanları bile tehdit eden, endişeye sevk eden, onların
uykusunu kaçıran bir harekettir. Ve öyledir de!..
Bu arada Ümmet-i Muhammed Gazetesi’nin son sayısında bir yazı yazdık, „Not“
başlığı altında. Dedik ki, „Dinletmek üzere size bandını, okumak üzere dergisini,
gazetesini gönderen kişilere, yazı yazın, mektup yazın ve deyin ki, biz bir kuruluş, bir
hareketiz! Üzerinden altı senelik bir zaman geçmiştir. Inceleyin, eleştirin, tenkid edin,
tahlil edin, hatasını arayın...
Ve şayet bulursanız gazetelerde, dergilerde neşredin. Bu hareket çöksün ve bitsin ki,
meydan size kalsın. Yoksa boşuna göndermeyin; Ne bandınızı dinleriz, ne gazetenizi
okuruz!
Ortada bir hareket varken ve hem de dimdik ayakta dururken, bütün bir dünya
hatasını, yanlışını, eksiğini-gediğini, bulamazken, sizin bir kuruluş olarak devam
etmeniz veya yeni yeni kuruluşlara gitmeniz caiz değildir, haramdır; Tefrika meydana
gelir!“
Işte göğsünüzü kabarta kabarta bütün bir dünyaya meydan okuyabileceğiniz bir
hareketi Allahü Azimuşşan size nasib etmiştir. Bu da ayrı bir nimettir!(...)
Binaenaleyh, böyle bir milletin evladına, hatta kendilerine hizmet etme mühim bir
zevktir!
Hizmet yapmanın usulü:
Ve, insanlara hizmeti ulaştırmak için -oturup- onların bize gelmesini
beklemeyeceğimizi, bilakis bizlerin onların ayaklarına gideceğimizi de arkadaşlara,
hoca efendilere söylüyorum. Değil mi yani? Oturacaksınız, çocuklar gelecek,

- 69 -

HITABELER

Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan)

büyükler gelecek de siz onlara bir şeyler belleteceksiniz. Bu olmaz! Oturup
beklemeyeceksiniz!
Peygamber (s.a.v.) oturup beklemedi, „Gelsinler de ben anlatırım!“ demedi. Gezdidolaştı, yanıbaşlarına kadar gitti, evlerine ve yol kavşaklarına kadar çıktı.
Binaenaleyh, o Peygamber’in ümmeti olan ve onun hizmetini devam ettirme
sorumluluğunu üzerine alan bizlerin ve sizlerin de evlatlarınızın yanıbaşlarına kadar
gelip, öğretilmesi gereken nelerse onları öğretmek zorundayız!
Hem sonra haddimiz olmayarak bu işin başına getirilirken, onu taahhüt etmiş
durumdayız. Işin başına getirilme bir süs değildir, mücerred bir şeref de değildir; Ağır
bir mesuliyeti taşımadır!
Babalar olarak siz, hocalar olarak biz, çocuklarımızı, çocuklarınızı, gençlerinizi,
kızlarınızı, oğullarınızı mutlaka yetiştirmek zorundayız. Burada da öyle!
Burada çalışanları saat sabah 5’te veya 6’da kaldırıyor ve bir şeyler öğretmek de
istiyoruz. Zira meydan boş, ilim adamı yok! Biraz önce başka bir hoca efendiye de
söyledim: „Cebi diplomalı olan hoca çok! Ama ilim-irfan yok!“ Iki satır Ulum-i
Arabiye’yi tahlil edecek, tercümesini yapacak adam bulamazsınız!
Mevlay-i Müteal, medreseyi kapattı! Onun iradesi olmazsa kapatamazdı kimse!
Onun nezareti altında kapatmışlar!
Ama demek ki, her şeyde bir hikmet vardır ve bu başlamıştır. Ama şu harekâtın
havasını teneffüs eden ve ona göre ayak uydurmasını bilen elemana, hocaya ihtiyaç
vardır, erkek ve kadın hocaya ihtiyaç vardır, ki başına koyasınız. Getirirsiniz başka
birisini, altından girer üstünden çıkar!(...)
Bu hareket, kendi modeline, kendi havasına ve kendi çapına göre erkek ve kadın
hocasını yetiştirecektir. Mesele bu derece ciddidir. Yarın bunların hesabı sorulacaktır!
Bizde vebal kalmasın diye bu meseleleri gündeme getirdik ve sizinle bunun
müzakeresini, muhasebesini yapmaktayız!
Ve elhamdülillah şunu da müjde olarak verebilirim: Işler gayet güzel gidiyor. Şu
hareket kendiliğinden inkişaf ediyor! Anadolu’da kendisini kabul ettiriyor, diğer dış
ülkelerde kendini kabul ettiriyor. Sayılarınız belki az olabilir, ama Hakk’ın etrafında
toplandınız!
Hz. Ali, cemaat ve tefrikanın târiflerini ederken, üstelik de yemin ederek diyor ki:
„Hakk’ın etrafında toplananlar cemaattir, sayıları az da olsa! Batılın etrafında
toplananlar tefrikadıdır, sayıları çok da olsa!“
Elhamdülillah, Rabb’imizin bir lütfudur! Bu lütfun tecellisini hiç birbirimize
bağlamayalım!
Allahü Azimüşşan iyi niyyetinizden dolayı sizlere lutfetmiştir ve işler güzel gidiyor.
Ama ne var ki, işlere biraz daha hız vermek arzumuzdur!
Ve sizi de tebrik ederim. Kız çocuklarımız hakikaten çalışıyorlar. Arazide -yani
evlerde- olanlar da bantlarla çalışıyorlar, terk etmediler, bırakıp gitmediler. „Adam sen
de!“ demediler elhamdülillah! Ve, verdiğimiz tâlimata da uydular! Allah mübarek
eylesin, zekâlarını ve imanlarını daha da artırsın ve bütünleştirsin! Ne kadar iftihar
etseniz Allah için azdır!
bu dünyanın kötü şartları içerisinde çarşafına bürünmüş olup, bir çok hücumlara
maruz kalmasına rağmen o çarşafının hürmetini biliyor ve ileride, istikbalde kendisine
teslim edilecek hizmetleri hakkıyle yapmak için geceyi-gündüzüne katmış çalışıyor!
Aziz ve muhterem kardeşlerim!
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Ben kendilerine de söylüyorum, „Yarın size çok büyük hizmetler düşecektir.
Anadolu’nun insanını sizler yetiştireceksiniz. Bir enkaz altındadır Anadolu; Bu
enkazın altından çıkacak olan insanları sizler yetiştireceksiniz!“
Ve babalar olarak şunu da size bir müjde olarak verebiliriz: Siz belki ölüp-gidersiniz,
ama geriye bir sadaka-i cariye bıraktınız; Sadaka-i cariye’dir bu! O kız çocuklarımız,
o evlatlarımız Ulum-i Diniyye’ye, Kur’an ilmine hizmet ettiği müddetçe sizin payınız
gelir arkadan!
Yukarıda söyledik, biz bir cemaatiz diye!.. Cemaatin fertleri bir ailenin fertleri gibidir,
birbirini tamamlayacaktır, birbirlerine yardımcı olacaklardır!
Hareket olarak, aç olanların karnını doyurmaya çalışmak, işsiz olanların elden
geldiği kadar iş bulmalarında yardımcı olmak, hasta olanların ziyaretine gidip, halhatırlarını sormak, cenazesi olanlara yardımcı olmak gibi hizmetler vermeye
çalışıyoruz!
(...)
Ister yadırgayın, ister yadırgamayın şu hareket üzerine düşeni yapacaktır!
(...)
Dilimizin döndüğü kadar meseleyi anlatmaya çalıştık! Çocuklar sizindir; Fakat
tavsiyemiz acizane, çok dikkatli olacaksınız, çok iyi düşüneceksiniz!
Madde: 1- Davayı ön plana alacaksınız!
Madde: 2- Çocuklarınızın hizmet vermesini de düşüneceksiniz!
Şunu da söyliyeyim:
Bu çocuklar erkek olsun kız olsun, bunlar sizin elinizde birer emanettir!
(...)
Inşaallah bir taraftan dikkatli olacaksınız, bir taraftan da dua edeceksiniz, bir taraftan
istişareye riayet edeceksiniz! Ve Rabb’ülâlemin Hazretleri de dileğinizi yerine getirir
inşaallah!
El-Fatiha!
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Merhum Cemaleddin Hocaoğlu’nun
1408 Hicrî Yılbaşı Toplantısı’nda
yapmış olduğu konuşma:

Islam Dini
ve Devlet
„Âlemlere uyarıcı olsun diye kulu (Hz. Muhammed’e) Furkan’ı (yani hakkı
batıldan ayırma ölçüsünü) indiren Allah’ın hayır ve bereketi çoktur!
O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü (ve yönetimi) O’nundur. O, kendisine çocuk
edinmemiştir. Mülkünde (ve yönetiminde) ortağı yoktur. Herşeyi yaratmış, ona
bir düzen vermiş ve mukadderatını tayin etmiştir.“ (Furkan,1-2)
Çok Aziz ve Muhterem Kardeşlerim!
Hepinizi Allah’ın selamıyla selamlar, toplantımızın insanlık için hayırlı olmasını
Cenab-ı Hakk’tan dua ve niyaz ederim.
Önce tanışalım:
Biz kimiz? Ne yapmak istiyoruz? Ne ile yapmak istiyoruz? Niçin yapmak istiyoruz?..
Türkiye’de ve burada yer yerinden oynuyor! Atılan çamurların, yapılan iftiraların,
fırlatılan tehditlerin haddi hesabı yok! Biz vurucu ve kırıcıyız da ondan mı? Biz
anarşist ve teröristiz de ondan mı?!.
Hayır, hayır! Biz ne vurucu ne de kırıcıyız, ne terörist ne de anarşistiz!.. Bizim
silahımız Kur’an, siperimiz Ayet’el-Kürsi! Kur’an’da sonsuz kudret sahibi Allah şöyle
der:
„Biz, hakkı batılın tepesine (bir balyoz gibi) indireceğiz de batılın beynini
parçalayacak ve batıl yıkılıp yok olacaktır. Allah’a eş-emsal kabul edip putların
arkasına sığındığınızdan ötürü, vay sizin halinize!“ (Enbiya,18)
Ayette geçen balyoz, sanıldığı, söylenildiği, aylardır gürültüsü yapıldığı ve
korkakların ödünü patlattığı iki-üç kilodan ibaret bir demir parçası değil; ağırlığının
haddini, hesabını Allah’tan başkasının bilemediği hakkın yumruğundan ibarettir. O
yumruk ki, batılın tepesine bir indi mi, batıl hemen yere yıkılır ve derhal canı çıkar.
Onlar ve biz:
Sıkıntılarımız var; Teşkilat olarak kendimizi tanıtamadık! Ya da onlar tanımadılar
veyahut da tanımak istemediler!..
1- Biz: „Söylediklerimiz haktır, hakkın sesidir!..“ dedik.
Onlar bize: „Kara Ses!..“ dediler.
2- Biz: „Bizde silah yoktur!..“ dedik.
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Onlar ise: „Sizde silah var! Hem Stuttgart ve hem Zaandam’da silah eğitimi
yapıyorsunuz, hem de doğuya silah sevkediyorsunuz!..“ dediler.
3- Biz: „Anarşiye karşıyız!..“ dedik.
Onlar ise: „Doğudaki rahatsızlıklarda Kaplan’ın parmağı vardır!..“ dediler.
4- Biz: „Bizim düşmanlığımız kemalist rejimedir!..“ dedik.
Onlar ise bize: „Millet düşmanı, vatan haini, vatansız!..“ dediler.
5- Biz: „Kur’an devleti etrafında toplanmak ve birleştirmek istiyoruz!..“ dedik.
Onlar ise, bize: „Bölücü!..“ dediler.
6- Biz: „Ilericiyiz; Maddeten de mânen de ilerlemek istiyoruz!..“ dedik.
Onlar ise, bize: „Gerici, okumuş cahil!..“ dediler.
7- Biz: „Mercedes yüzü görmedik!..“ dedik. Onlar ise: „Kaplan, sıfır kilometre
Mercedes’e biniyor!..“ dediler.
8- Biz: „Medresedeyiz ve ders veriyoruz!..“ dedik.
Onlar ise: „Medrese kapandı, Kaplan da hapsedildi!..“ dediler.
9- Biz: „Tebliğ yapmanın zaman ve zemini yoktur!..“ dedik.
Onlar ise: „Erken çıkıldı!..“ dediler.
10- Biz: „Bey’at istemedik!..“ dedik.
Onlar ise: „Kaplan, altı saat silah tehdidiyle bizden bey’at istedi!..“ dedier.
11- Biz: „Islam’da emirlik makamı vardır; fetvası da gelmiştir!..“ dedik.
Onlar: „Hayır, bu fetvayı sen yazdın!..“ dediler.
12- Biz: „Tebliğ açık, net ve kesindir!..“ dedik.
Onlar ise: Korkunun adını tedbir koydular!..
13- Biz: „Islâm; hem dindir hem devlettir!..“ dedik.
Onlar ise, bize: „Fanatik, aşırı dinci!..“ dediler.
14- Biz: „Silahımız Kur’an, siperimiz Kur’an; Vurma-kırma yoktur bizde!..“
dedik.
Onlar ise: „Kaplan, inanmayanların kafalarını balyozla ezecek!..“ dediler.
15- Biz: „Milliyetçi değiliz, ümmetçiyiz; Bizde soy, dil, renk farkı yoktur!..“
dedik.
Onlar ise: „Kaplan; Kürtçü’dür; Kürt devleti kurmak istiyor!..“ dediler.
16- Biz: „Kur’an’dan şifa sunan insanlarız!..“ dedik.
Onlar ise, bize: „Kan kusan!..“ dediler.
17- Biz: „Kaynağımız Kur’an, örneğimiz Peygamber’dir!..“ dedik.
Onlar, bize: „Humeyni, yerli Humeyni, Köln’ün Humeynisi!..“ dediler.
18- Onlar, bize: „Rejim düşmanı, Atatürk düşmanı!..“ dediler.
Evet, doğru söze ne denir? Biz, rejiminin de kendisinin de düşmanıyız ve her
müslüman da onun düşmanıdır. Çünkü o, şeriat’a düşman kesilmiş ve şeriat’ı
kaldırmıştır!..
Onlar diye dursunlar, biz tanışmaya devam edelim:
Biz bir Islam topluluğuyuz ve müslümanız! AIlah’a kul, Hz. Muhammed’e ümmet
olmaktan şeref ve gurur duymaktayız.
Gayemiz:
Gayemiz, insanı Yaratan’ına kul yapmaktır. Yani kula kul olmaktan kurtarıp, insanca
yaşamasını sağlamaktır. Dünyada rahat, ahirette mutlu olmasına çalışmaktır. Allah’ın
rızasına ve cennetine ulaşmasına vesile olmaktır. Kur’an şöyle der:
„Ben cinleri de insanları da (başka bir iş için değil) ancak kendime kul olmaları
için yarattım.“ (Vezzariyat, 56)
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Yol:
Gayeye gidiş yolu dindir; dinden başka bir yol yoktur. Kur’an şöyle der:
„Işte, benim doğru yolum bu! Ona uyun! Başka yollara uymayın ki, sizi O’nun
yolundan ayırmasın! (Azabından) korunmak için, Allah size böyle tavsiye etti.“
(Enam, 153)
Dinin târifi:
„Din; Allah tarafından vazedilen öyle bir kanundur ki, samimi bir kalple bağlanıldığı
takdirde AIlah’ın rızasına ve cennetine götürür.“ (Mir’atül-Usul, 7)
Dinin tarihi:
Din; ilk insan, ilk müslüman ve ilk Peygamber Hazreti Adem’le başlamış, bütün
peygamberler tarafından tebliğ edilegelmiş ve son Peygamber Hz. Muhammed’le son
ve mükemmel şeklini almıştır. Yani dinin tarihi insanlığın tarihiyle başlamıştır ve
Islam’dır. Kur’an şöyle der:
„Allah indinde makbul ve muteber olan din ancak Islam’dır.“ (ÂI-i Imran, 19)
„Kim Islam’dan başka bir din ararsa, (o din) ondan asla kabul edilmiyecek ve
o, ahirette kaybedenlerden olacaktır.“ (ÂI-i Imran, 85)
Dinin muhtevası:
Dinin muhtevası dörttür: Iman mevzuu, ibadet
mevzuu, muamelât mevzuu (yani günlük işler, devlet ve siyaset mevzuu), ceza
mevzuu.
Dini meydana getiren işte bu dört rükündür.
Rükün demek, bütünü meydana getiren parçalar demektir. Namazın rükünleri;
ayakta durmak, Kur’an okumak, rükû ve secdeye varmak ve saire. Bunlardan biri
olmadan, mesela secde olmadan namaz olur mu? Bir binanın rükünleri dört duvar ile
tavan ve tabandır. Bunlardan biri olmadan bina olur mu?
Dinin iman ve ibadet bölümü olmazsa veya bunlar kaldırılırsa din olur mu? Olmaz
değil mi?
Keza; devlet ve siyaset (ki dünya işlerinden ibarettir) dinden çıkarılırsa din olur mu?..
Hayatın manası:
Hayatın manası, yukarıda da söylediğimiz gibi ubudiyettir. Yani insanın Rabb’isine
kul olması ve her emrinde O’na teslim olmasıdır. Bu itibarladır ki, müslümanın her
türlü söz, fiil ve hareketi izne bağlıdır, hesabı vardır...
Yani din; vicdanlarda, camilerde olup biten değildir. Aynı zamanda insan hayatını
kapsamış, dünya işleriyle de sıkı sıkıya haşır ve neşir olmuştur.
Daha açık bir ifade ile; Islam hem dindir, hem devlettir, hem ibadettir, hem siyasettir.
Kur’an’da öyle hükümler var ki, onları yerine getirme devlet gücüne bağlıdır ve bu
kaideye bağlanır:
„Bir vacibin yerine getirilmesinin bağlı bulunduğu şey de vacibtir!“ Kur’an’ın
bazı hükümlerini yerine getirmek farz olduğuna ve o farzları yerine getirmek ise
devlet gücüne bağlı olduğuna göre devlet farzdır, devletin Islam devleti olması
farzdır.
Meseleye bir de şu yönden yaklaşalım: Kalp iman görevini, beden ibadet görevini
hep Allah adına ve O’nun emir ve talimatına göre yapacaktır. Devlet ve siyasetle ilgili
görevlerini de yine hep Allah adına yapacak, emir ve talimatı hep Kur’an’dan
alacaktır. Kur’an öyle bir Kitap’tır ki, sinesinde bunlardan her birine yer vermiştir. Yani
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Kur’an, bir ibadet Kitab’ı olduğu kadar da bir siyaset, bir devlet ve bir kanun Kitab’ıdır
ve bir anayasadır. Kur’an birçok ayetlerinde buna işaret etmiştir:
1- „Doğru yolu gösterme elbette bize aittir. Dünya da elbet bizimdir, ahiret de.“
(Leyl, 12-13)
2- „Biz Kur’an’da hiçbir şeyi noksan bırakmadık.“ (Enam, 38)
3- „Sana bu Kitab’ı, her şeyi açıklayan, müslümanlara yol gösterici rahmet ve
müjde olarak indirdik.“ (Nahl, 89)
4- „Biz sana Kitab’ı hak ile indirdik ki, insanlar arasında Allah’ın sana
gösterdiği biçimde hüküm veresin!“ (Nisa, 105)
Hâkimiyyet:
Insanlık medeniyeti; kâmil (mükemmel) bir hürriyet, gerçek bir adalet ister. Beşerî
hâkimiyyetin meydana getirdiği toplumlarda kâmil bir medeniyyetten söz etmek
mümkün değildir. Kanun koyanlar „Rabb“, itaat edenler de „Kul“ olmuş olurlar.
Insanın kafasına ve gönlüne hükmeden Allahü Azimüşşan,onun devlet ve siyaset
hayatına da elbette hükmedecektir. Kanun koyma yetkisi Allah’a aittir. Yani
„Hâkimiyyet kayıtsız şartsız Allah’a aittir!“ Milletin değildir. Hâkimiyyet hakkını
Allah’tan başkasına tanıma şirktir, putperestliktir.
Kur’an’dan birkaç ayet:
1- „Hüküm verme (hüküm koyma) O’na mahsustur. O, kendisinden başkasına
ibadet etmemenizi (kul olmamanızı) emretmiştir. Doğru din ise işte budur.“
(Yusuf, 40)
Bu ayette hüküm koyma ile ibadet olunma birbirine bağlıdır. Yani kanun koyucusuna
uyma demek, ona ibadet etme demektir. Ayrıca şu da var: Kanun yapanlar da onlara
itaat edenler de doğru bir din üzerinde değildir, demektir.
2- „Bir şeyde anlaşmazlığa düştüğünüz zaman, onu Allah ve Resulü’ne
götürün! Eğer Allah’a ve ahirete inanıyorsanız, hayırlısı da güzeli de budur.“
(Nisa, 59)
3- „Herhangi bir şeyde ihtilafa düşerseniz, onun hükmü Allah’a aittir.“
(Şura,10)
Görüldüğü üzere ihtilaf ve davaları halletmenin mercii ve mahkemesi, hüküm ve
kararı Allah’a aittir, şeriat mahkemesine aittir.
Ve bu, bir iman meselesidir. Gerçek mü’min tağutun mahkemesine gidemez. Nisa
suresinin 60. ayeti bunu açıkca ifade etmektedir.
Gerçek müslüman bilir ve inanır ki, Allah’tan daha bilgili, koyduğu kanundan daha
güzel bir kanun yoktur. Kur’an şöyle der:
„De ki, Allah mı daha çok bilir, yoksa siz mi?“ (Bakara, 140)
„Hüküm verme (kanun koyma) yönünden AIlah’tan daha güzel kim vardır?“
(Maide, 50)
Muhayyerlik dahi yoktur:
Bir müslüman, „Ben istersem şeriat’a uyarım, istersem uymam. Kendi kanunumu
kendim yaparım veya başka bir kanuna uyarım!..“ diyemez. Kur’an şöyle der:
„Rabb’in dilediğini yaratır ve seçer. Seçim onlara ait değildir. Allah, onların
ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir. Rabb’in onların göğüslerinin neyi
gizlediklerini de, neyi açığa vurduklarını da bilir. O, Allah’tır, O’ndan başka ilah
yoktur. Önünde de, sonunda da övülme O’na mahsustur. Hüküm (kanun) ancak
O’nundur ve siz O’na döndürüleceksiniz!“ (Kasas, 68-70)
Ayetlerde:
a) Yaratan da O, yöneten de O!
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b) Müslümanın kanun seçme hakkı yoktur. Sonra putçu olur!
c) Allah’ın koyduğu nizam, gönderdiği şeriat, ulûhiyyetinin ve sonsuz ilminin
eseridir...
d) Övülme, dünyada da, ahirette de O’na mahsustur.
e) Bu gerçekleri kabul etmeyenler Allah’ın huzurunda hesap veremezler.
„Allah ve Resulü bir işte hüküm verdiği zaman, artık ne inanmış bir erkeğe, ne
de bir kadına o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Kim Allah ve
Resulü’ne karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa düşmüş olur.“ (Ahzab, 36)
Bu ayet de gösteriyor ki, müslüman için şeriat’tan başka bir alternatif yoktur.
Alternatif ararsa, Allah’a karşı baş kaldırmış ve açık bir sapıklığa düşmüştür.
Savaş açma:
Allah’ın gönderdiği şeriat kanunları ortada durup dururken, kanun koymaya,
anayasa yapmaya kalkışmak demek, Allah ile yarışa kalkışmak demektir, savaş
açma demektir. Bu ise korkunç azabı gerektiren kâfirliktir. Işte Kur’an:
„Allah’a ve Resulü’ne karşı gelen (Allah ve Resulü’nün koyduğu kanunlardan
başka kanunlar koymaya, hudutlar çizmeye...) kalkanlar, kendilerinden
öncekilerin alçaltıldığı gibi alçaltılacaklardır. Halbuki biz, (kanunları anlatan)
açık açık ayetler indirmişizdir. Işte (böyle) kâfirler için küçük düşürücü azab
vardır.“ (Mücadele, 5)
Herhangi bir müslümanın şeriat’ı, Allah kanunlarını kaldırması veya kanun yapması
şöyle dursun, böyle yapanları sevmesi dahi, caiz değildir. Severse dinden çıkar.
Kur’an şöyle der:
2- „Allah ve ahiret gününe inanan bir milletin babaları, oğulları, kardeşleri,
akrabaları da olsa, Allah’a ve Resulü’ne karşı hudut çizenleri (yani kanun
koyanları) sever bulamazsın!..“ (Mücadele, 22)
Çünkü, Allah’ın gönderdiği kanunları beğenmemek veya yetersiz görmek kâfirliktir.
Kâfirliği sevmek de, kâfirliğe rıza göstermek de aynı şekilde kâfirliktir.
Şeriat’ın hükmüne her müslüman gönülden rıza gösterecek: Işte Kur’an:
„Hayır, Rabb’ine yemin olsun ki, onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerinde
seni hakem yapıp, sonra da senin verdiğin hükme karşı içlerinde bir burukluk
duymadan (verdiğin hükme gönül hoşluğuyle razı olup) tam manasıyle teslim
olmadıkça iman etmiş olamazlar.“ (Nisa, 65)
Ve nihayet; Kur’an kanunlarıyla hükmetmeyenleri Kur’an fasık, zalim ve kâfir
saymaktadır. Işte ayetler:
„Allah’ın indirdikleriyle hükmetmeyenler, kâfirlerin ta kendileridir!“ (Maide, 44)
„Allah’ın indirdikleriyle hükmetmeyenler, zalimlerin ta kendileridir!“ (Maide, 45)
„Allah’ın indirdikleriyle hükmetmeyenler, fasıkların ta kendileridir!“ (Maide, 47)
Beğenmediğinden veya yetersiz gördüğünden veyahut da modası geçmiştir
dediğinden hükmetmiyorsa kâfir olur; beğendiği ve kabul ettiği halde hükmetmiyorsa
zalim ve fasık olur.
Hadis-i Şerif’ler:
Islam’ın devlet olmasının gerektiğini gösteren birçok hadis-i şerif’in yanında sadece
bir hadisi kaydedeceğim:
„Bu din elbette lime lime bozulacak. Ilk bozulan ahkâmdır (yani şeriat’tır,
devlet yönetimidir), en son bozulacak da namazdır.“ (Ahmed b. Hanbel)
Bu hadis-i şerif de gösteriyor ki, şer’î hükümler kaldırılıp, devletten, devlet
yönetiminden uzaklaştırıldı mı, artık Islam’ın herşeyi çözülmeye ve bozulmaya başlar.
Sıra namaza gelir. O da yavaş yavaş terkedilir ve unutulur. Çünkü, din devletin temeli
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ise, devlet de dinin bekçisidir. Temelsiz bina yıkılacağı gibi, bekçisiz eşya da zayi
olur. Işte Türkiye’de öyle olmuştur. Beş vaktini muntazam kılanların yüzde oranı
kaçtır? Hesabını bir yapın!
Ilim, fikir ve siyaset adamlarının kabul ve itirafı:
Yukarıda mealen kaydettiğimiz ayet ve hadis’ler; devletsiz dinin, dinsiz devletin
olamıyacağını gösterdikleri gibi, dünyanın birçok ilim, fikir ve siyaset adamları da bu
gerçeği kabul ve itiraf etmektedir. Işte bunlardan bir kaçı:
1- „Islam sadece bir din değil, aynı zamanda siyasî bir nizamdır.“ (Dr. V.
Fitzgerald, Muhammedan Law, ch. 1, p. 1)
2- „Hz. Muhammed, bir vakitte hem dini hem devleti tesis etti ve bu iki
müessesenin sınırları birbirine uygundur.“ (C. A. Nallino-Cited by T. Arnold in his
book: The Caliphate, p. 198)
3- „Islam, dinin ötesinde aynı zamanda siyasî bir nizamı temsil eder; Sözün
özü, Islam din ve devlete şamil mükemmel bir ilim hazinesidir.“ (Dr. Schacht,
Encylopaedia of Social Sciences, Vol. VIII, p. 333)
4- „Apaçıktır ki, Islam hem din hem de siyasettir. Onu tesis eden,hem bir
Peygamber, hem de bir devlet adamı.“ (R. Strothmann, The Encyclopaedia, Vol.
IV, p. 350)
Kemalist bir rejimin eğitimi içerisinde yetişmelerine rağmen, Türkiye’deki araştırıcılar
arasında „Islam’ın hem din hem devlet olması“ gerçeğini görenler de vardır.
Bunlardan birkaçı:
1- Nurettin Topçu:
„... Ancak meselenin Islam dünyasına ait bir özelliği vardır ki, o da Islam
dininin hıristiyanlıktan farklı olarak, dünyaya ait hükümler getirmesi ve
mü’minlerden bu hükümlerin dünya işlerinde yerine getirmelerini emretmiş
olmasıdır.“ (Liselerde Sosyoloji ders kitabı)
Topçu, bu satırlarında demek istiyor ki, hıristiyanlık laik rejimle bağdaşırsa da, Islam
dini bağdaşmaz, bağdaşmasına imkân yoktur.
2- Prof. Dr. Osman Turan:
„... Böylece Avrupa’nın tarihî ve ictimaî şart ve zaruretleri icabı ortaya çıkan
bir çok müesseseler gibi, laikliğin de oraya mahsus bir tekâmül olduğunu,
Türkiye’de ne din, ne vicdan hürriyeti ve ne de hukukî bir serbesti bakımından
böyle bir ihtiyacın mevcut olmadığını göstermiş oluyoruz...“ (Türkiye’de Manevî
Buhran, Din ve Laiklik kitabının 63. sayfası)
3- Çetin Özek:
Çetin Özek şöyle diyor: „Yeni Türkiye’nin siyasî kuruluşu, Islam’ın siyasî
prensiplerine aykırıdır. Islam dini, siyasî ve dinî iktidarın bir elde toplanmasını ve
dinin emredici fonksiyonunu gerektirir. Laiklik ve laik düzen, bu bakımdan tüm olarak,
Islamiyet’e, şeriat’a ve dine aykırıdır. Bilhassa Türkiye’deki uygulanışı, bir bütün
olarak dinsizliği gerçekleştirici bir mahiyet kazanmış bulunmaktadır...“ (Türkiye’de
Laiklik, Gelişim ve Koruyucu Ceza Hükümleri) 4- Prof. Mümtaz Soysal:
„Müslüman bir toplumda laik devlet denemesine girişmek kolay değildir.
Islam, kapsamlı, bütünlükçü bir dindir. Yalnız uhrevî inançlarla değil, yeryüzü
yaşamının her yönünü düzenleyen kurallarla dolu. Hem de Allah kelamı olarak.“
(Milliyet Gazetesi, 12.12.1986)
IKI FETVA:
Fetva 1:
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„Makalat-i Kevseri“ isimli kitabının 368. sayfasında Merhum Zahid-i Kevseri mühim
fetvayı kaydediyor:
„Halep’de ulemadan bazıları benden bir fetva istedi: Müslüman olan bir kimse Islam
hükümetine şöyle bir teklifte bulunup dese ki, „Devletin dini Islam’dır“ maddesi
anayasadan kaldırılsın da, şeriat kanunlarının yerine laik düzen getirilsin. Yani din
devletten, devlet dinden uzaklaştırılsın. Işte böyle dese ve böyle bir talepte bulunsa,
bu adam hakkında şeriat’ın hükmü nedir?
Bu bir. Ikincisi, böyle bir teklif getirene karşı sükût edenlerin şeriat nazarında fetvası
nedir?
Kudret-i Yüce olan Allah Teala’nın lütuf ve inayetine sığınarak derim ki, bu, öyle
büyük, öyle korkunç bir beladır ki, imanında sadık olan her mü’min titrer ve kalbi bu
teklif karşısında erir. Hususiyle mazide Islam’a büyük hizmeti geçmiş olan Şam
mü’minlerinin!
Böyle bir teklifte ve böyle bir talepte bulunan bir müslümanın (aklı başında ise)
hakkında verilecek hüküm şudur: Artık o, müslüman değildir; kâfir olmuştur, mürted
olmuştur. Islam devleti tarafından ona mürted hükmü icra edilir. Şayet Islam devleti
yoksa, ceza olarak, kimse onun yüzüne bakmaz, onunla konuşmaz, kimse
münasebet kurmaz, alış-veriş dahi yapmaz.. Yeryüzü ona dar gelsin de tevbekâr
olsun!..
Kur’an ayetleri ve hadis-ı şerif’ler delalet eder ki, Islam dini hem dünyadır hem de
dindir; hem ibadettir, hem de devlettir... Bunda en ufak şüpheye mahal yoktur.
O halde dini devletten ayırmayı istemek ve böyle bir teklifte bulunmak demek, dine
karşı yönelmiş bir düşmanlık demektir; Allah’ın koyduğu hükümlere karşı çıkmak,
harp ilan etmek ve savaş açmak demektir. Dolayısıyla bu adam dinden ayrıldığını,
dinden koptuğunu kendi ağzıyla itiraf ve ikrar etmiş demektir. Ve artık biz onun Islam
cemaatından kopmuş ve Islam inancından ayrılmış olduğuna hükmederiz (fetva
veririz). Artık onun ne nikâhı sahih olur ne de kestiği hayvanın eti yenir.
Çünkü, o ne müslümandır, ne de ehl-i kitaptır (bir kâfirdir).
Halife Hz. Ebu Bekir (r.a.), (dinin bir bölümü olan) zekâtı kabul etmeyenleri ve bunun
kaldırılmasını isteyenleri katletmek veya esir etmek için savaş ilan etmişti. Sahabe de
Halife’nin bu kararını kabul ve tasdik etmişlerdi.
Kur’an şöyle der:
„Hayır, Rabb’in hakkı için onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerinde seni
hakem yapıp, sonra da senin verdiğin hükme karşı içlerinde bir burukluk
duymadan (razı olup) tam manasıyla teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar.“
(Nisa, 65)
Bu ayetlere göre Allah’ın hükmüne (yani koyduğu şeriat kanunlarına) rıza
göstermeyenler varsa, bunlar ok yaydan fırlar gibi, bunlar da imandan fırlamış ve
Islam cemaatından ayrılmışlardır.
Yine Kur’an’ın bir başka ayeti de şu mealdedir:
„... Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr mı ediyorsuınuz?
Sizden bunu yapanın cezası, dünya hayatında rezil olmaktan başka nedir?
Kıyamet gününde de (onlar) azabın en şiddetlisine itilirler. Allah yaptıklarınızı
bilmez değildir.“ (Bakara, 85)
Bu ayet-i kerime’ye göre ise, Kur’an’ın bir kısım hükümlerini kabul etmemek, tümünü
kabul etmemek demektir. Kur’an’ı kabul etmeyen de açık bir kâfirdir ve Islam
dininden çıkmıştır.“
Zahid-î Kevseri’den sorulan iki fetvadan biri burada bitmiş oluyor.
Fetva 2:
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Dini devletten ayırma yolunda talep ve teklifte bulunan kimse hakkında şer’an
verilecek hüküm nedir, şeklinde sorulan bir suale Zahid-i Kevseri’nin fetva
(mahiyyetindeki) cevabını okudunuz. Ikinci suale gelince:
Böyle bir teklif karşısında susan, sessiz kalan cevap verme durumunda iken cevap
vermeyen ve bu suretle teklifi güçlendirmiş olan kişi hakkında verilecek şer’î hüküm
nedir?
Bu suale de Kevseri şu cevabı veriyor: „O, DILSIZ SEYTANDIR!..“
Bu cevabı verdikten sonra Kevserî şu ilaveyi yapıyor:
„Dini devletten ayırmayı delillendirme yolunda bazıları diyorlar ki, dinîbir devlette,
yani şeriat devletinde akalliyetlerin (azınlıkların) haklarına tam riayet etmek mümkün
değildir. Müslüman devletin içinde yahudi ve hıristiyan azınlıklar vardır. Şayet devlet
dinî bir devlet olursa, her mesele Islam’a göre halledilecektir. O zaman, müslüman
olmayanların hukukuna hakkıyla riayet edilemez (onlara gadr edilir, zulmedilir...).
Böyle düşünenler hakkında verilecek cevap şu:
Böyle düşünenler cehaletlerine kurban gitmektedirler; bunlar Islam’ı bilmiyorlar,
Islam hukukunu bilmiyorlar, azınlıklar hukukunu bilmiyorlar. (Bilseler bu kabil söz
söylemekten ve bu yolda teklifler getirmekten utanırlardı.)
Bakınız; azınlıklar hakkında Şer’i Şerif ne diyor: „Onları kendi dinleriyle başbaşa
bırakın!“ „Anlaşma esaslarına hiyanet etmedikleri müddetçe, bizim lehimize
olanlar onların da lehinedir, bizim aleyhimize olan şeyler de onların
aleyhinedir.“ Bir başka hadis de şu mealde:
„Kim bir zimmiye eziyet verirse, kıyamet gününde ben ondan davacıyım.“
Islam devleti tarih boyunca tebaası arasındaki azınlıklara alaka göstermiş ve onların
hukukuna riayet etmiştir. Tarih buna şahittir. Meşrutiyyet devrinde meclis çalışmaları
sırasında azınlıkların hukuku müzakere edilirken, bazı gruplar azınlıklara daha fazla
hak tanıyalım, onlara haksızlık yapıyoruz, dedikleri bir sırada azınlıkların temsilcileri
şöyle demişlerdi:
„Biz, Islam’ın bize tanıdığı hak ve hukuka razıyız; sizler bize Islam’ın tanıdığı
hakları verin yeter...“
Adil-i Mutlak olan Şari Teala, herkese, hakkı ne ise, onu vermiştir; Müslim olsun,
gayri müslim olsun, herkese eşit muamele yapmış, dünya ve madde planında hepsini
müsavi addetmiştir.
(Binaenaleyh, azınlıkların hukukuna riayet edeceğiz diye veya riayet edilmesi
gerekçesiyle dini devletten ayırmak veya Islam’ın onlara tanıdığı haklardan fazla bir
hak tanımak sapıklıktan, Islam’a hakaretten veya Islam’ı bilmemeden başka nedir?!..)
(Zahid-i Kevseri kimdir? Bu zat Osmanlı Imparatorluğu devrinde Istanbul’da Şeyh’ülIslam’lık makamında vekil idi. Tefsir ve hadis enstitüsünde üstad, Camia-ı
Osmaniye’de fıkıh ve tarih hocası, Dar’uş-Şafaka’da ise Arapça müderrisi idi. 1371
tarihinde vefat etmiştir.)
Hz. Ali de şöyle der:
„Insanlar dünyalarını islah etmek için dinin bir emrini terk ederlerse Allah,
onlara öyle bir zarar kapısı açar ki, birinci zarardan daha büyük olur.“
Bu sözün altında yatan mana şudur: Canlı-cansız bütün kâinatı idare eden Allah
kanunları bir bütündür, aynı modele göredir ve aralarında bir çatışma yoktur; tersine
birbirini tamamlar mahiyettedir.
O halde hiç birine el süremezsiniz, değiştiremezsiniz, araya giremezsiniz. Girerseniz
ahengi bozar, düzeni alt-üst edersiniz. Neticede anarşi meydana gelir.
Işte bugün dünyanın içine düştüğü güvensizlik, huzursuzluk ve anarşi bundan
kaynaklanmaktadır. Yani dinin devlete hakim olmadığındandır. Kendini bilmezler ne
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yapmışlar? Kâinatın idaresini Allah’a bırakmışlar da, yeryüzünün idaresini kendilerine
ayırmışlar ve bu suretle kaş yapıyoruz derken göz çıkarmışlardır.
Türkiye’de manzara bu!
Millet huzursuz, devlet huzursuz; birbirine güven kalmamış, her kafadan bir ses
geliyor. Millet idaresi ehliyetsiz ellerde. Kur’an anayasa, şeriat kanun, devlet Islam
değil, millet sahipsiz! Camilerin açık oluşu sizi aldatmasın!..
Işte bizim amacımız:
Türkiye’yi ve insanlığı cahiliyet devrinin karanlığından kurtarıp Islam’ın nuruna
kavuşturmaktır. Kur’an’ın fert ve aileye, mekteb ve mahkemeye, basın ve yayına,
siyaset ve devlete hakim olmasıdır: Kur’an’ın anayasa, Islam’ın devlet olmasıdır.
Hedef ve gayemiz budur, tek meselemiz budur; „Islam hem dindir, hem devlettir!“
gerçeğini anlatmaktır, duyurmaktır; davet yoluyla, tebliğ yoluyla, basın ve yayın
yoluyla duyurmaktır. Yoksa vurma, kırma, kaba kuvvete baş vurma yoluyla değil. Dört
senelik geçmişimiz hep böyle olmuştur, bundan sonra da böyle olacaktır.
Işte biz buyuz ve böyle olmaya devam edeceğiz. Konuşmamı teberrüken bir hadis-i
şerif’le bitiriyorum:
„Bu din, garib olarak zuhur etti (yani devrin devlet ve madde gücünden
mahrum olanların himmet, gayret ve cesaretleriyle yükseldi, hakim mevkiye
geldi...). Ileride yine garip kalacak (yine gariblerin ve garibanların bu dine sahip
çıkmalarıyla hakim mevkiye yükselecek ve devlet olacaktır...). Işte (davaya
sahip çıkan) o gariblere müjdeler olsun!..“ (MüsIim, Iman) Peygamber’e
gariblerden sorulduğunda, „Insanların bozduğunu düzeltenlerdir!“ diye cevap
vermiştir.
Yarım ve yanlış kabul edilen bu Din-i Mübin-i Ahmediyye’yi tamamlamak ve
düzeltmek üzere yola çıkan ve Peygamber müjdesine mazhar olan sizler gibi
gariblere takdir ve tebriklerimi bildirir, hepinizi Allah’a emanet ederim!
Esselamü Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü!..
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Cemaleddin Hoca’nın 26 Receb 1409’a tekâbül eden 4 Mart
1989 Cumartesi
günü Bonn’da yapılan
„Selman Rüştü’yü Protesto Yürüyüşü“’
nde yaptığı konuşmanın tam metni:

„Islam’ın mukaddes addettiği iman ve amel
meseleleriyle hiçbir kimsenin alay etmeye,
hor görmeye ve hakaret
etmeye hakkı yoktur!
Esselamü Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekâtühü!
Çok aziz ve muhterem kardeşlerim!
Kısa bir zaman içerisinde uzak ve yakın beldelerden bir işaretle buraya kadar gelip,
Bonn meydanlarını tıklım tıklım dolduran siz kardeşlerime teşekkürlerimi arz eder, bu
toplantının, mukaddesatımız için, Islam’ın devlet olması için, Islam’ın yeryüzüne
hakim olması için Cenab-ı Hakk’tan dua ve niyaz ediyorum.
Bu dolduruş ve bu heyecan şüphesiz ki, mukaddesatınıza, Kitab’ınıza,
Peygamber’inize ve Din’inize sahip olmanın, kendini bilmezlere bir ders vererek,
Islam’a toz kondurmamanın azmi içerisinde bulunmanın bir ifadesi ve isbatıdır.
Sayınız meşkur olsun, hoş geldiniz sefa geldiniz! Allah hepinizden razı olsun!
Çok aziz ve muhterem kardeşlerim!
Hepiniz biliyor ve inanıyorsunuz ki, Allah’ımız bir, Peygamberimiz bir, dinimiz bir,
gayemiz bir. Bütün bu birliklere, bu vahdet unsurlarına sahip olan bizlere ne oluyor ki,
ayrı-gayrı düşünüyoruz. Artık bundan böyle bu ayrılıklara son vermenin, bir arada
toplanmanın, Kur’an-ı Azimüşşan’ın etrafında cem olmanın ve O’nun verdiği
istikamette hareket edip, O’nu dünya insanlığına anayasa yapmanın zamanı
gelmiştir.
Selman ve benzeri mürtedlerin ve onları destekleyenlerin endişesi de zaten bu değil
midir? Islam geliyor, hem öylesine geliyor ki, siyasetiyle geliyor, devletiyle geliyor,
hâkimiyyetiyle geliyor, bu gelişi durduracak, engelliyecek hiçbir kuvvet tasavvur
olunamaz. Kâfirler, müşrikler, putperestler istemeseler de Allah yeryüzünde nurunu
tamamlayacak ve Islam cihanşümûl bir devlet olacaktır.
Gayrî müslim unsurlar ve henüz Islam’ın şuuruna varmamış bizimkiler, akıllarını
başlarına alsınlar, bu hareketi durduracak, engelleyecek, dediğimiz gibi hiçbir kuvvet
yoktur.
Selman Rüştüler ve emsali son bir unsur değildir, ilk bir unsur da değildir. Onun gibi
niceleri Islam’a dil uzatmış, Islam’ı öldürmek ve söndürmek istemiş, ama bütün
çabaları boşa çıkmıştır. Selman’ın da çabası elbette boşa çıkacaktır ve çıkmaktadır.
Selman ve benzeri mürtedlerin sayısı dün olduğu gibi bundan böyle de olacaktır.
Ama bütün mesele, siz müslümanların herhangi bir hesabı nazar-ı itibare almadan,
bir noktada toplanmanız ve Kur’an’ın devlet olmasını sağlamanızdır.
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Haftalardır basın ve yayın vasıtalarını meşgul eden ve adeta dünyayı yerinden
oynatan gürültülerin, patırtıların acaba arkasındaki zihniyet nedir?
Gayri müslim devlet ve milletler bugün tek şeyden korkuyorlar, Ya Islam devlet
olursa halimiz ne olur?!.
Bu sualin cevabını yine Islam adına biz verelim: Islam dünya siyasetine, Islam
dünya medeniyetine, Islam dünya hâkimiyyetine sahip olursa, insanoğlu yeri ve yurdu
ne olursa olsun, ırkı ve rengi ne olursa olsun rahat edecektir. Islam, insanoğlunu
tedirgin etmek, onu yeryüzünden söküp atmak için gelmemiştir. Üstelik onun
sükûnetini, onun rahatını, onun huzurunu sağlamak için gelmiştir. Gayri müslim
devletler ve milletler bunu böyle bilmelidirler ve müsterih olmalıdırlar, hatta yardımcı
olmalıdırlar. Bu girişten sonra esas mevzuya dönelim:
Çok aziz ve muhterem kardeşlerim!
Islam herşeyin hükmünü getirmiş ve onu müeyyidelere bağlamıştır. Kur’an-ı
Azimüşşan bir kâinat kitabıdır. Hz. Muhammed’in sözleri O’nun tefsiri mahiyetinde bir
külliyedir, bir hazinedir, insanoğlu için saadet kaynağıdır.
Kur’an’da irtidatla ilgili beş ayet-i celile var. Bunlardan birincisi Bakara Suresi 217.
ayetidir. Ikincisi Maide Suresinin 21. ayetinden ibaret. Üçüncüsü yine Maide
Suresinin 54. ayetinden ibarettir. Dördüncüsü de Muhammed Suresi’nin son ayeti
kerime’sinden ibarettir.
Bunlar çeşitli ifade ve tabirlerle Selman Rüştü ve emsali kendini bilmezler hakkında
hükümler getirmişlerdir. Bir kısmı, toplum olarak, millet olarak irtidat eden, dinden
dönen, dine sahip çıkmayan, dini hor gören millet ve devletleri dile getiriyor ve onların
akibetlerinin korkunç olduğunu ifade ediyor.
Ikinci ayet-i celile de Selman Rüştü gibi fertler hakkındadır. Onların tabi oldukları,
mahkum oldukları hüküm ve müeyyideleri ifade etmektedir. Bu hususta Allah Resulü
Hz. Muhammed’in bir Hadis-i Şerif’ini okuyacağım: „Kim dinini değiştirirse, onu
öldürün!“ Bu Hadis-i Şerif Ahmed ibni Hanbel’in Müsned’inde, Sahih-i Buhari’de ve
diğer benzeri sahih hadis kitaplarında mevcuttur.
Islam uleması, müçtehid-i izam efendilerimiz bu ayet-i kerime’lerin ışığında ve bu
Hadis-i Şerif’in verdiği istikamette hareket ederek bu kabil hükümler neticeye
vardırmış ve kitaplar yazmışlardır.
Şimdi elimde bir kitap, Islam Hukuku, Islam’ın ceza hukuku ile ilgili bölümden
sadece bir iki cümle okuyacağım.
Bütün dünya bilmeli, müslümanlar sarsılmaz kaynaklara sahip bulunmaktadır,
verdikleri hükümler, verdikleri kararlar elbette kaynağa dayanmaktadır ve
dayanmalıdır.
„Bab’ül-Mürted“; bu kitap »Mülteka« ismini alır. Asırlar öncesi yazılmış,
müçtehidlerin içtihadlarını, ayet ve hadis’lerin sahih hükümlerini ihtiva etmekte ve bir
külliye meydana getirmektedir. Ibadetle başlar, insanın son günü olan ölüm
neticesinde miras hükümlerini ifade etmekle biter. Mevzumuzla ilgili „Bab’ül-Mürted“
(Mürted Bölümü) ne diyor, bakınız:
„Müellif bir kimse mürted olursa, yani dinini terk ederse veya Selman gibi, dinin
muhterem, mukaddes addettiği herhangi bir meseleyi, Kur’an-ı Kerim’i, Peygamber’i
ve Peygamber ailesini diline dolar, onlara hakaret eder, onlarla alay eder, onlara
saldırırsa Allah’a sığınırız!“ diyor. „Bu kabil söz, fiil ve hareketlerden ve böylelerinin
eserinde de yine Allah’a sığınırız!“ diyor, kitap sahibi. „Ne olur? Islam ona teklif edilir,
Islam mahkemesi, Şeriat mahkemesi ona Islam’a dön, tekrar müslüman ol, tövbekar
ol der. Şayet içerisinde ileri sürdüğü şüpheleri varsa, bir takım tereddütleri varsa ne
olur? O, Islam devleti ve Islam uleması tarafından giderilir, kendisi o hususta
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aydınlatılır. Şayet mühlet isterse üç gün kendisine mühlet verilir ve hapis edilir. Şayet
tövbe ederse yakayı kurtarır, hem dünyada hem ahirette. Eğer tövbekar olmazsa,
küfrüne, küfürde inadına devam ederse öldürülür.“ Buradan gerisi üç sahife devam
etmekte ve irtidat meselesiyle teferruatlı ilgilenilmektedir.
Işte Islam’ın kaynağı, işte mürted hakkında Islam’ın hükmü Akaid kitaplarımızda da
vardır. Fakat zamanımızı almamak için onu geçiyorum, sadece söylemekle
yetiniyorum; işte bu bir Akaid kitabıdır, Islam’ın itikad meselesidir. Bunda bir kimse
kalkar da Kur’an’ı küçümserse, Kur’an’ı hor görürse, Kur’an’ı beğenmezse,
Peygamber’e hakaret ederse o kâfir olur, dinden çıkar, mürted olur.
Çok aziz ve muhterem kardeşlerim!
Islam’ın hükmü bu! Gayri müslmler bunu sorsunlar, desinler ki „Sizin bu
söyledikleriniz cidden Islam’ın kitabında var mıdır?“ Bunu sorma haklarıdır, kaynağını
sorma haklarıdır. Keza ilmî ve fikrî tenkidleri yapmaları da haklarıdır, ama Islam’ın
mukaddes addettiği iman ve amel meseleleriyle hiçbir kimsenin alay etmeye, hor
görmeye, hakaret etmeye hakkı yoktur. Bu hükmü bütün dünya bilmeli, gayri müslim
âlem, hristiyanlık ve yahudilik çevreleri de bilmeli ki, Islam’ın getirdiği bu hüküm
sadece Hz. Muhammed’e ve O’na gelen kitaba hakaret edenlere ait değildir. Keza
bütün Peygamberlere, yani herhangi bir peygambere veya o peygambere gelen
kitaba bir kimse hor bakarsa, yeri ve yurdu ne olursa olsun, milleti ve dili ne olursa
olsun, aynı hükme tabiidir.
Bu arada şunu açıkça söyleyebiliriz ki; Hz. Musa’ya ve ona gelen Tevrat’a, Hz.
Isa’ya ve ona gelen Incil’e Selman Rüştü’nün yaptığı hakaretler, alaylar, dil uzatmalar
yapıldığı takdirde; Islam’ın Hz. Muhammed’in Şeriat’ının getirdiği hüküm değişmez.
Aynı hüküm tatbik edilir. Şu mikrofonlardan dost-düşman, müslim-gayri müslim bütün
bir dünyaya sesleniyor ve diyoruz ki, Islam Dini Hz. Muhammed’le başlamış bir din
değildir. Ilk insan, ilk müslüman ve ilk Peygamber Hz. Adem’le başlamış, bütün
peygamberler tarafından ve bu arada Hz. Ibrahim, Hz. Musa, Hz. Isa tarafından tebliğ
edilen, telkin edilen ve son Peygamber Hz. Muhammed’le son ve kemal şeklini bulan
bir nizamdır, bir düzendir. Bu din tamamen vahye dayanan bir kitaba sahiptir.
Tamamen vahiyden, yani ilahî kaynağa dayanan bu kitab, aynı zamanda bir ilim
kitabıdır, bir siyaset kitabıdır, bir hukuk kitabıdır. Herkes bunu böyle bilmeli, Islam’a
karşı, Kur’an’a karşı durum ve tutumunu ona göre ayarlamalıdır. Yoksa anarşi
meydana gelir dünyada. Şunu da bilmeli bütün bir dünya; Kur’an ve dolayısıyla Islam,
Allah’ın şaşmaz ilmine ve sonsuz kudretine dayanan öyle bir kitabdır ki, öyle bir dindir
ki, ne bir hatası vardır ne de bir boşluğu. Kur’an öyle demiyor mu? „Ben Allahü
Azimüşşan, hiçbir şeyi noksan etmedim. Herşeye yer verdim, beyan ettim.“
Şunu da bilmeli dünya; Kur’an ve dolayısıyla Islam, insan mantığına, insan ilmine,
insan tabiatına, insan hayatına tıpa tıp uygun olan bir sistemdir, bir devlet sistemidir,
aynı zamanda, bir dünya nizamıdır. Artık gayri müslim dünya Islam’ın bir sistem
olduğunu, bir hayat düzeni olduğunu bilmelidir ve bilecektir. Beşerî anayasalar, yani
milletlerin ve devletlerin kendi kafalarına dayanarak, kendi fikirlerini istinad ederek
yaptıkları anayasalar ve kanunlar, Kur’an anayasasının ve Şeriat kanunlarının
yanında çok cılız ve çok cüce kalır. Dolayısıyla insanoğlunun mana yapısını, ruh
yapısını tatmin edemedikleri gibi beden yapısını da, maddî hayatını da tatmin
etmekten çok uzaktır.
Bütün bir dünya bunu da böyle bilmelidir. Batılı olsun, dili, rengi ne olursa olsun,
eğer mutluluk istiyorsa dünyada ve ahirette saadet istiyorsa, mutlaka Kur’an
anayasası yolundan gitmelidir. Bunu herkes böyle bilecek. Her inanan, hususiyle
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bunu böyle bilmelidir. Bizim laik kafalılar da bunu böyle bilmelidir. Şu meydanları
dolduran sizlere sesleniyorum:
Ey müslüman kardeşlerim!
Size çok mühim ve hayatî hizmetler düşmektedir. Sizler kurtaracaksınız dünyanın
doğusunu da batısını da. Kemalist ve laik kafaları da sizler kurtaracaksınız!
Şu hususu da unutmamak gerekir. Islam âleminin birçok yerlerinde ve hususiyle
Türkiye toprakları üzerinde yaşayanlar arasında nice Selman Rüştü gibileri vardır.
Onlar bugün ortaya çıkmış birer Selman Rüştü değil, seneler senesiöncesinden
ortaya çıkmış, Şeriat-ı Garra’yı kaldırmış, yerine küfrün ve kâfirin kanunlarını getirmiş
ve bu güne kadar bu küfür ve kâfir kanunlarıyla o şehidler diyarı ülkeyi idare etmeye
kalkışmışlardır.
Işte Selman Rüştü’nün yazdığı kitaba denk olacak bir kitap. Bilmeleri lazım
müslümanların, bu kitabın sahibini, tanımaları lazım... Bu Selman Rüştü’nün yazdığı
ve „Şeytan Ayetleri“ ismini verdiği kitaptan hiç de geri değildir. Selman Rüştü
hakkında Şeriat’ın hükmünü beyan eden, bildiren, ilan eden Islam ulemasına gerekir
ki, aynı hükmü bu kitabın sahibi hakkında da versinler.
„Şeriat ve Kadın“ ismini verdiği kitabıyle Ilhan Arsel ismini taşıyan bu kişinin az
sonra ne gibi görevlerde bulunduğunu söyleyeceğim. Eğer bugün burada Şeriat’a
bağlı, Şeriat’ın hakim olması için gönülleri çarpan, o heyecanı duyan bu kadar insan
bulabiliyorsak, Cenab-ı Hakk’a çok şükretmemiz lazım. 50-60 senedir bu kitabın
yazarı gibi nice mürtedler, nice kâfirler gelmiş ve geçmiştir.
Ilk sahifesinde, bir numaralı sayfasına bakın ne diyor? „Arap Peygamberi
Muhammed’e göre Kadının Târifi!“ Tabire bakın? Arap Peygamberi Muhammed’e
göre; Muhammed ona göre Araplar’ın peygamberi imiş, sizin Peygamberiniz değilmiş
demek istiyor. Sadece bu cümlesi onun kâfir olduğunun, mürted olduğunun delilidir.
Kur’an ne diyor: „Ya Muhammed! Biz seni bilumum insanlara Peygamber
gönderdik!“ Allah böyle derken, bu kâfir ne diyor? Araplar’ın Peygamber’i diyor.
160. sayfadan okuyorum. Diyor ki: „Öte yandan cennete girecek olan mü’min
erkeklere çeşitli nimetler yanında bakire kızlar vaad etmiş Muhammed. Kur’an da bu
çeşit vaadlerle doludur.“ 176. sayfayı açtığınız zaman, „Hatta bunları dahi çok
görerek hiç mehir vermemek yollarını aramış ve çözüm yolu olarak Kur’an’a şu ayeti
koymuştur!“ Tabire bakın!..
219. sayfa: „Fakat Kur’an’a yerleştirdiği bazı hükümlerle çelişmeye düşmüştür.“ Kim
düşmüş? Hz. Muhammed! Kur’an’a ayetleri yerleştiren Hz. Muhammed’miş!
232. sayfa: „Düşünebilir misiniz ve benimseyebilir misiniz? Bilmeniz için uygar kafa
yapısını terk edip 1400 yıl gerilere gidip çöl Arab’ının öğrete geldiklerini öğrenmeniz
gerekmez mi?“ Alaylı alaylı bir eda ile burada da ne yapıyor? 1400 sene geriye
gideceksiniz ve çöl Arab’ını göreceksiniz. Çöl arabı dediği de Hz. Muhammed
(s.a.v.).
Çok aziz ve muhterem kardeşlerim!
Türkiye’deki manzara bu! Ey namaz kılan müslümanlar, sizlere sesleniyorum!
Namazlarınızın, oruçlarınızın boşa gitmemesi için bu kabil insanlara gereken dersi
vereceksiniz. Bu size düşüyor, gayri müslimler gelip sizin dininizin ne olduğunu
öğretmezler, öğretmek istemezler.
Çok aziz ve muhterem kardeşlerim!
Islam gelirken beraberinde ceza-i müeyyidelerini de, ceza hukukunu da getirmiştir.
Ya siz ne zannediyorsunuz? Kalkacaksınız, Islam’a saldıracaksınız, söveceksiniz,
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hakaret edeceksiniz ve arkasından da Islam’dan merhamet ve şefkat
bekleyeceksiniz?!.
Şu hususu da bütün bir dünya bilmeli: Islam sayısız hüküm ve meseleleri iki
cümleye bağlamıştır. Birisi tazim, diğeri de şefkattir. Yani Islam iki mesele getirmiş;
bir büyüklere saygı, düşkünlere, yoksullara, muhtaçlara, merhamet meselesidir. Siz,
sizi yaratan ve kâinat nimetlerini önünüze sergileyen o büyük yaratıcıya elbette saygı
duyacaksınız. Onun gönderdiği ve indirdiği din tâlimatına hürmet duyacaksınız. Şayet
hakaret ederseniz, elbette cezanızı görürsünüz. Islam bu iki edadın hemen
yanıbaşında Kur’an gibi bir kitap getirmiş ve O’nun yanına da kılıcı dikmiştir. Kur’an’la
nasihat almayan, Kur’an’la uslanmayanın hakkı kılıçtır, diyor. Sahabe öyle rivayet
ediyor. Gayri müslimlere, gayri müslim dünyaya ve bizim yarım müslümanlara
tavsiyelerimiz odur ki:
a) Islam’a düşman olmasınlar. Düşmanlıklarından vazgeçsinler. Barış içerisinde
yaşasınlar.
b) Islam’ı öğrensinler, gelsinler Islam’ı öğretelim onlara. Gelsinler, profesörleri de
gelsin, idarecileri de gelsin, bütün müessese mensupları da gelsin. Islam’ı önce bir
öğrensinler de ona göre durum ve tutumlarını ayarlasınlar, cahil kalmasınlar.
c) Eğer dünya huzur istiyorsa, bu cümleme de dikkat edin! Eğer dünya huzur
istiyorsa, müslümanlar Kur’an’ın hakikatlarını gizlememeli, gayri müslimler de
söylenen bu hakikatları yadırgamamalıdır. Onların tenkid etme, ilmî araştırmalar
yapma yukarıda söylediğim gibi haklarıdır. Ama Islam’la, Islam’ın mukaddesatıyla
alay etmeleri, hakaret etmeleri ve bu arada hakaret eden birini himaye etmeleri,
medenî bir insan olduklarını iddia etmeleriyle hiç de bağdaşmaz. Islam hukukunda
şöyle bir kaide vardır. „Ceza, yapılan suç cinsindendir.“ Sormalı gayri müslim
dünyanın hukukçularına, avukatlarına, hakimlerine, profesörlerine, fikir adamlarına:
Acaba Selman Rüştü’ye Islam’ın verdiği ceza, hukuk prensibine aykırı mıdır? Onun
yaptığı suç kendisinin ölümünü gerektirmez mi? Gayri müslim dünya bağırıyor,
çağırıyor, yaygaralar koparıyor, bir taraftan da din hürriyetine, vicdan hürriyetine
anayasalarında yer verdiklerini iddia ediyorlar. Fakat Peygaberlerden biri olan Hz.
Muhammed’e ve O’nun muhterem ailesine yapılan saldırıya karşı susmaları şöyle
dursun, bu mütecavizi destekliyor ve yanında yer aldıklarını söylüyorlar. Dünyanın
ilim ve fikir müvacehesinde onlara soruyoruz: Acaba Kur’an’a, peygamberlerden biri
olan Hz. Muhammed’e saldıran bu adamın hayatı bütün peygamberlerin ve bu arada
Hz. Musa’nın, Hz. Isa’nın ve onlara gelen kitapların kudsiyetinden şerefinden daha
mı üstündür?
Çok aziz ve muhterem kardeşlerim!
Herhalde burada basın mensupları da var. Onlar da şunu iyi yazsınlar, onların bir-iki
sualleri olursa fazla olmamak kaydıyla cevapladıracağım.
Bu yürüyüş ve bu yürüyüş meselesiyle yapılan bu konuşma geç kalmıştır. Bunun
sebebini sorabilirsiniz. Niye geç kalmıştır? 10-15 gün bu mesele asıl kaynaklarından
incelenmiştir ve bu inceleme neticesinde böyle bir neticeye varılmış ve huzurunuza
getirilmiştir, dünyanın gündemine getirilmiştir. Biz meseleyi şunun ve bunun ağzından
öğrenmek istemeyiz. Falan söyledi, filan söyledi diye de hükme ve karara varmayız.
Bu bir yönüyle hatalı bir yoldur. Biz ne demişiz ve dünya insanlığına neyi ilan
etmişiz? Demişiz ki, kaynak Kur’an, örnek Peygamber. Işte bu araştırma neticesinde
huzurunuzda bütün bir dünyanın gözleri önünde, televizyon ekranları önünde
söylüyor ve diyoruz ki:
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Selman Rüştü yazmış olduğu eseriyle, kitabıyla alçakça Islam’a saldırmış, Islam’ı
rahatsız etmiş, müslümanları geniş çapta üzmüş ve hak ettiği cevabı da almıştır:
ÖLÜME MAHKÛM EDILMIŞTIR!
Sözlerimi burada bitirirken, basın mensuplarından soracak bir şeyiniz var mı? Bizde
prensip olarak, „Sorma, ama inan!“ yok. Anlamadığınız, itiraz edeceğiniz, öğrenmek
istediğiniz bir mesele varsa 3-5 dakikalık zamanı geçmemek şartıyla cevap vermeye
Rabb’imizin inayetiyle hazırız...
Herhalde soracak birşey yok. Çünkü bir boşluk bırakılmamış ve mesele
kaynağından alınarak gündeme getirilmiştir. Yalnız, basın mensuplarından şunu rica
ediyorum. Kendilerine gelsinler, dinledikleri meseleleri, yapılan konuşmaları
saptırmasınlar, gerçekçi olsunlar, doğruyu yazsınlar. Yoksa bu hallerine devam
ederlerse bir gün gelir Alimallah bunun hesabını basın ve yayın mensuplarından
sorarız.
Çok aziz ve muhterem kardeşlerim!
Hemen hemen bir saatlik zaman, yorgun olmanıza rağmen yapılan konuşmaları
heyecanla dinlemeniz, şükran ve teşekküre layık olmanızın bir ifadesidir. Hepinize
teşekkür ediyor, Esselamü Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekâtühü diyorum!..“
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Merhum Emîr’ül-Mü’minîn ve
Halîfet’ül-Müslimîn Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan)’ın 1990
Hicrî Yılbaşı Toplantısı’nda
Yapmış Olduğu Konuşma:

Taviz Acıdır!
Besmele, hamdele ve salveleden sonra...
„Yaratılıştaki gaye ibadet ve ubudiyyettir!“ (Vezzariyat, 56)
„Hüküm, hâkimiyyet Allah’a mahsustur!“ (Yusuf, 40)
„ Insan için seçme hakkı yoktur!“ (Kassas, 68)
„Tebliğ ilâhî bir emirdir ve farzdır!“ (Maide, 67)
„Hakkı ketmetme insanı lanete götürür ve mel’un yapar!“ (Bakara, 159)
„Insanlardan korkulmaz, ancak Allah’tan korkulur. Allah’ın emri ve imanın
gereği budur!“ (Âl-i Imran, 157)
„Müslümanın vatanı kulluk görevini yaptığı yerdir. Allah’ın toprakları geniştir!“
(Zümer, 10)
„Allah, dinine yardım edenlere elbette yardım edecektir!“ (Hacc, 40)
„Allah, mü’minlerden cennet karşılığı mallarını da canlarını da satın almıştır.“
(Tevbe, 111)
„Mü’minler ancak Allah’a güvensinler. Çünkü herşey O’nun elindedir!“ (Âl-i
Imran, 122)
„Hakktan sonra (hakkın ötesinde) delaletten (batıldan) başka ne vardır?“
(Yunus, 32)
„Siz müsrif (haddi aşan) bir millet oldunuz diye biz Kur’an’ı gerimi
çekeceğiz?“ (Zuhruf, 5)
Işte Kur’an’dan (meal ve tefsir mahiyetinde) ilahî mesajlar, emirler ve yasaklar!..
Bunları kim yaşayacak ve yaşatacak? Işte mühim olan bu sualin gerçek cevabını
verebilmektir!..
Öz bir cemaat, çekirdek bir cemaat yaşayacak ve yaşatacaktır!.. Işte bu cemaat, öz
bir cemaattır, çekirdek bir cemaattır, tavizsiz bir cemaattır! Bütün bir dünyaya bunu
ilan ediyoruz!.. Mekke cemaatını örnek alan bu cemaat, Anadolu cemaatiyle
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birleşecek, Islam’ın devletine zemin olacaktır. Medine devletini örnek alıp Hilâfet
müessesesini kuracak ve dünya hâkimiyyetine doğru kanat açacaktır. Ilâhî sistemini
kurup, tağutî sistemleri bir bir tarihin çöplüğüne atacaktır! „Onlarla savaşın,
dünyada fitne kalmasın ve din yalnız Allah’ın olsun!..“ mealindeki bu ilahî
fermanla kıtalini, cidal ve cihadını verecek, yeryüzünde fitne kalmayacak, din ve
hâkimiyyet, kanun ve nizam yalnız Allah’ın olacaktır! Böyle bir devlet, ne Anadolu’nun
topraklarına sığacak, ne de ayyıldızlı bayrak tarafından temsil edilecektir! Onun
vatanı dünya, bayrağı da „La ilahe illallah Muhammedür Resulullah“dır, Tevhid
bayrağıdır. Milleti ise, sadece Türkçe konuşan Türkler değil, birbirine Tevhid bağıyla
bağlanan Türkler’dir, Kürtler’dir, Araplar’dır, Farslar’dır, Avrupalılar’dır,
Amerikalılar’dır, Rusyalılar’dır. Ve nihayet herhangi bir dili konuşan aynı zamanda
müslüman olan, nereli olursa olsun, milletlerdir ve soylardır!
Bir Osman Gazi çıkacak, Anadolu beyliklerini, bir bayrak altında toplayıp, bir Islam
imparatorluğu kurduğu gibi, bu çıkacak Osman Gazi de yukarıda isimlerini
sıraladığım dilleri, renkleri, yerleri ve yurtları ne olursa olsun, gönülleri Islam’ın
devletinin hasretiyle çarpan heyecanını yaşayan bu milletleri Tevhid bayrağı altında
toplayacak, istenilen vasıftaki devletini kuracaktır.
Allah neye kadir değil ki? Belki, Islam’ın düşmanları, Islam içindeki münafıklar, buna
gülecekler, ama onlar güledursun. Allah vaadini yerine getirecektir! Peygamber
(s.a.v.), Medine’de düşmanın taarruzu beklendiği bir sırada, savaş hazırlığı yapılıyor.
Müzakeresi neticesinde savaş müdafaa şeklinde olacak, şehrin etrafına hendek
kazılacak; Kazmalar, kürekler hazırlanmış, Allah’ın Resulü Hz. Muhammed (s.a.v.)
herkese kazacağı payı vermiş, kendisine de pay ayırmış, bir amele gibi, bir işçi gibi
çalışmıştır. Bir yerde, bir sahabenin hissesindeki (payındaki) toprağın altında, zor
olan bir kaya çıktı. Kimse deviremiyor vekimse parçalayamıyordu. Peygamber’e
haber gitti. O geldi. Balyozu eline aldı, „Bismillah“ deyip balyozu taşa bir vurdu, o
büyük kayadan bir parça koptu ve bir kıvılcım da etrafı aydınlattı, şimşek gibi çaktı.
Peygamber „Allahü Ekber“ dedi. „Ben Şam’ın saraylarını görüyorum!“ dedi. Bir
daha indirdi, yine bir parça koptu ve bir kıvılcım etrafa yayıldı. „Ben Yemen’in
köşklerini görüyorum!“ dedi. Bir daha indirince taş parçalandı ve büyük bir kıvılcım
parladı. „Allahü Ekber“ dedikten sonra, „Ben kisranın saraylarını görüyorum!“
dedi. Hendeği kazanlar içerisinde de içi dışına, dışı içine uymayan münafıklar vardı.
Peygamber’in bu sözüne karşı bunlar birbirlerinin yüzlerine bakarak alay ettiler. „Şu
adama bakın!“ dediler. „Biz düşmandan korktuğumuzdan dolayı, Medine’nin etrafına
hendek kazıyoruz, bu durumdayız, bu gelmiş bize, Şam’ın köşklerini, Yemen’in,
Kisra’nın saraylarını vaad ediyor!“ dediler ve kendi aralarında gülüştüler. O
münafıklara kader söylüyordu ve diyordu ki: Esas gülünç sizlersiniz, halinize bakılıp
gülünmesi gereken sizlersiniz! Acınacak haliniz var! Peygamber’in söylediği
doğrudur, o vaad yerini bulacaktır. Ve siz de rezil kepaze olacaksınız!
Bu cemaat dost ve düşmanını iyi tanımıştır! Bu kuruluş, dünyadaki
gelişmelere seyirci kalmakta, olup-bitenleri takip etmekte ve her biri için bir
masa kurma yoluna gitmektedir. Hadiseleri değerlendirmede, değer ölçüsü
olarak Islam alınmakta, hüsun-kübuh prensibinden hareket edilmektedir!
Bizim, „Anadolu topraklarına sığmayan, o ayyıldızlı bayrak tarafından temsili
mümkün olmayan, bir devlet kurulacaktır!“ dememiz elbette bazı çevreler
tarafından yadırganacak ve alayla karşılanacaktır. Onlar alay ededursunlar, Allah
vaadini yerine getirecektir! Yeter ki, siz o çekirdek cemaat olmaya layık olunuz ve
inşaallah layıksınızdır!
Işte böyle bir hedefe varmak için;

- 88 -

HITABELER

Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan)

1- Bu çekirdek cemaatın hareket noktası belli bir millet değildir, parmak basıyorum
ümmettir, ümmet noktasıdır! Hz. Muhammed’e kim „Ben de ümmetim, ben de onun
ümmetiyim!“ diyorsa, o da bu devletin bir unsurudur, bir elemanıdır!
2- Bu cemaat -defalarca söylediğim gibi-, „Kaynak Kur’an, örnek Peygamber“dir diye
yola çıkmış, Kitap, sünnet, kıyas ve icma’ı esas almıştır. Ehl-i Sünnet akaidine ve
Ehl-i Sünnet fıkhına bağlı bulunduğunu bütün bir dünyaya ilan etmiştir! Bu çekirdek
cemaat ehl-i kıbleyi tekfir etme, küfre nisbet etme, isnad etme yoluna gitmemiştir!
Buhari hadis’i: „Kim bizim namazımızı kılar, kim bizim kıblemize yönelir, kim
bizim kestiğimizi yerse, o, Allah ve Peygamber zimmetindedir. Onu hor
görmeyin, ona el uzatmayın!“ Bizim rehberimiz budur! Bu öz cemaat, herkesin
kendi mezhebine bağlı kalmak şartıyla, iş birliğini, cephe birliğini kabul eder. Yine bu
noktadan hareketle, iki şart ileri sürmüştür:
1- Mezhebî inancımızı rahatsız edecek yazıları okumaz, sözleri dinlemeyiz
(pazarlığımız vardır). Keza mezhep yayma politikasını takib etmeme pazarlığımız var.
Ama maalesef bu pazarlık, bu sözleşme yerine getirilmemiştir. Benim canımdan,
ciğerimden aziz addettiğim halifelerime, sahabeye, müctehid imamlara dil uzatılmaya
başlatılmıştır. Kendileri tarafından değil, tâbirimi mahzur görün, adeta Şah Ismail’in
paralı askerleri tarafından bu hareketler, bu küçümsemeler, bu dil uzatmalar,
yapılmaktadır!
Adam diyor ki: „Biz Ehl-i Sünnet kaynaklarını da, Ehl-i Sünnet imamlarını da
sorgulayacağız!“
Bu kadar büyütüldü insan, bu kadar satıldı ve âlet oldu oldu insanımız. Benim daha
bıyıkları terlememiş, sakalı bitmemiş gencim aldatılır, iğfal edilir, mezhep değiştirir.
Buna hakkınız yok beyler! Buna kimsenin hakkı yok! Niye o tüyü bitmemiş genç
dimağlara bu kabil fikirleri aşılamaya çalışıyorsunuz ve bundan da sevinç
duyuyorsunuz? Hem vallahi, hem billahi bu size hayır getirmez! Geçen seneler bir
sınırdan bahsetmiştik de, tâbirimizi maruz görün -bazı beyinsizler, bazı kafasızlar bu
sözümü yadırgadılar, dediler ki: „Müslümanların arasında sınır mı olur? Sınır olmaz
ama, mezhebî yönden sınır olur. Işte siz o sınırı kaldırırsanız, böyle daha tüyü
bitmemiş gençler, bir bir çalınır!“
Söyleyin, biz tebliğ cemaatıyız! Kimin hatasını götürsek -hem vallahi hem billahikarşısına çıkarız! Ulaştıracaksınız bu bantları! Şimdi niye sus-pus oluyorlar? Benim
daha tüyü bitmemiş gencim çalınır hiç birisinden ses çıkmıyor? Bu mudur Ehl-i
Sünnet davasına sahip çıkmak, bu mudur gençlere sahip çıkmak?..
Çok aziz ve muhterem kardeşler!
Tekrarında fayda var: Büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Adeta Şah Ismail
hareketi gündeme getirilmekte. Ama buna da, paralı askerlerine de müsaade
etmeyeceğiz. Akıllarını başlarına alsınlar!
Girişim dergisinde bir mülakatta, Iran mesullerini uyardım, akıllarını başlarına
alsınlar! Kendilerine yaptığım teklifi unutmasınlar. „Bu her iki taraf için de zararlı olur!“
dedim.
Biz bundan sorumluyuz, benim gibi her Ehl-i Sünnet mensubu da sorumludur. Göz
kulak olacak ve Imam-ı Azam’ın dediği gibi, „Biz zahire bakarız, söyleyenlere
bakarız, kimseyi kendiliğimizden cennet veya cehenneme koyamayız!“ Ama
içteki niyyetler, fikirler dışa intikal etti mi, tezahür etti mi, o zaman kararımızı ona göre
veririz.
Bu arada şunu söyleyeyim: Belki böyle bir toplantı yapılabilmesi için üzerinden bir
senenin daha geçmesi gerek, „Humeyni’nin vasiyetnamesini de çok dikkatle
takip edin!“ Bu kadarını söyleyeyim!
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Suallerinizi soracaksınız. Hemen cebinizden kağıdınızı, kaleminizi alın, itirazlarınızı
yapacaksınız!
Hakkı batıla karıştırmama, şu çekirdek cemaatın, vasıflarından birisidir! Bu cemaat,
dost ve düşmanını iyi tanımıştır. Bu kuruluş, dünyadaki gelişmelere seyirci
kalmamakta, olup-bitenleri takib etmekte ve her biri için masa kurma yoluna
gitmektedir. Hadiseleri değirlendirmede, değer ölçüsü Islam alınmakta, hüsun-kübuh
prensibinden hareket edilmektedir.
Hüsun-kübuh prensibi nedir?
Hüsün-kübuh meselesi hem Ehl-i Sünnet’in akaidinde, hem usul-i fıkh ilminde yer
alır. Hüsün-kubuh şu demektir:
Allah’ın emrettiği her şeyde güzellik vardır, yasak kıldığı her şeyde de çirkinlik
vardır. Işte Islam bu!
Nerede Allah’ın emrini görürseniz mutlaka onda bir güzellik, bir hayır vardır! Nerede
Allah’ın koyduğu yasağı bulursanız, onda da bir çirkinlik vardır. Işte bu cemaat, bu
duygu, bu düşünceyi ve bu prensibi, birer kanun, birer kaide ittihaz etmiş ve her şeyi
değerlendirme ölçüsünde onu kullanma yoluna gitmiştir.
Metod:
Metodda üç mesele:
1- Hakk’ı tesbit etme;
2- Hakk’tan yana olma;
3- Hakk’ın dışında kalmama. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim!
Çekirdek bir cemaat olan sizler, hakkı tesbit etmiş, hakkı bulmuş durumdasınız ve
hakkdan yana olma gayreti içerisindesiniz.
Hakk nedir?
Bütün bir dünya tekrar bilsin, Anadolu’nun sakinleri de, parti mensupları da, diğer
kuruluşlar da bilsin ki: Metodumuz hak metoddur, tebliğ metodudur, Peygamber
metodudur!
Ben bazı misaller vereceğim, kimse darılmasın. Biz herkesi severiz, sevdiğimiz için
yanlış gidenleri, gittikleri yoldan geri çevirmek, hem dünyada hem ahirette rahat
etmeleri için çalışırız!
Hakkımızda yapılan dedikodulara veya ileri geri konuşmalara da bir nevi göz
yumarız, aldırmayız. Geçen Perşembe Türkiye’den gelen misafirlerle bir sohbet
yaptık. Belki bu sohbet size intikal etmiş, belki etmemiştir. Orada da söyledim: Iki
esas vardır;
1- Dava;
2- Metod.
Dava belli; Kur’an’ın hayata hâkim olmasıdır. Gazeteciler siz de doğru yazın! Yanlış
yazdığınızı tesbit edersem (tâbiri caizse) sizin de canınıza okurum! (Tekbir sesleri)
Bu, hak meselesidir! Allah’ın rızasına ve cennetine giden yol meselesidir! Islam’ın
davasına, Kur’an’ın anayasa, Şeriat’ın hayata hâkim olmasına götüren bir yoldur.
Bunun için sizlerden tekrar istirham ediyorum; Bu mesele üzerinde durun!
Akrabanızdır, particidir, muarefemiz vardır diye düşünmeyin! Çocuklarımız onlarla
haşir-neşir olmaktadır diye de düşünmeyin! Hakk ne ise onu, açık, net ve kesin bir
şekilde söyleyin!
Eğer onu seviyorsanız, onun hak ve hukukunu korumak istiyorsanız, kimsenin
gönlüne, hatırına bakmayın! Bazı hastalar vardır, hastalığın seyri ve derinliği, ileri
olduğu için, doktor ne yapar? Vuracağı iğnenin dozajını fazla verir. Iğneyi vurduğu
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zaman o hasta yerinden hoplar. Isterse hoplasın! Bazı hastalar var, bazı marazlılar
vardır ki, siz haktan, hakikattan, Allah’ın ayetinden, kitabından, Şeriat’ın hükmünden,
fetvadan bahsettiğiniz zaman hastalıkları şiddetli olduğu için, yerlerinde duramazlar,
yerlerinden hoplar, ayağa kalkarlar. Aldırmayacaksınız, darılmayacaksınız! Doktor
hastasının ayağa kalkmasından, bağırmasından, hatta sövmesinden darılır mı?
Darılmaz! Niçin? Hasta! Siz de, birer tebliğ cemaatının ferdi olarak, particilere
gideceksiniz, aşağıda isimleri vereceğim kişilere gideceksiniz. Eğer onları
seviyorsanız diyorum, çünkü Allah, siz hakkı söylemediğiniz taktirde sizden de
onlardan da hesap soracak. Binaenaleyh, hem kendinizi, hem muhataplarınızı
seviyorsanız, onların hak ve hukukuna riayet ediyorsanız, kimsenin hatır ve gönlüne
bakmayacaksınız, hakkı olduğu gibi söyleyeceksiniz.
„Hakkı söyle, acı da olsa!“
Ben de öyle diyorum: Metod yönünden tek bir yol, tek bir usul vardır, hak bir
yol, hak bir usul vardır; O da elhamdülillah, sizlerin takip ettiği yoldur,
metoddur, yani Hz. Muhammed’in yoludur, yüzde 100 doğrudur. Bunun dışında,
ismi ne olursa olsun, başında kim bulunursa bulunsun, hatalıdır, yanlıştır. Bağlı
bulunanları Kâbe’ye götüreceğim diye, Moskava’ya götürme tehlikesi vardır!
Kimse darılmasın! Bantlar ortada! Kendilerine de o gün söyledim: Kızmaya hacet
yok, lüzüm da yok! Medenî insan kızmaz, kendine güvenen kızmaz! Alırsınız kalemi
elinize, yazarsınız! Işte meydan! Hepiniz kalem sahibisiniz, hepiniz kitaplarla haşr-ü
neşir oluyorsunuz. Işte meydan! Yazı! yazın, görelim! Ama yanaşmıyorlar! Niye
yanaşmıyorlar? Yazamazlar da ondan! Yazamadılar bügüne kadar! Fetva istedik,
veremediler bügüne kadar, veremezler de! Onun için kimsenin gönlüne bakmayın,
kimsenin hatırıdır düşünmeyin! Eğer onları seviyorsanız, onlara söyleyin: „Yanlış
yoldasınız, takip edeceğiniz, bağlı bulunacağınız bir metod, bir kuruluş varsa, o
da şu cemaatin metodu ve kuruluşudur!“
Hepinizin huzurunda tekrar söylüyorum, bantlar da kaydediyor. Götüreceksiniz! Eğer
inanmıyorlarsa, kendi davalarında, metodlarında doğru iseler, bizi yanlış kabul
ediyorlarsa, Allah (c.c.) rızası için yazsınlar. Bizler de görelim ve vazgeçelim!
Particilerin merkezine gelen 40 civarındaki kişiyi çağırdık, „Gelin bizimle beraber
çalışalım!“ diye değil, „Gelin, gelin! Bizi eleştirin, bizi tenkid edin, yanlışımız varsa
ortaya koyun! Eğer yanlışımız yoksa, doğru olduğumuzu tesbit edebiliyorsanız, o
kanaata sahip olabiliyorsanız, buyurun! Buyurun gelin, beraber çalışalım! Yanlış
yolla, hem vallahi, hem billahi hiç bir noktaya varamazsınız!“ dedik.
Şimdi dinleyin: Haktan yana olan bu cemaatın dışında, haktan sapanlar var!
Particiler haktan sapıyorlar! Saptıranlar da var! Kim bunlar? Emirlerle amirler, yani
umera ve ulema makamında bulunanlar. Bunlar belki burada yokturlar. Sizin
vasıtanızla onlara sesleniyorum, bantları da gönderiyorum. Emirler, hocalar!
Bunları da üç kısma ayırdık:
1- Bel’amlar;
2- Dalalette olanlar;
3- Haram irtikab edenler.
-Bel’am tipi olanlar: Diyanet’in camilerinde görev yapanlar, bel’am tiplidirler.
Onların arkasında namaz olmaz. Istisnalar kaideyi bozmaz. Öyle hocalar var ki, eli
öpülecek derecededirler. Onlara bir diyeceğimiz yok!
Ama, rejimi destekleyen, kemalist sistemin dümen suyunda giden ve onun
korkusundan caminin kürsüsüne, minberine hakkı, hakkın sesini getirmeyenler,
bunlar Allah’ın lanetine uğrar ve mel’un duruma düşerler. Bunların arkasında namaz
olmaz! Hatta biraz daha ileri gidiyoruz ve diyoruz ki: Meseleyi öyle sormayın!
„Bunların arkasında namaz olur mu, olmaz mı?“ diye sormayın. „Böyleleri öldükleri
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zaman, cenaze namazları kılınır mı?“ diye sorun! Bu derece vehim! Onlara da
acıyorum! Bantları götürün, çünkü onlar komaya girmiş hasta onlar! Serum istiyorlar.
Işte şu sözler onlar hakkında birer serumdur. Kurtarmak lazım onları da!
-Dalalette olanlar: Onlar kimler? Particilerin içinde bulunan hocalar. Bir kısmı
dalalette, sapık durumda, bir kısmı da haram işletmekte.
Dalalette olanlar kim? Hangileri? Candan partiye bağlanmış ve partiyi medhediyor!
Şu sözüm onları yerlerinden hoplattı. Daha dün, dün denecek derece yakın,
Rüsselsheim’de bir düğün merasiminde, Mustafa Efe Hoca konuşuyor ve şöyle diyor:
„Islam’da partinin olduğuna dair 40’tan fazla hadis var!“
Buyurun! Hadis’ler ne zaman geldi? Biz hayatımızda görmedik, bir tane dahi
bulamadık. Nereden çıkarıyorsunuz bunları? Sizi eve davet ettiğimiz zaman
söylemediniz?!.
Işte bunlar dalalette olan hocalardır! Kendilerine acıdığımız için bu tâbirleri
kullanıyor ve bu sözlerin kulaklarına kadar gitmesini, şifa için, bu acı laflarla, acı
iğnelere tahammül etmesini kendisinden rica ediyorum. Bunları söylemek
mecburiyetindeyiz. Yarın ben ölürsem veya o ölürse ikimiz de vebalde kalırız. O
dinlemediği için, biz de söylemediğimiz için! Yarın Huzur-u Ilahi’de, „Niye benim
karşıma çıkmadınız, neden acı acı konuşmadınız?“ diyebilir.
-Haram Irtikab Edenler: Bir takımı da partiyi benimsemiyor, amapartide çalışıyor.
Partiyi benimsemiyor, ama sadece bir menfaat karşılığı, bir maaş karşılığı böyle
teşkilatlarda çalıştığı için, haram işliyorlar. Işte bunların arkasında da namaz kılmak
en azından mekruhtur. Geçen bir Cuma namazında söyledim, bazı kardeşler biraz
darılır gibi oldular bana.
Şimdi bu hocalar, haram irtikab ediyorlar, haram işleyen bir hocanın arkasında
namaz kılmak da mekruhtur. Ve yine bu arada hemen şunu ilave edeyim: Köln’de
hususiyle onların da kulağına gitsin, tek başlarına cami açmışlar, tek başlarına birer
buyruk olmuşlar, bunlara da söylüyorum: Onların da arkalarında namaz kılmak
kerahetlidir. Niye? Bölüyorlar, parçalıyorlar! Bölme-parçalama haram değil midir?
Haramdır! Biz kendilerini çağırdık, „Gelin size vazife verelim!“ dedik, „Şu Köln
bölgesinin emirliğini yapın!“ dedik, „Biriniz de gençlerin başına geçin!“ Kabul
etmediler, dinlemediler! Cemaat, sıkıştırdığında, „Eee hoca bize vazife vermiyor, biz
vazife almak istiyoruz da hoca bize vazife vermiyor!“ diyorlar. Geliyor bazı kardeşler,
„Neden vazife vermiyorsun?“ diye soruyorlar. Biz verdik, bunlar almadılar! Cemaat
sıkıştırıyor da, kaçamak yolu arıyorlar. Söyleyin onlara, Ben söyledim: „Git
kendileriyle görüş, de ki, „Hoca böyle diyor!“ Usuldür, bir dilekçe versin ve „Biz görev
istiyoruz!“ desinler. Eğer biz görev vermezsek o zaman söylesinler veya siz söyleyin!
Usüldür, yazsınlar! Iki satırlık yazı: „Sizin kuruluşunuzda biz vazife yapmak istiyoruz!“
desinler. O zaman vermezsek haklıdırlar. Ne dediler? „Biz yazılı veremeyiz!“ Niye
veremezsiniz? „Hoca bizi şuraya, buraya gönderecek elbette! Biz de gitmeyeceğiz!
Yarın Ulu Cami’nin kürsüsüne çıkacak, verdiğimiz kağıdı cemaata gösterecek!“
Elbette göstereceğim! Siz biliyorsunuz da ben bilmiyor muyum?
Buyurun! Hâlâ bitmemiştir! Söyleyin kendilerine: Vakit geçmemiştir! Gelsinler,
beraber çalışalım! Kendilerini tekrar davet ediyorum. Hiç sözlerimden, rahatsız olup
da camiyi terk etmesinler. Kendilerine söyleyin! Hem vallahi hem billahi vebalin
içindedirler. Yeminle söylüyorum: Haram işliyorlar! Hiçbir yere varamazlar!
Arkalarında namaz kılmak da mekruhtur, en azından mekruhtur. Fıkıh kitaplarımızda
var, sorsunlar, ben de kaynağını göstereyim!
Çok aziz ve muhterem kardeşlerim!
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Bilmem sizi rahatsız ediyor muyum? Ister rahatsız olun, ister olmayın, ben
söyleyeceğim! Şimdi particiler dayansın bakalım. Onlara dozajı çok yüksek iğneler
vuracağım!
Iki yol: Hak yol - Batıl yol! Var mı üçüncü bir yol? Yok! Bir hak yol var, hak
metod var, bir de batıl yol var, batıl metod var!
Hak yolun misalini yukarıda verdim: Tebliğ metodu!
Bu metod yüzde yüz doğrudur! Tebliğ hareketi hak metoddur! Hak birdir, hak siyaset
birdir! Hak metodun yüzlerce fetvası vardır. Bu kitap ve sünnet’in emridir.
Binaenaleyh destekleme de her müslümana farzdır. Hanımlar, sizlere de söylüyorum:
„Parti, parti, illa da parti!“ diyenlere söyleyeceksiniz, bunların evlerine kadar
gideceksiniz, Cemaleddin Hoca böyle dedi: „Bu partilerde çalışan hocaların
arkalarında namaz kılmak en azından mekruhtur!“ Siz ne yapıyorsunuz, ne
ediyorsunuz? Ya bu adama cevap verip ağzını kapayacaksınız, susturacaksınız, siz
de rahat edecekseniz biz de, yoksa geleceksiniz! Bu çocuk oyuncağı değil! Binlerce,
milyonlarca kişileri, yanlış yola sürükleyeceksiniz, biz de seyirci kalacağız...
Kalamayız, bu mümkün değildir!
1- Batıl Yol: Parti yolu! Fetvası alınamıyor, çünkü kitab ve sünnet’e sığmıyor.
Neden? Tüzüğü kâfir de ondan! Ağır tâbir kullanıyorum: Tüzüğü kâfir! Refah
partisinin dahi tüzüğünü okuyun, ikinci maddesini okuyun. Ne diyor? „Anayasa
çerçevesi içerisinde partimiz kurulmuştur!“ Anayasa küfür anayasasıdır; Kur’an’a zıt,
Şeriat’a aykırı bir anayasasadır! Şeriat’ı inkâr eden, Kur’an’ın anayasa olmasına
engel olan anayasa küfür anayasası, kâfir anayasa değil de ya nedir? Aldınız mı
bunun fetvasını?
2- Saygı duruşu yaparlar: Particiler gider adamın maşatında, mezarının başında
saygı duruşu yaparlar ve yapmışlardır. Bunların fotoğrafları elimizde vardır.
3- Fotoğraf asarlar: Binalarında, parti binalarında fotoğraf asarlar. Fotoğraf asılı
yerde ise melek bulunmaz, melek girmez, Peygamber de gelse girmez, Cebrail (a.s.)
da gelse girmez. Peki siz birer müslüman olarak, Şeriat’a inanan insanlar olduğunuzu
iddia ederek, nasıl oturursunuz ya? „Şu kadar belediye reisimiz çıktı!“ diyorlar.
Nerede oturuyorlar bunlar? Belediye binalarında putun resmi asılı değil mi? Asılı!
Melek girer mi? Girmez! Peygamber gelse oturur mu orada? Oturmaz! Peki sen nasıl
oturuyorsun orada?!.
Şirk Meclisi: O, Büyük Millet Meclisi diyorlar ya, orası Ebu Cehiller’in meclisi, put
meclisidir. Gazeteciler iyi yazın: Büyük Millet Meclisi dedikleri yer put meclisidir, şirk
meclisidir!
Benim Şeriat’ımı günlük hayata hâkim kılmak için yola çıkan partici, ne yapıyor?
Meclise girecek! Sana yakışır mı ya? Peygamber gitti mi Ebu Cehil’in meclisine,
orada oturdu mu, onlarla teşrik-i mesai yaptı mı? Aldınız mı bunun fetvasını? Sorun
Mustafa Efe’ye, „30000 (otuz bin tane) fetva terceme ettim!“ diyor, „Hazırladım!“
diyor. 30 bin fetvanın içerisinde bir tanesini gösterin, görelim, partinin Islam’la
bağdaşacağını görelim. Islam’da parti vardır diye bir tane fetva göstersin, görelim!
Dahiliye Bakanı, Maliye Bakanı, Gümrük ve Tekel Bakanı: Ben bunlara isim
buldum: Dahiliye Bakanı kim? Ona layık olan bir isim, sarhoşlar bakanı, meyhaneler
bakanı! Yılbaşı gecelerinde polis kuvvetlerini seferber etmek suretiyle, sokaklardan
sarhoş toplatıyor. Işte Içişleri Bakanı bu!.. Sarhoş bakanı meyhanelerde rahat rahat,
Allah’ın haram kıldığı şarap içilsin diye tedbirler alıyor, polisi seferber ediyor. Tekel
bakanı, şarap fabrikaları kurulması için altına imza atıyor. Bu mu sizin Şeriat’ı hayata
hâkim kılma yolundaki çalışmanız? Bu mu?!.
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Maliye bakanı; Faizlerin, faiz oranlarının, bankaların, bankalarla ilgili muamelelerin
altına imza koyuyor. Işte sizin Şeriat’ı hâkim kılmak için takip ettiğiniz yol bu!..
Dahası da var! Yine Içişleri Bakanı: Içişler bakanı oldu mu, onun işi bitti.
Kerhanelerin de bakanı o, çok affedersiniz, namussuzluğun da bakanı o!.. Polisi
kerhanenin kapısına dikiyor ki, müslümanlar rahat rahat zina etsin! Bu mu sizin içinde
çalışmak istediğiniz sistem? Aldınız mı bunun fetvasını?!.
Okuyun, metodler hakkında bir yazı neştrettik: „Yeni Neslin Görevi!“ Hepinize
tebliğ ediyorum, tekrar tekrar okuyun, particiler de okusun! Bu yazı gazetede
neşredildi.
Yeni neslin görevi neden ibarettir? Evvela hakkı aramadır. Particiliğin, çeşitli
metodların, yabancı metodların, kavmiyetçi metodların, uzlaşmacı metodların,
tavizkâr metodların, te’lifçi metodların... Şunu söyleyeyim, gayet açık da söylüyorum,
raporlar elimde! Bu kuruluşların hepsi particidir! Vahdet grubuna varıncaya kadar
hepsi böyledir, haberiniz olsun! Hepsi partici; Kimi Özal’cı, kimi Demirel’ci, kimi
Refah’cı... Buyurun!..
Ama ben, isim de koydum bunlara; „Açık partici!“ Açıktan açığa partici, parti kurmuş
ve partiyi savunuyor. „Yarı partici“; yarı partici, ama yarı gizli, oku atıyor, yayı
gizliyor!..
Bir de saman altından su yürüten particiler var. Bunlar ne yapıyor? Belediye Reisi
olarak seçilecekleri zaman çağırıyor, masanın başına pazarlığa oturuyorlar: „Siz
bizim isteklerimizi kabul ederseniz, biz de sizi destekleriz!“
Açık konuşuyoruz; Bunlar da partici! „Biz partici değiliz!“ demeleri, oku atıp, yayı
gizlemenin bir ifadesidir. Bu zevahiri kurtarmak için bir tavırdır. Ben kendilerine
söyledim ve dedim ki: „Biz partici değiliz!“ demeniz kâfi gelmez! Diyeceksiniz ki:
„Islam’da parti yoktur! Islam partiyi kabul etmez!“ Bakınız, biz yazmışız: „Islam
partiyi kabul etmez!“ Biz böyle açıkça yazmışız: „Islam’da partiyi destekleme
yoktur ve haramdır!“ Işte bunu söyliyeceksiniz! Sadece „Biz partici değiliz!“ demek
sizi kurtarır mı? Eee!.. „Ben onları seviyorum!“ Benim kadar sevmiyorsun sen! Ben
seviyorum, sen sevmiyorsun! Ben onların hatalarını söylüyorum, „Gelin şu partiden
vazgeçin!“ diyorum, onları vazgeçirmeye çalışıyorum. Ama sen ey kuruluşun bir
mensubu! „Biz partici değiliz!“ demekle kimseyi ikna edemezsin! Açık konuşuyorum,
açık! Bak, biz partiye karşıyız, parti Islam’da yoktur, parti günahtır diye açıkça
söylüyoruz. Beni kürsülerinde, müesseselerinde konuştursalar ne yaparım? Bunu
açık açık kendilerine anlatırım. Ve ilave ederek derim ki: Sizi sevdiğim için
söylüyorum. Sizi seviyorum, sizi kurtarmaya çalışıyorum! Aklınızı başınıza toplayın!
Sizi, bu particilik kurtaramaz! Hem vallahi hem billahi kurtaramaz!.. Büyük günahların
içindesiniz! Meclis kürsüsüne çıkacaksınız ve küfür yemini yapacaksınız, değil mi?
Işte bunlar, kitaba sığmayan, fetvası alınmayan hareketlerdir. Işte parti ve partinin
getirdikleri! Işte böyle bir sistemi Islam kabul etmez!.. Hangi hoca buna fetva verir
veya hangi hatip böyle toplantılarda konuşabilir?!.
Şimdi böyle bir sistemi desteklemenin hükmü nedir?
El-Cevap: Günahtır, haramdır, dalalalettir, idlaldir, zülümdür, hatta şirktir! Bu
desteklemeye dikkat edin!.. Bu destekleme ister oy verme şeklinde olsun ister
oy verdirme ve tavsiye etme şeklinde olsun, ister para verme şeklinde olsun,
ister gazete ve dergilerini okuma-okutma şeklinde olsun, ister salonlarına ve
hatta camilerine gidip konuşma şeklinde olsun, isterse ziyaret etme şeklinde
olsun... Bütün bunlar günah ve haramdır!
Ne diyor Kur’an? „Zalimlere en ufak meyille meyletmeyin, cehennemin ateşi sizi
çarpar!“
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Ey Hoca Efendiler! Ey Hoca Hanımlar!
Sizlere de söylüyorum, aklınızı başınıza toplayın, bu yanlış metodu takip eden ve
haram irtikab eden kuruluşlara paydos deyin! Buyurun, sizin için bir metod: Gecesi
gündüzü kadar berrak, böyle bir metod, Peygamber metodu ortada durup dururken,
size nasıl yakışır, gidecekseniz de her günü haramla, hatayla geçen bir kuruluşa, bir
kuruluşun müesseselerinde hizmet edeceksiniz?
Ve isim veriyorum, „Yeni Neslin Görevi“ yazısında bunlara işaret etmiştik:
Yabancı metod, particilerin metodu budur!
Uzlaşmacı metod; Uzlaşmacı metod, rejimle iç içe uzlaşma halindedirler.
Süleymanîler’in ve Nursîler’in metodu! Söyleyin kendilerine: Acıyorum onlara!
Sentezci metod; Kavmiyetçi metod, ülkücülerin metodudur. Söyleyin onlara da!
Bey’atçı metod; „Bizim Iran’a bey’at etmemiz lazım geliyor!“ diyenlerin metodu,
onları da eleştirdik.
Te’lifçi metod; Vahdet gazetesinin, Vahdet grubunun etrafında toplananlar, telifci
gruptandır.
Okuyun, okuyun! Allah rızası için okuyun o yazıyı! Cevap isteriz sizden!.. Bir de
kalkıyorsunuz, şunun veya bunun namına abone kaydediyorsunuz. Yaptığınız hatayı,
işlediğiniz günahı biliyor musunuz? Bu sözler acı, ama söylenecektir. Kızmayın bize!
Bunlar hep akılcıdırlar; Yarı Şeriat’a dayanır, yarı akla dayanırlar, yarı demokrasiden
alır, yarı da dinden almaya çalışırlar. Böyle bir sistem olur mu? Böyle bir metod olur
mu?..
O yazıda hepsinin tek tek kritiğini yaptık!
Eğer biz, Anadolu’nun toprakları üzerindeki kuruluşlar arasında bir birlik
sağlayamazsak, hiçbirimiz bir neticeye varamayız!
O yazının yanlışı varsa Allah (c.c.) rızası için yazınız! Biz açığız, hem yazdığınız
yazıyı bizim Ümmet-i Muhammed’e gönderin! Biz, onu „Serbest Kürsü“ sütununda
neşrederiz. Eğer cidden bizim hatalarımızı tashih etmişseniz teşekkür ederiz, kabul
eder ve ilan ederiz. Yok eften püften şeylere bizi oyalamaya çalışıyorsanız, o zaman
da kalemi elimize alıp canınızı okuruz. Bunu da bilin!..
Bir sesleniş:
Sonuna doğru geliyorum, sizi daha fazla yormayacağım, zaten yoruldunuz.
Yarı gizli ve tam particilere sesleniyorum ve diyorum ki:
Her şeyden önce şunu tesbit ediniz: Parti hak mı, yanlış mı? Bunu iyi tesbit edin!
Eğer hak ise hep partici olalım, yoksa, „Biz partici değiliz!“ demek kâfi gelmiyor ki!
Particiler de aynı şeyi söylüyor. Onlar da diyor ki: „Biz de inanıyoruz ki, Islam’da parti
yok! Ama başımızın şemşiyesi, ayağımızın ayakkabısı olarak kullanıyoruz!“ Onlar da
bunu söylüyorlar... Binaenaleyh, sizin „Biz partici değiliz!“ demeniz kâfi gelmez. Ne
yapacaksınız? Kalemi elinize alacaksınız veya kürsüye çıktığınız zaman, „Islam’da
parti yoktur! Bununla çalışmak günahtır!“ diyeceksiniz.
„Hoca bizimle uğraşıyor!“ öyle diyorlar. Size de söylüyorlar ya: „Hoca bizimle
uğraşıyor, kâfirlerle uğraşsa ya!“ Bakınız, burada da yanılıyorlar. Bir evde huzur
olmazsa, bir evde fikir birliği olmazsa, o ev kendi idaresini temin edebilir mi?
Birbirleriyle uğraşırlar! Bir kuruluş veya bir ülke sakinleri, fikir birliğine varmazlarsa,
metod birliğine varmazlarsa, hakkın etrafında toplanmazlarsa, dışa karşı ne
yapabilirler?
Işte bakın bugün Afganistan, hayat mücadelesinde, tehlike geçiriyor... Yedi tane
grup, dış ajanlar, birisine tesir edemiyorlarsa, diğerine tesir ediyor. Birbirlerine
giriyorlar, belki silaha sarılıyorlar. Koskoca Rus keferesini kovdular, fakat şimdi kendi
aralarında bir işbirliği yapamıyorlar. Niye?
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Daha evvelce, daha önce, tedbir almadılar, halen her kafadan bir ses geliyor.
Birbirleriyle „Ileride uzlaşırız, anlaşırız!“ ümidiyle devam ettiler, fakat uzlaşamadılar,
anlaşamadılar. Yine de dua ediyoruz!
Onun için Türkiye’de eğer siz bir Islam devleti istiyorsanız, bu günden tedbirinizi
alacaksınız ve hak hangisi ise, onun etrafında toplanacaksınız!
Bana diyorlar ki: „Herkes öyle hocam!“ Diyemez, diyemiyor, vallahi de diyemiyor,
billahi de diyemiyor! Biz fetva istiyoruz, „Yazın!“ diyorum! Bir şey biliyorsan yaz, yaz!
Kaba tâbiriyle bazı yerde söylüyorum: Erkeksen yaz! Laf istemeyiz, yaz! Ama,
yazamazlar! Birincisi bu!..
Eğer biz, Anadolu’nun toprakları üzerindeki kuruluşlar arasında bir birlik
sağlayamazsak, hiç birimiz bir neticeye varamayız! Nasıl sağlayacağız? Kimseyle
buluşmayacağız, kimseyle uzlaşmayacağız, kimsenin fikrini katmayacağız bu işe!
Hak ne ise, o olacak!
Hepinize söyleyeceğiz: Şu haraket berraklığını, tazeliğini, tâbiri caizse bakireliğini
sonuna kadar muhafaza edecek! Bulaşmayacak, onları çağıracak! Demin Osman
Gazi’den bahsettik. Inşaallah bir Osman Gazi çıkar, bu kuruluşları, bu isimleri,
altındaki kuruluşları, teker teker, çeke çeke bir çatı altında toplar ve ondan sonra
yapacağını yapar!
Ikincisi, günahtan kurtarıyoruz onları: „Etmeyin, gitmeyin kardeşlerim! Sizleri
seviyoruz! Yanlış bir yola gitmeyin, bunun hesabını veremezsiniz. Günaha girersiniz,
Allah (c.c.) sizden sorar! Şu müslümanların da veballerini sizden sorar, gelecek
nesillerin de veballerini de sizden sorar... Yapılması gereken işleri gerisin geriye
bırakmayın! Siz bu şekilde devam ederseniz, ne olur? Yapılması gereken işler gecikir
de düşman bundan istifade eder!“ diye kendilerini uyarmaya çalışıyorum.
Arkasından da şu açık mektubu bulacaksınız! Götüreceksiniz, Diyanet’in hocalarına
da, particilerin hocalarına da, diğer kuruluşların hocalarına da vereceksiniz! Bu
bildiride söylendiği gibi, günahınız büyük ey hoca efendiler, vebaliniz ağırdır; Hem
dall, hem mudilsiniz! Bu tâbiri iyi belleyin: Hem dall, hem mudilsiniz! Yani hem
sapıtmış, hem de başkalarını sapıtıyorsunuz! Yanlış bir metod takip ediyorsunuz! Bir
nev’i bel’amlık yapıyorsunuz!
Ister erkek hocalar olsun, ister kadın hocalar olsun, hepsine sesleniyorum: Bu
arada bir şeyi de ilave etmek, istidrat yoluyla ilave etmek isterim:
Şu hareket çok badireler atlattı! Bir Polat meselesi çıktı ortaya! Merkez’i terkettiler,
Ulu Cami’yi terkettiler, medreseyi terkettiler, çekip gittiler. Zannettiler ki, bu cemaatler
bizim arkamızdan gelir. Gitmedi! Niye? Bu cemaat yerine oturmuş, yolunu-yöresini
bulmuştur, bilmiştir. Ne yaptılar, söyleyin? Bu sefer baktılar ki, cemaat yok, cami
açtılar; Ama yine cemaat yok! Tutturamadılar! Medrese açtılar, tutturamadılar! Ben
kendilerine söyledim ve dedim: „Allah size öyle bir tokat vurur ki, bir daha belinizi
doğrultamazsınız!“ Ve doğrultamıyorlar, sürülerini kaybetmiş çoban gibi dolaşıyorlar.
Millî Görüş’e de gidiyorlar, ama onlar da kabul etmiyorlar. Ne yaptılar? Enteresan
olan taraf, mahkeme kapılarına koştular, üç senedir bizi mahkemeden mahkemeye
sürüklüyorlar. Bir şey elde edemediler!..
Müsaade ederseniz, dervişlere de ufak bir dokunayım! Dokunayım mı? (Cemaatten:
„Dokun hocam, dokun sesleri!“)
Tasavvuf babında da, elhamdülillah, „Kaynak Kur’an, örnek Peygamber!“ demişiz
ve Peygamber’in tâlimatına uyarak, şu cemaat, zikir-fikir yapma imkânını bulmuştur
ve yapıyor. Ama bunun yanında cihadını da veriyor. Fakat bazı tekkeler görürsünüz,
duyarsınız; Otururlar, sade tesbih çekerler, „Allah, Allah!“ der dururlar. Dervişin biri
diğerine sormuş: „Siz nasıl zikir yaparsınız?“ O da demiş ki: „Allah der döneriz, Allah
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der döneriz, Allah der döneriz!“ O da ona sormuş: „Peki siz nasıl yaparsınız?“ „Biz de
Allah deriz ama, bir daha dönmeyiz!“
Halbuki, zikirle cihad beraber gidecek! Bir elinde zikir, bir elinde cihad! Bu böyle olur!
Işte görebildiğiniz şahıs, tanıyabildiğiniz şahıs, bir taraftan zikir yaparkan, bir taraftan
da ne yapıyor? 4000 tane risale basıyor! Işte dervişlik budur, Islam’ın istediği derviş
bunlardır!
Hele hele öyle mürşidlik makamında olanlar duyduk, gördük, tesbit ettik ki, küfür
anayasasına oy vermişlerdir! Böyle dervişlik olmaz! Böyle mürşidlik olmaz! Bunları da
tanıyacaksınız, bunları da ikaz etmemiz bizim vazifelerimizdir! Istisnalar kaideyi
bozmaz, eli öpülecek şahıslar da vardır!
Takiyye meselesi:
Particilerden vardır inşaallah içinizde!
Kur’an’ın bir ayetini kendilerine mesned, delil alırlar! „Kâfirlere dost olmayın!
Ancak takiyye olursa, onlardan bir zarar geleceğini görürseniz, onlarla dost
olursunuz!“
Cevabımız: Takiyye meselesi lisanla olur! Sahih hadis kitaplarında var, diyor ki: „Biz
kâfirlerin yüzüne bazen gülerdik. Ama içimiz onlara lanet okurdu!“ Dille olur, yüz
işaretleriyle olur, fakat hareketle, fiile, amelle olmaz! Binaenaleyh, takiyye meselesi
orada geçerli değildir. Götürün hocalara! (Ibn-i Kesir)
Yusuf (a.s.)’a sarılırlar ve derler ki: „Yusuf Peygamber de, küfür devletinden görev
aldı. Küfür-kâfir devletten görev alırsa bir peygamber biz de haydi haydi görev alırız!“
Alamazsınız! Onda da yanılıyorsunuz!
Bir kere;
Madde: 1- O devlet reisinin müslüman oluşu bir çok tefsir kitaplarında kayıtlıdır.
Madde: 2- Allah kitabında şöyle diyor: „Böylece, Yusuf’u biz temkin ettik, ona
makam verdik, onu biz yerleştirdik. Devletin reisi değil biz, bizim emrimizi icra
etmek için onu biz yerleştirdik!“ Senin bakanın gibi gidecek de, sarhoşları
toplatacak sokaklardan, senin bakanın gibi gidecek de faizin altına imza koyacak,
senin bakanın gidecek de kerhanenin bekçiliğini yapacak öyle mi? Öyle mi yaptı
Hz.Yusuf? Hayır! Allah dıyor ki: „Onu tayin eden biziz, biz!“ Açın, okuyun! Sonra,
verilen ceza Şeriat cezasi idi. Kardeşleri geldiğinde bir hırsızlık meselesi oldu.
Hırsızlık tesbit edildi. Hz. Yusuf onlara sordu ve dedi ki: „Sizin Şeriat’ınızda hırsızın
cezası nedir?“ Onlar da gereken cevabı verdiler ve onu tatbik etti.
Demek ki, Hz. Yusuf, bir hazine vekili olmakla beraber, o ülkenin, o devletin
rejimine, kanununa bağlı değil idi. Bunları da bir tarafa koyalım!
Ben söylemişim, müslüman bir kimse küfür rejimde çalışabilir mi?
Dört şartla çalışır:
1- Şahsından taviz vermeyecek! Ey particiler! Siz sakalları da kestiniz, değil mi?
2- Dininden taviz vermeyeceksiniz! Putun resmini asıyorsunuz, küfür şeklinde yemin
yapıyorsunuz, din düşmanının mezarına gidip divan duruyorsunuz, değil mi?
3- Sizin orada görev almanızın hikmeti başlıca sebebi, Islam’ı, Islam’ın devletini
tebliğ etmektir. Siz bunu yapıyor musunuz açık açık? Korkunuzdan ödünüz patlıyor!
Kusura bakmayın!
4- Aldığınız maaşların mühim bir kısmını, davanın hâkim olması için vereceksiniz.
Eğer Hz. Yusuf bu noktadan ele alınırsa, bu da böyledir. Binaenaleyh, siz partiyi isbat
etmek için, Hz. Yusuf’dan kendinize pay çıkamazsınız, yerinize oturunuz!
Hülâse ve netice:
Ey müslümanlar! Hak bir tanedir; O da elinizde ve önünüzdedir: Tebliğ metodu!
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Tekrar ediyorum bu kuruluş, -en çok particileri kızdıran bu ifade oldu- yüzde
yüz doğrudur! Bunun dışında hakka tıpa tıp uyan bir kuruluş yoktur! Ne
particiler, ne Süleymanîler, ne Nursîler, ne sentezciler, ne bey’atçılar ve ne de
vahdetçiler hiçbirisi, hakka uygun değildir!
Işte bunu yazılarımda („Hocalara Açık Mektup“ ve „Yeni Neslin Görevi“ bildirisi)
gösterdik. Okuyun ve cevap verin! Ama yine de tekrar ediyorum: Hak bir tanedir!
Gayet kesin ve net konuşuyorum.
Diyorlar ki: „Hocam nasıl olur da, hiç bir müctehid, benim ictihadım yüzde yüz
doğrudur deme cesaretini göstermemiş de siz gösteriyorsunuz?“
Mübarekler! Bu ictihad meselesi değil! Ictihad zanna dayanır. Bunu da öğrenin. Bu
bir metod meselesidir. Bir tek metod vardır: Hz. Muhammed’in takip ettiği metod,
Peygamber (s.a.v.) metodudur!
Demin akşam namazını kıldık değil mi? O kıldığınız namaz, sahih midir? Söyleyin,
hepinize soruyorum! O kıldığınız namaz sahih oldu mu? Kabul meselesi ayrı, onu
ayırd edin! O, Allah’a aittir, biz bilemeyiz! Ama ben diyorum ki: „Bizim şu kıldığımız
namaz sahihtir ve yüzde yüz sahihtir!“ Niye? Açıyoruz, kitaba bakıyoruz. Namazın
şartları kaç? Altı! Rükünleri kaç? Onlar da altı! Vacibleri yerine getirdik. Binaenaleyh
biz farzını, vacibini yerine getirdiğimiz takdirde bir namazın hakkında kesin hükme
varabiliriz: O namaz sahih olmuştur, kazası lazım gelmez! Ahirette hesabı sorulmaz!
Ama kabul edildi, edilmedi, onu Allah bilir; Kimse onu bilmez!
Bakıyoruz: Tebliğ metodunda metod doğru mudur? Doğrudur! Şartlarına uygun,
kaynaklarına uygun, maddesine uygun, fetvasına uygun, kitabına uygun!..
Binaenaleyh namaz hakkında nasıl yüzde yüz sahih diyebiliyorsak, metod hakkında
da yüzde yüz sahihtir diyebiliriz!
Buna da böyle misallendireceksiniz. Ama kalktı adam, bir namaz kıldı, abdestini
alırken ayağını kuru bıraktı. Onun namazı oldu mu? Olmadı! Rükü yapmadı, namazı
olmadı! Kıraat yapmadı, namazı olmadı! Secde yapmadı, namaz olmadı! Ama adam,
abdestini de, istikbalini de, tesettürünü de, tekbirini de, tahlinini de, kıyamını da,
kıraatını da, her şeyini yerli yerinde yapmıştır. Binaenaleyh, biz bu namaz sahih oldu
mu diye sorduğumuz taktirde, alacağımız cevap nedir? Evet, yüzde yüz sahihtir,
doğrudur, kitaba uygundur!
Metod da öyledir!
Ve netice itibariyle şunu söyleyeyim: Şöyle farz edin, dünyada bir tane pırlanta var;
Bir tane pırlanta, o da benim cebimde! Dünyanın bütün insanının ceplerine ararsanız,
bulabilir misiniz? Bulamazsınız, çünkü bir tane. Tebliğ yönünde de hak bir tanedir.
Oraya, öteye-beriye sapmayın, çıkamazsınız işin içinden! Iyisi ki, terk edin, bu
mübarek cemaata katılın! Sözlerimi burada bitirirken, Rabb’ülâlemin Hazretleri’ne
hamd, Resulü’ne, âl ve ashabına salât ve selam olsun!
Kardeşlerimize teşekkürler ederken, işlerinizde muvaffakiyetler dilerim!
Esselamü Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü!..

Merhum Halîfet’ül-Müslimîn
Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan)’ın
Hicrî 1411 yılı 24. Şûra Toplantısı’nda
yapmış olduğu açılış konuşmasının
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tam metni:

Birlik farz,
ayrılık haramdır!
Rabb’imiz Teâla ve Tekaddes Hazretleri’ne hamd ve senalar, Resul-i Ekrem
Efendimiz (s.a.v.)’e salât ve selam, siz mü’min kardeşlerimize selamlar ve dualar
olsun!
Mâlum, hicrî bindörtyüz onbirinci yılının birinci Şûra Toplantısı’nı yapıyoruz.
Yine Rabb’imizden dua ve niyazımız odur ki, yaptığımız üst seviyedeki bu toplantı
ve bu toplantıda alınan kararlar Rabb’imiz Teala ve Tekaddes Hazretleri’nin rızasına
uygun olsun, hayırlara ve Kur’an’ın anayasa, Islam’ın devlet olması yolunda
hizmetlere vesile olsun. Rabb’imiz vesile kılsın, hayırlı eylesin!..
Hareketimiz aynı zamanda yedinci seneyi bitirmiş, sekizinci seneye ayak basmıştır.
Bu zaman zarfında bu hareket ve bu kuruluş tatlı ve heyacanlı günler geçirdiği gibi,
sıkıntılı ve soğuk günler de geçirmiştir. Bundan sonra da böyle olacaktır. Bazen tatlı
günler, heyecanlı günler olur, bazen de sıkıntılı ve soğuk günler olur. Kur’an: „Işte
bunlar öyle günler ki, insanlar arasında biz bunları döndürür dururuz!“ Inişli
çıkışlı, tatlı acı, sıcak soğuk, yine öyle günler ki, galip olma veya mağlup olma. Bazen
sıcak günler yaşarlar, bazen soğuk günler, bazen gâlip duruma geçerler, bazen de
mağlup duruma düşme mukadderdir. Bundaki sır, bundaki hikmeti az sonra
söyleyeceğiz inşaallah.
Hareketin geçirdiği safhaları kısaca bir hatırlayalım:
Bir hareket şu safhalardan geçer: Nazâri ve fikrî safhalar. Evvela yapılacak bir iş
fikirde oluşur ve hayalde belirir, fikre intikal eder ve bunun nazarî ilmi yapılır. Sonra
fiilî safhaya intikal eder. Bu kuruluş öteden beri hepinizin fikrî yapısında, nazarî
cereyanlarında herhalde mevcuttur. Bindokuzyüzellilerden bu yana, aklımız kesti
keseli dünyanın ve bu arada Türkiye’nin durumunu idrak ettik edeli, elbette hani bizim
devletimiz, biz müslümanız, müslüman bir milletiz, Islam dinine bağlıyız, Kur’an’ın
beyanatına gönül vermiş insanlarız, fakat nerede Kur’an’ımız, niye söz sahibi değil,
niye devlet değil, niye ötekinin berikinin görüşleri bizleri idare etmekte diye düşünülür
ve arkasından da ne zaman düşündüğümüz hedefe, gayeye varacağız, ne zaman
ecdât yâdigarı o topraklarda Islam hâkim olacak, Kur’an devlet olacak... Işte bu ve
benzeri fikirler nazariyatta idi. Sonra gele gele fiilî bir safhaya intikal etti. Bir takım
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teşebbüsler oldu. Belki sizlerin de bu yönde ve bu yolda bir takım teşebbüsleriniz
olmuştur. Şunu da kabul etmek gerekiyor ki, elbette hepiniz partinin içinde yer
almıştınız. Bilmem istisnası var mı? Biz de bir teşehhüd miktarı kaldık. Niye? Bu bir
arayıştı. Susuz olan bir insan, suya ihtiyacı olan bir insan, daha berrağını daha
soğuğunu ve daha tatlısını bulamadığı takdirde her eline geçeni içer. Neden?
Susamıştır, bunalmıştır da ondan. O gün bunu bulabildi insanımız, partiyi bulabildi.
Ve düşünmedi ki acaba parti Islam’ın ruhuna ve metnine uygun mudur, değil midir?..
Onu düşünmedi, düşünemedi.. Öteden beri hasretini çektiği bir hareketi görür görmez
onu enine boyuna tezgahtan geçirmeden, ilâhî bir süzgeçten geçirmeden kabullendi
ve „Ben de varım!“ dedi. Ve böylece fiilî bir safhaya intikal etmiş oldu.
Gel zaman git zaman, „Bu iş olmaz bu iş bizim ruhumuza, Kur’an’ın metnine uygun
değil. Herhalde Islam bir bütün ve mükemmel bir din olduğuna göre bunun kendisine
has, kendisine müsavi bir sistemi vardır, bir harekâtı vardır. Işte o harekât bulunmalı
ve bilinmelidir. Ama nerede? Gel zaman, git zaman harekâtın temelinin atıldığı ve
ilâhî planın kuvveden fiile çıktığı bir safha geldi. Harekâtın temelinin atıldığı ve ilâhî
planın kuvveden fiile çıktığı elbette şu harekât ilâhî planda vardı ki, kuvveden fiile
çıktı. Mâlum, Barboros Hareketi hakkın etrafında toplanmanın ilk adımıdır. Bundan
sonraki safhalarda elenme ve arınma safhası var, inkişaf safhası var, ittihad safhası
var vs.
Elenme ve arınma safhası başladı. Barboros Hareketi’ne katılan kardeşlerimiz
hatırlarlar, sayımız toplamın yüzde doksanı nisbetinde idi. Yüzde onu öbür tarafta
toplanmıştı. Yola çıkıldı, kimisi inanarak yola çıktı, kimisi daha iyisini buluruz, bize
daha faydalı olanını buluruz, maddî yönden, şeref ve makam yönünden pek
bilemedim karıştım kalabalığa kabilinden yola çıktı... Bu hareket yolunda yürürken bir
de baktık gördük ki, bir takım kişiler patır patır dökülüyorlar. „Biz bu harekete ayak
uyduramıyacağız, bizim aradığımız, arzu ettiğimiz hareket bu değildir!“ diye dönenler
oldu. Ve dönenlerle geride kalanlar kuvvet bulunca, bir kalabalığa sahip olunca o
zaman bu harekete iftira yağmurları atılmaya başladı, çamur atılmaya, karalanmaya
başlandı. Bu durum da bir iki sene sürdü. Çetin bir mücadele başlamıştı. Toplantılar,
münakaşalar, bildiriler adeta birbirini takip ediyordu. Fakat zamanla bu hücum, bu
saldırı hızını kaybetti, yavaş yavaş sükûnat bulur hale geldi. Bu bir elenme ve elenme
hali idi. Elbette hareket elenecekti. Bizde bir tâbir vardır: Harmanda arpayı, buğdayı
elerler. Elerken üç kısım çıkar: Biri üzerine saman toplanır, diğeri altına tozu toprağı
iner, altındaki tozu toprağı kuşlara yem olur, tavuklara yem verilir, üstündeki
samanlar da hayvanlara atılır. Bu ikisi arasında ise saf buğday kalır. Buna bizde
değirmenlik derler. Bu artık değirmene gidecek, orada öğütülüp un olacak. Işte bu saf
temiz değirmenlik buğdaydır. Bu tür elenmeler her devirde olur ve olmuştur. Ve
elenmesi de lazımdır.
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Çünkü üzerine toplanan hafif meşreb, saman çöpleri ne işimize yarar, ne de altına
dökülen o çürük incecik taneler işe yararlar. Bunların gitmesi ve elenmesi lazımdır.
Arınma gerekmektedir, geriye kalan insanımızın, kuruluşumuzun da arınması
gerekiyordu.
Bir de baktık gördük ki bir çıkış, Polat çıkışı. Arkasından bir çıkış daha, Hasan Hayri
çıkışı...
Bu çıkışlar birer arınma çıkışı idi, arınma ve temizlenme hareketi idi. Yoksa bunlarla
hiç bir yere varamazdınız. Katılmış ve görmüş olanlar, müşahade etmiş olanlar bilirler
ki, bunlarla çalışma mümkün değildir. Yine de Allah ıslah etsin diyelim!
Polat havada bulmuş tavada yemiş idi. O ne anlar bu hareketten?!.
Öyle bir takım fikirler getirir, karşı çıkmalar, engellemeler, müdahaleler hep birbirini
takip ediyordu ve esasen de çıktığına da pişmandı.
Diyordu ki, „ Sen beni bu işlere bulaştırdın!“ Dört sene bu hava devam etti. Ite ite,
dürte dürte, dört sene bir mesafe aldık ve nihayet „Ben gidemiyeceğim!“ diye bir
takım çıkışlar yaptı.
Ve burada iki defa Şûra toplandı ve her ikisinde de Şûra bunları mahkûm etti,
kendiliğinden çekip gittiler.
Terayağından kıl çeker gibi, çekilir gibi gittiler. Yoksa gitmeseydiler polis de
getirseniz atamazdınız. Allah’a havale edeceksiniz, haktan ayrılmayacaksınız, usule
riayet edeceksiniz, bir de bakacaksınız ki, Allah adaleti ile tecelli edecek ve gitmesi
gerekenler kendi arzu ve iradeleri ile çekip gidecekler, burayı terk edecekler ve ettiler.
Camiyi terk ettiler...
Bunların camide çok emekleri vardır. Ama cemaatla takıştılar, camiye giremez
oldular.
Sonra medreseye çekildiler ve „Biz medreseyi vermeyiz, medreseden çıkmayız!“
dediler. Fakat gel zaman, git zaman Allah neye kadir değildir, medreseyi de
kendiliğinden terk ettiler. „Medrese açarız“ dediler, „Cami açarız“ dediler ve açtılar.
Fakat yürütemediler, açtıkları medreseler de kapandı, açtıkları camiler de kapandı.
Ve 70-80 bin mark borçları vardı.
Nasıl kapattılar, kapatmadılar onu da bilemeyiz.
Hasan Hayri meselesi:
Bu bir nevi mezhebî bir ayrılıktı. Hasan Hayri ve yanındaki arkadaşları Hasan Yıldız
(isim olarak bilmenizde fayda vardır ve bu gıybet de değildir, bunları iyi
tanıyacaksınız) iki senelik bir zaman Iran’dan aldıkları direktiflerle bizi zorlamaya
başladılar. „Illa da Iran güdümünde gidelim, onlardan emir ve tâlimat alalım! Iran
devlettir, biz kendi başımıza bir şey yapamayız!“ diye ısrar ettiler de ettiler. Fakat biz
olmaz dedik, tehlike olabilir, biz Ehl-i Sünnet’iz, onlar Ehl-i Şia’dır dedik. Devlet
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olmakla da Ehl-i Sünnet’i yer bitirirler, yutarlar eritirler. Biz bunlarla bir yere varamayız
ama mübnasebetlerimizi de Islamî çerçeve içerisinde sürdürürüz dedik. 15
maddemizin birisi de budur.
Şu hareketin temel maddelerinden birisi de Iran’la ilgili münasebetlerimizdir. Ve gün
geçtikce de elhamdülillah isabetli olduğunu ortaya koymuştur. Hemen sırası
gelmişken söyliyeyim: Sadreddin Hoca’nın bir raporu var bizim elimizde. Içinizden bir
kardeşimiz o raporu getirdi. Hoca Efendi de diyor ki, Iran’a bey’at edilmez. Niye
edilmez? Çünkü fasık bir zihniyete sahiptir, fasıktır. Kâfir diyemeyizI; Diyenler de
vardır ama cumhurun görüşü budur. Cumhura göre onlar fasıktırlar. Her ne kadar
inkılaptan sonra resmiyette Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer’e lanet etmiyorlarsa da, fakat
aslında ve esasında yine lânet etmeye devam etmektedirler. Dolayısıyla bunlar kâfir
değilseler de, fasıktırlar. Fasıka da bey’at edilemez. Fasık bir kişi devletin başına da
getirilemez. Fıkıh kitaplarımızda bu mesele vardır. Devletin başına getirildikten sonra
fıskı zahir olursa, fasık olursa o zaman düşünülür. Imkân varsa, daha büyük
zararlara, hadiselere, fitnelere sebebiyet vermeden alaşağı etme imkânı varsa
alaşağı edilir, yoksa öğüt ve nasihatla islah etmeye çalışılır. Kitaplarımızda da öyle
yazılıdır. Hoca Efendi, ilaveten şunu da diyor: Suud’a da bey’at edilmez. Onlar da
Ehl-i Sünnet’in rivayet ettiği hadis’leri kabul etmediklerinden dolayı fasıktırlar. Ama
onlara da karşı çıkmayız, düşman olmayız. Bunu da burada söylemiş olalım.
Demek oluyor ki, Polat’ın çıkışı ve Hasan Hayri’nin çıkışı ayrı ayrı niyetlere, ayrı ayrı
düşünüşlere bağlıdır. Ve onlar da baktılar ki olmıyacak, çekip gittiler. Onlar da
kendiliğinden terk edip gittiler. Biz kendilerine çıkış mıkış vermedik.
Burada altıncı bir safha var: Inkişaf safhası! Şu hareket inkişaf safhasına intikal
etmiştir. Gerek Avrupa’da ve gerekse Anadolu’da şu tebliğ hareketi belki elle tutulur
veya gözle görülür derecede inkişaf etmiyorsa da aslında kendisini tanıtma ve hiç
olmasa kendisi üzerinde bir tahkikat yürütme ve tetkikat yürütme fırsatını bulmuştur.
Zaten sizlere söylemiştim bilirsiniz. Insanımız dört safhadan geçecektir ki, şu
harekete teslim olsun:
1- Tebliğ safhası,
2- Târif safhası,
3- Tahkik safhası,
4- Teslim safhası.
Siz bu hareketi tanıtacaksınız, tanıtmadan olmaz. Peygamberler geldikleri zaman
evvela kendilerini takdim etmişlerdir. „Biz size gönderilen birer peygamberiz ve
eminiz (güvenilir insanlarız)!“ diye takdim ettiler. Edince çevredeki muhataplar
incelemeye, tahkikat yapmaya, soru sormaya başladılar. Bize kalsaydı Anadolu’nun
köylerine, mahallelerine varıncaya kadar şu hareketin sesini sedasını duyurmamız
mümkün olmayacaktı, mümkün olamayacaktı. Elimizde mahdut ve sınırlı bir
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neşriyatımız var. Fakat Allahü Azimüşşan Kadir-i Mutlak’tır, Âlim-i Mutlak’tır. Bugüne
kadar yaptı ve bundan böyle de küfre hizmet eden gazeteleri harekete geçirdi. Bunlar
bir yaylım atışı yaptılar. Onlar aslında karalama niyeti ile bu yaylım atışını yaptılar,
fakat gazetecilerin kendilerine de ben söyledim, yine biz kârlı çıktık, onlar değil.
Gerek üst kademede olanlara gerekse diğer insanımıza şu hareketi tanıttılar ve bu
tanıtma kim ne derse desin çok faydalı olmuştur. Şu hareketi duymayan Türkiye’nin
ne bir köyü kalmıştır, ne de bir mahallesi. Şu hareketi duymayan kalmamıştır. Izinden
dönen kardeşlerimizin orada edindikleri intibaları vardır. Insanımız bugün genelde
Türkiye’de tahkikat safhasındadır. Tahkik ediyor, araştırıyor. Evet mi hayır mı, evet mi
hayır mı, evet mi hayır mı, tereddütler geçiriyor. Elhamdülillah şimdiye kadar ötede
beride bazı kardeşlerimiz bu işe evet demişlerdir ve demektedirler. Kendi çaplarında,
kendi güçleri nisbetinde çalışmaktadırlar. Ve son zamanlarda aldığımız mâlumat ve
kendileri ile genelde yaptığımız telefon haberleşmeleri bir takım avukatlar, bir takım
fabrikatörler, kendi araştırmaları neticesinde bu harekete evet demişlerdir. Başka
türlü eğer bir tesir altında kalmadan, „Gerçek manada hak nerede ise ben oradayım!“
diye yola çıkana, araştırma yapana elbette Allahü Azimüşşan hidayet kapısını açar,
hakkı hakikatı olduğu gibi gösterir ve o da evet deme zorunda kalır. Bu bir gönül
meselesidir, bu bir akide meselesidir, bu bir iman meselesidir. „Ben de varım! Ama
işte kalabalık var önümde, ben de o kalabalığa katıldım!“ demek olmaz.
Particilere söylüyor ve diyorum ki: Yarım yamalak size evet diyenler sizin işinize
yararlar. Ama bizim işimize yaramaz. Niye? Üç senede, beş senede bir defa sandık
başına gidecek, bir oy pusulası atacak, onun işi bitecek. Sizin de işiniz bitecek (!).
Ama bizim işimize yaramaz bunlar. Bize yarıyacak olan her zaman hazır asker
olacak. Bizim işimize, şu hareketin işine yarayan, canıyla, malıyla bu hizmette, bu
harekette seferber olandır ve bunun da kaynağı, menbaı gönülden inanma ve
bağlanmadır.
Teslim oluyor işte. O ismlerini ünvanlarını verdiğimiz kişiler kendiliğinden teslim
oluyorlar.
7- Ittihad Safhası (Birliğe çağırma ve davet etme safhası):
Birlik farz, ayrılık ve gayrılık hepinizin bildiği gibi haramdır. Türkiye’de ve burada 50
kuruluş vardır. Ellinin üstünde kuruluşla nereye varabilirsiniz? Her zaman misal
veriyoruz: Afganistan’da yedi kuruluş bir yere varabildi mi ki? Kaç senedir Ruslar
çekilip, gittiler, kendi başlarına kaldılar, fakat hiç bir yere varamadılar. Onlar yedi
kuruluşken bir araya gelip Islam’ın devletini kuramazlarsa, siz 50 kuruluşla nereye
varabilirsiniz? Bu mümkün mü?!. Mutlaka bu elli kuruluşu bire irca edeceksiniz. Elli
bire inecek. Yoksa yerinizde sayarsınız, bir arpa boyu bile ilerliyemezsiniz. Onun için
„Yeni Neslin Görevi“ diye bir bildiri yayınladık. Hususiyle gençler hakkı arıyacaklar.
Hakkı bulmadan hiç bir kuruluşa, hiç bir çevreye evet demiyeceklerdir. Taviz verme
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yoktur. „Ya Hep, Ya Hiç“ başlığını taşıyan bir bildiri yayınlandı, orada bu kapının,
taviz verme kapısının kapandığını ilan ettik. „Hocalara Açık Mektup“, fetva
mahiyetinde bildiriler, „Işte Meydan“ başlığını taşıyan yazılar, tebliğler neşrettik.
Bir kardeş Ribat dergisine bir mektup yazıyor ve o bildiriyi de o mektuba ekliyor.
Mektubunda diyor ki: Ya bu bildiriye cevap verirsiniz, ya benim abonemi silersiniz.
Birkaç gün sonra mektup geliyor, aboneniz silinmiştir, şu kadar borcunuz var, parayı
gönderin diyorlar. Bu mühim bir meseledir. Ribat dergisinin, Vahdet gazetesinden
daha evveliyatı vardır, eskidir, yerine oturmuş bir neşriyat vasıtasıdır. Fakat bunun
böyle demesi cidden şu hareket için mühim bir puandır. Başka türlü de diyemezler,
altından çıkamazlar. Vahdet çevresinde toplananlar, yahut da isimde vereceğim
bizim öteden beri yazılarını okuduğumuz Kerimoğlu, onun da bir dosyası var. Arzu
edildiği takdirde burada bir gözden geçirmede fayda vardır.
Açık oturum:
Biz bunları açık oturuma davet ettik. Fakat ya anlamamışlar, ya anlamak
istememişler. Son gelen bir mektup var. Onu da inşaallah sırası geldiğinde size
okuyacağız.
Ve netice:
Muhterem arkadaşlar! Netice safların ayrılması; Safları ayıracağız, ehl-i iman ehl-i
küfre, kâfirlere karşı; Ehl-i Tevhid ehl-i şirke, putçulara karşı, kemalistlere karşı. Ehl-i
ihlas ehli tavizden ayrılacak, ihlas ehli taviz vermiyecek. Bir cümle ile; Peygamberî bir
saf meydana getirmek ve gerek şirk kiri ile gerek taviz verme kiri ile ve gerekse nifak
kiri ile insanımızın kirlenmediği Peygamberi bir saf! Böyle Peygamberî bir safta yer
alıp tebliğ ve davet hizmetini yapacaksınız, onlara karışmıyacaksınız.
Geçende bana diyorlar ki: „Hocam! Bazı kuruluşlar ortadoğuda olup bitenlere karşı,
Amerika’ya karşı yürüyüş tertip etmek istiyorlar. Biz de katılacak mıyız, katılmayacak
mıyız?“ Kiminle biz bu yürüyüşte yürüyeceğiz? Kimisi taviz üstüne taviz verir, kimisi
batıl sistemde yürür, kimisi şudur, kimisi budur, her biri bir yönde ve üstleri başları
kirlidir. Biz bu üstü başı kirlilerle işbirliğine girersek,1 bizim üstümüz başımız da
kirlenir. Bu temizliği, bu berraklığı, şu hareketin temizliğini, berraklığını mutlaka
muhafaza etmek zorundayız. Bir tarafta kalacaksınız ve boş durmıyacaksınız. ve
onları çağıracaksınız. Eğer bir yürüyüş yapmak gerekiyorsa, bir vahdet yürüyüşü
yapmak gerekiyorsa, o zaman sen ilan edersin. Selman Rüştü hadisesinde olduğu
gibi katılanlar katılır.
Ehl-i küfrü Islam’a çağıracağız. Avrupa’lı olsun, Amerika’lı olsun, Rusya’lı olsun ve
benzeri hepsine mektuplar yazmak zorundayız, bildiriler göndermek zorundayız. Ehl-i
nifakı ihlasa çağırmak zorundayız. Başta devlet erkânı, Suriye’nin devlet erkânı
olsun, Irak’ın devlet erkânı olsun, Suud’un devlet erkânı olsun, Türkiye’ninki olsun,
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hepsine tebliğ mektuplarını göndermek zorundayız. Ehl-i gafleti davet etmek
zorundayız. Milletler gafletin içindeler.
Ehl-i ilmi, ilim makamında bulunanları tavizsizliğe davet etmek zorundayız. Ve
netice; Peygamberî bir saf, Kur’anî bir terbiye, sahabî bir ruh ve yeni bir nesil... Işte
hedef bu! Yepyeni bir nesil! Kur’an’dan terbiyesini alacak, sahabe ruhu ile ruhlanacak
ve Peygamberî safta yerini alacaktır. Böyle bir saf meydana getirmeden bugünün
dünyasının şartları içerisinde yemin ediyorum, yeminle söylüyorum, hem vallahi hem
billahi hiç bir yere varamayız.
Eğer bunlarla beraber yürürseniz siz de bitersiniz.Tarihin birinde, padişahlar atları
üzerinde gidiyorlarmış. Yolun kenarında öküzlerin otlamakta olduklarını görmüşler.
Içlerinde de Öküz Paşa isimli birisi var.
Paşalar öküzleri yol kenarında görünce, birbirlerinin yüzlerine bakmışlar, Öküz
Paşa’ya işaret etmişler. (Buna edebiyatta telmih ve tahriz denir.) „Işte Öküz Paşa!“ O
da işin farkında. Hemen atından atlamış aşağıya, gitmiş öküzün birinin kulağına bir
şey söylemiş. Sonra kulağını ağzına vermiş ve gelmiş atına binmiş yürümüş.
Paşalar ısrar etmeye başlamışlar, alaylı bir eda ile, „Sen onun kulağına ne söyledin,
o sana ne söyledi?“ diye sormuş. „Canım, hiç!“ demiş, „Hal hatır ettim, ben sordum
onlara, nasılsınız, ne var, ne yok dedim. Onlar da bize sordular ve ilave ettiler:
Paşam hele sen bizdensin, fakat şu eşek sürülerinin içerisinde ne geziyorsun?..“ Ve
paşalar da alacağını alıyorlar. Şimdi bu teşbih, temsil caizse, batıl sistemlerle biz
işbirliğine giremeyiz. Bunu iyi kavramak zorundayız. Buna ne Allah razı olur, ne
Peygamber razı olur, ne selim ve sağlam yapıya sahip olan müslümanlar razı olurlar.
Ve diyebilirim ki, gerek lisan-ı hal ile ve gerek lisan-ı gal ile şu esir milletler, şu Islam
âlemi sizi bekliyor. Bizim sayımız ne ki, demeyin. Sayınız mühim değil. Etrafında
toplandığınız cephe mühimdir. Hak mıdır? Tamam! Hz. Ali cemaatı şöyle târif ediyor,
Islam’ın tavsiye ettiği, teşvik ettiği cemaatı şöyle târif ediyor: „Vallahi cemaat o
kuruluştur ki, hakkın etrafında toplanan, sayıları az da olsa. Tefrika o kuruluşlardır ki,
batılın etrafında toplanan, sayıları çok da olsa!“ Saad b. Muaz (r.a.) da cemaatı şöyle
târif eder: „Islam’ın tavsiye ettiği cemaat, hakkın etrafında toplanan kuruluştur. Velev
ki, yanlız başına olsan, tek başına sen olsan!“ Işte bu cemaattır, yeter ki hak seninle
olsun. Onun için bizi kınamayın, ayıplamayın, hakkın etrafında toplandığınıza
inanıyorsanız, ki inanıyorsunuz, onun için sayınızın azlığına bakmayın. Birden bire
inkişaf eder, çığ gibi gelişir. Yeter ki, siz o Peygamberî bir safta temizliğinizi,
berraklığınızı, ihlasınızı muhafaza edin. Kalpler Allah’ın elindedir, hiç bilinmez.
Işte bugün avukatların kalplerine hükmeden ve onları şu harekete doğru yönelten ve
bugün bir takım fabrikatörleri bu harekete yönelten Allah bakarsınız ki, bütün
Anadolu’nun insanını, büyüğünü küçüğünü, erkeğini kadınını döndürüverir. Hiç
bilinmez, çığ gibi gelişir.
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Ne diyor Allahü Azimüşşan? „Ve leyensurennallahe men yensuru...“ Arapça bilenler
bilir, burada nun-u tekid, lam-ı tekid vardır. Allah kendisine, kendisinin dinine, dininin
hâkim olmasına yardım edenlere elbet ve elbette yardım edecektir! Vadi sarihtir, bu
bir Vad-i Sübhanî’dir.
Burada bir mesele kalıyor ki, o da belki insanımızın korkusudur. O korku belasını bir
türlü bazı kardeşlerimiz atamadılar. „Benim mal varlığıma el koyarlar, benim yakama
paçama sarılırlar, Türkiye’ye girmeme engel olurlar, iyisi mi ben ağzıma sahip
olayım!“ diyenler olabilir. Onlara şu ayeti okuyacaksınız: „Onlar ki, iman ettiler
(bununla iş bitmedi) ve imanlarına zulmü karıştrımadılar.“ Mevlâ arkadan şöyle
diyor, bütün bir beşeriyete ilân ediyor ve diyor ki: „Işte bunlar için emn-ü eman
vardır!“ Bunlar benim teminatım altındadır. Bunlara ben garanti veriyorum.
Iki şart: Birisi iman, birisi imanı sağlam tutma, kirletmemek. „Zulüm ne?“ diye soran
sahabe, „Ey Allah’ın Resulü! Biz bu emn-ü emane girebilmemiz için zaman zaman
nefislerimize, kendi şahıslarımıza zulmediyoruz. Bundan nasıl kurtulabiliriz?“ demiş.
„Yok, yok!“ demiş. Buradaki zulüm kelimesi sizin anladığınız manada değil. Imanınıza
şirki, putperestliği katmıyacaksınız. Şirk bugün kemalistlerin kattığı gibidir. Onlar, „Biz
Allah’a inanıyoruz! Kur’an da haktır!“ diyorlar, ama öbür taraftan M. Kemal’in
yolundayız diyorlar. Işte bu şirktir! Ne diyor Lokman Aleyhisselam, Peygamber öyle
söylüyor ve diyor ki: Salih bir kişinin oğluna dediği zulüm, „Lokman Aleyhisselam
oğluna dedi ki, sen Allah’a şirk koşma, çünkü şirk en büyük zulümdür. Şirk-i azimdir!“
Bugün Türkiye’de, hususiyle idarî çevrede şirk vardır, putperestlik manasında bir
zulüm vardır. Işte o zulme ve o zulme papuç çevirenlere, onlara iltifat edenlere,
onlara taviz verenlere katılmıyacaksınız. Katıldığınız gün imanınız paslanır, imanınız
kirlenir. Imanınız berraklığını kaybeder, imanınız artık eskisi gibi hakkı batılı göremez,
fark edemez. Bu ayeti gördükten sonra artık neden korkacaksınız, neden
korkacağız?!. Ardından geliyor: „Işte doğru yolu bulan bunlardır, hidayette olan
bunlardır!“ Elhamdulillah böyle bir garantimiz, böyle bir teminat kaynağımız olduktan
sonra düşünecek, endişe edecek, tereddüt edecek hiç bir taraf yoktur.
Sözlerimi burada bitirirken cümlenizi ve cümlemizi Rabb’imiz Teala ve Tekaddes
Hazretleri okuduğum ayet-i kerime’lerin sırrına mazhar olan kullarından eylesin!
Teşekkür ederiz!
Allah sa’yinizi meşkur etsin, Allah razı olsun!...

ZIYARET VE DAVET
25. Ekim.1992'e tekabül eden 28.Rebiülahir. 1413 tarihinde Köln-Sporthalle‘de
Hicri Yılbaşı münasebetiyle yapılan konuşmanın tam metni:
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Bismillahirrahmanirrahim
„Gerçek şu ki, insanın üzerinden dehirler (uzun zamanlar) gelip geçti. Halbuki
kendisi daha anılmaya değer bir şey değildi. Hiç şüphesiz ki, biz insanı karma
karışık bir damla sudan yarattık; onu imtihan etmekteyiz ve bundan dolayı onu
işiten ve gören yaptık. Biz ona yol gösterdik. (Artık o,) ya şükredici olur, ya da
nankör! Doğrusu biz kâfirlere zincirler, demir halkalar ve çılgınca yanan bir ateş
hazırlamışızdır. Iyilere gelince onlar, karışımı kâfur olan kadehlerden
içerler."(76. Sure, Ayet 1-5)
Tefsir ve tahlili:
Insanın ve insanoğlunun hayatı iki safhadan ibaret olup biri gelip geçici, dünya
ismini de alan imtihan yurdu, yani insanın imtihandan geçtiği deneme âlemi; diğeri de
mükâfat veya ceza âlemidir. Yani insan, bu dünyada verdiği imtihana ve aldığı
notlara göre ahiretteki yerini hazırlayacaktır. Dua edelim de Rabb'imiz hepimizi,
imtihanın da başarılı olan ve iyi not alan kullarından eylesin ve dolayısıyle zincirlere,
demir halkalara vurulup çılgınca yanan ateşe atılanlardan değil de, karışımı kâfur
olan kokusu güzel, tadı güzel, ferahlatıcı, sürur ve lezzet verici cennet suyundan içen
hayırlı insanlardan eylesin!..
Imtihan mevzuları:
Insanoğlu bilmeli ve kabul etmeli ki, kendisinin her türlü sözü, her türlü fiil ve
hareketi imtihan mevzuuna girmektedir. Yani; söylediği her kelime, attığı her adım,
kaldırdığı her el, yaptığı her türlü münasebet, her türlü kazançlar ve harcamalar ve
nihayet taşıdığı fikrî yapı ve siyasî düşünce ve arkasından gittiği ve desteklediği
zihniyet imtihan mevzularını teşkil eden unsurlardandır. Biz burada zamanın verdiği
imkân nisbetinde en önemlilerinden, önemli oldukları kadar da ihmal edilenlerden bir
kaçına maddeler halinde işaret edeceğiz:
Dünyada olup bitenler ve biz:
Dünyada olup bitenler mevzuuna giren meselelerden biri de siyasettir, siyasî
yapıdır. Siyaset demek, insan yönetimi, insan idaresi demektir. Iki türlü yönetim ve
siyaset vardır. Bunlardan biri rahmanî diğeri de şeytanîdir. Bir başka ifade ile;
bunlardan biri hak idaresi diğeri de halk idaresidir. Daha başka bir ifade ile; bunlardan
biri vahye dayanır, plan ve programını, emir ve tâlimatını vahiyden, yani Peygamber
vasıtasiyle Allah'tan alır, diğeri de insan kafasından ve hatalarla dolu insan aklından
alır ve netice itibariyle bunlardan birincisi Allah'ın rızasına ve cennetine götürür, diğeri
de Allah'ın gazabına ve cehennemine götürür. Siyasî mevzulara muşahhas misaller
vermek gerekirse:
"Hakkı Sahibine Iade; Hakkı Istemek Haktır" isimlerini alan risaleden birkaç
bölümü okutacağım;
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Bir hülâsa:
Biz, müslüman bir milletiz; Hazreti Muhammed'in ümmetiyiz; devletimiz olmalıdır ve
farzdır. Farz olan bu devlet Hilafet devletidir, Islam devletidir. Ve bugün böyle bir
devletimiz yoktur. 1924'den itibaren yoktur. Mustafa Kemal kaldırmıştır. O gün bu gün
bir devlet boşluğu vardır. Mustafa Kemal'in ve onu takib eden kemalistlerin kurdukları
devlet ve hükümetler ise meşru değildir. Niye meşru değildir? Ihanet ve hiyanet
üzerine kurulmuştur da ondan; yalan ve aldatma üzerine kurulmuştur da ondan;
milletimiz, oyuna getirilmiştir ve aldatılmıştır da ondan. Kaldı ki, kendisinin de
kemalistlerin de kurdukları ve devam ettirdikleri devlet, dinsiz bir devlettir, sarhoş bir
devlettir, meyhaneci ve kerhaneci bir devlettir. Kendileri de birer teröristtir.
Binaenaleyh, müslümanları temsil edemezler.
O halde müslümanları temsil eden bir devlete ihtiyaç vardır; yoksa ölenler cahiliyet
ölümü üzerine ölüp giderler. Tüm müslümanları ve müslüman kuruluşları birliğe davet
ettik ve dedik ki: "Cemaatler Kur'an etrafında bir araya gelsin, bir ümmet teşekkül
etsin, ümmet de şurasını seçsin, şura da yeni emirini intihab etsin!.." Kulak veren
olmadı. Kendileri de zaten layık değildi. Çünkü bir kısmı partici, bir kısmı da tavizci
idi!.. Dolayısıyle bunlar birer zalim kuruluşlardır. Zalimler ise Kur'an'ın beyanıyla,
Allah'ın ahdine nail olamazlar. O halde devlet kurma işi yine sizlere kaldı, ey cemaat!
Çünkü sizin ne taviziniz var, ne de partiniz! Her şeyiniz şeriat'a bağlı, fetvaya
dayanmakta!..
Ve netice: Bu şerefi Allah size nasib etti, Elhamdülillah! Işte şu anda devletsiniz,
Allah'ın indinde devletsiniz. Vatanınız genelde dünya, özelde Anadolu'dur. Allah,
zalimlerin, asilerin, kâfirlerin elinden alıp size teslim edecektir.
Işte bu merasim, bunun için tertip edildi ve sizler de icabet edip katıldınız!..
Ikinci bir hülasa:
BIR DAVA DILEKÇESI!..
Müddei (davacı): Ümmet!..
Müddea aleyh (davalı): M. Kemal ve kemalistler!..
Dava vekili: El-Emir ven-Naib!..
Dava mevzuu: Istirdad ve irtidad!..
Mahkeme: Şeriat (Kur'an) mahkemesi!..
Mahkeme makamı: Dünya!..
Mahkeme: Alenî (Insanlık dünyası, ilim dünyası, fikir dünyası, hukuk dünyası!..)
Şikâyet mevzuu: Şer'an ve hukuken istenilen iki şey;
1- Topraklarımızın istirdadı; (geri alınması)
2- Mücrim ve mütecavizlerin tecziyesi!
Esbab-ı mucibe:
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Yukarıda görüldü: Ümmet iddia ediyor ve diyor ki, Anadolu toprakları, yani
Edirne'den Hakkari'ye, Karadeniz'den Akdeniz'e kadar yayılan topraklar, bütünüyle
Islam aleminin bir parçasıdır, müslümanlarındır, ümmetindir!..,
Bu topraklar, her ne kadar Birinci Cihan Savaşı'nda kısmen işgal edildi ise de bu
ümmet, dişini tırnağına takarak, güç ve kuvvetini kullanarak din ve iman cevherine
istinad ederek, emir, tavsiye ve tâlimatını Kur'an'dan ve şeriat'tan alarak, yedidenyetmişe, erkek ve kadın harekete geçerek, din ve imanlarını, şeriat ve Kur'an'larını,
hilafet ve sultanlarını elhasıl din ve dünyalarını kurtarmak gayesine binaen savaş
vermişler ve düşmanlarını mağlub etmişlerdir ve bu suretle ümmetin toprakları
düşman işgalinden kurtulmuştur...
Fakat dahilî işgal başladı:
Meğer ki, asıl işgal bu imiş! Ümmet ulemasının ve ileri gelen zevatın korktukları
maalesef başlarına geldi; yağmurdan kaçarken doluya tutuldular. Hem öylesine! Ne
işgal edilmedik yer kaldı ve ne de tahrib edilmedik bir taraf! Işte yukarıda gördünüz!
Madde ve manasıyle bir ümmet ve hatta nesiller imha edildi! Ingilizler'in, Fransızlar'ın,
Italyanlar'ın ve hatta tarihi boyunca haçlı seferleri'nin yapamadıkları tahribatı Mustafa
Kemal ve kemalistler yaptılar; dünya tarihinde misli görülmemiş tahribatı yaptılar!..
Tekrar tekrar ifade ediyorum: Bu Din-i Mübin-i Ahmediyye'nin temeline (98) bomba
koydular! Sadece "Avrupalı'laşacağız, muasır medeniyet seviyesine yükseleceğiz!"
gibi laflar ettiyseler de bu milleti her yönüyle batırdılar; devleti borçlu, milleti
(Avrupa'ya) işçi yaptılar! Netice ise pek tabiî idi!
Avrupa'lılaşan iki devlet:
Bu iki devletten biri kazandı, diğeri kaybetti! Bunlardan biri Japonya diğeri ise
Türkiye'dir! Japonya kazandı! Hem öylesine: Avrupa ile, hatta dünya ile rekabet
edecek halde! Türkiye ise Avrupa'ya borçlu ve işçi!
Sebep:
Birincisi, Avrupa'lılaşırken örf ve adetinden, tarih ve kültüründen, inanç ve
yazısından milim taviz vermedi. Türkiye ise Avrupa'lılaşacağım diye ne din bıraktı ne
de iman, ne namus bıraktı ve ne de edep ve nihayet ahlak adına ne varsa hepsini
soydu soğana çevirdi! Üstelik Avrupa'nın rezaletini ve ahlaksızlığını aldı!
Ve işte Mustafa Kemal ve memleket kurtarıcılığı ve işte kemalistlerin övmekle
bitiremedikleri inkilablar ve milletseverliği ve işte "Ne mutlu Türküm, diyene!" teranesi
ve işte Türk milletinin kızlarını yabancılara peşkeş çekme!.. Ve işte Atatürk
milliyetçiliği ve işte altmış ve işte seksen öncesi ihtilal ile ve işte bugün doğuda
yaşanan kanlı olaylar: Millet evladı hep birbirini kurşunladı ve kurşunlamakta!.. Ve
nihayet işte Mustafa Kemal ve onun vatanperverliği (!)..
Kurtuluşun tek çıkar yolu:
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Tek çıkar yol; hakkı sahibine iade, idareyi ehline vermedir. Yoksa bir Islam ülkesinde
ve Islam toprakları üzerinde ne kâfir bir rejim ve ne de zalim bir idare payidar olamaz
ve ebedî kalamaz! Her gün yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya! Silah zoruyla ve baskı
rejimiyle milletimize giydirilmek istenilen inkilab elbiselerini, fırsat bulan bu ümmet
tarihin çöplüğüne atacaktır ve atmıştır da!..
Zira ümmete yakışan Islam kıyafeti ve Kur'an şeriat'ıdır. Çünkü, bu millet
müslümandır. Müslümanı ise ancak müslüman idare eder. Keza; onun hükümeti
müslüman, anayasası Kur'an, kanunu şeriat'tır!..
Işte ümmet adına davamız budur, iddiamız budur. Bu topraklar bizimdir ve bizim
hakkımızdır, bütün müslümanların hakkıdır. Her müslüman ve her kuruluş, bu davaya
katılacak ve böyle bir talebde bulunacaktır. Ve bu, aynı zamanda kendisine farzdır,
her müslümana farzdır, susması haramdır. Ve bu hakkı, kimse kimseye devredemez,
müşterek ecdad mirasıdır.
Önemine binaen, bunları bir de maddeler halinde sıralıyalım:
1- Bu topraklar ümmetindir!
2- Birinci Cihan Savaşı'nda dış düşmanlar işgal etmişlerdi!
3- Halife Vahdeddin'in tavsiyesiyle ve Anadolu'ya göndermesiyle Mustafa Kemal'in
rehberliğinde (!) millet ve ümmet ayaklanmış ve düşmanı kovmuştu!
4- Arkasından iç düşmanların, yani Mustafa Kemal ve avanelerinin istilası başladı!
5- Bu istila; tüm Islamî değerleri; din ve imanı, ilim ve hukuk müesseselerini tahrib
etti. Yerine küfrün ve kâfirin müessese ve kanunlarını getirdi ve artık her şey
kâfirleşti!
6- Kâfirleşenlerin ise, müslümanları idare etmeye hakkı yoktu. Kur'an buna
müsaade etmemekte!
7- Ümmetin idaresi yine ümmete aittir, yani müslümanlara aittir. Devleti de hükümeti
de Islam'dır! Anayasası Kur'an, kanunu şeriat'tır!..
8- Bize vekâlet veren ümmet adına biz, dava açıyor ve diyoruz ki, bu topraklar
bizimdir, sahibi biziz, ümmet de bizim ümmetimizdir. Öyle ise idare bize aittir!.. Siz
çekilin! Hak sahibleri gelsin! Gelsin de, şeriat hükmetsin!..
9- Ümmeti tanımayanlar, şeriat'ı kabul etmiyenler, bizim topraklarımızda
barınamazlar, onlar için haramdır!..
10- Ümmeti tanısalar da, şeriat'ı kabul etseler de hakkı aramadıkları, hakkı
arayanlarla beraber olmadıkları müddetçe, onlar için de haramdır! Üstelik Allah'ın
gazabı da laneti de üzerlerinedir!..
11- O halde kemalistleri de, onlara karşı sus-pus olanları da adalet mahkemesine
şikâyet ediyor, kendilerine duyuruyor ve dünya insanlığına ilan ediyoruz!..
Ey Milli Görüş! Ey Süleymaniler! Ey Nursiler! Ey Şeyhlik makamında bulunanlar ve
Ey hocalık makamında bulunanlar! Ey ben de müslümanım diyen herkes! Ve
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bilcümle erkek-kadın herkes! Hepinize söylüyorum ve diyorum ki, bu topraklar ve
idaresi bizimdir, yani ümmetindir. Ümmet de bizim ümmetimizdir. Kemalistler, ihanet
ve hiyanet ederek, hile ve dolaplar çevirerek, ecdadımızı aldatmış ve oyuna
getirmişler de topraklarımızı ele geçirmişler! Üstelik şeriat'ımızı ve mukaddesatımızı
kaldırmışlar da yerine hiç de bizimle münasebeti olmayan küfrün ve kâfirin kanun ve
sistemlerini getirmişler, milletimizi bölmüş ve parçalamışlardır ve birbirini
kurşunlattırarak topraklarımızı kana boyamışlardır ve boyamaktadırlar.
Buna seyirci kalamayız; hepimiz sorumluyuz: Hem insanlık önünde ve hem de Allah
huzurunda!..
Geliniz! Basit meseleleri, küçük hesapları ve hatta yabancı sistemleri, tavizkâr
durum ve tutumları, demokrasi ve parti sistemlerini bir tarafa bırakalım da, Tevhid
bayrağının altında ve Kur'an etrafında toplanalım; topraklar sahibine, idare şeriat'ına
kavuşsun. Kavuşsun da rahat etsin!..
Günün idaresini elinde tutanlara gelince: Mustafa Kemal de ve onun arkasından
gidenler de artık ölüp gittiler. Ve bu gidişle sizler de öyle bir yol takib ediyorsunuz!
Akıllı olunuz, tevbekâr olunuz! Inad ederseniz, mürted hükmüyle boynunuza ip
atarlar, dünyanız da gider ahiretiniz de!..
Bunu uzak görmeyin! Zira mülk Allah'ındır; iktidarı dilediğinin elinden alır, dilediğine
verir. Dün Iran'da yaptığı gibi, yarın da Türkiye'de yapar! Bu, Kur'an'ın bir beyanı,
Allah'ın bir vaadidir; zamanı geldi mi mutlaka yerini bulur, Allah sözünden dönmez.
Amenna ve saddakna!..
Bir de kaziyenin aksini görelim:
Bu topraklar Allah'ın değil midir? Hayır! diyebilir misiniz?
Şeriat uğruna akıttıkları kanlarının bedeli olarak Allah, bu toprakları Ümmet-i
Muhammed'e vermemiş midir? Hayır! diyebilir misiniz?
Bugün bu topraklar üzerinde yaşıyan müslümanlar değil midir? Hayır, diyebilir
misiniz?
Müslüman bir milletin devleti müslüman değil midir? Hayır, diyebilir misiniz?
Bir devletin müslüman olabilmesi için anayasası Kur'an olması lazım gelmez mi?
Hayır, diyebilir misiniz?
Anayasası Kur'an olmayan bir devlet Islam devleti olur mu? Hayır, diyebilir misiniz?
Islam olmayan bir devlet, kâfir bir devlet değil midir? Hayır, diyebilir misiniz?
O halde Türkiye'deki devlet, cumhuriyetin başından itibaren kâfir devlet değil midir?
Çünkü anayasası Kur'an değildir. Hayır, diyebilir misiniz?
O halde Hazret-i Muhammed'e ümmet olan herkesin Kur'an yolunda ve Tevhid
bayrağı altında ve açılan bu dava etrafında toplanıp bir araya gelmeleri, topraklarına
sahip olmaları ve şer'î idareyi, Kur'an idaresini kurmaları farz değil midir? Hayır,
diyebilir misiniz?
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Hayır, biz parti yoluyla gideceğiz veya hele daha zamanı gelmedi veya bizim
devletle siyasetle ilgimiz yoktur veyahut da şimdi cihad devri değil, zikir devridir; çek
tesbihini, otur aşağı diyerek, farz olan cihadı inkâr etmelerinden dolayı, şer'an
hükümleri kâfirlik değil midir? Hayır, diyebilir misiniz?
Bunların arkasından gidenler de aynı hükme tabi değil midirler? Hayır, diyebilir
misiniz?
Tüm partiler ve hele hele iktidarı ellerinde tutanlar; şeriat mahkemesinde, Kur'an
mahkemesinde, ilim ve hukuk mahkemesinde atalarının da, kendilerinin de küfür
yolunda, şirk yolunda bulunduklarını kabul ve itiraf edip tevbe etmedikleri taktirde
Şah'ın akibetine uğramıyacaklar mı? Cehennemi boylayıp putlarının yanına
gitmiyecekler mi? Hayır, diyebilir misiniz?
Ve nihayet üç kelime:
1- Mustafa Kemal'in de kemalistlerin de idareleri meşru değildir. Sebeb ise hiyanet
ve irtidadlarıdır.
2- Meşru idare, "Ümmet-i Muham-med"indir.
3- Ümmetin bey'atlı meşru mümessilleri de taleb ve iddia makamında olup; bir
taraftan gasib ve mütecavizlere: "Idareden çekilin!.." derken, diğer taraftan da
ümmetten olup, oyuna gelenleri ve uykuda olanları uyandırmaya devam
etmektedirler.
Alay edenler, tehdit edenler, itiraz edenler:
Bu gerçekler karşısında alay edenler, tehdit edenler ve itiraz edenler olacaktır. Bu
pek tabii bir şeydir. Hususiyle idraksizlerin ilk başvuracağı çareler bunlardır. Tarihte
de böyle olmuştur. Nuh Peygamber'i idraktan aciz olanlar, onun vahye dayanan
sözlerini dinlemediler, azdıkça azdılar. Hidayetten nasibleri olmadığı ortaya çıkınca
Nuh Peygamber de onlardan ümidini kesti. Ilahî emir üzerine gemi yapımına başladı.
Kâfirlerin kodamanları gelip geçtikçe Nuh Peygamber'i alaya alıyorlardı. Bunların
alaylarına da kulak vermeyen Nuh Peygamber'in cevabı şu oluyordu: "Bugün siz
bizimle alay ederseniz, şüphesiz ki, bir gün gelecek biz de sizi alaya alacağız."
Tehdit edenlere gelince: Onlar hakkında Kur'an şöyle diyor:
"Kendilerine açık olarak ayetlerimiz okunduğu zaman, inkâr edenlerin
yüzünde inkâr (belirtisin)i anlarsın. Neredeyse, ayetlerimizi kendilerine
okuyanlara saldıracaklar. De ki: Size bundan daha fazlasını haber vereyim mi?
Ateştir! Allah onu inkârcılara vaad etmiştir. O ne kötü dönüş yeridir." (Hac, 72)
Itiraz edenlere gelince: Onları muarazaya davet etme, yani basında açık oturuma
davet etme öteden beri bizim usulümüzdür. Nitekim bu hususta böylelerine önemli bir
notumuz var:
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Kaynağı ile, örneği ile, esbab-ı mucibesi ile evsaf ve vezaifi ile, imam ve cemaati ile
ihya edilmesine karar verilmiş olan bu Hilafet devleti, günün dünyasının gündemine
getirilmiştir.
Bu husus, her müslümanı, hatta her insanı yakından ilgilendirmektedir. Mesele
hepimizin meselesidir. Şayet şer-i şerif'e aykırı bir taraf varsa neşriyat yolu ile tenkid
ve tahlile açıktır. Zira biz, Islam'ın hakikatlarını yazma cesaretini gösterdiğimiz gibi,
hatalı bir beyanda bulunduğumuz taktirde tashih etme veya geri çekme tevazuunu
göstermesini de biliriz, Elhamdülillah!
Kabul edenler, imtina edip kabul etmiyenler ve biz:
Yukarıda da söylendiği gibi, her devirde, insanları ikiye ayırmak mümkündür: Hakkı
görebilenler, hakkı işitebilenler, hakkı düşünebilenler; gözleri kör olanlar, kulakları
sağır olanlar, kalbleri dumura uğrayanlar, dolayısıyle hakka tabi olup şükredenler,
haktan uzaklaşıp inkâra sapanlar. Nitekim: Insan Suresinin 3. ayet-i celilesi, veciz
ifadesiyle diyor ki: "Biz ona yol gösterdik; ya nimet bilip şükreder, ya da nankör
olup küfre sapar."
Biz, bir devlet ilan ettik. Daha doğrusu ihyasını ilan ettik. Yani biz, yeniden bir şey
yapmadık, yeni bir şey icad etmedik, yeniden devlet kurmadık. Var olan, mevcut olan
ve fakat Mustafa Kemal ve kemalistler tarafınan dibe-köşeye itilen ve susturulan ve
sözünün bile edilmesi hakkında yasaklar konan, cezalar getirilen bir devleti, Islam
devletini dünyanın gündemine ve insanoğlunun önüne getirdik; var olduğunu ve
varlığını ortaya koyduk ve tarihiyle, mahiyetiyle, muhtevasıyle ve delilleriyle hukuk
dünyasına getirdik... Işte bizim yaptığımız bu! Bunda şaşılacak ve yadırganacak ne
var ki?
Fakat ne yazık ki, buna, herkesten önce kemalistlerin karşı çıkması lazım gelirken,
maalesef hacılar ve hocalar karşı çıkıyor, en azından dipde-köşede konuşuyorlar
veya "Evet" demede gecikiyorlar. Sebep ise şu üç şeyden biridir:
1- Cehaletleri, yani "Insan bilmediğinin düşmanıdır" fehvasınca anlıyamıyorlar,
kavrıyamıyorlar! Esasen meselenin özünde ve yapısında bir incelik var, bir hususiyet
var; o babda söylenenleri ve yazılanları ilmî bir şekilde okuyup veya dinlemedikçe,
mevzuun içinden çıkamaz, hatta kafası karışır ve neticede inkâra sapar veya
tereddüdde kalır!..
2- Korku:
Korkuyor; Bazılarının "Evet" dememelerinin sebebi, korkularıdır; mallarından ve
canlarından korkmalarıdır. Herhalde kendi kendilerine diyorlar ki, "Biz bu işe nasıl
evet diyebiliriz? Bu, rejimle cedelleşmedir. Yarın kemalist rejim bizi yakalarsa halimiz
ne olur? Malımız da gider, canımız da! Iyisi mi bu işe "Evet" demiyelim ve
girmiyelim!..
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3- Hubbürriyaset, yani baş olma sevgisi:
Bazılarının kabule yanaşmamasının sebebi ise, baş olma sevdası veya buyruk
olma; başta kalma hırsı ve sevgisi!.. Bu hırsa kapılanlar da kendi kendilerine diyorlar
ki: "Biz bu devlet ilanına "Evet" dersek, bizim elimizdeki riyaset ve saltanat gider,
başkalarının emrine girmiş oluruz!.. Yani, sebep nefsanî; nefis yapıyorlar, hasedlik
yapıyorlar ve çekemiyorlar." Tarihte bunun örnekleri çoktur. Hatta bir çokları,
Peygamber'in hak Peygamber olduğunu ayan-beyan gördükleri halde, sırf
inatlıklarından ve çekemediklerinden ve nihayet baş olmada ve buyruk olmada
kalabilmeleri ve devam edebilmeleri için hâlâ "Evet" demede gecikmektedirler. Şunu
kendilerine hatırlatalım ki, makam hırsını bırakmadan ölürlerse pişman olacakları
muhakkaktır.
Ve netice:
Bu üç sebebi de bir sebebe irca edebilirsiniz. O da iman za'fıdır; imanları, Allah'a
olan imanları zayıftır, yani Allah'tan korkmuyorlar.
Müeyyideler:
1- Dünyevîdir: Bunları teşhir edeceğiz. Yani, falan ve filan hocalar, samimi
değillerdir; Islam'ın devlet olmasını, şeriat'ın hakim olmasını istemiyorlar. Işte
böylelerini teşhir ediyoruz; önce beldesiz ve isimsiz, sonra sözleriyle, belde (yani
şehir) isimleriyle ve sonunda da kendi isimleriyle teşhir edeceğiz, iki yüzlü olduklarını
herkese duyuracağız.
2- Uhrevîdir: Böyleleri şöyle dursun, bunlara tabi olanlara, bunların arkalarından
gidenlere Allah-ü Zülcelal azabın en şiddetlisiyle azab edeceğini haber vermek üzere
şöyle diyor:
"O gün, onların yüzleri ateşte evrilip çevirilirken: "Eyvah! Keşke biz, Allah'a
itaat etseydik, Peygamber'e itaat etseydik diyecekler. Ve ilave edecekler: "Ey
Rabb'imiz! Doğrusu biz, efendilerimize ve büyüklerimize uyduk, onların
arkalarına takıldık, onlar da bizi yoldan saptırdı. Ey Rabb'imiz! Bunlara azabtan
iki katını ver ve bunları büyük bir lanetle rahmetinden kov!" (Ahzab, 66-68)
Yoksa, bizde kaba kuvvete başvurma yoktur:
Bu arada bir parantez açıp, şu gerçeği de bütün bir dünya insanlığına tekrar
hatırlatalım ki, bizde vurma-kırma yoktur, adam kaçırma yoktur, terör hareketi yoktur
ve bu yolda tahrik ve kışkırtma da yoktur ve olmamıştır; biz Kur'an ehliyiz, biz ilim
ehliyiz, biz fikir ehliyiz, biz hürriyet ehliyiz ve biz ilmî ve fikrî zeminde kalıp hak ve
hakikatleri, Islam'ın gerçeklerini, dünya ve ahiret saadetini dünya insanlığına meşru
yoldan tebliğ etmektir, duyurmaktır; keza kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Biz,
ecdadın topraklarını, ümmetin topraklarını işgalcıların, Kemalistlerin elinden hukuk ve
adalet yoluyla alıp ve o topraklar üzerinde Kur'an nizamını hakim kılmak istiyoruz.
Nitekim:
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1- Bu hususu müteaddit konuşma ve yazılarımızda dile getirmişizdir. Ezcümle: On
beş maddelik genel prensiplerimizden biri (4. maddesi) budur.
2- "Hakkı Sahibine Iade" ismini taşıyan risalenin "Bir Dâva Dilekçesi" başlığını
taşıyan yazımızda da bu husus açıkça ifade edilmiştir.
3- Kaldı ki, on senelik tatbikat bunu göstermiştir; en ufak bir polisiye hadisesi vuku
bulmamıştır ve gösterilemez.
4- Ve biz gerçekçiyiz:
Biz "fundamentalist değiliz, hayalci değiliz, aşırı dinci değiliz"; Biz, Kur'an ne diyorsa
onu diyoruz, bizde ifrat ve tefrit yoktur. Biz, dünya insanlığının huzur ve sükununu
istiyoruz ve nihayet biz; hakkın, adaletin, medeniyyetin teessüsünü istiyoruz ve
istiyeceğiz ve bu, bizim aynı zamanda insanî vazifemizdir. Binaenaleyh, bizi kimsenin
şu veya bu uydurma ifadelerle suçlamaya hak ve selahiyyeti yoktur... Şayet bir
itirazları var ise, bir tereddüt ve şüpheleri var ise, buyursunlar açık oturuma! Hem de
basın yoluyla, hukuk yoluyla, fikir ve mantık yoluyla!..
Parantez içi bir hülâsa:
1- Avrupa'da milyonlarca müslüman vardır. Hayır diyebilir misiniz?
2- Müslümanlar olunca, Islam vardır, yani din vardır. Hayır diyebilir misiniz?
3- Islam Dini olunca, ibadeti olduğu gibi, siyaseti de vardır. Ve bunları birbirinden
ayırmak mümkün değildir. Hayır diyebilir misiniz?
4- O halde siyasetten ve devletten bahsetmek demek, dinden bahsetmektir ve
farzdır; Allah'ın kesin emridir. Hayır diyebilir misiniz?
5- Görevini yapanlar, şu veya bu şekilde, şu veya bu isim altında suçlanamaz. Hayır
diyebilir misiniz?
Dünya hızla döndüğü gibi, üzerinde yaşayan insanlar arasında da hadiseler hızla
gelişmektedir. Bu hadiselerin bir kısmı Islam'ın lehinde ise de, büyük bir kısmı
Islam'ın aleyhinde cereyan etmektedir. Biz de dünya insanlığının ve Islam ümmetinin
bir parçası olduğumuza göre lehde ve aleyhde olup bitenlere seyirci kalamazdık. Ve
işte kalmadık ve içimizden kendi kendimize seslendik ve dedik ki, bu başı boşluk, bu
devletsizlik ve bu hilafetsizlik ne zamana kadar devam edecek ve bu sebeple ölüp
gidenler hep cahiliyet ölümü ile mi ölecek? Ve buna bir son vermenin zamanı gelmedi
mi ve böyle bir fırsat artık doğmadı mı? Üstelik, Ümmet-i Muhammed içinde deböyle
bir hareketi sabırsızlıkla bekleyenler var. Bir kısmı bunu lisan-i kal ile söylemiyorlarsa
da, lisan-i hal ile söylemektedirler.
Istişare ve kabul:
Gönül âlemine doğan bu hareketin muhakemesi, neticede kuvveden fiile ve niyyete
intikal ediyor ve bu arada dış âlemde ve ehil kişilerle istişaresinin yapılması gereği
unutulmuyordu!..

- 115 -

HITABELER

Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan)

Işte biz de tebliğ hareketinin bu aşamasında; uzak ve yakın mesul kardeşlerimizle
istişare neticesi 18.Nisan.1992'ye tekabül eden 16.Şevval.1412 günü Koblenz
şehrinde yapılan bir toplantıda "Islam Devleti"nin ihyasına ve ilânına karar verdik ve
bilfiil ilan ettik.
Başlıklar:
Islam Devleti'ni ilan etme senesinin ilk Hicrî Toplantısı, elbette geçen senelere
nazaran daha görkemli ve daha heyecanlı olacaktı ve öyle de oldu! Hazırlanan
konuşmanın başlıkları da mühimdi. Işte birkaç başlık altında devam eden
konuşmanın, ilk serlevhası "Dünyada olup bitenler ve biz" tâbirini taşıyordu. Bugün
işleyeceğimiz mevzu, "Mescid-i Dırar'lar ve biz" serlevhasıyla olacaktır:
Mescid-i Dırar ve Mescid-i Takva:
Önce bu mevzuyla ilgili ayetleri görelim:
"Ol kimseler ki, mü'minler arasına tefrika sokmak ve daha önce Allah ve
Resulü'ne karşı savaşmış olan (adamın gelmesini) gözetmek için bir mescid
yapanlar da var. Iyilikten başka bir niyyetimiz yoktu diye de yemin edecekler.
Halbuki Allah, onların yalan söylediklerine şahitlik eder.
Sen, bunun içinde hiçbir zaman durma! Daha ilk günden takva temeli üzerine
kurulan mescid, içinde durmana daha layıktır ve daha müstehaktır. Onda
tertemiz olmayı seven erler vardır. Allah ise, tertemiz olanları sever.
Binasının temelini, Allah korkusu ve rızası üzerine kuran kimse mi hayırlıdır,
yoksa binasının temelini göçecek bir yarın kenarına kurup onunla birlikte
kendisi de cehennem ateşi içine yuvarlanan kimse mi? Allah zulme sapan bir
topluluğa hidayet vermez.
Onların kalpleri parçalanmadıkça kurdukları bina kalblerinde bir şüphe olarak
sürüp gidecektir. Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibi olandır." (Tevbe, 107110)
Ayetlerin nüzul sebebi:
Ayetler Rahib Ebu Amir hakkında nazil olmuştur. Bu kişi müslüman olmuştu. Fakat
Kayzere gidip tenassur, yani Islam'ı terk edip hıristiyan olmuştu. Bu arada tekrar geri
dönüp geleceğini adamlarına vaadetmişti. Adamları ise, bir mescid inşa ettirip
Rahib'in gelmesini bekliyorlardı.
Tefsir ehlinin beyanına göre, Beni Amr, Kuba Mescidi'ni yaptılar, Peygamber'e
(s.a.v.)'e adam gönderip yeni mescidde namaz kılmasını istediler. O da gelip orada
namaz kıldı. Bunun üzerine Ebu Amr, "Biz de böyle bir yola gideriz..." dediler. Ve bu
maksatla Allah Resulü'ne geldiler ve gelip namaz kılmalarını istediler. O sıralarda
Tebük seferine çıkma hazırlığı içinde bulunduğundan mazeret beyan ederek,
dönüşümde gelirim..." diye cevap vermişti.
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Dönüşünde hazırlanıp gitmek üzere iken, Tevbe Suresi'nin işte bu ayetleri nazil
oldu. Peygamber, gidip namaz kılmaktan vazgeçti. Birkaç kişi gönderip o mescidi
yıktırıp yaktırdı.
Ayetlerin tefsir ve tahlili:
Birinci ayet-i celile'de dört tâbir geçmekte: Dırar, küfür, tefrika ve irsad. Dırar
kelimesi, terkib itibariyle meful-i lehtir, yapılan işin sebep ve gayesi! Yani ortada
yapılan bir iş vardır: Mescid yapılması! Gayesi ise, Allah rızası değil; dırardır, zarar
vermedir, hem de en azından iki yönden! Çünkü, "Dırar" kelimesi bab itibariyle
müfaaledir; karşılıklı zarar verme ve zarar görme. Evet mescid-i dırar'ların yapılışında
iki tarafın, iki cemaatın zararı vardır: Yapanlar zarar eder, niyetleri kötü olduğundan
bir kerecik bile fayda göremezler; yaptıkları masraflar sevaba değil, günaha
girmelerine ve cehenneme gitmelerine sebep olur. Nitekim:
Ikrime'nin ifadesine göre, Hz. Ömer, yapanlardan birine sormuş ve demiş ki, bu
mescidin inşasında senin ne gibi yardımın oldu? O da "Sariye" ismindeki mal varlığını
vermekle yardım ettim, diye cevap verir. Bunun üzerine Hz. Ömer der ki: "Sariye ile
seni müjdelerim! Sariye boynunda olarak cehenneme gireceksin!.."
Parasıyla cehennemi satın alma işte buna denir: Hem para vereceksiniz, mescidin
inşasına yardım edeceksiniz, hem de bu yüzden cehenneme gideceksiniz.
Işte iki zarar! Dahası da var! Böyle bir mescid yapanların da o mescidde kıldıkları
namazlar kabul görmeyecek, o camiye gelenlerin kıldıkları namazlar da! Işte
karşılıklı iki zarar daha! Bir üçüncü zarar daha var: O da yaptırdıkları camiileri
sebebiyle, takva esası üzerine kurulan camiilere gitmiyecekler, Islam'ın gerçeklerini
dinleme fırsatını bulamıyacaklar ve içinde bulundukları sapıklığın içinde ölüp
gidecekler. Bunun ötesinde bu kabil ve bu niyetle yaptırılan camilerin zararı, ümmetin
varlığına da tesir edecek, küfre karşı, kıyamet sabahına kadar bir araya gelip birlik
sağlıyamıyacaklar, küfrün ve kâfirin karşısında perişan olup gideceklerdir. Nitekim:
Bir zamanlar devrin sözüm ona Diyanet Işleri Başkanı, kendisine: "Bu mescidleri ve
bu kültür merkezlerini niye yaptırıyorsunuz?" diye soran muhabire şu cevabı vermişti:
"Devletimizi ve millî varlığımızı aşırı uçlara karşı korumak için!.."
Bu zihniyettekilerin sözlüğünde "Aşırı uç" tâbiri komünistler ve şeriatçılardan
ibarettir. Komünistlerin camilerle pek ilgisi yoktur. O halde bu tabirle kastedilen mânâ,
şeriat'ın hakim olmasını ve devlet olmasını isteyenlerdir. Keza o devrin Diyanet Işleri
Başkan yardımcısı, bir camii toplantısında yaptığı bir konuşmada: "Şeriatçılara geçit
vermiyeceğiz!.." demişti ve bu söz, Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde yer almıştı.
Mescid-i Dırar ve kâfirleşme:
Dırar ayetinde "ve küfren" tabiri geçmekte ve ikinci meful-i leh olarak tâlillendirip
mescidin yapılışına illet ve sebep gösterilmektedir. Kurtubi şöyle diyor:
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"Çünkü mescid-i dırar'ı yaptıranlar, Mescid-i Kuba'ya da ve Mescid-i Nebeviyye'ye
de hürmet edilmesinin lüzumuna itikad etmiyor ve inanmıyorlardı. Ve böyle bir itikad
ise onları kâfirleşmeye götürmüştür. Çünkü, gerek Peygamber mescidi olsun ve
gerekse Mescid-i Kuba olsun, takva esasına göre inşa edilmiş; Islam'ın hükümleri,
yani, bütünüyle, ibadet ve siyasetiyle anlatılmış ve nihayet müslümanların birlik ve
beraberliği hedeflenmişti. Mescid-i Dırar'ı yaptıranların gaye ve maksatları ise, hiç de
böyle değildi! Onların maksat ve niyetleri, hiç olmazsa müslümanların bir kısmını
kendilerinin yaptırdıkları camiye çekip, en azından onları avutup uyutmak ve
dolayısıyle onların takva esası üzerine kurulan mescidlere gidip şeriat'ı bir bütün
olarak öğrenmelerini engellemkti. Bu suretle küfre ve kâfire hizmet ederek
kâfirleşiyorlar!..
Mescid-i Dırar ve tefrika:
Tefsir sahibi, bu ifadeyi de şöyle mânalandırıyor: Onlar böyle bir mescid yapmakla
Islam cemaatını bölüyorlar ve bu suretle sayıları az da olsa insanların gidip
Peygamber (s.a.v.)'i dinlemelerine ve Islam'ı bir bütün olarak öğrenmelerine engel
teşkil etmiş oluyorlar!..
Cemaatleşme:
Bu da gösteriyor ki, cemaatleşmekten en büyük maksat ve en bariz hedef kalplerin
te'lifi, Allah ve Peygamber'e itaat yolunda ve yönünde sözbirliği yapmak,
müslümanlar arasında saygı ve sevginin pekiştirilmesiyle olacak! Bir taraftan ünsiyet
hasıl olacak ve diğer taraftan da yüz yüze gelmek suretiyle, birbirlerine karşı
içlerindeki hased ve kin gitmiş olacak ve neticede Islam kardeşliği tam teessüs ve
teşekkül etmiş bulunacaktır. Işte takva esası üzerine kurulan mescidler ve camiler
varken, mü'minleri ayrılık ve gayrılığa götüren mescidler yapmak ve yukarıda
dediğimiz gibi, müslümanların bir kısmını o kabil mescidlere çekip ikiye bölmek ve
neticede müslümanların arasını açıp hakkın etrafında birlik olmasına ve nihayet
Islamî manada cemaat olmalarına mani olmak değil midir? Bundan daha büyük fitne
ve zarar var mıdır?
Allah ve Resulü'ne savaş açanları bekleme:
Dırar mescidi hükmüne girenlerde, Allah ve Resulü'ne savaş açanların arzularını ve
rızalarını kazanma da vardır. Bu kabil mescidleri yapanlar, ister o hareketlerinin böyle
bir neticeye götüreceğini bilsinler, ister bilmesinler, fark etmez! Takva mescidleri
dururken kendi başlarına ve fetvası alınmadan, ayrı mescidler yapma yoluna
gitmeleri kâfi gelecektir.
Ayette geçen "Allah ve Resulü ile harb etmiş olanı beklemekden" maksat, Rahib
Ebu Amır'dır. Zira bu adam Peygamberimiz'e şöyle demişti:
"Kim seninle savaşırsa, onun tarafına geçip seninle savaşacağım!.."
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Bu adam, Peygamberimiz'e savaş açanların yanında yer almış, Huneyn Savaşı'na
kadar müslümanlarla savaşmıştır. Nihayet, Huneyn Savaşı'nda hezimete uğramış ve
Rum iline geçerek hıristiyanlaşmıştır. Bununla da kalmamış, Medine'deki münafıklara
haber göndermiş ve onlara demiş ki: "Gücünüzün yettiği kadar silah ve kuvvet
hazırlayın ve bir de bir mescid yaptırın (Muhammed'in cemaatını bölün!) Ben
Kayzer'e gidiyorum, Muhammed'i Medine'den çıkarmak için bir ordu ile geleceğim!.."
demişti.
Işte Rahib Ebu Amir! Işte yaptırdığı Dırar mescidi ve işte yapanların maksadı ve
neticede vermek istedikleri zarar ve kâfirleşmeleri!.. Ve işte kürsüsünde ve
minberinde şeriat anlatılmayan, üstelik şeriat'ı ve Islam'ın devletini anlatanlara,
düşman kesilenler ve işte Diyanet'in ve particilerin açtıkları ve kontrollerinde
bulundurdukları camiiler, Mescid-i Dırar mevzularına girmez mi?
Şimdi size onbeş gün mühlet! Bu sualin cevabını düşünün ve araştırın!.. Gelecek
sayıda tekrar beraber olacağız!..
Birbirine ters ikiler:
Iki mescid: Bunlardan biri mescid-i dırar, diğeri ise mescid-i takva!
Iki cemaat: Bunlardan biri dırar cemaatı, diğeri ise takva cemaatı!
Iki imam: Bunlardan biri dırar imamı(bel’am), diğeri ise muttakî imam!
Birbirine ters ikilerin tarihteki örnekleri:
Öyle bir mescid düşünün ki, inşasındaki niyeti de, cemaatına katılmada, imamına
tabi olma da, seni bir taraftan Allah'ın azabından ve gazabından korunmaya
götürürken, diğer taraftan da Allah'ın rızasına ve cennetine götürmektedir. Bir de bir
mescid düşünün ki, inşası, yani yapımı, yapımındaki masrafı ve maksadı ve
cemaatına gidip katılma veya imamının arkasında namaz kılma ve nihayet gidip
kürsü ve minberini dinleme seni Allah'ın rızasına değil gazabına, cennetine değil,
cehennemine götürüyorsa ve götürecekse, akıl sahibi bir müslüman böyle bir
mescide yardım eder mi, böyle bir mescide gidip cemaatına katılır mı, böyle bir
mescidin imamının arkasında namaz kılar mı veya böyle bir mescide gidip kürsüsünü
veya minberini dinler mi? Hayır! Gitmez ve gidemez! Hiç olur mu? Cami
yaptıracaksınız veya yardım edeceksiniz, cemaatına katılacaksınız veya imamının
arkasında namaz kılacaksınız ve kürsüsünü dinleyeceksiniz; neticede bütün bunlar
sizi hayra ve sevaba değil, şerre ve günaha götürecek; Allah'ın rızasına değil,
gazabına götürecek, cennetine değil cehennemine koyacak! Hiç olur mu böyle bir
şey? Maalesef oluyor, hatta olmuş bile! Bugün de oluyor ve olmakta, yarın da olur ve
olacaktır! Insanoğlu bu ya; şeytanın, hele hele kemalist zihniyetteki, partici
zihniyetteki, ırkçı zihniyetteki ve daha bilmem herhangi fasit bir zihniyetteki göze
görünen şeytanların arkasına takılmasın veya kucağına düşmesin, tesiri altında
kalmasın, böyle camilere gider, böyle camilere yardım eder, böyle camilerin
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cemaatına katılır, böyle camilerin kürsü ve minberini dinler ve nihayet Allah'ın
gazabına uğrayıp mel'un olan, minber ve kürsüsünde şeriat'ı anlatamayıp Islam'ın
devletinden söz etmez, günün put ve tağutlarını gündeme getirip tanıtmaz ve nihayet
bel'am olup A'raf suresinde köpeklerle, Cuma suresinde eşeklerle temsil edilen
imamların arkasında namaz kılar, hocaları dinler; öbür taraftan ise "Takva esası"
üzerine bina edilmiş camilere gitmez, üstelik imamına da cemaatına da düşman
kesilirse; işte böyle olan cami ve mescidler birer mescid-i dırardır!..
Ve işte böyle mescidlere gidip kıyam etmek, namaz kıldırmak veya kılmak, cemaat
olup hareketlendirmek, para yardımında bulunup inşa, tamir veya ihya etmek
yasaktır, günahtır ve haramdır; seccadesini cennetin bahçesine değil, cehennemin
çukuruna sermiş olur ve neticede dünyası da hüsran, ahireti de hüsran olur!.. Kur'an
şöyle der:
"Bu mescidde ebediyen kıyam etme (böyle mescidlere gidip sakın namaz
kılma)! Daha ilk günden takva üzere (şirki reddetmek, tağutu reddetmek, putu
reddetmek; hakka sahib çıkıp Tevhid bayrağını asmak ve ne pahasına olursa
olsun, taviz verme yoluna gitmemek ve nihayet kürsü ve minberinde, yasak
olmasına rağmen, şeriat'ı ve Islam devletini haykırmak üzere) kurulan
mescidlere gidip namazını eda etmen elbette daha doğru ve daha layıktır! Ve
aynı zamanda böyle mescidlerde öyle erler vardır ki, tertemiz olmayı (çevreleri,
evleri, elbiseleri, bedenleri kirden ve pastan temiz; meydanları ve binaları resim
ve heykelden temiz, dilleri yalandan,imanları şirkten temiz, putların, tağutların
isimlerini bile ağızlarına almazlar; gönülleri puttan, tağut ve Hübel sevgisinden
tertemiz olmayı severler); Allah ise tertemiz olanları sever."
Zalim imamlara sahip mescidler de mescid-i dırardır:
Zalim imam ise ikiye ayrılır. Bunlardan birincisi, bizzat kendisi zalim, diğeri ise hem
kendisi, hemde onu tayin eden zalim.
Bizzat kendi nasıl zalim olur?
Yukarıda da işaret edildiği gibi:
a) Hak üzere yürüyen, Kur'an'ın devlet olmasını hedefleyen, peygamberî bir metodu
metod olarak kabul eden ve bu metodla Kur'an devletine giderken, yolda ne pahasına
olursa olsun, asla taviz vermeyen ve bilcümle parti gibi, ırkçılık gibi, milliyetçilik gibi,
demokrasi gibi sistemleri şiddetle reddeden bir cemaat varken ve böyle bir cemaatın
devam ettiği cami varken, yeni camiler açıp veya kiralayan ve bu suretle mezkur
cemaatı bölen veya ortada kalmış kişileri aldatıp iğfal eden ve bu suretle "Tevhid'e
evet, tağuta hayır!" diyen ve asla taviz vermeyen ve nihayet takva sıfatı üzerine bina
edilen mescidlere gitmelerine engel olan imamlar, birer zalim imamdır. Açtıkları ve
yaptırdıkları camiler de birer mescid-i dırardır.
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b) Bir imam düşünün ki, zalim bir makam tarafından tayin edilmiştir. Mesela onu
tayin eden bir gayr-i müslimdir, onu tayin eden bir kemalisttir, onu tayin eden bir
ırkçıdır, onu tayin eden bir particidir veya onu tayin eden, tayin ettiği imamın kürsü ve
minberinde puttan, tağuttan, hübelden, kemalizmden, M. Kemal'den bahsetmesini
istememektedir. Işte böyle makam veya kuruluşların tayin ettikleri imamlar da, zalim
imamlardır ve böyle imamların imamlığını yaptıkları mescidler de birer mescid-i
dırardır.
Ulema şöyle diyor:
Bir kimse bir zalime imam olursa, onun arkasında namaz kılınmaz, ancak özrü zahir
olursa veya tevbe ederse müstesna!
Zira Amr oğulları ki, Mescid-i Kuba'yı yaptırmışlardı. Mücemma b. Cariye'nin gelip
Mescid-i Kuba'da kendilerine namaz kıldırmasını Halife Ömer'den istemişlerdi. Hz.
Ömer, "Hayır, olmaz dedi. Çünkü o, Mescid-i dırar'da imamdı!" Mücemma: "Ya
Emir'el-Mü'minin! Bana karşı acele etme! Allah'a yemin ederim ki, ben onlara namaz
kıldırdım ve fakat onların kalplerinde gizlediklerini bilmiyordum! Eğer bilseydim onlara
gidip namaz kıldırmazdım! Ben kıraatı düzgün olan bir gençtim, onlar ise cahiliyet
devrini yaşamış ihtiyar insanlardı!.." Bunun üzerine Halife, onu mâzur gördü ve
Mescid-i Kuba'ya gidip namaz kıldırmasını ona emretti. (Tefsir-i Kurtubi, c. 5, s. 3094)
Günümüzün imamları mâzur mudurlar?
Bir imam düşünün ki, tayini kemalistler tarafından yapılmıştır; bir imam düşünün ki,
tayini particiler tarafından yapılmıştır; bir imam düşünün ki, tayini ırkçılar tarafından
yapılmıştır; bir imam düşünün ki, tayini tavizciler tarafından yapılmıştır.
Böyle bir imam üzerinde duralım ve birbirimize soralım: Bu imam, kendisini tayin
eden ferd veya makamın, merci veya kuruluşun zalim olduğunu biliyor veya bilmiyor!
Bilmiyorsa o cahildir, Islam'ı, Islam'ın siyasetini bilmiyor, hakkı batıldan ayırt edemiyor
veya hakkı batıla karıştırıyor. Cahiller ise imamete ehil değillerdir. Ve şayet
kendilerini tayin edenlerin birer zalim, yani birer kemalist, birer partici, birer ırkçı, birer
tavizci olduklarını biliyor, o zaman da kemalizmin şirk olduğunu, particiliğin tağut olup
Islam'da yeri olmadığını, ırkçılık ve milliyetçiliğin, taviz vermenin Islam'da yeri
olmadığını, Allah'ın ayetlerini, Islam'ın hakikatlerini ketmetmenin haram olduğunu,
lanete götürüp insanı mel'un yapacağını kendisini tayin edenlere bir bir anlatması
lazımdır. Şayet anlatmıyorsa kendisi mel'un olur, bel'am olur ki, mel'unun da,
bel'amın da arkasında namaz kılınamaz.
Zaruret de yok:
Böyle bir imam, kendisini zaruret yönünden de mâzur sayamaz. Çünkü, onun
imamlığı kabul etmede hayat tehlikesi veya bir uzvunun kesilme tehlikesi yoktur ve
bahis mevzuu olamaz!

- 121 -

HITABELER

Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan)

Binaenaleyh, kemalist camilerde, partici camilerde, ırkçı ve milliyetçi camilerde ve
nihayet tavizci camilerde imamlık yapanlar şer'an mâzur sayılmazlar!..
O halde derhal tevbe etmeleri şarttır. Bunların tevbesi ise, hakkı ihya, batılı terk
etme şeklinde olacaktır.
"Batıl Sistemler ve Hocalar" başlığını taşıyan bildirimizde de etraflı mâlumat vardır.
Önemine binaen burada da hülaseten tekrar edelim:
1- Batıl kuruluşlardan birinde imamlık yapıyor. Maksadı ise para! Böyle imamların
arkasında kılınan namazlar, en azından mekruhtur.
2- Maksadı aynı zamanda batılı terviç ve cazib hale getirme ve batıllıların ayakta
durması ve sayılarının çoğalması.
Böylelerinin arkasında kılınan namazlar en azından haramdır, küfre düşme ve
mel'un olma tehlikesi vardır.
3- Kemalist rejimi savunuyor. Böylelerinin arkasında namaz kılınması şöyle dursun,
öldükleri zaman bunların cenaze namazları dahi kılınmaz. Çünkü, bunlar mürteddir.

Cemaleddin Hocaoğlu'nun 1993 1414 Hicrî Yılbaşı Toplantısı'nda Yaptığı
Konuşmanın Tam Metni:
Tebliğ devresinde üçüncü bir merhale!..
Esirgeyen, bağışlayan Allah’ın adıyla!
"Yeryüzünde yürüyen hiç bir hayvan ve iki kanadıyle uçan hiçbir kuş yoktur ki,
(onlar da) sizin gibi birer ümmet olmasınlar (durumları, ecelleri takdir edilmiş,
yazılmış olmasın). Biz kitabta hiçbir şeyi eksik bırakmamışızdır. Sonra onlar
Rabb’lerinin huzurunda toplanacaklardır.“ (Enam, 38)
Ayette umumiyetle şu meseleler vardır:
1- Hayvanlar da, kanatlı olsun, kanatsız olsun; (doğma, yaşama, barınma,
rızıklanma, Allah’a kul ve mahluk olma, Rabb’lerini tesbih etme ve tesbihle mükellef
olma ve nihayet indallah bir ecele sahip olma ve günü geldiğinde dünyadan ahirete
göç etme ve saire yönünden) sizin gibi birer ümmettirler.
2- Evet herşeyin, ama herşeyin mutlaka kitabta yeri vardır. Zira kitapta (Levh-i
mahfuzda veya Kur’an’da) Allah Teala hiçbir şeyi noksan bırakmamıştır; hepsine yer
vermiştir.
3- Sonra bu ümmetlerden her biri Rabb’lerinin huzurunda icra edilecek adil
mahkeme önünde, birbirlerinden haklarını almak üzere veya görevlerini yapıp
yapmadıkları sorulmak üzere toplanacaklardır. Zira bir hadiste varid olduğuna göre,
„Döğüşen iki koyunun boynuzsuzu, boynuzlusundan hakkını alacaktır.“
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„Gaybın anahtarları O’nun yanındadır. Onları O’ndan başkası bilemez. O,
karada ve denizde herşeyi bilir. Düşen bir yaprak, -ki mutlaka- onu bilir. Yerin
karanlıkları içine gömülen tane, yaş ve kuru hiçbir şey yoktur ki, apaçık bir
kitapta olmasın!“ (Enam, 59)
„Şüphesiz ki, şu Kur’an, yolun en doğrusunu gösterir ve iyi işler yapan
mü’minlere, kendileri için büyük bir ecir olduğunu müjdeler.“ (Isra, 9)
Mevzumuz: Tevhid ve Tevhidat:
Allah vardır ve birdir!.. Çünkü, kâinat vardır ve ortadadır. Kur’an gelmiştir ve
elimizdedir. Bu iki kitap, Allah’ın var olduğuna dair iki büyük delildir. Ve bütün bu
gerçekler, gerçek ilim adamlarının şehadetiyle sabittir. Yani ilim adamları, Allah’ın
varlığı gerçeğinin üç şahidinden biridir. Âl-i Imran Suresi, 18. ayetiyle bu hususu ifade
etmektedir.
Pastör ne diyor: „ Ben bir mikrobun varlığıyle Allah’ın varlığı gerçeğini isbat
ederim.“ Merhum Eşref Edib Efendi’nin „Garb mütefekkirlerine göre Kur’an-ı
Kerim“ isimli eseri okunduğunda, yetmiş kadar dünya ilim adamının bu yoldaki
şehadetleri kendini gösterecektir. Bu arada aynı zamanda bir devlet adamı olan
Bismarck da şöyle der:
„Ben, mevcut dinî eserleri tedkik ettim. Herbirini, değil bütün insanlığın, bir
ailenin bile saadetini teminden uzak gördüm. Fakat Muhammedîlerin kitabı
müstesna! Zira ben, Kur’an-ı tedkik ettim, her kelimesinde büyük hakikatler
gördüm. Ey Muhammed! Sana muasır bir vücud olamadığımdan dolayı
müteessirim! Fakat manevî huzurunda hürmetle eğilirim!..“
2- Kur’an-ı Kerim:
Evet, Hz. Allah’ın kulu ve Hz. Muhammed’in ümmeti olarak, Avrupa’daki
müslümanlara Tevhidî tebliğ ettikten sonra, Anadolu insanına tebliğatımızı yapmaya
çalışmış, tebliğ görevimizin üçüncü merhalesi olan Islam âlemine ve dünya
insanlığına Tevhid akidesini tebliğ edip duyurmak üzere, dünya turuna çıkmış
bulunmaktayız. Ve bu seferimiz sırasında mü’minlere takvayı, münafıklara ihlası,
müşriklere Tevhid’i ve inkârcılara da Allah’ın varlığının tebliğatını veya tekrarını
yapmak ve ulaştırmak suretiyle ümmet olma görevimizi yapacak ve bu suretle hem
insanlığın önünde ve hem de Rabb’ülâlemin’in huzurunda mesuliyetten kurtulmaya
çalışacağız ve çalışmaktayız.
Bu arada şunu kaydetmeliyim ki, Islam; bir asra yakın bir zamandan beri kendi
kaynaklarına dayanarak, ehil eller tarafından öğretilmedi, onun tâlim ve terbiyesi
yapılmadı; onun için dünya insanı Islam hususunda cahil kaldı ve hatta ona düşman
kesildi ve bunun çok acı bir neticesidir ki, Islam’dan nefret etmekte ve müslümanlığı
gericilik addetmektedir. Gerçek müslümanımız; şartların bu derece ağır olmasına
bakmadan, üzerine düşen tebliğ görevini yapmaya çalışmalı ve bir takım sıkıntı ve
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cezalara mâruz kalacağını bilse de, bu önemli ve aynı zamanda Peygamber mirası
görevi ifa yolunda yılmamalıdır. Ve netice itibariyle şunu tekrar edelim:
Tevhid nedir? Kur’an nedir? Hz. Muhammed kimdir? Din nedir? Şeriat nedir? Yeni
dünya düzeni nedir? Ve benzeri suallerin cevaplarını, yerine göre baştan başlamalı,
gerektiğinde tashih, yerine göre de ikmal etmelidir.
Evet; dünya insanlığına Kur’an-ı Kerim’i tanıtmak da, Ümmet-i Muhammed’e düşen
vazifelerin ikincisidir.
Ve demeliyiz Kur’an, Allah tarafından insanlığa gelen son kitabtır; kendisinden sonra
artık bir kitab daha gelmiyecektir, dolayısıyle kıyamete kadar gelecek insanlığın
kitabıdır ve insanoğlunun her asırdaki ihtiyacını karşılıyacaktır ve karşılamaktadır.
Muhatabları dünya insanlığının tümüdür; hepsine hitab etmekte ve hepsini muhatap
almakta, talep ve tekliflerini istisnasız erkek-kadın herkese yapmaktadır. Bundan
dolayı, kendisine cihanşümul ünvanı verilmektedir...
Fakat ne yazık ki, günümüz dünyasının insanı Kur’an’ı bu vasfiyle bilmemektedir ve
bilememektedir. Neden? Yukarıda da söylediğim gibi, uzun zamandan beri bu kitabın
târifi, talimi ve taallümü yapılmadı ve yapılamadı, ihmal edildi ve hatta hor görüldü ve
görülmektedir. Bu görev size düştü, ey şu salonu dolduran Ümmet-i Muhammed!
Sizler, bir taraftan bu büyük kitabın ilmini yapacaksınız, bir taraftan da tebliğatını ve
tanıtımını yapacaksınız ve diyeceksiniz ki, insanlığa tarihi boyunca (104) kitap
gelmiştir ve hepsi, zamanında görevini yapmış ve miyadını doldurmuştur; artık
kendisiyle amel edilmesi yanlış olur ve bütün emekler boşa çıkar. Hususiyetine
binaen söylüyorum: Hıristiyanlar ve yahudiler de bundan vareste kalamazlar; onların
da Kur’an’a dönmeleri ve bununla amel etmeleri farzdır ve şarttır.
Esasen Kur’an, kendinden önce gelmiş ve geçmiş kitapların mana ve muhtevalarını
beraberinde getirmiştir ve yirmi civarındaki ayetiyle onları da tasdik ve tasvib
etmektedir ve demektedir ki:” Bana iman, onlara imandır, benimle amel, onlarla
ameldir!”. Ve ilaveten diyor ki:” Aslında hepimiz aynı kaynaktan gelmekteyiz ve
aynı gayeyi gütmekteyiz!”...
3- Din birliği:
Evet; din birliği vardır; bütün dinler Islam’dır ve Islam’dan ibarettir, Hz. Adem’le
başlar, bütün peygamberlerin tebliğ ve telkininden geçerek, nihaî ve mükemmel
şeklini son Peygamber Hz. Muhammed’le bulur ve tastamam olur. Kur’an şöyle der:
„Allah’ın indinde muteber ve makbul olan din, sadece Islam Dini’dir. Ehl-i
Kitab, kendilerine ilim geldikten sonra sırf aralarında kıskançlıktan ötürü
ayrılığa düştüler. Kim Allah’ın ayetlerini inkâr ederse, bilsin ki, Allah hesabı
çabuk görendir.“ (Ali imran, 19)
„Kim Islam’dan başka bir din ararsa, bilsin ki, o din ondan kabul
edilmiyecektir. O ahirette de kaybedenlerden olacaktır.“ (Âl-i Imran, 85)
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Islam Dini’nin hususiyetleri:
a) Din Allah kanunudur;
b) Evrenseldir. Yani dünya dinidir, kâinat dinidir;
c) Dünya hayatını da, ahiret hayatını da içine alır;
d) Evrensel hukuka sahibtir; yani getirdiği hukuk, dünya hukukudur. Marmadüke
şöyle der: „Halikın hukukiyle mahlukun hukuku, ancak Islamiyet tarafından tarif
edilmiştir.“
e) Evrensel ahlaka sahibtir, yani getirdiği ahlak, dünya ahlak sistemidir. Iki kelime ile
hülâsa edilebilir. Bunlardan biri tazim, diğeri ise şefkattir. Yani büyüklere saygı,
küçüklere merhamet ve şefkattir. Bu, Hz. Peygamber’in bir hadisinden mülhemdir.
f) Evrensel ilme sahibtir; her ilme netice itibariyle yer vermiştir; Kur’an’ın beyaniyle
tabii ilimler arasında bir çelişme bulamazsınız. Ancak Kur’an’la ilim arasında bir fark
vardır. O da: Ilim, araştırmalarında neticeye doğru gider, Kur’an ise neticeyi önceden
bildirir. Ve ikisi de nihayet hakda birleşirler.
g) Evrensel kitaba sahibtir; kütüb-i semaviyenin bir uzantısı ve hülasasıdır. Kâinatın
fihristi, insanlığın anayasasıdır. Hukuk sistemini de beraberinde getirmiştir. Kur’an
şöyle der:
„Işte benim dosdoğru yolum budur. Buna uyun; başka başka yollara
uymayın;Yoksa dağılır, O’nun yolundan uzaklaşırsınız. Allah’ın tavsiye ettiği
budur, ola ki takva ehli olasınız.“ (En’am, 153)
h) Evrensel bir Peygamber’e sahibtir. Zira Hz. Muhammed dünya peygamberidir.
Ve hatta onun peygamberliği cin ve inse şamildir. Kur’an şöyle der:
„Ey Muhammed! Seni bilumum insanlara peygamber olarak gönderdik. Bir
müjdeci ve bir uyarıcı olarak. Lakin insanların çoğu bunu bilmezler.“ (Sebe, 28)
Bir başka ayette:
„Ey Muhammed! Seni bütün âlemlere rahmet olarak gönderdik.“ (Enbiya, 107)
i) Mülkiyet hakkı; komünizmde devletin, demokraside ferdin, Kur’an’da ise
Allah’ındır. Buna dair Kur’an’da ayetlerin sayısı çoktur.
j) Aile birliği vardır ve evrenseldir; Irkçılık ve milliyetçilik yoktur; ümmet vardır. Kur’an
şöyle der:
„Ey insanlar! Biz, sizleri bir erkekle bir dişiden yarattık; tanışasınız diye
milletlere ve kabilelere ayırdık. Ve sizin Allah indinde en şerefliniz, en çok takva
ehli olanınızdır. Şüphesiz ki, Allah, herşeyi hakkıyla bilen ve her şeyden
hakkıyla haberdar olandır.“ (Hücurat, 13)
k) Ibadet birliği vardır. „La mâbude illa hu!“ bunun veciz bir ifadesidir. Kur’an şöyle
der:
„De ki, Ey kitab ehli! Bizim ve sizin aranızda eşit olan bir kelimeye gelin: Yalnız
Allah’a ibadet edelim ve O’na hiçbir şeyi şirk koşmıyalım; birimiz diğerimizi
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Allah’tan başka ilah edinmesin. Eğer yüz çevirirlerse ‘Şahid olun biz
müslümanlarız’ deyin .“ (Âl-i Imran, 64)
l) Hürriyet birliği: Islam’da fikren ve ilmen araştırma hürriyeti vardır. Ve fakat
müslümanda din hürriyeti yoktur. Zira kul Allah’a karşı hür değildir. Yani „Ben şunu
kabul ederim, bunu kabul etmem!“ diyemez. Insan, adı üzerinde kuldur. Kul ise
Rabb’ine karşı muhalefet edemez, etmesine ihtimal yoktur. Kur’an şöyle der:
„Allah ve Resulü, bir işte hüküm verdiği zaman, artık inanmış bir erkek ve
inanmış bir kadına o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Kim Allah ve
Resulü’ne karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa düşmüş olur.“(Ahzab,36)
m) Hayat ve namus mâsuniyeti, yani dokunulmazlığı vardır. Kur’an şöyle der:
„Bundan dolayı Israiloğullarına şöyle yazdık: Kim, bir cana kıymamış veya
yeryüzünde bir fesat çıkarmamış olan bir canı öldürürse, bütün insanları
öldürmüş gibidir. Kim de onun hayatını kurtarmak suretiyle yaşatırsa, bütün
insanları yaşatmış olur...“ (Maide, 32)
n) Islam’da din-devlet bütünlüğü vardır. Bunlardan biri ruh ise, diğeri bedendir.
Binaenaleyh, bunları birbirinden ayırmak mümkün değildir. Dini devletten, devleti
dinden ayırırsanız, din devletsiz kalır, devlet de dinsiz olur. Bu hususta „Islam
Anayasası“nın baş tarafında geniş mâlumat vardır.
o) Tebliğ hürriyeti vardır. Davet emri vardır, ama kaba kuvvet yoktur. Islam’da din
emniyeti, can emniyeti, namus emniyeti tehlikeye düştüğü zaman, savaş vardır,
silaha sarılma vardır. Kur’an şöyle der:
„Ey Peygamber! Rabb’in tarafından sana indirileni sen tebliğ et! Bunu
yapmadığın takdirde elçiliğini tebliğ etmemiş olursun. Allah seni insanlara karşı
koruyacaktır. Allah, şüphesiz ki kâfirlere doğru yolu göstermez.“ (Maide, 67)
Bize gelince: Biz, peygamberlerin varisiyiz. Vazifemiz hakkı tebliğdir; Kur’an
ayetlerini, Islam hukukunu, Islam ahlakını duyurmaktır. Bunun müeyyidesi ise, müjde
vermedir, uyarmadır.
Davettir:
Nahl Suresi'nin 125. ayeti vechiyle davetin kademeli olarak üç şekli vardır: Hikmetle
davet, mevize-i hasene ile, yani güzel öğütle ve mücadele-i hasene ile davet. Demek
oluyor ki, davet şekli muhatabına göre değişmekte: Eğer kişinin kafası çalışıyorsa;
ilim ve mantık kafasına sahipse, ona hikmetli konuşacaksınız. Şayet bu seviyede
değilse, güzel güzel anlatacaksınız ve şayet, gerek birinci sınıftan olsun, gerekse
ikinci sınıftan olsun, itiraz edenler olursa, onları açık oturuma davet edersiniz ve
onunla, herkesin gözleri önünde münazara tertib eder tartışırsınız. Işte biz bu hususu
ihmal etmemekteyiz. Konuşma ve yazılarımızın sonunda particileri olsun, kemalistleri
olsun açık oturuma davet ediyor, gazete sütunlarında yalanımız, yanlışımız varsa
bize, yine neşriyat yoluyla cevap yazın ve bizim işimizi bitirin; meydan size kalsın,
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dediğimiz halde, dibde ve köşede konuşanların sayısı çok ise de, açık oturuma
cesaret eden pek yoktur; çıkmadı ve çıkamıyor da, bundan böyle de çıkamıyacaktır.
Tebliğ etmemenin müeyyidesine gelince:
Tebliğ etmemenin müeyyidesi; üzerine düşeni yapmadığından dolayı makamından
alınmanın yanında, hesabı da, cezası da pek çetin olur ve netice itibariyle dünyada
lanete uğrar, ahirette ise cehennemi boylarsın!..
Işte; tebliğ etmemenin, kendisine verilen görevden kaçmanın cezası budur. Biz de
peygamberin varisi olarak aynı sorumluluğu taşımakta, ihmal ettiğimiz taktirde veya
menfaatlarımız gider endişesiyle veya zalimin zulmünden ve baskısından korkarak,
tebliğ görevimizi tamamen terk edersek veya dinin iman ve ibadet bölümünden
siyaset ve devlet bölümünü ayırır ve ihmal edersek, dünyada Allah’ın lânet ve
gazabına uğrar, ahirette ise Allah’ın cehennemini boylarız. Onun için ne pahasına
olursa olsun; sürülsek de, hapse atılsak da, ipe çekilsek de, kellemiz gitse de, bu dini,
bir bütün olarak anlatmaktan vazgeçemeyiz! Herkes bunu böyle bile!.. Hatta
dünyanın ilim adamları da, hukuk adamları da ve bilhassa Türkiye’nin kemalistleri ve
onların tesiri altında kalan Avrupa’nın idarecileri de bunu böyle bilsinler!..
Kur’an şöyle der:
„Allah, kendilerine kitab verilenlerden (hocalardan): ‘Onu mutlaka insanlara
açıklıyacaksınız, gizlemiyeceksiniz!’ diye söz almıştı. Fakat onlar, verdikleri
sözü arkalarına attılar da, ona karşılık birkaç para aldılar. Ne kötü şey satın
almış oluyorlar (onlar)!..“ (Âl-i Imran, 187)
Bir başka ayet ise şöyle:
„Indirdiğimiz açık delilleri ve hidayeti - kitapta insanlara açıkça belirttikten
sonra - gizleyenler (var ya), işte onlara hem Allah lanet eder ve lanet edicilerin
hepsi de lanet eder!..“ (Bakara, 159)
Kaldı ki, üzerine düşeni yapmıyan hocalar, Araf Suresinin174.-176. ayetleriyle
köpeklere, Cuma suresi 5. ayetiyle de eşeklere benzetilmektedirler.
Binaenaleyh, biz bir hoca olarak ve Peygamber varisi olarak; şeriat’ı ne para
karşılığı satıp veya saklayıp kötü duruma ve çirkin akibete düşmeye veyahut da
korktuğumuzdan dolayı mel’un olup, bir taraftan köpeklere bir taraftan da eşeklere
benzemeyi göze alamayız ve dinimizi dünya karşılığında satamayız!..
Garanti:
Ya ne yaparız? Allah Teala’nın himaye ve vikayesine sığınarak, hakimiyyet ve
adaletine iltica ederek, varisi bulunduğumuz Allah Resulü (s.a.v.)’in yaptığı gibi
yapar, nerede olursak olalım tebliğatımızı; dini, devletten ayırmadan, yapmaya
devam ederiz ve edeceğiz! (Biiznillah!..)
Etki ve tepki:
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Şu husus da çok iyi bilinmeli ki, hak kendisini tebliğ edecek, buna karşılık batıl da
kendisini savunacaktır. Ama ne ile? Yalan ve iftiralarla, sürgün, hapis ve ölüm
tehditleriyle!..
Tarih tekerrürden ibarettir:
Haklı ise, kendisini müdafaa edecektir. Ama ne ile? Muarız ve muhaliflerini ilim
meydanlarında açık oturumlara davetle, sabır ve sebatla ve nihayet hicretle!.. Bu
noktadan hareketle: Allah Resulü Taife, sahabesi Habeşistan’a ve hepsi birlikte
Medine’ye hicret ettiler de Medine devletini kurdular ve bu suretle hak tecelli etti;
davasına inananlar galip, muarız ve muhalifler ise mağlub oldular!.. Kur’an şöyle der:
„Allah şöyle yazmıştır: ‘Ben ve benim peygamberlerim elbette galib
(düşmanları mağlup) olacaktır. (Bunda kimsenin şüphesi olmasın!..) Çünkü,
Allah pek kuvvetli ve çok izzetlidir. (Amenna ve saddakna!)“ (Mücadele, 21)
Yeni Dünya Düzeni:
Üç sınıf insanı muhatab alıp, ki bunlar dünyanın ilim adamları, devlet adamları ve
Anadolu’nun sakinleridir, tebliğ ve tavsiyelerimizi yapacağız.
Şu hususu da bilhassa belirtmeliyim ki, Islam’ın hukuk ve ahlak düzeni, yegâne yeni
dünya düzenidir. Zira Islam’ın hukuk ve ahlak düzeni eskimez ki! Bu düzenler
Kur’an’a dayanmakta. Kur’an ise eskimez; her devirde yenidir, kıyamete kadar
yenidir. Allah hakkında hiç eskime düşünülebilir mi?!.
O halde bu düzene, yani şeriat düzenine, dünyanın hukukçuları ve ahlakçıları, ilim
ve fikir adamları sahib çıkmalıdır.
Karşı çıkanlar ise; ya zır delidir, ya zırzır delidir, ya da hınzır delidir. Cemaatleri zır
deli, hocaları zırzır deli, liderleri ise hınzır delidir. Hatta bunlar, deli olmanın yanında
fasıktırlar, zalimdirler, müşriktirler ve nihayet necistirler.
Ilgililere sözüm var: Haberleri, yalancı ve iftiracı basın ve yayından almamalı: Örnek
olarak da Put Kemal’ı ve onun arkasından giden kemalistleri değil de, dünya tarihinde
takdir ve tebriğe layık, Hz. Isa’ya inanmış, Mekke’nin putçu ve iftiracı zalimlerinin
teklif ve taleblerini reddeden ve fakat din mazlumlarını onlara teslim etmeyip,
ülkesinde barındıran Habeşistan kralı Necaşi ile, Almanya tarihinde, Kur’an’ı gereği
gibi tahkik ve tedkik eden, Hz. Muhammed’e hayran olup „Ya Muhammed!
Huzurunda hürmetle eğilirim!..“ diyen Alman devlet adamı Bismarck’ı örnek
almalıdırlar!
Kara leke:
Almanya’nın dünya devletleri arasında yeri vardır; genelde haklının yanında yer
almışlardır. Birinci Cihan Savaşı’ndan itibaren müslümanların yanında yer almışlardır,
iki yüzlü değildirler, çalışkandırlar; teknik zekâya sahiptirler. Ikinci Cihan Savaşı’nda
tahrib edilen Almanya’yı kısa zamanda imar etmişler, fabrikalarını kurmuşlardır. Geri
kalmış milletlere yardım etme teklifini dünyanın gündemine getirmişlerdir.
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Müslümanlar gibi barış seven bir millettir. Müslümanlar, şu son asırda en çok ilgiyi
Alman milletinden görmüştür ve görmektedir. Hürriyet seven bir millettir. Biz de ilgi
görmüşüzdür; inkâr edemeyiz.
Ancak şu son senelerde aramızdan kara kediler geçer gibi oldu. Sebep ise,
kemalistlerin baskısı, basının yaygarası, olup bitenleri ters göstermesi; akı kara,
karayı ak göstermesi, bazı devlet adamlarını yanlış düşünceye sevk etmiştir ve
şahsımıza karşı bir nevi cephe alır gibi olmuşlardır.
Işte bu, yanlıştır. Ve bu yanlışlık medreseyi kapatma hadisesinde de yapılmış ve
Almanya tarihinde bir kara leke olmuştur. Bu gün de aynı yanlışlık, yine adı
geçenlerin baskısı ve tahrikiyle tekrar edilmek istenmektedir. Ilgililer, ikinci kez bu
oyuna gelmemeli ve bu yanlışlığı yapmamalıdırlar. Bize ve bu cemaate isnad
edilenler gerçeğe asla uymamaktadır. Zira biz, hakkı severiz ve barıştan yanayız.
Hatta dünya barışından yanayız! Sözlerimiz, yazılarımız ve tatbikatımız bu
istikamettedir. On senedir bu hareketin içindeyiz; en ufak bir polisiye hadisesi
olmamıştır. Gösterilemez, gösteremezsiniz! Sizler de dahil, bizim vurucu ve kırıcı
olduğumuza dair, tek bir delil gösterilemez! Bizde ve şeriat’ımızda insanlığın hayatı,
insanlığın namusu, insanlığın hukuku tehlikeye düştüğü zaman savaş vardır ve silaha
sarılma vardır.
Şu cemaat melek gibi bir cemaattır! Barıştan yana bir cemaattır. Kimsenin burnunu
kanatmaz ve kimsenin hakkına tecavüz etmek istemez.
Günün dünyasında cereyan eden savaşlar ve çatışmalar: Kan dökülmemesi
çağrısında bulunulacak, anlaşmazlıkların adalet çerçevesi içinde halledilmesi tavsiye
edilecek ve hatta yardımcı olunacaktır. Hususiyle Filistin ve yahudi anlaşmazlıkları
mevzuunda şeriat esas alınacak, hak sahibine verilecektir.
Keza; doğudaki çatışmalar, derhal durdurulacak; aslında ve temelinde kardeş olan
ve aynı zamanda Ümmet-i Muhammed vasfını taşıyan ve fakat kemalist rejimin
kâfirliği ve zalimliği, eğitim sisteminin materyalistliği neticesinde oyuna getirilmiş olan
taraflar çatışmayı durdurup, Kur'an etrafında sulh ve seleme davet edilecek ve bu
suretle yaralar sarılacak ve Islam kardeşliği biiznillah yeniden teessüs edecektir.
("Doğudaki Olaylar ve Arkasında Yatan Gerçekler" başlığını taşıyan yazımız bir daha
okunmalı.)
Ehl-i Kitab'a sesleniş:
Ey Ehl-i Kitab! Birbirimizi öldürmeyelim, birbirimize düşman olmayalım! Geliniz şu
kelimenin etrafında toplanalım:
"Ey Muhammed! De ki: Öyle bir kelimeye geliniz ki: O kelime bizimle sizin
aranızda müsavidir (ne bize, ne de size fazla hak tanımaz)." O kelime ise
hepimizin ibadet ve ubudiyetimizi Allah'a yapıp, O'na kul olmak ve ona hiç bir
şeyi şirk koşmamak ve birbirimizi Rabb edinmemek, yani ne biz sizi Rabb
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edinelim, ne de siz bizi. Hepimiz Allah'ı Rabb edinip, O'ndan gelen emir ve
talimata uyalım. "Şayet onlar yüz çevirirlerse şöyle söyleyin: Biz müslümanız!"
(Âl-i Imran, 64)
Münasebetler:
Esasen bundan sonra dünya devletleri bizi tanımalı ve bizimle münasebetlerini
sürdürmelidir. Zira kemalist idarenin işi bitmiştir, hatta kokuşmuştur. Hırsızlık, rüşvet,
adam kayırma, üniversitelerden imtihan sorularını çalıp satma ve saire gibi
yolsuzluklar birbirini takib etmektedir. Artık Anadolu insanına, köy ve kentine,
askerine, basınına ve diğer kuruluşlarına sahip olamamaktadırlar!..
Artık bu duruma düşmüş bir hükümetten insanlığa ne hayır gelir? Çekilmeli ve hakkı
sahibine iade etmelidirler. Nitekim: Bu husustaki dilekçemizi dünya hukukuna, Kur’an
mahkemesine, ilim dünyasına vermişizdir. Ve takib etmekteyiz ve edeceğiz! Ve bunu
istememiz bizim hakkımız ve ümmetin hakkıdır. Hak isteme ise hiçbir zaman suç
değildir. Hukuk tarihinde böyle bir şey yoktur.
Binaenaleyh, başta Alman devleti olmak üzere, hukukşinas, barışsever devletler
bize yardımcı olmalıdırlar.
Alman devletinde madde ve teknik var; Anadolu Federe Islam Devleti’nde ise mana
ve Kur’an var. Eğer bu iki güç bir araya gelir, birbirini tamamlarsa, dünyadaki
huzursuzluk gidecek, yerine dünya barışı gelecektir.
Ve netice:
Ve işte onlar, geçmişteki ilim, Tevhid, barışsever dedelerinin (ki bunlar Einstein,
Goethe, Bismarck, Necaşi’dir ve hatta Hz. Isa’dır) yolunu takib etmelidirler. Biz de
Kur’an’ın Hz. Muhammed’in, sahabenin ve Hulefa-i Raşidin’in yolunu takib etmeliyiz
ve hak noktasında birleşmeliyiz!.. Ve bu, dünya milletlerine ve bu arada Alman
milletine aynı zamanda bir tebliğdir.
Tebliğ bizden, hidayet Rabb’ülâlemin’den!..

Emîr'ül-Mü'minîn ve Halîfet'ül-Müslimîn Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan)’ın
1994'de hastahane sohbeti:

ÜMITSIZLIĞE DÜŞMEYIN!
Mevlay-i Müteal, Bakara Suresi’nin okumuş olduğum ayet-i celile’sinde kemal-i
azameti ile insanoğluna, dolayısıyla mü’minlere buyuruyor ki:
„Elbet ve elbette biz sizleri imtihan ederiz, ibtida ederiz (yani sizi doğduğunuz
günden teneşire çıkıncaya kadar boş bırakmayız, zaman zaman yoklarız.
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Hayatın tatlı günlerini tattırdığımız veya tattıracağımız gibi, bazen de
(görünüşte) acı günlerini tattırırız). Işte bu cümleden olmak üzere biz sizi
imtihana çekeriz. (Neydi imtihan?) Her zaman istediğinizi yemek üzere
bulamazsınız. (Bazen de aç kalırsınız, ekmek, çorba bulamazsınız, gıda
maddesi bulamazsınız). Aslında verdiğimiz nimetlerin bir kısmını çeker, sizi
muvakkat bir zaman için mahrum ederiz. Korku cinsinden olan belalarla sizi
ibtida eder, imtihana çekeriz (açlıkla imtihan ederiz. Maldaki, evlattaki sayıyı
ellerinizden almakla veya azaltmakla imtihan ederiz. Meyveleri azaltırız. Her
zaman istediğiniz meyveyi bulamazsınız. Bazan olur ki bahçelerinizdeki kirazı,
elmayı dahi bulamazsınız. Bazen de insanoğlu kendisine verilen nimetin
kadrini-kıymetini daha iyi bilsin ve üzerine düşen şükrü yerine getirsin diye
bazen alırız. Çok defa bol veririz, bazen de elinden alırız.) Sabredenleri
müjdele!“
Her sene bağlar, bahçeler, meyveler, mal, evlat dolup taşmaz. Bazen de bunlar
eksilir. Bazen de insanoğlunun ufkuna korku salınır, tehlikeler kendini gösteririr!
Peki bütün bunlar nedir? Bütün bunlar bir imtihandır, imtihan da ya kazanılır veya
kaybedilir; Kazanan da olur, kaybeden de olur! Fakat Mevlâ diyor ki: „Bizim için
muteber olan sabredenlerdir!“ Sabretmeyenlerin elindeki nimetler olabilir ki,
tamamen gider, dünyada da kaybeder, ahirette de kaybeder. Fakat mühim olan
sabırlı olmak, sabretmektir. Korkular karşısında olsun, açlık karşısında olsun, diğer
nimetlerin elden çıkması durumunda olsun insanoğluna düşen sabırlı olmaktır!
Bir hadis-i şerif’te şöyle buyurulur:
„Sevilen insan, medhedilen insan, takdire layık insan her halükârda üzerine
düşeni yapar. Bulduğu zaman şükreder, kaybettiği zaman sabreder. Bu,
mü’mine has olan, mü’mine mahsus olan bir keyfiyettir. Ve (Ya Muhammed
(s.a.v.), sabredenleri müjdele! Muvakkat bir zaman için bazı nimetler elden
giderse de fakat onun karşılığı boş kalmaz!“
Ikinci bir ayetle devam ediyor:
„O mü’minler ki, onlara bir musibet isabet ettiği zaman (ki yukarıda sıralamış
olduklarımızdan herhangi birisi) onlar teslimiyet gösterirler, „Biz Allah içiniz ve O’na
döndürüleceğiz!“ dediler. Hz. Eyyub’un şeytana dediği gibi; Şeytan (Aleyhillâne)
mallarına, oğullarına, evlatlarına musallat oldu. Dam çöktü, çocukları kazaya uğradı.
Onların bu suretle işi bittikten sonrada Eyyub (a.s.)’a koşar ve der: „Sen durmuş
burada namaz kılıyorsun, çocukların gitti.“ Buna Eyyub (a.s.) hiç aldırmaz ve
namazına devam eder. Ve selam verdikten sonra da şeytana, „Sana da ne oluyor?“
der. Ve ilave eder: „Veren Allah, alan da Allah!“
Peygamberler ümmetler için, insanlar için birer numüne-i timsaldir. Ve biz de öyle
dememiz gerekir. Filancanın bağına bazen olur ki, yel vurur, bazen olur ki, sel vurur
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ve bazen olur ki, istediği verimi alamaz, bazen de kuşlar musallat olur. Allah’ın
ordusunun sayısı çoktur! Kişi bunlara ne yapacak? Sabredecek, ama tedbirini
almakla beraber sabreder.
Onlara bir musibet ulaştığı zaman şöyle derler: „Biz zaten Allah’ın kuluyuz!
Allah’a kul olmak üzere yaratıldık ve günün birinde O’na döneceğiz! O bizi
dünyaya gönderdi, işimiz bittikten sonra tekrar O’na döneceğiz!“ Ve inna ileyhi
raciun!
Arkasından bir ayet-i kerime geliyor: „Işte bunlar var ya! Bu sabredenler,
şükretmesini, sabretmesini de bilen mü’minler var ya, bunlara Rabb’lerinden
rahmet verdik. Işte bunlardır, doğru yolu bulanlar!“
Elhamdülillah böyle bir kitaba sahibiz: Rehber!
Bakara Suresi’nden sadece üç ayet-i kerime’yi okudum. Işte eksiği, gediği, noksanı
olmayan bir kitap! Işin ezeliyetinden, ebediyetinden, görünüşünden, arkadaki
sırlardan, dünyasından, ahiretinden bahseden bir kitap bu! Işte bu kitapta ve
dolayısıyla Rabb’imizin bu lütfu ile nimetlerin sırlarını ihtiva eden, ihtiva etmenin
yanında bu kitap elimizde! Yani sayısız nimetler elimizde olmakla beraber, bu sayısız
nimetlerin şifrelerini, anahtarlarını çözen kitap bu! Şifre: Amenna ve saddakna!
Hangi fabrikadan çıktı bu? Hangi fabrika ile şu veya bu nimet meydana geldi? Hangi
kalıba kondu? Bir meyveyi düşünün: Içinde ki çekirdeği kim yerleştirdi? Üzerindeki
kabuğu, ki o kabuk bir ambalajdır, yani o ambalajı kim yaptı? Herhangi bir insana
kalsaydı, bunun için günlerce veya senelerce çalışması gerekirdi, bunları
ambalajlamak için. Bir meyvenin içindeki tat, cevher, su vesaire hepsi de o meyvenin
sapından geliyor. O nereden geliyor? O da ağacın gövdesinden! Peki o nereden
geliyor? Topraktan! O nereden geliyor? Topraktaki madensel tuzların, suda erimiş
olan madensel tuzların, iki yolla -biyolojik tâbirle- odun, soluk boruları vasıtasıyla
yapraklara. O yapraklar ki, çiçeğe gıda hazırlayan, havadan karbon, kökten oksijen
alır ve imar eden ve ondan sonra da kendi gövdesinin her tarafına yayan birer depo,
birer fabrika gibidir. Mühim olan, „Ne de güzelmiş, ne de tatlı ve lezzetli imiş... Tadı
da güzel, kokusu da güzel!“ diye bunun görünüşüne bakarak yetinmek kâfi gelmez.
Ya ne yapmak lazım? Onun, bu varlığın arkasındaki eli görebilmek! Elimize almış
olduğumuz bir çiçeğin rengini, kokusunu, tadını veren eli görebilmek!.. Bütün mesele
o eli görebilmekte! Kılavuz o eli gösteriyor. Dünyada olup biten nimetlerin arkasındaki
eli, kudret elini gösteren bir kitap bu!
O kudret eli bizim elimizdedir! Elhamdulillah böyle bir nimete sahibiz. Bu nimetlerin
karşısında rükuya eğilmemek, secdeye gitmemek ve daha arkasından „Iyyake
nağbudu ve iyyake nestein“ deyip Mevlâ’sına iltica etmemek elden gelmez.
Elhamdülillah!..
Cemaleddin Hoca bir hastalık geçirmiş, olabilir. Kötüye yormak doğru olmaz!
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Eyyüb (a.s.) son zamanlarında hastalığa yakalandı. Herhalde onun kabrini ziyaret
edeniniz vardır. Kabri Urfa’dadır. Hanımı demiş ki: „Efendi! Sen peygambersin, duan
müstecabtır. Rabb’ine dua et de sana şifa versin!“ Eyyüb peygamberin yakalanmış
olduğu büyük hastalığın kurtlanma şeklinde olduğu söylenmekteyse de bu yanlıştır.
Evet o gerçekten büyük bir hastalık geçirmiştir. Fakat o hastalık öyle insanların
ürkeceği, korkacağı ve bizim bazı dostlarımızın dediği gibi, „Cemaleddin Hoca’dan
kaçan kaçana!“ şeklinde verilmek istendiği tarzda bir hastalık değil!
„Hanım!“ diyor, „Ben sıhhat ve afiyetle ne kadar yaşadım biliyor musun? Tam 80
sene! Peki hastalık hali ne kadar sürdü? 17 veya 18 sene! Ben haya ederim!.“ demiş.
„Yaklaşık 20 sene... 100 senelik bir ömür içinde sıhhat ve afiyetle yaşadım da, 20
senesini de hastalıkla geçirdim. Ben ağzımı açıp da Rabb’imden, „Ya Rabb’i! Bana
şifa ver!“ diye bir mazerette, bir özürde bulunmam doğru olmaz!“
Kaldı ki, bununla ilgili dua da var! Hususiyle ihtiyarlara söyleyeyim: Şu duayı yapın:
„Ya Rabb’i, bana kendi şifanla şifa ver! Kendi devanla tedavi et. Ve beni ihtiyarlığın
eksiğinden, kusurundan, aczinden, noksanlığından koru!“
Güzel bir şey bu! Dua da ibadetin iliğidir!
Şikâyet olmayacak; Burada ileride açıklamak üzere kısa bir izahat vereyim sizlere:
Şöyle bir ay, bir buçuk ay veya iki ay içerisinde bir halsızlık arız oldu, fersizlik de
denebilir. Merdivenleri çıkarken zorlanıyoruz. Elbette bunun bir sebebi var. Hele bir
araştıralım dedik ve araştırdık. Daha sonra da hastahaneye geldik. Şu anda sizlerin
bulunmuş olduğunuz mekân bir hastahanedir. Bir latife olan tabiriyle de burası adeta
yeraltı, yeraltı dünyası gibi. Hapishaneler de öyledir. Bir yerüstü dünyası var, bir de
yeraltı dünyası var. Geldik; Hastahanedeki muayene neticesinde kanda, kanın
içerisinde bir noksanlık buldular.
Hekimâne sözdür: „Sen kendini basit sayma, basit zannetme! Sende âlemler
gizlidir!“
Hiç içemediğimiz, içmediğimiz, beğenmediğimiz kan denen şey, aslında ne büyük
bir nimettir! Tarladaki, çayırdaki o şarıl şarıl akan, yeşilliklere neş’ü nema veren,
çiçekleri açan ve açmasına sebep veren su kanalları gibi... Başladılar, önce kanı
ölçtüler...
Ilmin ilerlemesine matematiğin çok faydası olmuştur. Bir ilim ki, matematiksel
ölçülere dayanmıyorsa, o henüz tekamül etmiş değildir. Doktorlar gelip, ölçüyolar,
koldan kan aldılar. Baktılar ki, alyuvarların, akyuvarların ötesinde, trombosit ismini
alan bir madde daha var. Ki bir yer yaralandığı zaman oradaki kanın akmasını
durduran kanda bir hasse var. Allah hazırlamış! Tutkal gibi bir şey de diyebiliriz;
Hemen o şeyler harekete geçer. Bıçak kesmiş, testere kesmiş, orayı dikerler ve
kanın akmasını durdururlar. Yüzde ondört oranında olması normalken, yüzde dörde
düşmüş. Fakat mesele keşfedildi. Ama sebep ne? Allah, müsebbib-i esbab’tır. Her
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sebebin başında, sebebi hakiki, illet-i ulâ, yani ilk sebep Allah’ın kudretidir! Kelam
ilminde illet-i ula diye tâbir edilir! Allah’ın kudreti tecelli olmadan öte hiçbir şey izah
edemezsiniz. Işte, yüzde ondört oranında kandaki o varlıkların olması gerekirken her
nedense yüzde dörde düşmüş. Düşünce de insanda fersizlik oluyor. Merdivenden
çıkarken zorlanıyorsunuz. Oturma ihtiyacını hissediyorsunuz. Ama peki nereden
geliyor bu? Kaynaklara bakacağız; Hangi kaynaktan gelen su azalmış? Evet bunun
çok sebebi var: Kan bizim zannettiğimiz gibi sadece aldığımız gıda maddelerinden
değil de vücud yapısında bulunan bazı bölümler, kemikler ve benzeri şeyler, sıvılar,
bunlar da kanın gelişmesine ve çoğalmasına yardımcı oluyor.
Evet, doktorlar iyice bir kontrol ettiler, göğüs kemiğimi deldiler. Acaba orada üreyen
kanda mı bir noksanlık var diye, yoksa midedeki öz suda mı bir noksanlık var? Bu ve
benzeri şeylere dikkat ettiler. Organları, uzuvları ararken, doktorların karşısına bir
başka şey çıktı: 5 cm genişliğinde daha tehlikeli bir şey! Aslında tehlikeli bir şey!
Şimdi doktorlar kanın eksikliğinin sebebini aramanın yanında, bu yeni tesbit ettikleri
işe koyuldular. Ve bize de dediler ki: „Bu tehlikeli hastalığın hepsi bir değildir. Bazen
hafif geçer, bazen tehlikeli geçer, bazen de hiç önü alınmaz. Bizim hanım da burada
yattı. Ve önü alınmaz cinsten bir safhaya gelmişti. Çok ızdıraplar çekti. Midenin
bağırsak bölümlerinden bir kısmında 5 cm genişliğinde bir ur tesbit edildi. Mühim olan
bunun dağılmamış olmasından, köklerini öteye-beriye salmadan yakalamak ve
muhafaza etmek. Ve orada Allah’ın yine tedavi usulu ile veyahut ameliyat usulu ile,
lutfettiği, verdiği, bağışladığı o nimetten de istifade etmek suretiyle bu işe girişelim.
Ne yapalım? Ameliyat şart; Başka çıkar yolu da yok! Allah’tan gelen her şeye rıza
göstermek zorundayız. Bu ülser de olur, kanser de olur! Velhasıl herhangi bir tehlikeli
hastalık da olabilir! Allah’tan başka düşmeyen, kalkmayan yoktur! Insanın sıhhati
bozulur, kansere yakalanır, ülser de olur, verem de olur, tifo da olur... Dolayısıyla bin
türlü dert var!
Rivayetlere göre Azrail (a.s.) demiş ki: „Ya Rabb’i! Beni ecelleri almaya memur ettin
ama, ben insanların dedikodusunun karşısında nasıl dururum? Herşeyi bana bahane
ederler!“ Allah (c.c.) da, „Yok, yok!“ demiş, „Ben onları öyle şeylerle mübtela ederim
ki, senin dedikodunu yapamazlar. Herşeyi onlar bir şeye bağlarlar. Suda boğuldu,
damdan düştü, kanser oldu, ülser oldu vesairelere bağlarlar. Ve sen de rahat rahat
işine devam edersin!“
Gün tayin ettiler; Hazırlıklarını yaptılar, filmler, röntgenler çekildi. Tıpkı çamaşır
makinesine benzer bir makinenin içine soktular. Bilemiyorum, belki göreniniz vardır
veya olmuştur. Çamaşır makinesine benzettiğim şey şudur: Yuvarlak bir makine ve
sizi de onun içine sokuyorlar. Girdiğiniz şeyin içinde yukarıda bir takım şeyler var.
Çamaşır makinesinde olduğu gibi, zaman zaman bir taraftan diğer bir tarafa dönüyor,
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sağdan-sola, soldan-sağa dönüyor, o da tıpkı öyle. Bu işin tedavisi biraz zor; Gerçi
oradan pek bir şey çıkmadı!
Daha sonra da film çektiler; Çünkü insanoğlunun vücüdunda o kadar çok âletedevat var ki, midenin içerisinde bir takım bezler var. Acaba o bezlere geçmiş mi?
Şayet o bezlere geçmişse, onların her biri birer çıban olur. Onu da aradılar, taradılar,
orada da bir şey bulamadılar!
Eee ne olacak? Ortada bir cenaze var, bu kalkacak! Nasıl kalkacak? Ameliyat! Ne
yapacağız? „Midede ameliyat yapacağız, midenin bir kısmını keseceğiz!“ diyorlar. Eh,
derdini veren Allah dermanını da vermiştir. Tedavi olmak, aynı zamanda da Islam’ın
bir emridir de: „Ey Allah’ın kulları! Tedavi olunuz!“ Allah (c.c.) hiçbir hastalık
yaratmamıştır ki, onu tedavi eden bir ilaç olmamış olsun! Daha tıp ilminin başındayız.
Gerçi bunu doktorlar söylüyor ve diyorlar ki: „Hastalıkların daha yüzde otuzunun ilacı
bulundu. Geri kalanının ilacı henüz bulunmadı!“ Milyonlarca seneler geçmiş olduğu
halde insanoğlu araştıra araştıra ancak yüzdeotuzuna ulaşabilmiş!
Neyse uzatmayalım: Günü geldi, doktorlar tedbirlerini aldılar, hazırlıklarını yaptılar,
sorulması gereken yerlere sordular. Elhamdülillah, bizim haberimiz olmadan,
götürmüşler. Bu odayı bize tahsis ettiler, yalnız kalmadık. Ziyaretçimiz çok geliyor.
Zannedersem bunu da nazar-i itibare alıp, bizi birazca geniş bir odaya aldılar.
Herhalde bizim içten veya dıştan bir takım mâlumata sahip oldukları için, hatırımız
sayıldı. Nihayet, gelmişler ve ilaç vermişler. Ameliyata alınmadan önce verilen
narkozun etkisiyle olacak, biz uyumuşuz. O da Allah’ın ne büyük bir nimeti!
Götürmüşler ve aşağıya ameliyathaneye indirmişler. Tabi ki, olup-bitenlerden bizim
hiç haberimiz olmamış. Ben soruyorum ki, „Nasıl oldu? Ameliyathaneye giderken
nasıl gittim?“ Elbette ki, bunlardan hiç haberim yok! Yukarı gelirken nasıl geldim?“
Bizi yoğun bakım denilen yere götürdüler. Daha sonra uyandık. Fakat şunu bilin ki,
bunların hepsi inşallah sabredilirse, insanın ecir defterine yazılır. Uyandıktan sonra
kendimizi ranzada bulduk. Kolumuz bağlı, ayağımız bağlı, bir takım torbalar asılıyor,
yattığınız yerde bir taraftan diğer bir tarafa dönemezsiniz, kalkıp gidemezsiniz. Tâbiri
caizse, esas kıyamet ondan sonra kopuyor. Yoksa ameliyat esanasında hiçbir şey
duymuyorsunuz. Inşaallah başınıza gelmez, ama gelirse de korkmayın! Fakat,
herşeyden önce sabır etmek lazım. „Vebeşşirissabirin“, Sabır diyor, Allah. Bereket
versin ki, geceler kısa; Eğer gündüzleri kadar geceleri de uzun olsa, ızdırap ikiye,
üçe, beşe katlanırdı. Bir gün, iki gün, üç gün... Günler geçtikçe tâbiri caizse
kelepçeler, azalıyor, bizim vurulmuş olduğumuz zincirler çözülüyor. Çözüldükçe de
rahatlıyoruz!
Şu anda neredeyiz? Burada hastahanenin bahçesindeyiz. Bazen de tur atıyoruz,
gidip-geliyoruz. Şu anda öyle kayda değecek pek önemli bir şeyimiz yok. Sıradan
tedavi usulleriyle tedavi oluyoruz. Işte, hap veriyorlar, normal tedavi ediyorlar. Bizden
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alınan, kesilen parçayı tekrar tahlile gönderdiler. Oradan da yapılan incelemelerde
tehlikeli bir şey çıkmadığı anlaşıldı.
Bütün bu gelişmelere rağmen kendimizi emniyette hissetmeyelim, sizler de kendinizi
emniyette hissetmeyin! „Ben demir gibiyim, pehlivan gibiyim vs.“ demiyelim, sizler de
demeyin. Yüzde yüz başarılı olan bir ameliyat geçirdim. Ayrıca buna da
güvenmeyelim. Daima o büyük kapıya sımsıkı sarılalım! O, neylerse güzel eyler ve
ediyor da!
Derken doktorlar kanın eksikliğine bir takım tedbirler aldılar, yani 4,5 olan kanın
düzeyini 11’e çıkardılar. Ki bu kâfi geliyor. Artık rahat, rahat gezebiliyorum. O da, bir
taşla iki kuş kabilinden bir şey oldu. Inşaallah ileride belki bir basın toplantısı yapmayı
da düşünüyoruz. Şimdilik durumumuz iyi!
Bu arada basın da durmadı tabii! Bu Milliyet Gazetesi verdi, veriştirdi, „Efendim,
Hoca (Kaplan) kanser, herkes ondan kaçıyor!“ diye yazmış. Bilmem gördünüz mü?
Siz kaçmadınız herhalde? Belki haber mi alamadınız? Ama buna rağmen buraya
geldiniz!
Tabi ki, elin gavuru durmayacak ve kıyamete kadar da durmayacak! Zaten bugüne
kadar da durmamıştır! Peygamberlerin başına neler getirmişler, ne iftiralar yapmışlar,
ne yalanlar söylemişler? Oysa bize daha bunların yüzde biri dahi yapılmadı.
Tercüman Gazetesi’ni okumadınız herhalde! O da, „Kaplan’ın PKK ile, Abdullah
Öcalan ile işbirliğinde çalıştığı ortaya çıktı!“ diye haber yazmıştı. Kürt çocukları çeşitli
yollarla alınıp, bize getiriliyor ve biz de onları bir deneyip, gözden geçiriyoruz. Dindar
olanlarını biz eğitiyoruz, dindar olmayanlarını da PKK eğitiyor şeklinde ifade
ediliyordu haberde. Olacak bu tip iftiralar! Zaten bunlar olmazsa işin tadı-tuzu da
olmaz. Yani, gümüş olmazsa altının kıymeti bilinmez!
Gazeteciler de gelmiş bu günlerde. Fakat af edersiniz bunlar çok utanmaz adamlar.
Niçin? Çünkü bunların kökü utanmazlığa, namussuzluğa dayanıyor. M. Kemal ne idi?
Bir cani idi! M. Kemal ne idi? Bir katildi! M. Kemal ne idi? Bir hain idi! M. Kemal ne
idi? O bir namussuzdu, zinakârdı, namus düşmanıydı. Ne kadar sayabilirseniz sayın!
Ve bu adam bütün yönleriyle tanıtılıp ortaya konmazsa, siz bir şey yapamazsınız,
vallahi de billahi de!.. Bu adamın şeceresini ortaya koymak zorundasınız.
Bugün içinde bir takım borazanlar, elbette ki, çalışıyor. Işte hemen hemen kemalist
gazeteler hepsi bu yoldalar. Ama mülk Allah’ındır! Allah mülkünde Islamî bir idarenin
hâkim olmasını dilediği zaman onu evirir-çevirir, halis kullarını bulur, onların
omuzlarında, onların gayretleriyle, himmetleriyle Islam’ın hâkimiyyetini, Allah’ın
devletini tahakkuk ettirir!
Fakat, acele etmeyin! Humeyni 1940’larda Kum kentinde bu işe başlamış. Ve
demişler ki: „Sen ne ile inkılap yapacaksın?“ O sırada oynayan çocukları görüp demiş
ki: „Şu oynayan çocuklarla yapacağım!“ Yani bu demektir ki, bunlar (çocuklar) 20
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küsür yaşlarını geçecekler ve benim de askerim olacaklar. Bunu bekleyin!“ Hakikaten
aradan 24 sene filan geçti. Sokağa döküldü müslümanlar. Şah’ın helikopterleri
havadan geldi ve bu müslümanlara bomba yağdırdı. Bir günde 10-15 bin müslüman
şehid oldu. Köpeğin ağzından ciğeri çekmek ne kadar zorsa, bunların elinden de
idareyi almak o derece zordur. Ama Allah (c.c.) dilediği zaman olur ve Iran’da oldu!
Fakat şunu bilin ki Iran, 50 bin şehid verdi ki, bir takım avantajları olmakla beraber!
Bilinmez; Siz ümitsizliğe düşmeyin, belki daha kolay, belki de daha zor olur, ama
olur! Ölürsek şehid oluruz, ölmez de mücadele vere vere gidersek, gazi oluruz!
Müslümanın her hali hayırdır.
Zaman, zaman böyle toplantılar olur. Müslümanların bazen ikramlarıyla karşılaşırız,
tıpkı şu anda burada da olduğu gibi. Ağız tadıyla alır ve yolumuza devam ederiz!
Daha yapacağımız çok işler var!
Humeyni bunu başardı: 1940-1978! Aşağı-yukarı 40 sene filan geçmiş aradan ve
40 sene sonra hedefe varılmış. Bu iş kolay değil!
Bazıları, „Cemaleddin Hoca niye cihad etmiyor? Silahlı eyleme niye geçmiyor?“
diyorlar. Allah’ın bir kanunu var! Evvela akidenizi düzelteceksiniz, iman akidenizi
düzelteceksiniz!
Son bir yazı yazdık: „Kendimizi Tekrar Tanıma“! Orada da söyledik: Üç kişi, üç
sınıf insan şirke düşmüştür:
1- Istisnasız parlamenterlerin hepsi! Kim o binanın içerisine girmişse, onun imanı
gitti!
2- Bunlara oy verenler!
3- Bunlar hakkında Islam’ın verdiği hükmü kabul etmeyenler!
Islam’ın bunlar hakkında verdiği fetva: „Bunlar müşriktir!“ Ikisi de müşriktir, „Ben
kabul etmem!“ diyorsan, sen de müşriksin, sen de onlarla berabersin!
Sizler kimsenin ağzına bakmayın! Buna dikkat edin! Acele etmeyin!
Size bir formül vereyim:
Particilerle bizim aramızdaki fark nedir?
Gerçi dağlar kadar fark var. Bu arada mühim bir fark: Particiler, hükümete talip,
„Ekseriyeti alır, iktidara geliriz!“ derler. Bu yanlıştır! Zira siz hükümet kurar, bir
başkası gelir onu alaşağı eder. Bu geçici bir şeydir!
Peki biz neye talibiz? Biz devlete talibiz. Islam’ın devletine, Allah’ın devletine, hukuk
devletine, Şeriat devletine. Kur’an devletine talibiz! Siz bir iktidara geldiniz mi kimse
sizi indiremez!
Cenab-ı Hakk cümlemizin sıhhat ve afiyetle yaşayarak, Islam’ın hakikatleri ve idraki
içerisinde şu Tevhid çizgisinde devam etmemiz için dua ederken, Rabb’imizin
ağızımızın tadını bozmamasını ve bu hedefe, şaşmadan taviz vermeden, bu yolda bu
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çizgide şirki red eden, Tevhid’e evet ve bu yolda daim ve sabit olan kullarından
müyesser eylesin!
Geldiğiniz ve teşrif ettiğinizden dolayı pek memnun olduk! Allah sa’yinizi meşkur
eylesin! Çoluğunuzla-çocuğunuzla bahtiyar olasınız!
El-Fatiha!..
Merhum Cemaleddin Hocaoğlu’nun Hilâfet’in Ihya ve Ilanının
1. Yıldönümünde Yapmış Olduğu Konuşmanın Tam Metni:

HILÂFET
Besmele, hamdele ve salveleden sonra...
Esselamü Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü!..
Bundan bir yıl önce böyle bir gecede bir araya geldik. Hep birlikte mühim bir davanın
hâkim olmasını müzakere ettik ve karara vardık ve dedik ki: „Bir takım bereketler bir
araya geldi; Ay bereketli: Ramazan-ı Şerif; Gece bereketli: Kadir gecesi. Mekân
bereketli: Cami-i Şerif, Kur’an-ı Kerim’i hatmetmenin duasının getirdiği bereket vs.“
O gün zikrettiğimiz bütün bu mübarek ve bereketleri, şimdi bir daha tekrar ederken,
hepinizi Allah’ın o mübarek selamıyla selamlıyor ve dünya ve ahiret saadetine
mazhar olmanızı, dünyanın doğusuna da batısına da Kur’an-ı Azimüşşan’ın, az önce
saydığım bütün bereketlerini duyurmanız hususunda başarılı olmamızı Cenab-ı
Hakk’tan dua ve niyaz ederiz!
Elhamdülillah, Avrupa’nın muhtelif devlet ve beldelerinden gelerek Köln Ulu Camii
Şerif’ini baştan başa hınca hınç, labe lap doldurdunuz. Geçen senelerde de
söylediğim gibi bu bir hayır alâmetidir!
Yerimiz, mekânımız biraz daha geniş olsaydı, elbette bu sayı kat kat artarak
yükselecekti. Fakat biz, yerimizin (mekânımızın) durumunu iyi bildiğimiz için sizlere
davet yazısını çıkartırken dedik ki: „En az beşer kişinin gelip sizleri temsil etmesi
isteniyor!“ Bazı beldeler veya bazı bölgeler beşer kişi göndermekle yetinirlerken,
bazıları ise, bu sayının üstüne çıkarak daha yüksek bir rakamla buraya geldiler.
Fakat, buraya kadar gelmiş bulunan sizler, o gelemeyen, gelme fırsatını bulamayan
kardeşlerimize de selamlarımızı tebliğ edersiniz!
Sizlere Kur’an-ı Azimüşşan’ın Saff Suresi’nin son ayet-i celile’si ile, Fetih Suresi ve
Mücadele Suresi’nin ise birer ayet-i kerime’sinin metnini okudum.
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Ayetler, sizleri tasvir ve tavsif ediyor. Sizlerin ünvanından, makamından bahsediyor!
Rabb’imiz Teala ve Tekaddes hazretleri şöyle diyor:
„Ey iman etmiş olanlar! Sizlere nida ve tenbih ederim!“ Ayet-i kerime’de geçen
„Ya“ harf-i nida’dır, „haza“ harfi tenbih eder, seslenir ve sizi uyarırım. Usul-i Fıkıh’ta
bir kaide vardır: Bir hüküm bir vasıf üzerine tertip edilirse, o vasfın o hükme illet
olduğunu işaret eder. Allah (c.c.) tarafından „Amenu“ kelimesi ile tavsif ediliyorsunuz.
Arkasından da bir hüküm gelecek, yani: Ey ehl-i iman! Bilin ki, mütenebbih olun ki,
imanınızın bir gereği vardır. O da, „Ensarullah olunuz!“ cümlesinin ifade ettiği
manadır. „Ensarullah olunuz!“ imanınızın bir gereğidir. Her mü’min, bu nidaya kulak
verecek, imanının sesini ve sedasını duyacak ve arkadan gelen ilahî emre intisal
edecektir. Neydi o ilahî emir? „Ensarullah olunuz!“ „Ensar“ kelimesi, „nasır“
kelimesinin cem’i sıgasıdır: „Nasirun, nasirani, ensar“. „Allah’ın yardımcıları olunuz!“
diye Allah (c.c.) öyle diyor.
Burada size son derece yüksek bir makam ve son derece aziz bir mertebe veriliyor.
Ne mutlu sizlere! Bu nidaya ve bu tenbihe sahip oldunuz. Imanınızın gereği olarak
da, „Kunu Ensarullah“ cümlesine mazhar oldunuz. Ensarullah oluşunuz yönünden de
hepinizi tebrik ediyor ve Cenab-ı Hakk’a şükrediyoruz! Allah (c.c.) bizleri bu rütbeden,
bu makamdan ayırmasın, ayaklarımızı kaydırmasın! Bu ilahi emrin gereğine intisab
ede ede imanla, Kur’an’la çenemizin kapanmasını ve teneşire o şekilde çıkmamızı
nasib-u müyesser eyleye! Hele hele şehadet şerbetini içerek, o noktaya, o mahalle
gelirsek, bunun müjdesi, tasviri mümkün olmayan bir müjdedir!
„Nitekim, Meryem’in oğlu Isa’nın havarilere dediği gibi!“ Havarilerin sayıları 12
kişiden ibaretti. Ne dedi? „Allah yolunda, Allah’a doğru benim yardımcılarım
kimlerdir?“ Hz. Isa, „Allah’a giderken benim yardımcılarım kimlerdir?“ diye soruyor.
Işte o havariler, 12 kişiden ibaret olan o cemaat dediler ki: „Nahnu ensarullah, ancak
bizleriz!“ „Nahnu“ kelimesi, min-tekaddümi tahsis ifade ediyor. „Ancak bizleriz Allah’ın
dinine yardım edecek!“ dediler. Ayetin bu cümlesinin altında yatan mana şu: Cenab-ı
Hakk diyor ki: „Siz zannetmeyin ki, bu emir sadece size teveccüh ediliyor.“ Tarihte
hep öyle olmuştur; Hemen hemen her Peygamber tebliğatını öyle yapmıştır. Siz de o
cins ve o kabil yolun yolcularısınız. Yani bu emir, bu tâlimat, yeni bir şey değil, öteden
beri süregelen ve her Peygamber’in ümmetine hitab ettiği bir keyfiyettir. Sizlere de bu
cümleden olmak üzere bu emir veriliyor. Bu emir, kolay bir emir değil, zor bir emir,
çetin bir emir. Allah’a asker olma şeref yönünden, fazilet yönünden üstün bir makam,
üstün bir mertebe olduğu gibi, son derece zor olan, yerine getirilmesi çetin olan ilahî
bir görevdir. Bunun ucunda mal verme vardır, can verme vardır. „Bizim neyimiz var
ki? Mal da O’nun, can da O’nun!“ Başka ayetlerde söylendiği gibi...
Kur’an’ın bir uslübu var: Çetin emirler, yerine getirilmesi zor olan emir ve tâlimatlar,
tarihten misaller verilmek suretiyle, hafifletme, ağırlığını giderme yolu takip eder.
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Mesela, oruç hakkında şöyle denir: „Ey iman edenler! Korunasınız diye sizden
önceki peygamber ve ümmetlere oruç farz kılındığı gibi, size de farz kılındı!“
Düşünebilen bu ümmet, „Demek ki, bu emir, bu tâlimat, sadece bize mahsus değil,
bizden önceki peygamber ve ümmetlere de mahsus idi!“ Bunu duyunca ne oluyor?
Ataların bir sözü vardır: „Çetin bir hadise herkesle beraber ise, herkes o hadisede
müşterek ise, o hafifledikçe hafifler ve adeta bir bayram havasını estirir.“
Evet, Rabb’imiz lütufkâr bir Zat-ı Vacib’ül-Vücud’dur; Kulunun üzerine yüklediği
vazifeyi hafifletmek ve teşvik etmek üzere tarihten misaller verir.
„Hakikat bu merkezde iken, Israiloğulları’ndan bir taife iman etti, („Amenna
saddekna!“ dedi.) Fakat ne yazık ki, bir taife de küfre ve inkâra saptı. Sonra
aralarında bir çatışma çıktı.“ „Biz de ne yaptık?“ diyor Allah? „Iman etmiş olanları
düşmanlarına karşı teyid ettik; Onların yanında olduk, yardımımızla onlar
kuvvet buldular da zafere ulaştılar.“
Siz de aynı manzara ile karşı karşıyasınız. Fakat ne yazık ki, isim ve ünvanları ne
olursa olsun bir takım kişiler de buna karşı çıktılar. Sayınıza bakıp, sizi az görmüş
olduklarını zannederek sizi tepelemek istiyorlar. Keyfiyet ve kemiyet yönünden
güçlenip-kuvvetlenmeyesiniz, sahip olduğunuz Hilâfet makamını hedefine
ulaştırmayasınız diye, bütün bir dünya, ehl-i küfür olsun, iman iddiasında bulunan bir
takım kimseler olsun, sizin karşınıza dikilmişlerdir... Bunu biliyorsunuz! Size, horlayıcı
ve alçak düşürmeye çalışıcı bir takım vasıflar, rütbeler izafe ederek, „Fundamentalist,
hayalci, radikal, kökten dinciler, gericiler, fanatikler, mürteciler, Kara Ses, Köln
Humeyni’si“ vb. ne bulabilirlerse onu söylüyorlar. Bütün bu karalamalardan amaç;
Sizi herkesin hor görmesini sağlamak, size iltihakların olmasının önünü kesmek ve
böylelikle size ulaşacak olan yardımları durdurmak vs... Işte ehl-i küfrün ve ehl-i
dalal’ın durumu bu!..
Ama siz ister dünyanın doğusunda olsun, ister batısında olsun bildiğiniz yoldan
şaşmıyacaksınız, şaşmıyorsunuz, ayaklarınız da kaymıyacak! Bunların tehditlerine
de kulak vermeyeceksiniz!
Elhamdülillah Kur’an elimizde, Hz. Muhammed önümüzde olduktan sonra, dünya
düşman olsa da, hatta anneniz, babanız, amcanız, dayınız düşman olsa da sizin
sırtınızı yere getiremez. Hepiniz hak yolda dimdik ayakta olacaksınız! Yolun
kayganlığına, etrafındaki haydutlara bakmayacaksınız, feyizli ve bereketli yolunuzda
Allah’ın rızasına ve cennetine giden yol üzerinde düşmeden-şaşmadan bugüne kadar
yürüdüğünüz gibi, bundan sonra da yürüyeceksiniz!
Sizler teslimiyet gösterdiniz; „Ya Rabb’i! Emir Senden, tatbikat bizden! Sen Rabb,
biz kuluz! Emrin başımızın üzerine!“ dediniz ve böylece her sene olduğu gibi, bu sene
de geldiniz. Hoşgeldiniz, sefa getirdiniz, başımızın üstünde yeriniz vardır!
Çok aziz ve muhterem kardeşlerim!
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Islam’ın prensibine göre, kadın-erkek, genç-ihtiyar herkes askerdir! Sizin Saff
Suresi’nin son ayet-i celile’sindeki vasfınız Ensarullah’tır. Fetih Suresi’nde ise,
„Göklerin ve yerin orduları Allah’a aittir!“ buyurulmaktadır. Allah’ın o kadar çok
ordusu var ki; Bunlar sadece mü’minlerden, meleklerden ibaret değil, bütün canlılar
ve bu arada da bütün mahlûkat Allah’ın ordularıdır!
Zaman zaman Allah (c.c.) Şeriatı’na karşı çıkanlara ordularını gönderir. Hendek
savaşında Allah’ın gönderiği orduyu bir düşünün; Kâfirlerin azıttığı, müslümanların
sıkıştığı bir anda Allah’ın gönderdiği fırtına (rüzgar) ordusu kâfirlerin çadırlarını,
kazıklarını söküp-attı. O fırtına öyle bir fırtına idi ki, kumları ve çakılları kâfirlerin
suratına serpecek şekilde şiddetli olmuştu. Ve sonra, Allah’ın bu orduları karşısında
kaçmadan başka çare bulamıyan küfür ordusunun bazıları, o panik ve acelecilik
içerisinde önceleri develerinin ayaklarına bağlamış oldukları bağları çözmeyi dahi
unutuverdiler. Böylece meydan bomboş bir şekilde müslümanlara kaldı!
Herbiri değişik görevle görevlendirilmiş ve sadece bir tanesine misal vererek izah
etmeye çalıştığımız Allah’ın ordularından olan seller, deniz dalgaları, hayvanlardan
kurbağalar, hatta bitler, çekirgeler, sinekler vs., Allah’ın bir emriyle yapamayacakları
hiçbir şey olmaz!
Allah’ın bir emriyle çok şey yapabilecek olan ordularından biri olan sineği de bir
misalle anlatalım: Devrinin azılı diktatör kâfirlerinin başı olan Nemrud’u, topal bir
sinek mahv-u perişan etmiştir.
Bunlar muvacehesinde artık şunu söylemek istiyorum:
Eğer biz Allah’a gerçek manada kul ve Hz. Muhammed’e o derece de ümmet
olursak, Allah (c.c.) bu ordulardan birini veya bir kaçını bize yardımcı olarak gönderir
ve biz de „Zafere ulaşanlardan!“ oluruz.
O bakımdan korkulacak, çekinilecek bir şey yoktur! Bu mülk Allah’ındır ve ordular da
O’nundur! „Yerin ve göğün orduları O’nundur! Ve Allah Aziz’dir, Hâkim’dir!“
Sizin üçüncü bir ünvanınız var: „Işte Allah orduları! Haberiniz olsun, Allah’ın
orduları felah bulan ve zafere ulaşan insanlardır!“ (Mücadele Suresi’nin son ayeti)
Mücadele Suresi’nin son ayet-i celile’sini bir nebze de olsa açmadan geçmeyeceğiz.
Allah (c.c.) Hz. Muhammed’e ümmet olan veya aklı başında olan herkese şöyle
buyuruyor:
„Sen Allah’a ve ahiret gününe iman eden bir kavmi, bir cemaati Allah ile
Peygamber’ine karşı hudut çizmeye, kanun koymaya kalkışanları sever
bulamazsın!“
„Kendi kafalarımıza göre kanun yaparız. Ve bu yolda Allah ve Peygamber’i ile yarışa
çıkarız!“ diyenler var. „Hadde“ fiil-i mazi’dir, aslı „hadede“dir; Mufaalae babındandır.
Bu babın özelliği, karşılıklı birbirleriyle mücadele etmektir. Başka bir deyişle; Allah
(c.c.) ve Peygamber’i ile yarışa çıkma! Yani bu cümlenin altında yatan mana şu:
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Diyorlar ki, „Ya Rabb’i! Biz Sana da ve gönderdiğin Peygamber’e de inanıyoruz.
Ama, Sen bizim işimize karışma! Kanun koyma hususuna da senin aklın ermez!
(Allah muhafaza eylesin!) Biz yapacak olduğumuz kanunlarımızı Senden daha iyi
biliriz. Gerekirse bu hususta Seninle ve Peygamber’inle bir yarışa girebiliriz de! Senin
gönderdiğin ve indirdiğin, Peygamber’inin tebliğ ettiği kanunlar mı daha isabetli,
yoksa bizim çıkardığımız veya çıkaracağımız kanunlar mı?“
Bu zihniyete sahip olan insanlarda ne din kalır, ne de iman! Allah’a karşı kanun
koymaya yeltenme, kanun yarışına girme, Allah korusun insanı kâfir yapar, müşrik
yapar!
Cemaleddin Hoca, “Şirk Fetvası”nı vermiş ama, hiç de boşuna o fetvayı
vermemişti. Sadece şu ayet-i celile’deki “hadde” fiili var ya, işte o fiilin babını bilen bir
insan buna “Hayır!” diyemez.
“Canım ben nasıl sevemem? Evet onlar, o kanun koyma yarışına girenler benim çok
yakınım olan babam, oğlum, kardeşlerim, soyum-sopum, milletim vesairedir. O halde
ben onları nasıl sevemem? Bu nasıl olur?” şeklinde gelecek olan bir suale cevaben,
Allah da şöyle der: “Onlar, Allah ve Peygamber’i ile kanun koyma yarışına
çıkanları babaları da olsa, oğulları da olsa, kardeşleri de olsa, soy ve sopları da
olsa sevemezler!”
“Cemaleddin Hoca, Türkiye’de kimse bırakmadı, herkesi müşrik yaptı. Babalarımız
ve annelerimizi de müşrik yaptı!” diyorlar.
Birisine şöyle bir şey sormuşlar: “Niçin namaz kılmıyorsun?” O da, “Allah kitabında
“Namaza yaklaşmayın!” dedi. Onun için ben kılmıyorum!” diye cevap verdi. Ve daha
sonrada şu ayeti kerimeyi okumuş: “Namaza yaklaşmayın!” Ona bu sefer bununla
alakalı bir sual daha sorulmuş: “O okuduğun ayetin evvelini okusana!” O da, “Ben
hafız değilim ya!” demiş. Aynı şekilde “Şirk Fetvası”na delil ve mesned olma, kaynak
bulma yönünden sadece Mücadele Suresi’nin son ayet-i celile’si kâfidir. Başka daha
delil aramaya gerek yoktur! Ama bilmek lazım “Hadde” fiilinin kökünün hangi babdan
geldiğini ve neyi ifade ettiğini...
Cemaleddin Hoca size, “Ulum-i Arabiyye’yi kaynaklarından öğrenin, Ulum-i
Şer’iyye’yi (oniki ilmi) tahsil edin!” diyor da, boşuna mı diyor?
Siz yarınki neslin birer mürebbisi, birer muallimi durumunda ve makamındasınız.
Kur’an-ı Kerim’in hükümlerini, Şeriat’ın usul ve esaslarını gelecek nesillere aktaracak
sizden başkası da yoktur. Allah (c.c.) bu görevi size verdi. Onun için geceyi-gündüze
katıp çalışmalısınız!
Ben oniki ilmi tahsil ettim. Onun için kılıcımın önü de kesiyor, arkası da! Bu ilimler
tahsil edilmeden siz, Kur’an’ın inceliğine giremezsiniz ve onun belağat vasıflarını da
idrak edemezsiniz. Dolayısıyla Kur’an’ın bir mucize olduğu gerçeğine vakıf
olamazsınız!
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Kanun koymaya kalkışanlar, kanun koyma yetkisini kendilerinde görenleri,
babalarınız da, oğullarınız da, kardeşleriniz de, soy-soplarınız da olsa sevemezsiniz!
Allah (c.c.) ve ahirete iman edenlerin vasıflarını, yapmaları ve takip etmeleri gereken
şeyleri böylece izah etmeye çalıştık.
Allah’a ve Resulü’ne karşı kanun koyma yarışına girenleri babalarınız da olsa,
oğullarınız da olsa vs. asla sevemezsiniz! Ya mü’min olacaksınız, bunları
sevmiyeceksiniz; Ya mü’min olmayacaksınız, bunları seveceksiniz! Başka bir ifade
ile: Mü’min olduğunuz taktirde bunları sevemezsiniz, bunları sevdiğiniz taktirde de
mü’min olamazsınız!
Allah’a ve ahirete iman ettiğiniz taktirde içinizden birisi çıkıp, kanun koyma yarışına
girenleri sevemez; Veya sevmiye kalkışırsanız Allah, kalbinizden imanı kaldırır, sonra
da imansız gidersiniz! Allah (c.c.) korusun!
Şimdi de sıra bu şekilde hareket edenlere verilecek olan mükâfattan söz etmeye
geldi.
“Işte bunlar (Kimler? Babaları, kardeşleri, amcaları, dayıları, teyzeleri, oğulları
da olsa kanun koyma yarışına çıkanları sevmeyenler) var ya, onların kalplerine
Allah imanı yazdı.”
Bir şey söylenirse belki unutulur, silinir ve kaybolur gider. Fakat yazıya geçerse,
bunların hiçbirisi olmaz, yani zayi olmaz. Artık o iman ne silinir, ne solar ve ne de
kaybolur ve betondan yapılmış kaleler gibi olur. Allah (c.c.) cümlemizi kalbine iman
yazılı olan kullarından eylesin! Amin!
Tüm bir dünya insanlığı iman edip etmeme noktasında sapıtmış olsa bile, yukarıda
istenildiği gibi iman etmiş olanın ise imanına en ufak bir halel gelmez!
Hz. Ali (k.v.), „Mezarımdan kalkıp mahşere gittiğim zaman, imanım hiç artmaz.
Çünkü, nasıl iman edilmesi gerekiyorsa öyle iman etmiş durumdayım!“ diyor.
Yani lisan-i hal ile demek istiyor ki: „Benim kalbime Allah imanı yazmıştır. Ve
tarafından da bir ruhla, bir kuvvetle, bir kudretle teyid etmiştir!“
Kur’an-ı Kerim hürmetine, sevgili habibi hürmetine Cenab-ı Hakk cümlemizi kalbine
imanı yazılmış olanlardan eylesin!
Bu dünyevî bir şey; Sağlam, takviyeli ve Allah tarafından desteklenen iman! Allah
(c.c.) böylelerini cennete koyacak ve hem de bir değil, bir kaç cennete koyacak!
Hadis-i şerif’lerde varid olduğu gibi, Allah (c.c.) böyle bir imana sahip olanlara bir
cennet değil, bir kaç cennet verecek. Her cennet de bu dünyanın bir kaç misli, her
istediğin yönünü gez-dolaş!..
Diyeceksinizi ki: „Ben bu kadar geniş cenneti ne yapacağım?“ Orada ölüm yok! Tabi
ki, bir müddet bir cennette yaşarsın, gerçi can sıkıntısı olmaz ama, bir müddet de
başka bir cennette yaşarsın. Ağaçlarının ve binalarının altından nehirler akan
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cennetlere koyacaktır Mevlâ ve orada ebedî olarak kalacak. Allah (c.c.)
kendilerinden, kendileri de Allah’tan razı olacak!
“Işte Allah ordusu (Allah taraftarı, Allah’ın has ordusu) bunlardır. Âgâh olun,
mütenebbih olun ki, ancak Allah ordusudur kurtuluşa erenler!”
Şimdi mükâfat kaç tane oldu?
1- Allah (c.c.) ganidir;
2- Kalblerine imanı yazdı;
3- Tarafından bir ruhla, bir kuvvetle o imanı teyid etti;
4- Cennetlere koydu;
5- O cennetler ki, altlarından nehirler akıyor;
6- Onlar Ebediyyen orada kalacaklar;
7- Allah (c.c.) kendilerinden, kendileri de Allah’tan razı olmaları;
8- „Allah ordusu olanlar bunlardır!“ diye haklarından söylenen ve dolayısıyla bunlara
böyle bir ünvan, böyle bir askerî vasıf verilmesi...
Bütün bu mükâfatlar bir tek şeye karşılık veriliyor. Ne imiş o? Kendi kafalarına göre
kanun yapma cesaretine, cüretine sahip olmayanları sevmeme! Ki bunlar babaları da
olsa, akrabaları da olsa sevmeyecekler!
Bir müslüman, “Baba! Sen benim babamsın ama, sen şu anda müşriksin, ben seni
sevemem!” veya “Sen benim dayım, oğlum vesairesin, ama şu anda Allah’a karşı
kanun koyma yetkisini kendinde bulduğun için ve dolayısıyla “Hâkimiyyet kayıtsız ve
şartsız milletindir, insanındır, insanoğlunundur!” dediğin için ben seni sevemem. Kim
olursan ol!” diyebilmelidir.
Işte bir şey olan sevmemeye karşılık, yukarıda sıraladığım bir sürü şey...
„Cemaleddin Hoca Türkiye’de müslüman bırakmadı!“ deniyor. Bunlara cevaben
şunu da bu arada söyleyeyim.
Üç kişi şirke düşmüştür:
1- Parlamenterler, yani milletvekilleri; O Büyük Millet Meclisi dedikleri binanın
kapısından içeri girenler, kim olursa olsun, bunlar müşrik olmuş, şirke düşmüşlerdir.
Niçin? Put olmuşlar ve tağut olmuşlardır!
2- Sandık başına gidip, bunları seçenler. Niçin? Tağutları seçtikleri için!
3- Bunlar hakkında Şeriat’ın verdiği hükmü, verdiği fetvayı kabul etmeyenler, “Ben
bunlara müşrik diyemem!” diyenler.
Nasıl diyemezsin? Şeriat bunlara müşrik diyor, Islam bunlara müşrik diyor, Islam ne
demişse sen o sözü dilinle ikrar, kalbinle de tasdik edeceksin. Bu çocuk oyuncağı
değil ki!..
“Ben şirk fetvasını kabul etmem!” diyorlar. Sen etmezsen, müşrik olursun! Bu da
böyle!.. Allah (c.c.) cümlenizi ve cümlemizi böyle durumlara düşmekten korusun!
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Sizin şiarınız, “Hâkimiyyet kayıtsız şartsız milletindir!” şeklinde değil, “Hâkimiyyet
kayıtsız ve şartsız Allah’ındır!” şeklindedir.
Demek ki, Mücadele Suresi’nin son ayet-i celile’sini nazar-ı itibare aldığımız
takdirde, ki almamız lazım geliyor, sizin ve bizim bir ünvanımız, bir rütbemiz var:
Hizbullah olma! Elhamdülillah!..
Taviz felakettir! Elhamdülillah bugüne kadar sizler ve başınızdaki mesul olarak biz
ayakta kalmışsak, taviz vermediğimizin bereketi ile kalmışız!
Rabb’ülâlemin’e sayısız hamd-u senalar olsun ki, mülkünde ortağı yoktur. Her şeyi o
yaratmış, ona bir ahenk ve düzen vermiş, mukadderatını da tayin etmiştir. O’nun
sevgili kulu ve son Peygamberi Hz. Muhammed’e ve Onun âl ve ashabına selat-u
selam olsun ki, Kur’an’ı tebliğ yolunda asla taviz vermemiş olduğu gibi tebliğatını
yapmış, sahabesi de tavizsiz ve ivezsiz aynı yolda yürümüşler, icraat ve tatbikatlarını
aynı istikamette devam ettirmişlerdir.
“Islam’dan Taviz Vermenin Hükmü” isimli kitab, artık baskıya hazırdır. Takriben on,
oniki sene önce hazırlanan bu kitap, Ümmet-i Muhammed Gazetesi’nin muhtelif
isimleri altındaki sayılarında tefrika halinde neşredilmişti. Fakat her nedense fırsat
bulup kitap halinde neşriyat hayatına intikal ettiremedik. Diğer basılması ve
müslümanların istifadesine arzedilmesi gereken Mezhepler, Şûra, Imkânlar ve
Hamleler, Tasavvuf, Fetvalar, Hutbeler ve daha benzeri kitaplar, gazete sayıları
arasında sıkışıp kalmışlardı.
“Islam’dan Taviz Vermenin Hükmü” adını alan bu kitap, diğerleri kadar ve hatta
onlardan daha önemli bir mahiyet arzetmekteydi. Zira, taviz verme felakettir! Din
binasında ve cemiyet hayatında telafisi ve tedavisi mümkün olmıyan yaralar açar ve
açmıştır da!..
Şöyle ki; Din, Allah tarafından vaz edilen bir kanundur. Ilk insan ve ilk peygamber
olan Adem (a.s.) ile başlamıştır. Bütün peygamberler tarafından geçe geçe, son
Peygamber Hz. Muhammed ile kemalini bulmuş ve tamam olmuştur. Her devir
insanın ihtiyacına cevap verdiği gibi, Hz. Muhammed’le başlıyan ve ila-nihaye
kıyamete kadar sürüp, gidecek olan bu din, insanoğlunun bütün ihtiyaçlarına cevap
vermekte ve onu her yönüyle tatmin etmektedir. Zira bu din, Allah kanunudur, Allah
nizamıdır, Allah’ın şaşmaz ilmine ve sonsuz kudretine dayanmakta, dünyası ile
ahireti ile, ibadet ve siyaseti ile, ruhla beden gibi bir bütünlük arzetmektedir. Insan
ruhuna, insan yaratılışına, insan tabiatına, insan idealine tıpa-tıp uyan bir sistemdir,
eksiği ve gediği yoktur. Fazlası ve noksanı yoktur. Aratsanız da, taratsanız da ne bir
noksanlığı bulabilirsiniz ne de bir eksiğini... Tıpkı tabiî ve tekvinî kanunlarda olduğu
gibi...
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Zira Islam dini aynı zamanda hüküm ve hikmet dinidir. Cenab-ı Hakk’ın bir ismi de
Hâkim’dir, keza onu getiren kitabın bir ismi de Hâkim’dir. Hekim demek, hikmetli
demektir. Yani her hükmü yerinde, fazlası ve noksanı yoktur...
Sizler şayet bu dine ve bu dinin getirdiği Şeriat’a, Şeriat nizamına kendi kafanıza
göre bir şey ilave eder ve bir şey eksiltirseniz, onun dengesini bozar, artık bir daha
dikiş tutturamazsınız. Yani hem dinin denge ve düzenini bozmuş olursunuz ve hem
de kendi hayatınızı bozmuş olursunuz. Işte taviz budur! Hem mükemmel olan bir dini
bozmak ve hem de insanlık hayatını bozma demektir. Eğer bugün, insanoğlu böyle
bir felaketin içinde ise, bu felaketin tek sebebi vardır: Taviz! Insanoğlunun, hususi ile
Islam ulemasının taviz vermiş olmasıdır! Insanoğlu, taviz vere vere bu kitabın
kapağında da görüleceği üzere, iman cevherini kaybede kaybede nihayet kendisini
cehennem ve cehennemin ateşinde bulur. Rabb’imiz, bizi böyle bir duruma
düşmekten korusun! Amin!
Inşallah bu kitabtan her birinizin evinde ve elinde bulunması gerekir.
Şimdi de „Hilâfet ve Halife“ ismini taşıyan kitabın mukaddimesini bir gözden
geçirelim:
„Bir vakitler, senin Rabb’in meleklere şöyle demişti: „Ben yeryüzünde bir
halife yaratacağım. O benim adıma yeryüzünü imar ve ihya edecek.
Gönderdiğim emir ve tâlimata göre söz, fiil ve hareketlerini tanzim edecek ve bu
suretle hakkı ihkak, adaleti tesis edecek ve bütün bunların üstünde bir taraftan
şirki red ve inkâr ederken, bir taraftan da hâkimiyyet ve ibadetini Bana tahsis
etmiş olacak ve netice itibarı ile, Benim Rabb, kendisinin kul olduğunu bila
kaydu şart kabul edip, Tevhid akidesini bütün bir kâinata ilan edecektir.“
(Bakara, 30)
Minnet ve şükür:
Bizleri eşref-i mahlûkat olarak var eden Rabb’imiz, maddî-manevî en büyük
nimetlerini ikram ve ihsan etmiştir. 70 sene gibi bir aradan sonra Ümmet-i
Muhammed’in vazgeçilmez bir müesse-sesi olan Hilâfet Devleti’ni, ihya ve ilan etme
fırsatını yine bizlere lutfetmiştir. Bundan dolayı da Mevlâ’mıza karşı ne kadar
minnetbilir olsak, secdelere kapansak, şükretmesek yine de azdır!
Hilâfet ve Halife:
“Hilâfet ve Halife” ismini verdiğimiz bu kitab beş risaleden ibarettir: Hakkı Sahibine
Iade risalesi, Allah ve Ümmet Önündeki Mesullere risalesi, Hilâfet Devleti Bulunmaz
Bir Nimettir risalesi, Hilâfet ve Halife risalesi ve nihayet Hal Tercemesi risalesi...
Teşhis ve tedavi:
Risaleler, belli bir seyir takib etmiştir. Önce teşhis, sonra tedavi yoluna gidilmiş, fıkhî
bir tâbirle “Def’i mazarrat, celbî menfaat” esası nazaı itibara alınmıştır.
Şöyle ki;
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1- Önce Islam düşmanlarının Selanikli Mustafa Kemal eliyle, Din-i Mübin-i
Ahmediyye’nin temeline koyduğu 98 bombanın açtığı yaraları sarma yoluna
gideceksiniz, reçetesini de “Hakkı Sahibine Iade” risalesinde göreceksiniz.
Bu risalenin ikinci bölümünde de, “Hakkı Istemek Haktır, Istemeyen Ise
Ahmaktır!” adını taşıyan bir bölümü de okuyacaksınız ve ahmakların düştüğü
derekeye düşmekten kurtulmuş veya korunmuş olacaksınız.
Iki sistem:
Bu iki sistemden biri hak, diğeri batıldır. Şeriat sistemi hak, onun dışında kalan
sistemlerin tümü batıldır.
Şeriat’ı bırakıp da batıl sistemleri takip ve tatbik eden idarecileri;
1- Cenab-ı Hakk kitabında “zalimler” diye tavsif etmekte ve şöyle demektedir:
“Rabb’i bir zaman Ibrahim’i bir takım kelimelerle imtihan etti. O da onları
tamamlayınca, “Ben seni insanlara imam yapacağım!” demişti. Sonunda da
imam yap dedi. Rabb’in zalimlere ahdi ermez. Onlar için söz veremem
buyurdu!” Demek oluyor ki, zalimler Allah’ın indinde ve hükmünde halife olamazlar.
2- Müslümanlar da zalim idarecileri başlarında tutamazlar. Kadı Iyaz şöyle der:
„Ulema şunda ittifak etmiştir ki: „Imamet ve Hilâfet için kâfir intihap edilemez.
Sonradan küfrün arız olması, Şeriat’ı değiştirmesi veya bid’at yoluna gitmesi
velayet hakkını kaybetmesine sebebtir. Artık ona itaat edilmez. Ona karşı kıyam
etmek müslümanlara vacip olur. Yerine mümkün ise âdil bir imam nasb edilir.
Bunu yapmak, bir cemaat için mümkün olursa o cemaat bunu yapar.“ (Müslim,
Şerh-i Nebevi)
3- “Imamsız bir geceyi geçirmektense, 60 seneyi fasık bir imamla geçirmek
daha evladır.” (Tefsir-i Minhac’us-Sünnet’in-Nebeviyye, c. 12)
4- Mü’minler her gün vitir namazlarını kılarken şu duayı tekrar ederler. “Ya Rabb’i!
Sana karşı fücur edenleri başımızdan atar ve terk ederiz!”
2- Davet ve ikaz mektupları:
“Allah ve Ümmet Önündeki Mesullere” serlevhalı mektuplar, az yara almış veya
ilahî bir lütuf eseri olarak veya hiç isabet almamış olan devlet ve milletlere irsal
edilen bu risaleler, ya gereği gibi ifade-i meram edilememiş, ya da bir takım küçük
küçük hesaplar dikkate alınarak kale alınmamıştır.
3- Hilâfet Devleti Bulunmaz Bir Nimettir!
Evet, devlet öyle bir nimettir ki, yoksa kurulması, varsa korunması erkek-kadın her
müslümana farzdır. Bu arada devletten kastımız, Hilâfet Devleti’dir. Ümmeti bir
kaleye benzetecek olursak, kalenin en önemli unsuru devlettir. Düşmanların
tavsiyesi, Selanikli Kemal’in de ilk tahribatı kalenin işte bu surunu yıkma olmuştur.
4- Hilâfet ve Halife:
Iki fasıl ve bir not:
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a) Hilâfet Devleti’nin ihya ve ilanı, Halife’nin intihab ve tayini;
b) Ihya ve intihabının şer’î ve hukukî delillerinin serdedilişi;
c) Ve bir not: Muarrız ve muhaliflere iki ay mühlet verilmiş ve bu müddet zarfında bir
bildikleri varsa bize yazmaları kendilerinden istenmişti. Fakat kayda değer bir tenkit
yazısı gelmedi. Neticede biz de ne yaptık? Elinizdeki bu kitabı bastırıp, muhtelif
lisanlara tercüme ettirip dünyanın millet ve devletlerine gönderme niyyetindeyiz.
5- Hal Tercemesi:
Bütün peygamberler şöyle demişlerdir: “Şüphesiz ben size gönderilmiş bir
peygamberim. Ve aynı zamanda güvenilir bir insanım. Bende yalan ve hiyanet yok ve
her yönden bana itimat edebilirsiniz. Sizlerden bir ücret de istemem. Benim ecir ve
ücretim âlemlerin Rabb’ine aittir!”
Peygamber varisi olan ve Hilâfet makamına getirilen bizler de ne Hilâfet’ten önce ve
ne de sonra kayda değer bir ücret talebinde bulunmamış, ehliyete sahip emin bir
kimseyiz. Ve bunu söyleme enbiyanın sünnetidir!
„Hal Tercemesi“ işte bu gayeye binaen kaleme alınmıştır!
Dua ve niyaz:
Rabb’ülâlemin’in nusret ve Inayet-i Sübhaniye’sinden bizleri mahrum etmemesini
dua ve niyaz ederken, Ümmet-i Muhammed’den de alaka göstermelerini, dualarını
esirgememelerini, hakkın icraati yolunda muzahir olmalarını, bir haksızlık
gördüklerinde de irşad ve ikaz etmelerini kendilerinden istirham etmekteyiz!
Çok aziz ve muhterem kardeşlerim
Bu üzerimize düşen iki şeyin birisi, yani Şeriat-ı Garra’ya sahip çıkma, onu devlet
haline getirme ve gereğini yapma!
Nedir gereğini yapma? O da tebliğdir!
Biz Anadolu topraklarını ve sınırlarını aştık, Islam âlemine bakıyor, hedef olarak da
bütün bir dünyayı hedefliyoruz. Sizin çok işiniz var!
Her biriniz bir Peygamber (s.a.v.) varisi olarak yazılan eserleri ve yazıları henüz
Islam’ın ilminden, şuurundan mahrum olan insanların, ailelerin ellerine ve evlerine
götüreceksiniz. Bunlar yazılmış birer eserdir. Tâbiri caizse pilavı pişmiş, üzerinde
tavuk da var ve kaşık da önünüzde. Size düşen onu ağzınıza-burnunuza
bulaştırmadan yemektir. Artık bu kadar işi yapacaksınız; Biz yazacağız, siz götürüp
dağıtacaksınız!
Şu anda Köln’den misal vermek gerekirse; Genç kardeşlerimiz, şu cemaatin genç
kardeşleri bu kitabın bir bölümünden ibaret olan bu risaleyi, 30 bin bastırarak, her
gün olmak suretiyle Almanya’nın da sınırlarının dışına çıkarak dağıtmaya
çalışmaktadırlar. Siz de inşaallah o kardeşleri takip etmeye çalışırsınız!
Bize ne derlerse desinler, biz aldırmayacağız! Zira bizim önümüzde Peygamber
(s.a.v.) var. Ona ne demediler ki; “Deli, kâhin, sihirbaz, başımıza geçmek istiyor...”
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Bunları nazar-ı itibara almayacaksınız, kim tarafından söylenirse söylensin bu kabil
ithamlara kulak vermeyeceksiniz!
Diğer Islamî liderlerle birlikte bizim de ismimizden „Focus“ dergisi bahsetmiş.
Gerçekten bize cesaret veren cümleler kullanmış: „Kaplan dünya devleti kurmayı
hedefliyor!“
Ne derler? „Söyleyen gafil ise, söyleten gafil değil!“
„Dünya devletini kurma!..“ Yani diğerleri, sadece kendi bulundukları beldelerde
devlet kurma gayreti gösterirken, bizim dünya devletini kurma isteğimiz... Bu olur
mu? Olur! Gayret sizden hidayet Allah’tan!
Nasıl ki, ticarî sahada dünya pazarını kurma keyfiyetini hedeflemişiz. Niye? Mülk
Allah’ındır; O’nun rızasına uygun bir şekilde gayret ve cesaretinizi gösterdiğiniz
taktirde, Allah dünya ticaretini (tâbiri caizse Ortak Pazar’ı) kurmasını size nasib eder.
Böyle olduğu gibi, dünya devletini kurma da nasib olur. Illa da hepsinin müslüman
olması şart değil! Böylelikle dünya siyasetine, dünya devletine, dünya tekniğine
hâkim olmak gerçekleşecek ve o zaman, sizin kılıcınızın da önü kesecek, arkası da!..
Ehl-i küfrün korktuğu şu: „Bunlar devlet olurlarsa, bizi hep kılıçtan geçirir ve
keserler!“
Hayır, Islam’da böyle bir şey yok! Siz Islam’ın tebliğatını engellemezseniz, önüne
çıkmaz ve gölge olmazsanız ve kabul ederseniz, size ehl-i kitap olarak haklar da
tanıyor, sizi zımmî olarak kabul ediyor, hatta size yardımcı da oluyor.
Hıristiyanlar, yahudiler veya semavî dine mensup olanlar Islam’ın hâkim
olmasından, devlet olmasından korkmasınlar... Islam hakkındaki korkuları da yanlış,
bundan dolayı söyledikleri pek çok şeyler de yanlış... Işte size bir misal:
Geçenlerde NATO toplantısında bir konuşma yapan NATO yetkililerinden biri
konuşmasında Islam dini için; „Islam komünist sistem kadar, hatta ondan daha da
tehlikelidir!“ dedi. Oldukça yanlış olan bu söze karşılık, Iran’ın Reis-i Cumhuru olan
Rafsancani şu cevabı veriyor ve, „Hayır!“ diyor, „Siz, Islam dinini komünist sistemle,
komünist rejimle mukayese edemezsiniz. Bu son derece yanlış bir tâbirdir!“ Evet öyle
demişti!
Biz de şu mikrofonlardan ve bu kürsüden, Köln beldesinden bütün bir dünya
insanlığına sesleniyor ve diyoruz ki: „Islam’dan korkmayın! Islam’ın sadece ismi kâfi!
Islam, selametten geliyor, güvenden, emniyetten geliyor. Islam, teslim olmaktan
geliyor. Hayatınızı teslim edebilirsiniz. Malınızı-mülkünüzü Islam’a teslim edebilirsiniz.
Çoluğunuzu-çocuğunuzu hangi dine mensup olursanız olun, Islam’a teslim
edebilirsiniz. Ve o hususta da asla tereddüde mahal de yoktur.“
Ey dünyanın millletleri ve devletleri!
Biz ne fanatiğiz, ne radikal, ne şu ne de bu! Biz müslümanız! Terörist de değiliz!
Yazılarımız ortadadır: „Müslüman terörist olamaz, terörist de Islam olamaz!“ Ikisi
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birbirine ters düşen iki keyfiyettir. Binaenaleyh haberiniz olsun ki, „radikal“ veya
„fanatik“ diye vasıflandırdığınız insanlar, Islam’ı bir bütün olarak yaşıyan insanlardır.
„Ilımlı“ müslümanlardan size de hayır gelmez. Sağlam müslüman arayacaksınız;
Devletine, ibadetine, ahlakına samimiyetle bağlı olan müslümanı ve sahip olduğu
Islam Devleti’ni arayacaksınız. O devletten size zarar gelmez. Eğer siz ABD tâbiriyle
„ılımlı“ müslüman arıyorsanız, ondan size de zarar gelir, Islam’a da!.. Dünyanızı da
kaybedersiniz, ahiretinizi de!..
Ehl-i iman olmayan, ehl-i Islam olmayan devletlere ve milletlere tekrar ediyor
ve diyorum ki:
Islam’dan korkmayın! Islam, sizin hayatınızı da, namusunuzu da, canınızı da garanti
etmiştir!
Bir misal: Meşrutiyet devrinde mebusanlar azınlıkların hak ve hukuklarını görüşmek
üzere toplanmışlar. Birisi çıkmış diyor ki: „Azınlıklara (hıristiyan ve yahudilere) daha
fazla hak tanıyalım!“ Içlerinde Ermeniler’i temsil den bir avukat var. Söz alarak ayağa
kalkıyor ve, „Hayır!“ diyor ve ilave ediyor: „Siz bize Islam’ın verdiği hakkı tanıyın, biz
sizden fazla hak istemeyiz!“ Işte bu Ermeni, diğeri de müslüman! Bu farklılık neden?
Çünkü o Ermeni denen kişi Islam’ı incelemiş ve onun hak ve hukukunu biliyor, ama
bizimki ise Islam’ı incelememiş, Islam’ı bilmiyor!
Bütün bir dünya insanlığına sesleniyor ve diyorum ki:
Islam hâkim olduğu taktirde, dünya insanlığı emniyet ve güvene kavuşacak ve
kimse kimsenin malına, canına, tecavüz etmeyecek, herkes rahat edecek!
Osmanlı Imparatorluğu’nun 16. asrını bir düşünün; Dünya sulh ve selem içerisinde
idi!
Bu gerçekleri dünya insanlığına duyurmak için hepiniz gezip-dolaşacak ve
tebliğatınızı yapacaksınız. Ve tebliğatınızı yaparken de usulune uygun bir şekilde
yapacaksınız. Uygun olmayan hallerden ve özellikle bağırıp-çağırmadan uzak
duracaksınız!
Bunun için bu kitabı götüreceksiniz, muhtaç olan ele ve eve bırakacaksınız ve işiniz
orada bitmiş olacak. Bu arada tartışma ve cedelleşme yok! Şayet tartışmaya girer ve
muhatabınızın sorularına cevap vemeye çalışırsanız, işin içinden çıkamazsınız!
Bu arada şunu da hemen söyleyeyim: Kardeşlerimiz, dünyanın neresine giderlerse
gitsinler, bey’at etmek isteyenlerin bey’atlarını halife adına alabilirler. Bu da onlar için
cidden bir şeref vesilesidir!
Bunları söylemekle sözlerimi burada bitirmiş oluyorum!
Esselamü Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü!..

Merhum Emîr’ül-Mü’minîn ve Halîfet’ül-Müslimîn
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Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan)’ın cemaata son hitabı:

12 SENENIN BILANÇOSU
„Allah’ın yardımı ve fetih (Mekke’nin fethi) geldiği zaman ya Muhammed
(s.a.v.), insanların Allah’ın dinine bölük bölük girdiğini gördüğün zaman, Sen
tesbih et (Subhanallah de) ve istiğfar et. Şüphesiz ki, Allah (c.c.), tevbeleri çok
kabul eden bir Zât-ı Vacib’ul Vücud’dur!“ (Nasr, 1-3) Amenna ve saddakna!..
Sizlere yapacağımız kısa konuşmamız bir bilançodan ibarettir. Yani on iki seneden
bu tarafa yaptığımız işler, fiiller ve hareketler nelerden ibarettir, işte kısaca bu
bilançodan, bu özetten, bu hülâsadan bahsedeceğim.
Daha doğrusu şu anda söyleyeceklerim hemen hemen her zaman dinlediğiniz
meselelerdir. Fakat tekrarında fayda vardır. Belki hatırınızda hepsi, belki de bir kısmı
kalmış olabilir, belki de unutulmuş olabilir.
1- GÜNDEM MADDESÎ:
70-80 seneden beri bugüne kadar ihmal edilen mevzular, işlenmesi gereken
mevzulardır. Bu arada hemen hoca efendilere, derviş efendilere yani şeyhlere bir
sözümüz var: Vaaz ve nasihat yapacağınız tebliğ ve telkin, ihmal edilen mevzular
olmalıdır. Bu arada şunu ilave edelim: Namazdan, oruçtan, hacdan ve zekâttan
çokça bahsedilmektedir. Kürsüler bunlarla doldurulmakta ve benzeri meseleler sık sık
gündeme getirilmektedir. Halbuki mühim olan vaiz ve şeyh efendilerin ihmal edilen
mevzuları işlemeleri gerekir. Esasen her müslüman şeyhtir, ben de şeyhim. Zikrini,
fikrini yapan, tekkenin havasını teneffüs eden, kalbinin zahirini de batınını da
temizleyen herkes şeyhtir.
Nitekim tâlimatta demişiz: Bir kimsenin 24 saatlık zikri:
-100 kere Estağfirullah,
-100 kere Kelime-i Tevhid, yani Lâ ilâhe ilallah
-ve 100 kere de Salâvat-i Şerife, Allahümmesalli...
Bu şekilde yapan bir müslüman zikrini yapmış olur; „Dikkat edin! Ancak kalbler
Allah’ı (c.c.) anmakla huzura kavuşur!“ sırrına mazhar olur ve şeyhtir. Ister ona şeyh
denir, isterse ona mürid denir. On binlerce, otuz binlerce Kelime-i Tevhid çekmeye
lüzum yoktur; buna ne vaktiniz müsait olur, ne de siz tahammül edebilirsiniz. Ve bu
söylediklerim, bunlardan herbiri sağlam kaynaklara dayanmaktadır. Ayetlere,
hadislere dayanmaktadır. Binaenaleyh tereddütsüz, şüphesiz bunları yaparsanız,
huzur içerisinde olursunuz, şeyh olursunuz, mürid olursunuz ve zikir vazifesini, tekke
vazifesini yapmış olursunuz.
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Hususiyle hanımlara söylüyorum: Hanımlar kırk günde evliya olur veya yirmi günde.
Ama bunun tersi de var. 24 saat içerisinde zikrinizi fikrinizi yapın. Ben yapıyorum,
bugün de üzerinize afiyet yaptım. Biraz üzerimizde kırgınlık olmasına rağmen, kuşluk
namazını kıldıktan sonra bu saydığım şeyleri yaptım.
Asıl konumuza geri dönelim:
Ihmal edilen mevzulardan birisi, başta gelen Tevhid ve şirk mevzusudur. Hoca
efendi kürsüsüne çıktığı zaman, şeyh efendi müridlerini etrafına topladığı zaman,
Tevhid’den bahsedecek, Allah birdir, eşi ve benzeri yoktur diyecek, sizlere bugün
Tevhid’den bahsedeceğim diyecektir.
Nedir Tevhid?
„Lâ ilahe illallah“ Tevhid’in veciz bir ifadesi, kısa bir ifadesidir.
Şirk ise bunun tersidir.
Allah’a eş ve ortak koşmanın da çeşitleri vardır: Puta tapma ve putperestlerle
beraber olma işte bu da bir şirktir.
2- ŞERIAT VE HILÂFET:
Size demiştim ki, Anadolu’da en çok hakarete uğrayan iki kelime vardır. Bunlardan
birisi Şeriat, diğeri de Hilâfet! En çok hakarete uğrayan, hakir görülen, dibe köşeye
itilen bu iki meseledir. Şeriat demek bu Kur’an’ın muhtevasıdır, içinde olan
hükümlerdir, Allah’ın kanunlarıdır. Buna Şeriat denilir. Ama Anadolu’nun beyni
yıkanmış, küfre düşmüş, şirke düşmüş insanı, „Kahrolsun Şeriat“ (!) diyor. Bunların
haddlerini hududlarını bildirmek gerekiyor ve onun da zamanı gelecek. Şimdi tebliğ
devrindeyiz, tebliğ ediyoruz, „Etmeyin, gitmeyin“ diyoruz, „Allah’tan korkun, Allah
birdir, put yoktur, demokrasi yoktur, parti yoktur...“ diyoruz. Neden yoktur? Bunların
herbiri şirktir.
Geçende, iki gün önce Bosna-Hersek sefiri geldi. Kendisine söyledim. Bir insan hem
müslüman, hem komünist olamaz. Keza bir insan hem müslüman, hem demokrat,
hem partici olamaz. Bunlara dikkat edin!
Işte hoca efendinin en çok üzerinde duracağı mesele budur. Kürsüye çıktığı zaman,
ben bugün size Hilâfet Devleti’nden ve Halifelik’ten bahsedeceğim diyecek.
Günümüzün ihtiyacı olan bu iki kelime, yetmiş seneden beri ihmal edildi. Hâlâ
uyanmadınız mı?
Hoca efendiler, sizin kürsülerde Hilâfet ve Şeriat meselelerinden bahsedip üzerinde
durmanız gerekir. Yoksa namazdan, oruçtan, haccdan, zekâttan ve sahabe
hayatından bahsedenlerin sayısı çoktur. Bunlarla ilgili de birtakım kitaplar da
yazılmıştır. Insanımız okur-yazar, alsın okusun. Ama Hilâfet Devleti’nden ve
Halifelik’ten bahsedenlerin sayısı parmakla sayılacak kadar azdır! Söyleyin hocalara,
söyleyin şeyhlere: Günümüz dünyasının gündeminde Tevhid ve şirk vardır!
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Insanımız Tevhid ve şirkin ne demek olduğunu bilmezse, teneşire müşrik olarak
çıkar, ağzı müşrik olarak kapanır. Bunun vebali de sana ve bana aittir. Korkmayın,
Korkulacak bir şey yok. Eğer şu veya bu rejim tarafından zarar gelecek olsaydı bize
gelirdi.
Sizlere bu konuyla ilgili bir şey anlatayım:
Iki gün önce polisten bir mektup gelmiş. Orada aynen şöyle: „Işittiğimize göre filan
yerde siz bir konuşma yapacakmışsınız, haberini aldık. Ona göre hareket edin!“
yazılı. Ne yapabilirsiniz söyleyin bakalım. Para cezası veririz diye bizleri
korkutamazsınız. Biz bunları söyleyeceğiz!
Bizim insanımız buna muhtaç, yetmiş senedir muhtaç. M. Kemal kâfirinin eliyle bu
mevzular gündemden kaldırıldı, gündem dışı edildi. Tevhid’den şirkten bahsedilmedi.
Halifelik müessesesi kaldırıldı, halifeler sürüldü. Bizim buna ihtiyacımız vardır. Bu
insan Allah’ın huzurunda benden davacı olacak ve diyecek ki, „Yüzünüz kara olsun!
Sen bizlere bu meseleleri neden anlatmadın? Gönül hatır saydın da hocalara niye
söylemedin şeyhlere niye söylemedin? Onlar niye söylemediler?“
Cevabımız ne olur?!.
Bu millet böylece Tevhid’i ve şirki bilemedi, Hilâfet ve Halife’yi bilemedi. Onun için
bu korkunç neticeye düştüler.
Particilere hususiyle söylüyorum: Particilik şirktir, M. Kemal’in getirdiği bir sistemdir.
Ve bugün Şeriat’ın önünde iki engel var, iki kuruluş var: Biri particiler, diğeri de
Diyanet.
Hocalarına söyleyin, akıllarını başlarına alsınlar. Sizi ne makamlarınız, ne de
maaşlarınız kurtarabilir.
Cemaleddin Hoca ne demişse, o doğrudur! Eğer yanlış söylüyorsam cevap verin!
Her birinizin eli kalem tutuyor. Kimse darılmasın, kimse alınmasın, ben Allah’ın
huzurunda kendimi kurtarmak istiyorum. Ben söylesem de söylemesem de Allah’ın
hükmünde de bu böyledir!
Elhamdülillah Şeriat’a bağlıyız, Halife’ye sahibiz! Cahiliyet ölümü ile değil, Hilâfet’in
bayrağı altında ölmek istiyoruz. Buna kimse müdahale edemez. Bir kimse Halife’ye
bey’at etmeden ölürse, cahiliyet ölümüyle ölür.
3- DEVLETIN DINI ISLAM’DIR:
Devletin dini Islam’dır maddesi M. Kemal tarafından 1924 anayasasından kaldırıldı.
Bu kâfir, bu put, bu maddeyi kaldırdı ve yerine zamanla laikliği getirdi, dini devletten
ayırdı. Buna kimsenin gücü yetmez. 70 sene sonra da olsa, insanımız M. Kemal’in
laikliğini reddedecek, tarihin çöplüğüne atacaktır!
Işte şu cemaat ve başındaki hocalar, hazırladıkları anayasada „Devletin dini
Islam’dır!“ maddesini getirdiler. Elhamdülillah M. Kemal’in yıktığı bu maddeyi siz geri
getirdiniz. Hanımlar ister bilin, ister bilmeyin sizin de burada emeğiniz geçmiş
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bulunmaktadır. En azından kocalarınıza mani olmadınız. Kulağımıza kadar geliyor,
bir takımları kocalarına, „Eğer sen, Cemaleddin Hoca ile çalışırsan bizi hapse atarlar,
malımızı, mülkümüzü elimizden alırlar“ diyenler, kocalarına mani olanlar var. Fakat
siz inşaallah o cinsten değilsiniz!
4- TAKIP EDILECEK METOD:
Takip edilecek metod, usul parti değil, Peygamber metodudur. Elhamdülillah şu
cemaat 12 senedir partinin her çeşidini reddetmiş ve Peygamber metodunu
getirmiştir. Peygamberimiz (s.a.v.) nasıl bir yol takip etmişse, sizler de o yolu takip
ediyorsunuz. Hiç kimse kendini aldatmasın!
Parti daha dünkü Fransız ihtilalinden sonra gündeme getirildi. Sen 1400 sene önce
Hz. Muhammed’in getirdiği Şeriat usulünü, metodunu terk edersin de, partinin ve
particilerin, demokrasinin arkasından gidersin... Olacak şey değil bu! Günah olur,
vebal olur, ağzınız imansız kapanır. Aklınızı başınıza alın!..
Partide değişen hükümetlerdir; Islam’da ise devletlerdir. Bunu da bu arada
kaydetmiş olalım. Partide kim çoğunluğu alırsa, hükümeti kurar, kim de çoğunluğu
bulamazsa o da havasını alır. Islam’da öyle değildir, Islam’da sabit yerine oturmuş bir
mesele vardır. Devlet değişir; eğer Islam devlet değilse, müslümanlar bir araya
gelirler Islam devletini kurarlar. Işte siz elhamdülillah Hilâfet Devleti’ni kurdunuz. Kim
ne derse desin şimdi Hilâfet Devleti’ne sahipsiniz.
Elhamdülillah biz Islam Devleti’yiz, Islam Devleti’nin bir adı da Hilâfet Devleti’dir.
Şeriat’a bağlıyız, Halife’ye sahibiz, Hilâfet Devleti’ne sahibiz elhamdülillah.
Allah bu yolda hiç birimizin ayaklarını kaydırmasın!
Bizde vurma kırma, kaba kuvvete başvurmak yoktur. Tebliğ vardır, yumuşakça
anlatma vardır. Sert çıkış yoktur. Tebliğci kardeşlerimiz buna dikkat etsinler! Zira
Peygamberimiz’in ashabı tebliği nasıl yumuşakça yaptılarsa, siz de öyle
yapacaksınız. Bu hususta iki yazı çıktı. Tebliğci kardeşlerimiz bunları dikkate alsınlar!
Adam sövecek, sövsün; Hakaret edecek, etsin... Vebali ona aittir!
5- HERŞEY FETVAYA BAĞLIDIR:
Her şey fetvaya bağlıdır. Bunu dünyanın gündemine getirdik. Fetvasız hiçbir şey
yapılmaz.
Demirel Anıtkabir’e gidiyor, fetvasını aldı mı?
Türkeş Anıtkabir’e gidiyor, fetvasını aldı mı?
Ecevit Anıtkabir’e gidiyor, fetvasını aldı mı?
Inönü Anıtkabir’e gidiyor, fetvasını aldı mı?
Erbakan Anıtkabir’e gidiyor, fetvasını aldı mı?
Söyleyin, aldılar mı fetvalarını? Hayır! Alamazlar da, almalarına imkân ve ihtimal de
yoktur!..
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Elhamdülillah, biz ne Anıtkabir’e gideriz, ne de onun yanından, yöresinden geçeriz.
Biz müslümanız! Islam düşmanı olan, dinin temeline 98 dinamit koyan bu kâfire ne
saygı duruşu yapar, ne de yanına-yöresine varırız.
Particiler, iyi dinleyin!..
Bizde Anıtkabir yok! Ya ne vardır? Camiler vardır! „Ama Hocam bizim liderimiz hem
camiye gelir, hem Anıtkabir’e gider...“ Işte bu da münafıklığın ta kendisidir. Ben öyle
diyorum: Erbakan’ın bir ayağı camide, bir ayağı Anıtkabir’dedir. Bu da münafıklığın ta
kendisidir!
Geliyor camiye müslümanları kandırıyor, gidiyor Anıtkabir’e kemalistlere yâr oluyor.
Kemalistlere diyor ki, „Ben sizinle beraberim, benim camiye gittiğime bakmayın!“
Bakara Suresi’nin ikinci sayfasına bakın. O münafıklıktır! Kimse darılmasın! Dost acı
konuşur. Eğer particiler Erbakan’ı seviyorlarsa, ona dur demesini bilsinler.
Ona desinler ki: „Sen ne yapıyorsun? Sen caminin mi adamısın, yoksa Anıtkabir’in
mi?“
23 Nisan (1995)’de Erbakan ne yaptı? Hem Anıtkabir’e gitti, hem de o günü
metheden konuşmalar yaptı. Olmaz bu! Particiler! Vebali vallahi ve billahi size aittir.
Erbakan önden, sizler de arkasından cehenneme gidersiniz. Bizde vebal kalmasın,
söylüyoruz!
6-BIZDE SADECE MADDENIN ILMI DEĞIL, AYNI ZAMANDA KUR’AN ILMI DE
VAR:
Bizde sadece maddenin ilmi değil, aynı zamanda Kur’an ilmi de var. Erkek-kadın,
genç-ihtiyar herkes Kur’an ilmini öğrenecektir. Buna ilim dilinde „Zülcenaheyn“ (yani
iki kanat sahibi) denir. Işte bizim insanımız böyle bir insandır; Hem maddeyi bilir, hem
manayı bilir. Erkek-kadın, genç-ihtiyar iyi çalışırlarsa, Allah onlara bu iki ilmin
anahtarını verir. Hepsi ilim adamı olurlar.
Birkaç gün önce bizi Halife olarak Sudan’a davet ettiler. Gittik! Allah neye kadir
değil? Hz. Muhammed (s.a.v.) kendisine istikrarlı, emin ve huzurlu bir yer aradı.
Mekke’nin yakınında Taif’e gitti. Fakat Taif yüz vermedi, üstelik taşladı. Sahabenin bir
kısmını da Habeşistan’a gönderdi. Peygamber dünya insanlığına oradan Islam’ı
tebliğ etmek için emin bir yer arıyordu. Medine buna kucağını açtı ve lisan-ı hal ile:
„Bana gel ya Muhammed!.. Ben seni misafir de ederim, rahat ta ettiririm. Tebliğ
görevini rahat rahat yaparsın!“ dedi. Peygamberimiz bunun üzerine sahabesi ile
birlikte Medine’ye göç (hicret) etti.
Elhamdülillah, Allah neye kadir değil ki? Sudan herkese sıradan davetiye yazarken,
bize Hilâfet Devleti’nin Halife’si diye yazdı. Biz de toplantıda okunmak üzere bir
mesaj gönderdik. Mesajımız temsilcilerimiz tarafından Arapça olarak okundu ve çok
takdirle karşılandı. Toplantının son günü Çiller’in müsteşarı ve Refah Partisi’nden
Yasin Hatiboğlu’nun itirazlarına rağmen toplantıyı tertib eden Sudanlı zevat Hasan
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Basri’yi divana çıkararak, „Senin yerin orası!“ dedi ve onların itirazlarını reddetti.
Kalpler Allah’ın elindedir!..
Allah bu imkânı şu cemaatın iyi niyeti ile götürecek. Biz inşaallah erkek-kadın
gençlerimizi oraya götüreceğiz, onlar da ilim yapacaklar. Iki şart var: Burada önce
Sarf ve Nahiv ilmini bitirecekler, yani 12 ilmin ikisini burada bitirecekler, ondan sonra
gidecekler üniversitelere başlıyacaklar. Onun için şimdiden başlayın. Anadolu’dan ve
Avrupa’dan yüzlerce, binlerce erkek-kadın gencimiz Kur’an ilmini öğrenecekler, hem
de eğitimini yapacaklar.
Bizim, "medrese, tekke ve kışla prensibimiz" var. Elhamdülillah Rabb’imiz bizlere
böyle bir imkânı tanımış oldu. Yalnız gayret edip, Sarf ve Nahiv ilmini öğrenin. Parası
olmayana para da veririz!
7- ASKER:
Asker sadece erkekler değil, aynı zamanda kadınlar da askerdir. Biz vurmak-kırmak
için değil, sadece canımızı, malımızı ve nefsimizi müdafaa için böyle bir yolu takip
edeceğiz.
„Efendim kâfirler bırakmazlar!“ Onlara kalsa bırakmazlar, ama kalpler de, mülk de
Allah’ın elinde. Kimsenin bir şey demeye hakkı yoktur!..
8- TAKVIM:
Hicrî takvim, 1 Muharrem’le başlayıp 1 Muharrem’de biten Islamî takvimdir. En
azından üçer tane alıp birini evinize, diğerlerini de hediye edeceksiniz. Yazıları hep
tebliğ yazılarıdır. Müslümanın evine miladî takvim giremez! M. Kemal’in Islam’a
vurduğu kötü darbelerden birisi de 1 Ocak’la başlayan, 1 Ocak’ı esas alan takvimidir,
bu takvim Islam’ın takvimi değildir. Bir eve gittiniz baktınız ki, duvarda miladî takvim
var, onu hemen kaldırıp atacaksınız! Müslümanın evinde miladî takvim olmaz, miladî
takvimin Islam’la hiçbir ilgisi yoktur. Indirip yerine Hicrî Takvimi asacaksınız!
Hanımlar! Bir eve misafirliğe gittiniz, takvimin başlangıcına bakacaksınız: 1 Ocak’la
mı, yoksa 1 Muharrem’le mi başlıyor? Eğer 1 Ocak’la başlıyorsa, „Bacı bunu indir
aşağıya, yoksa senin evine gelmem ben. Müşrik olursun, hıristiyanların takvimini
asıyorsun. Islam’ın o güzel takvimi durup dururken, sen kalkmış M. Kemal’in getirdiği
takvimi evinizin duvarına asıyorsun. Bu size yakışmaz!“ diyeceksiniz.
Keza ay hilale göredir. Müslümanın ay başı ve sonları hilale göredir, M. Kemal’e
göre değildir. O kâfir kanun çıkardı ve onu da değiştirdi, bugüne kadar süregelen hilal
usulunden aldı, Kandilli Rasathanesi’ne verdi. Bunlar basit şeyler değildir!..
9- M. KEMAL’IN ISLAM’IN ALEYHINDE YAPTIĞI ICRAAT:
M. Kemal’in Islam’ın aleyhinde yaptığı icraat, 98 maddedir. Bunları kaldırıp Şeriat’a
göre icraat yapacağız, yapacaksınız Allah’ın izni ile inşaallah.
Korkacak bir şey yok! Allah sizi yerde de muhafaza eder, gökte de!
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Işte 12 senedir buradayız, basın yazdı ve söyledi. Fakat elhamdülillah biz yine
konuşuyoruz ve konuşmaya devam edeceğiz inşaallah.
Hakkımızda çok davalar açıldı. Müdafaamızı yapıyor ve diyoruz ki: „Biz, dinden
bahsediyoruz. Bahsettiğimiz şeyler dindendir, dindir. Kimse bize müdahale edemez!“
Bir hadis-i şerif var:
„Benim ümmetimden hiçbir taife (cemaat) kaybolmayacak (zail olmayacak) ve
onlar hakkı (hakikatı) ortaya koyacaklar. Onlara kimse de zarar veremiyecek!“
Işte bu taife, cemaat sizlersiniz!..
Ahmed ibn Hanbel’in Müsned’inde Peygamberimiz’in bir hadis-i şerifi var.
Peygamber devrinde Hilâfet Devleti vardı. Sonra halifeler devleti geldi, sonra
Emeviler, Abbasiler, Selçuklular ve Osmanlılar geldiler. Bunların bir kısmı dörtbaşı
mamur insanlardı, bir kısmının da bazı hataları vardı. Fakat son bir Hilâfet Devleti
kurulacak, o baştaki Peygamber yolunu takip edecek ve Hilâfet Devleti kurulacaktır!
Elhamdülillah Hilâfet Devleti’ni ufukta görmekteyiz. Buna kimse mani olamıyacaktır.
Ve günden güne şu cemaat sayısını çoğaltacak, -kalpleri kararmış olanlar müstesnasayıları gittikçe artacaktır.
Hadis-i şerif’te diyor ki, „Bir diktatör devri başlıyacaktır!“ Bu da Osmanlı’dan sonra
M. Kemal devridir. O da sona erecektir ve bitmek üzeredir. Inşaallah Cenab-ı Hakk
sözlerimizi, söylediklerimizi tahakkuk ettirsin!
Hepinizi Allah’ın selamı ile selamlıyorum, dünya ve ahiret saadetine mazhar
olmanızı dua ve niyaz ediyorum!
Esselamü Aleyküm!..
30 Zilkaide 1415 (29. 04. 1995)

Isabetler ve Tercihler (Elhamdülillah)
„Islamî Cemaatler“ ismini alan kuruluşumuzu, tekrar tanımak istersek, elhamdülillah
bu kuruluş daima hakkı tercih etmiş, hakkın yanında ve safında yerini almış, haklının
dostu ve yardımcısı olmuştur.
Işte bu noktadan hareketle:
1- Din mevzuunda:
Bu kuruluş, dindarlığın hak, dinsizliğin batıl olduğuna inanmış, batılı değil, dindarlığı
tercih etmiştir. Elhamdülillah!..
2- Hak din mevzuunda:
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Bu kuruluş, Tevhid’in hak, şirkin batıl olduğuna inanmış, şirki değil, putu değil,
putperestliği değil, Tevhid’i, Allah’ın birliği inancını tercih etmiş; putçuların değil,
muvahhidlerin yanında ve safında yerini almıştır. Elhamdülillah!..
3- Hak çizgisi mevzuunda:
Bu kuruluş, hak çizginin Islam, diğerlerinin batıl olduğuna inanmış, tarihi boyunca
bütün peygamberlerin Islamî çizgide yürüdüklerini kabul ve tasdik etmiştir.
Elhamdülillah!..
4- Iman mevzuunda:
Bu kuruluş, imanın altı şartına da inanmış, gerek peygamberlere, gerek semavî ve
ilahî kitaplara inanmada bir ayırım yapmamış; Bütün peygamberleri ve yüz dört
kitabın yüz dördünü de kabul ve tasdik etmiştir. Elhamdülillah!..
5- Mezhep mevzuunda:
Bu kuruluş, mezheplerin yetmiş üç fırkaya ayrılacaklarını ve bunlardan sadece
birinin ehl-i necat, ehl-i cennet olup diğerlerinin ehl-i nar olacağını kabul ve tasdik
etmiş, bu arada o birinin, o cennet ehlinin Peygamberî bir ifade ile, Peygamber
(s.a.v.)’in ve sahabenin yolunda yürüyen Ehl-i Sünnet vel-Cemaat olduğuna inanmış,
Halife ve sahabelere hürmet etmede ve saygı duymada bir istisna yapmamış, Ehl-i
Sünnet fıkhına ve Ehl-i Sünnet akaidine bağlı olduğunu ilan etmiştir. Elhamdülillah!..
6- Devlet ve siyaset mevzuunda:
Bu kuruluş, Islam’ın hem din hem devlet olduğu gerçeğine inanmış, laik kafalılığı,
laikleri ve bunların dayandıkları demokrasiyi red ve inkâr etmiştir. Elhamdülillah!..
7- Metod mevzuunda:
Bu kuruluş parti metodunu, taviz verme metodunu, uzlaşma metodunu, kavmiyetçi
ve milliyetçi metodu red ve inkâr etmiş, tebliğ metodunu, yani Peygamberî bir metodu
tercih etmiş, takip ve tatbik safhasına koymuştur. Elhamdülillah!..
8- Vahdet mevzuunda:
Bu kuruluş, milliyetçiliği değil, ümmetçiliği tercih etmiş; „Türkçülük, Arabçılık ve
Kürtçülük“ diye bir ayırım yapmamış, Hz. Muhammed’e inanan, Şeriat’a bağlanan her
insana kardeş gözü ile bakmış, yanında ve safında yer almış ve yer vermiştir.
Elhamdülillah!..
9- Dünyalık mevzuunda:
Bu kuruluş, Tevbe Suresi’nin 24. ayetinde beyan edilen dünyalık sekiz varlığı değil,
Allah sevgisini, Peygamber sevgisini ve Allah yolunda cihadı tercih etmiş, bu yolda
ölmeyi, şehid olmayı cana minnet bilmiştir. Elhamdülillah!..
10- Tevbe mevzuunda:
Bu kuruluş, kemalist rejimin ve particilik sisteminin şirk şaibelerinden ve tağutî
bulaşıklarından tevbe ve istiğfar etmiş, kemalizme yüz vermeyeceğine, particiliğe
dönmiyeceğine azm-ü cezm-ü kasdetmiştir. Elhamdülillah!..
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Kararlarda Isabet:
1- Kemalizme karşı çıkmada:
Bu kuruluş Şeriat’ı, Şeriat’ın devlet olmasını, tercih etmiş, buna inanmış ve buna
ters düşen laikliği ve kemalizmi red ve inkâr etmiştir ve bu kararında yüzde yüz isabet
etmiştir. Elhamdülillah!..
2- Bu kuruluş, Milli Görüş’ten ayrılmıştır ve ayrılışında yüzde yüz isabet etmiştir.
Çünkü Milli Görüş partici idi. Parti ise Islam’da yoktu, fetvası alınamaz ve
bulunamazdı. O halde partiyi red ve inkâr etmede yüzde yüz isabet etmiştir.
Elhamdülillah!..
3- Kararlar mevzuunda:
Bu kuruluş, karar vermede Şûra’yı esas almış, kararların Şûra’dan sonra verilmesini
kabul ve tasdik etmiş ve bu arada Şûra’nın kararının emiri bağlamıyacağını tesbit
etmiş, kaynaklarına dayanarak yazmış ve basın yoluyla ilan etmiştir. Elhamdülillah!..
4- Bu kuruluş, günümüzün en kuvvetli silahının neşriyat olduğuna inanmış, tebliğatın
sözlü olmaktan ziyade basın yoluyla olmasını tercih etmiş, muarız ve muhaliflerini
neşriyat yoluyla açık oturuma çağırmştır ve yüzde yüz isabet etmiştir. Elhamdülillah!..
5- Hocalar ve Imamlar mevzuunda:
Bu kuruluş, batıl sistemlerle çalışan hocaların arkasında kılınan namazların en
azından mekruh olacağını ilan etmiştir ve bu husustada yüzde yüz isabet etmiştir.
Elhamdülillah!..
6- Ilim mevzuunda:
Bu kuruluş, on iki ilmi hedeflemiş, neşriyat yoluyla da Arabça ve Osmanlıca
öğrenmenin şart olduğunu duyurmuş, hususiyle on iki ilmi tahsil etmeyenin lider ve
şeyh olamıyacağını bütün bir dünyaya ilan etmiştir. Elhamdülillah!..
7- Tasavvuf mevzuunda:
Bu kuruluş, Islam’ın özünde ve yapısında tasavvuf ve tarikatın mevcut olduğunu
kabul ve tasdik etmiş, aynı zamanda her müslümanın tarikat ve tasavvuf ehli, zikir
ehli olması gerektiğini duyurmuş ve yirmi dört saat içinde en azından yüz defa tevbe
ve istiğfar edilmesini, yüz sefer Kelime-i Tevhid çekilmesini ve yüz kere selat-ü selam
okunmasını tavsiye etmiştir. Elhamdülillah!..
8- Körfez savaşında:
Bu kuruluş, ne Saddam’ın ne de Suud’un yanında yer almış, iki tarafın da yanlış
yolda olduğunu, taraflardan ölenlerin hiç birinin şehid olmıyacağını basın yoluyla
duyurmuştur. Elhamdülillah!..
9- Açık oturum mevzuunda:
Bu kuruluş, bütün mevzularda olduğu gibi, basın yolu ile açık oturum teklif
etmesinde de yüzde yüz haklı olduğunu, dost-düşman herkesin lafla değil, basın
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yoluyla cevap vermeleri lazım geldiğini bütün bir dünyaya duyurmuş ve ilan etmiştir.
Elhamdülillah!..
10- Tebliğe muhatap alma mevzuunda:
Bu kuruluş, tebliğe muhatap olarak ateistleri, yanlış din mensuplarını (yahudi ve
hıristiyanları), laik kafalıları, batıl sistem sahiplerini ve zikri cihaddan ayıran tekke
sakinlerini muhatap olarak almıştır. Ve almada yüzde yüz isabet etmiştir.
Elhamdülillah!..
11- Ümit bağlama mevzuunda:
Bu kuruluş, Rabb’ülâlemin Hazretleri’nin, „Tevbe edenler, ibadet edenler,
hamdedenler, seyahat edenler, rükû ve secde edenler, emr-i mâruf, nehy-i
münker yapanlar, Allah’ın hududunu (Şeriat’ını) koruyanlar var ya, işte böyle
olan mü’minleri (ey Habibim) müjdele!“ mealindeki Tevbe Suresi’nin 112. ayeti ile
Allah Resulü (s.a.v.)’in, „Kıyamete kadar benim ümmetimden hak üzere (hakka
bağlı, hakkın müdafii, hakkı tebliğ eden) bir taife (bir cemaat) mutlaka
bulunacaktır. Bunlara muarız ve muhalifleri zarar veremiyecektir ve nihayet
Allah’ın emri gelecek!“ mealindeki hadis-i şerif’in sırrına mazhar olma ümidini
taşımaktadır. Elhamdülillah!..
Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan)
Islamî Cemaatler Birliği
Umumî Emiri

Merhum Emîr’ül-Mü’minîn ve
Halîfet’ül-Müslimîn Cemaleddin
Hocaoğlu (Kaplan)’ın
Vasiyetnamesi:
Hoca cemaatına, şeyh müridine, müderris talebesine, lider milletine, mürşid
tekkesine günün meselelerinden bahsedecek:
Günümüzün Meseleleri:
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1- Tevhid’e evet, şirke hayır! Yani Tevhid ve Şirk’ten bahsedecek!
- Elhamdülillah biz, Tevhid’e evet, şirke hayır demişiz ve söylemeye de devam
edeceğiz.
2- Cahiliyet ölümüyle değil, Hilâfet bayrağı altında ölmek istiyoruz!
3- Şeriat ve Hilâfet;
- Şeriat’a bağlıyız, Halife’ye de sahibiz!
4- „Devletin dini Islam’dır“ maddesini kaldırdılar, laikliği (dinsizliği) yerine
getirdiler.
- Laiklik dinsizliktir!
5- Metod-Usul = Peygamber metodudur.
- Metodumuz Peygamber metodudur. Parti yok!
6- Bizde vurma-kırma yok, tebliğ vardır“
- Yumuşak giriş ve iniş vardır. Kaba-kuvvete başvurma yoktur!
7- Herşey fetvaya bağlıdır!
8- Kur’an ilmini de öğrenecektir, madde ilmini de. - Erkek-kadın iyi çalışırsa 12
ilmi öğrenebilirler, „Zül-Cenaheyn“, iki kanat sahibi olur. Hem madde ilmi hem
de mana ilmi; Allah bu iki ilmin anahtarını verir!
9- Asker olma;
- Erkek-kadın, genç-ihtiyar herkes askerdir.
(Yani Hizbullah, Cundullah ve Ensarullah!)
10- Takviminiz Hicrî Takvimdir, yani Islam takvimi!
11- Islam dininin temeline bom-ba konmuştur, yani 98 bomba!
Işte günün meseleleri bunlardır;
- Hoca cemaatına, şeyh müridine, müderris talebesine, lider milletine, mürşid
tekkesine bu meselelerden bahsedecektir ve etmelidir!..
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Cemaleddin Hocaoğlu
(Kaplan) Kimdir?

Cemaleddin Hocaoğlu, Anadolu sakinlerinden olup, Reşid ve Hatice’den
doğmadır.
Doğum tarihi ve doğum yeri:
Erzurum vilayetine bağlı Ispir kazası Dangis (yeni ismi Gündoğdu)
köyünde dünyaya gelmiştir. Doğum tarihi miladî olarak 1926’dır. Rumî
olarak ise 1342’dir. Hicrî tarih olarak da 1347’dir.
a) Tahsili:
Cemaleddin Hocaoğlu, Kur’an-ı Kerim’in hıfzını (yani hafızlığını); Sarf,
Nahiv, Mantık ve Belağat gibi Ulum-i Arabiyye’yi; Usul-i Fıkıh, Usul-i
Tefsir, Usul-i Hadis ve Usul-i Akaid gibi usul ilimlerini; Fıkıh, Tefsir, Hadis
ve Kelam gibi füru’ ilimlerini genelde babasından tahsil etmiştir.
- 162 -

HITABELER

Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan)

Ayrıca Erzurum merkezindeki imamlığı sırasında, Erzurum müftüsü
Merhum Sadık Efendi’nin okutmakta olduğu Molla Cami, Mantık,
Muhtasar’ul-Meani ve Usul-i Fıkıh gibi derslerine katılmıştır.
b) Ilk, Orta ve Lise tahsili:
Askerliğini yaptıktan sonra Ilkokul, Ortaokul ve Lise tahsilini haricten
vermek suretiyle, üç sene civarında Erzurum Lisesi’nden mezun
olmuştur.
c) Üniversite tahsili:
Yaş 36 olmuştu. Mezkûr mektepleri bitirdikten sonra bir de üniversite
tahsili yapmak üzere Ankara Ilahiyat Fakültesi’ne kaydolmuş, 40 yaşına
yaklaşınca bu fakülteden mezun olmuştur.
d) Resmî ve gayrî resmî olarak yaptığı vazifeleri:
Imamlık, Vaazlık, Müfettişlik, Diyanet Işleri Personel Dairesi Başkanı,
Diyanet Işleri Reis Muavinliği, Adana Müftülüğü, Türkiye Din Görevlileri
Federasyon Azalığı, Avrupa Milli Görüş Teşkilatları Tebliğ ve Irşad ve
Fetva Komsiyonu Başkanlığı, Islamî Cemiyet ve Cemaatler Birliği Umumî
Reisliği, Anadolu Federe Islam Devleti Reisliği ve nihayet Hilâfet
Devleti Reisliği, yani „Emîr’ül-Mü’minîn ve Halîfet’ül-Müslimîn“
vazifelerine getirilmiştir. Bunlardan bir kısmında vazife müddetleri kısa
olmuş ise de bir kısmında uzun olmuştur. Mesela müfettişlik gibi bazı
vazifeler altı ay gibi kısa süreli olmuş, imamlık vazifesi 11 sene, müftülük
vazifesi 15 sene sürmüş, Islamî Cemaatler Birliği Emirliği 10 sene
olmuştur.
70 yıl sonra dibe-köşeye itilen, hor ve hakir görülen Hilâfet Devleti'ni
cesaretle ihya ve ilan eden, Emîr'ül-Mü'minîn ve Halîfet'ül-Müslimîn
Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan) bin Reşid uğruna mücadele verdiği
Rabb'isine, 15 Zilhicce 1415'e tekabül eden (15 Mayıs 1995) Pazartesi
günü saat 12.50’de Hilâfet bayrağı altında kavuşarak şehadet şerbetini
içmiştir.
Bu vesileyle Hilâfet Devleti'nin Şûra üyeleri, müslümanların bir saat bile
Halife'siz kalması caiz olmadığından 16 Zilhicce 1415 (16.05.1995) günü
bir toplantı yaparak, Hilâfet makamına Merhum Halife'mizin tavsiyesini
de nazar-ı itibare alarak, Ulûm-i Arabiyye ve Ulûm-i Şer'iyye'yi babasının
rahle-i tedrisatında tâlim ve tahsil yapan Muhammed Metin Müftüoğlu
(Kaplan) Hoca'yı Halife olarak seçtiklerini ve bey'at etmiş olduklarını
bütün bir dünyaya ilan ettiler.
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