M. Kemal'in Din
Aleyhinde Yaptæåæ
Ænkilablar (Melanetler)
1- Æslam Hilâfet’ini kaldærdælar;
2- „Devletin dini, Dini Æslam’dær“ ibaresini
anayasadan çækardælar;
3- ÑeyhülÝslamlæåæ ve Ñer ’iyye Vekâletini
laåvettiler;
4- Miras hukukunu deåiñtirdiler;
5- Dinî nikâhæ yasak ettiler;
6- Kocasæ ölen veya boñanan kadænlara ait iddet
diye bir ñey tanæmadælar;
7- Kadænlaræn bañörtüsüne karñæ çæktælar;
8- Çok kadænla evlenmeyi yasakladælar;
9- Ñer’î yemini deåiñtirdiler;
10- Çocuklaræ sünnet etmeyi yasakladælar (sonra
müsaade edildi);
11- Cuma ve bayram hutbelerinin sünnet vechi
üzere Arabî lisanla okunmasænæ yasak ettiler;
12- Æslam hukuku yerine, medenî kanunu
getirdiler;
13- Askerî sancaktan, Kelime-i Tevhid’i
kaldærdælar;
14- Askeriyeden, tabur imamlarænæ ve alay
müftülerini kaldærdælar;
15- Hulefa-i Rañidin levhalarænæ camilerden
indirdiler;
16- Din derslerini mekteplerden kaldærdælar;
17- Dinî ve Æslamî kuruluñlaræ yasakladælar;
18- Kur’an harflerini yasak edip, latin harflerini
getirdiler;
19- Camilerde Kur’an öårenmeyi men ettiler
(sonra serbest bærakældæ);
20- Ezanæ Türkçe’leñtirdiler (sonra serbest
bæraktælar);
21- Kur’an cüzlerinin satæñænæ yasakladælar (sonra
serbest bærakældæ);
22- Dinî kitaplaræ Halk Partisi binalaræna
sokmadælar;
23- Camilerin dæñændaki dinî müesseseleri
kapattælar (kæsmen serbest bærakældæ);
24- Medreseleri kapattælar (hâlâ kapalædær);
25- Bir çok cami ve mescidleri camiilikten
çækardælar;
26- Türbeleri kapattælar;
27- Tekkeleri kapattælar;
28- Milletin bañæna zorla ñapka giydirdiler;

29- Ñer’î talakæ (boñanma)yæ tanæmadælar;
30- Millet kürsüsünde „Din zehirdir!“ dediler;
31- „Din fikrini milletin kalbinden silmek için
otuz seneye daha ihtiyacæmæz vardær!“ dediler;
32- „Din ve Arapça kitaplaræ toplayæp imha
edeceåiz!“ dediler;
33- Hacca gitmeyi yasakladælar (sonradan bu
yasak kaldærældæ);
34- Saræk ve cübbeyi yasakladælar (sonralaræ
camilerde müsaade ettiler);
35- Kâbe levhalarænæ ve benzeri tasvirleri
(resimleri) camilerden indirdiler;
36- Müslüman kæzlaræn, gayrî müslimlerle
evlenmelerine müsaade ettiler;
37- Süt kardeñlerin ve süt annelerin
evlenmelerine müsaade ettiler;
38- Vakfiyye ñartlaræna riayet etmediler;
39- Mason localarænæn açælmasæna müsaade
ettiler;
40- Abidelerde ve tarihî eserlerde Kur’an
ayetlerini sildiler;
41- Tekbir seslerini horladælar;
42- Ezan seslerini horladælar;
43- Æslam Ñeriat’ænæ hor gören yazælaræn,
gazetelerde yazælmasæna müsaade ettiler;
44- „Türk milleti baldæræ çæplak bir Arab’æn vaz
ettiåi (koyduåu) hükümlere baålæ kalamaz!“
diye Peygamber’in tahkir edilmesine müsaade
ettiler;
45- Peygamber’e, „O deve çobanæ idi“ diye
tahkir edilmesine müsaade ettiler;
46- Kur’an-æ Kerim’in, „Ortaçaådan kalma
hükümlerine baålæ kalamayæz!“ dedirttiler;
47- Din ehlini her færsatta küçümsediler, hatta
daraåaçlarænda saræklarænæ boyunlaræna doladælar;
48- Camileri müze ve eñya depolaræ haline
getirdiler;
49- Kur’an okunmasænæ men ettiler; okuyanlaræ
da alay ile karñæladælar;
50- Beñ vakit namazda Kur’an okunmasænæ
yasaklanmaya yeltendiler (sonrada müsaade
edildi);
51- Bazæ haramlaræ helal saydælar ve satæñæna
müsaade ettiler (içki satæñæ ve domuz beslenmesi
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gibi);
52- „Dedelerimiz Oåuz ve Cengiz, Hz.
Hüseyin’in dedesine muadil (denk)dir!“
demeleriyle, Resulü Ekrem’i tahkir ettiler;
53- Bazæ okullarda öåretmenler tarafændan dinin
tahkir edilmesine müsaade ettiler;
54- Hacælaræn, haccdan dönüñlerinde Tekbir
getirdiklerinden dolayæ, onlaræ mahkemelere
sevkettiler;
55- Bazæ yerlerde ve camilerde „Mañaallah“
yazælarænæ kaldærdælar;
56- Bazæ neñeli günlerinde içki masalaræ kurdular
ve kadeh tokuñturdular;
57- Bazæ seyir ve sürurlarænda ve localarænda
„Din ve Arap dilini kapattæk!“ diye iftihar ettiler;
58- Büluå çaåæna gelmiñ erkek ve kæz çocuklarænæn
karæñæk okumalarænæ mecbur ettiler;
59- Büyük erkek ve kæz çocuklaræn beraberce
oyun ve top oynamalaræna müsaade ettiler;
60- Bañtan komünistlerin teñkilatlanmalaræna
müsaade ettiler;
61- Bañlangæçta, komünistlerin vatandañdær diye
fikirlerinin yayælmasæna ve neñrine müsaade
ettiler;
62- (Vaktiyle) komünist öåretmenlerle köy
mekteplerini doldurdular;
63- Cuma günü tatili pazara çevirdiler;
64- Hicrî tatili resmen miladî tatile çevirdiler;
65- Æslam takvimini miladî takvime çevirdiler;
66- Dini devletten ayærmak suretiyle devleti dinin
kontrolünden çækardælar;
67- Âlenen ve iftiharla „Ben içkiyi böyle içerim!“
dediler;
68- Katiller ve caniler için ñeriat’æn ceza
maddelerini deåiñtirdiler;
69- Çæplak kadænlaræ, âlâ meleinnas (gözler
önünde) erkeklerin önünde oynattælar;
70- Kadænlara seçim hakkæ tanædælar;
71- Resmî dairelerde kadænlara memuriyet
verdiler;
72- Ziyafetler tertip etmek suretiyle, Ramazan’a
karñæ hürmetsizlik yaptælar;
73- Dinî bayramlara hürmet göstermediler;
74-75-76- Fonoåraf ve gramofonlarda Kur’an
okumayæ caiz görüp, onlaræ radyolara, camilere ve
minarelere koydular;
77- Nikâh, velime (düåün yemeåi) ve diåer Æslamî
merasimler için pazar günlerini tercih ettiler;
78- Erkek ve kadænlaræ, hatta kæzlaræ ve hatta
mektep çocuklarænæ, hal ve hareketlerinde ve bütün
kæsa elbise ve giyiniñlerinde hæristiyan kadæn ve
kæzlaræna benzettiler;
79- Diñlerini zaruretsiz altæn ve gümüñle
kaplatma ile süslemelerinde ecnebilere

benzettiler;
80- Denize girmede ve oyun yerlerinde avret
yerlerini açtælar;
81- Güzellik yaræñmalaræna kadæn ve kæzlaræ
kattælar;
82- Suret ve heykellerle evleri, makamlaræ,
kabirleri ve meydanlaræ süslemekte ecnebilere
benzediler;
83- Hatta namaza bile bañ açæk durarak
yabancælara benzediler;
84- Hatta camilerde bile kadæn-erkek karæñæk
bulunmasænæ caiz gördüler;
85- Vicdan hürriyetini men ettiler;
86- Dinî mevzularda ictimaî hürriyeti
yasakladælar;
87- Dinî neñriyat mevzuunda, basæn hürriyetini
kaldærdælar;
88- Hususen kürsü ve minberlerde din hürriyetini
yasakladælar;
89- Dinî örf ve adetleri laåvettiler, hatta alaya
aldælar;
90- Mezarlaræ yækæp, üzerlerine binalar inña ettiler;
91- Geçmiñlerimizi ve din büyüklerimizi,
mütemadiyen hor gördüler, hatta onlara sövdüler;
92- Irz, namus ve mukaddesata karñæ
terbiyesizce davrandælar;
93- Katil, cinayet ve tecavüzleri birbirlerini takip
etti;
94- Her gün, ñer ve zarar yapar, sui istimalde
bulunurlar;
95- Dindarlaræ hapis ettiler, kendilerine karñæ
çækanlaræ da tutukladælar;
96- Birbirlerine karñæ hep tefrik-æ enasær ve hañini
muamelât yoluna gittiler;
97- Æstibdatæn lehinde, hüsni idarenin aleyhinde
oldular;
98- Günlük iñlerini ñer’î kanunlara göre deåil,
dinsiz kanunlara göre yürüttüler.
Bu suretle „Allah’æn indirdiåi ile
hükmetmeyenler, kâfirlerin ta kendileridir!“
(Maide, 44) mealindeki bu ayetin ñümulüne
girmiñlerdir.
Not: Görüldüåü üzere dinimizin temeline nice
dinamitler yerleñtirilmiñ, aleyhine ne büyük
atomlar atælmæñtær.
—————————————————————
Muhafazakâr Gazetesi’nden aynen yazælmæñtær!
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