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

--------------------------------------23 R. Ahir 1418 (27.08.1997)
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MUKADDÆME -2Hamd ve sena, kâinatæn malikine, salât ve selam,
kâinatæn efendisine ve onu örnek alan âl ve
ashabæna!..
Biliyor ve inanæyoruz ki:
Dünya hayatæna geliñimizin tek bir hikmeti vardær.
O da Kur'an'æn beyanæyla Rabb'ülâlemin'e kul
olmaktær ve kulluk görevimizi yapmaktær. Dünyada
da ahirette de kiñinin mutluluåu bu görevi yapmasæna
baålædær; yapanlar mesud, yapmayanlar bedbaht
olur!..
Yine biliyor ve inanæyoruz ki:
Kulluk görevinin ölçüsünü din verir. Zira din, vahye
dayanær; Allah kanunudur. Ænsanoålunun söz, fiil ve
hareketleri hakkænda ihtiva ettiåi mevzular; yegâne
mükemmel, tam, âdil ve yegâne güzel hükümlerdir.
Ve beraberinde getirmiñ olduåu hükümler her asræn
ihtiyacæna cevap verecek mahiyettedir.
Ve yine biliyor ve inanæyoruz ki:
Æslam'æn getirdiåi her hüküm ve her sistem kendi
modeline göredir; mü'minin yabancæ bir hükme veya
yabancæ bir sisteme iltifat etmesine asla ræza
göstermez. Hatta küfür sayar. Bu noktadan hareket
ettiåimiz taktirde Æslam ne demokrasi ile ve ne de
laiklik ve parti sistemi ile baådañmaz ve
baådañtærælmasæna imkân ve ihtimal de yoktur. Buna
dair Cemaleddin Hoca'mæzæn Ümmet-i
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Muhammed Gazetesi'nde zaman zaman
neñredilen yazælaræ vardær.
Æñte; elinizdeki bu risalede o yazælaræn bir kæsmænæ
bulacaksænæz. Hakk'a tabi olanlaræ selamlarken ñu
hususu da duyurmak isteriz:
"Yazælar tenkide açæktær. Basæn yoluyla olmak
ñartæyla!.."
Oku ve okut! Kabul ve tasdik et!..
Hatasæ varsa, dipde-köñede konuñma!
Basæn yoluyla tahlil ve tenkid et!..
Buna gücün yetmiyorsa;
Æstediåin âlim ve ârife git!..
Buna da hayær dersen;
Yoktur sende ne ihlas ne meymenet!..

Æslamî Cemaatler Birliåi
Tebliå ve Ærñad Müñavirliåi
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TÜM ÆSLAMÎ
KURULUÑLARA
TEBLÆÅ
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Bilindiåi üzere, Æslam son ve kâmil bir dindir; ilk insan ve
ilk peygamber Hz. Adem’le bañlamæñtær. Bütün
peygamberler tarafændan tebliå ve telkin edilegelmiñ, son
Peygamber Hz. Muhammed’le son ve mükemmel ñeklini
almæñ ve tamam olmuñtur. Kæyamete kadar insanoålunun
her asærdaki ihtiyaçlaræna cevap verecek kudrette ve tatmin edici mahiyettedir.
Ætikad, ibadet, muamelât ve ukûbat olmak üzere bañlæca
dört ana bölümden ibarettir. Türkiye’de bir dereceye kadar
Æslam’æn itikad ve ibadet bölümlerine müsaade edilmekte
ise de muamelât (yani dünya, devlet ve siyaset) bölümü
ile ukûbat (yani ceza) bölümü ihmal edilmekte hatta sözünü
etme bile yasak edilmekte ve suç sayælmaktadær. Muamelât
bölümüne aynæ zamanda „Æslam Hukuku“, ukûbat
bölümüne de „Ceza Hukuku“ denmektedir.
Yani Æslam; hem din hem devlettir, hem ibadet hem
siyasettir. Hatta Æslam’æn ibadeti siyasettir, siyaseti de
ibadettir. Bunlaræ birbirinden ayærmak mümkün deåildir.
Bunlar ruhla beden gibi birbirlerini tamamlayan iki unsurdur.
Siyaset ve devletsiz bir Æslam dini düñünülemez. Bañka bir
ifade ile; Æslam dininin yapæsænda ve özünde devlet ve siyaset
vardær. Namaz ve orucu dinden ayærmak kâfirlik olduåu gibi,
dini devletten ayærmak da hatta teklif ve talepde bulunmak
da kâfirliktir; Ænsanæ mürted yapar. Dini devletten, devleti
dinden ayærma yoluna gidenlere karñæ susan müslümanlar
da dilsiz ñeytan olur. Çünkü, din-devlet bütünlüåü aynæ
zamanda bir iman meselesidir.
Bu hususta ayet ve hadisler olduåu gibi, ilim ve fikir
adamlarænæn da itiraf ve tasdikleri vardær. Ayræca fetvalar da
vardær. Mâruf ve meñhur Zahid-i Kevserî’nin fetvalaræ

bilinmektedir. (Tebliå ve Metod isimli kitabæmæzæn 17.
sayfasæna bakænæz.)
Gündem:
O halde günün dünyasænæn gündeminde bu mesele vardær.
Cami kürsü ve minberlerinde hoca efendiler tarafændan bu
mevzular sæk sæk gündeme getirilmelidir. Elli-altmæñ senedir
ihmal edilen bu meseleler, gereåi gibi müslüman
cemaatlere anlatælmalædær. Bu meseleler Æslamî kuruluñlaræn
asæl görevlerindendir. Önem ve hassasiyetine binaen dindevlet bütünlüåünden her kuruluñ bahsedecektir ve
etmelidir.
Birlik ve beraberlik:
Yine mâlum olduåu üzere, müslümanlaræn birlik olmalaræ,
tek Æslam çatæsæ altænda toplanmalaræ, hele hele bütün bir
milleti, bütün bir ümmeti çok yakændan alâkadar eden
Æslam’æn devlet ve siyasetini anlama ve anlatma, tebliå ve
telkin etme mevzuunda bir ve beraber olmalaræ ñarttær ve
farzdær; Allah’æn kesin emridir. Yani Æslam devlet ise onu
korumak, devlet deåilse onu kurmak, istisnasæz her
müslümana, her kuruluña farzdær. Hiçbir ñahæs ve hiçbir
kuruluñ bu vazifeden kendini muaf tutamaz, kendisini
sorumsuz addedemez.
O halde Ey Fert ve Ey Kuruluñlar! Geliniz, bir ve beraber
olalæm, bu noktada toplanalæm, güç ve imkânlaræmæzæ
birleñtirelim de Æslam aynæ zamanda devlet olsun! Küfrün
tehakkümü ve zulmü, müslümanlaræn da esaret ve çilesi
bitsin!..
Ama, nerede toplanacaåæz?
Cevabæmæz odur ki; ortada bir hareket var: Bu hareket
„Æslamî Cemaatler Birliåi“ ismini almaktadær. Sekiz küsür
senelik bir geçmiñi vardær. Denemeden geçmiñ ve imtihanænæ
bañaræ ile vermiñtir. Herñeyiyle ortadadær. Ænkilabî bir çizgide
yürümektedir. „Kaynak Kur ’an, örnek ve önder

Peygamberdir“ diyor ve bunlardan kaynaklanarak:
1- Dâva; Æslam’æn hayata hâkim olmasæ. Yani Kur’an’æn
anayasa, Ñeriat’æn kanun, devletin Æslam olmasædær;
2- Metod tebliådir, tebliå metodudur. Yani Peygamber
metodudur;
3- Tebliå vasætalaræ her meñru vasætadær;
4- Tebliå devrinde ilmî ve fikrî zeminde kalæp kaba
kuvvete bañvurma, terörist bir hareket yapma yoktur;
5- Tebliåatæ açæk, net ve kesin olarak yaparken, yakayæ
ele vermeme hususunda da meñru, tedbiri elden
bærakmaz;
6- Tebliåde muhatab olarak, millet evladænæn bir
kesimini deåil, genç-ihtiyar, erkek-kadæn, amir-memur
istisnasæz herkestir;
7- Küfür ve kâfir rejimle uzlañma yoktur, taviz verme
yoluna gitme yoktur;
8- Yalan iftira olmadiåæ gibi, abartma, kabartma da
yoktur, aldatma ve avutma da yoktur; herñeyiyle
ortadadær;
9- Ehl-i Sünnet akidesine ve Ehl-i Sünnet fækhæna baålæ
olup, mezhepsizliåe veya mezheb deåiñtirmeye
karñædær;
10- Æran’a Ehl-i Sünnet açæsændan bakmaktayæz,
münasebetlerimiz bu çercevededir. Yapælan inkælâb
Æslamî’dir, mezhebî deåildir; karñæ çækma veya teslim
olma bahis mevzuu deåildir;
11- Devletin kuruluñ ve icraatænda model Asr-æ
Saadet’tir. Yani, Peygamber (s.a.v.) tarafændan
Medine’de kurulan ve sahabe tarafændan devam
ettirilen kâmil bir Hilâfet’tir, altun devridir;
12- Ñura esastær;
13- Kur’an dili müñterek dil olup, herkes anadilinde
serbesttir;
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14- Her müslümana ümmet gözüyle bakar; ærk, renk,
mekân farkæ tanæmayæz;
15- Herñey fetvaya baålædær.
Hâkimiyyet:
Bütün bu maddeleri tek bir madde haline getirmek
mümkündür. O da „Hâkimiyet“tir. Yani, Allah’a mahsus
olan hâkimiyet hakkænæ (kanun koyma yetkisini) insanlardan
alæp Allah’a iade etmektir. Ve „Hâkimiyet kayætsæz ve
ñartsæz milletin deåil, Allah’ændær“ demektir. Bir bañka
ifade ile; „Tevhid’e evet, ñirke hayær!“ demektir. Çünkü:
„Hâkimiyyet kayætsæz ve ñartsæz milletindir“ demek ñirktir,
putprestliktir ve kâfirliktir. Ve „Hâkimiyet kayætsæz ve ñartsæz
Allah’ændær“ demek ise, „Tevhid“dir; „Allah birdir“ demektir;
Allah’æn birliåine inanmak ve muhafaza etmektir...
Æñte kuruluñumuzun mühim esaslaræ bunlardær. Bunlaræ
takib ve tatbik etmekle meñguldür, bu suretle hizmetine ve
yoluna devam etmektedir.
Ey fert ve kuruluñlar! Ve ey Millî Görüñ ve mensublaræ! Ey
Süleymanîler ve mensublaræ! Ey Nursîler ve mensublaræ!
Ey Diyanet ve mensublaræ! Ey Ülkücüler! Ey tarikat üstadlaræ
ve ey müridler! Ve diåer bütün kuruluñlar ve mensublaræ!
Sizlere sesleniyor ve diyoruz ki:
Ñartlarænæ ve esaslarænæ yukarda gördünüz. Bu ñartlar ve
bu esaslar üzerinde kuruluñ ve icraatænæ yapan ve yürüten
ortada bir kuruluñ vardær.
Æñte bu kuruluñla birlikte çalæñmaya sizleri davet ediyor,
tebliå ve telkinatæmæzæ yapæyoruz: Æslam’æn kabul etmediåi
usul ve ve metodlarla çalæñmayæn, put rejimiyle uzlañmayæn,
tâvizkâr bir tavær takænmayæn!.. Geliniz, müñterek çalæñalæm:
Ötede beride dolañmayæn: Ayrælæk-gayrælæk yapmak
haramdær!..
Æñte; bu taleb ve teklifi getiriyoruz: „Buyurun“ diyor ve ilave
ediyoruz:
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Ortada bir hareket var! Gördünüz! Bu hareket ya yanlæñtær
ya da doårudur. Doåru ise, „Buyurun; gelin; beraber
çalæñalæm!..“ Yanlæñ ise, „Yanlæñtær, yanlæñænæz vardær!..“
diyorsanæz, lafta kalmayænæz; kalemi elinize alæp yanlæñlaræmæzæ
madde madde yazænæz! Yazmakla da iñiniz bitmiñ olmaz;
gazete ve dergilerde neñrediniz! Yanlæñlaræmæzæ biz de bilelim
herkes de bilsin!..
Ve netice:
Bütün açæklæåæyla ve bütün dünya müvacehesinde ve bütün
müslümanlaræn önünde sizlere sesleniyor ve diyoruz ki:
„Ya geleceksiniz, beraber çalæñacaåæz ya da
yanlæñlaræmæzæ yazacaksænæz! Ya onu ya da bunu
yapacaksænæz.“ Ækisinden birini yapmaya mecbursunuz:
Ñayet „Hiçbirini yapmæyoruz!“ derseniz, o zaman da bizim
söyleyeceklerimiz var: „O halde siz samimi deåilsiniz!’’
Vesselâm!
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YENÆ NESLÆN
GÖREVÆ
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Dünya bir keñmekeñ içindedir; insan, insanoålunun kurdu
olmuñ, hile ve desiseleri, ihanet ve hiyanetleri korkunç.
Yækæcæ ve bölücü cereyanlar birbirini takibediyor. Æslam âlemi
de bundan pek farklæ deåil: Her kafadan bir ses! Her yerde
bir kuruluñ! Buyruklaræn sayæsæ çok!.. Müctehid kesilenlerin,
ahkâm kesenlerin çalæmændan geçilmiyor! Hem de ilimsizirfansæz! Okuduklaræ birkaç terceme veya te’lif! O da latin
harfleriyle!..
Æñte Æslam âleminin kæsaca manzarasæ bu!.. Bu manzaraya
henüz bulañmamæñ; saflæåænæ ve berraklæåænæ muhafaza eden
yeni nesle düñen nedir? Buyruk olma hevesine kendilerini
kaptæranlaræn, körü körüne arkalaræna takælmalæ mæ? Yoksa
bazæ yazar ve gazetecilerin söylediåi ve yazdæåæ gibi,
kendisine orta bir nokta bulup hoñgörülü bir vaziyet alæp
te’lifçi ve maslahatcæ bir politika mæ takib etmeli ve böylelerini
ortak bir hedefe doåru yönlendirilmeli veyahut hakkæ ve
haklæyæ aramalæ, hakkæn ve haklænæn safænda ve yanænda yer
alæp diåerlerini hakka davet etmeli mi?
Ey Yeni Nesil!
Æñte üç ñæk senin önünde!.. Bunlardan birini tercih sana
düñmekte!.. Tercih de çok önemli! Ya kazanacaksæn ya da
kaybedeceksin! Bu derece önemli bir noktadasæn!.. Çok
ciddî ve çok uyanæk olmalæsæn!.. Karar vermeden önce kimin
dost, kimin deåil; kimin yeterli, kimin deåil; kimin ehil, kimin
deåil ve nihayet kimin haklæ kimin haksæz olduåunu çok iyi
tesbit etmelisin!..
Bu noktalarda sana bir ölçü, bir kæstas, bir deåerlendirme
vasætasæ lazæmdær. Bu ölçü, kendi heva ve hevesin olabilir,
bu ölçü, çokluk, görünüñ ve zahirî cazibeler olabilir; bu ölçü,
maddî menfaat, makam ve mevki olabilir; bu ölçü, akrabalæk
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ve hæsæmlæk olabilir; bu ölçü, görenek ve gelenek olabilir...
Bir de bunlaræn ötesinde ve üstünde olup, bunlaræn da deåer
ölçüsü olan bir kæstas, bir ölçü vardær, deåiñmez bir ölçü
vardær. O da Ñeriat’tær, Ñeriat ölçüsüdür.
Ey Genç!
Senin bañvuracaåæn ve üzerinde duracaåæn tek mercii, tek
kaynak ve tek miyar budur ve bu olmalædær. Bunu bulmalæ,
bilmeli, ilim ve iman haline getirmelisin ve ñu ñekilde
formüle etmelisin: „Kaynak Kur’an, örnek Peygamber!“
Æñte böyle demelisin! Talimatæ Kur’an’dan, tatbikatæ
Peygamber’den almalæsæn ve artæk hataya düñmiyeceksin!..
O halde senin bu babda atacaåæn ilk adæm, yapacaåæn ilk
iñ, Ñeriat’æ okumandær, ilim ve iman haline getirmendir.
Burada da dikkat edeceåin bir ñey var: O da yaræm-yamalak
bilgiye sahip, allame kesilen ve kendi kafasæna göre ahkâm
kesen kiñilerin kendilerinden ve eserlerinden deåil; sadakat
ve samimiyetlerini, emanet ve ehliyetIerini, metanet ve
cesaretlerini söz, fiil ve icraatlariyle ortaya koyup isbat eden
kiñilerin ortaya koyduklaræ kitaplardan okuyacak ve
öåreneceksin!.. Yani önce Ñeriat’æ öåreneceksin ama,
güvenilir kaynaklardan, güvenilir ñahæslardan!.. Yoksa yaræm
mollalardan ve onlaræn ortaya getirdikleri kitaplardan ve
kitapcæklardan deåil!..
Yine bu babda muteber olan, „bence, kanaatæmca,
fikrimce“ gibi tabirlere dayanan alternatif ve
deåerlendirmeler deåil; ilim (bilme), iman (yüzde yüz)
inanma esasæna dayanær ve dayanmalædær.
METOD ÇEÑÆTLERÆ:
Siyasî hayata gözlerini açan yeni kuñak, ñu metodlarla
karñælañacaktær:
1- Yabancæ bir metod,
2- Uzlañmacæ bir metod,
3- Sentezci ve kavmiyetci bir metod,
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4- Bey’atcæ bir metod,
5- Te’lifci bir metod,
6- Peygamberî bir metod.
YABANCI BÆR METOD:
1- Bu metod, parti metodudur ve yabancælaræn takib ve
tatbik ettiåi bir metoddur. Æslamî bir tarafæ yoktur; tamamen
yabancædær, ithal malædær, batædan gelmedir. Æslam’la
baådañmayan demokrasinin vazgeçilmez unsurlarændandær.
Dolayæsiyle Æslam’la anlañamaz ve baådañamaz!..
2- Kaynaklaræ farklædær; Æslam kaynaåænæ Allah’tan alær, vahye
dayanær. Parti ise kaynaåænæ insandan, insan kafasændan alær.
Bu itibarla dava Æslam, metod gayri Æslamî! Bu olacak ñey
mi? Ñu da bir gerçektir ki, „Meñru bir hedef, gayri meñru
bir vasætayæ meñru kælmaz!“ O halde kaynaåæ Ñeriat’a aykæræ
olduåu gibi, tatbikatæ da Ñeriat’a aykærædær.
3- Æslam’da taviz verme yoktur. Partide ise taviz üstüne
taviz vardær. Hele hele Türkiye’nin ñartlaræna göre;
a) Parti kurucularæ, partiyi kurarken Hübel putunu ziyaret
edip, mezarænæn bañænda saygæ duruñu yaparlar. Kur’an bunu
ñiddetle yasaklar. Tevbe Suresi'nin 84. ayet-i kerime’si ñu
mealde: „Onlardan ölen birinin namazænæ hiçbir zaman
kælma, mezaræ bañænda durma. Çünkü onlar Allah’a ve
Resulü’ne (karñæ) küfre saptælar ve fasæklar olarak
öldüler.“
Bu taviz deåil midir? Hem de imanæ tehlikeye düñürecek
derecede!..
b) Partilerin tüzüklerini bir okuyun! „Partimiz mevcut
anayasa çerçevesi içinde, Atatürk ilke ve inkilaplaræ
doårultusunda faaliyet gösterir...“
Bu da taviz deåil midir? Fetvasæ alænabilir mi? Bunu yazmak
veya söylemek bir müslümanæn aåzæna sæåar mæ? Æman
tehlikeye düñmez mi?
c) Fotoåraf asma: Her parti binasæna Hübel’in fotoårafænæ
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asacaksænæz, siz de o binada oturup Æslam’a, Æslam davasæna
hizmet edeceksiniz. Alændæ mæ bunun fetvasæ? Mümkün mü?
Peygamber’in girmediåi, meleklerin girmediåi bir yer deåil
midir orasæ? Ñeytanlaræn cirit attæklaræ bir yer deåil midir
orasæ?!.
d) Yemin edeceksiniz: Hem gayri meñru bir yeminle! Hem
de küfür ve kâfiri koruyacaåæna!.. Milletvekili seçildiniz!
Önce kürsüye çækæp küfür yemini yapacaksænæz; öyle mi?
Aldænæz mæ bunun da fetvasænæ?!. Mümkün mü?
e) Kürsüsüne çækæp yemin ettiåiniz yer neresidir, biliyor
musunuz? Orada oturuyorsunuz, fotoåraf asælædær. Orada
oturamazsænæz; orada hâkimiyyet Allah’æn deåildir! Orada
oturamazsænæz; orada Ñeriat yoktur, Kur’an yoktur. Söz
sahibi küfür anayasasædær. Orada oturamazsænæz; orada söz
sahibi Allah deåildir, Hübel’dir. Orada oturamazsænæz; orada
zaman zaman Hübel’e saygæ duruñu yapælær ve nihayet siz
orada oturamazsænæz; orasæ ñirk meclisidir, put meclisidir,
Ebu Cehiller’in meclisidir ve Dar’un-Nedve’dir. Bir hadis-i
ñerif’te: „Akñama mü’min olarak giren bir kiñi sabaha
kâfir olarak çækar!..“ denmekte ve tehlike gösterilmektedir.
f) „Biz laikliåe baålæyæz, Amerika’daki demokrasiyi istiyoruz,
partimizin dinle bir alakasæ yoktur!..“ gibi sözleri hatærlamayæ
unutmayænæz!..
UZLAÑMACI METOD:
Öyle kuruluñlar vardær ki, kemalist rejimle uzlañma
halindedirler; birbirlerine taviz verir dururlar ve bu suretle
iki taraf da birbirleriyle gayet rahat geçinir, giderler. Yani
kendileri, kuruluñ ve faaliyet yönünden rejimin izni,
müsaadesi ve kontrolü altændadærlar. Dolayæsæyle rejim
kendilerinden emindir, kendileri de rejimden emindir; mal
tehlikesi, can tehlikesi diye bir endiñe bahis mevzu deåildir.
Hedef ve dava yönünden maksat ve niyet saålam olabilir
ise de pratikte ve tatbikatta rejime dürüst eleman
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yetiñtirmektedirler...
Bunlar uzlañmacæ bir metod takib ederler. Evet, uzlañmacæ
bir metod diyoruz. Ñöyle ki:
1- Rejime taviz verirler:
Kurs, kolej, yurt veya herhangi bir öåretim ve eåitim yeri
açmak için rejime giderler, rejimden müsaade ister ve izin
alærlar. Buna mukabil rejimin ileri sürdüåü ñartlaræ kabul eder
ve teminat verirler. Bu arada:
a) Hübel’in fotoåraflarænæ binalaræna asarlar. Bazen de olur
ki, binalaræn giriñ kæsmæna adamæn heykelini yerleñtirirler.
b) Program laik düzenin programædær; giriñler çækæñlar ona
göredir. Okul programæ hazærlanærken namaz vakitleri ve
Cuma saatleri nazar-æ itibare alænmaz...
c) Zaman zaman Hübel köñeleri yapælær, belli günlerde
hübel hakkænda konuñmalar yapælær ve adam medhedilir, belli
saatlerde saygæ duruñlaræ kendini gösterir.
d) Kælæk ve kæyafeti rejim tayin eder; çarñaf ve ñalvar;
bañörtü, saræk ve cübbenin yeri yoktur. Hatta yasaktær! Ne
öårencide ne de öåretmen de sakal göremezsiniz. Dersde
ve yemekte bañlar açæktær! Müñabehet tam: „Bir kimse bir
kavme benzerse, o onlardandær!..“ Peygamber (s.a.v.)
hadisinin tehlikeli gördüåü manzara!..
e) Kara günler ve bayram:
Hübel ve uñaklaræ, senenin 19 Mayæs, 23 Nisan, 29 Ekim
gibi günlerinde Æslam’a ve Æslam’æn mukaddes
müesseselerine darbeler vurmuñlardær. Dolayæsæyle bu
günler kendileri için birer bayram günü ise de müslümanlar
için birer kara gündür. Böyle günlerin takbih ve tel’ini, nehiy
ve inkâr edilmesi lazæm gelirken küfrün ve kâfirliåin
temellerinin atældæåæ bu günlerde yapælan merasimlere
öårenciler, öåretmenlerinin nazaretinde katælærlar ve o genç
dimaålar küfrün boyasiyle boyanær.
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f) Rejim memnun:
Rejim kendilerinden memnun! Hem birkaç yönden!.. Zira
rejim, bina bulma veya kiralama yönünden sækæntæ çekmiyor,
üstelik öåretmen ve diåer masraflar yönünden tasarruf
ediyor, istediåi zaman iyi eleman, güvenilir memur
bulabiliyor. Gerek tahsil devrinde ve gerekse memuriyet
hayatænda kontrol rejimin elinde; rejim için bir tehlike yok!..
Tehlike bahis mevzuu olmayænca rejim artæk sesini çækarær
mæ? Üstelik kâræ var!..
Bütün bunlaræn yanænda daha büyük bir avantajæ var. O da
bir taraftan, bu kabil faaliyetlere müsaade ettiåinden, rejimi
ñirin gösterme, onu millete mal etme, diåer taraftan da millet
evladænæ oyalama ve uyutma; bunun da altænda yatan sinsi
iki ñey: bir taraftan inkælabî ruha sahip eleman yetiñtirmeye
engel olma bir taraftan da milleti, bu ruhla yetiñenlere
düñman etme!..
Æñte bütün bunlar müvacehesinde kemalist rejim elbette
memnun!.. Elbette geleceåinden emin!..
SENTEZCÆ VE KAVMÆYETÇÆ METOD:
Bu metod sahipleri derler ki, iki unsur: Türklük ve Æslamiyet!
Bu iki unsur birbirinin mütemmimi! Bunlardan bir terkib
meydana getirip bir sentez yapmak lazæm! Daha doårusu;
ne Türk olmaksæzæn Æslam ayakta durur ne de Æslam
olmaksæzæn Türk ñeref bulur!.. Kiñi, Aåræ Daåæ kadar Türk,
Hira Daåæ kadar müslüman olmalædær.
Tahlil ve tenkit:
Bunlar temelde ve esasta partici olduklarændan uzlañmacæ
metod sahipleri hakkænda söylenenler bunlar hakkænda da
aynen varittir. Ælaveten bunlar sentezci bir metod ihdas
ettiklerinden Æslam’a, Æslam’æn ruh ve kemaline ters düñtüler.
Yani bu metod; sentezci ve kavmiyetçi olmayæ getirmenin
yanænda Æslam’a, Æslam dinine noksanlæk atfetmeyi de
beraberinde getirmektedir. Türklük bir soyun ismidir. Æslam
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dini ise ilâhî vahye dayanær; Kaynaåænæ Allah’æn sañmaz
ilminden ve sonsuz kudretinden alær. Dolayæsæyle
mükemmeldir, eksiåi ve gediåi yoktur ki, siz onu Türklük’le
veya Araplæk’la veya herhangi bir ñey ile ikmal edesiniz. Ve
bu Maide Suresi'nin Æslam’æn mükemmeliyet (1) yolundaki
açæk beyanæna aykærædær. Dolayæsiyle sentez ifadesi tehlikeli
bir ifadedir; insanæn maneviyatænæ tehlikeye düñürür. Ve
netice itibariyle ñunu söyleyebiliriz ki, sentezci ve
kavmiyetçi metodu Ñeriat’la baådañtærmak mümkün
deåildir.
BEY’ATÇILAR METODU:
Bunlara „Yeni Müctehidler“ de diyebilirsiniz; Ehl-i Sünnet
mezhebini küçümser, mezhepsizliåe veya mezhep
deåiñtirmeåe zemin hazærlarlar.
Bunlar; Æran’a bey’at ederler, emir ve tâlimatæ Æran’dan
almak isterler ve alærlar. Bu mevzuda etraflæ bilgi röportaj
mahiyetinde „Æran’a Bakæñ“ bañlæåæ altænda Ümmet
Gazetesi’nde neñredildi.
TE’LÆFÇÆ METOD:
Bazæ kuruluñ ve yazarlar, uzlañmacæ bir yol takib eder veya
böyle bir yol takib edilmesini tavsiye ederler. Ama, bu
uzlañma ile yukarda zikri geçen uzlañmayæ birbrine
karæñtærmamalæ. Zira bunlar arasænda fark vardær. Yukardaki
uzlañma, kemalist rejimle uzlañmadær. Bu ise metodlaræ farklæ
olan kuruluñlarla uzlañmadær.
Bunlar derler ki: „Öyle bir uyum ve öyle bir davranæñ içine
girmeliyiz ki, kendimizi hak ve hakikatæn merkezi,
dæñæmæzdakileri ise, bunun haricinde görmemeliyiz. Çünkü
bu anlayæñ ve kavrayæñ, kuruluñlaræ ve mensublarænæ hor
görmeye götürür de düñmanlæk meydana getirir. Ama böyle
deåil de her kuruluñ ve her fert birbirini müsamaha ile,
hoñgörü ile karñælarsa, müslümanlar birbirine yaklañær ve
aralarænda bir iñbirliåi yapælær. Æñbirliåi yapælærken de aradaki
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farklælæklar muhafaza edilmelidir. Ñayet, bir müslüman diåer
bir müslümanæ, partici olduåundan dolayæ suçlarken;
particinin niyyetini unutmamalædær. Æyi niyyetle parti yoluyla
Æslam’a hizmet etmek istiyorsa; onu hor görmemeli, tersine
hoñgörü ile karñælamalædær. Mesela: Partisini tutan bir
müslüman, partiyi sadece bu toplumda Æslam’a hizmet için,
kullanælmasæ gereken vasætalardan bir araç olarak kabul
ettiåini ve bañka yollarla da hizmet etme imkânæ olduåunu
ve parti aracænæ kullanærken kimi tavizler verdiåini ve vermek
zorunda kaldæåænæ açæk yüreklilikle belirtiyorsa, bu müslümanæ
nasæl deåerlendirmek gerekmektedir? Böylesi niyyete sahip
bir müslümanla kardeñlik hukuku çerçevesinde iliñkiye
girmekten kaçænmamak gerektiåini belirtmekte fayda
görürler. „Yani her iyi niyyet sahibi hizbullahî müslümanlar,
ortak bir hedefe gitmekten ve ortak iñbirliåine girmekten
ictinab etmemek gerekmektedir!..’’ derler.
„Yani particilik yapanlaræmæzæn mutlaka partiyi terketmeleri,
particilik yapmæyanlaræn da mutlaka particilik yapmalaræ
ñeklinde taleb ve teklifleri olmamalæ. Farklælæåæmæzæ koruyarak
birbirimize hoñgörü ile karñælamak ve müñterek davalarda
birbirimize yaklañæp ortak hareket etmek uygun ve nihayet
Türkiye ñartlaræna uygun bir strateji ve bir davet fækhæ
oluñturmak uygun olur!..’’ derler. Ve bu arada bir de ñunu
ilave ederler ve derler ki: „Her kuruluñ mensubu, bizim
kuruluñumuz yüzde yüz doårudur!..“ dememeli, „bañka
kuruluñlara da tölerans tanæmalædær; onlaræn aleyhinde
konuñmamalædær ve onlara çatmamalædær. Ve nihayet bañka
kuruluñlaræn söz, fiil ve hareketlerine deåil, niyyetlerine ve
içinde bulunduklaræ ñartlara bakmalæ, hatalæ da olsalar
iliñmemeli, hoñgörü ile karñælamalædær...“ Devamla derler ki;
„Genç kuñak, eskiler gibi olmamalæ; yepyeni bir davet fækhæ,
bir tebliå metodu oluñturmalæ ve bu babda güzel bir nümune
olmalædær. Kendilerinden beklediåimiz de budur...’’
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Æñte te’lifçi metod ve elemanlaræ ve elemanlarænæn
arzettikleri özellikler!.. Hoñgörülü; „Gelene aåam, geçene
pañam!..’’ demeli ve kimseye „Kañæn üstünde kara var!..’’
dememelidir ve böylece kuruluñlaræn yanlæñlæklaræyle meñgul
olmak deåil; aralarænæ te’lif etmeli.
Acaba Ñeriat da böyle mi diyor?!. Nerede kaldæ ‘’Emr-i
mâruf, nehy-i münker“ müessesesi?!. Adamlar; yanlæñ yola
girmiñ olacaklar, günah üstüne günah iñliyecekler, taviz
üstüne taviz verecekler ve bu yüzden bütün bir ümmet hatta
bütün bir dünya ve hatta gelecek nesiller zarar görecek,
bizim gencimiz de onlara karñæ maslahat icabæ susacak;
onlaræ iñbirliåine çaåærmanæn hatæræ için onlara, kuruluñ ve
mensuplaræna: „Beyler! Yanlæñlarænæz var; yanlæñ
gidiyorsunuz, takib ettiåiniz metod sizi cehennemî bir
uçurumun kenaræna götürmektedir, zararæn neresinden
dönülürse kârdær! Peygamberî bir metoda gelin!“
demiyecek, bir nev’i „Dilsiz Ñeytan’’ olacak!..
Maslahat icabæ bu mu? Ñeriat böyle mi? Kur’an böyle mi
diyor?!.
Hayær! Ne Ñeriat böyle diyor ne de Kur’an! Ve bu maslahat
deåil, mefsedet olur!.. Æñte ayetler:
1- „Birbirlerini yaptæklaræ fenalæklardan alækoymaz-lardæ.
Gerçekten ne kötü iñ yapæyorlardæ!“ (Maide, 79)
2- „Hak ancak senin Rabb’inden (gelen)dir. Sakæn
ñüphecilerden olma!“ (Bakara, 147)
3- „Sana ilimden bir ñey geldikten sonra onlaræn heva
ve heveslerine uyarsan elbette zalimlerden olursun!“
(Bakara, 145)
Bir hadis-i ñerif:
„Æsrailoåullaræ’na eksiklikler evvela ñöyle girdi: Bir kiñi
bir kiñi ile karñælañæyordu ve „Ey falan, Allah’tan kork!
Yaptæåæn ñeyi bærak. Bu helal deåildir sana!“ diyordu.
Ertesi gün tekrar karñælañæyor, onu yaptæklarændan
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engellemiyordu. Ayræca yemek, içmek ve oturmak
hususunda arkadañ oluyordu. Hepsi birden böyle
yapænca Allahü Teala da onlaræn kalplerini birbirine
çarptæ. Sonra buyurdu: „Æsrailoåullaræ'ndan olup ta
küfredenler Davud’un ve Meryem oålu Æsa’næn diliyle
lanetlenmiñlerdi. Bu bañ kaldærmalarændan ve añæræ
gitmelerindendi.“ Bölümün sonuna kadar okudu.
Sonra buyurdu ki: „Hayær, Allah’a kasem ederim ki, siz
muhakkak mârufu emreder, münkerden nehyedersiniz.
Zalimin elinden tutar, hakkæ onun üzerine galip
getirirsiniz.“ (Ebu Davud)
Diåer bir rivayette hadisin sonu ñöyle: „... Yerinden
doåruldu ve buyurdu: Hayær, nefsim yed-i kudretinde
olan Allah’a kasem ederim ki, siz onlaræ hak üzerine
döndürünceye kadar çalæñacaksænæz.“ (A. i. Hanbel)
Görüldüåü üzere; bir müslüman veya bir topluluk, bir ferdin
veya bir kuruluñun yanlæñ hareketini, yanlæñ bir yol takib
ettiåini gördüåü halde menetmezse, üstelik onlarla hañrü
neñir olursa, hadis ve ayetlerin beyanæ vechiyle kænanæyor,
red ve inkâr ediliyor ve hatta lânetleniyor...
Deåer ölçüsü:
Allah nizamænæn hakim olmadæåæ cemiyetlerde irtikab edilen
kötülükler ve takib edilen yanlæñ metod ve usuller hususunda
hangi esasa dayanarak insanlaræ muhakeme edebiliriz?
Onlara yaptæklaræ ve takib ettikleri bir hareketten dolayæ „bu
kötüdür, bu yanlæñtær, sakæn yapmayæn?“ diyebilmemiz için,
yaptæklaræ ñeyi ve takib ettikleri metodu hangi ölçüye göre
deåerlendireceåiz? Siz onlara „Bu takib ettiåiniz yol
yanlæñtær!..“ dediåinizde onlar kalkæp „Hayær! Eski zamanlarda
öyle idi ama ñimdi dünyanæn ñartlaræ her gün deåiñmektedir,
cemiyet her zaman ileriye doåru koñmaktadær. Bunun için
deåer ölçüleri deåiñik olabilir...“ derler.
Öyle ise, herkes tarafændan kabul gören öyle bir deåer
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ölçüsüne sahip olmalæyæz ki, doåruyu ve yanlæñæ ona göre
ölçüp deåerlendirelim. Bu ölçü; insanlaræn kendi
takdirlerinden, örf ve adetlerinden, arzu ve heveslerinden
kaynaklanær mæ? Buna evet demek mümkün mü? Hayær!
Bütün bunlar her an deåiñmektedir; bir hal üzere sabit
olduåu görülmemiñtir. Heva ve heveslere uyduåumuz
takdirde ve kendi kafamæzdan metod ihdas ettiåimiz veya
noksanlæklarla dolu olan herhangi bir kimseden ve hele hele
din ve akidemize uymayan yabancælardan usul ve
metodumuzu aldæåæmæz taktirde kælavuzu olmayan bir
boñluåa doåru kendimizi ve insanæmæzæ atmæñ olmaz mæyæz?
Lamba iñareti olmayan bir okyanusta kaybolup gitmez
miyiz?!. Öyle ise sabit, deåiñmez ve yüzde yüz isabetli bir
ölçüye ihtiyaç vardær. O da Allah’æn koyduåu ölçüdür,
Æslam’dær, Ñeriat’tær!..
Bu ölçüden hareket eden yeni nesilin görevi, te’lif
metodunu kendisine rehber alæp, her kuruluñ veya her ñahsa
karñæ idare-i maslahatçæ, müsamahakâr, hoñgörür bir tavær
takænmak deåildir; Ñeriat’æ kæstas, Peygamber’i (s.a.v.) örnek
alacak ve bu deåer ölçüsüne göre hakkæ ve haklæyæ
aræyacaktær. Dava yönünden olduåu gibi, metod yönünden
de yüzde yüz isabeti ve isabetliyi bulma yolunda azami
gayret sarfedecek ve bilecektir ki, her bir mevzu için hak
ve isabet bir tanedir ve bir yerdedir; iki tane ve iki yerde
olamaz.
O halde mevcut kuruluñlar içinde haklæ ve isabetli tektir,
iki deåildir. Æñte yeni nesil o teki mutlaka bulacak, onu ilmen
isbat edecek, iman haline getirecek ve iñte orada karar
kælacaktær. (2) Tebliå ve davetini, tenkit ve tahlilini oradan
ve o saftan yapacaktær. Hem de o safa yüzde yüz inanarak,
ñüphesiz ve tereddütsüz baålanarak. Ve yine bu noktadan
hareket ederek, kuruluñ ve icraatænda hatalæ ve tavizkâr
davrananlaræ ikaz ve irñad edecek, kabul etmedikleri
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takdirde onlaræ red ve inkâr edecektir.
Elhasæl: Yeni nesil; her halükârda açæk, net ve kesin
konuñacak, kuruluñunda hatalæ, icraatænda tavizkâr olanlaræ
ilim dæñæ ilan etmede tereddüt etmiyecektir. Aksi halde mesul
olur. Hem öylesine!.. Æñte Kur’an:
„Ælmin (kesin bilgin) olmadæåæ (herhangi) bir ñeye tabi
olma (arkasændan gitme)! Zira kulak, göz ve gönül;
bütün bunlar ondan sorumludur (sorulacak, hesaba
çekilecektir).“ (Æsra, 36)
„Benim (halis) kullaræmæ müjdele! Onlar, her söyleneni
dinlerler de en güzeline uyarlar. Æñte Allah’æn kendilerine
hidayet ihsan ettiåi kiñiler bunlardær ve iñte akællæ
insanlar da bunlardær.“ (Zümer, 18)
Bu ayetler; akæl ve kalbe mükemmel bir metod çizmektedir.
Bu metod, beñeriyyetin son zamanlarda ulañabildiåi ilmî
metodu içine aldæåæ gibi, siyasî metodu da içine almaktadær.
Bir haber, bir hadise veya bir hareket hakkænda kesin
hükme varmadan önce ciddî bir arañtærma yapælmasænæ, o
babda söylenenlerin her birinin dinlenmesini ve ondan
sonra karar verilmesini Kur’an emretmektedir. Æslam’æn
hassas metodu iñte budur. Kalb ve akæl bu yolu takib ettiåi
takdirde akide âleminde vehim ve hurafeye yer kalmæyacaåæ
gibi, bütün sahalarda ve bu arada siyasî sahada da tereddüt
ve ñüphelerin yeri kalmaz!..
————————————————
(1) „Bugün sizin dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki
nimetimi tamamladæm ve size din olarak Æslamiyet’i
beåendim.“ (Maide, 3)
Bu ayet-i celile’nin tefsirine Merhum Seyyid Kutup ñöyle
der: (Kæsmen alæyorum): „Ayet-i kerime, bu milletin; hayat
metodunu, cemiyet nizamænæ ve kæyamete kadar devam
edecek irtibat ve maslahatlarænæn kanunlarænæ, aldæklaræ
kaynaåæn tek olduåunu ifade ediyor. Keza bu dinin, her
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cephesiyle; teñri (kanun koyma), ibadet ve itikad esaslariyle
devam ve istikrarænæn zarurî olduåunu, bu hususta en ufak
tebdil ve taåyirin düñünülemiyeceåini de ifade ediyor. Çünkü
bu din; artæk kemale ermiñ, tamamlanmæñ ve meseleleri
halledilmiñtir. Ondaki herhangi bir ñeyi tadil etmek,
bütününü inkâr etmek gibidir. Çünkü bu keyfiyet; Allah’æn
tamamladæåæna ve kemale erdirdiåine karar verdiåi bir ñeyi
inkâr etmek manasænæ tañær. Bu inkâr ise hiç ñüphesiz
küfürdür.
Bu ayet-i kerime, münakañaya imkân bærakmæyacak bir
katiyyetle karar veriyor ki; Æslam, ebedî bir din ve ebedî bir
Ñeriat’tær... Tamamlanmæñ ve kemale ermiñtir. Allah onu
insanlar için seçmiñ ve beåenmiñtir. Kim ki, tebdil, taåyir,
reform gibi laflarla onun aslænæ deåiñtirmeyi düñünürse, o
kendine Æslam’dan bañka bir din arasæn! Bu ilâhi nizam;
bütün hayata hükmeder, onu kontrol eder ve her türlü
tasarrufu yapar. O hayatæn kendi nizamæ içinde tekamül ve
terakkisine müsaade eder. Aslî ve fer’i hiçbir noktadan taviz
vermeden hayatæ yüceltir ve zaten bunun için gelmiñtir,
bunun için bütün beñeriyetin son risaleti olmuñtur.“
(2) Yeni nesil hakkæ ve haklæyæ bulmada bilhassa iki ñeye
dikkat edecektir:
1- Kuruluñ ve icraatænda „Kaynak Kur’an, örnek
Peygamber“ diyor mu?
2- Ne pahasæna olursa olsun taviz verme yoluna gitmiyor
mu?
Biliyor ve inanæyoruz ki, yeni nesil, ciddî arañtærmasænæ
yaptæåæ taktirde bu iki vasfæ mevcut kuruluñlar içinde ancak
„Æslamî Cemaatler Birliåi“nde bulacaktær. Biz, diåer
kuruluñlaræn hepsinin tahlil ve tenkidini yaptæk. Onlar da
yapabiliyorlarsa bu kuruluñun tahlil ve tenkidini, yapsænlar!
-------------------------------------------------Ümmet-i Muhammed Gazetesi, Sayæ: 7
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ÆSLAM'DA PARTÆYÆ
DESTEKLEME
YOKTUR VE
GÜNAHTIR!..
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Kur’an ñöyle der:
„Bile bile hakkæ batæla karæñtærmayæn, hakkæ
ketmetmeyin!“ (Bakara, 42)
Bilindiåi ve bizim defalarca ifade ettiåimiz gibi Æslam; hem
dindir hem devlettir, hem ibadettir hem siyasettir. Æslam
Dini’nin özünde ve yapæsænda siyaset vardær, devlet vardær.
Hem öylesine vardær ki, din-devlet iliñkisi, ruhla beden gibi
birbirini tamamlayan iki unsurdur. Binaenaleyh, bunlaræ
birbirinden ayærmak mümkün deåildir. Bu itibarladær ki:
„Devlet demek, dinin hayata ve hayatæn her
kademesine ve her kuruluñuna hakim olmasæ
demektir.“
Dava ve metod:
Dava demek, Ñeriat-æ Muhammediye’yi hayatæn butününe
hakim kælmaktær. Metod ise, Ñeriat’æ hayata hakim kælmanæn
yoludur.
Ñimdi bir soru ortada: Bu yol parti midir, tebliå midir?
El-Cevab: Parti olamaz. Neden? Çünkü:
1- Particilik vahye dayanmaz; hakkænda ne bir ayet vardær
ne de bir hadis.
2- Particilik hakkæ batæla karæñtærmadær; bir uzlañma
politikasædær. Küfrü Æslam’a bulañtærma ve karæñtærmadær;
3- Particilik taviz vermedir:
a) Particilikte hareket noktasæ kemalizm olduåu gibi, gayesi
de kemalizmi korumak ve yañatmaktær (partiler kanununa
bak!);
b) Particilikte „Besmele“ Mustafa Kemal adæna çekilir (parti
tüzüklerine bak!);
c) Particilikte esas, kemalist anayasadær (parti tüzüklerine
bak!);
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d) Particilikte parti mensublarænæn feyz ve bereket kaynaåæ
Anætkabir’dir (parti kurucularæ, Refah da dahil, hep oraya
koñarlar ve istisnasæz hepsi koñmuñtur...);
e) Particilikte yemin, ñeytanî bir yemindir;
f) Particilikte partiler Allah’æn deåil, putun gözetimi altænda
çalæñærlar;
g) Particilikte particilerin binalaræna melekler girmez.
Çünkü, resim asælædær; ñeytanlar cirit atar;
h) Particilikte partiler, Æslam’æn deåil, Æslam’la uzlañmasæ
mümkün olmayan demokrasinin vazgeçilmez
unsurlarændandær;
i) Partilicilikte partiler Kemalist kâfir rejimini ayakta tutan
kuruluñlardær;
j) Particilikte partiler, müslümanlaræ uyutma ve avutma
politikasæ güderler.
Bunun da ötesinde, demokrasi ve onun vazgeçilmez
unsuru partiler, gözlerde büyütüle büyütüle, kafalar meñgul
edile edile adeta bir din haline getirilmekte ve; „Sizin
dininiz size, bizim dinimiz de bize!“ ñeklinde ilahî beyanla
yasaklanan küfürle uzlañmaya ve ñirke bulañmaya
müslümanlar sinsice itilmektedir.
k) Particilikte partiler, Æslam’æn devlet olmasænæ engelleyen
veya geciktiren en büyük âmillerdir;
l) Particilikte partiler, Ümmet-i Muhammed’i parça parça
eden fitnelerdir;
Æñte bütün bunlaræ hatta sadece birini gözönüne alænærsa,
particiliåin ñeytanî bir düzen olduåu kendini gösterir. Ve
iñte bundan dolayædær ki, gerçek ilim adamlaræ ve samimi
din ulemasæ partiye „Hayær!“ demiñlerdir. Mesela:
1- Hasan EI-Benna: „... Æslam particiliåin getirdiåi bu
ñeyleri ñiddetle haram kælmæñtær. (Mecmuatürresail, Æmam
Ñehid Hasan El-Benna, s. 287-290)
2- Bediüzzaman Said-i Nursî: „... Partiler muzærdær;
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çünkü, meleåi ñeytan, ñeytanæ melek gösterir.“ (Hutbe-i
Ñamiyye: 98, Kastamonu: 86)
3- Seyyid Kutub: „... Bunlar, ne Æslam akidesinin
(inancænæn) karekterini anlamæñlar ne de kalplerin kapæsænæn
nasæl açælacaåænæ öårenmiñlerdir.“ (Fizilal-il Kur’an, Yusuf
Suresi, Ayet 108)
4- Mehmed Zahid Kotku: „... Evvela partiler hiç de doåru
olmayan teñkilatlardær; memleketteki vahdeti, birliåi
bozmaktadærlar.“ (Mü’minlerin Vasæflaræ, Saha Neñriyat,
Æstanbul baskæsæ, 1982, s. 77)
5- Necip Fazæl: „... Parti bölücü alet, batædan bize hibe!“
Biz de diyoruz ki, particilik Æslamî bir kuruluñ deåildir;
insan kafasænæn mahsulüdür. Batædan Æslam âlemine
gelmiñtir. Dolayæsæyla „Særat-æ Müstakim“ deåildir. O halde
parti yoluyla Æslam devletine gidilmez!..
Bir taraftan ilim adamlarænæn bu kabil beyanlaræ, bir taraftan
Türkiye’deki denemeler, gün geçtikce particiliåin ñeytanî
yüzünü ortaya çækarmakta, Türkiye’de ve burada bilhassa
müslüman gençlerce particilik terkedilmekte ve tarihin
çöplüåüne atælma yoluna girmiñ durumdadær.
Ve netice:
Metodun iki ñækkændan biri atældæåæna göre, önümüzde
sadece, peygamberler tarafændan da tatbik ve takib edilen
„Tebliå“ metodu kalmæñtær.
Tebliå metodu ise, video, teyp ve kasetler, kitap ve
broñürler, mektup ve dergiler götürmek ve göndermek, ev
ziyaretleri ve sohbetleri tertip etmek suretiyle Æslam’æn
hakikatlarænæ, din-devlet bütünlüåünü duyurmak ve
anlatmaktan ibarettir. Bize düñen bu kadar! Ötesi Allah’a
aittir. Çünkü, kalpler O’nun elinde!..

-2-

34

O halde; sandæk bañæna gitme zorunda kalan müslümanæn
oy pusulasæ ñudur:
„Partiye hayær, tebliåe evet!..“
Not: Partiye oy verelim mi veya destekliyelim mi diye soran
kardeñlerimize cevaptær!

"Æslam'da Partiyi Destekleme Yoktur ve Günahtær"
bañlæklæ bildirinin sonunda "O halde; sandæk bañæna gitme
zorunda kalan müslümanæn oy pusulasæ ñudur: „Partiye
hayær, tebliåe evet!..“ diye yazælmæñtæ.
Ancak "Beyyineler 5 - Hâkimiyyet" kitabænda da yazældæåæ
üzere, "Ñirk Fetvasæ" neñredildikten sonra ne sandæk bañæna
gidilebilir, ne de oy pusulasæ atælabilir.
Bununla ilgili geniñ mâlumatæ yine "Hâkimiyyet" kitabænda
bulabilirsiniz!
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DÜNYAYI FESADA
VEREN ÆKÆ PUT
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Tevhid akidesi:
Allah birdir, eñi ve benzeri yoktur. Mülk O’nundur. Bütün
kâinatæ yaratan, kâinata nizam ve ahenk veren O’dur.
Koyduåu kanunlarla âlemi ayakta tutan O’dur.
Kâinat içinde en ñerefli mahluk insandær. Ænsan, Allah’æn
halifesi, kâinatæn efendisi! Yapacaåæ hususlarda emir ve
tâlimatæ O’ndan alær, O’nun adæna ve O’nun namæna yapar.
Herñeyin bañænda Besmele çekilmesinin hikmeti budur.
Elhasæl: Allah „Rabb“, insan „Kul“dur. Dolayæsæyla
rububiyet makamæ Allah’a, ubudiyyet makamæ insana aittir.
Hâkimiyyet hakkæ, kanun koyma yetkisi Rabb’a mahsus,
kanunlaræ icra görevi kula mahsustur. Hülâsa Allah
emredecek, kul yapacaktær. Æñte Tevhid budur!
Ñirk:
Tevhid inancæna ters düñen her ñey, her inanæñ ñirktir, puttur
ve taåuttur. Ñirk, put ve taåutun çeñitleri çoktur; devirden
devire deåiñir, kælæf deåiñtirir; bir tañ parcasædær, bir heykeldir,
bir gök cismidir, bir hayvandær, bir insandær, bir sistemdir...
Görünüñte bunlar birer timsal ve birer semboldür. Manada
ve gerçekte ise bunlar birer taåut ve birer puttur. Tañædæklaræ
müñterek vasæf ve özellik ise tek bir ñeydir; o da
hâkimiyyettir, hâkimiyyet meselesidir. Ve ñu ñekilde
özetlenir:
Allah’æn hâkimiyyetini reddetme; „Ya Rabb’i! Varsæn
güzelsin, ibadetler sana mahsustur, hesabænæ da sen
soracaksæn!.. Fakat, dünyada bizim iñimize, bizim
devletimize, bizim siyasetimize karæñma! Bizim iñimizi biz
biliriz, kanunumuzu kendimiz yaparæz!..’’ derler ve bu inanç
içinde bulunurlar. Æñte put zihniyeti ve iñte putçular!.. Kur’an
tabiriyle; ñirk ve müñrikler!..
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ÆKÆ PUT VE ÆKÆ SÆSTEM:
Günümüzün dünyasænæn gündeminde iki put vardær.
Bunlardan biri komünist sistem, diåeri demokratik sistemdir.
Aralarænda farklar varsa da „Rabb“ tanæmama da „Rabb“in
hâkimiyyetini kabul etmemede müñterektirler, aralarænda
dolayæsæyla bir fark yoktur. Komünist sistem „Rabb“i red ve
inkâr eder, varlæåænæ kabul etmez ve inanmaz. Demokratik
sistem ise „Rabb“i red ve inkâr etme yoluna gitmez ise de
O’nun elinden hâkimiyyet hakkænæ alær insanæn eline verir.
Ænsanæ Rabb’isiyle karñæ karñæya getirir, onu put ve ñerik
yapar.
BÆRÆ YIKILDI:
Bu iki puttan biri yækældæ, gitti. Ænsanlæk, komünist taåutundan
kurtuldu. Fakat, maalesef demokrasi putu, bütün dehñet
ve ñiddetiyle hüküm sürmektedir. Ækisi arasænda bir
mukayese yapacak olursak: Komünizm; açæk-net bir taåut,
mert bir kâfirdir. Diyor ki: „Ben; din, Allah, ahiret tanæmam,
dünya benimdir. Ædaresi de bana aittir. Bana kimse
karæñamaz; kanunumu ben yapar, çatæmæ ben çataræm!..“
Demokrasi putuna gelince: O, sinsidir, o iki yüzlüdür, o
münafæktær. Bir taraftan „Allah“ der, bir taraftan „Taåut“ der.
Kur’an’æn beyaniyle ve kelimenin tam manasiyla: „Onlar
ki, Allah ile beraber bañka bir ilâh kabul ederler.“ (Hicr,
96)
„Bunlar Rabb’inin sana vahyettiåi hikmetlerdendir.
Allah ile beraber bañka bir ilah edinme! Sonra
kænanmæñ, koåulmuñ olarak cehenneme atælærsæn!“ (Æsra,
39)
„Atæn cehenneme her inatçæ kâfiri, hayra (bütün
gücüyle) engel olan her azgænæ, imanda ñüphesi olan;
ki o, Allah ile beraber bañka ilahlar tanæyandær. Haydi
onu itiniz de ñiddetli azabæn içine atæn! denir.“ (Kâf, 2426)
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Æñte demokratik ve laik kafalælaræn ahiretteki durumlarænæ
tasvir etmektedir bu ayetler.
Demokrasi ve Æslam:
Demokrasiyi Æslam’la baådañtærmak mümkün deåildir.
Zira bunlar birbirine zæd iki sistemdir. Birinin „Evet“ dediåine
diåeri „Hayær“ der; birinin kabul ettiåini diåeri reddeder. Biri
„halk idaresi“ diåeri de „Allah idaresi“dir. Binaenaleyh;
bunlaræn bir arada yürütülmesi imkânsæzdær. Ñöyle ki:
1- Kaynaklaræ:
Bu iki sistem arasænda birçok fark vardær. Bunlaræn bir
kæsmændan „Æslam ve Demokrasi“ bañlæåænæ tañæyan bildiride
bahsettik. Burada da mühim birkaçæna iñaret edeceåiz: Bu
iki sistem, kaynaklaræ itibariyle birbirinden farklædær. Æslam,
kaynaåænæ Allah’tan alær, vahye dayanær, „Kaynak Kur’an,
örnek Peygamber“ der. Bu sistemin bir adæ da „Ñeriat’tær,
Ñeriat nizamædær.’’
Demokrasiye gelince: Demokrasi; „Halk idaresi“ ñeklinde
tarif edildiåine göre kaynaåænæ insan kafasændan alær ve insan
fikrine dayanær. Allah ve Peygamber’i tanædæåænæ iddia ederse
de bunlaræn dünya ile, devlet ile ilgili kanun ve beyanlarænæ
tanæmaz, red ve inkâr eder.
HAKÆMÆYYET:
Hâkimiyyet demek; en yüksek makam demektir, en
yüksek söz sahibi demektir, en yüksek otorite demektir.
Öyle ki, bütün emirler ve yasaklar o makamdan gelir, kanun
ve nizamlar o makamæn sözleridir. Yapælan iñlerin ve tatbik
edilen icraatæn denetim ve kontrolü, hesap ve kitabæ, ceza
ve mükâfatæ hep o makama aittir.
Æslam’da o makam „Rabb“ makamædær, Allah makamædær
ve Rabb’ülâlemin’e mahsustur ve O’nun hakkædær. Öyle ki,
kimse o makama el süremez ve kimse o makamæn hakkænæ
alæp bañkasæna veremez. O makamæn kendisine mahsus
bir ifadesi vardær. O da „Hâkimiyyet!..“
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DEMOKRASÆ VE PARTÆLER:
Demokrasi, partileri ñöyle tarif eder: „Partiler,
demokrasinin vazgeçilmez unsurlarædær.“ Bu tarife göre
partisiz bir demokrasi düñünmek mümkün deåildir. Keza;
partiler, günün taåutî sistemi olan demokrasiyi ayakta tutan,
ona destek olan kuruluñlardær, parti sistemleridir.
Æñte demokrasi ve iñte partiler: Anasæ, Æslamî sisteme ters
düñerse danasæ da elbette ters düñecektir. Demokrasi taåut
olduåu gibi, partiler de birer taåuttur.
Oy verme ve iman:
Demokratik bir sisteme göre, oy vermeye giden bir
müslüman, acaba oy sandæåæna oy pusulasæ mæ atæyor yoksa
iman pusulasæ mæ? Æñte bunun tesbiti gerekir. Beraberce
muhasebesini yapalæm:
Demokrasi partilere dayanær; partiler de oy vermeye
dayanær. Mantækî bir kaide: „Öyle ise demokrasi oy
vermeye dayanær.’’
Demokrasi; taåutî bir sistem, dolayæsæyla kâfir bir rejim
olduåuna göre, sandæk bañæna giden bir müslüman,
tabiatiyle taåutî sistemi desteklemeye ve onu ayakta
tutmaya gidiyor demektir.
„Küfre ræza küfürdür“ kaidesince sandæk bañæna giden
bir müslüman, küfre ræzanæn da ötesinde ve üstünde bir küfür
sistemini oyu ile desteklemekte, onu ayakta tutmakta ve
yañatmaktadær. Bir müslümanæn sandæk bañæna gidiñiyle
demokrasinin kazanmæñ olduåu muhakkaktær: Dönüñüyle
acaba iman pusulasænæ, Rabb’inin ræzasænæ kaybetmiñ
olmasæn?!. Buna kim „Hayær!“ diyebilir?
Demek oluyor ki, bir insanæn, hem komünist hem
müslüman olamæyacaåæ gibi, hem demokrat hem de
müslüman olamaz! Bir bañka ifade ile; demokrasiye oy
verme demek, Ñeriat’æ reddetme demektir, daha açæk bir
tabirle; demokrasiye dolayæsæyle partiye „Evet!“ demek,
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Æslam’a „Hayær!“ demekten ibarettir. Hangi hoca buna „Hayær,
öyle deåildir!“ diyebilir?
Çünkü, ister laik sistem olsun, ister demokratik sistem
olsun neticede aynædær. Ækisi de dini devletten ayærmaktir,
din devlet bütünlüåünü ortadan kaldærmaktær. Kanun koyma
yetkisini insanæn eline vermektir, dolayæsæyla Allah’æn emir
ve tâlimatænæ bir tarafa itmektir.
Bu mevzularæ bir de „Æslam Anayasasæ“ (Taslaåæ), „Æslam
Dini Laik Rejimi Kabul Etmez!“, „Æslam Açæsændan
Demokrasi“ bañlæklæ yazælardan okuyun!.. Ve nihayet
meallerini vereceåim ayet ve hadisin manalarænæ derin derin
düñünün:
„Onlar; hahamlarænæ, rahiplerini ve Meryem oålu Æsa’yæ
Allah’tan ayræ rabbler edindiler. Halbuki onlar bir tek
ilâha ibadet etmeleri için emrolundular. Ondan bañka
hiçbir ilah yoktur. O, onlaræn ortak koñtuklaræ ñeylerden
münezzehtir.“ (Tevbe, 31)
Birgün Resulullah (s.a.v.) bu ayeti okuduåu zaman içeriye
daha evvel hæristiyan iken müslüman olan Adiy b. Hatem
girdi. Ve bu ayeti duyunca Allah Resulü’ne: „Onlara ibadet
etmiyorlar ki!“ dedi. Allah Resulü cevap verdi: „Onlar
Allah’æn helal kældæåæ bir ñeyi haram, haram kældæåæ bir
ñeyi de helal kældæklaræ zaman, onlara itaat etmiyorlar
mæ?“ diye sordu. O da „Evet!“ deyince, Allah Resulü (s.a.v.)
de: „Æñte böyle onlara ibadet ediyorlar!“ buyurdu.
(Tirmizi, A. b. Hanbel)
ÇARE:
Æki puttan biri yækældæ gitti: Komünizm! Fakat diåeri ayakta!
Bu gidiñle pek gideceåe benzemiyor. Gidip gitmemesi
alakaya baålæ, müslümanlaræn alakasæna baålæ!..
Müslümanlar komünizmi düñman bildiler, ondan nefret
ettiler; müslüman, komünist olmaz ve olamaz noktasændan
hareket edip kapælaræna bile yaklañtærmadælar, zorla gelmek
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isteyen komünizme (Afganistan’da olduåu gibi) savañ bile
açtælar ve nihayet bu küfür sistemi karñæsænda imtihanæ bañaræ
ile verdiler. Allah da ne yaptæ? Ænsanlæk belasænæ defetti, hem
kæsa zamanda ve hem beklenmedik bir devirde!.. Allah, neye
kadir deåil ki, yeter ki, siz O’na kul olun!..
DEMOKRASÆ DE GÆDER MÆ?
Demokrasi de gider! Allah diledi mi gider. Çünkü mülk
O’nundur, irade O’nundur. Yalnæz bir ñartla: Müslümanlar,
komünizme karñæ duyduklaræ nefreti en azændan
demokrasiye karñæ da duyacaklardær ve duymalædærlar.
Demokrasiyi de Æslam, Ñeriat ve Peygamber düñmanæ bilip
sandæk bañæna gitmiyeceklerdir, dolayæsæyla partilere de iltifat
etmiyecekler. Ve bilecekler ki, partiler yækælænca demokrasi
çökecek ve tarihin çöplüåüne atælacaktær ve iñte o zaman
Æslam devlet olacaktær.
Gayret bizden, tevfik Allah’tandær!..
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BATIL
KIYASLARLA,
BATIL SÆSTEMLER,
ÆSLAM'A MAL
EDÆLEMEZ!
-1-
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Vahdet Gazetesi’nin 6-12/Mayæs/1991 tarihli nüshasænda
„Æslam’da Parti“ bañlæåæ altænda bir yazæ okuduk.
Yanlæñ bir bañlæk:
Yeni mal bulmuñ maåribîler gibi, particilere cüret veren
ve „Aradæåæmæzæ ñimdi bulduk!’’ diye harekete geçirerek bildiri
halinde daåættærælan bu yazænæn yanlæñlæåæ isminden de belli!
Ñöyle ki: „Æslam’da parti!“ tabiri hatalæ bir terkibtir. Bu terkib,
mâlum, iki kelimeden müteñekkil: Biri zarf, diåer mazruf;
Æslam zarf, parti mazruf! Buna göre mana ñu:
Æslam’æn içinde, önünde ve yapæsænda parti vardær. Bu itibarla
Vahdet’e sormak lazæm: Yakæn zamanda beñer kafasænæn
mahsulü olan parti sistemini vaz-i ilahî olan Æslam’æn içine
ve yapæsæna kim koydu?
Mamafih Vahdet, Æslam’da parti olduåunu isbat etmek
üzere bir takæm deliller serdetmektedir. Bunlar birer kæyastær,
kæyas delilleridir. Ve bu noktada iki soru akla gelmekte:
1- Bu kæyaslar sahih midir?
2- Vahdet kæyas yapabilir mi?
Önce yaptæåæ kæyaslaræ bir bir görelim:
a) Partiyi ferde kæyas,
b) T.C meclisini Hilfu’l-Füdul’a kæyas,
c) Haram hükümleri mübah hükümlere kæyas,
d) T.C milletvekillerini mustaz’aflara kæyas,
e) T.C meclisindeki icraatæ Hilfu’-IFüdul’daki icraata kæyas,
f) Partiyi bir vasætaya, bir alete kæyas.
Ñöyle ki:
1- Vahdet, partiyi bir ferde kæyas ediyor ve diyor ki, „T.C
meclisine girip çalæñmasæ, herhangi bir ferdin kâfirlerin
müesseselerinde çalæñmasæ, mahiyet itibariyle birdir. Birisi,
„Ben; bu kanunun, bu anayasa ve bu yönetmelikler
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çerçevesinde hizmet edeceåim!“ diyor. Öbürü de „Cemaat
olarak, organize olarak, parti olarak aynæ ñeyleri söylüyor“.
Ækisi arasænda fark yoktur. Yemin etse de etmese de ve ettiåi
yemin Æslamî olsa da olmasa da zahirde ikisi de kâfirdir.
Ancak, bunlara hemen kâfirsin, demek doåru olmaz;
kalbine bakælær; kalben inanarak mæ söylüyor yoksa bir korku
neticesi olarak mæ söylüyor?
Ñayet kalben ve inanarak söylüyorsa, küfrüne
hükmolunur. Ama sözleriyle tabi olduåunu açækladæåæ halde
kalben, adæ ne olursa olsun, gayri Æslamî hiçbir sistemi, en
ufak bir sevgi duymadan ve sadece gönlünde Allah nizamæ
olan ikinci durumdaki kiñi veya kiñiler ikrah, takiyye veya
mustaz’aflæk konumlarændan dolayæ diliyle söylemiñ, ama
kalbi imanla mütmeindir. Bu kiñi müslümandær ve
kardeñimizdir.“
Ve ilave ederek diyor ki: „Gerçek ñu ki, Æslamî olmayan
tüm sistemlerin sultasæ altænda yañayan dünyadaki tüm
müslümanlaræn durumu ikinci durumda anlatmaya
çalæñtæåæmæz konumdur.“ Ve devamla: „Bu hususiyyetin genel
adæ takiyyedir, mustaz’aftær ve ikrahtær,“ diye yazæyor.
Æñte Vahdet böyle diyor!
Cevaplaræmæz:
1- Partiyi ferde kæyas etme mümkün mü? „Batæl sistemleri
kabul ve benimsemede ikisi arasænda fark yoktur: Ækisi de
kâfirdir,“ demek doåru ise de tâbi olduåunu açækladæåæ halde
kalbiyle Æslamî olmayan hiçbir sisteme en ufak bir sevgi
duymayan ve fakat diliyle söyleyen parti ile fert bir deåildir.
Ñöyle ki:
Ferdin, Æslamî olmayan müesseselerde, mesela
iñyerlerinde kendi ñahsiyetini zedelemiyecek ñekilde
çalæsmasæ caizdir. Vahdet’in tâbiriyle; ikrah, takiyye,
mustaz’aflæk durumu olmasa da. Mesela: Fetva
kitaplaræmæzda; „Bir müslümanæn, kâfirlerin ziraat, sulama
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gibi iñyerlerinde çalæñmasæ caizdir.“ (Bezzaziye; Kitab’ülicare, 10. bölüm, Hazar ve Æbahe)
Demek oluyor ki, bir müslümanæn ikrah, takiyye veya
mustaz’aflæk durumu olmaksæzæn da bir kâfirin iñyerinde
çalæñmasæ caizdir. Yeter ki, kalbini saålam tutsun!
Partiye gelince:
a) Partinin tüzüåünü hazærlæyacaksænæz ve tüzüåün ikinci
maddesinde diyeceksiniz ki:
„Madde: 2- Partinin gayesi, programænda yazælæ
hususlaræ gerçekleñtirmektir: Bunun için anayasa ve
2820 sayælæ siyasî partiler kanunu çerçevesinde faaliyet
gösterecektir.“
Refah partisinin tüzüåünün 2. maddesi iñte böyle!
Tüzüåünde yer verdiåi siyasî partiler kanunun bazæ
maddelerini görelim:
„Madde: 4- Siyasî partiler demokratik siyasî hayatæn
vazgeçilmez unsurlarædær. Atatürk ilke ve inkilablaræna
baålæ olarak çalæñærlar. Siyasî partilerin kuruluñu,
organlarænæn seçimi, iñleyiñi, faaliyetleri ve kararlaræ
anayasada nitelikleri belirtilen esaslara aykæræ olamaz.’’
Ñimdi soralæm: Durup dururken, yani bir ikrah, bir takiyye
veya bir mustaz’aflæk durumu olmaksæzæn bir müslüman bu
sözleri söyliyebilir veya yazabilir mi? Ve bir müslüman illa
da parti kurmaya mecbur mu? Peygamber ve sahabe parti
mi kurdu? Bunun fetvasænæ aldæ mæ particiler?!.
b) Hazærladæåænæz tüzüåü ne yapacaksænæz? Götürüp T.C’nin
Æçiñleri Bakanlæåæ’na vereceksiniz ve ondan hazærladæåænæz
tüzüåün kemalist sistemin prensiplerine uyup uymadæåænæ
soracak, uyduåu takdirde partinizi kurmak için izin
istiyeceksiniz.
Bu davranæñlarænæz ve bu ameliniz ñer’an caiz mi?
Fetvasænæ almæñ mæ particiler?!.
c) Bundan sonra yapacaåænæz hareket nedir? Gidip bir
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mel’unun mezarænæn bañænda saygæ duruñu yapacaksænæz,
defterine „Onun yolunda ve onun izinde icraat yapacaåænæza
dair tüzüåünüzde yazælæ olarak söz verdiåinize ve bu tüzüåü
ilgili bakanlæktan tasdik ettirdiåinize ve ondan sonra da
huzuruna gelip divan durmak üzere’’ arz-æ endam
edeceksiniz...
Bu davranæñlarænæz ñer’an caiz mi? Aldænæz mæ fetvasænæ?
d) Parti binalarænæ kiralæyacaksænæz. Hürmet ve tazim
yerlerine Hübel’in fotoåraflarænæ asacaksænæz ve altænda
oturup çalæñacaksænæz...
Bu davranæñænæz da ñer’an caiz mi? Aldænæz mæ fetvasænæ?
Peygamber gelse bunlaræn parti binalaræna girer mi?
e) Milletvekili seçildiniz. Laik düzenin kürsüsüne çækæp
„Anayasayæ koruyacaåænæza, Hübel’in ilke ve inkilablaræ
doårultusunda vesaire çalæñacaåænæza ve bütün bu inkilablaræ
koruyacaåænæza“ yemin edeceksiniz. Yeminin ñekli ne olursa
olsun! Veya Æslamî olmasæn?..
Bu davranæñlarænæz caiz mi? Fetvasæ alænmæñ mæ?
f) Türkiye’nin Dar’un-Nedve’sinden ibaret olan T.C’nin
meclisinde ve Hübel’in nazaretinde, bir müslümanæn
oturmasæ ve ñirk esasæna dayanan kanun tekliflerinin
yapældæåæ ve müzakereler icra edildiåi ve neticede
demokratik usullere göre parmaklaræn sayælæp karara
baålandæåæ ve hele hele idam kararlarænæn verildiåi veya
zanilerin, canilerin, hærsæzlaræn affedilme kanunlarænæn
çækarældæåæ ve tasdik edildiåi bir yerde, bir müslümanæn oturup
bu konuñmalaræ dinlemesi caiz mi? Aldænæz mæ bunlaræn
fetvasænæ?
g) Kur’an ñöyle der:
„Ayetlerimiz hakkænda münasebetsizliåe dalanlaræ
gördüåün vakit bañka bir mevzua dalmalaræna kadar
onlardan yüz çevir. Eåer ñeytan sana unutturursa
hatærladæktan sonra hemen kalk, o zalimler topluluåu
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ile oturma!“ (En’am, 68)
Bir bañka ayet:
„Allah size, kitabæ olan Kur’an’da: Allah’æn ayetlerinin
inkâr edildiåini ve onlarla alay edildiåini iñittiåiniz
zaman, onlar bañka bir söze dalæncaya kadar onlarla
beraber oturmayæn. Çünkü o zaman siz de ñüphesiz
onlaræn benzerisiniz, diye bir ayet indirdi. Allah
ñüphesiz münafæklaræ ve kâfirleri toptan cehennemde
toplæyacaktær.“ (Nisa, 140)
Ñeriat’æ kaldærma, yerine küfrün kâfirin kanunlarænæ getirme,
Hilâfet’i laåvetme, Kur’an harflerini kaldæræp yerine latin
harflerini getirme, içki, kumar, faiz, zina gibi haramlara
müsaade eden kanunlar, Æslam dinine ve bilcümle birer
dinamit mesabesinde olan 98 dinamiti Allah’æn dininin
temeline koyma kanunlaræ hep bu meclisten geçmiñtir,
geçmektedir, tatbikatæna devam edilmesi ve ilel-ebed
korunmasæna ve devam etmesine dair verilen sözler ve
yapælan yeminler hep bu çatæ altænda olup bitmekte, deåil
mi? Oraya gidip oturmak ve o küfür sözleri dinlemek,
mezkûr ayetlerin ñümulüne girmez mi? Kim buna „Hayær!“
diyebilir? Binaenaleyh, T.C meclisinin Dar’un-Nedve
meclisinden ne farkæ var? Oturanlar da birer Ebu Cehil
olmaz mæ? Herhalde buna „Vahdet“ Gazetesi de „Hayær!“
diyemez!
Æñte ferd ve iñte parti! Hangi müslüman bunlaræ birbirine
kæyas edebilir? Ferdin kalbini saålam tutmasæ kâfi! Ya partici;
Ñeriat’æn kabul etmediåi bunca söz, fiil ve hareketleri hangi
hükümlere baålæyacaktær?
Ayræca Vahdet ne diyor? Diyor ki: „Ækrah, takiyye veya
mustaz’aflæk konumlarændan dolayæ diliyle söylemiñ ama,
kalbi imanla mütmeindir. Bu kiñi müslümandær ve
kardeñimizdir.“
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Bu noktada da Vahdet’e sormak lazæm: Yukaræda maddeler
halinde görüldüåü üzere, partinin durumu, sadece
söylemekten ibaret deåil ki? Fiil, hareket ve icraatlar da
birbirini takib etmektedir. Vahdet, acaba bunlara ne
buyurur?
2- T.C’nin meclisi ve Hilfu’I-Füdul:
Bu iki meclisi birbirine kæyas etmek de batældær. Zira birinin
kuruluñ gayesi, ezilen mazlumlaræ korumak ve kurtarmak,
diåerinin ise kanun yapmak, Ñeriat’a taban tabana zæt olan
demokrasiyi ve laikliåi korumaktær. Bir bañka ifade ile: Hilfu’lFüdul’da kul haklarænæ tecavüzden korumak, T.C meclisinde
ise, Allah’æn hâkimiyyet hakkænæ gasbedip kullara vermek
veya verenlere karñæ ses çækartmamak, susup kalmak!..
Keza; T.C meclisinin kuruluñ ve icraatænda temel olarak
Ñeriat yoktur; Ñeriat’æn kaldærælmasæ vardær. Hatta herñey
Ñeriat’æn aleyhinde ve Ñeriat’æn hilafæna! Hilfü’l-Füdul’da ise
düñünün bir kere, Ñeriat’æn hilafæna icraat yapælsaydæ, acaba
Peygamber (s.a.v.), „Davet edilsem giderim!“ der mi idi?
Nitekim: Dar'ün-Nedve’ye davet edildiåi halde gitmedi!..
3- T.C meclisindeki icraatæ Hilfü’l-Füdul meclisindeki
icraata kæyas etmek de batældær. Ñöyle ki:
T.C’de küfür esasæna dayanan yeminler yapælær, Hübel’in
huzurunda divan durulur, kararlar demokratik usule
dayanær... Hilfü’l-Füdul’da öyle mi idi?
4- T.C milletvekillerini; ikrah, takiyye ve mustaz’aflæk
mevzuuna girenlere kæyas etmek de fasiddir ve batældær.
Ñöyle ki:
Bu üç hüküm T.C milletvekilleri hakkænda cari deåildir.
Aslænda bu üç mesele prensip itibariyle birdir. Ve genelde
ikrah mefhumunda toplanær. Hangi milletvekili mükrehdir,
öldürülmüñtür veya ölümle tehdit edilmektedir veya darb-i
ñedid, haps-i medid edilmektedir. Ki, ulemanæn üzerinde
ittifak ettikleri ikrah sebepleri bunlardær.

49

-2-

Bu itibarla; hangi milletvekili „mustaz’aflæk“ mefhumunun
ñümulüne girer. Tersine her biri birer kral gibi giyinmekte,
yemekte, lüks arabalara binip evlerine gidip gelmekte ve
yañamaktadærlar. Bunlar mustaz’af deåillerdir. Belki
kendilerini öyle zannederler, ama hiç de öyle deåillerdir ve
böyleleri can verirken, öyle söyliyecekler, ama kabul
görmiyecektir. Bakænæz Kur’an ne diyor:
„(Ænkârcælarla kalæp) nefislerine zulmedenlerin canlarænæ
melekler almaya geldiklerinde onlara: Ne haldeydiniz?
diye soracaklar. Onlar da: Biz yeryüzünde kâfirlerin
içinde dinin emirlerini yapmayan aciz kimselerdik,
derler. (Melekler) onlara Allah’æn yeri geniñ deåil miydi?
Oraya hicret edeydiniz ya! derler. Æñte bunlaræn
varacaklaræ yer cehennemdir. O ne kötü bir yerdir.
Ancak hiçbir çareye gücü yetmiyen ve güç için hiçbir
yol bulamæyan gerçekten kudretsiz ve zavallæ olan
erkek-kadæn ve çocuklar hariç. Æñte bunlaræ AIlah’æn
affetmesi umulur. Allah çok affedici, çok
baåæñlayæcædær.“ (Nisa, 97-99)
Ñimdi Vahdet’e soralæm: T.C milletvekilleri birinci ayette
tasvir edilen zalimlerden mi yoksa yol-iz bilmeyen güçsüz
ve çaresiz kalan erkekler veya kadænlardan mæ veyahut da
çocuklardan mæ? Cevabænæ ister milletvekilleri versin, isterse
onlaræn avukatæ konumunda olan Vahdet versin!..
Üç mesele:
Diyor ki Vahdet, üç ayræ özellikle karñæ karñæyayæz:
1- Zulmü ortadan kaldærmak için gerekirse müñriklerle
yardæmlañæræz. Hilfü’l-Füdul da olduåu gibi. Buna genelde
„Evet!’’
2- Takiyye, mustaz’aflæk ve ikrah konumlarænda kâfirler
içinde yañayabilir ve onlardan da görev alabiliriz; Küfre ve
harama düñmemek kaydiyle. Ama hangi mustaz’aflar?!.
3- Æslamî inanç ve amellerden taviz vererek müñriklerle
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hiçbir anlañma caiz deåildir. Buna „Evet!’’
5- Æyi niyyetin tesir sahasæ:
Vahdet Gazetesi bilmeli ki, iyi niyyet, ne küfrü imana, ne
haramæ mübaha ve ne de bid’atæ sünnet’e çevirir. Æyi niyyetin
tesir sahasæ vecibeler ve mübahlardær. Vahdet, bunlaræ
birbiriræe kæyas ediyorsa yanælæyor. Zira iyi niyyet; vecibelerin
sæhhatæna ve dolayæsæyla sevabæna vesile olur. Mübahlaræn
da sevap getirmesine sebep olur. Bu hususta „Ya Hep, Ya
Hiç“ bañlæåænæ tañæyan bildirimizin tekrar tekrar okunmasæ
tavsiye olunur.
6- Alet bañka, amel bañkadær:
Particilerin sæk sæk kullandæklaræ ve partiyi meñru göstermek
için partiyi araç ve alete kæyas etmeleri batældær. „Biz partiyi
parti olarak kullanmæyoruz, araç olarak kullanæyoruz;
ayaåæmæzæn ayakkabæsæ, bañæmæzæn ñemsiyesi gibi
kullanæyoruz...’’ derler. Vahdet, partinin araç ve alet olma
keyfiyetini particilerden almæñ olsa gerek.
Halbuki parti; bir araç, bir alet deåil, bir amel, bir hareket
ve bir metoddur. Dolayæsæyla Ahkâm-æ Ñer’iyye’den birine
girer ve en azændan haramdær.
Vahdet Gazetesi diyor ki: Türkiye’de partinin küfür
olduåunu söyleyenler ñu iki tesirden kaynaklanmaktadærlar:
1- Seyyid Kutub’un „Yoldaki Æñaretler“ kitabænæ
anlamamæñlar,
2- Maksatlæ propaganda: Emperyalist ve siyonistlerin
maksatlaræ veya Türkiye’deki müslümanlara kendi siyasî
vesaire tesir etmek isteyen dahilde ve haricdeki fert, grup
ve devletlerin nefsî propagandalaræ.
Ñimdi sorun: Vahdet yazarlaræna veya okuyucularæna: Parti
aleyhinde særalanan bunca deliller; bir kitabæn yanlæñ
anlañælmasæ neticesi midir, yoksa dæñ güçlerin propaåandasæ
mædær veyahut da kendilerinin de kabul ve itiraf ettikleri gibi,
Æslam dæñæ bir sistem oluñu mudur?
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Ve netice:
Vahdet ve kæyas:
Kæyas bir ilim iñidir, bir ictihad iñidir. Acaba Vahdet Gazetesi
kæyas’æn lügat ve ñer’î manalarænæ, ñartlarænæ, rükünlerini,
hükümlerini, nev’ilerini, mevaridini, muaraza ve defilerini
vesairesini biliyor mu?
Bilse bile yine de kæyas yapamaz. Çünkü, kæyas da bir
ictihad meselesidir; Ñeriat adæna hüküm izhar etmek
demektir. Eåer Vahdet böyle bir iddiada bulunuyorsa, ne
çabuk müctehid oldu?!.
T.C Meclisi ve takiyye:
Vahdet Gazetesi, T.C meclisinde müñrik kemalistlerle
çalæñmaya müsaade ediyor ve bu bir „Takiyye“dir diyor. Yani
particilerin takiyye yapmak suretiyle ñirk kanunlarænæn
bekçileriyle bir arada çalæñmalarænda bir beis görmüyor,
hatta tavsiye ediyor.
Vahdet Gazetesi, T.C meclisine girmeden önceki ve
girdikten sonraki olup bitenleri ya görmüyor ya da takiyyenin
ne demek olduåunu bilmiyor. Veyahut da üçüncü bir ñæk
akla geliyor ki, o da Vahdet Gazetesi, aklænca yeni bir fækæh
oluñturmak istiyor...
Hangi ñækkæ nazar-æ itibara alærsanæz alænæz, Vahdet bir
çækmazæn içine düñmüñtür. „Yok illa da ben çækaræm!“ diyorsa,
hep birlikte nasæl çækacaåænæ görelim!..
Meñru ve merdut:
Bañta particiler olmak üzere, taviz veren ve rejimle içice
çalæñan kuruluñlaræ „Tebliå“ metodu ile aynæ kefeye koymasæ,
Vahdet’in yaptæåæ hatalardan, hatta fahiñ hatalardan biridir.
Zira; vahye dayanan bir metoda sahib meñru ve Rabbanî
bir kuruluñu, batæl ve ñeytanî metodlarla aynæ kategoriye
tabi tutup bunlara da Rabbanî, mübarek, særat-æ müstakim
ve Æslamî gibi vasæflarla vasæflandærmak, insafsæzlæåæn ta
kendisi deåil midir? Hatta demokratlaræn, „Partiler,
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demokrasinin vazgeçilmez unsurlarædær“ diye tarif ettikleri
ñeytanî bir sisteme, Vahdet, nasæl olur da „Særat-æ müstakim“
tabirini kullanær? Çünkü, bunlardan biri ilahîdir, diåeri ise
ñeytanîdir. Ve çünkü bunlar arasændaki fark, sadece tesir
bakæmændan deåil, hak ve batæl gibi temelde ve esasta farklælæk
arzeden keyfiyetlerdir.
Tevbe ve Æstiåfar
Bineanaleyh, Vahdet Gazetesi bunu böyle bilmeli, yazæsænæ
geri çekmeli ve aynæ zamanda tevbe ve istiåfarda
bulunmalædær. Ve nihayet bir daha böyle halt iñlememeye
azm ve cezmetmelidir. Dost acæ konuñur!...
Hülâsa:
1- Batæl ve fasid kæyaslarla batæl sistemler ve bu arada
particilik Æslam’a yamanamaz!
2- Emr-i mâruf ve nehy-i münker yapmak ve bu arada
hakka hak, batæla batæl demek farzdær. Bineanaleyh, particileri
ve tavizcileri uyarmak, onlara kötülük deåil, tersine onlaræ
cehennemî bir uçurumun kenarændan kurtarmaktær ve bu
onlara en büyük iyiliktir.
3- Bir amelin makbul ve muteber olmasænæn iki ñartæ vardær:
Bunlardan birisi o amelin Ñeriat’ta yeri olacak, diåeri de
ihlasla yani iyi niyetle yapælacaktær.
4- Parti gibi batæl sistemlere „Rabbanî’dir, særat-æ
mustakim’dir, Æslamî’dir“ gibi takdirkâr isimler ve ünvanlar
vermek iftiradær, günahtær, haramdær ve hatta imanæ tehlikeye
düñürür.
5- Particiler ve tavizciler, kendilerini ikrah, takiyye ve
müstaz’af hükümlerine tabi addedemezler. Çünkü, devlete
gitmenin meñru, Æslamî, særat-æ müstakim’e sahib alternatifi
vardær. O da Peygamberî bir metoddur, tebliå metodudur.
6- Bineanaleyh, particiler ve genelde tavizciler ve
uzlañmacælar, sevab yerine günah kazanmaktadærlar.
7- Partici ve tavizci kuruluñlaræn içinde hocalæk yapanlaræn

53

-2-

arkalarænda kælænan namazlar en azændan mekruhtur. Çünkü
bunlar fasæktærlar ve çünkü bunlar hakkæ ketmediyorlar, hakkæ
söylemiyorlar.
„Mü’minler birbirlerinin velileri (dostlaræ ve söz
sahibleri)dirler; iyiliåi emrederler, kötülükten men
ederler...“ (Tevbe, 71)
„Vaktiyle Allah, kendilerine kitab verilenlerden; onu
mutlaka insanlara açæklayacaksænæz diye söz almæñtæ. O
sözü særtlarænæn arkasæna attælar da ona karñælæk az bir
bedel aldælar. (Böylece hakkæ saklamak için) müñteri
olduklaræ ñey ne çirkindir.“ (AIi Æmran,187)
„Hayær, öyle deåil, kim kendini Allah’a teslim ederse
(iyi niyyetli ve ihlaslæ olursa) ve aynæ zamanda güzeli
(Ñeriat’ta olanæ) yaparsa, onun mükâfatæ Rabb’i
katændadær, onlara korku yoktur. Onlar üzülecek
deåillerdir.“ (Bakara, 112)
„Kim bizim yapmadæåæmæz bir iñi yaparsa o iñ
merduddur (reddedilir, yüzüne çarpælær).“ (Buhari,
Æ’tisam, Müslim, Akziyye)
Selamlar!

-2-

54

BATIL
KIYASLARLA,
BATIL SÆSTEMLER,
ÆSLAM'A MAL
EDÆLEMEZ!
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Bismihi Teala!..
Vahdet Gazetesi’nin 6-12/Mayæs/1991 tarihli nüshasænda
„Æslam’da Parti“ bañlæåæ altænda bir yazæ okumuñtuk.
Æñte bu yazæya „Ümmet-i Muhammed“ Gazetesi’nin 25/
Haziran/1991 tarihli nüshasænda yukarædaki bañlæåæ tañæyan
bir yazæ ile cevap vermiñtik.
„Güreñte yækælan yorulmaz“ kabilinden bu kere de Millî
Gazete’de „Partisel çalæñma metodu Æslamî midir?“
serlevhalæ bir yazæ okuduk. Bu yazæ „Yalancæ pehlivanlar gibi“
ñu satærlarla bañlamakta:
„Bu sorunun izahæ çok geniñ (!) yapælabilir! Lakin biz burada
özet olarak birkaçænæ vermeye çalæñalæm:
„Nass, Asr-æ Saadet, Æslam tarihinin oluñum ve yapæmæ,
müctehidlerin kæyas ve ictihadlaræ...“
Hemen kendilerine soralæm:
„Æzahæ çok geniñ yapælabilir!“ diyorlar. Okuyucu da sanacak
ki, Æslam’da partinin olduåuna dair deliller ve izahlar vardær
ve çoktur. Fakat bizim Millî Gazete âlimleri, devede kulak
kabilinden deliller serdeylemiñler ve izahlar yapmæñlardær.
Lakin biz de Millî Gazete okurlaræna diyelim ki:
„Millî Gazete âlimleri ve yazarlaræ, bugüne kadar hep
abartma ve avutma ile sizi oyaladælar. Bunlara daha ne
zamana kadar aldanacaksænæz? Bakænæz, bütün sermayeleri
ortada: Nasslar mæ istersiniz, Asr-æ Saadet mi istersiniz,
tarihî belgeler mi istersiniz, kæyas ve ictihad mæ istersiniz?
Hepsi var! Pekiyi ama, geriye ne kaldæ edille-i ñer’iyye’den?
Olsa olsa bir icma kaldæ! Onu ya unuttular ya da ñimdilik
hepsini söylemiyelim, birisi çækar da „Æcma“ nerede kaldæ
diye sorarsa: „Æñte icma da var ya diye cevap veririz!“ Güzel
ama ya birisi de çækæp:
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„Partinin Æslam’da olduåuna dair vaki olan icmaæn müctehid
âlimleri kimlerdir?..“ diye sorduåunda acaba ne cevap
verebilirler? El-cevap:
„Millî Görüñ’te ve Millî Gazete’de müctehid âlim yok deåil
ki? Æñte bañta A. Selam Rençber, Ziya Eryælmaz,
Müftüoåullar'æ, Efe’ler, Doåan’lar gibi nice allameler var!
Bunlar yetmezse, hal-i hazærda milletvekili olarak
parlemantoya girmiñ Seyfülislam, Æbn-ül Hudeybî Memnun,
Hafæz Selami gibi zatlaræn varlæåæyle icma nisabæ tamam olur.
Olmasa bile o sütunda daha nice âlim ve fazil insanlar var
ya, onlarla nisab tamam olur ve iñte o zaman Æslam’da
partinin olduåu isbat edilmiñ olur ve artæk kimse de bir ñey
diyemez, Cemaleddin Hoca’næn da sesi kesilmiñ olur!..
Ey Millî Gazete yazar ve okurlaræ ve tüm parti mensublaræ!
Mâlumunuz olsun ki:
Bediüzzaman da dahil, o sütunda ismi geçenlerden hiç
birisiyle icma munakid olmaz! Çünkü, bunlardan hiçbiri
müctehid deåildir. Üstelik „Ættifakul müctehidin fi asrin...“
cümlesinde geçen „El-müctehidin“ kelimesinin harf-i târifi
istiårak içindir. Buna göre Millî Görüñ ve Millî Gazete
ulemasæ, yukaræda isimleri geçenler de dahil, âlim ve ulema
cemaatinin devede kulaåæ da deåildir.
Demek oluyor ki, ihtiyaten geriye bæraktæklaræ „Æcma“ delili
de Millî Gazete müctehid ve yazarlarænæ kurtaramæyacaktær.
Ñimdi serdettikleri delillere bakalæm:
1- Nass:
a) Teåabun Suresi'nin „...O halde gücünüzün yettiåi
kadar Allah’tan korkun...“ mealindeki 16. ayet-i celilesi,
partinin varlæåæna delil gösterilmektedir;
b) „Ben sizlere birñey emrettiåim zaman, imkânænæz
nisbetinde ona sarælæn!“ manasænæ tañæyan hadis-i ñerif delil
olarak zikredilmekte. (Buharî ve Müslim)
c) Ayræca Allah Resulü (s.a.v.), Sakif kabilesine Æslam’æ
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arzederken onlar, zekât ve cihadæn dæñænda Æslam’æ kabul
edeceklerini söylemiñlerdir. Allah Resul’ü ise, „Müslüman
olurlarsa, sonradan hem zekâtæ verecekler, hem de
cihad edeceklerdir,“ diye tekliflerini kabul etmiñlerdir. (Ebu
Davud)
d) Bunlardan bañka, „Peygamber (s.a.v.), Dar’ünNedve’ye girmedi mi, Hilfü’I-Füdul’a üye olmadæ mæ?“
demektedirler.
e) Ve daha sonra Halife Ömer b. Abdülaziz’in oåluna
cevaben:
„Hayær, böyle düñünme yavrum! Cenab-æ Hak bile,
içkiyi önce iki seferinde zemmetti, sonra üçüncü
seferinde haram kældæ; Ben insanlara hakkæ bir defada
toptan yüklersem, onlaræn bir çærpæda hakkæ
reddedeceklerinden korkuyorum...“ der.
f) Bir fækæh kaidesi:
„Yapælabilen yapælamæyan için terkedilemez“ kaidesi ileri
sürülmektedir;
g) Nasslar, Asr-æ Saadet, Æslam tarihinin oluñumu, kæyas
ve ictihadlaræ incelediåimizde beñerî düzenlerde partisel
çalæsmanæn metodu: Bölgenin sosyal, kültürel, coårafî yapæsæ
ve stratejik konumuna göre bir çok olumlu iñaretlerin var
olduåunu görebilmekteyiz, denmektedir.
h) Ve nihayet Mevdudi, Said Havva, Hasan Turabî, Hasan
el-Benna’næn oålu, Hudeybi’nin oålu, Said Nursî ve Derviñ
Vahdeti Hafæz Æslamî, Dr. Abdülkerim, Mustafa Sibahî, Ömer
Said ve Ækbal gibi zatlar örnek olarak gösterilmektedir;
æ) Ve son olarak da, „Oy vermeyi günah gören görüñ
fitnesini müslümanlaræn kulaåæna kim fæsældadæ, dersiniz?“
sorusu sorulmaktadær.
Cevaplaræmæz:
1- Nasslardan, yani ayet ve hadislerden:
a) Æslam’da partinin olduåunu, Kur’an ayetlerinden
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çækartmak mümkün müdür? Mesela: Münafikûn Suresi'nin
16. ayetinden, ki yukaræda mealini gördünüz, Æslam’da
partinin varlæåænæ, özünde ve yapæsænda bulunduåunu ve
dolayæsæyle partinin de ñer’i bir sistem olduåunu isbat etmek
mümkün müdür? Bu sualin cevabæ „Hayær!“ ñeklinde
olacaktir. Bir kere delille dava arasænda „Takrib“ yoktur. Yani
mezkûr ayet, genelde Ali Æmran,102. ayetinin hükmünü
neshetmekte veya en azændan külfetini hafifletmektedir. Yani
kolaylæktan zorluåa doåru deåil, tedricin hilafæna olarak,
zorluktan kolaylæåa doåru bir seyir takib etmektedir.
Dolayæsæyla iddianæn hilafæna bir hüküm çækmaktadær. Tedriç
kaidesi ise, genelde kolaylæktan zorluåa doåru bir seyir takib
eder.
2- Hadisler:
a) Hadis-i ñerif’lere gelince: Bunlar da Millî Gazete
yazarlarænæn delili olmaz. Mezkûr ayetin tefsiri mahiyetindeki
hadisin vürûd sebebi, Efendimiz (s.a.v.) hutbesinde hacc
emrini tebliå ederken, bir zat: „Her sene mi, Ey Allah’æn
Resulü?“ ñeklinde bir sual sordu ve bu suali üç sefer tekrar
etti. Efendimiz: „Eåer, evet deseydim, her sene hacc vacib
olurdu ve gücünüz buna yetmezdi. O halde beni bæraktæåæm
yerde bærakæn. Zira sizden öncekileri helâk eden onlaræn
peygamberlerine (çok) sual sormalaræ ve ihtilafa düñmeleri
idi. O halde sizi, nehyettiklerimden sakænæn, emrettiklerimi
de gücünüzün yettiåi kadar yerine getirin!“ diye buyurdu.
Görüldüåü üzere hadisten asæl maksad çok sual
sormamaktær. Bunun yanænda yasak edilenlerin tümünden
sakænmak, ama emredilenlerin kolay olanlarænæ yerine
getirmektir. Çünkü, menhiyyin anhler genelde birer terk
olduåundan kudrete ihtiyaç yoktur. Emirler bunun hilafænadær.
Binaenaleyh, hadisin de tedriç kaidesiyle bir alakasæ
olmadæåæ gibi, dolayæsæyle de „Takrib“ yoktur ve dolayæsæyle
bununla da parti isbat edilemez.
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b) Sakif kabilesi ve hadis:
„Allah Resulü (s.a.v.) Sakif kabilesini Æslam’a davet etti.
Onlar, zekât ve cihadæn dæñænda Æslam’æ kabul edeceklerini
bildirdiler. Bunun üzerine Peygamber onlaræn tekliflerini
kabul etmiñ ve demiñtir ki, „Müslüman olduktan sonra, onlaræ
da edâ ederler.“
Buradan da particiler, kendilerine bir pay çækaramazlar.
Zira burada Millî Gazete ulemasænæn anlæyamadæåæ bir incelik
var: Zira Peygamber’in onlaræn tekliflerini kabul etmesinde
ne bir taviz vardær, ne de bir tedriç vardær. Çünkü, o anda ne
zekâtæn edasæ farzdær ve ne de cihad. Çünkü, bir kimse
müslüman olur olmaz ona zekât farz deåildir. Ancak malænæn
üzerinden bir sene geçtikten sonra farz olur. Cihad da böyle:
Savaña karar verilirse veya düñman hücum ederse iñte o
zaman farz olur. Yani bu iki farz, onlara o anda farz deåildi.
Fakat onlaræn ñartlaræ içinde namaz da vardæ. Lakin Allah
Resulü namaz ñartænæ kabul etmedi. Neden? Çünkü, namaz
o günden itibaren kælænmasæ gerekirdi.
Demek oluyor ki, Peygamber’in bu davranæñændan da
particiler kendilerine bir delil bulamazlar.
c) Hz. Muhammed’in Dar’ün-Nedve’ye girmesi ve Hilfü’IFüdul’a üye olmasæ meselesine gelince: Bunlardan da Millî
Gazete alim ve ulemasæ kendilerine pay çækaramazlar.
Çünkü, ikisi de nübuvvetten öncedir. Ancak „Bugün de
çaårælærsam giderim“ ñeklindeki sözü, Hilfü’l-Füdul
hakkændadær.
Bu arada particilere sormak yerinde olur: „Siz
Peygamber ’in nübuvvetten önceki sözlerine ve
davranæñlaræna itibar edip hüküm çækarmaya çalæñæyorsunuz
da, nübuvvetten sonraki buyurduåu: „Kim bizim
yapmadæåæmæzæ yaparsa o merduttur, yani yüzüne
çarpælær,“ mealindeki hadisi niye gündeme getirmiyorlar?
Yoksa hesaplaræna mæ gelmiyor? Ne dersiniz? Halbuki ikinci
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hadis, hem nübuvvetten sonradær ve hem de Buharî,
Müslim, Ebu Davud, Æbn-i Mace ve Ahmed b. Hanbel’in
Müsned’inde vardær.
Sonra Peygamber (s.a.v.), Dar'ün-Nedve’ye gitti de
cahiliyyete göre putlar üzerine, yani T.C meclisinde olduåu
gibi taåut üzerine yemin mi etti; yahut da taåutun önünde
saygæ duruñu mu yaptæ? Hayær bunlaræn hiçbirini yapmadæ.
Nitekim: Ñam ticaret yolculuåunda daha çocuk denecek
kadar küçükken Rahib Bahire’nin sorduåu suallere doåru
cevap vereceåine dair putlar üzerine yemin etmesini Hz.
Muhammed’den istemesi üzerine o, „Hayær, ben putlardan
hiç hoñlanmam, dolayæsæyla onlar üzerine bana yemin
verdirme!“ demiñti.
Ey particiler ve Ey Millî Gazete fetvacælaræ! O daha
küçükken küfrün önünde kæyam etmezken ve putlar üzerine
yemin etmezken, sizler koca koca adamlarken putun
önünde nasæl saygæ duruñu yaparsænæz ve o taåutun
inkilablarænæ ve onun adæna yapælan anayasasænæ
koruyacaåænæza dair yine onlaræn koyduklaræ put yeminini
nasæl yaparsænæz?!.
d) Halife Ömer b. Abdülaziz (r.a.)’æn oåluna verdiåi cevap:
„Hayær, böyle düñünme yavrum! Çünkü Cenab-æ Hak bile
içkiyi önce iki sefer zemmetti ve ondan sonra üçüncüsünde
haram kældæ. Bu insanlara hakkæ bir defada toptan yüklersem,
onlaræn bir çærpæda hakkæ reddedeceklerinden korkaræm!..“
der.
Millî Gazete yazar ve çizerleri, Ömer b. Abdülaziz’in (r.a.)
oåluna olan bu tavsiyelerinden partinin cevazæna dair bir
ñey çækaramazlar. Bu olsa olsa Æslam’da tedriç kanununun
bir ifadesidir. Kur’an’æn nüzûl særasænda gelen emir ve
yasaklar peyder pey, yani alæñtæra alæñtæra tamam olmuñtur
ve bir gerçektir, hikmet de bu yönde ve bu yoldadær. Maide/
3 bu hakikatæn bir isbatæ olduåu gibi, „Helal bellidir, haram
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da bellidir ve aralarænda ñüpheliler vardær“ ñeklinde varid
olan hadis-i ñerif de nebevî bir delildir. Yani burada iki
mesele var: Tedriç ve kemal. Yani Æslam, hükümlerini
getirirken, hepsini birden vaz etmemiñtir; Ñeriat 23 senede
tamam olmuñtur. Namaz ve oruç emirleri böyle olduåu gibi,
içki ve faiz yasaklaræ da böyle olmuñtur ve neticede herñey
tamam olmuñ ve bitmiñtir. Bugün Æslam artæk herñeyiyle
ortadadær. Yalnæz gelirken toptan deåil, yukaræda da
kaydettiåimiz gibi, tedriç kaidesine riayet etmiñtir.
Bugün de tedric cari midir?
Bu suale „Evet“ demek mutlak manada mümkün deåildir.
Ne tebliå yönünden, ne de icra ve tatbik yönünden. Yani
biz, Æslam’æn helal ve haram hükümlerini, emir ve yasaklarænæ
tebliå ederken, bidayette olduåu gibi mi anlatacaåæz, yoksa
„Æslam; emir ve yasaklaræyle iñte budur“ diyebilecek miyiz?
Evet biz, Ümmet-i Muhammed olarak, gayri müslim fert
ve milletlere Æslam’æ bir bütün olarak anlatmakla ve tebliå
etmekle mükellefiz. Tedriç kaidesi bu mevzuda cari deåildir.
Tebliå mevzuunda böyle olduåu gibi icraatta da bu böyledir.
Yani bir fert veya bir millet çækæp ben Æslam’æ kabul ettim,
derse biz ona Æslam’æ bir bütün olarak emir ve yasaklariyle
anlatmakla mükellef olduåumuz gibi, o da bunlaræn ilmini
ve tatbikini öårendikten sonra yapmakla ve yerine
getirmekle sorumludur. Ancak bu hususta istisnaî haller
olur. Mesela: Emr-i mâruf ve nehy-i münker babænda öyle
haller olur ki, emirlerin icrasæ, yasaklaræn önünün alænmasæ
devlet gücüne baålædær. Sizin de ya devletiniz yok ya da
devletiniz zayæf düñmüñ; duruma hakim deåil. Bu halde de
yine siz Æslam’æ bir bütün olarak anlatærsænæz. Fakat icraata
gelince gücünüzün yettiåini tatbik sahasæna koyar ve iñte
burada tedriç kaidesini gündeme getirirsiniz.
Æñte Halife Ömer b. Abdülaziz’in oåluna olan tavsiyesi,
istisnaî haller cümlesindendir. Nitekim: Halife’nin, oåluna

-2-

62

tavsiye ederken gösterdiåi gerekçe de bu yoldadær:
„Oålum: Senin ecdadæn, insanlaræ haktan inhirafa davet
eylediler, iñler çæåærændan çækarældæ. Ñer çoåaldæ, hayær azaldæ.
Ñimdi nöbet bana geldi. Madem ki, bu ahvalin def’aten,
yani bir seferde æslahæ kabil deåil, iyisi bu deåil mi ki, her
gün bir hakkæ ihya ve bir batælæ imha edeyim ve ölünceye
dek her gün bu yolda gideyim,“ diye cevap vermiñtir. Keza
Hz. Ali (kerremallahü veche) de öyle yapmæñtæ:
Kendisine Hz. Osman’æn katillerini yakalatæp kæsas ettirmesi
teklifi geldiåinde o, ñöyle demiñti:
„Ñu anda onlaræ yakalayæp gereken cezayæ verme
mümkün deåildir. Zira suçlular çok, ortalæk karæñæk,
dolayæsæyla devlet güçsüz. Devlet kendisini
toparlayæncaya kadar bu iñin tehir edilmesi lazæm
gelmekte...“
Yalnæz yine ñunu unutmamak lazæmdær ki, istisnaî olan bu
hallerde bile taviz verme yok, yani batæl yollara bañvurma
yok. Çünkü, ñer yollardan giderek ne ñerler önlenir ve ne
de emirler yerine getirilir. Ama Millî Gazete fetva eminlerine
sorun ve deyin ki:
„T.C meclisine girip ñerleri ve batællaræ, bir bir de olsa
ortadan kaldæracaklarænæ söylemektedirler ve bu noktadan
hareketle partiye cevaz vereceklerini söyliyorlar, ama o
noktaya gelinceye kadar ne günahlar, ne haramlar ve hatta
imanæ tehlikeye düñürecek ne duruñlar ve ne yeminler
yaptæklarænæ niye söylemiyorlar? Gerek Ömer b. Abdülaziz
ve gerekse Hz. Ali peyderpey batællaræn ve haksæzlæklaræn
üzerine giderlerken particilerin yapmakta olduklaræ gibi mi
yaptælar? Örnekler verirken neden tek taraflæ veriyorlar,
hesaplaræna geldiåi yerleri alæp, hesaplaræna gelmiyen yönleri
niye unutuyorlar? Bu, Æslam’a ihanet deåil midir? Allah’æn
huzurunda bunun hesabænæ nasæl vereceklerdir?!.
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f) Kaide:
Particiler, „Yapælabilen, yapælamæyanlar için terkedilmez“
kaidesini ileri sürmekte ve kendilerine bir pay çækartmak
istemektedirler. Partinin müctehidleri (!) hiç boñuna
yorulmasænlar! Bu kaidenin varlæåæ Æslam’da partinin varlæåænæ
isbat etmez. Evet böyle bir kaide vardær ve ñu ñekilde asæl
ifadesini bulmuñtur:
Evet; bu kaide yukaræda kaydedilen ayet ve hadiste geçen
„Æstitaa“ kelimesiyle alakalædær. Yani „Gücünüzün yettiåi
kadar Allah’tan ittika edin, gücünüzün yettiåi kadar
emrettiklerimi yerine getirin,“ ñeklinde manalandærælan ayet
ve hadise istinad eder. Fethü’l-Bari sahibi, o hadis ve bu
kaideyi zikrettikten sonra ñunu naklediyor:
„Ñeriat’æn menhiyyata gösterdiåi itina, memurata gösterdiåi
itinanæn fevkindedir. Yani emredilenlerden ziyade
nehyedilenler üzerinde daha çok durmuñtur.
Nehyedilenlerin terkinde meñakkat olsa da...“ (c. 13/276)
Harama götüren de haramdær:
Gerek delillendirmede ve gerekse icraatta Æslam’a istinad
ederken, Æslam’æn bütününü gözönüne getirmek
kaçænælmazdær. Yoksa, Æslam’æn bir kæsmænæ alæp bir kæsmænæ
almamak veya bilmemek hususuna Æslam, asla ræza
göstermez, üstelik böyle yapanlaræ tel’in eder. Binaenaleyh,
particilere sorun ve deyin ki: „Harama götüren ñey de
haramdær“ kaidesini niye gündeme getirmiyorlar?
Getiremezler! Çünkü, onlar için parti herñeyden üstündür;
parti için Æslam’dan faydalanabildiklerini alærlar; Hatta
Æslam’da partinin olduåuna dair kærk tane ayet ve hadis
vardær, derler ve hatta hadis uydurmaktan bile çekinmezler.
Hele hele „Düñmanæn silahæyla silahlan!“ sözünü hadis diye
hemen hemen bütün particiler ezberlemiñlerdir. Biz, bunun
bir Peygamber sözü olduåuna dair defalarca kaynak
istediåimiz halde bugüne kadar getiren olmamæñtær. Belki
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partinin fetva eminleri bunun kaynaåænæ bulurlar da hem
particileri hem de bizleri memnun etmiñ olurlar. Ve ñimdiden
kendilerine teñekkürlerimizi bildiririz. Fakat heyhat! Çünkü,
Avrupa’næn fetva emini M. Efe Hoca, bir konuñmasænda
(Rüsselsheim’daki konuñmasænda) parti hakkænda kærk tane
delil var, ayet ve hadisler var, demiñti. Biz kendilerine haber
ettik, „Kærkæn 39’unu kendisine baåæñlæyalæm; birini bize
yazsæn!“ demiñtik. Fakat bugüne kadar bir cevap gelmedi.
Æñte, „Harama götüren ñey de haramdær!“ kaidesini
gündeme getirmezler ve getiremezler. Çünkü, o zaman
kendilerinin de partilerinin de iñi bitmiñ olacaktær. Yani
partinin de haram olduåunu kendi aåæzlaræyla söylemiñ
olacaklardær. Neden? Çünkü parti tüzükleri haram, saygæ
duruñlaræ haram, yemin ediñleri haram ve hatta küfür!..
Binaenaleyh bunlar, her yönüyle çækmazæn içindedirler,
bataklæåæn içindedirler, batælæn içindedirler...
g) Diyorlar ki: „Asr-æ Saadet, Æslam tarihinin oluñumu, kæyas
ve ictihadlaræ incelediåimiz zaman beñerî düzenlerde
partisel çalæñmanæn metodu: Bölgenin sosyal, kültürel,
coårafî yapæsæ ve stratejik konumuna göre birçok olumlu
iñaretlerin var olduåunu görebilmekteyiz.’’
Sorun bu efendilere:
1- Gerek Asr-æ Saadet’te ve gerekse Æslam tarihinin
oluñumunda, kæyas ve ictihadda partisel çalæñmalaræn
metoduna tek bir iñaret verebilirler mi? Veya tek bir örnek
gösterebilirler mi veyahut da Æslam tarihinin hangi devrinde
ve döneminde partisel çalæñma olmuñtur veya parti ve parti
metodu, hangi kæyas veya ictihad delillerine
dayanmaktadær?..
Sonra iñaretler tâbirini kullanmaktadærlar. Nasslaræn ve
delillerin sarahatæ karñæsænda iñaretin önemi olmadæåænæ
acaba biliyorlar mæ? Biliyorlarsa niye bu tabiri kullanæyor ve
zaman israfæna niye sebebiyet veriyorlar. „Æbare ile iñaret
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tenakuz ettiåinde ibaresiyle delalet eden delil tercih edilir,“
kaidesi vardær. Ñayet bunu bilmiyorlarsa, ilmî mevzularda
ve gazete sütunlarænda niye boy gösteriyorlar?
2- Æslam Æslam’dær; bölgeye göre veya stratejiye göre
hükümleri deåiñmez. Deåiñmesi gerekiyorsa mesela: Bir
ikrah hali, bir zaruret hali gibi, bazæ hükümlerin deåiñmesini
bizzat kendisi getirmiñ, ortaya koymuñ, bizim kafamæza
bærakmamæñtær. Ve bunlaræn içinde ne parti vardær ve ne de
partisel metod!..
h) Æltica meselesi:
Meñru muazeretler karñæsænda iltica edilir. Edilmesi de
meñrudur. Æltica edilen merci gayri müslim ferd de olur,
devlet de olur. Yalnæz bir ñartla: O da taviz verme yok! Hz.
Ebu Bekir’in kabul ettiåi ñartlar taviz cinsinden deåildir. Farz
olan, namazæn kælænmasæ ve Kur’an’æn okunmasædær. Yoksa
herkesin gözleri önünde namaz kælmasæ veya herkesin
iñitebileceåi ñekilde okumasæ ñart deåildir. Ayetleri tebliå
etme meselesi ayræ.
æ) Dar'ün-Nedve’ye gelip melik olmasæ teklifi:
Millî Gazete ulemasæ diyorlar ki, „Evet, Peygamber (s.a.v.)
Efendimiz, elbette o teklifi kabul edemezdi. Çünkü, teklif
beraberinde ñartlar getiriyor; Æslam davasændan
vazgeçmesi. Bunu kabul etme küfürdür. Nasæl kabul
edebilirdi? Bize de aynæ teklifler yapælsa elbette biz de kabul
edemeyiz.
Sorun bu beylere ve deyin ki, sizin T.C meclisine girip
söz sahibi olabilmeniz, beraberinde aynæ ñartlaræ getirmiyor
mu? Hem de bir kaç sefer! Nitekim: „Öze inelim“ bañlæåæ
altænda göreceksiniz. Bunlardan hangisini bir müslüman,
müslüman olarak kabul edebilir? Alænmæñ mæ bunlaræn
fetvasæ?
k) Parti kuran veya partiye girenler:
Ve nihayet particiler bir takæm isimler ve simalar
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vermektedirler, iddialaræna destek saålamak için! Mesela:
„Mevdudî, Said Havva, Hasan el-Benna’næn oålu
Seyfülislam (milletvekili), el-Hudeybî’nin oålu Memnun
(milletvekili), Said-i Nursî ve Derviñ Vahdetî (beraber
„Ættihad-i Æslam Partisi“ni kurmuñlar), Hafæz Selamî
(milletvekili), Æhvan, Irak’ta Nevf ve Æbrahim Davud’un askerî
hükümetlerine iñtirâk etmiñler, Rus meclisinde çarlæåæn
esareti altænda yañayan müslümanlar, Pakistan’da Ebü’lAlâ el-Mevdudî zalim idarecilerin düñürülmesi için saå ve
sol gruplarla birliåe razæ olmuñtur. Hasan el-Benna aday
oldu, Mustafa Sipahî Suriye’de parti kurdu, Ömer Said
Endonezya’da „Ñirket-i Æslam“ ismiyle parti kurdu, Allâme
Muhammed Ækbal eyalet meclisine seçildi. Æñte bütün bu
zatlar, Æslamî uyanæñ ve ñuurlañmamæza vesiledirler.“
Æñte particiler böyle diyorlar. Cevabæmæz odur ki:
1- Gösterdikleri yaklañæk bu 15 isim, dertlerine deva,
göåüslerine ñifa olmaz ve olamazlar. Çünkü, bunlaræn bir
kæsmæ ne parti kurmuñ ne de bir partide arz-æ endam etmiñ!
Mesela: Bediüzzaman ile Derviñ Vahdetî, parti
kurmamæñlardær. „Ættihad-i Æslam Cemiyeti“ni kurmuñlardær.
Ama bizim Millî Gazete ulemasæ ya arañtærma yapmamæñlar
ya da cemiyetle partiyi birbirine karæñtærmæñlardær. Üçüncü
bir ñæk kalæyor ki, o da ñu: Nasæl olsa yuttururuz!..
2- Ækbal, eyalet meclisine seçilmiñtir. Seçilir ya!
3- Ebu’l-Alâ el-Mevdudî, saå-sol ile birleñerek bañtaki
idarecileri düñürmüñ. Caizdir, ya! Ayetullah Humeyni de
solcularla birleñip Ñah’æ düñürdü. Çünkü ipin ucu
müslümanlaræn elinde olmak kaydæ ñartæyle kâfirlerden
istifade edilebilinir...
4- Bunlardan bir kæsmæ da askerî hükümetlerde görev
almæñlar. Fakat sormalæ ki, askerî hükümetlerde parti olur
mu?
5- Velev ki, bütün bunlar parti kurmuñlar ve meclislerine
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girmiñlerdir. Bu noktada hemen ñu iki suali kendilerine sorun
ve deyin ki:
a) Bunlar isim ve ñahæs olarak bizim için ñer’î birer delil
midir? Nitekim: Bediüzzaman Hazretleri, „Partiler birer
muzir kuruluñtur. Çünkü partiler meleåi ñeytan, ñeytanæ
melek gösterirler,“ derken, Mehmed Zahid Kotku Efendi
de, „Partiler, hiç de doåru deåildir, çünkü millet
bütünlüåünü parçalarlar.“ („Æslam’da Partiyi Destekleme
Yoktur ve Günahtær“ isimli bildirimizi okuyun! Orada
kaynaklarænæ da göreceksiniz.)
a) Ækinci sorunuzu onlara sorun ve deyin ki: Verdiåiniz bu
isimlerden hangisi iktidara geldi de devlet oldu ve Ñeriat’æ
bütünüyle hayata hakim kældæ. Cevap veremiyeceklerdir. Bu
sualin cevabænæ yine biz verelim ve diyelim ki, „Hayær, parti
yoluyla Æslam adæna çækanlar bu güne kadar iktidar
olmamæñlar, üstelik Peygamber metoduyla yola
çækanlara engel ve mani olmuñlardær ve olmaktadærlar.
Bu yönden de veballeri çok büyüktür.“
Mevdudî, „Æslam’æn Çaåræsæ“ isimli kitabænæn 99.
sayfasænda ñöyle der:
„Böyle davranmanæn nedeni ñu: Acele etmek,
beklenen sonucu engeller. Mesela bozuk bir hükümete,
bizi hedefe yaklañtæracak düñüncesiyle katælmak,
isabetli bir hareket deåildir. Çünkü deneyimler bunun
iyi sonuçlar vermediåini göstermiñtir. Öyle ya,
egemenliåi ellerinde bulunduranlar iç ve dæñ politikayæ
çækar ve istekleri doårultusunda yürüteceklerdir. Hayærlæ
sonuçlar elde etmek için onlara katælanlar ise, o bozuk
gidiñe ayak uyduracaklardær. Bunun anlamæ ñudur:
Bunlar sonuçta hakim hükümetin elinde oyuncak
duruma düñmeye mecburdurlar.“
Öze inelim:
Ne demiñler: „Bir bina çürük olursa, direk ver de ver; neye
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yarar? Bir gün gelir yækælær, gider! ‘’ Biz de buna bir cümle
ilave edelim: „Æçindekiler altænda kalær da ne ñehid olurlar,
ne de gazi!“ Teneñire suçlu olarak çækarlar. Neden? Çünkü,
ortada saålam bina varken, o binaya tañænmayæ akæl
edemeyip çürük binada oturmaya devam ettiler de ondan!..
Teneñir meselesi bize ñunu hatærlattæ:
Bir tenbih: Ey particiler! Çalmakta olduåunuz yanIæñ
kapænæn önünde her an ölüm tehlikesi vardær. Ve bilmelisiniz
ki, çürük (parti) binasænæn bekçileri mesabesinde olan hoca
ve idarecilerin gözleri kör, kulaklaræ saåær ve kalpleri dumura
uåramæñtær. Neden? Çünkü idareciler makama, hocalar da
paraya meftun olmuñlar da ondan!
O halde vakit geçirmeden, az ileride gözlerinizin önünde
sapasaålam bir bina var. Hem de Peygamber binasæ (tebliå
metodu)! Æñte o binaya geliniz! Geliniz de „Særat-æ Müstakim“
yolundan yürürken teneñire çækarsænæz da dünyanæz mâmur,
ahiretiniz mesud olur!..
Bu tenbihten sonra, parti ve Æslam meselesinin özüne ve
yapæsæna inelim ve meseleyi bu açædan ele alalæm ve bu iki
müesseseyi mukayese edelim:
23 delil:
Millî Gazete ve onun âlim ve ulemasæ (!), „Æslam’da parti,
illa da parti vardær!“ fetvasænæ çækartmak için 23 civarænda
delil, mesned, kaynak ve emsal göstermiñlerdir. Fakat, Millî
Gazete ve onun yazarlaræ bilsin ki 23 deåil, bu rakamæn
saåæna bir de sæfær koysalar, adet 230’a çæksa da yine isbat
edemezler. Neden? Çünkü, bu iki müessese birbirine ters
de ondan! Sadece birkaç misal:
1- Menñe itibariyla:
Æslam vahye dayanær, parti ise insan kafasæna dayanær.
2- Netice itibariyle:
Æslam birleñtiricidir, parti ise bölücüdür. O halde hakla batæl
karñæ karñæya: Vahye dayanan Æslam, hak; insanæn kafa
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yapæsæna dayanan parti, batæl! Keza müslümanlaræ birleñtirme
hak, parti parti bölme batæl!..
3- Metod itibariyla:
Æslam’da metod „Særat-æ Müstakim“, partide ise put
anayasasæ ve put yolu!..
4- Yemin itibariyla:
Æslam’a göre yemin Rabb’ülâlemin’e, partiye göre yemin,
M. Kemal putuna ve onun anayasasæna!..
5- Mekân itibariyla:
Æslam’a göre putsuz ve resimsiz bir yer, partiye göre putun
bulunduåu ve resminin asældæåæ bir yer.
6- Mesned ve kaynak itibariyle:
Æslam’a göre Kur’an, partiye göre ise put anayasasæ!..
7- Karara baålama itibariyle:
Æslam’a göre ba’deñura reisin verdiåi karar, partiye göre
ise parmak sayæsæ!..
Muhasebe:
Ñimdi Millî Gazete yazar ve çizerlerine, Millî Görüñ hoca
ve idarecilerine sorun! Biz deåil, siz sorun! Arkalarændan
gittiåiniz bu adamlara sorun ve deyin ki:
„Birbirine taban tabana zæt olan bu iki müessese bir
araya gelir mi? Dolayæsæyle birbirine ters düñen partiyi
nasæl Æslam’a mal edersiniz? Æslam’da parti vardær, diye
nasæl söylersiniz? Siz de hiç mi akæl yoktur? Siz de hiç
mi insaf yoktur? Siz de hiç mi Allah korkusu yoktur?..“
Millî Gazete’den ve onun cesur (!) yazarlarændan sorun
ve deyin ki; yuvarlak konuñmayæn, ayet ve hadisleri kendi
kafanæza göre te’vil ve tefsir etmeyin, ñahæslaræ edille-i
ñer’iyyedenmiñ gibi delil göstermeyin! Açæk, net ve kesin
konuñun! Ve hatta deyin ki, bize 23 tane delil göstermeyin:
22’si size kalsæn, bize bir tane getirin ve gösterin! Ama
Kur’an’æn metnine ve ruhuna uygun olsun! Tæpki bizim
dediåimiz gibi: M. Efe Hoca, Rüsselsheim’da bir düåün
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konuñmasænda: „Æslam’da partinin olduåuna dair kærk tane
ayet ve hadis gösteririm!..“ demiñti. Biz, kendisine haber
ettik ve dedik ki, kærk deåil, otuz dokuzunu kendisine
baåæñladæk, bize sadece bir tanesini göstersin ve yazsæn!
Fakat göstermedi, gösteremedi, gösteremez de! Neden?
Çünkü, delil yok da ondan ve çünkü Æslam’da parti yok da
ondan!..
Netice ve tavsiyelerimiz:
Ñeriat olmayan, Allah’æn kitabæna ve Peygamber’inin
sünnet’ine dayanmayan ve ulema tarafændan tasdik ve
tasvib görmeyen ve tatbikatta da kârdan çok zarar getiren
ve binnetice dünyada hüsrana, ahirette ise günaha, hatta
küfre götüren parti sistemini bærakæn da Ñeriat’æn ta kendisi
olan; Peygamber metodundan ibaret bulunan „Tebliå
metodu“na gelin ve neticeyi Rabb’ülâlemin’in takdir ve
nusretine bærakæn! Bærakæn da dünyada da rahat edin, ahirette
de!
Bize kæzmayæn ve darælmayæn:
Æslam dünyasænæn neresinde olursa olsun, bütün partiler
ve particiler için geçerli olan bu yazæmæzæ ve tavsiyelerimizi,
elinizi vicdanænæza koyarak ve ince ince düñünerek okuyun,
tekrar tekrar okuyun ve ondan sonra red ve kabul edin!
Yetmiyorsa bir de Muhammed Kutub tarafændan kaleme
alænan ve Ümmet-i Muhammed Gazetesi’nin 32. sayæsænda
neñredilen yazæ ki, aynen añaåæya alæyorum, bu yazæyæ da
tekrar tekrar okuyun! Okuyun da iñte o zaman; hem
bakanlækta çalæñan iki kiñiden birinin sadece temizleme
makamænda bulunan hademe ile Allah’æn hâkimiyyet hakkænæ
gasbeden hâkimiyyet makamænda oturan bakan arasændaki
farkæ göreceksiniz hem de fitnenin oy vermeyi günah gören
ve Peygamber metodunu takib eden görüñ tarafændan mæ
müslümanlaræn kulaåæna fæsældanmæñ veya bir küfür sistemini
takib eden görüñ tarafændan mæ üflenmiñ olduåunu
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göreceksiniz. Ve ayræca „Dünyayæ Fesada Veren Æki Put“
bañlæklæ yazæyæ da ibretle ve dikkatle okuduåunuzda, „Partiye
oy vermek demek, Ñeriat’a hayær demekten“ ibaret olduåunu
göreceksiniz ve partinin nasæl korkunç bir fitne olduåunu
müdellel bir ñekilde kabul ve tasdik etmiñ olacaksænæz. Dost
acæ konuñur kabilinden, komaya girmiñ hastanæn kurtuluñu
dozajæ fazla iåne ve ilaçlarla mümkündür. Sözlerimizi burada
bitirirken, ñu duayæ akñam ve sabah yapmanæzæ tavsiye
ederim:
„Ya Rabb’i! Bize hakkæ hak olarak göster ve hakka
tabi olmamæzæ nasib et; batælæ da batæl olarak göster ve
ondan sakænmamæzæ bize hidayet buyur!“
Selam Hakk’a tabi olanlara!..

„Yönetime iñtirak etmek, Ñeriat’æn tatbikini
gerçekleñtirmez!’’
Hangi yoldan olursa olsun, yönetime ve seçimlere iñtirak
etmeyi uygun görmüyorum. Bu yoldan ñüphesiz ki, bir kæsæm
faydalar saålanabilir. Fakat Allah’æn ñu sözünü gözönüne
getirmeliyiz:
„Onlarda hem büyük günah, hem de insanlar için
yararlar vardær. Ama günahlaræ yararlarændan daha
büyüktür.“ (Bakara, 219)
Muhakkak ki, yönetime katælma bir takæm cüz’i faydalar
getirir. Bu yolda mücadele verenler:
„Eåitim bakanæ bizden olsa Æslam’æn eåitim metodlarændan
bir kaçænæ koysa komünistlerin ve mülhidlerin eåitim
metodunu koymasændan daha iyi deåil midir?“ diyorlar.
Karñælæåænæ Allah’dan bekleyerek bu meseleyi ñöyle izah
edeyim:
Müslüman cemaatler yönetime katælmakla cüz’i faydalar
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saålarlar. Fakat bu katælmalarændan dolayæ büyük günah ve
zarar tahakkuk eder.
Birinci zarar:
Biz Allah’æn indirdiåinin dæñænda hükmetmek haram ve batæl
diyoruz, daha sonraki günlerde Allah’æn indirdikleri ile
hükmetmeyen yönetimlere katælæyoruz. Bu iki durumu
birbiriyle nasæl baådañtæræræz? Bu gevñekliåimizin ve
ciddiyetsizliåimizin delili nedir?
Bugün biz, yaptæåæmæz iñlerde Æslam davasænæ
ciddiyetsizleñtiriyorsak, çaåærdæåæmæz dava üzerine
insanlaræn doåru olmasænæ, doåru kalmasænæ nasæl arzu
ederiz? Biz „Bu yönetim haram ve batældær“ der, yaræn sabah
o yönetime iñtirak ederiz. Bunda ne kadar cüz’i kazançlar
tahakkuk ederse etsin, zararæ daha büyük olacaktær. Æslam
davasæ ve Allah’æn indirdiklerinin dæñænda hükmetmek, Allah’æn
indirdikleriyle hükmetmemek basit ve önemsiz bir ñey
haline gelir. Allah’æn indirdikleriyle hükmetmemek batæl ve
haram diyorsak, peki biz bu yönetimlere nasæl katælær ve
yardæmcæ olabiliriz? Bu en büyük durumda böyledir. Bundan
daha añaåæ olmayan seviyede de durum ñöyledir:
Bakan olacak hiç bir kimse düzene baålælæk yemini
etmeden bakan olamaz. Allah’æn indirdikleriyle
hükmetmeyen düzene baålælæk yemini kendilerinden
istendiåi zaman Æhvan-æ Müslimin’in davranæñæ ne olacak
acaba? Yemin edecekler mi, yoksa etmiyecekler mi? Eåer
yemin etmeyeceklerse bañta hükümetten çækacaklar, eåer
yemin ederlerse emanete hiyanet etmiñ olurlar.
Vakæanæn yerini ve ismini belli etmeye bu konu ile ilgili vuku
bulan bir olaydan söz etmeye gerek yoktur.
Æhvan-æ Müslimin’den bir kiñi eåitim bakanæ oldu ve öåretim
için çeñitli metodlar koydu. Sonra bu bakan deåiñti. Çünkü
cahiliyye toplumlarænda vuku bulan bir olaydær bu bakanlaræn
deåiñmesi. Yeni gelen bakan, eski bakanæn yaptæåæ bütün
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eserleri kaldærdæ. Din derslerini dörtten ikiye indirdi ve kalan
bu iki saatte müzik, raks (dans) dersleri koydu. Peki bu
müslüman bakan kendisinden sonra eserlerinin yok edildiåi
bu kæsa sürede ne yaptæ? Bu davayæ, yani Æslam davasænæ
basitleñtirdi, ciddiyetsiz hale soktu ve insanlaræ oyaladæ.
„Allah’æn indirdikleriyle hükmetmeyenler kâfirlerin ta
kendileridir.“ (Maide, 44)
Ey insanlar diyorsunuz ve onlaræn elleri içine ellerinizi nasæl
koyuyorsunuz? Allah’æn ayetlerinden ñu ayeti tefsir etme
mesuliyetini tañæyorum:
„Allah’æn ayetlerine küfredildiåini ve onlarla alay
edildiåini iñittiåinizde onlar bir bañka söze dalæp
geçinceye kadar onlarla oturmayæn.“ (Nisa,140) Yani,
Allah’æn ayetlerine küfür ve alay gece gündüz Allah’æn
hâkimiyyetini ve hükmünü reddetmekten daha kötüdür,
daha büyüktür. Ondan sonra onlaræn yanænda oturur ve
onlarla görüñ alæñ-veriñi yaparæz. Sofrada beraber otururuz,
onlaræn görüñü bizim görüñümüz, onlaræn sesi bizim sesimiz
olur. Sonra temiz bazæ kardeñlerimiz demokratik tærmanma
yoluyla mecliste çoåunluåu ele geçirerek galib geleceåiz
diye düñünüyorlar.
Düñmanlaræmæzæn bizim basamak basamak tærmanmamæza
ve bir gün Æslamî yönetimi ilan etmemize müsaade
edeceklerini nasæl düñünebiliriz? Meclisteki çoåunluåu
oluñturan müslümanlaræ yakalamalaræ onlara güç gelir mi?
Bir taåut övünerek, güzel konuñtuåunu göstermek için
avurdunu açarak bir gün ñöyle konuñtu:
„Bir gecede 20 bin kiñiyi tutukladæm!“ Peki
parlementonun üyeleri kaç kiñidir? 300 kiñidir! Bunlar bir
saatte, belki 15 dakikada tutuklanmaz mæ? Onlar mecliste
iken tutuklanærlar. Bu yolu düñünmemiz bizim için zayæflæk
ve saflæktær. Biz, bu yolla, Æslamî yönetimin gelmesini
uzaklañtæræræz. Nasæl? Yollaræn en kæsasæ bu deåil mi, derler.
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Hayær, bilakis en uzunudur.
Müslümanlar ne zaman yeryüzünde güçlü ve büyük
olurlar?
Cemaatler „La ilahe illallah“æn Allah’æn Ñeriat’ænæn hakim
kælænmasæ manasæna geldiåini anladæklarænda „Allah’æn
indirdikleriyle hükmetmeyenler kâfirlerin ta
kendileridir!“ olduklarænæ anlayænca ve bu idrak ve anlayæñ
aksiyona dönüñürse müslümanlar o zaman yeryüzünde
güçlü olurlar. Allah’æn Ñeriat’æyla hükmetmeyenlerle biz
beraber oturur, onlaræn yanænda bulunursak cemaatlerin
fikirlerini olgunlañtærær mæyæz, yoksa idraklarænæn oluñmasænæ
geciktirir miyiz?
Bilakis onlaræn idraklarænæ geciktiririz.
Biz, onlara (cemaatlara) kötülüåe düñüren sebepleri
söyleriz veya onlara bir söz söyleriz fakat kendimiz bañka
türlü yaparæz. O zaman bizler, bu cemaatleri kaybederiz,
idraklerini geriye döndürür ve Allah’æn indirdikleriyle
hükmetmeye götürmeye onlaræ geciktiririz.
Bazæ insanlar biz iktidarda olmayænca hiçbir ñey yapamayæz
diyorlar.
Hayær, ey kardeñim! Biz daima çalæñacaåæz. Cemaatleri
„La ilahe illallah“ hakikatæna ulañtærmak için nefsimizle
çalæñacaåæz.
Æñte faydalæ, verimli çalæñma budur. Yol da, metod da budur!
Bu yolda ceza ve zindanlara girmenin olduåunu söyleyerek
sizleri acizlendirmek istemiyorum. Bunun yolu yönetime
ortak olmak deåil, caddelerde mücadele vermektir.
—————————————NOT: Bu yazæ 05.10.1983 yælænda Ürdün’de yayænlanmakta
olan „EI-Livai“ dergisinde, Haziran 1990 tarihinde de
Lübnan’da yayænlanan „EI-Vai“ dergisinde yayænlanmæñtær.
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BATIL
KIYASLARLA,
BATIL SÆSTEMLER,
ÆSLAM'A MAL
EDÆLEMEZ!
-3-

-2-

76

Yörünge Dergisi’nden alænæp daåætælan tarihsiz bildiride
„Sohbet“ bañlæåæ altænda bir yazæ okuduk. Bu yazæ da önceki
yazælar gibi, batæl bir sistemi Ñeriat’a mal etmeye ve
meñrulañtærmaya çalæñmakta ve batæl bir dairenin etrafænda
dönüp dolañmaktadær.
Zæt iki sistem:
Biri Ñeriat, diåeri demokrasi! Birbirine düñman iki sistem!
Mücadele halindeler!.. Ñeriat Allah kanunu olup, O’nun
ñañmaz ilmine ve sonsuz kudretine dayanmakta,
demokrasi ise, insan yapæsæ, cahilî bir sistem, Fransæz büyük
ihtilalinin mahsulü olup küfre dayanmakta! Partiler ise
demokrasinin vazgeçilmez unsurlaræ!.. Dikkat edin: Ñeriat’æn
deåil, müslümanlaræn deåil; demokrasinin ve demokratlaræn
unsuru, parçasæ, direåi, duvarlaræ, çatæsæ ve temeli. Elhasæl
önemli bir parçasæ! Ama demokrasinin!..
Taviz vermenin acæ neticeleri:
Acæyasæn mæ, aålæyasæn mæ? Allah kimseyi hæzlana
düñürmesin! Buna „Hæzlan“ denir. Hidayetin tam tersi!..
Yazænæn bañlæåæna bir bakæn; Aldatmaca! „Siyasî faaliyet
düzene hizmet mi?“
Ortada sanki siyasî faaliyeti inkâr eden mi var?!. Æñte
bunlar taviz vermenin acæ neticeleridir. Kur’an ñöyle der:
„Eåer Allah size yardæm ederse, size galib gelecek
yoktur. Ve eåer sizi hæzlana düsürürse O’ndan sonra
size yardæm edecek kim vardær? Artæk mü’minler, AIlah’a
tevekkül etsinler.“ (Ali Æmran, 160)
Niyyetler hüviyeti deåiñtirmez:
Batæl bir sistemi, ister metod olarak kullanæn, ister araç
olarak kullanæn iyi niyyet, mahiyyet ve neticeyi deåiñtirmez.
„Ya Hep Ya Hiç“ bañlæåænæ tañæyan bildirimizde de görüldüåü
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gibi, batæl, batældær. Æyi niyyetle kullanmak batælæ
meñrulañtærmaz ve ona cevaz vermez ve iñte o, hakkæ batæla
karæñtærmadær ve haramdær. Ve aynæ zamanda böyle
davranæñlar ne yapar? Æslam’a ve Æslam Ñeriat’æna nakæse
getirir; görenler ve duyanlar demezler mi: „Æslam
hükümlerini, kanunlarænæ getirirken metodunu getirmemiñ,
bu hususu noksan bærakmæñtær. Bunun için onu bañka
sistemlerle tamamlamak lazæm gelmekte ve demokrasiden
faydalanælmakta!..“
Cevabæmæz odur ki:
Hayær, partiyi araç olarak kullansada onu bu Din-i Mübini Ahmediyye’ye yine yamalæyamaz. Zira Æslam herñeyiyle
mükemmeldir; davasænæ da, metodunu da beraberinde
getirmiñtir. Ne demokrasiye ihtiyacæ vardær ne de sizin tevil
ve tefsirinize! Kendi kafanæza göre ahkâm çækaramazsænæz,
Æslam’a zæd olan fækirleri Æslam’a mal edemezsiniz. Günah
olur, haram olur ve hatta ñirk olur.
Allah kitabænda ñöyle der: „Dillerinizin yalan yere
vasæflandærdæåæ „Ñu helaldir, bu haramdær“ demeyin.
Sonra Allah’a karñæ yalan uydurmuñ olursunuz. Allah’a
karñæ yalan uyduranlar ise iflah olmazlar.“ (Nahl, 116)
Binaenaleyh, particiler boñuna yorulmasænlar; iflah
olmazlar, Allah onlaræ bañaræya ulañtærmæyacaktær, üstelik
hæzlana düñürüp rezil edecektir. Çünkü bunlar, batæl bir yolu
takib etmenin yanænda Kitab ve sünnet’i istismar
etmektedirler. Bu halleriyle bunlar, bir küfür yolunu takib
eden Ænönü’den, Ecevit’ten, Demirel’den daha kötüdürler.
Bunlaræn hepsi cehennemî bir uçurumun kenarænda olmakla
beraber, Refah Partisi’nin lider ve hocalarænæn azablaræ daha
ñediddir. Evet, Æslam kaynaklarænæ tahrif ve tebdile
kalkæñanlaræn hali elbette böyle olacaktær. Zira kimsenin bu
din ile, bu dinin kaynaklariyle oynamaya ne hakkæ vardær ve
ne de selahiyeti!
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Ñimdi bunlaræn yalan ve yanlæñlæklarænæ görelim:
1- „Bugünkü ülkeyi yönetenler parti yoluyla gelmiñlerdir
ve yine parti yoluyla düzelecektir,“ demek istiyorlar.
Biline ki, bugünkü particiler zulüm devrinin banisi
deåillerdir, devamædærlar. Zulüm ve zulüm devri Mustafa
Kemal ile bañlamæñtær. Bugünküler onun muakkibi ve
uñaklarædær. Mustafa Kemal’in; kendisinin de zulmünün de
bu milletin bañæna musallat oluñu, parti yoluyla deåildir, hile
yoluyladær, ihanet ve hiyanet yoluyladær. Sizin gibi, aldata
aldata ve avuta avuta bu milleti bu hale getirdi. Daha açæk
bir ifade ile; o, küfür sistemlerinden biri olan milliyetçilikle,
„Muasær medeniyyet seviyyesi“ sloganlaræyla, Tekbir
getirmenin yerine alkæñlaræ getirmekle, sakal ve bæyæklaræ
kesmekle, çarñafæ, saræk ve cübbeyi kaldærmakla, kadæn ve
kæzlaræn ellerini sækmakla iñe bañladæ. Elhasæl Ñeriat sistemini
kaldærarak ve küfrün ve kâfirin sistemleriyle amel ederek
yapacaåæ ihanet ve hiyaneti yaptæ ve bu milleti bu hale getirdi.
2- Æfsadât æslahatla mümkündür:
Zulüm devrini kapatmak, geride bærakmak istiyorsak, sizin
gibi yuvarlak ifadelerle deåil, açæk, net ve kesin bir ñekilde
„Biz Ñeriat’æ hakim kælacaåæz, Ñeriat Allah kanunudur, onu
kaldærmak haramdær, ñirktir...“ diyeceksiniz ve cübbeye,
saræåa, çarñafa sakala ve bæyæåa hürmet edeceksiniz ve bilfiil
hayatænæzda tatbik edeceksiniz. Öbür taraftan da kadænlaræn
ellerini sækmæyacaksænæz, papaz elbisesini giymeye hazær
olmæyacaksænæz, putun önünde saygæ duruñu
yapmæyacaksænæz, fotoåraf asælæ binalarda oturmæyacaksænæz,
alkæñ yerine Tekbir getireceksiniz. Yoksa „Adil düzen“ demekle ancak saf müslümanlaræ aldatabilirsiniz. Demirel’in
partisinin ismi de „Adalet Partisi“ idi. „Adil“ kelimesi „adalet“
kelimesinin köküne dayanmaktadær. Ækisi de zulmü bertaraf
edip adaleti yerleñtirme manasænadær. Ñimdi vatandañ size
mi inansæn, yoksa böylelerine mi? Sloganla iñ bitmiyor ki?!.
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3- Parti yoluyla hizmet olur mu?
„Yörünge“ dergisi böyle bir bañlæk atmæñ. Partici, bu
ifadesiyle „Æslam’a hizmeti“ kastediyorsa, cevabæmæz odur
ki, Æslam’a partiyle hizmet olmaz ve olamaz.
Gülünç sözler: Vatandañ T.C’nin nüfus cüzdanænæ
tañæmakta, vergi vermekte, askerliåini yapmakta, memuriyet
almakta!.. O halde sandæk bañæna gidip oy verecektir,
diyorlar. Ne münasebet? Ñayet sandæk bañæna gitmek benim
din ve imanæma uymuyorsa, benim Ñeriat’æma uymuyorsa,
tersine küfrün ve kâfirin usulüne göre ise ve benim de
cemaatleñme sistemim varsa, beni kim zorlayabilir; illa da
gidip bir küfür sistemini ayakta tutacaksæn, sandæk bañæna
gidip oyunu kullanacaksæn, diye? Buna kargalar da güler!
Üstelik o saydæåænæz ñeyler birer hata ise, hatalar emsal
olmaz ve olamaz!
4- Æzin alma yokmuñ:
Particilerin maharetlerinden biri de muåalata yapmak ve
bu suretle insanlaræ kandærmak. Æñte bir örneåi daha: „Parti
kurarken izin alma yoktur,“ deniyor. Beynamazæn birine
sormuñlar: „Niye namaz kælmæyorsun?“ Cevap vermiñ: „Allah kitabænda namaza yaklañmayæn dedi de onun için, iñte
ayet!“ demiñ. „Ælerisini okusana!“ demiñler. O da ñu cevabæ
vermiñ: „Hafæz deåilim ya!’’
Anayasalarænda siyasî partiler bölümü:
Madde: 68- „Siyasî partiler, önceden izin almadan
kurulurlar. Anayasa ve kanun hükümleri içinde faaliyetlerini
sürdürürler.
Siyasî partilerin tüzük ve programlaræ, devletin ülkesi ve
milletiyle bölünmez bütünlüåüne, insan haklaræna, millet
hâkimiyyetine, demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine
aykæræ olamaz. Cumhuriyet bañsavcælæåæ, kurulan partilerin
tüzük ve programlarænæn ve kurucularænæn hukukî durumlarænæ
anayasaya ve kanun hükümlerine uygunluåunu,
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kuruluñlarænæ takiben ve öncelikle denetler, faaliyetlerini takib
eder.“
Buna göre:
Buna göre, birkaç kiñi bir araya gelir, bir parti kurarlar.
Evet, buraya kadaræ izine tabi deåil. Bundan sonra siz ne
yapacaksænæz? Æñte Refah Partisi’nin tüzüåü elimde:
„Madde: 2- Partinin gayesi programænda yazælæ hususlaræ
gerçekleñtirmektir. Bunun için anayasaya ve 2820 sayælæ
partiler kanunu çerçevesinde faaliyet gösterir.“
Ñimdi ey aklæ bañænda olan biri! Sana soruyorum: Gerek
anayasalarændaki sözlerden ve gerekse parti tüzüåündeki
sözlerden ve hususiyle „Önceden“ tâbirinden parti kurmak
için ilgili makamdan izin alænær mæ, alænmaz mæ? Ælkokul
mezunu bir çocuåa da sorsanæz, „Evet“ diye cevap
verecektir.
5- Dar'ün-Nedve mevzuunda:
Bu mevzuda söylenmesi gerekenleri söylemiñizdir.
Burada ñu kadarænæ söyliyelim: Allah Resulü (s.a.v.)’in Ebu
Talib’in ve Taif dönüñü bir müñrikin himayesine girmesi,
Yörünge Dergisi’nin partisini isbat etmez. Zira himayeye
girmek caizdir. Taviz vermediåi veya hizmetlere mani
olunmadæåæ müddetçe caiz ve hatta lüzumludur. Nitekim:
Bir gün Ebu Talip: „Oålum! Görüyorsun, Mekkeliler’in
durumu ciddi, beni müñkil duruma düñürme, artæk seni
koruyamæyacaåæm, sen kendi dinine baålæ kal da bunlaræn
ilahlaræna dil uzatma!..“ gibi sözler söyledi. Bunun üzerine
Efendimiz:
„Bir elime ayæ, bir elime güneñi koysalar ben bu
davadan vazgeçmem. Ya bu yolda ölürüm, ya da Allah
bir yolunu gösterir...“ dedi ve yürüdü.
Keza: Himayesine girdiåi müñrik, haber göndererek
„Tebliåatæna devam ederse himayemi kaldæræræm!..“ demiñti.
Bunun üzerine Efendimiz de „Kaldærsæn!“ dedi.
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Dikkat edilirse Efendimiz (s.a.v.) hiç birinde de susmadæ
ve taviz vermedi. Ñeriat’æ tebliåe ve hizmete devam etti.
Ñimdi siz sorun Yörünge’nin yazar ve fetva eminlerine ve
deyin ki:
„Bu durum partinin lehine midir yoksa aleyhine midir?..“
Bir de diyorlar ki: Dar'ün-Nedve mensuplaræ ñayet
Peygamber’e müsaade etseydiler oraya gidip tebliåatænæ
yapardæ, ñeklindeki soruyu böyle deåil de ñu ñekilde sorsalar
daha yerinde olacak:
„Peygamber, Refah Partisi’nin tüzüåünü eline alarak ve
kürsüye çækæp anayasayæ ve Atatürk ilke ve inkilablarænæ
koruyacaåæna yemin ederek gelip meclis særalarænda oturur
mu idi?“ Cevap: „Asla!..“ Amcasæna ve himayesine girdiåi
müñriåe verdiåi red cevabænæ elbette orada da verecek ve
size de burada sizin ne iñiniz var deyip sizi en azændan
azarlæyacak. Deåil mi? Buna, fetva eminleriniz acaba hayær
diyebilirler mi?
6- Bir de diyorlar ki, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Dar'ünNedve’ye girmeyi ve krallæk teklifini reddetmesi, bugünkü
siyasî parti faaliyetine benzetilmez. Çünkü Hz.
Peygamber’e yapælan liderlik teklifi tebliå ve davasændan
vazgeçmesi ñartiyle yapælan bir tekliftir. Dinini yaymaktan
vazgeçmesi ñartiyle kendisine bu teklif sunulmuñtu.
Tabiatiyle bunu kabul etmemiñtir. Halbuki bugün meclise
girerken inancændan vazgeçme teklifi yapælmamakta, aksine
meclise giren inanmæñ kiñi, inanciyle ve inancænæ gittiåi yerde
tebliå etme ñartænæ kendisi ilan ederek meclise girmektedir.
Cevabæmæz odur ki: „Milletvekili, mecliste bulunduåu
merhaleye gelinceye kadar ve hatta ondan sonra da
inancændan da ve inancænæ tebliå etme davasændan
vazgeçeceåine dair sözler sarfetmiñtir ve edecektir, hem
de yazælæ ve sözlü belgeleriyle. Hazærladæåæ tüzüåün ikinci
maddesiyle ve yaptæåæ yeminle, birer küfürden ibaret
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anayasaya uyacaåæna ve anayasayæ, Atatürk ilke ve
inkilablarænæ koruyacaåæna yemin ederek söz vermiyor mu?
7- Harb bir hiledir:
Æbn-i Hiñam’dan naklen (Beyrut, c. 3/58): Müslümanlara
eliyle, diliyle zarar veren Medine yahudilerinden Kâ’b b.
Eñref’i öldürmek isteyen gençlere, o zararæ defetmek için
ne uygunsa onu söylemelerine ruhsat vermiñ olmasænæ küfrü
gerektirecek
ñekilde
Peygamber
aleyhinde
konuñmalarændan, sizin meclise girmek için küfür sözleri
söylemenize ve yazmanæza dair bir ruhsat hükmü
çækaramazsænæz. Çünkü kæyas mealfaræktær. Zira Kâb’i
öldürme meselesi bir harb halidir. Meclise gidip oturma bir
harb hali deåildir. Binaenaleyh, bu iki hüküm birbirine nasæl
kæyas edilir? Harb halinde hayat tehlikesi ve hatta öldürme
ve ölme hadisesi vardær, yani hayat bahis mevzuudur. Hayatæ
koruma bahis mevzuu olan yerde, kalbi imanla mütmein
olduåu halde küfrü gerektiren sözleri lisanen söylemeye
ruhsat verildiåi gibi Kâ’b’i öldürme yolunda da küfrü
gerektiren sözlerin bile söylenmesine ruhsat verilmiñtir.
Nitekim Hendek savañænda da Allah Resulü (s.a.v.), yeni
müslüman olmuñ olan ve henüz müslüman olduåunu
Peygamber’den bañkasæna söylememiñ bulunan Nuaym
b. Mes’ud’a kendi talebi üzerine ñöyle demiñti:
„Elinden gelirse, bizi kuñatmæñ olan kavimlerin arasæna
gir de onlaræ birbirlerinden ayærmaya çalæñ! Çünkü, harb
bir aldatmaktan ibarettir,“ diye buyurdu. Bunun üzerine
Nuaym’in ikinci talebi ñu oldu: „Ben bu iñi yaparæm. Fakat,
Ya Resulallah! Gerektiåinde gerçeåe aykæræ bir ñeyler
söylememe izin verir misiniz?“ dedi. Allah Resulü de:
„Æstediåini söyle! Sana helaldir,“ diye buyurdu. (Æslam
Tarihi, M. Asæm, c. 5/278)
Bir ihtar:
Particiler nedense tebliå haliyle harb halini birbirine
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karæñtærmakta, kæyas yapmakta ve fahiñ hatalara düñmekte
ve aåær veballerin altæna girmektedirler. Bu noktada tabana
sesleniyor ve diyoruz ki: Bunlaræn arkasændan gitmeyin! Zira
bunlaræn ne bilgileri var, ne de Allah’tan korkuyorlar!..
8- Son bir hatalaræ; Yanlæñ anlama:
Bunlar aynæ yazælarænda Bezzâziye’den kaynak veriyorlar.
Verdikleri kaynakla iddia ettikleri mesele arasænda
münasebet yoktur. Ñöyle ki: Kaynak olarak verdikleri
ibarede „Talik“ten bahsediliyor. Talik ise üç ñeyden ibarettir:
Ñart cümlesi, ceza cümlesi ve bunlaræ birbirine baålayan
edat-æ ñart.
Meclis kürsüsündeki yeminin ñekli:
„Devletin varlæåænæ ve baåæmsæzlæåænæ, vatanæn ve
milletin bölünmez bütünlüåünü, milletin kayætsæz ve
ñartsæz egemenliåini (hâkimiyyetini) koruyacaåæma;
hukukun üstünlüåüne, demokratik ve laik cumhuriyete
ve Atatürk ilke ve inkilablaræna baålæ kalacaåæma...
anayasaya sadakattan ayrælmæyacaåæma; Büyük Türk
milleti önünde namusum ve ñerefim üzerine and
içerim.“ (Türkiye Cumhuriyeti Anayasasæ, Madde 81)
Æñte particilerin yemin ñekli!
Ñimdi Yörünge’nin, partinin âlim ve ulemasæ ve hatta
Efeler’i ve Doåanlar’æ, Bezzâziye „Hindiyye“ kenarænda, c.
6/326-7’deki metinde bulunan o üç unsur meclis yemininde
var mæ? Göstersinler?!. Gösteremezler! Çünkü ibare ñekli
tâlik deåil, tencizdir.
Ñeriat nizamænæn getirdiåi yemin ñekillerinin gayrisiyle
yapælan yeminlerin hükmünde üç tesbit: Küfür, ñirk, kerahet.
Yani en azændan kerahet var. Ñeriat düñmanæ taåutî sistemin
getirdiåi yemin ñeklini bir de siz düñünün!..
Bu babda üç ñekil: Peygamber’in ismini zikretme,
peygamberlik ismini reddetme ve sükût geçme. Bu
hadisede silme neticesi, sükût geçme demektir. Bu ise
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caizdir. Bunda tâviz yoktur. Kaldæ ki, vahye dayanmaktadær,
istisnaî olabilir. Binaenaleyh, istisnaî mevzularda kæyas câri
deåildir.
Ækaz ve Ærñad:
Ñimdi partinin lider kadrosuna, âlim ve ulema kadrosuna,
fetva eminleri kadrosuna deåil, çünkü onlar, Tevbe
Suresi'nin 31. ayetinde beyan edildiåi gibi, kendilerini Rabb
yerine koyup, Hz. Musa’næn ve Hz. Æsa’næn getirdiåi Ñeriat’laræ
tahrif ve tebdil eden haham ve papazlar gibi, bunlar da Hz.
Muhammed’in getirmiñ olduåu Ñeriat’æ tahrif ve tebdil etmek
için bilerek veya bilmeyerek yola çækmæñlardær. Ve dolayæsæyla
kendilerini „Rabb’’ yerine koymuñ olmuyorlar mæ?
O halde ey taban cemaat! Sizlere sesleniyor ve diyoruz
ki, derhal bunlaræ terk edin ve tevbekâr olun. Ölüm sizi
hemen yakalæyabilir, aåzænæz müñrik olarak kapanær!.. Bu din
oyuncak deåildir; cahil ve cühelanæn oyuncaåæ deåildir. Bu
dini, taåutî sistemin vazgeçilmez unsurlarændan biri olan
parti gibi dar ve kâfir kalæplara sokmaya kimsenin hakkæ
yoktur. „Bañka alternatif yoktur!“ demeyin; Æslam getirmiñtir
alternatifini ve metodunu! Hem de Peygamber metodu,
kitap ve sünnet’e uygun: Cemaatleñme! Baraj añma
endiñesi de yok! Diåer partiler zaten Ñeriat’æ ve Ñeriat’æn
devlet olmasænæ inkâr ettiklerinden dolayæ küfre düñmüñ ve
kâfir olmuñlardær, sorgusuz ve sualsiz cehennemliktirler.
Refah Partisi’ne gelince azablaræ daha ñiddetlidir. Neden?
Çünkü küfrü ve küfür sistemini ayakta tutmak için dini alet
olarak kullanmaktadærlar. Kur’an ñöyle der:
„Hahamlarænæ ve rahiplerini Allah’tan ayræ rabbler
edindiler. Meryem oålu Æsa’yæ da. Oysa kendilerine tek
ilâh olan Allah’a ibadet etmeleri emredilmiñti. O’ndan
bañka ilâh yoktur. O, onlaræn ortak koñtuklaræ ñeylerden
münezzehtir.“ (Tevbe, 31)
Allah Resulü de ñöyle buyurur:
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„Allah, insanlaræn göåüslerinden ilmi çekip almaz.
Lakin âlimleri almak suretiyle alær. (Ortada) âlim
kalmayænca insanlar cahilleri baña geçirirler. Onlar da
kendilerine sorulanlar hakkænda ilimsiz fetva verirler.
Hem kendileri delalete düñerler hem de bañkalarænæ
delalete düñürürler (yani hem dall ve hem mudil
olurlar).“ (Æbn-i Mace, Mukaddime)
LAHÆKA:
„Batæl Kæyaslarla Batæl Sistemler Æslam’a Mal Edilemez“
bañlæåænæ tañæyan serinin üçüncü yazæsæ baskæya
hazærlanærken, „Fadlullah, Æslam ve Demokrasi“ bañlæklæ
6.8.1991 tarihli Millî Gazete küpürüyle „Seçim“ serlevhalæ
ve 19.8.1991 tarihli Millî Gazete küpürünü, bir kadeñimiz
bize göndermiñ.
Yazarlarænæn isimleri ise; biri Mehmet Metiner, diåeri de
Rañid Demir. Rañid Demir’i tanæmam ama, Mehmet
Metiner’i hoñgörücü bir tavær takænmasændan ve o babda
yeni bir fækæh oluñturulmasænæ tavsiye etmesinden tanæræm
ki, o zamanlar parti hastalæåæ kendisine yavañ yavañ
bulañmæñ olduåu hissediliyordu. Fakat ñimdi görüyorum ki,
parti hastalæåæ artæk her tarafænæ sarmæñ!..
Her ne ise; biz, parti hastalæåæna mübtelâ olmuñ olanlaræ
uyarmakla ve gereken mukavemet ve muafiyet añæsænæ
vermeye ve vurmaya devam edeceåiz.
Millî Gazete ve müfessirleri:
Ayetullah Fadlullah, „Demokrasi ve Æslam“ mevzuunda bir
konuñma yapacak, konuñmasæ da kendi kanaatlerine
dayanacak; bizim parti hastasæ Metiner de o konuñmayæ
cümle cümle, kelime kelime tefsirini yapacak ve partinin
müctehid âlimleri de ictihadlarænæ yürütecekler ve bu suretle
bir fækæh oluñturacaklar ve yine bu suretle demokrasinin
nimetlerinden (!) yararlanæp halkæ toplayacaklardær!..
Halka deåil, müslümanlara sormak lazæm: Demokrasinin
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vazgeçilmez unsurlarændan biri olan parti, halkæ toplæyacak
mæ yoksa Ümmet-i Muhammed’i, parti parti edip
parçalæyacak mæ? Ama, Millî Gazete’nin fetva emini
Metiner’e sorarsanæz, Millî Gazete’nin müctehidleriyle de
yan yana gelerek beraberce oluñturduklaræ fækha göre, „Parti,
eski fækhæn hilafæna ve hatta demokrasinin partiyi târifi hilafæna
halkæ toplæyacaktær!..“ ñeklinde cevap alacaksænæz: Neden?
Çünkü, particiliåin verdiåi hastalæåa, milletvekili olma hærsæ
da eklenirse, hastalæk o derece artar ki, ona yani M.
Metiner’e acæ tatlæ, tatlæ ise acæ gelecektir. Ve bu noktadan
hareketle batælæ hak, hakkæ da batæl yazacak, haklælaræn
yanænda deåil, batællaræn yanænda yerini alacaktær!..
Fadlullah, gayr-i meñru, yani batæl olan vasætalaræ kullanæp
meñru olan „Æslam’æn devletine“ gidilebileceåini söyliyecek,
Metiner de „Tamam, buldum!“ diyecek, kendisine has bir
edebiyyatla Millî Gazete’nin sütununa yeni mal bulmuñ gibi
yerleñtirecek ve düñünemiyecek ki, Ayetullah Fadlullah, bu
fetvasænæ kendi kanaatine dayandærmakta ve ñer’î bir kaynak
göstermemektedir.
Fadlullah; devrimle demokrasiyi, diktatörlükle demokrasiyi
aynæ hizaya getirip ehven-i ñer terazisinde tartacak ve
diyecek ki, „Æñte görün! Devrimdense demokrasi,
diktatörlüktense demokrasi elbette ñayan-i tercihtir!..“
demogojisini yapacak ve bu suretle Æslam’æn Peygamber
metodunu, Æslam’æn cemaatleñme usulünü kulak ardæ edip
Æslam’a noksanlæk atfederek müslümanlaræn gönlünde ve
kafasænda ñüpheler meydana getirip imanlarænæ tehlikeye
düñürecek.
Bu noktada ñunu söylemeli ki, Æslam gelirken, metodunu
da, cemaatleñmesini de beraberinde getirmiñ, fayda ve
maslahatænæ da beyan etmiñ, fækhænæ da oluñturmuñtur. Yeni
müctehidlerin fækæh oluñturmasæna ihtiyaç bærakmamæñ ve
hatta buna yeltenenleri tel’in etmiñtir.
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Rañit Demir:
Millî Gazete’nin müctehid âlimlerinden biri de Rañit, bu
zat da gazete sütunlarænda arz-æ endâm etmekte, „Hakbatæl“ mücadelesinde Adem babamizdan bañlamakta, Hz.
Yusuf’un hazine vekili oluñunu gündeme getirmekte ve
nihayet davayæ sandæk bañænda demokrasiyle
noktalamaktadær.
Evvela soralæm Milli Görüñ’ün bu müctehid yazarlaræna:
a) Ænsanlardan, ruhlar âleminde „Rabb’im! Sen
emredeceksin, biz yapacaåæz. Çünkü sen Rabb, biz
kuluz! Sadece senin vahyine dayanan davana
baålanæp, yine vahye dayanan rabbanî bir metoda
sarælacak ve peygamberî bir çizgide yürüyeceåiz!“ diye
cevap verenler kazanmæñ, buna gönülden „Evet“ demiyenler
ise kaybetmiñtir.
Kazananlardan biri de Hz. Yusuf olmuñtur. Çileli hayatænæn
hiç bir noktasænda en ufak bir taviz vermediåi gibi, hazine
vekilliåini isterken ve onun icraatænæ yaparken meñru
zeminden bir milim dahi ayrælmamæñ ve bu arada melikin
huzurunda saygæ duruñu yapmamæñ ve ne de, „Ey melik!
Senin anayasana baålæ kalacaåæm, senin yolunda ve senin
izinde gideceåim ve nihayet sana ve senin gösterdiåin
ñekilde sadakat yeminimi yapacaåæm!..’’ dememiñ, tersine
icraat ve tatbikatænæ Peygamberî bir yönde ve yolda
yapmæñtær. Kur’an ayetleri buna ñahittir.
Binaenaleyh, particiler; önce batæl bir sistemi terk etsinler,
abdest alæp tevbe ve istiåfar etsinler de ondan sonra Hz.
Yusuf’laræ aåæzlaræna alsænlar.
Hakkæ batæla karæñtærmak daha kötüdür:
Particiler bilmeli ki, kendilerini; ne Kur an ayetleri, ne
sünnet-i seniyyeler, ne Hz. Yusuf’lar, ne Abbas Medenî’ler,
ne Ayetullah’lar ve ne de Millî Gazete’nin âlim ve ulemasæ
kurtaramaz. Çünkü:
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Particilik batæl bir sistemdir. Batælæn ise ne ayette yeri vardær,
ne de sünnet’te. Ne tarihte yeri vardær, ne de icraatta. Yirmi
senedir ne yaptæ particiler? Millet kendilerine güvendi, 49
milletvekili verdi. Bunlar ne yaptælar? Sæfæra düñürdüler.
Bunlar ne yaptælar? Faizin altæna imza koydular, meyhane
ve kerhaneden gelen ve giden gelir bütçesini tasdik etmek
üzere imza koydular, yælbañæ gecelerinde polisi seferber
etmek ve sarhoñlaræ sokaklardan toplatæp evlerine götürmek
üzere emirler verdiler.
Æñte demokrasinin nimetleri ve iñte particiliåin ve verilen
oylaræn getirdiåi hizmetler!..
NOT: Yazarlarsa, yine yazaræz!
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HÆZBULLAH VE
HÆZBÜÑÑEYTAN
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Demokrasi:
Demokrasi felsefesi, eski Yunan düñüncesine dayanær.
Fransæz büyük ihtilali ise demokrasiyi bir sistem halinde
dünyanæn gündemine getirmiñtir.
Parti:
Parti ise, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarændandær.
Görüldüåü üzere, demokrasi de parti de kaynaåænæ insan
kafasændan alær ve küfrî bir menñeåe dayanær.
Demokrasi ve Ñeriat:
„Æslam ve Demokrasi“ bañlæåænæ tañæyan yazæmæzda da
görüleceåi üzere demokrasi ile Æslam dinini baådañtærmak
mümkün deåildir. Çünkü Æslam, Æslam’dær; demokrasi de
demokrasidir. Menñei ve kaynaklaræ farklæ olmanæn zorunlu
kældæåæ bir neticedir ki, biri „Hak idaresi, hakkæn idaresi“,
diåeri de halk idaresi; dolayæsæyle birbirine zæd ve düñman
iki sistem; birinin „Evet“ dediåine diåeri „Hayær“ der; birinin
bulunduåu yerde diåeri bulunamaz. Ve netice itibariyle ñunu
söyliyebiliriz: Bir insan, nasæl hem komünist hem müslüman
olamazsa, bir müslüman da hem demokrat hem müslüman
olamaz!..
O halde demokrasi ile Ñeriat’æ baådañtærmak mümkün
deåildir.
Parti ve Ñeriat:
Partinin anasæ demokrasi olduåuna ve parti aynæ zamanda
demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru bulunduåuna göre,
bir insan hem müslüman hem partici olamaz!..
O halde:
Parti ile Æslam dinini ve Æslam Ñeriat’ænæ baådañtærmak
mümkün deåildir.
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Hizb:
Hizb kelimesi, Kur ’an’da 18 yerde geçer. „Hizb“
kelimesinin cemi sæåasæ „Ahzab“dær. Lügat manasæ ise:
Ænsanlardan bir bölüm, bir taife demektir; kiñinin hizbi
demek, onun ashabæ ve arkadañlaræ demektir; Kur’an’æn
cüzlerinden her birine de „Hizb“ denir (yani bir cüz, beñer
sayfadan dörde ayrælær ve bunlardan her birine „Hizb“ ismi
verilir. Kur’an-æ Kerim, otuz cüz olduåuna göre, yüz yirmi
hizibten ibarettir); Ayræca peygamberlerle savañmak üzere
bir araya gelen taifeye de „Ahzab“ denir. (Muhtaru’s-Sæhah)
Ænsanlardan bir cemaata; kalbleri ve amelleri ñekillenen
her kavim. „Hizb“ kelimesinin cemi sæåasæna „Ahzab“ denir;
kiñinin kendi fikrinde olan askerleri ve ashabæ, demektir;
Kur’an’æn bir cüz’üne de „Hizb“ denir ve saire. (Müncid)
Hizb: Cemaat, tâife, sahib demektir; Kiñinin hizbi demek,
onun ashabæ demektir; Kur’an’æn cüzlerinden (her beñ
sayfasæ) hizib ismini alær; Peygamberlere karñæ savañmak
üzere bir araya gelen taife, demektir... (Ahter-i Kebir)
Lügâvî bu izahlara göre, „Hizb“ kelimesini Türkçe’de
topluluk, cemaat, taife, grup, færka, parça, özel fikre sahib
bölüm, özel vasfa sahib asker, ordu, muhafæz ordusu gibi
kelimelerle ifade edebiliriz. Ve netice itibariyle diyebiliriz
ki, özel ve hususî vasfa sahib, diåer insanlardan ayrælan
bir bölüm, bir cüz ve bir parça... Ve bu itibarladær ki, batæ
dilinde „Parti, partay“ kelimeleri yerine bazæ ülkelerde „Hizb“
kelimesini kullanmæñlardær. Yani partiye hizib demiñlerdir.
Hizbullah ve hizbüññeytan:
„Hizbullah ve hizbüññeytan“ tabirleri birer Kur’anî
ifadelerdir. Kur’an; insanlaræ, iman nokta-i nazarændan, dil
ile kalbin birbirine uyup uymamasæ bakæmændan üç færkaya,
üç taifeye, üç hizbe ayærmæñtær: Mü’min, kâfir, münafæk. Diliyle
de kalbiyle de inanæyorsa „Mü’min“, diliyle de kalbiyle de
inkâr ediyorsa „Kâfir“, kalbiyle inanmadæåæ halde diliyle ikrar
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ve kabul ettiåini söyliyorsa „Münafæk“ ismini alær. Æñte bu
noktadan hareketle:
„Hizbüññeytan“ ikidir: Kâfir ve münafæk; „Hizbullah“ birdir:
Mü’min.
Mü’min ve münafæk kargañalæåæ:
Mü’min olsun, kâfir olsun belli; bilinen ve anlañælmasæ kolay
olan kimselerdir. Fakat „Münafæk“ kiñileri seçmede, bunlaræ
mü’minlerden ayært etmede zorluk vardær, birbirine karæñtærma
vardær. Hz. Ömer bile kendi hakkænda tereddüdünü gidermek
üzere, münafæklaræn listesi elinde bulunan Hz. Huzeyfe’ye
(ki Peygamber (s.a.v.) ona listeyi yazdærmæñtæ): „Ya Huzeyfe:
Benim ismim o listede var mæ?“ diye sormuñtu. O da,
„Hayær!“ demiñti.
Evet; münafæklæk, illa da Kur’an’æn ve Ñeriat’æn tümünü kalben inkâr etmekten ibaret deåildir; Ñeriat’æn bir cüz’ünü
kabul etmemesi veya Kur’an’dan ve Ñeriat’tan olmayan
bir ñeyi, Kur’an’danmæñ, Ñeriat’tanmæñ gibi göstermesi veya
küfür sözlerden birini söylemesi, yazmasæ veya yapmasæ
da kendisini münafæk yapar ve münafæklaræn listesine girer.
Æñte bu noktada bir çok müslümanæn ayaklaræ kaymaktadær.
O halde müslümanæmæz Ömer misali, son derece dikkatli
olmasæ gerekir.
Æñte gördünüz: Demokrasinin de ve onun vazgeçilmez
unsurlarændan biri olan partinin de Æslam’a ters düñtüklerini,
Æslam’la çatæñma ve mücadele halinde olduklarænæ ve bir
müslümanæn hem müslüman hem demokrat, hem
müslüman hem de partici olamæyacaåænæ tariflerinden de
anladænæz. Binaenaleyh, bir müslüman nasæl olur da partiyi
savunur, Æslam’da parti vardær, der; kendisini Hizbullah
sayar?
Demokrasi ve Ñeriat:
Meselenin daha iyi anlañælmasæna binaen yazæmæzæn baña
doåru olan kæsmæna dönüyor ve diyoruz ki:
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Demokrasi; halk idaresi olup hâkimiyyetini milletten alær,
ilahî vahyin siyasetini red ve inkâr eder; Ñeriat ise, hak
idaresi olup hâkimiyyetini Allah’tan alær. O halde demokrasi
Ñeriat deåildir. Binaenaleyh, demokratlar „Hizbullah“
olamazlar.
2- Parti ve Ñeriat:
Parti; keza, halk idaresi olup, hâkimiyyetini milletten alan
ve demokrasinin vazgeçilmez unsurlarændan olan bir
metoddur. Ñeriat ise Allah kanunudur. Öyle ise parti Ñeriat
deåildir ve dolayæsæyla partici „Hizbullah’’ olamaz.
3- Hizbullah’æn, yani Allah askerlerinin hayatænda küfre ve
kâfire saygæ duruñu yoktur. O halde küfre ve kâfire saygæ
duruñu yapanlar „Hizbullah“ olamazlar.
4- Hizbullah’æn tüzüåünde „Küfür anayasasæ çerçevesi“
yoktur. O halde küfür „Anayasasæ çerçevesinde faaliyet
gösterir...“ sözünü yazanlar „Hizbullah“ olamazlar.
5- Hizbullah’æn tüzüåünde Atatürk ilke ve kanunlarænæ
koruma ve o istikamette çalæñma ifadesi yoktur. Öyle ise;
bu ifadeye yer verenler „Hizbullah“ olamazlar.
6- Hizbullah’æn tüzüåünde 2820 sayælæ kanuna göre, yani
partiler kanununa göre çalæñma yoktur. Öyle ise;
tüzüklerinde buna yer verenler „Hizbullah“ olamazlar.
7- Hizbullah’æn oturduåu binalarda putun resmi yoktur. Öyle
ise putun resminin asælmæñ olduåu binalarda oturanlar
„Hizbullah“ olamazlar.
8- Hizbullah’æn liderinde sakal kesme ve bañ açæk gezme
yoktur. Öyle ise sakal kesen ve bañ açæk gezen bir liderin
arkasændan gidenler „Hizbullah“ olamazlar.
9- Hizbullah’æn lideri kadænlara el öptürmez. Öyle ise;
kadænlara el öptüren bir lidere sahip olanlar „Hizbullah’’
olamazlar.
10- Hizbullahî müslümanlaræn toplantælarænda alkæñ yoktur.
O halde toplantælarænda alkæñ olanlar „Hizbullah“ olamazlar.
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11- Hizbullah cemaatinden, gerekirse putun önünde secde
ederim, diyen veya gerekirse papaz elbisesi giymeye de
hazæræm, sözlerini söyleyen çækmaz. O halde bu sözleri
söyleyenler „Hizbullah“ olamazlar.
12- Hizbullah; T.C’nin kürsüsünde kâfir anayasayæ ve kâfir
ilke ve inkilaplaræ koruyacaåæna yemin etmez. O halde böyle
bir yemini yapanlar „Hizbullah“ olamazlar.
13- T.C kemalist anayasasæna göre kurulan bütün partiler
hizbüññeytandær. Çünkü kemalist anayasa ñeytanîdir.
14- Hizbullah, Allah’tan bañkasænæn ismi üzerine yemin
edemez. O halde Allah’tan bañkasænæn üzerine yemin
edenler „Hizbullah“ olamazlar.
15- Hizbullah, putun timsalinin asælæ olduåu bir mecliste
ne oturur, ne de demokrasi usulüne göre çalæñmaz ve icraat
yapmaz. O halde böyle yerlerde oturanlar ve çalæñanlar
„Hizbullah“ olamazlar.
NOT: Hizbullah bilir ve inanær ki; hayat tehlikesi (yani ölüm
veya bir uzvunun kesilme tehlikesi) olmadæktan sonra, bu
küfür sözlerden herhangi birini söylemeye, yazmaya veya
yapmaya ruhsat yoktur. Ve yine hizbullah bilir ve inanær ki,
iyi niyyetle de olsa, (hatta ben, devlet kuracaåæm, Ñeriat’æ
hayata hakim kælacaåæm niyyetiyle de olsa), küfür sözler
mübah, haramlar helal olmaz. Mesela: Partiyi ister parti
olarak kullansæn, isterse alet olarak kullansæn hüküm
deåiñmez. Æñte particilerin, hususiyle Refahçælar’æn
yanældæklaræ nokta burasædær.
Ve çünkü hizbullah bilir ve inanær ki; iyi niyyetler, Ñeriat’æn
kabul etmediåi bir ñeyin mahiyet ve hükmünü deåiñtirmez,
ikrah-i mülci ve harp hali müstesna!
Türkiye’deki partiler ve hizbullah:
Görüldüåü üzere „Hizbullah“da, yukaræda zikredilen onbeñ
maddeden hiç biri yoktur. Türkiye’deki partilerde ise
bunlaræn hepsi vardær. O halde Türkiye’deki partiler ve
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hususiyle hizbullah iddiasænda bulunan ve Ñeriat’æ hakim
kælacaåæz diye yola çækan, dini istismar ederek insanæmæzæ
ñañærtan partiler ve mensublaræ „Hizbullah“ olamazlar.
Hizbullah bilir ve inanær ki, kendisinin, yukaræda zikri geçen
onbeñ maddeyi irtikâb etmesi ñöyle dursun, en yakænlaræ
da olsa bunlaræ yapanlaræ ve yerine getirme zilletine
düñenleri asla sevmez ve sevemez ve hele hele böylelerine
oy verip baña geçiremez. Ve bu, onun iman ve irfaniyle
baådañmaz ve baådañamaz.
Ve yine hizbullah bilir ve inanær ki, Æslam’æn devletine
gitmenin tek yolu vardær. O da Peygamber (s.a.v.)’in yolu
ve metodudur. Bu yolu ve bu metodu takib eden tek bir
kuruluñ vardær. O da „Æslamî Cemaatler Birliåi“ ismini alan
kuruluñtur.
Yazæmæzæ, Mücadele Suresi'nin son sayfalarænda yer alan
ve hizbüññeytan’dan ibaret münafæklar ile, hizbullahî
müslümanlaræ tasvir ve tavsif eden ayet-i kerime’lerin
mealleriyle bitirelim:
„Allah’æn kendilerine gazap ettiåi bir topluluåu dost
edinen (münafæk)laræ görmedin mi? Onlar sizden de
deåildir, onlardan da deåildir. Kendileri bildikleri halde
(mü’miniz diye de) yalan yere yemin ederler.
Allah, onlar için ñiddetli bir azap hazærladæ. Doårusu
onlaræn iñledikleri ne kötüdür.
Onlar (müslümanæz diye) yeminlerini kalkan yapæp da
(mü’minleri) Allah yolundan çevirdiler. Æñte onlar için,
rezil edici bir azap vardær.
Onlaræn ne mallaræ ne de evlatlaræ, Allah(‘æn azabæn)dan
hiç bir ñeyi kendilerinden uzaklañtæramaz. Onlar ateñ
ehlidirler. Onlar orada ebedî kalacaklardær.
Allah onlaræn hepsini tekrar dirilttiåi gün, size (yalan
yere) yemin ettikleri gibi O’na da (mü’miniz diye) yemin
edecekler ve hakikaten onlar birñey üzerinde
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olduklarænæ (bu yemini kendilerine bir fayda vereceåini)
sanærlar. Haberiniz olsun ki, onlar, yalancælaræn ta
kendileridir.
Ñeytan onlaræ kaplamæñ da Allah’æ anmayæ onlara
unutturmuñ. Bunlar, ñeytanæn taraftarlarædær. Æyi bilin ki,
ñeytanæn taraftarlaræ, hüsrana uårayanlaræn ta
kendileridir.
Allah ve Resulü(‘nün hükümleri)ne karñæ gelen (ve
onlaræ beåenmeyen)ler, iñte onlar, en alçaklar
arasændadærlar.
Allah (ñöyle) yazmæñtær: „Andolsun ki, hem ben galip
geleceåim, hem de Peygamber’im.“ Süphesiz Allah,
çok kuvvetlidir, mutlak galiptir.
Allah’a ve ahiret gününe (gerçekten) iman eden hiç
bir kavmin; Allah ve Resulü(‘nün hükümleri)ne karñæ
gelen (ve onlaræ beåenmeyen), kimselerle dostluk
ettiklerini bulamazsæn (onlaræ sevip saymazlar). Æsterse
onlar babalaræ veya oåullaræ veya kardeñleri veya soy
soplaræ olsunlar. Æñte o (Allah ve Peygamber
düñmanlarænæ sevmeye)nler, o kimselerdir ki, Allah
kalplerine imanæ yazmæñ ve onlaræ kendinden bir ruh ile
(kalp nuru ve hakta sebat ile) desteklemiñtir. Onlaræ,
içlerinde ebedî kalmak üzere altlarændan ærmaklar akan
cennetlere sokacaktær. Allah onlardan razæ olmuñ, onlar
da O’ndan razæ olmuñlardær. Æñte bunlar Allah taraftarædær.
Haberiniz olsun ki, hakikaten Allah taraftarlaræ, kurtuluñ
ve saadete erenlerin ta kendileridir.“ (Mücadele, 14-21)

97

-2-

ZULÜM
DÜZENÆYLE
ADÆL DÜZEN
GETÆRÆLMEZ!..

-2-

98

Millî Gazete’nin 2. Ekim.1991 tarihli nüshasænda „Fækæh“
köñesinde „Parti yoluyla hizmet olur mu?“ serlevhasæyla
bir yazæ neñredildi.
Partiyi savunma gayretini gösteren ve kâfir bir sistemi
Æslam’a mal edip meñrulañtærmaya çalæñan ilim ve kaynaktan
mahrum, tenakuzlar örneåi Mehmet Tûla ismini havi bu
yazæda bakænæz Millî Gazete ne diyor?
Diyor ki:
„Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanænæ tañæyan, askerliåini
yapan, sigortalarænda kayætlæ bulunan vesaireyi yapan bir
kimse partiye oy vermeli ve bu yönetime katælmalæ ve bu
suretle zulüm düzenini bertaraf etmelidir.“
Æñte iki tenakuz:
1- Hata emsal gösterilmez:
Sorun Millî Gazete’nin fetva eminlerine ve deyin ki, nüfus
cüzdanænæ tañæma, askerliåini yapma, sigortasæna kaydolma
vesaireyi yapma batæl ve günah ise, bunlar, kæyasa esas
alænamazlar, yani „Usul-æ Fækæh“ tâbiriyle „Mekisün aleyh“
olamazlar. Ve dolayæsæyla Millî Gazete müctehidleri demiñ
oluyorlar ki: „Siz madem ki bu batæl ve günah iñleri
yapæyorsunuz, o halde bu batællara bir yenisini de ilave edip
sandæk bañæna gidin, oyunuzu partiye verin!..“ demek deåil
midir? Tæpki ñunun gibi: „Sen hærsæzlæk yapæyorsun, sen yalan
söyliyorsun, sen zina ediyorsun ve saire!.. Öyle ise „Rakæ
da iç’’, artæk senin için mübahtær!..“ demiñ oluyorlar.
Var mæ Ñeriat’ta böyle ñey? Asla!.. Hem bu, Ñeriat’a ñen’i
iftiradær!.. Fakat, Millî Gazete’nin müctehidleri buna da bir
çare bulurlar. Çünkü, onlar için mühim olan Ñeriat’æ korumak
deåil, partiye oy saålayæp, T.C’nin meclisine girip arz-æ
endam etmektir.
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2- Parti de zulüm düzenidir:
„Zulüm“ demek, hakkæn yerine batælæ koymaktær. Bu
noktadan hareketle; Ñeriat’æn yerine demokrasiyi koymak
veya bir kæsmænæ demokrasiden, bir kæsmænæ da Ñeriat’tan
alæp hakkæ batæla karæñtærmak „zulüm“ deåil midir?
Binaenaleyh zulüm, zulümle bertaraf edilir mi?!. Ve bu, bir
tenakuz deåil midir? Var mæ Ñeriat’ta bunun yeri?
Keza; Peygamber metodu (ki tebliå metodudur), yerine
parti metodunu koymak zulüm deåil midir? Veya partiyi
parti olarak deåil de alet olarak, araç olarak kullanmak
dolayæsæyla da metodun bir kæsmænæ batældan, bir kæsmænæ
haktan almak suretiyle hakkæ batæla karæñtærmak deåil midir?
Ve bu, aynæ zamanda bir zulüm deåil midir, Ñeriat’a ihanet
ve hiyanet deåil midir?
3- Cahil ve cühelanæn arkasændan gidilmez:
Vebal bizde kalmasæn diye, partiye oy verme tehlikesine
düñen müslümanlara tekrar sesleniyor ve diyoruz ki:
„Ey müslümanlar! Particilerin ne idarecilerinde Allah
korkusu var, ne de hocalarænda! Bunlarda ilim yok,
utanacak yüz de! Bunlar cehennemî bir uçurumun
kenarænda; hem dall, hem mudil! Sizleri, en azændan
batælæ hakka karæñtærarak cehenneme doåru götürmek
istemektedirler. Binaenaleyh, bunlaræn arkasændan
gidemezsiniz, bu cahil ve zalimlere oy veremezsiniz!“
Rabb’ülâlemin Hazretleri bakænæz ne buyuruyor:
„Zalimlere, en ufak meyille meyletmeyin; sonra size
ateñ çarpar, Allah’tan bañka yardæmcæ da bulamazsænæz.“
(Hud, 113)
„Zalimler benim ahdime (halifeliåime, mü’minlere
emir olmayana...) nail olamazlar.“ (Bakara, 124)
————————————NOT: Daha önceki ve daha sonraki yazælaræ tekrar ve tekrar
okuyun ve yanlæñæ varsa neñriyat yoluyla cevap yazæn!..
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Kur’an’dan üç ayet-i celile:
„Hayær, kim iyilik yapæcæ olarak, yüzünü (yani kendini)
Allah’a teslim ederse, artæk onun için Rabb’isi katænda
ecri vardær; onlar için korku yoktur ve onlar mahzun
da olmæyacaklardær.“ (Bakara, 112)
„Sizin Allah’tan bañka taptæklarænæz, Allah’æn kendileri
hakkænda hiç bir isbatlayæcæ delil indirmediåi, sizin ve
atalarænæzæn ad olarak adlandærdæklarænæzdan bañkasæ
deåildir. Hüküm, ancak Allah’a aittir. O, kendisinden
bañkasæna ibadet etmemenizi emretmiñtir. Dosdoåru
din iñte budur. Ancak insanlaræn çoåu bunu bilmezler.“
(Yusuf, 40)
„De ki: Ñüphesiz ben, sizin gibi bir beñerim; yalnæz
bana sizin ilâhænæzæn tek bir ilâh olduåu vahyolunmakta.
Kim Rabb’ine kavuñmayæ (O’nun ræzasæna ve cennetine
kavuñmayæ) umuyorsa, artæk salih bir amelde bulunsun
ve Rabb’ine hiç kimseyi ortak tutmasæn.“ (Kehf, 110)
Tefsir ve tahlil:
Bu üç ayetin ortak noktalarændan biri ve en önemlisi ñirki
red, Tevhid’i kabuldür. Yani „Tevhid’e evet, ñirke hayær!“
demektir. Esasen din buradan bañlar; önce ñirki, putu ve
putçuluåu, onun bæraktæåæ hebaset ve necaseti insanæn
kalbinden söküp atacak, özünü ve izini silip süpürecek ve
ondan sonra iñte bu kalbe Tevhid’i, Tevhid inancænæ, Allah’æn
birliåi akidesini yerleñtirecektir. Æñte ñirke „Hayær!“, Tevhid’e
„Evet!“ demenin manasæ budur.
Birinci ayet, Allah’æn ræzasænæ ve cennetini kazanmayæ iki
ñarta baålæyor. Bunlardan biri güzel niyyet, diåeri de güzel
amel. Yani yaptæåæ iñ ve amel Ñeriat’a ve fetvaya uygun
olacak, Hakk’a uyacak ve böyle bir amel ve ibadeti
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yaparken de niyyeti sadece Allah ræzasæ olacaktær. Daha
veciz bir ifade ile: „Ameli meñru, niyyeti salih“ olacaktær ve
olmalædær.
Bu hususlaræ birer misalle izah edelim:
1- Bir hæristiyanæn inancæ ve ibadeti kabul görür mü?
Görmez! Neden? Çünkü, meñru deåil, yani Ñeriat’a uygun
deåil; inancæ da batæl, ibadeti de batældær.
2- Allah için deåil; beden eåitimi niyyetiyle namaz kælæyor
veya perhiz için oruç tutuyor. Bu adamæn namazæ da orucu
da kabul görür mü? Hayær! Neden? Çünkü yaptæåæ iñ ve
amel meñru ise de niyyeti saålam deåildir.
Ayet-i celile ve particilik:
Mezkûr ayetin tefsir ve tahlilini gördükten ve misallerle
izahænæ anladæktan sonra hangi akællæ çækæp da ben, „Kur’an’æn
bu ayetiyle particiliåi baådañtæræræm!“ diyebilir? Buna
imkân var mæ? Neden? Çünkü particilik, mekruhlaræ,
haramlaræ ve küfürleri beraberinde getirmektedir! Partici;
putun önünde saygæ duruñu yapacak, oturduåu binaya putun
timsalini asacak, tüzüåüne „Kâfir anayasaya uyacaåænæ ve
kâfir inkælablar istikâmetinde hareket edeceåini“ ve ñirk
meclisinin kürsüsünde ñirki koruyacaåæna yemin edecek
ve put meclisinde putun nezaretinde oturacak, konuñacak,
teklif ve tenkitlerde bulunacak, parmak kaldæracak ve
nihayet bütün bunlar, Ñeriat’a göre deåil de demokrasi
sistemine göre olup bitecektir.
Ñimdi siz, particiye sorun ve deyin ki: Bunlaræn hangisi
meñru ve hangisinin fetvasæ alænmæñtær? Binaenaleyh, partici
bütün bunlaræ veya bunlardan birini iyi niyyetle yapsa da
Allah indinde caiz olur mu? Olmaz!..
Yusuf ayeti ve particilik:
Ayette beñ mesele var:
1- Putun ve putçuluåun Ñeriat’ta yeri yoktur;
2- Hüküm ve hâkimiyyet, yani kanun koyma yetkisi Allah’a
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mahsustur.
3- Kanuna uyma aynæ zamanda ibadettir. Æbadet ise Allah’a
mahsustur.
4- Kim iman, amel ve icraatænæ bu üç maddeye göre
ayarlarsa doåru bir dine baålanmæñtær.
5- Ænsanlaræn bir çoåu bu gerçekleri bilmemekte ve
cehaletlerine kurban gitmektedirler.
Birinci ayetin tefsir ve tahlilini anlatærken; particilerin inanç,
amel ve icraatlarænæ gördünüz. Bunlaræn hangisini bu ayetle
baådañtærabilirsiniz? Zira; yaptæklaræ bütün icraat ve
tatbikatlaræ demokrasinin usul ve metoduna göredir. Allah,
demokrasi ve onun kaçænælmaz unsuru olan parti hakkænda
ne bir ayet indirmiñ ve ne de cevazæna dair bir delil
bildirmiñtir. Çünkü, demokrasinin olduåu yerde Ñeriat
olmaz, Ñeriat’æn hüküm sürdüåü yerde de demokrasi olmaz.
Ve çünkü demokraside hâkimiyyet hakki insana (millete)
verilmiñtir. Halbuki hâkimiyyet kayætsæz ve ñartsæz Allah’a
mahsustur.
Keza; Kanunlara saygæ duymak, hürmet etmek ve itaat
etmek aynæ zamanda ibadettir. Æbadet ise Allah’a mahsustur.
Allah’tan bañkasæna ibadet ise ñirktir, putperestliktir.
Particiliåin getirdiåi kanunlara uymak demek, demokrasiye
ibadet etmektir ve dolayæsæyla ñirktir. Allah (c.c.) ise, ñirk
karæñan bir dini hak din saymamakta ve kabul etmiyeceåini
bildirmektedir. Particiler; „Bizim niyyetimiz iyidir; Æyi niyyetle
yapæyoruz ve biz partiyi bir alet ve bir araç olarak
kullanæyoruz...“ deseler de, Bakara ayetinde gördüåümüz
gibi kabul görmiyecek, red, ve inkâr edilecektir.
Particiler cehaletlerinin kurbanæ:
Particilerin liderleri de hocalaræ da cehaletlerinin veya kötü
maksatlarænæn esiri, partinin tabanæ da yani arkalarændan
gidenler de kurbanlæk koyunlardær. Ama ne yazæk ki, batæl bir
sistemin, taåutî bir sistemin kurbanlæk koyunlarædær; körü
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körüne cahil veya maksatlæ lider ve hocalaræn arkasæna
takælmæñ koyun sürüleri gibi gitmektedirler!..
Æñte Yusuf ayetinin son cümlesi, öndekilerini de
arkadakilerini de ilimsizlikle, cehaletle tasvir ve takbih
etmektedir ve ñöyle demektedir:
„(Hakikat bu merkezde iken, ne yazæk ki) insanlaræn
çoåu bunu bilmemektedir.“
Kehif ayeti ve particilik:
Ayette iki mesele var:
1- Ñeriat’æn kaynaåæ vahye dayanær;
2- Allah’æn cemal ve cennetini umma. Bu da iki ñarta baålæ:
a) Salih amel,
b) Æyi niyyet. Yani Ñeriat’a „Evet“, puta ve putperestliåe
„Hayær“ demekten ibaret.
Rabb’ülâlemin Hazretleri, Peygamber (s.a.v.)’i araya
koyarak bütün beñeriyete ilan ettiriyor ve diyor ki, bütün
insanlæåa söyle ve de ki:
„Ey insanlar! Siz kendi bañænæza ne akidenizi, ne
ibadetinizi tesbit edebilirsiniz ve ne de kanunlarænæzæ
vaz edip günlük hayatænæzæ düzene koyabilirsiniz? Ben
de aynæ ñeyleri kendi bañæma yapamam. Eåer ben,
bunlaræ söylüyor ve haber veriyorsam, vahiy yoluyla
biliyor ve söylüyorum ve diyorum ki: Rabb’iniz birdir;
O’ndan bañka ilah yoktur, ibadet ve itaata müstehak
O’dur... O’nun ræzasænæ ve cennetini kazanmak
istiyorsanæz iki ñeye dikkat edeceksiniz: Bunlardan biri
meñru amel (yani söz, fiil ve hareketleriniz Ñeriat’a
uygun olacak) ve iyi niyyetle de olsa puttan ve
putçuluktan velev ki, az da olsa ona hiç bir ñey
karæñtærmæyacaksænæz...“
Binaenaleyh, particilerin parti adæna yaptæklaræ hareket ve
icraatlar, niyyetleri iyi de olsa hebaen mensure olup ne
sevap alabilirler ve ne de kendilerini mekruhtan, haramdan
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veya küfürden kurtaramazlar. Daha açæk bir ifade ile:
Hak din, yani sahih ve muteber olan din iki hakka dayanær.
Bunlardan biri hak amel, diåeri de hak niyyet, yani iyi niyyet!
Particilerde niyyet iyi olsa da parti ile alakalæ amel, hareket
ve icraatlaræ (mesela parti tüzüklerinde küfür sözlere yer
vermeleri, binalaræna putun resimlerini asmalaræ, saygæ
duruñlaræ yapmalaræ, yeminleri, T.C meclislerinde oturmalaræ,
Ñeriat’æ reddedenlerle sohbet ve müzakere etmeleri
vesaireleri) meñru olmadæklarændan, yani Ñeriat esaslaræna
uygun olmadæåændan bunlar haram iñlemekte veya ñirke
düñmektedirler.
Ñeriat ve demokrasi karæñæmæ:
Ñeriat Allah kanunu; demokrasi ise put kanunudur.
Ækisinin karæñæmæ ise put kanunu sayælær, hatta yüzde doksan
dokuzu Ñeriat kanunundan ve fakat yüzde biri de put
kanunundan alænsa dahi meydana gelen bir karæñæm put
kanunu sayælær. Tæpki bir damla necis bir kazan suyu berbat
ettiåi gibi. Bu itibarla karæñæm batældær, hakkæ batæla
karæñtærmadær, mükemmel olan bu Din-i Mübin-i
Ahmediyye’ye noksanlæk ve eksiklik atfetmedir. Ve
dolayæsæyla ñirktir, necistir ve necasettir ve yine dolayæsæyle
necise ve necasete bulañmæñ ve bulanmæñ olan böyle
liderlerin ne arkasændan gidilir ve ne de hocalarænæn
arkalarænda namaz kælænær. Kimse darælmasæn ve baåærmasæn!
Ya cevap verirler ya da tevbekâr olup Æslam’a dönerler.
Bañka çækar yollaræ yoktur!..
Fakat ñurasæ da biline ki:
Particilerin gözleri kör olmuñ, kulaklaræ saåær, kalbleri
dumura uåramæñtær. Artæk ne yaptæklarænæ ve ne yapacaklarænæ
bilmezler; yerine göre yalan söylerler, iftira yaparlar,
Iiderlerinin ve hocalarænæn hatalarænæ, Ñeriat’a karñæ, aykæræ
hareketlerini görmezler ve göremezler; dün faizin altæna
imza attæklarænæ unuturlar ve ikiyüzlülük yaparlar...
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Æñte son iki örnek:
Æki yemin ñekli: Parti içi yeminleri ñu ñekilde: „Bugünkü
köle düzeninin bir an evvel yækælmasæ için, adil düzenin bir
an evvel kurulmasæ için bütün gücümüzle çalæñacaåæmæza
söz veriyoruz! Gazanæz mübarek olsun!“ T.C’deki
yeminlerine gelince: „Anayasayæ koruyacaåæmæza, Atatürk
ilke ve inkilablaræna baålæ kalacaåæmæza... millet önünde
namusum üzerine söz veriyorum!..’’
Keza; „Ben, kürsüde Kur’an-æ Kerim’e yemin edeceåim!“
diye seçim meydanlarænda söz verirler ve fakat meclis
kürsüsüne geldiklerinde laik düzenin yeminini yaparlar.
Hem de particilerin övmekle bitiremedikleri Urfa belediye
reisinin aåzændan!
Aldatmaca tâbir ve tahrifler:
Refah Partisi ve onun liderini görmekte ve sözlerini
dinlemektesiniz: Diåer parti liderleri mertçe konuñuyorlar,
bir taraftan Ñeriat’a karñæ olduklarænæ açæk açæk söylüyor, bir
taraftan da kemalizme ve kemalizm putuna baålæ
bulunduklarænæ kesin bir dille ifade ve ikrar ediyorlar. Særasæ
geldiåinde putlaræna ve anayasalaræna toz kondurmæyorlar.
Æñte son örneåini meclis kürsülerinde ve milletvekili (!) yemin
merasimlerinde gördünüz. Adamlar kæyamet kopardælar!..
Ne olmuñ? Nihayet Diyarbakær milletvekillerinden bir
erkekle bir kadæn „Anayasanæn baskæsæ altænda“ tabirini
kullanmæñ ve Kürtçe bir kaç kelime konuñmak istemiñ!..
Æñte olup bitenler bu kadardæ!.. Buna raåmen kemalistler
ortalæåæ velveleye verdiler; yeminin metnini, kelimesi
kelimesine düzelttiler ve iñte onlar böyle yaptælar!.. Ya,
sözüm ona, bizimkiler ne yaptælar ve ne söylediler? Æñte bir
de onlara bakænæz:
1- Mevcut düzene „Küfür ve kâfir düzen“ demek
gerekirken bizimkiler „Köle düzeni“ tâbirini kullandælar ve
bu suretle put düzeni tâbirini milletten gizlediler, millet de
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meselenin gerçek yönünü anlæyamadæ ve akæntæya kürek
çektiler!.. Halbuki, „Köle düzeni“ hiç bir zaman küfür ve
ñirk düzeni manasænæ ifade etmez, mecazî manada da olsa!..
2- „Ñeriat düzeni“ demeleri gerekirken, „Adil düzen“ tabirini
kullanmaktadærlar. Bu tabir de Ñeriat’æ bütünüyle ifade
etmediåi gibi, çok defa iltibas meydana getirir.
3- „Özal’æn Çankaya’da durmasæ „hukuka“ uygun deåil!“
Sormak lazæm: Ama hangi hukuka?
4- „Çankaya ziyafetine gitmiyeceåiz!..“ Niçin? Çünkü saçæ
bitmemiñ yetimin hakkæ vardær, deniyor. Bu cevap hiç de
kâfi deåildir; gerçek sebebi ifade etmemektedir. Sebebini
anlatma yolunda ñöyle demeli idi:
Bu çeñit ziyafetlere bir mü’min gidemez. Çünkü Ñeriat
üzerinde içki içilen bir sofrada oturmayæ men etmiñtir ve
hem de bunu imana baålamæñtær.
5- Gazetecilerin: „Birçok zamandan beri Anætkabir’e
gelmiyordunuz. Ñimdi nasæl oldu da geldiniz; hem de
herkesten önce?“ ñeklindeki soruya Refah lideri ñu cevabæ
vermiñtir: „Bundan önce protokola riayet edilmemekte idi,
bizi arka saflarda bærakæyorlardæ. Ñimdi ise bize ön saflarda
yer verdiler...“ Siz gelin de gerekçeye bir bakæn! Demek
oluyor ki; Özal gibi kendisine daha ön saflarda yer verilirse,
özel deftere Özal’æn yazdæåænæ yazacak ve Özal’æn söylediåi
küfür sözleri söylemekten çekinmiyecektir.
Fetvasæ yoktur:
Refah Partisi’nin liderinin verdiåi cevaplar ve ileri sürdüåü
gerekçeler ñer’an caiz deåildir. Kendisini de partisini de
kurtaramaz. Ñöyle ki:
Bu cevaplar bir kere tebliå esasæna aykærædær: Çünkü, tebliå
açæk, net ve kesin dille yapælmalædær. Tebliå babændaki
yuvarlak konuñmalar, yanlæñ anlamalara ve yanlæñ
kavramalara sebebiyet verir. Ve dolayæsæyla maksat hasæl
olmaz. Peygamber (s.a.v.)’in hayatænda bunun bir benzerini
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göremezsiniz. Kâfirun Suresi'nin tefsirinde görüleceåi üzere
Ebu Cehiller’in „... Sadece putlaræmæza ñöyle bir iñaret
et!..“ ñeklindeki tekliflerine bile Allah Resulü „Evet!“
demedi!..
Ya böylelerine düñen ne idi? Ya hiç gitmemek ya da açæk
ve net konuñmak, gerçek ne ise onu olduåu gibi tebliå
etmektir. Ñayet hayat tehlikesi ve bu yolda yakayæ ele
vermek endiñesi varsa o zaman da yurtdæñænda söylemek
ve yazæp Anadolu insanæna ulañtærmaktær. Kur’an’æn emir ve
tavsiyesi de böyledir.
Taviz vermenin acæ neticeleri:
„Taviz tavizi gerektirir!“ fehvasænca particilerin taviz
vermeleri birbirini takib etmekte! Bittiåi yerden
bañlamaktadær, hem de küçükten büyüåe doåru bir seyir
takip etmekte. Ve artæk onu bir noktada durdurmanæz
mümkün olmamakta. Çünkü, taviz verildi mi, Allah (c.c.)
yardæmænæ çeker de tavizci artæk hatayæ göremez olur, battækça
batar. ÑöyIe ki: Parti kurma teñebbüsü tüzük hazærlamayæ,
tüzük hazærlama teñebbüsü tüzüåe küfür sözler yazmayæ,
küfür sözlerin yazælmasæ parti binalarænæn birer puthane
olmasænæ, büyük puthanenin kürsüsüne çækæp yemin ederek
put anayasalarænæ, put kanunlarænæ koruyacaåæna dair sözler
verilmesini, putun mezarænæn bañænda putçularæn
protokollaræna uyarak ve gerekçe göstererek kemalistlerin
nezaretinde ve basænæn gözleri önünde saf baålæyarak
namazda durur gibi durmasæ ve bu suretle M. Kemal’e
ibadetlerini, kulluk görevlerini yaparlar; hem de milletin
gözleri önünde!..
Putun önünde saygæ duruñu yapmak, ona ibadet etmek,
ona kulluk yapmak görevini ifa etmenin bir ifadesi ve bir
isbatæ olduåu gibi, onun fikir ve sözlerini esas alan
anayasaya uymakta ve o anayasaya göre sandæk bañæna
gitmekte ve o anayasaya göre yemin etmekte ve o
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anayasaya göre meclis müzakerelerini takib etmekte,
parmak kaldærarak „Evet“ veya „Hayær“ demek suretiyle de
koyduåu ve istediåi kanunlaræ çækarmak ve o kanunlara
uymak da Kemal putuna, deccal putuna ibadet etmek
demektir. Çünkü Kur’an’æn beyanæ vechiyle kanunlara itaat
etmek demek, o kanunlar kimin namæna çækarælmæñ ise ona
ibadet etmek demektir.
Æñte kemalizm bu! Ve iñte kemalizm adæna ve iñte
demokrasi adæna ve iñte parti adæna ve particilik adæna
yapælan toplantælar, yazælan tüzükler, asælan fotoåraflar,
yapælan alkæñlar, icra edilen saygæ duruñlaræ, yapælan yeminler
ve tertip edilen merasimler hep mâhud Deccal adæna
yapælmakta, ibadet sayælmakta, ñirk addedilmekte ve nihayet
kendisinin bir put, bir deccal ve bir ñeytan olduåu ve
yapanlaræn da birer putçu, birer müñrik, bir deccal ordusu
ve bir „Hizbüññeytan“ hükmüne tabi olmaktadærlar. Velev
ki, bütün bunlaræ iyi niyyetle yapsalar da yine hüküm
deåiñmez, velev ki, bunlaræ yapanlar namazlæ ve oruçlu
olsalar da yine hüküm deåiñmez! Keza bañta Diyanet Æñleri
Bañkanæ (!) olmak üzere bütün partici hocalar fetva verseler
de hüküm deåiñmez; M. Kemal bir deccal, hocalar birer
bel’am, particiler de birer müñrik olmaktan kendilerini
kurtaramazlar. Kur’an ñöyle der: „Onlar, Allah’æ birakæp
bilginlerini ve rahiplerini rabbler edindiler ve Meryem
oålu Mesih’i de. Oysa onlar, tek olan bir ilâha ibadet
etmekten bañkasæyle emrolunmadælar. Ondan bañka
ilâh yoktur. O, bunlaræn ñirk koñmakta olduklaræ
ñeylerden münezzehtir.“ (Tevbe, 31)
Æñte bunlar, particilerin yaptæklaræ yalancælæk deåil midir, iki
yüzlülük deåil midir ve münafæklæk deåil midir? Var mæ
Peygamber’in hayatænda bunlar? Gösterebilirler mi?
Müslümanlar bunlara nasæl güvenebilir? Bunlara devlet gibi
bir müessese nasæl emanet edilir?
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Zaruret yok mu?
Particilerin kullandæklaræ maskelerden biri de „Zaruret“
kelimesidir. Bunu da söyler dururlar. Bundan önceki
yazælaræmæzda da ifade ettiåimiz gibi, bunlaræn yaptæklaræ bu
hareketler zaruret mevzuuna girmez. Kendilerine söyleyin:
Zaruret mevzuunu da iyi okusunlar; artæk yaræm mollalæåæ
bæraksænlar da Ñeriat’æ öårensinler ve bu milleti dininden
imanændan soyup soåana çevirmesinler!..
Ve netice:
1- Demokrasinin sandæåæna gidenler ve girenler elbette
demokrat çækacaklardær ve ona göre boyalarænæ alacaklardær.
Dolayæsæyle, oturmalarænda ve kalkmalarænda, söz, fiil ve
hareketlerinde demokrasiyi temsil edeceklerdir.
Binaenaleyh, yapælan uyaræ ve ikazlara kulak vermez,
uyanmaz ve Æslamî çizgiye gelmezlerse demokrat olarak
teneñire çækar, demokrat olarak mezara inerler. Çünkü bir
kimse nasæl yañarsa öyle ölür, nasæl ölürse öyle de kalkar.
Vaktiyle Rusya’da bir köpek fabrikasæ varmæñ. Burada
köpeklerin derileri yüzülürmüñ. Bir bañtan fabrikaya atælan
köpekler, öbür bañtan derisi yüzülmüñ, kæpkæzæl ceset olarak
çækarlar. Fakat atælærken renkleri bañka bañka idi; kimi beyaz,
kimi saræ, kimi de siyah, kimi de bir bañka renkte idi. Ama
çækarken renkler kæpkæzæl!.. Demokrasi fabrikasæ da öyle:
Sandæåæna giren insan, inancæ ne olursa olsun, demokrat
çækacaktær!..
2- Toplanacaåænæz tek bir kuruluñ vardær. O da „Æslamî
Cemaatler Birliåi“ ismini alan cemaattir. Çünkü bu
cemaatin ameli (hizmeti) meñru (Ñeriat’a ve fetvaya uygun),
niyyeti ise sahihtir; Hakk’æn davasænæ hakim kælmak, Æslam’æn
devletini kurmak için yola çækmæñ ve bugüne kadar taviz
vermemiñtir. Övülmeåe ve uyulmaya layæktær. Dolayæsæyle
„Sadæklarla beraber olun!..“ ñeklindeki tecelli buyurulan
ilahî fermana da uygundur: Elhamdülillah!..
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Tarihe karæñan „Vahdet“ Gazetesi’nin 6-12 Mayæs 1991
tarihli nüshasænda „Æslam’da Parti“ bañlæåæ altænda Ziya
Eryælmaz imzasæyla bir yazæ neñredilmiñti. Biz bu yazæya
Ümmet-i Muhammed Gazetesi’nin 25.10.1991 tarihli
sayæsænda gereken cevabæ vermiñtik.
Cevaba cevap (!):
„Güreñte yenilen yorulmaz!“ kabilinden Ziya Eryælmaz
yalancæ pehlivanlæåænæ göstermek üzere bu sefer de
„Æslam’da Meseleler, Çözümler“ isminde bir kitap
neñretmiñ ve onun birinci cildinin belli bir bölümünde cevap
vermeye çalæñmæñ, ikinci kez cehlini ortaya koymuñtur.
Esasen ehliyetsiz kiñilerin cehaletlerini daha da ortaya
çækarmak için kendilerini konuñturacaksænæz! Zira böyleleri
konuñtukça veya yazdækça hata üstüne hata yaparlar ve
nihayet hata bataklæåænda boåulur giderler. Mezkûr ñahæs
da verdiåi cevaplaræyla hatalarænæ daha açæk bir tarzda ortaya
koymanæn yanænda yeni yeni hatalar iñlemiñtir. Æñte
bunlardan sadece birkaçæna iñaret edeceåiz:
1- Cevaba cevap yazæsænda diyor ki, hem söz yanlæñ ve
hem de hadis-i ñerif’in tercemesi yanlæñtær. Hadisin orijinali:
Mezkûr hadisin müteaddit rivayetleri ve çeñitli tercemeleri:
1- „df ÂÁ• äÅ• ÔÅš £› Z-• £œ®›Z ç• ]¬ŠZ ã›"
„Kim bu alanda (din alanænda) onun özüne uygun
olmayan bir ñey ortaya atarsa bu merduddur.“ (Buhari,
Müslim)
2- „df ÂÁ• £œ®›Z ®Å” ç¾“ Z®›Z ÚÀ• ã›"
"Kim bizimle ilgisi olmayan bir amel iñlerse bu
merduddur.“ (Bu iki hadis de Riyazü’s-Salihin’de de var,
Mütercim: Salih Uçan)
3- „df ÂÁ• äÀ› ÔÅš £› Z-• £œ®›Z ç• ]¬ŠZ ã›"
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„Kim bizim ñu dinimizde olmayan bir ñeyi sonradan
icad ederse onun bu icadæ reddolunmuñtur.“ (Ebu
Davud)
4- „df ÂÁ• £œ®›Z äÅ¾“ ÔÅš ë¿“ á¿“ ã›"
"Kim bizim sünnet’imizin aksine bir ñey yaparsa o
reddolunmuñtur.“ (Ebu Davud, Mütercim: Æbrahim Koñalæ)
5- „df ÂÁ• £œ®›Z äÅ¾“ ÔÅš ë¿“ á¿“ ã›"
„Her kim bizim dinimizde olmayan bir amel iñlerse o
merduddur.“ (Müslim)
6- „df ÂÁ• äÀ› ÔÅš £› Z-• £œ®›Z ç• ]¬ŠZ ã›"
„Her kim bizim ñu dinimizde ondan olmayan bir ñey
icad ederse o merduddur.“ (Müslim, Mütercim: Ahmed
Davudoålu)
Avn'ül-Mâbud’da ñu satærlaræ okumaktayæz:
„(Kasæm b. Muhammed’den) Yani Æbn-i Ebi Bekrini’sSæddæk (Allah kendisinden razæ olsun), kim ihdas
ederse, yani yeni bir ñey (emir) bizim ñu dinimizde (yani
Æslam dininde olmayan bir ñeyi, yani Kitap’tan ve
sünnet’ten, hakkænda zahir veya hafi sened olmayan
bir ñey icad ederse) o (yani icad ettiåi ñey) reddir, yani
merduddur ve batældær.“
„Æbn-i Æsa, yani Muhammed de ñöyle dedi: Bir kimse
bir iñ (bir emir) yaparsa emrimizin gayrisi üzere, yani
dinimizde olmayan bir iñi (dinden emir kelimesiyle tabir
etti. Ñuna tenbih için: Din, bizim meñgul olduåumuz
emirden ibarettir.)“ (c.12/358)
Fethü’l-Bari’de ñu ibareler var; Ælgili bölümleri alæyoruz:
„Bu hadis, Usul-i Æslam’dan bir asæl ve kavaidinden bir
kaidedir. Manasæ da ñudur: „Bir kimse dinde bir ñey ihdas
eder de ona usul-i dinden ñahidlik yapacak bir asæl
bulunmazsa ona iltifat edilmez. Æmam Nevevi de ñöyle der:
„Bu hadisin hæfzænda itina, münkeratæ ibtal yolunda
istimal ve onunla istidlal hususunda iñaa edilmesi
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münasib olur.“
Ve aynæ zamanda, „Bu hadis, ñer’i delillerin yaræsænæ
ifade ve ihtiva etmeye salihtir“ denmektedir. Ve yine bu
hadiste muhdesatæn reddi ve nehyin fesad iktiza etmesi,
ifade ettiåi hükümlerdendir. Zira mehiyyatæn her biri, din
emrinden deåildir. O halde reddedilmeleri vacibtir. Ve yine
bu hadisten istifade edilen meselelerden biri de ñu: Hakimin
hükmetmesi iñin batænænæ deåiñtirmez. Çünkü, „£œ®›Z äÅ¾“ ÔÅš"
yani onun üzerinde bizim emrimiz yoktur, kavl-i ñerifi vardær.
Emirden murad ise „Dinin emridir“ ve saire. (c. 5/357)
Müslim’in ñerhinin tercemesinde de ñu satærlar kayætlæ:
„Hadis-i ñerif Æslam’æn büyük kaidelerinden biridir. Kaide
ñu: Kitab ve sünnet’te bulunmayan ve müslümanlaræn örfüne
uymayan her ñey merduddur, yani batældær.“
Nevevi’nin beyanæna göre: Bu hadis Peygamber (s.a.v.)’in
Cevami’ül-kelim hadislerinden biridir. Evet din namæna
iñlenen her bid’at batæl ve merduddur. Binaenaleyh, inadænda
sabit bir bid’atçæ, birinci rivayetteki „Bir ñey icad ederse“
cümlesine güvenerek, „Bunu ben icad etmedim ki, mesul
olayæm“ diyemez. Bid’atæ icad edenle iñleyenin ikisi de
hükümde müsavidir. (Müslim tercemesi ve ñerhi, Mütercim:
Ahmed Davudoålu)
Hadis'in metninde ve tercemelerindeki farklæ ifadeler: Ñart
fiilinde üç tabir: „á¿“ ã› - ÚÀ• ã› - ]¬ŠZ ã›"
Ñart fiilinin müteallakatænda dört tâbir:
„
"
Müteallakatænæn tercemesinde genelde beñ tabir:
Nitekim yukaræda hadis meallerinde görülmektedir.
„Emr“ kelimesinin lügavî ve ñer’î manalaræ:
„Emr“ kelimesinin tarif, tefsir ve tahlilini de etraflæ bir ñekilde
anlamak ve parti müdafinin tabiriyle dar kalæplara
sokmamak gerekir.
1- Emr kelimesi buyurmak (ferman etmek) manasænadær.
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Cem’i, evamir gelir.
Cem’i, umur olan emir kelimesi ise, iñ, ñey, madde,
maslahat, husus, keyfiyet manalaræna gelir. (Kamus-u Türkî)
2- Cem’i, evamir olan emr kelimesi: Ñe’n manalaræna
geldiåi gibi bir iñi taleb manasæna gelen „Emr“ manasænda
da istimal edilir. (Müncid)
3- El-emr, ziddün-nehy demektir. (Kamus’ul-Muhit)
Usul ilminde tarifi ise: „Vazi ve istilâ tarikiyle kendisiyle fiil
taleb olunan bir lafæzdær.“ (Mirkat, emir bahsi)
„Emr“ kelimesi Kur’an’da çeñitli manalaræn yanænda ñu
manada da da kullanælmæñtær:
Yunus Suresi, 71, Ali Æmran Suresi, 147, Kehf Suresi, 10
gibi ayetlere bakældæåænda görülecektir ki, „Emr“ lafzæ iñ, ñey,
ñe’n, husus, keyfiyet gibi manalara geliyor.
Demek oluyor ki, partici allame ne yapmæñ oluyor?
Kendisinin kazdæåæ kuyuya kendisi düñüyor ve „emr“
kelimesini, kendi tabirinin tersine dar kalæplara sokuyor cehalet bu ya- ve tercemesi yolunda, „Kim bir iñ yapar da
bizim o iñde emrimiz olmazsa o iñ merduddur“ diyor. Biz
ise tercemede ne demiñiz? Demiñiz ki, „Kim bizim
yapmadæåæmæz bir iñi yaparsa o iñ merduddur.“
Æñte iki terceme! Hangisi doåru? Hangisi kaynaklara
uyuyorsa doårusu odur. Uymæyanænki ise merduddur. Biz,
„Emr“ kelimesini „Æñ“ manasænda, o ise nehyin zæddæ olan
„Emr“ manasænda tutmuñtur. Yukaræda gördünüz: Gerek
kaynaklar ve gerekse tercemeler bizi doåru, kendisini yanlæñ
çækarmaktadærlar.
Kaynaklaræn ifade ettiåine göre tabirde mecaz-i hazfi vardær
ve mana ñudur: „Emrüna“ demek „emrü dinina“ demektir.
Ve hatta Avn’ül-Mâbud’da bu tasrih edilmiñ ve esbab-i
mucibesi ñu ñekilde tâlil edilmiñtir:
"£ÀÀ•d ç• ÔÅš }Z £œ®›Z ®Å” ç¾“ ë¿“ á¿“ }Z Z®›Z ÚÀ• ã›"
Yani dinden o tabirle tabir edildi. Ñuna tenbihen ki, din
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bizim (tebliåiyle meñgul olduåumuz) emrimizdir. Burada,
daha açæk bir ifade kullanacak olursak: Din; Kaynak itibariyle
Allah’æn iñidir, tebliå itibariyle ise Peygamber’in iñidir. Ama
partici, bunlaræ bilemez ki, bunlar ilim iñidir. Ya hiç Ælm-i
Beyan okumamæñ, ya da anlamamæñ! Gerçi hayalhanesinin
geniñliåi ona yeter de artar da! Niye bu ilimleri okusun da
zahmet çeksin! Baksana hadis’teki „Emr“ kelimesini
emretme manasæna alæyor ve karihesinin geniñliåine
dayanarak haramlara da mübahlara da ve mekruhlara da
teñmil ediyor! „Emr“ kelimesinin böyle bir manada
kullanældæåænæ gösterirse memnun oluruz!
Fakat, yukaræda söyledik ya: „Güreñte yækælan yorulmaz“
kabilinden yine ben güreñeceåim diyecektir. Güreñte
nihayet kolu veya beli kærælær; Ama ilim iñi güreñe benzemez.
Konuñtukça veya yazdækça hatalaræ, cehli ve cehaleti ortaya
çækar da çækar. Dünyada da ahirette de bunun cezasænæ çeker.
Binaenaleyh, kendisine ve kendi gibilere halisâne
tavsiyemiz odur ki, ilim tahsil etsin de haddini bilsin ve
mezkûr hadisin cevami’ül-kelam bir Peygamber sözü
olduåunu kavrayæp dar kalæplara sokmasæn ve nihayet
partinin Æslam’da olmadæåæna iman etsin ve kimsenin kanæna
girmesin!..
Tenbih:
Bütün ilim ehline ñunu hatærlatmak isteriz ki, böyle cahillere
muhatab olmak hiç de doåru deåil! Ancak böylelerinin yaræm
molla olduklarænæ ve dolayæsæyla sözlerine itibar
edilemiyeceåini efkâr-æ umumiyyeye duyurmak ve teñhir
etmek ve iñin daha mühimi Din-i Mübin-i Ahmediyye’yi bu
kabil cahillerin tasallutundan kurtarmaktær.
Üç tabir: Ækrah, mustazaflæk ve takiyye.
Ækrah:
Meal, tefsir ve tahlili:
Meal: „Kim imandan sonra küfre düñerse -Kalbi
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imanla mutmain olma hali müstesna- küfre göåüs
açarsa, üzerlerine Allah’dan bir gazab iner ve onlar için
büyük bir azab vardær.“ (Nahl,106)
Ayet, kâfirlerin halini deåil, imandan sonra küfre gidenlerin,
yani mürted olanlaræn halini tasvir, Allah’æn gazab ve azabæna
düñtüklerini beyan etmektedir.
Tahlil:
Ayet iki cümleden ibaret: Biri ñart cümlesi, ikincisi de
istisna cümlesidir. Ñart cümlesi ile ceza cümlesi arasændaki
terkib ise bir istidrak cümlesidir.
Ve netice:
Æmandan sonra küfre sapar ve küfürde de æsrar ederse,
cezasæ gazab ve büyük bir azabdær. Ækrah hali müstesna
(itminan hali müstesna olmak ñartæyla)!
Mustaz’afæk:
Meal:
„Melekler; kendi kendilerine zulmedenlerin
hayatlaræna son verdikleri zaman, onlara derler ki,
nerdeydiniz? Onlar: Biz, yeryüzünde zayæf bærakælmæñlar
idik, derler. (Melekler de:) Oradan hicret etmeniz için
Allah’æn arzæ geniñ deåil mi idi, derler. Æñte onlaræn
barænma yerleri cehennemdir. Orasæ ne kötü yerdir.
Ancak erkeklerden, kadænlardan ve çocuklardan
mustaz’aflar olup hiç bir çareye güç yetiremiyenler ve
bir (çækæñ) yolu da bulamæyanlar müstesna! Umulur ki
Allah, bunlaræ affeder. Allah affedicidir, baåæñlayæcædær.“
(Nisa, 97-99)
Hüküm:
Bunlaræn zalim (müñrik) olarak can vermeleri ve
cehennemlik olarak ölmeleridir; mazurlar (mustaz’aflar)
müstesna!
Sebep:
Mustaz’aflar hicret imkânæna sahib deåil. Buna sebep ise;
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Çocukluk, kadænlæk veya ablukaya alænmæñ olan veyahut da
yol-iz bilmeyen erkekler.
Takiyye ayeti:
Meali:
„Mü’minler, mü’minleri bærakæp da kâfirleri dost
(veliler) edinmesinler. Kim böyle yaparsa, Allah’tan hiç
bir ñeyde yoktur. Ancak onlardan korunma gayesiyle
sakænmanæz müstesna! Allah, sizi kendisiyle sakændærær.
Varæñ Allah’adær.“ (Ali Æmran, 28)
Hüküm:
Mü’minlerin, mü’minleri bærakæp da kâfirleri dost edinmeleri
küfürdür. Takiyye hali müstesna!
Müstesna minhin hükmü: Hangi halde olursa olsun,
kâfirleri dost edinmedir. Æstisna müferraå olduåuna göre,
müstesna, müstesna minhin cinsindendir. Yani dostluk
cinsindendir. Binaenaleyh, takiyye halinde caiz olan,
kâfirlere dost gözükmedir. Bu da ancak dil ile (yüz ile)dir.
Yani sözde ve yüzde onlara dost gözükmek ve güleç yüz
göstermektir. Yoksa amel, fiil, hareket, icraat ve itikadla
deåil! Bu hususta bir kaç hadis ve tefsir:
„Kâfirleri dost edinme iman tehlikesine götürür!“
Ancak bazæ belde ve zamanlarda onlaræn ñerlerinden
korkulduåu hal müstesna! O zaman ve o halde takiyye
caizdir. Yani gönülde ve kalbde deåil, amelde, fiilde ve
harekette deåil, görünüñte kâfirlere karñæ takiyye yapælær.
Nitekim Buhari’de Ebu’d-derda’dan rivayet ñu hadisi
okumaktayæz. Ebu’d-derda diyor ki:
„Kalblerimiz onlara (kâfirlere) lanet eder olduåu halde
kâfirlerin yüzlerine güleriz.“
Sevri Hazretleri’nden naklen, Æbn-i Abbas der ki:
„Takiyye amelle olmaz; ancak takiyye dille olur.“ Nahl
Suresi'nin 106. ayet-i celilesi de bunu teyid etmektedir. Yani
ikrah ayeti bunu teyid etmektedir. (Æbn-i Kesir Tefsiri, c. 1/
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276)
Ruhu’l-meani tefsirinde ñu satærlaræ okumaktayæz:
„Bir kavim, kâfirlere, fasæklara ve zalimlere karñæ
mudara ile davranmasæ, onlarla kelam etmesi, onlaræn
yüzüne karñæ gülümsemesi, eziyyetlerini ve dillerini
kesmek ve namusu korumak için mal vermesi
nehyedilen dostluk babændan sayælmaz. Üstelik bunlar
sünnet’tir ve meñrudur.“ Ve ayræca mudara mevzuunda
varid olan bir çok hadis-i ñerif’ler kaydedilmektedir. (c. 1/
122)
Ali Æmran 28. ayet-i kerime’sinin nüzul sebebi:
Æshak b. Cerir ve Æbn-i Hatim’in Æbn-i Abbas’dan rivayetine
göre; Kâ’b ibni Eñref’in halifi Haccac b. Amir, Æbn-i Ebil Hakik
ve Kays ibni Zeyd, ensardan bazælarænæ dinlerinden çevirmek
için onlarla gizli gizli görüñüyorlardæ. Rifad b. Münzir,
Abdullah b. Cübeyir ve Saad b. Hayseme bunlara hitaben:
„Bu yahudilerden uzak kalæn ve onlarla særdañ olmakdan
sakænæn! Çünkü onlar sizi dininiz hakkænda fitneye düñürürler.
Bunlar ise bu tavsiyeye riayet etmezler. Æñte bunun üzerine
bu ayet-i celile nazil olmuñtur.
Ayetin ifade ettiåi hükümler:
1- Æbni Cerir, Æbni Münzir ve Æbni Ebi Hatim, Æbn-i Abbas’tan
rivayet:
„Allah Teala mü’minleri kâfirlere karñæ yumuñak
davranmaktan, mü’minleri bærakæp da kâfirleri særdañ
edinmekten nehyetti. Ancak kâfirler galip durumda
iseler o zaman onlara karñæ (görünüñte yumuñak
davranmalaræ caiz...) „Tükat“ cümlesinin manasæ
budur.“
2- Æbn-i Cerir, Æbn-i Ebi Hatim Südi’den rivayet:
„Ve onu her kim yaparsa Allah’tan iliñiåi kesilmiñ olur.“
3- Æbn-i Cerir ve Æbn-i Hatim Avfi tarikinden, o da Æbn-i
Abbas’tan rivayet:
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„Takiyye dil iledir; kim bunu Allah’a karñæ mâsiyet olduåu
halde tekellüm etmesi hususu üzere hamleder de kalbi
imanla mütmein olduåu halde insanlaræn korkusu yüzünden
onu söylerse, bu ona zarar vermez. Zira takiyye ancak dil
ile söylenmekten ibarettir.“
4- Abd b. Hamid, Æbn-i Cerir, Æbn-i Münzir, Hakim ve
Sünen’inde Beyhaki’nin tashihiyle Ata yolundan o da Æbn-i
Abbas’tan rivayet:
„Tükat ayetinde ñöyle der: Tükat (takiyye) dil iledir; kalp
ise imanla mütmeindir, elini uzatæp öldüremez, günah da
iñliyemez. Zira bunda özrü yoktur (yani mâzur sayælamaz).“
5- Æbn-i Ebi Cerir ile Æbn-i Ebi Hatim, Ebi Aliye’den rivayet:
„Takiyye dil iledir, amelde takiyye olmaz.“ (Dürr-i Mensur, Takiyye ayeti)
Hülâsa:
Nahil ayetinde istisna (hayat tehlikesi ve bir uzvun
kesilmesi):
Nisa ayetinde istisna mustaz’aflæk hali (yani hicret
imkânændan mahrumiyyet) ve Ali Æmran ayetinde ise istisna
takiyye hali (korku, katl, büyük eziyyet).
Ve netice:
Æñte üç ayette de mazeret ve zaruret hallerini gördünüz.
Ñimdi bakænæz: Particilikte ne ikrah hali var, ne mustaz’aflæk
hali var ve ne de takiyye hali var. Öyle ise partici ve onun
avukatæ kendisini ne iman tehlikesinden kurtarær, ne de
haramlara ve mekruhlara düñmekten kurtarær!..
O halde particiler, hiç boñuna yorulmasænlar! Bu üç ayetten
de parti allameleri ve yeni müctehidler particilik için bir pay
çækaræp, partiyi meñru gösteremezler: Partideki küfür
küfürdür, haramlar haramdær, mekruhlar da mekruhtur.
Dahasæ da var: Particiler bu üç günahæ irtikab etmenin
yanænda ikinci bir günah daha irtikâb etmektedirler ki, ayet
ve sünnet’e öyle manalar veriyorlar ki, kendilerini
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destekliyecek ne muteber tefsirler var ne de fækhî kaynaklar
var ve ne de tatbikat var. Bir-iki ñeyleri var: Kendi kafalaræ
ile cehaletlerinden aldæklaræ cesaretleri!..
Æñte „Æslam’da parti var!“, „Æslam’a partiyi koyan Allah’tær“
diyen ve bu suretle yeni fækæh oluñturmaya çalæñan
Eryælmaz’lar ve benzerleri bu tiplerdendir.
Kendilerine halisâne tavsiyemiz; gidenler cezalarænæ
buldular. Hayatta kalanlar ise hiç olmazsa, Allah’tan
korksunlar da vakit geçirmeden tevbe etsinler ve ondan
sonra da ya hiç konuñmasænlar, ya da yeniden ilim tahsil
etsinler!..
Yoksa kendilerini ne haklarænda, „Bütün kardeñlerime
hakkæmæ helal ediyorum“ dedikleri kimseler kurtarabilir ve
ne de „Ñeyhin kerameti, kendi rivayeti“ kabilinden üniversite
öåretim üyelerinden kendisini takdir ve tebrik edenler
kurtarabilir!
Partinin avukatæ ve eski „Vahdet Gazetesi“ yazarænæn fahiñ
hatalarændan biri de kæyas mevzuu ve o babdaki
bilgisizliåidir.
Biz, „Partiyi ferde kæyas batældær...“ dedik. Muteriz itiraz
ediyor ve diyor ki, „Niye kæyas edilmesin? Çünkü, kæyasta
aslonan illettir...“
Evet: Biz de illet diyoruz, ama hangi illet? Æñte muteriz bu
sualin cevabænæ da bilmeli idi. Çünkü, illetin müessir olma
vasfæ da vardær. Bu vasfæn kæsæmlaræ da vardær. Karñæ tarafta
maniin bulunmamasæ ñartæ vardær; maniin kæsæmlaræ da
vardær...
Demek oluyor ki, sadece kæyasæn târifini, illetini bilmek kâfi
deåildir. Evet, bu iñler ilim iñidir. Yaræm-yamalak bilgi ile
olmaz! Evet, cemaatæ ferde kæyas etme caizdir. Ancak normal ñartlar altænda! Bu genel bir kaidedir. Æster cemaat olsun,
ister herhangi bir grub olsun!.. Genel kaideye baålamaya
bir mani varsa, kæyas yoluyla da tatbik edemezsiniz.
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Partide ise kæyasa mani var! O da küfür yazælaræn, küfür
hareketlerin, haramlaræn, mekruhlaræn irtikab edilmesi!
Partici, bu manileri takiyye yoluyla hazfetmek istiyorsa bu
da yanlæñ! Çünkü, görüldüåü gibi, bunlar takiyye
çerçevesine girmez. Kendisi her ne kadar takiyyenin
çerçevesini geniñ tutup partiyi de içine sokmak isterse de
bu mümkün deåildir. Neden? Çünkü, buna ne Eryælmaz’æn
gücü yeter ne de kendisini taktir ve tebrik eden üniversite
öåretim üyelerinin! Takiyyenin sænærænæ Kur’an çizmiñtir. O
da görünüñte muvalattær; dostluktur, güleryüz göstermektir.
Nitekim: Buhari’nin Ebu’d-derda’dan rivayet ettiåi hadis’te
Ebu’d-derda diyor ki, „Biz, akvamæn (yani kâfirlerin)
yüzlerine karñæ güleriz. Halbuki kalblerimiz onlara lanet
eder.“
Parti ise tüzük hazærlamadær, saygæ duruñudur, fotoåraf
asmadær, el kaldærmadær, sandæk bañæna gitmedir, oy vermedir,
kâfir anayasayæ ve kâfir inkilablaræ koruyacaåæna yemin
etmedir. Æñte bunlardan hiç biri takiyyenin çerçevesi içine
girmez.
Bütün bunlar ve daha nice benzerleri takiyyenin dæñænda
kaldæåæna ve kalma mecburiyetinde olduåuna ve aynæ
zamanda alternatifi var (tebliå metodu) olduåuna göre,
partinin âlim ve ulemasænæn, lider kadrosunun ve bütün
tabanæ teñkil edenlerin emekleri boña çækmæñtær. Dünyada
cevabænæ, ahirette ise hesabænæ veremezler!..
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Üç mesele:
1- Hizlan:
„Æslam, Demokrasiyle Ve Onun Vazgeçilmez Unsuru
Partiyle Baådañmaz“ ismini tañæyan bu mecmuayæ herhalde
okuyacaksænæz. Bu mecmuada muhtelif bañlæklarla
müteaddit yazælar görürsünüz. Bunlaræn tümü deåil, bir
tanesi bile demokrasinin de, partilerin de Æslam’la
baådañamæyacaåæ gerçeåini isbat yolunda iman, iz’an, ilim
ve insaf ehli için kâfidir.
Demek oluyor ki; bunlaræn Æslam’la baådañmadæåænæn üç
ñahidi var: Din, ilim ve mantæk. Dördüncü bir sahil de Cezayir
olaylaræ; hem muñahhas bir delil ve hem de canlæ bir misal!..
Artæk, demokrasinin de, partilerin de Æslam’la
baådañamæyacaåæ keyfiyetini kabul etmemek için imansæz,
iz’ansæz, ilimsiz, ya da insafsæz olmasæ hatta insanlæåænæ
kaybetmiñ olmasæ lazæmdær. Æñte buna “Hizlan” denir, yani
hidayetten nasibini almamæñ!..
Kur’an ñöyle der:
„O (münafæklar) saåær, dilsiz, kördürler; artæk geri
dönemezler!“ (Bakara, 18)
2- Æflas:
Ænsanoålu kendi bañæna kalænca, deneme tahtasæ olmaktan
ileri gidememiñtir. Çünkü, Lahutî kaynaktan feyz almamæñ
da kendi kendisiyle yetinmek istemiñtir; ateist olmuñ, puta
tapmæñ, geçerliliåini kaybetmiñ dinî kalæntælara saplanmæñ,
laik kafalæ olup yaræm dinli olmuñ, mülkiyet hakkæ elinden
alænarak kölelik muamelesi görmüñ, mutlak ve hayvanî bir
hürriyete sahip olduåunu sanarak ñæmardækça ñæmarmæñ,
binalaræ ve meydanlaræ putlañtærdæåæ fanilerin resim, heykel
ve timsalleriyle kirletmiñtir.

125

-2-

Bütün bunlar da, dayandæklaræ sistemler de iflas etmiñ, çöp
arabalaræna bindirilip tarihin çöplüåüne atælmæñtær. Æñte ñimdi
dünyanæn putu demokrasi ve onun vazgeçilmez unsuru parti
ile Türkiye’nin putu Put Kemal’e særa gelmiñtir. Çünkü,
demokrasinin de kemalizmin de getirdiåi sistemler ve
yaptæklaræ melanetler, ne kâinatæn sahibine yaramæñ, ne de
yeryüzü sakinlerine! Üstelik „Aziz’ün-Züntikam“æn
intikamæna, yeryüzü sakinlerinin de öfke ve bedduasæna
sebebiyyet vermiñlerdir.
Æsbata hacet yoktur; Görünen köy kælavuz istemez! Beton
Kemal’æn, Æslam’æn ve müslümanlaræn temeline (98) dinamit
koymasæ, demokrasinin Körfez’de ve Cezayir’de meydana
getirdikleri olaylar, bu sistemlerin iflasæna da, çökmesine
de, kokuñmasæna da yetmiñ de artmæñtær!
Demokratlar demokrasinin, particiler de onun vazgeçilmez
unsuru partinin kokmuñ lañesini daha ne zamana kadar
koklæyacaklar bilemeyiz. Ama dua ve niyazæmæz odur ki, bu
koklama uzun sürmesin!..
3- Ælel-ebed:
Herhalde küfrün miyadæ, müslümanlaræn da çilesi
dolmakta! „Hak gelince batæl gider!” særræ tecelli etmekte,
batællar ve batæl sistemler meydanæ hakka ve haklælara terk
etmekte ve bunun zamanæ ufukta kendini göstermektedir.
Æñte o zaman geldiåinde ne demokrasi kalacak ne de onun
uñaåæ parti; ne Beton Kemal kalacak ve ne de kemalizm;
mustaz’aflar müstekbirlerle yer deåiñtirecek ama,
müstekbirlerin yerine geçenler mütevazi olup adaletle
hükmedeceklerdir.
Ve iñte o zaman, iflas nedir bilmeyen, ezelî ve ebedî olan
Kur’an anayasa, Ñeriat kanun, Æslam devlet olacaktær. Ve
neticede müslümanlar dareynde, gayr-i müslimler de dari dünyada rahat edeceklerdir.
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Allah (c.c.) Kitab’ænda ñöyle der:
„Biz de istiyorduk ki; o yerdeki mustaz’aflara
lütfedelim, onlaræ önderler yapalæm, onlaræ (yerlerine ve
yurtlaræna) mirasçælar yapalæm. Ve onlara o yerde kudret
(ve hâkimiyyet) verelim, Firavun’a ve Haman’a ve
onlaræn askerlerine de sakændæklaræ ñeyi (bañlaræna
geçirip) gösterelim.“ (Kasas, 5-6)
Allah Resulü (s.a.v.) Efendimiz de ñöyle buyurur:
„Peygamberlik içinizde Allah’æn dilediåi kadar devam
edecek, kaldærmayæ murad ettiåi zaman kaldæracak;
sonra nübüvvet yolu üzerine gidecek olan Halifelik
olacaktær. Bu da Yüce Allah'æn dilediåi zamana kadar
devam edecektir. Sonra Allah onu kaldæracak, æsæræcæ
hükümdarlæk olacak ve Allah’æn dilediåi miktar devam
edecek, sonra kaldæracak; sonra zorba (diktatör ve
zalim hükümdarlar) olacak; sonra dilediåi zaman
kaldæracak; sonra Peygamber metodu üzere Hilâfet
olacaktær!“ (Ahmed b. Hanbel, 4/273)
EÝÅ•Â¥šZ ä¾š£À› z
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Cemaleddin
Hocaoålu (Kaplan)
Kimdir?
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Cemaleddin Hocaoålu, Anadolu sakinlerinden olup, Reñid
ve Hatice’den doåmadær.
Doåum tarihi ve doåum yeri:
Erzurum vilayetine baålæ Æspir kazasæ Dangis (yeni ismi
Gündoådu) köyünde dünyaya gelmiñtir. Doåum tarihi miladî
olarak 1926’dær. Rumî olarak ise 1342’dir. Hicrî tarih olarak
da 1347’dir.
a) Tahsili:
Cemaleddin Hocaoålu Kur’an-æ Kerim’in hæfzænæ (yani
hafæzlæåænæ); Sarf, Nahiv, Mantæk ve Belaåat gibi Ulum-i
Arabiyye’yi; Usul-i Fækæh, Usul-i Tefsir, Usul-i Hadis ve Usuli Akaid gibi usul ilimlerini; Fækæh, Tefsir, Hadis ve Kelam gibi
füru’ ilimlerini genelde babasændan tahsil etmiñtir.
Ayræca Erzurum merkezindeki imamlæåæ særasænda, Erzurum müftüsü Merhum Sadæk Efendi’nin okutmakta olduåu
Molla Cami, Mantæk, Muhtasar’ul-Meani ve Usul-i Fækæh gibi
derslerine katælmæñtær.
b) Ælk, Orta ve Lise tahsili:
Askerliåini yaptæktan sonra Ælkokul, Ortaokul ve Lise
tahsilini haricten vermek suretiyle, üç sene civarænda Erzurum Lisesi’nden mezun olmuñtur.
c) Üniversite tahsili:
Yañ 36 olmuñtu. Mezkûr mektepleri bitirdikten sonra bir
de üniversite tahsili yapmak üzere Ankara Ælahiyat
Fakültesi’ne kaydolmuñ, 40 yañæna yaklañænca bu
fakülteden mezun olmuñtur.
d) Resmî ve gayrî resmî olarak yaptæåæ vazifeleri:
Æmamlæk, Vaazlæk, Müfettiñlik, Diyanet Æñleri Personel
Dairesi Bañkanæ, Diyanet Æñleri Reis Muavinliåi, Adana
Müftülüåü, Türkiye Din Görevlileri Federasyon Azalæåæ,
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Avrupa Milli Görüñ Teñkilatlaræ Tebliå ve Ærñad ve Fetva
Komsiyonu Bañkanlæåæ, Æslamî Cemiyet ve Cemaatler Birliåi
Umumî Reisliåi, Anadolu Federe Æslam Devleti Reisliåi ve
nihayet Hilâfet Devleti Reisliåi, yani „Emîr’ül-Mü’minîn
ve Halîfet’ül-Müslimîn“ vazifelerine getirilmiñtir.
Bunlardan bir kæsmænda vazife müddetleri kæsa olmuñ ise
de bir kæsmænda uzun olmuñtur. Mesela müfettiñlik gibi bazæ
vazifeler altæ ay gibi kæsa süreli olmuñ, imamlæk vazifesi 11
sene, müftülük vazifesi 15 sene sürmüñ, Æslamî Cemaatler
Birliåi Emirliåi 10 sene olmuñtur.
70 yæl sonra dibe-köñeye itilen, hor ve hakir görülen Hilâfet
Devleti'ni cesaretle ihya ve ilan eden, Emîr'ül-Mü'minîn
ve Halîfet'ül-Müslimîn Cemaleddin Hocaoålu (Kaplan)
bin Reñid uåruna mücadele verdiåi Rabb'isine, 15 Zilhicce
1415'e tekabül eden (15 Mayæs 1995) Pazartesi günü saat
12.50’de Hilâfet bayraåæ altænda kavuñarak ñehadet ñerbetini
içmiñtir.
Bu vesileyle Hilâfet Devleti'nin Ñûra üyeleri,
müslümanlaræn bir saat bile Halife'siz kalmasæ caiz
olmadæåændan 16 Zilhicce 1415 (16.05.1995) günü bir
toplantæ yaparak, Hilâfet makamæna Merhum Halife'mizin
tavsiyesini de nazar-æ itibare alarak, Ulûm-i Arabiyye ve
Ulûm-i Ñer'iyye'yi babasænæn rahle-i tedrisatænda tâlim ve
tahsil yapan Muhammed Metin Müftüoålu (Kaplan) Hoca'yæ
Halife olarak seçtiklerini ve bey'at etmiñ olduklarænæ bütün
bir dünyaya ilan ettiler.

-2-

Gayemiz Æslam'æn devlet
olmasædær!
Anayasamæz Kur'an,
kanunlaræmæz Ñeriat'tær!
Metodumuz tebliådir
tebliådir,,
Peygamber metodudur!
Kaynaåæmæz Kur'an,
Sünnet ve Æcma ile
Kæyas'tær!
Örneåimiz ve önderimiz
Hz. Muhammed'dir!
Kullanacaåæmæz vasætalar
belli ve meñru vasætalardær!
Niyyetimiz ve nihaî
gayemiz:
Mevlâ'mæzæn ræzasænæ
kazanmak, dünya ve ahiret
saadetina mazhar
olmaktær!
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