ŞEVKİ YILMAZ

Sözümüz ve yeminimiz var…

BİR GÜN MUTLAKA
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“Tağuta kulluk etmekten kaçınıp, Allah ‘ a yönelenlere müjde vardır.
Dinleyip
de
sözün
en
güzeline
uyanları
müjdele…’’
Kur’an-ı Kerim Zümer suresi, ayet 17–18
“Kitabın (İslam nizamının ) bir kısmına inanıp onun bir kısmını inkâr
mı ediyorsunuz? Bunu yapanların dünyada cezası rezil ve rüsvay (köle,
hizmetçi, mazlum) olmaktır’’ Kur’an-ı kerim Bakara suresi ayet: 85
“Kim İslam’dan başka bir din ( sistem) ararsa bilsin ki, kendisinden
asla kabul edilmeyecek ve ahrette kaybedenlerden olacaktır. İman edip
Resulü’nün hak olduğuna şahadet ettikten ve kendilerine apaçık deliller (
emir ve yasaklar) geldikten sonra, inkârcılığa sapan bir kavme Allah nasıl
hidayet nasip eder? Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. İşte
onların ( İslam nizamını bırakıp batıl yollara sapanların ) cezası Allah’ın
meleklerin ve bütün insanlığın laneti onların üzerine olmasıdır. Bu lanete
(Allah’ın bereketinden, rahmetinden, yardımından kovulma cezasına) ebedi
gömülüp gideceklerdir. Zira onların azapları hafifletilmez ve yüzlerine de
bakılmaz. Ancak bundan sonra tövbe edip (İslam nizamı) yoluna dönenler
müstesna. Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir” Kur’an-ı kerim
Al-i İmran suresi ayet:85–89
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‘’İnsanlar üzerine çok aldatıcı seneler gelecek. O senelerde doğrular
yalancı; yalancılar da doğru kabul edilecek. Hainlere emin; emin insanlara
da hain denilecektir…
Hz. Muhammed ( s.av)
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BAŞLARKEN
‘’Niçin yargılıyorlar? Dan dan sonra bu ikinci kitapla siz değerli
kardeşlerime hitap etmeyi, bu vesileyle gizlenen bazı gerçekleri sizlere
duyurmayı ihsan eden cenab-ı hakk’a hamd; eşsiz önderimiz, peygamberimiz
Hz.Muhammed Mustafa’mıza (s.a.v), ehl-i beytine ashabına ve izinden
gidenlere salât-ü selam olsun.
Ramazan ayı içinde Avrupa’nın bazı şehirlerindeki cemiyetleri gezme ve
özlediğim kardeşlerimi ziyaret etme fırsatı buldum. Bu vesileyle,
memleketimden uzakta bulunmanın hasretini bir nebze olsun gidermeye
çalıştım…
Bu geziler sırasındaki konferanslarımı, kardeşlerimin arzuları üzerine bir
kitap haline getirmeyi Mevla’m nasip etti
Yeryüzünde son çeyrek asırdır İslami uyanış ve diriliş hareketleri
hızlandıkça, bunu bastırmaya çalışan emperyalist çevrelerin zulüm ve baskıları
da artıyor. Ama herkes bilir ki, tazyikli suyun önünde hiç kimsenin durma
imkânı yoktur. Hele biriken bu su, baraj oldu mu ve o barajın kapağı bir kırıldı
mı, onun önünde hiçbir gücün durma imkânı yoktur.
Türkiye’de ve halkı Müslüman olan diğer ülkelerde cereyan eden olayları,
Müslümanların artık barajın kapağını kırmaları neticesinde meydana gelen sele
benzetiyorum. Bu iman selinin önünde hiçbir şer gücün duramayacağına
inanıyorum. Ancak biz, üzerimize düşen görevlerimizi yerine getirmezsek, biz
bize yani kendimize zarar veririz korkusu içerisindeyim.
Bir zamanlar kudret ve adalet elimiz dünyanın bütününe uzanıyordu. Son
bin yılın beş yüzüne damgasını vurmuş bir medeniyetin mirasçılarıyız. Bir yıl
sonra 2000 yılına ayak basacağız inşaallah. 1000 ile 2000 yılları arasında ki 500
yıla damgasını tartışmasız olarak Osmanlı vurmuştur. Ondan önce de yine
Selçuklu ecdadımız sahnedeydi. Şu Amerika'nın kovboyluğu henüz kırk yıldır.
Biz meydanda olmadığımızdan kovboyluk yapıyor.
İslam medeniyetinin mirasçıları olan bizler, yeryüzünde üvey evlatlar gibi
her tarafa dağıldık. Bab-ı Ali den uzanan kudretli barış ve rahmet eli.15bin
kilometre uzakta olan Endonezya da ki kızın namusunu kurtaracak kadar
etkiliydi. Bu gün o el öyle kırıldı, öyle küçüldü ki Mübarek Ramazan ayında
bursa İmam Hatip Lisesinin bahçesinde örtüsü için mücadele ederken ayağı
kesilen, feryad eden mazlum bir kızı bile kurtaramayacak kadar aciz bir el haline
dönüştü... Nasıl oldu da bizi bu kadar etkisiz ve yetkisiz bir hale düşürdüler.
Yedi mikropla bünyemizi ve toplumumuzu zehirlediler. Baktılar ki İslami
yükseliş ve Müslümanların gücü savaşlarla önlenemiyor,’’bunları içlerinden
zehirleyelim’’ dediler.
Nedir bizi köleleştiren, mazlumların çığlığına seyirci eden, düşünemeyen,
sömürüyü anlamayacak hale getiren ve bizi birbirimize düşüren zehirler, sihirler
ve bizleri bunlardan kurtaracak panzehirler?
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İşte bu kitapta, Siyonistlerin asırlardır İslam âlemine şırınga ettikleri zehirleri,
yaptıkları sihirleri belirtmeye çalıştım. Bunlara karşı da Kur’an ve sünnet
eczanesinden seçtiğim ilaçları kardeşlerime sunmaya gayret ettim.
Gayret bizden, Tevfik, nusret ve hidayet Allah’tan dır dır.

ŞEVKİ YILMAZ
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7 ZEHİR
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İKTİDARSIZLIK ZEHİRİ

Bu mikropların ilki “iktidarsızlık zehiri” dir…
Liderlik makamını yok etmek, Müslümanları çobansız ve başsız bırakmak
için bu mikropla ümmetin başını zehirlediler; liderlik makamını yok ettiler ve
böylece başsız kaldık.
1994 yılında Rize’nin bazı ilçe ve köylerinde meydana gelen sel
afetindeki mağdur vatandaşlarımı ziyarete gittiğimde bir şey dikkatimi çekmişti.
Son dönemde yapılan, yeni beton köprülerin büyük çoğunluğu yıkılmıştı. Yani
diğer bir deyişle çimentodan çalınarak, kul hakkı yenilerek yapılan köprüler
yerle bir olurken, ecdadımızın yapmış olduğu taş köprülere hiçbir şey olmamıştı.
Beş yüz sene evvel inşa edilen köprüler dimdik ayaktaydı. Rizeli bir ustaya
sordum ‘’bunun sebebi nedir, bu Taşköprüler neden yıkılmadı ?’’ Usta beni
köprünün orasına götürdükten sonra ‘’Başkanım bu köprünün ortasındaki taş bu
işin şifresidir, bütün köprüyü sağlam tutan bu ortadaki kilit taşıdır. Bu kilit taşını
söksem, değil selde yağan ilk küçük yağmurda bile yıkılır bu köprü. İşte bu kilit
taşı bu köprüyü tutuyor beş yüz senedir ‘’ dedi.
Bu olayı görerek yaşayınca, Türkiye ile özellikle de bizimle neden bu
kadar uğraşıyorlar sorusunun cevabını buldum. Biz asırlardır, barışın, adaletin,
huzur ve refahın kilit taşıydık; dünyanın lideriydik, tek süper güçtük.
Mazlumların abisi, hamisi, çobanıydık ve dert kapısıydık. Yeni dünya düzeni
(dümeni), globalleşme oyunu altında insanlığı ezmeye ve sömürmeye devam
eden Kremlin Sarayı, Beyaz Saray, Pekin Sarayı ( yani emperyalizm) yetkisiz ve
etkisizdi. Çünkü o zaman İstanbul merkezli Bab-ı âlimiz (yüksek kapı)vardı.
Mağdurun, garibin ve mazlumun derdini rahatlıkla anlatabileceği bir kapımız
vardı.
Bu kapı sayesin de bütün dünya mazlumlarının kilit taşıydık. 75 yıl önce
işte bu kilit taşını maalesef söktüler. Böylece Osmanlı İslam devleti’nin barış
köprüsü yıkılınca, her tarafa dağıldık. Kan, feryat, çığlık, zulüm, göç ve
hizmetçilik yeni rolümüz oldu.
Dağılan ve etrafa yayılan ciğer parçalarımız bizi hala ağabey olarak
görüyorlar. Ümitlerini Türkiye’ye bağlamışlar. Türkiye’nin ayağa kalkmasını
istiyor ve bekliyorlar.
Günümüzde ineğe tapan 500 milyonluk Budistlerin lideri var, bir buçuk
milyarlık Hıristiyan âleminin lideri Vatikan’da oturuyor. Hatta on dört
milyonluk İsrail oğullarının dahi lideri var… Ama bu zehrin etkisiyle bir buçuk
milyarlık İslam ümmeti anasız ve başsızdır. Bunun için Mora’da, Eritre’de
Keşmir’de Çeçenistan ‘da Kırım’da, Doğu Türkistan’da, Balkanlar’da, Batı ve
doğuda Müslümanlar açlık yoksulluk ve ölüm tehlikesiyle karşı karşıyadırlar.
Şimdi yeniden bu ‘’siyasi iktidar kilit taşını ’’ gediğine oturtmanın mücadelesi
için saflarımızı sıklaştırıyoruz.
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CEHALET ZEHİRİ
İkinci mikrop, ilmin ve âlimin değerini yok etmek, ilme ve âlime olan
saygıyı ortadan kaldırmak için zerk edilen cehalet zehiridir…
Halkın ilimden uzak durması, okumaması ve bunun yanında ilim
adamlarına, âlimlere itibar edilmemesi sadece geri bırakılmış ülkelerde
görülmektedir. Emperyalistlerin sömürdüğü bu ülkelerde âlimler susturulmalı ya
da satın alınmalı ki, köleler uyanmasınlar; ezilenler, sömürülenler şuurlanıp
aydınlanmasınlar. Onun için bugünkü halkı Müslüman olan sömürge ülkelerin
tamamında, gerçek ilim adamı olmak bir suçtur. Bu ülkelerin zindanlarında
bugün birçok ilim adamı pasifize edilmiştir.
İlim adamlarına film adamları kadar değer vermeyen ve saygı
göstermeyen bir toplum, cehalet karanlığını nasıl aydınlığa çevirebilecektir?
Etrafında dönen dolapları ve oyunları nasıl anlayabilecektir? Kendilerinin
hürriyetleri, özgürlükleri ve mutlulukları için didinen; bu uğurda koşan çile
önderlerini nasıl tanıyıp destekleyebilecektir? Firavun’un kırbacına benzeyen
terör, zam, enflasyon haksız vergi ve inançlara baskı kırbaçlarıyla, köleler gibi
dövüldüklerini anlayıp, kılavuzları günüz Musa’larının arkasından zulmün
Kızıldeniz’ini yarıp, hürriyet ovasına nasıl ulaşabilecektir?
Bir ülke ki profesörleri, öğretmenleri, hizmetçileri ve çaycısı kadar maaş
alamamaktadır. Bir ülke ki ilmin sembolü öğretmenler ev kiralarını ödeyebilmek
için mesai saatleri dışında çalışmak zorunda bırakılmaktadır. Bir ülke ki
üniversitelerdeki öğretim üyelerinin diplomaları inançlarından dolayı iptal
edilmekte, haksızlık karşısında susmayanlar da cezaevini boylamaktadırlar. Bir
ülke ki ilim liderleri doktora tezini imkânsızlıktan ya da batılılaşma özentisinden
batılı ilim adamlarının eserlerini tercüme ederek hazırlamaktadırlar. Ve bir ülke
ki, bazı cüppeli profesörler tarafından, halkını ezmek için emperyalizm adına
ihtilallere fetva verilmekte, başbakanlar astırılmaktadır. O ülkede ilerleme,
kalkınma, aydınlanma nasıl olacaktır? Emperyalizmin ezdiği köle halklar, siyasi,
ekonomik ve sosyal hürriyetlerine nasıl kavuşacaktır?
Emperyalizmin sömürdüğü üçüncü dünya halkalarının cahil bırakılması
için, ya harfleriyle uğraştılar ya da âlimleriyle. Okuma oranı en az olanlar, geri
bırakılmış ülke halklarıdır.
“Âlimin uykusu, cahilin ibadetinden hayırlıdır. Âlimin kaleminin
mürekkebi, şehidin kanından üstündür. Âlimin yanında oturan Resulullah’ın
yanında oturmuş gibidir. Âlimi karşılayan, Resulullah’ı karşılamış gibidir”
hadis-i şerifleri gereği ecdadımız âlimlere çok saygı gösterirdi. Şimdi bu zehrin
etkisiyle gerçek ilim adamları maalesef ikinci sınıf vatandaş durumuna
düşürülmüşlerdir.
Irak’ı Ramazan ayında bombalayan siyonizmin Ortadoğu cellâdı büyük
şeytan Amerika’nın başındaki kovboy Clinton, aynı zamanda Ramazan
nedeniyle Beyaz Saray’da Müslümanların öfkelerini azaltıp sempatilerini
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kazanmak için İslam âlimlerine yemek ziyafeti veriyor. Bunu siyasetinin gereği
olarak yapıyor. Ancak dikkat ediniz, bu yemekten dolayı ne Clinton
cezalandırıldı, ne de partisi kapatıldı. Ama Türkiye’de eski Başbakanlardan
Prof. Dr. Necmettin Erbakan konutunda ilim adamlarına bir tas çorba ikram etti
diye dava arkadaşlarıyla beraber siyasetten yasaklandı, partisi de kapatıldı. Bu
cehalet zehirinin etkileri bizlere kadar gelmiştir.
Avrupa’daki bazı cemiyetlerde görüyorum:’’Hoca hoca çay getir! Hoca
tuvaleti temizledin mi ?’’ diyorlar. Görüyor musunuz zehirin tesirini. Hoca ona
göre sanki hizmetçidir. Hacı, hoca, üstad ve bunun gibi kıymetli birçok
kelimelerle alay ettirilerek ne kadar değer kaybettirilmiştir.
Ayrıca hocaları hicvetmek, onları karalamak için çok sayıda yakışıksız ve
seviyesiz söz ve fıkralar kasden uydurulmuştur.
Gerçek âlimler gökteki yıldızlara benzerler; âlimin ölümü âlemin
ölümüdür. Onlar hayatta yetkisiz kılındığı için karanlıkta kaldık, yıldızları
söndürdüler. Kimini parayla, kimini şöhretle, kimini makamla satın aldılar ve
kimini de idamla susturdular darağaçlarında.
İslam ümmetinin çöküşünün ikinci sebebi işte bu cehalet zehiridir. Bu
suretle ilim ve âlimi devre dışı bırakarak, Sütçü İmamların, Necip Fazılların
Mehmet Akiflerin ve Said-i Nursi gibi önderlerin yetişmesini önlemeye
çalışmaktadırlar.

KİMLİK ZEHİRİ
Üçüncüsü, Müslümanların kimliklerini kelime ve kavramlarla
zehirlemeleridir.
Müslümanlık kimlik ve şahsiyetinden bizi uzaklaştırdılar; İslami
kimliğimizi artık düşünemez olduk. Müslümanları zehirli kelimelerle Allah’tan
uzaklaştırmak istediler. Sağcılık, solculuk, ırkçılık ve diğer zehirli kelimelerle…
Yıllarca sağcı mısın, solcu musun, sosyal demokrat mısın, sağ demokrat mısın
diye tartışıldı. Asli kimliğimiz olan Müslümanlık ise unutuldu. Şimdi ise
hepsinin aynı olduğu, horoz dövüşü olduğu anlaşıldı.
Müslüman kimliğe sahip olmayan bir toplum, nasıl hürriyete
kavuşabilecek? Allah’a kulluğu bırakanlar, şeytana, maddeye ve materyalizme
köle olmaya mecbur ve mahkûmdurlar.
Batı toplumu Allah’a kulluğu terk ettiği için, sevgiyi kaybetmiştir. Şu
Avrupalılar dünyayı verseler, kaybettikleri sevgi mefhumunu geri alamazlar.
İslam toplumundaki az dahi olsa, var olan bu sevgiyi asla bulamazlar. Sevgi çok
büyük bir olaydır. Aya çıkmışsın neye yarar sevgin olmazsa? En lüks Mercedes
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e binmişsin, neye yarar evinde sevgi yoksa? Mutluluğun temeli sadece maddi
servet ve zenginlik değil, manevi sevgidir. Batı’da ana sevgisi, evlat sevgisi,
akraba sevgisi azdır. Batı’da donuk bir hayat vardır. Bizim Erzum2un köyündeki
çoban kardeşimizin evindeki sevgi, Amerika’da Clinton’ın Sarayında yoktur.
Ne kadar sevgi dolu bir dinimiz vardır. İsmini barıştan alan İslam dini
sayesinde birbirimizi seviyoruz. Bir masa etrafında oturuyorsunuz; Konyalı,
Yozgatlı, Trabzonlu, Sivaslı, Rizeli ayrım yapmadan birbirinizi seviyorsunuz.
Avrupalı karı-koca, ana-baba ve evlat arasında sevgi bağları kopmuş
durumdadır. Bizdeki bu sevgi Allah’a imanımızın hediyesidir. Allah’ı
sevdiğimiz için, Allah’ın yarattığını da seviyoruz. İbadetlerin temelinde sevgi
vardır. Allah zorla, baskıyla örtünmeyi, namaz kılmayı ve oruç tutmayı yasak
ediyor. Kul O’na âşık olacak ki, severek secde etsin, örtünsün ve kulluk
görevlerini yerine getirsin. İşte bu sevgiyi ortadan kaldırmak için gençleri
kelimelerle Allah’tan uzaklaştırdılar.
Emperyalistlerin anlayışında;’’change starts with a Word’’(her yenilik bir
kelimeyle başlar) düşüncesi bulunmaktadır. Dedelerimiz Osmanlılar,
Çanakkale’de bomba altında bile nöbetleşerek namaz kıldılar. Ama şimdi ise
‘’yobaz ‘’ kelimesi bombadan etkili oldu. Namaz kılana ‘’sende mi yobaz oldun
?’’ dediler. Yobaz… İşte kelimenin atom olanı. ‘’yobazlara bak, camide gördüm
seni, sendemi yobaz oldun? ‘’ diyerek, kulluk görevlerinden en önemlisi, dinin
direği namaz ibadetini terk ettirdiler.
‘’Müslüman içki içmiyor, Leyla içki içmiyor ise kelime atacaksınız,
kelimeyle zehirleyeceksiniz beyinleri… İçki içmeyene gerici diyeceksiniz…
Gericiye bak hala su içiyor’’ … Böyle dediler. Bizim insanımızda ilerici olmak
için içki içti, sarhoş oldu… Bir kelime nasıl Allah’tan uzaklaştırdı gördünüz
mü?
İstiklal harbini başörtüsü yüzünden yapan milletin evlatlarının başlarını
açmak için ‘’çağdaş’’ve ‘’çağdışı’’ kelimelerini kullandılar. Başlarını örten
Leylalara çağdışı diyerek onlara örtünmeyi çirkin gösterdiler. Onları Kur’an-ı
Kerimin örtünme emrinden uzaklaştırdılar. Çağdaş kelimesiyle batı modalarının
hayranı haline getirdiler.’’ Başörtüsü, odacının, hizmetçinin, köylü kızının ve
yaşlı teyzelerin simgesidir’’ propagandasıyla de örtünmeyi öcü gibi gösterdiler.
Hayâ edep ve saygı ruhunu da mizahi kelimelerle yok ederek, bir milleti ayakta
tutan manevi ar damarlarını yok etmeye çalışıyorlar.
Müslümanları tehlikelere karşı cesur, diri ve şuurlu yapan cihad ve
şahadet kelimelerinden uzaklaştırdılar. Cennete hesapsız ve mizansız gitmenim
yolu olan cihad ve şahadet ruhundan kopararak korkak, pısırık ve teslimiyetçi
bir toplum haline getirdiler. Cihad ruhuyla şahadet tacını giymeye hazır
Müslümanları ‘’radikal, fanatik ve aşırı dinci’’ damgasıyla terörist ilan ettiler.
Böylece Çanakkale’yi geçilmez yapan, ölümsüzlük şerbeti, şehitlik ruhunu
alarak, İslam âlemini avcı vitrinlerindeki ruhsuz kuşlar haline getirdiler.
Fundamentalist (kökten dinci), fanatik, radikal kelimeleriyle de milletin
tarihine, dinine bağlılığını önlemeye çalıştılar. Yobaz, ilerici, gerici, çağdaş,
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çağdışı, Fundamentalist, fanatik gibi kelimeler atom bombasından daha etkili ve
tehlikeli oldu.
İşte bizleri bu kelimelerle vurdular. Ne Amerika halkı ne de Avrupa
halkı arasında bu kelimeler kullanılmamaktadır. Gelişmiş ülkelerin halkları bu
tür kelimeleri kullanmazlar. Avrupa’da kiliseye gidene gerici, yobaz, çağdaş,
çağdışı, Fundamentalist, fanatik veya kökten dinci denilmez. Bunlar
Siyonistlerin sömürdüğü ülke halklarına dinden soğumaları, ölümden korkmaları
ve düşünemeyen köleler olmaları için şırınga ettiği zehirli kelimelerdir.
Avrupa’da ve Amerika’da gerici, ilerici tanımı yoktur; Mısır’da vardır
Cezayir, Tunus ve Türkiye gibi kasden geri bırakılmış ülkelerde vardır. Tekrar
ediyorum, gerici, ilerici, mürteci gibi kelimeler üçüncü dünya ülkelerinin
sömürülen, ezilen halklarının medeniyetlerine, tarihlerine ve şahsiyetlerine geri
dönmelerini önlemek için kasden kullanılan zehirli mikroplardır.

SAYGISIZLIK ZEHİRİ
Dördüncüsü, aile bağlarımızı zayıflatan saygısızlık zehiridir.
Ailelerinin maddi ve manevi bağları güçlü olmayan devletler çökmeye
mahkûmdurlar. Tarih boyunca bazı haçlı seferleriyle savaş meydanlarında
yenemeyenler, devletin küçük bir modeli olan aile yapımızı içeriden çökertmeyi
denediler. Bunun içinde ailede kadının rolünü değiştirdiler. Kadın evde kocasına
yemek yapıyor, kahve ikram ediyorsa, kendi çocuğunun bezi değiştiriyor ve
kendi çocuğuna bakıyorsa ‘’köle kadın, ezilen kadın, eve hapsedilen kadın…’’
şeklinde propaganda yaptılar. Ama aynı kadın, uçakta otobüste, başka insanlara,
yolculara çay verip, yemek servisi yapıyorsa ve başka kadınların çocuklarına
bakıyorsa, onun adını hostes, kimliğini de ‘’hür kadın’’ yaptılar.
Ailede bağlılık mefhumunu ortadan kaldırmak istediler. Erkek hanımına
saygılıysa, yani dert ortağı ise, evde hanımına yardımcı oluyorsa ona da ‘’
kılıbık erkek’’ meyhanede içip, kumarda kaybedip hırsını eşinden alıyorsa, yani
hanımına dayak atıyorsa ona da ‘’ kazak erkek’’ dediler. Böylece bu saygısızlık
zehirleriyle aileyi kendi içinde çökertmeye çalıştılar.
Bekâret mefhumuyla alay ederek, edep ve hayâyı dinamitlediler. Flörtü
ve fuhşu teşvik ederek gençleri evlenmek erine gayrimeşru bir şeklide yaşamaya
yönlendirdiler. İslam dininin, Allah’a ve Resulullah (s.a.v) Efendimize imandan
sonra en önemli gördüğü aile kurumunu yıkmak için iki yüz yıldır olanca
güçleriyle saldırdılar. Karşılıklı saygı, sevgi ve hoşgörüye dayalı sağlam aile
yapımızı ana, baba, karı, koca, kaynana, gelin ve evlat kavgalarıyla temelinden
çürütmeye çalıştılar.
Burada bir hatıramı anlatmak istiyorum:
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1983 yılında Münih’te verdiğim bir konferans sırasında, içinde bazı
papazların da bulunduğu bir grup alman bayan beni izledi. Sonra İslam dini
hakkında bana bazı sorular yönelttiler. Papazın biri , ‘’ sizin dininiz İslam’da
kadını boşamak kolay, bizim dinimiz Hıristiyanlıkta ise zordur. Bu konuda ne
diyorsunuz? ‘’ diye sorunca ; ‘’ doğru söylüyorsunuz, bizim dinimiz İslam’da
boşamak kolay, ama boşanan azdır. Oysa sizin dininizde boşanmak zor ama
fiilen boşanan çoktur.’’dedim. Bunun üzerine papaz, ‘’ sorumu geri aldım.’’
Demek zorunda kaldı. Çünkü bizde aile; iman, saygı ve sevgi temeli üzerine
kurulmuş idi.
Asırlarca Peygamberimizin(s.a.v) ‘’ evleniniz, çoğalınız, zira ben sizin
çokluğunuzla kıyamet günü diğer ümmetlere karşı iftihar edeceğim’’
tavsiyesiyle aileyi iman, sevgi ve saygı temellerine oturtan bir medeniyetin
evlatlarını bugün evlenmekten ve çok evlat sahibi olmaktan soğutan, onları
tembelleştiren, zehir, ‘’aile planlaması’’ adı altında yapılan sinsi masonik
çalışmalardır. Günümüzün Siyonist güdümlü medyası, Müslüman topluluklarda
büyüklere saygıyı, küçüklere sevgiyi ve aile bağlarını dinamitlemekle görevlidir.
Bu görevine de ahlaksız ve seviyesiz programlarıyla devam etmektedir.

IRKÇILIK ZEHİRİ
Beşincisi,’’böl, parçala, yut ‘’ yani ırkçılık zehiridir.
Halkı Müslüman ülkelerin başındaki kendi halkına ceberut, efendilerine
uşak olan yönetimler yüzünden paramparça olduk. Arapçılık, Kürtçülük,
Türkçülük gibi ırkçılık hastalığı, sınırlardaki mayın tarlaları ve ağır vize şartları
zehirleri sebebiyle inim inim inliyoruz. Pazarlarımız yok, paramızın birliği yok,
müşterek savunma paktımız yok, müşterek kültür birliğimiz yok… Halkı
Müslüman ülkeler, birbirlerini, emperyalistler adına arkadan vurmaya devam
ediyorlar.
İslam âleminin lider görmek istediği ülkemizde ise Adana incirlik
üssünden izinsiz kalkan emperyalist ABD uçakları Orta doğu’daki
Müslümanları bomba yağmuruna tutup, ülkemizdeki üslerine dönüyorlar.
Emperyalist ülkelerin lisanları hürken, hatta mecburken, kendi ülke insanına
Kürtçe konuştu diye cezalar veriliyor.
Halepçe’de mazlum Müslüman Kürt kardeşlerimizin üzerinde kimyasal
silahlar denenirken, kukla yönetimler ve diğer mazlum halklar; maalesef sağırlar,
sessizler ve seyirciler…
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Doğu
Türkistan’daki,
Kırım’daki,
Azerbaycan’daki,
Kerkük’teki,
Balkanlar’daki ve Filistin’deki mazlum Müslüman kardeşlerimiz zulüm görürken
İslam âlemindeki yönetimlerin çok duyarsızdır.
İşte ırkçılık belasının acı tablosunu merak edenlere en bariz örnek. Afgan
Müslümanlarının bu günkü içler acısı durumudur. Buradaki durum, kavmiyetçilik
(ırkçılık) uğruna, kardeşler arasında hala devam eden bir savaştır. Yıllar önce
dünyanın en güçlü gözüken ikinci süper gücü Sovyetler birliğinin kızıl ordusuna,
imanla ve ‘’ Müslümanlar kardeştir’’ ruhuyla karşı koyarak, tarihe altın harflerle
yazılan Mücahitler, bu başarılarını İslam’a ve İslam’ın emrettiği ‘’ ümmet ve
kardeşlik ruhuna ‘’ borçludurlar.
Dün Afganistan cihadıyla övünürken, bu gün Afganistan’daki kardeş
kavgalarından utanıyoruz. Bazı çevreler Afganistan’daki kavganın dini olduğunu
iddia ediyorlar. Hayır! Bu gün Afganistan’da devam eden iç savaşın asıl nedeni
koltuk ve o iktidar koltuğuna hangi ırkın oturacağı kavgasıdır: Afganlar mı, Peştular
mı, Özbekler mi, yoksa Farisiler mi?
Bu Müslüman gruplar arsında İslam’ın iktidarı konusunda hiçbir ihtilaf
yoktur. İhtilaf konusu kavmiyetçiliktir. Yıllarca İslam ideali uğruna binlerce şehit
veren Afgan Müslümanlarını ( cehalet ve gaflet sebepleriyle) şimdi dış güçler,
şeytanın kavmiyetçilik silahıyla bölerek, parçalayarak yutmak istemektedirler.
İşte İslam âleminin bu bölünmüşlüğü, bu parçalanmışlığı, tek tek
yutulmuşluğu, bu ırkçılık zehirinin acı sonucudur. Otuz sekiz toplumu asırlarca
İslam kardeşliği ümmet fikri etrafında bir arada bulundurmayı başaran Osmanlı
İslam Devleti’nin yıkılışının sebeplerinden biri de bu ırkçılık zehiri değil midir?
‘’Girmeden tefrika bir millete düşman giremez,
Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez’’
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İKTİSADİ İKTİDARSIZLIK ZEHİRİ
Altıncısı, ticari ve iktisadi iktidarsızlık zehiridir.
Helal yoldan, alın teriyle kazanarak elde edilen zenginliği teşvik eden ve ‘’
veren eli, alan elden üstün tutan; rızkın onda dokuzunu ticaret ve cesarette gören’’
İslam dininin mensuplarına, sömürge güçleri tarafından miskinlik, tembellik empoze
edilmeye çalışılmaktadır. Ticaret o kadar çirkin gösterilmiştir ki, Müslümanlar bu
mesleği yıllarca ayıp zannetmişlerdir. Öyle ki hacdan dönene; ‘’terazi
kullanamazsın, ticaretle uğraşamazsın çünkü mukaddes belde de günahlarından
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tövbe ettin’’ gibi hurafeler telkin edilerek, Müslümanları siyasetten olduğu gibi
ticaretten de uzaklaştırdılar. Bu sayede Müslümanlara mallarını satarak
zenginleştiler. Sonra da holdingleşerek medya imparatorluğu kurdular. Bu medya
araçlarıyla siyasi ve askeri güçleri kendi hizmetlerine alet ettiler ve etmeye de devam
ediyorlar. Müslümanlar uyanıp ticari sahaya hızla atılınca da ‘’ yeşil sermaye’’ diye
ayrım yaparak şer güçleri, vatanını, dinini ve halkını seven işadamlarının üzerine
saldırtarak, ticari sahada Müslümanlara üretim ve zenginleşme hakkı vermek
istemiyorlar. Yani ‘’ üretim hakkı efendilerin, tüketim hakkı da kölelerin olacak’’
demek istiyorlar.

REHBERSİZLİK ZEHİRİ
Yedincisi, Kur’an-ı Kerim’i boykot zehiri, yani onu okumama,
anlamamam ve yaşamamam zehiridir.
İşgal kuvvetleri 15 Mart 1918 de Çanakkale’de yenilip geri döndüklerinde,
lortlar kamarasında (İngiliz meclisi) İngiliz başbakanı Lloyd George ‘a
‘’Çanakkale’de neden yenildiniz ?’’ diye sorulunca; ‘’Bu Kur’an-ı Kerim
Müslümanların ellerinde, gönüllerinde ve hayatlarında olduğu sürece onları
yenmemiz mümkün değildir. O halde bu mukaddes kitabı Müslümanların
ülkelerinde sosyal hayattan, siyasetten, ekonomiden, kışladan, mektepten ve
üniversiteden kovacaksınız. Kısacası her yerden kovacaksınız!’’ şeklindeki ilginç
cevabı veriyor. Bu doğrultuda karar alındı ve İslam nizamına boykot zehirini,
kâhyaları olan mason iktidarlar yoluyla uygulattılar.
Nihayet kovdular… Soğuduk bu mukaddes kitaba. Hele de manasına ve
yaşanmasına… Bir Alman arkadaşınız’’kutsal kitabınızın Almancası nedir ‘’ diye
sorsa, almanca ya nasıl çevirirsiniz?
Müslümanların kaçta kaçı Kur’an kelimesinin Türkçe manasını bilebilir?
Evet, Kur’an ın Türkçesi ‘’okunacak kitap’’ tır. Allah , ‘’okunacak, yaşanılacak ve
hayatınıza hâkim olacak ‘’ buyuruyor. Biz bakılacak dedik ve sadece baktık veya
milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy ‘un:
‘’ya açar bakarız nazm-ı celilin yaprağına
Ya üfler geçeriz bir ölünün toprağına’’
Dediği gibi kabristanlarda ölülerimize okuduk.
Kızlarımız hazırladıkları çeyizlerinde, Kur’an-ı Kerim’i süslü kapların
içerisine koydular. Bizler de onu yatak odasına astık. Babamızın resmine bakar gibi
bu yüce kitaba baktık. Hâlbuki bu kitap bütün insanlığa gelen bir kanun-u ilahi,
mektubu-u rahmani ve mesaj-ı rabbani’dir.
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Posta kutusundaki arbeitsamt’dan (iş kurumu) gelen mektuba öyle bakar
mıyız? Vakit geçirmeden ‘’ver bakayım, para mı var, caza mı var, okuyayım !’’
deriz. Müslüman Hanım ve erkek kardeşlerimin %80 i ise , ‘’ Allah’tan bana ne
mektup geldi?’’ diye merak edip de, açıp okumamış ve yaşamamış o yüce kitabını…
Cenab-ı Hakk’ın ‘’ kim de beni anmaktan (Kur’an-ı Kerim’den) yüz çevirirse,
şüphesiz onun sıkıntılı hayatı olacak ve biz onu kıyamet günü kör olarak
hasredeceğiz. O kişi, ‘’Rabbim beni niçin kör olarak haşrettin? Oysa ben hakikaten
görür idim’’ der. ( Cenab-ı Allah cevaben) buyurur ki; işte böyle! Çünkü sana
ayetlerimiz geldi; ama sen oları unuttun. Bu gün de aynı şekilde sen unutuldun 2 .
İlahi mesajını düşünerek, yarın pişman olmamak için hayattayken yüce kitabımız
Kur’an-ı Kerim’e ameli boykotu kaldırmalıyız. Yani onun emirlerine uyup
yasaklarından kaçınmalıyız.
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7 SİHİR
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SİHİRLER
150 yıldır küfür, şirk ve zulüm bulutları sebebiyle güneşin ışığı evlerimizi
aydınlatmıyordu. Bir eve güneş girmezse, o eve hastalık girer. İslam güneşinin
aydınlatmadığı toplum hastadır. Kumarbaz, hırsız, katil, sarhoş, esrarkeş, eroinman
kuşaklar yetişir. O hastalara kızamazsınız, onlara acıyacaksınız. Çünkü manevi
güneşin girmediği gönül, aşksız ve huzursuz olur. Bir çiçeği gölgelikte tutarsanız,
ışık alamaz, çürümeye mahkûm olur. Oysa çiçek güneşle canlanır. İnsan da Allah’ın
nurundan beslenerek Kur’an’la, sünnet’le velhasıl İslam’ın ışığıyla canlanır.
Bazen gökyüzünde simsiyah bir bulut olur da, gündüz bile evinizde lamba
yakarsınız ya, işte böyle bir bulut vardı üstümüzde. Şimdi bu bulutun renginin de
değiştiğini görüyorum yeryüzünde. Siyah bulut gitti… Bir bulut daha var önümüzde,
ama beyaz, parçalı bir bulut. Bulutun arasından güneşin ışığı evlerimize giriyor. Ne
kadar giriyorsa o kadar da canlılık ve uyanış meydana geliyor. Hele bulut tamamen
kalksa, göreceksiniz Allah’ın nurunun etkilerini. İşte bizler, o zifiri karanlık bulutun
kalkması için yollardayız. Bir gün mutlaka kalkacak inşallah… Bu yüzyılda çok
büyük maddi ve manevi kayıplar verdik. Seyahatlerim sırasında bir ilçede bir
mezarın üstünde içki içen birisini görmüştüm. Gerçekten çok üzülüp o kişiye :
‘’kardeşim, başka içecek yer bulamadın mı? Burada niçin içki içiyorsun? ‘’
dediğimde :’’ size ne, burada yatan benim öz dedemdir ‘’ şeklindeki cevabı hiç
unutamam.
Hırsız karanlık geceyi sever. Katiller genellikle cinayetlerini karanlıkta
işlerler. Emperyalizm de toplumu cehalet, şirk ve küfür karanlığında kendisine köle
eder. Onun için Allah’ın nurunun insanları aydınlatmasına hiçbirinin gönlü razı
değildir. Hakk güneşi doğup Allah’ın nuru insanları aydınlattı mı, hırsız, vurguncu,
soyguncu yetkisiz ve etkisiz olur yeryüzünde. Onun için İslam güneşinin doğmasını,
hakk nurunun tüm insanlığı aydınlatmasını önlemek istiyorlar.
Yarasa gece uçar, ışığı gördü mü, gözü kapanır, derhal yere düşer. İşte bu
zalimler de yarasaya benziyorlar; ancak karanlıkta zulmedebiliyorlar. Baktılar ki
büyütün bu zehirlere rağmen, yıllar sonra Müslümanlar yeniden İslam’a, kendi
Müslümanlık kimliklerine dönüyorlar. İşte o zaman sağcılık, solculuk, ırkçılık ve
yukarıda saydığım diğer zehirlere ilaveten yedi sihir yaptılar.
Müslüman toplumu Cenab-ı Hakk’tan uzaklaştıran zehirlerin etkileri gittikçe
azalıyor… İşte günümüzdeki şuurlu Müslüman gençliğin inanç, amel, ihlâs ve
düşünce aksiyonu bana b müjdeyi veriyor, Elhamdülillah.
Büyük bir uyanış var. Şimdi dünyanın gündeminde İslam var, Allah’a şükürler
olsun. Yirmi sene evvel Kâbe deki hacıların yaş ortalaması 65–70 idi. Ama şimdi ise
yaş ortalaması 20’lere düşmüştür.
Emperyalistler, ‘’mademki halk İslam’a dönüyor, yanlış bir din anlatalım
bunlara’’ dediler. Sözde bir müftü! ) kadına bir televizyonda her gün değişik dini
konularda, fetva verdirdiler. ‘’dini bilgide özürlü’’ bu kadının fetvalarını tasdik
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ettirmek için, aynı ekrana bir de sözde ‘’din profesörlerini (!) ‘’ çıkardılar;
akıllarınca İslam’ı halka anlatıyorlardı. Oysaki amaçları İslam’ı anlatmak değil;
Müslümanlara sihir yapmaktı.
Peki, günümüzde tartışılan bu sihirler nelerdir. ?

SÜNNETSİZLİK SİHİRİ
Birincisi , ‘’biz Kur’an-ı Kerim’i tanırız, sünneti tanımayız’’ sihridir.
‘’Biz Kur’an-ı tanırız; hadis tanımayız’’ safsatasını Müslümanlara inandırmak
için devamlı propaganda yapıyorlar.
Bu misyonu yüklenmiş çağdaş geçinen bazı din adamları da bu düşünceyi
yaygınlaştırmaya gayret ediyor. Maalesef bu ilk sihir belli oranlarda insanımızı
etkiledi. Bu akıma kapılan bazı gençler ‘’mealci’’ oldular. Hatta ülkemizde ve
Avrupa da bazı camilerde bile bu gençlere rastlandığını duyuyorum.
Bu çevreler ‘’biz Kur’an dan dan başka hiçbir delil kabul etmiyoruz, hadise
ne gerek var. Allah’ın Kur’an ı bize yeter ‘’ diyorlar ve bu istikamette etkili
propaganda yapıyorlar. Bu düşünce tarzı yanlış ve sakattır.
Çünkü bu propagandaların öncülüğünü yapan medyadaki program
yapımcıları; ‘’Kur’an ı dinleriz, sünneti dinleriz ‘’ sözlerinde samimi olsalar,
Kur’an-ı kerim’in emir ve yasaklarına uyarlardı. Nitekim faiz, içki, kumar, yalan,
iftira, soygunculuk, vurgunculuk yasakları hadissiz de anlaşılabilir konulardır.
Bu haramlara uymayan çevrelerin ‘’ hadissiz Kur’an ı yaşarız’’ sözleri, sadece
samimi Müslümanları aldatmak, sünnet-i seniyyeden uzaklaştırmak ve İslam dinini
yaşanması zor bir din göstermeye yönelik, misyonerlerce hazırlanan sihirli bir
tuzaktır.
Allah’ın kitabının birçok tarihi, siyasi, sosyal mesajları hadissiz, mezhepsiz,
âlimsiz, asla tabir tevil ve tefsir edilemez. Dolayısıyla anlaşılamaz. Kur’an ı kerim
her konuyu detaylı olarak anlatsaydı, geniş hacimli 30 ciltlik bir ansiklopedi gibi
olurdu. Bir cildini okuyamadık ki 30 cilt olunca nasıl okuyalım? Özetin özeti onda.
Tafsilat ve tatbikat eşsiz önder Hz. Muhammed (s.a.v) ve o’nun talebeleri ashab-ı
kiram ve onlara uyan imam-ı azam, imam-ı şafi, imam-ı malik, imam-ı hanbel,
imam-ı Cafer, imam-ı gazali ve imam-ı rabbani gibi ilim önderlerinin eserlerinde ve
hayatlarındadır.
Dekart dedi, Sokrates dedi, Lenin dedi, Stalin dedi, Aristo dedi, Eflatun dedi,
Mao dedi, Mussolini dedi, Bismark dedi, Konfiçyus dedi, o dedi, bu dedi… Ama
Resulullah diyemiyormuş! Hâşâ, sümme hâşâ! Lenin’in var Mao’nun var,
bismark’ınki var ama gelin görün ki Resulullah’ın sanki yokmuş! Hadisler önemli
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değilmiş! Biz Müslümanlar eşsiz önderimiz Hz Muhammed’in (s.a.v) nasıl
uyuduğunu, nasıl gezdiğini, nasıl konuştuğunu, ailesine nasıl davrandığını ve nasıl
bir ticaret ahlakına sahip olduğunu bilmek hakkına sahip değilmişiz! Ebetteki
Kur’an-ı Kerimi ve sünneti seniyyeyi öğrenmek ve yaşamak Müslümanların en
doğal hakkıdır.
‘’ Ben hadis tanımıyorum ‘’ diyene, Allah’ın cevabı şudur ‘’Resulüm onlara
de ki, şayet Allah’ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin’’3

Kur’an Hadissiz yaşanır mı ?
Kur’an-ı Kerimin en küçük suresi bile hadissiz izah edilemez. Örneğin her gün
namazda okuduğumuz ‘’inna a’teyna kelkevser, fesalli lirabikke venhar’’suresini
günümüzde ve kıyamete kadar hangi âlim, hadissiz, tefsirsiz izah edebilir? Bu üç
ayetlik Kevser suresini Resulullah’a danışmadan hiçbir âlim tefsir edemez. Hadissiz
Kur’an-ı Kerim bilinir diyenlere, bu sureyi aklınızla açıklayınız, hodri meydan
diyorum.
‘’Sana kevseri verdik.( Ey Muhammed)’’4 ayetindeki Kevser nedir? Ben
Resulullah’ın hadisi şeriflerini bilmeden bunu size nasıl izah edeceğim? Ağaç mıdır,
dal mıdır, köşk müdür, ev midir; yenilir mi, içilir mi, nedir bu Kevser? Kur’an-ı
Kerim öyle edebi, fesih ve baliğ bir kitaptır ki, Arapça inen Kur’an’ı ashab-ı kiram
bile anlayamadı ve Resulullah’a ‘’ Kevser nedir ya Resulullah’’ diye sordu. O da
cevaben " Kevser cennette bir nehir ve dünya da İslam dır " buyurdu. Yani dünyada
hak ve mücadelesi sırasında susuz kalanların ve kurtuluş arayan tüm insanlığın doya
içecekleri bir nehir, yani İslam. Onunla aileler hayat bulur, onunla evlatlar ananın
ayağı altında cenneti arar, onunla insanlar eşkıyalığı, hırsızlığı, vurgunu, talanı ve
terörü bırakıp insanlığa faydalı varlıklar haline gelirler.
‘’ Namaz kıl ve kurban kesiver’’5 ayetine gelince; ne namazı? İkindi mi, yatsı
mı nedir? Kaç rekâttır? Hangi gün kılınır? Allah Resulünün hadislerini okumadan
ben bunu size nasıl izah edeyim? Bu konuyu Resulullah (s.a.v) :kurban bayramı
namazıdır ve iki rekâttır diyerek bize öğretti.’’Kurban kesiver’’ ne kurbanı? Ne
zaman ve hangi ayda? Ayrıca da hangi ayın hangi günü kesilir? Bunları Kur’an-ı
Kerim ayrıntılı olarak anlatmamış ki.
Asr-ı saadeti ortadan kaldırarak, tefsirsiz, hadissiz, âlimsiz Kur’an-ı Kerim’in
hiçbir suresi izah edilemez. Bunlar büyük bir fitnedir ve büyük bir sihirdir. Namaz,
oruç, hac, zekât, cihat ve diğer ibadetlerdeki helal ve haramlara ait hükümler bütün
ayrıntılarıyla Kur’an-ı Kerim de anlatılmamıştır. Zekât nerden, hangi mallardan ve
ne kadar verilir? Hacda ihram nasıl giyilir tavaf nasıl yapılır gibi bütün ibadetlerin
ölçü ve miktarlarını hep Resulullah (s.a.v) ve onun öğrencileri olan sahabeler ve
mezhep imamları öğretmişlerdir.
Örneğin Kur’an-ı Kerimde “secde edin, rükû edin” ayetleri vardır. Fakat
secdenin ve rükünun fotoğrafı yok, nasıl secde edeceğiz? Yatarak mı, yuvarlanarak
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mı veya başka bir şekilde mi * bunları nasıl bileceğiz? Vitir namazı, teravih namazı
Kur’an-ı Kerimde belirtilmemiştir. Daha açık söyleyelim; günde beş vakit kıldığımız
namazların ve Cuma namazının isimleri ve miktarları Kur’an-ı Kerimde ayrıntılı
olarak belirtilmemiş ki, sizlere bunları hadissiz ve mezhepsiz nasıl izah edelim?
Nikâhın ve boşanmanın şartları, nikâhta kadına verilecek tazminat olan mihrin
miktarı, hulasa aile ile ilgili geniş açıklamalar Kur’an- Kerimde belirtilmemiş,
bunları size hadissiz, mezhepsiz nasıl öğretelim?
Biz âlemlerin efendisi, eşsiz önderimiz Hz Muhammed (s.av), onun
öğrencileri ashab-ı kiram ve mezhep imamlarımızın sözlerini bırakıp 14 asır sonra
gelen günümüz reformistlerinin sözlerine uyacağız diyenlere diyoruz ki; 1400 sene
önceki vahiy medeniyeti ile bugünü birbirine bağlayan hadis ve mezhep köprüsü
olmadan, 14 asır öncesine ne ile ve nasıl ulaşacağız?
Bu konudaki sözlerimi bu fitneye devam edenlerin ve onlara uyanların
uyanması için, eşsiz önderimizin 14 asır önce günümüzü aydınlatan ve bu
tartışmalara son veren, asrın mucizelerinden olan şu eşsiz haberiyle ve Kur’an-ı
Kerim’in mucize ayetleriyle bitireyim;
Resulullah buyurdu ki ; “haberiniz olsun! Koltuğunda rahat otururken,
kendisine benim hadisim (sözüm) ulaştığı zaman, kişinin bizimle sizin aranızda
Allah’ın kitabı vardır. O Kur’an-ı Kerimde neler helal denilmişse onları helal
biliriz diyeceği zaman yakındır. Bilin ki benim (Resulullah’ın) haram
kıldıklarımda tıpkı Allah’ın haram kıldıkları gibidir.”6
‘’Kim resule itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur, yüz çevirene gelince
seni onların başına bekçi olarak göndermedik’’7
‘’ And olsun ki Resulullah sizin için Allah’a ve ahiren gününe kavuşmayı
umanlar ve Allah’ı çokça zikredenler için güzel bir örnektir’’8
‘’Size Resul neyi verdiyse onu alın ve neden yasakladıysa ondan sakının.
Allah’tan korkun. Çünkü Allah’ın azabı çetindir’’9

TÜRKÇE İBADET SİHİRİ
İkincisi ibadetlerin Türkçe olması gerektiği sihiridir.
Diyorlar ki ;“ibadet Türkçe olsun! Bu Kur’an-ı Kerimi anlamıyoruz. İbadetler
ve özellikle de ezan Türkçe okunsun!”
Sanki ezan ve Kur’an-ı Kerim Türkçe olursa, ibadetler Türkçe yapılırsa bu
propagandayı yapan medya patronları ve onların ‘’deli dana’’ gibi her fırsatta
Müslümanlara saldıran sunucu ve programcıları namaza mı başlayacaklar, oruç mu
tutacaklar?
Onlar Türkçe ibadet etlilerde karşı çıkan mı oldu? Onların asıl dertleri ve
gayeleri başka. Gayeleri ibadetleri kolaylaştırmak değil, dini inanışları sulandırarak
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özünden uzaklaştırmaktır. Asıl hedefleri yaptıkları vurgunları, hırsızlıkları
kamuoyunun dikkatinden gizleyerek saptırmaktır. Yani ‘’ Amaçları ibadetlerini
değil, ihanetlerin kolaylaştırmaktır. Bununla beraber İslam müşterek
kullandığı ezan gibi birliğin sembollerini değiştirerek, Müslümanların az dahi
olsa var olan dayanışmasını, irtibatlarını ve birliğini tamamen yok etmektir.’’
“ Her yerde Türkçe konuşmak ve Türkçe olamayan anamadığımız şeyleri
yasaklamak gerekir” diyerek Türkçe ye sığınıyorlar. Peki, bu Türkçeleştirmek işine
ezandan başlayacaklarına anayasalarından neden başlamıyorlar? Amaçları
anlaşılmayan lisanları Türkçeleştirmek ise, neden anayasalarında var olan yabancı
kelimeleri Türkçeleştirmiyorlar.
Örneğin anayasalarında ‘’laiklik’’ diye bir kelime vardır. Türkçe manasını
neden yazmıyorlar? Nedir laiklik? Yenir mi, içilir mi, yutulur mu, nedir bu? ‘’laiklik
dini korumak ve inanç hürriyeti’’ ise, haydi yazsınlar. Veyahut ‘’dinsizlik, başörtüsü
ve inanç düşmanlığı ‘’ ise bunu yazsınlar. Bunlardan birini seçip içlerindekileri
olduğu gibi, gizlemeden, apaçık yazsınlar.
Oysa ülkemizde laik iz diyen masonik mihrakların hiçbirinin, laikliğin
batıdaki gerçek manasını yazmaya, uygulamaya cesaretleri ve istekleri yoktur.
Nitekim laikliğin, Kemalizm’in ve Atatürkçülüğün Türkçe manasını yazarlarsa,
köleler zulmün merkezi emperyalizme ve siyonizme başkaldırırlar. Dolayısıyla bu
mihrakların vurgunlarını, talanlarını, entrikalarını sona erdirerek, ülke yönetiminde
‘’egemenlik kayıtsız şartsız hakk adına milletindir’’ sözünün icraata geçmesini
sağlarlar.
Türkiye’de bu hain, istismarcı mihraklar, ezilen halk yığınları olan köleleri,
gerçek manası açıklanmayan Kemalizm, Atatürkçülük ve laiklik kırbaçlarıyla sürekli
dövüyorlar. Kim banka ve medya patronlarının vurgununa karşı çıkıyorsa, Atatürk
düşmanı, laiklik düşmanı; kim hırsızlığa karşı çıkıyorsa, Atatürk ve laiklik düşmanı;
kim kerhanelerin açılmasına ve kadınların sermaye aracı olarak kullanılmasına karşı
çıkıyorsa hemen Atatürk düşmanı damgasıyla vatan haini ilan ediliyorlar. Laiklik ve
Atatürkçülüğün Türkçe manasını anayasalarına yazarlarsa köleleri ne ile
kırbaçlayacaklar ve ne ile susturacaklar?
Laikliğin ve Atatürkçülüğün Türkçeleştirilmesine cesaret edemeyenler, o
halde daha kolay olan alanlarda neden Türkçeleştirmeye cesaret edemiyorlar?
Örneğin Müslümanların ezanıyla, ibadetleriyle uğraşacaklarına, müzik
notalarını Türkçeleştirsinler. ‘’do, re, mi, fa, sol, la, si, do’’ ne anladınız bunlardan?
Türkçeleştirseler ya ‘’do ‘’ yu.’’ O Türkçeleşmezmiş, o uluslar arası sembol muş’’
diyorlarsa biz de bu ezandan rahatsız olanlara diyoruz ki ‘’ Ezan da, yani Allah’u
Ekber ‘’ de Müslümanlar arası bir semboldür oda değişemez.
Senfoni
orkestrasını
‘’opera’’
ve
‘’bale’’yi
Türkçeleştirsinler.
Cumhurbaşkanlığı senfoni orkestrası ibarelerinden ne anladınız. Senfoni kelimesi
var mı Türkçe de. Senfoni, orkestra, opera ve bale kelimeleri Kaşkarlı Mahmut’un
divan-i Lügat-i Türk (Türk dilleri sözlüğü) eserinde var mıdır? Veyahut Yusuf has
Hacib’in Kutadgu Bilig adlı eserinde var mıdır? Bu kelimeleri bu eserlerde buldular
da, ezanı ve ibadetleri Türkçeleştirmeye uğraşıyorlar.
21

Her sene bütçede,40 bin köye ayrılan içme suyu parasının iki katı, küçük bir
mutlu azınlığın eğlencesi için, senfoni, opera ve bale faaliyetlerine ayrılıyor. Bir
görevlisinin maaşı 6 sene önce iki bin marktı. Bu alanlarda binlerce görevli var,
sanki fabrika…
Opera, bale ve senfoni orkestrasında ne dinliyor ülkemizi sömüren burjuva
sınıfı? Mozart müziği… Bunların fakir halkımıza, işsizler ordumuza, evlenemeyen
yoksul gençlerimize ne faydası vardır? Bütün bunların, ezilen, sömürülen
milyonlarca, işçimize, memurumuza, emeklimize, köylümüze ne faydası vardır?
Rize mitinginde cumhurbaşkanına ‘’ kar eden çimento fabrikalarını, ipragazı
Fransızlara peşkeş çekeceğinize, senfoni orkestrasını, bale ve operayı özelleştirin.
Dinlen parasıyla müzik dinlesin. İlla zurna dinleyeceksen, sana Konya mehter
takımını göndereyim, bedava dinle. B fakir milletin parasını eğlenceye
harcayamazsınız’’dedim diye cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla hakkımda bir
dava daha açtılar. Ne yapalım ‘’doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar’’
İlla Türkçe ezan, illa Türkçe ibadet diyorlarsa, o zaman Kürt kardeşlerimiz de
‘’biz de Kürtçe ezan ve Kürtçe ibadet istiyoruz’’ deme hakkına sahip olmazlar mı?
‘’isteyemezler efendim, o zaman vatan haini, bölücü olurlar’’ diyecekler. Neden
vatan haini ve bölücü olsunlar ) Türk insan da, Kürt insan değil mi? Türkçe nin rabbi
Allah da, Kürtçenin rabbi başka mı? Bütün insanları ve lisanları Allah yaratmıştır. O
da isteyebilir, onun da doğal hakkı olmuş olur. Ülkelerin resmi dilleri yanında, her
insanın doğuştan kendisine verilen ana dilini kullanma hakkı vardır. Yüce dinimiz
İslam a göre, yaratılıştan insanoğluna verilen, görme, işitme, yürüme, düşünme,
yaşama, çalışma evlenme ve konuşma gibi en doğal haklarını gasp etmek şirktir ve
zulümdür.
Türkçe ve Kürtçe ezan olursa, Karadeniz de ki temel de ‘’ bende isteyirum,
Lazca bir ezan ‘’’der. Çerkez Çerkezce, gürcü gürcüce, Abaza Abazaca, alman da
almanca… Herkes kendi dilinde ayrı bir ezan! Müezzin kardeşlerim üç saatte
inemezler minarelerden aşağıya! Hepimize Allah’u Ekber ezanı yetmiyor mu? İşte,
müzik notaları ve tıbbi terimler nasıl uluslar arası değişmez sembollerse, ‘’Allah’u
Ekber’’ ifadesi de İslam âleminin değişmez, birleştirici ve kaynaştırıcı bir
sembolüdür.
İstiklal marşımızın şairi merhum Mehmet Akif Ersoy:
‘’Bu ezanlar ki, şahadetleri dinin temeli,
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli’’
İfadeleriyle, İslam dininin temeli olan ‘’Allah’u Ekber’’ ile başlayan ezanın Hz Bilal
ruhu ve lisanıyla okunmasını şart koşarak, Türkçe ezan tartışmalarına en veciz
cevabı vermiştir.
Buna rağmen hala Müslümanların ezanından rahatsız olanlara çözüm önerim:
Ülkemdeki sarhoşum, sosyete bacım bile ezanı duyunca etkilenir, hatta ağlar… Oysa
ezandan rahatsız olanlar, bir avuç kelaynak kuşu kadar sayıları az olan burjuva sınıfı
küçük bir mutlu azınlıktır. Allah-u Ekber den rahatsız olanlara tavsiyem, ezan sesi
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olmayan bir ülkeye gitsinler veya medeniyetin ve insanlığın gereği olarak,
milletimizin inancına saygılı olsunlar. Çünkü bizler inançlı ve medeni insanlar
olarak, başkalarının inanç ve düşüncelerine her zaman olduğu gibi saygılıyızdır.

DİNDE REFORM SİHİRİ
‘’ Dördüncüsü, dinde reform yapalım, sihiridir’’
‘’Din çağın şartlarına ve ihtiyaçlarına göre yenilenmelidir’’ propagandalarıyla
yine gündem saptırmak ve dine yöneliş hareketlerinin hızını kesmek istiyorlar.
Bu çağdaş reformistler İslam dinini yenileyeceklermiş! Tıpkı papazların Hz İsa ya
gelen dini tahrif ettikleri gibi, yüce İslam’ın da aynı reform oyunlarıyla aslını
bozmak istiyorlar.
Taşıtlar eskidiği zaman rektifiye edildiği gibi, bunlara göre Allah’ın son ve en
mükemmel dini İslam da güya eskimiş bir haldedir. Rektife edilerek yenilenmesi
lazımmış! Örneğin, yapacakları bu yenilikle kadınların sosyal hayata daha fazla
girmeleri sağlanabilecekmiş! Yapacakları bir başka yenilikle de kadınlar cenaze ve
Cuma namazlarına gelebileceklermiş! Hayızlı değilken namaz ve oruç ibadetlerini
yerine getiremeyenler, bu formatla hayızlıyken dahi namaz kılacaklarmış!
Rektifiyeye İslam’ın değil, devrim yobazlarının kafalarının ihtiyaçları vardır.
İslam’ın tüm hükümleri eskimeyen yenidir. Kur’an-ı Kerim’i her okuyuşumuzda
bilgi eksikliğimiz ortaya çıkar. Kur’an-ı Kerim insan düşüncesini yenileyen ve
besleyen bir kitab-ı ilahidir.
Tahrif olunan, reforma uğrayan İncil’in, Tevrat’ın ve Zebur’un tamamını
ezberleyebilen yeryüzünde tek bir hafızı ve âlimi yoktur. Ama Arapça bilmediği
halde yedi yaşında bir Türk, Kürt, Çinli, Japon, İngiliz, Afrikalı, Amerikalı çocuk,
altı yüz sayfalık Kur’an-ı Kerim’i ezberleyebiliyorsa, bu Kur’an-ı Kerim’in insan
sözü değil, Allah kelamı oluşunun en büyük delilidir.

Kadınlar Cuma ve cenaze namazlarına gidebilir mi?
Dinde reform sihirinin bir örneği, ‘’kadınların cuma ve cenaze namazına
gitmesi gerektiği’’ iddialarıdır. Sanki yüce dinimiz İslam bunları yasak etmiş ta, dini
Rektife ederek kadınlarımıza bu hakkı verme mücadelesi yapıyorlar.
Emperyalizmin ve siyonizmin içimizdeki karakolları, din, inanç, sermaye, alın
teri ve özgürlükler düşmanı bir kısım medyanın, kadınların Cuma ve cenaze
namazlarına gitme kampanyalarında zerre kadar samimiyetleri varsa; önce
erkeklerin Cuma namazına gitme hürriyetinin mücadelesini vermeleri gerekir.
Türkiye’de erkek memur ve işçiler amirlerinden izinsiz Cuma ya gidebiliyorlar mı?
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Cuma namazına giden subaylar ordudan sorgusuz, sualsiz, mahkemesiz ihraç
ediliyor. Oysa ‘’ Sadece Cuma namazı vaktinde resmi daireler tatil edilsin’’ şeklinde
kanun teklifi veren bir milletvekilinin mensubu olduğu bir parti kapatılıyor… Bu
zulümlere sessiz kalan medya mı hanımların Cuma namazına gitme haklarını
düşünüyor? Hayır! Bunların hepsi düzmece oyunlardı. Zira erkeklerin bile Cuma
namazına gitmesinin engellendiği ülkemde, özgürlükler kısıtlandığı için Cuma
namazının farz olma şartlarına gölge düşürmektedir.
Çünkü âlimlerle iftar yapan, Taksim’e cami yapmak isteyenlere destek veren,
ülkeyi bağımsız ve lider bir ülke yapmak isteyen başbakan yasaklanıyor ülkemde.
Şiir okuyan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, onca hizmetine rağmen hapse
atılıyor ülkemde. Mescid-i aksa mızı savunan bir yazarımız 17 yıl hapse mahkûm
oluyor ülkemde. Her birini sıralasan, sığabilir mi bu satırlara?
Hırsıza, vurguncuya, talancıya, cinsi sapığa, katillere, çetelere özgürlük var;
mazluma, ezilene, sömürülene özgürlük yok ülkemde. Kerhane açma hürriyeti var,
zikir hane (tekke) açma hürriyeti yok. Dans hürriyeti var, zikir hürriyeti yok. Pazar
hürriyeti var, Cuma hürriyeti yok. Miladi yılbaşı hürriyeti var, hicri yılbaşı hürriyeti
yok. Özgürlüklerin bu denli kısıtlandığı ülkemde, değil bayanların, erkeklerin bile
Cuma namazını kılıp kılamayacakları tartışma konusudur.
Nitekim İslam dinine göre kölelere Cuma namazı farz değildir. Sadece hür,
özgür insanlara farzdır. Din, vicdan, düşünce, namus, ticaret, alın teri vb.
hürriyetlerinin olmadığı bir ülkede, aslında hiçbir Müslüman özgürlüklerin hepsi
elde edilinceye kadar Cuma namazı farz değildir. Erkek ve kadın herkese, maddi ve
manevi güçleriyle; kalemiyle ve diliyle kültürel ve siyasi bir mücadele farz olur.
Onun için Cuma namazının farziyeti şüpheye düştüğünden dolayı fazladan, altı rekât
‘’tedbir namazı’’ kılıyoruz.
Bu sihirli propagandaların asıl maksadı, günümüzde süratle İslam’a koşan
gençlere büyü yapmak ve kafalarında şüphe uyandırmaktır. Yani bu çarpıcı yayınlar
karşısında, Müslüman gençlerin ‘’ İslam,1400 senedir kadının Cuma ve cenaze
namazlarına gelip gelemeyeceğini unutmuş, Hayızlı namaz kılıp kılamayacağını
tespit edememiş bir din mi acaba? ! Bu basit konuları tespit edemeyen bir din, bizim
sosyal, siyasi, ekonomik hayatımızı nasıl yönlendirebilir?’’ şeklinde bir şüpheye
düşmelerine ve dinden soğumaları için, sinsi misyoner yalanlar uydurmaya
çalışmaktadırlar. Örneğin hacca gidenler bu sihirli yalanları çok iyi bilirler. Gidecek
olan Müslümanlarda bu kampanyaların asıl maksatlarını hemen anlayacaklardır.
Mekke-i mükerreme ve Medine-i münevvere’ye gidince,1400 senedir
kadınların da cenaze ve Cuma namazı kıldıklarını göreceklerdir.1400 seneden beri
Mekke de ve Medine de arzu eden kadınlar cenaze ve Cuma namazlarına
katılmaktadırlar. İslam ın neden yenilenmeye ihtiyacı olsun? Bu reformistler bu
anlattığımız bilmiyorlarsa, bu meselenin gerçeğini öğrenip, cahillikleri sebebiyle
devam ettikleri fitneye son vermeleri gerekir. İslam bu meseleleri ve bütün
problemlerimizi kitab (Kur’an-ı Kerim) sünnet(hadis-i şerif), icmal ve kıyas(içtihad)
ilacıyla çözmüştür.
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Kadınlar Cuma ve cenaze namazlarına isterlerse giderler, istemezlerse
gitmezler. Allah onlara bu konuda bir sorumluluk yüklememiş, mecbur etmemiştir.
Çünkü kadının yükü zaten ağırdır; o anadır, eşinin dert ortağıdır. Kadın nasıl her
yere koşacak? Yavrusunu karnında taşımaya, doğurmaya, onu büyütmeye, bakmaya
ve eşinin ihtiyaçlarına yetişmeye çalışan kadına bu eziyet olurdu. İslam kadınların
cenaze ve Cuma namazlarına gitmelerini kendi iradelerine bırakmıştır. Tıpkı hayız
sebebiyle rahatsız olan kadına, bazı ibadetlerde özel izin verdiği gibi. Örneğin
oruçta, namazda ve haccın ağır kurallarından tavafta mecburi izin vermiştir. Basit bir
nezleye yakalanan erkekler, doktordan rapor alarak dinlenme hakkına sahip olurken,
hayızlıyken devamlı kan kaybeden kadınların da nezleli biri kadar dinlenmeye
hakları yok mudur? İşte yüce dinimiz İslam, bu ve buna benzer hastalık sebebiyle
rahatsız olan kadınlara, ibadetlerde ve hayatın diğer alanlarında kolaylılar
sağlayarak, kadın haklarının en güzel örneğini sergilemiştir.

Kadınların sosyal hayattaki yeri
Reformistlerin ‘’ İslam’da kadının sosyal hayatta yeri yoktur’’ şeklindeki
görüşleri maksatlı ve tutarsızdır. İslam dininin en önemli emirlerinden ‘’onların
işleri istişare iledir’’10 ayetinin gereği olan istişare ve şura, kadına da, erkeğe de
farzdır. Aşağıda Asr-ı saadetten vereceğimiz ilginç örnekler kadının sosyal hayatta
günümüzden daha fazla söz sahibi olduğunu belgelemektedir.
Örneğin Cuma namazı siyasi ve sosyal bir namazdır. Yani kişilerin
yöneticilerini denetleme imkânının olduğu bir namazdır.’’Ey iman edenler! Cuma
günü namaza çağrıldığınız zaman hemen Allah’ı anmaya koşun ve alışverişi
bırakın. Eğer bilmiş olsanız, bu sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınca artık
yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan isteyin. Allah’ı çok zikredin. Umulur ki
kurtuluşa erersiniz”11 buyuran Cenab-ı Hakk, bizim iki rekât namaz kılmamız için
neden ticareti, eğitimi ve sosyal hayatı Cuma vaktinde durdursun? Cuma aksiyonu,
sadece bir namaz değil; o ayrıca erkek ve kadınların katılacakları sosyal ve siyasi bir
haftalık kongredir. Millet idarecisini her hafta denetlerse, toplumda adaleti ve barışı
sağlamak kolaylaşır. Onun için Cuma, toplumun geleceği açısından önemli bir
ibadettir. Asr-ı saadette Cuma namazlarında hutbeleri yöneticiler okuyordu, halk ise
denetliyordu. Bu uygulamayı İslam tarihinde ilk defa Emevi Meliki Yezid kaldırdı.
Allah resulünün biricik torunlarından Hz Hüseyin’in(r.a) Kerbela da şahadetine
rağmen Yezid e biat etmemesinin sebeplerinden birisi budur. Hz Hüseyin (r.a)
‘’şura’yı (millet meclisini) kaldırana ben biat ve itaat etmem. Halkın idarecisini
seçmediği bir halifeyi tanımıyorum’’ dedi. Bunu kim diyor? Hanımlarıyla,
evlatlarıyla ve sadık yarenleriyle Kerbela’da, zalim Yezidi düzene karşı mücadele
eden ve bu uğurda şahadete razı olmuş Hz Hüseyin (r.a) söylüyor. Hz Hüseyin (r.a)
bu davranışıyla her müslümanın örnek alması gereken büyük bir Kahramanlık örneği
sergilemiştir.
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Asr-ı saadette bir mücadele örneği daha…
Sahabeden Evs bin Sabit’in eşi Havle (r.a) ağlayarak Mescid-i Nebevi’ye
geldi.’’ Kocam zıhar yemini (12) ile beni ebedi olarak boşadı. Ey Allah’ın Resulü.
Ben kocamı seviyorum, ona dönmek istiyorum. Beyim de beni seviyor. Kaldır zıhar
cezasının hükmünü yuvama döneyim !’’ dedi.
Zıhar nedir? zıhar, erkeğin eşine kızarak ‘’ sen bana anamın sırtı gibi haram
olasın’’ diyerek yemin etmesidir. O ana kadar İslam öncesi bu sözün örfi cezası, eşin
ebedi boş olmasıydı. Sahabe bunun üzerine kızmış, karısına demiş ki ‘’ sen bana
anam gibi olasın’’. Şu halde ana haram, hanım da haram oldu. Hanımı kıyamete
kadar boşadı. Geri dönüş de yoktu. Öbür şekildeki boşanmaların geri dönüşleri,
çeşitli şartları var, zıhar yemininde ise yoktu.
‘’ Kaldır bu hükmü, kocama dönmek istiyorum’’ diyen yaşlı kadına Allah’ın
Resulü’nün cevabı’’Ayet gelmeden ben bu örfü ve âdeti kaldıramam, git eve, ayet
gelirse haber veririm’’ şeklinde oldu.
Sahabe kadın ise ‘’gitmem ey Nebi-i Muhterem, kocama dönmeden
gitmeyeceğim. Madem senin yetkin, gücün bu kadar bende kâinatın Rabbine
kaldırıyorum elimi’’ dedi ve ‘’ Allah’ım, Resulün kaldıramadığı bu örfü, âdeti sen
kaldır’’ diye dua etti. Rabbimiz o ağlayan kadının feryadına anında cevap verdi. O
anda Cebrail (a.s) Mescid-i Nebeviye geldi ve Hz Muhammed Aleyhisselam’a bizler
ve kıyamete kadar bütün kadınlara örnek olacak’’mücadele’’ suresini hediye etti.
‘’(Ey Habib’im) kocası hakkında senle tartışan ve Allah’a şikâyette
bulunan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah zaten konuşmalarınızı işitir.
Çünkü Allah; her şeyi işitendir, görendir. İçinizden ‘’ zıhar yaparak
karılarından ayrılmak isteyen kimseler bilsinler ki; o kadınlar onların anaları
değildir. Anaları ancak onları doğurmuş olanlardır. Bununla beraber onlar,
gerçekten çirkin ve asılsız bir söz söylüyorlar. Muhakkak ki Allah, affeden ve
bağışlayandır.
Kadınlara (nikâhlarını kendilerine haram kılmak suretiyle) zıhar
yapanlar, sonra dediklerini geri almak için eşlerine geri dönecek olanlar
birbirleriyle birleşmeden (cinsi münasebete bulunmadan) önce bir köleyi
hürriyete kavuşturmak gerekir… Buna imkân bulamayan kimse (eşine) temas
etmeden, önce aralıksız olarak iki ay oruç tutmalıdır. Buna da gücü yetmeyen
60 fakiri doyurur. Bu cezayı hafifletme Allah ve Resulü’ne inanmanızdan
dolayıdır. Bunlar Allah’ın hükümleridir. Kâfirler için acı bir azap vardır’’13
Bu ayetler inince Allah Resulü gülerek ‘’müjde ey kadın, Allah örfi yasağı
kaldırdı, kocana dönebilirsin ‘’ buyurdu.
Şu güzel dine bakınız! Bu alınan tedbirle bir yuva kurtulacak; ama bunun
karşılığında da (erkekler aile müessesesine önem versinler ve ailesine saygılı
olsunlar diye) ceza olarak, bir insanın hürriyetine kavuşmasını parasıyla
sağlayacaktır. Kocası köle bulamaz ya da yeterli parası yok ise, ceza olarak iki ay
oruç tutacaktır. Veya oruç tutmaya gücü yok ise, 60 fakiri doyuracaktır. Koca bu
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şartlardan birini yerine getirirse, tekrar evlenebileceklerdir. Bu dine hayran olmamak
mümkün müdür?
Cuma namazlarının kılındığı Peygamber Mescidinde ki şuranın doğal üyesi
hanım kardeşlerimize, bu sure ile ‘’mücadeleci kadın’ sıfatı verildi. Ezilen ve
sömürülen kadın gerçek kimliğini ve özgürlüğünü İslam la tattı. Onurunu ve
haklarını İslam’la elde etti.
1400 sene önce gerçek hak ve özgürlüklerine kavuşan Müslüman kadınların
tersine, günümüzde batılı kadınlar haklarının yarısını dahi daha henüz elde etmiş
değillerdir. Batı’da ve ülkemizde kadın, çikletin, araba lastiğinin ve benzer ticari
malların reklâm aracıdır. Günümüzde kadının çekiciliği, cazibesi ve güzelliği,
kapitalizmin istismar ettiği bir köşe dönme aracıdır. Ama Kur’an-ı Kerim mücadele,
mümtehine, nisa, nur, tahrim, talak gibi surelerle kadına direnme gücü, hakkını
arama yetki ve sorumluluğunu vermiştir. Mücadele kelimesinin Türkçe manası
nedir? Mücadeleci kadın, yani hakkını arayan kadın, ezilmeyen kadın, kendisini
ezdirmeyen kadın… Kur’an-ı Kerim mücadele(mücadele eden, hakkını arayan
kadın) suresiyle kadınlara sıfatlarını yani soyadlarını veriyor. Örneğin ismi Fatma mı
soyadı’’mücadeleci Fatma’’.ismi Leyla mı? Soyadı ‘’mücadeleci Leyla’’…
Ağlayarak kocasını Allah a şikâyet eden kadının sesine cevap veren Allah,
günümüzde üniversite ve İmam Hatip liselerinin bahçelerinde, kafasına cop inen
mücadeleci genç kız kardeşlerimizin ‘’ yok mu bizi kurtaran’’ feryatlarına ve
çığlıklarına cevap vermez mi zannediyorsunuz. Cevap verdiği için sık sık bu
depremler, bu seller, bu trafik kazaları meydana geliyor. Bu felaket ve belaların
birçoğu fakirlerin, gariplerin, mazlumların feryatlarına ve çığlıklarına her zaman ve
her yerde işiten ve gören Rabbimizin cevabıdır.
Akıllanmazsak, tövbe edip hakka dönmezsek, korkarım bu felaketler artarak
devam edecektir.’’insanların bizzat kendi yaptıkları yüzünden, karada ve
denizde düzen bozuldu ki; Allah yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın belki
de (tuttukları kötü yoldan) dönerler. Resul’üm de ki; yeryüzünde gezip dolaşın
da daha öncekilerin akıbetleri nice görün. Onların çoğu müşrik idi’’(14) gibi nice
ayeti kerimeleri, tüm Müslümanların mücadele eden mazlumların sesine kulak
vermelerine, aksi halde felaketlerin artarak devam edeceğini haber vermektedir.

İlk Müslüman kadın tüccar
İslam medeniyetinde kadının sosyal hayatta etkin rolünü gözler önüne seren
bir başka örnek d,ilk Müslüman kadın tüccar Hz Hatice (r.a) annemizidir. Batı da
Rönesans ve reforma kadar, kadın bütün haklarından mahrum idi. Onlar kadını
şeytan olarak kabul ettikleri için, kiliseye dahi girmesine izin vermiyorlardı.
Yıllardır ülkemdeki medeni(!) olduğu iddia edilen kanuna göre, bir kadın
kocasından izin almadan hiçbir iş veya sanatla iştigal edemezken (15), benim
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peygamberimin hanımı Hz. Hatice annemiz ise ilk kadın tüccar olarak tarihe
geçmiştir.
Kadının sosyal hayattaki mücadelesine bir örnek de, devrin İslam devlet
başkanı Hz. Ömer’in (r.a) bir Cuma günü minberde devlet reisi sıfatıyla müminlere
hitap ederken, camide bulunan yaşlı bir kadınla yaptığı konuşmadır. Sahabe kadın ‘’
sus ey halife sus! Seni dinlemiyorum. Şu giydiğin elbiseyi nereden buldun bunun
hesabını ver. Dün bu kumaş ganimet mallardan dağıtılırken, benim oğluma da
verildi. Ama benim oğluma verilen kumaştan bir elbise çıkmadı. Oysa sen bu
kumaştan elbise diktirmiş ve giymişsin. Bu fazlalığı nereden buldun? Bunun
hesabını ver ‘’ diyor.
Halife Ömer (r.a) kadın böyle sorunca şaşırdı, oğlu Abdullah’a döndü, ‘’sen
izah et yavrum, bu hanıma’’ dedi. Abdullah kalktı ‘’ teyze doğru konuşuyorsun,
hazineden senin oğluna da bana da bu kumaştan dağıtıldı. Kumaştan bana bir elbise
dahi çıkmadı. Baktım, babam her Cuma günü yamalı elbiseyi giyiyor, istedim ki bir
halifenin yeni bir elbisesi olsun. Bunun için ben kendi kumaşımı babama hediye
ettim, onun kumaşı ile benim verdiğimi birleştirip babama elbise yaptık’’ dedi.
Bunun üzerine ağlamaya başlayan kadın Hz. Ömer’den özür diledi ve ‘’ Ey halife,
kalbim tatmin oldu, devam et hutbene’’dedi.
Erkeğiyle, kadınıyla halkın idarecisini hesaba çektiği Cuma namazının
keyfiyeti budur. İşte gerçek Cuma namazı… Şimdi ülkeyi yıllarca idare eden hırsız
iktidarlara’’ yıllardır çaldığınız ve çaldırdığınız, yediğiniz ve yedirdiğiniz devletin
mallarının hesabını veriniz’’deseniz, merak ediyorum acaba kaç senede bunların
hesabını verebilirler?
İşte dinde reform sihiri milletimizden saklanan bu gerçekleri gizlemek içindir.
Dinimiz mükemmeldir, noksansızdır. Çağımızın ve gelecekteki çağların bütün
problemlerine cevap verebilecek, solmayan taptaze bir güldür. Bunun için dinimizin
reforma ihtiyacı yoktur. Ama emperyalistlerin baskı ve zulmünü sürdürmek için
kasden gizledikleri Kur’an-ı Kerim’in ve sünneti seniyyenin hakikatlerini, gerçek
âlimlerin korkmadan halkımıza yeniden anlatma korkusu onları dinde reform
yapılmalıdır fikrini ortaya atmaya itmiştir.

SİYASİ ÜRKEKLİK SİHİRİ
Beşincisi, Müslümanları siyesi mücadeleden soğutma sihiridir.
Yeryüzündeki Müslümanların sayıları çok olmalarına rağmen, kendi
ülkelerindeki bir avuç mutlu azınlığın boyunduruğuna bu sihirle girdiler. Bir futbol
maçında bile kalabalıklar tek başına bir anlam ifade etmiyor. Yüz bin seyirci bir sene
boyunca Gol! Diye bağırsa bir gol bile atamaz. Nitekim golü sahadaki 22 kişiden
biri atar. Tıpkı bunun gibi bizlere zam, enflasyon, baskı ve haksız vergi vb. golleri
bir avuç getirim çevreleri attı. Ve atmaya da devam ediyorlar. Çünkü Müslüman
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kalabalıklar organize olamadıklarından dolayı takım değillerdi. Ticari takımları,
siyasi takımları, kültürel takımları vs. yoktu. Emperyalistler yıllarca rakipsiz, tek
kale oynadılar. Müslümanlar ticaretten, siyasetten ve sosyal hayattan ateşten kaçar
gibi uzaklaştılar. Yıllarca ‘’oyumuzu sarhoşa, rüşvetçiye verelim, dürüst insana bu
dünya da yer yok, iş yaptırmazlar. Köyümüze, kentimize, ilçemize ilimize ve
ülkemize hizmet getirmek istiyorsak; üçkâğıtçıları, iş bitiricileri ve düzenbazları
desteklemeliyiz’’ dediler. Hele ‘’ hoca dan, hacı dan siyasetçi mi olur, siyaset kötü
meslektir. O hacı ya ve hoca ya yakışmaz ‘’ gibi güya gerçek din âlimlerini ve
dindarları yüceltip (!) siyaseti aşağılayarak Müslümanların elinden aldılar. Ve
böylece az sayıyla, çoklara hükmettiler.
Eşsiz önderimiz Hz Muhammed Aleyhisselam ‘’insanlar idarecilerinin dini
üzeredir. Nasılsanız öyle idare olunursunuz!’’ buyurarak, bizleri, kendimiz gibi
olan idarecileri seçmekle görevlendirmiştir. Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’inde ‘’
o gün (ahrette) kadın ve erkek herkesi liderleriyle beraber çağıracağız’’17.
buyurarak, bizleri, birlikte Allah’ın huzuruna gideceğimiz siyasi liderleri
dünyadayken seçmeye çağırmaktadır.
Ve yine Kur’an-ı Kerim ‘’ey iman edenler Allah’a itaat ediniz, Resul’e
itaat ediniz ve sizden olan idarecilere itaat ediniz. Allah size (Kur’an, sünnet,
mal, can ve aklın korunması gibi) emanetleri ehil olanlara vermenizi ve
insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah
size ne kadar güzel öğüt veriyor’’18 ayetleriyle, siyasi iktidarları, ehliyetsiz,
liyakatsiz, inançsız ve kitapsız kadrolara vermeyi yasaklarken; inançlı, dürüst,
doğru, namuslu, kendimiz gibi olan kadroları seçmeyi emretmektedir.
Çünkü İslam iktidarsız yaşanamaz. Bu iktidar sadece Müslümanların
ülkelerindeki iktidarı değildir. Yeryüzünün gerçek Yeni Dünya Düzeni iktidarıdır.
Yeryüzünde süper güç olmadan, akıl, mal, can, namus ve inanç özgürlüklerinin tam
anlamıyla sağlanması mümkün değildir. Nitekim peygamberler de inkılâplarını
iktidarlarıyla gerçekleştirmek için başka diyarlara hicret yapmak zorunda
kalmışlardır.
Namazın da, orucun da, örtünün de, helal kazancın da, hayır yapmanın da,
iyiliğe motor ve kötülüğe fren olmanın da yolu siyasi iktidardır. Velhasıl bütün
kulluk görevlerinin sigortası, yeryüzünde dürüst ve inançlı kadroların iktidara
gelmesine bağlı olduğunu ‘’onlar ( o müminler) ki eğer kendilerine yeryüzünde
iktidar verirsek,namazı kılarlar,zekâtı verirler,iyiliği emreder ve kötülükten
yasaklarlar’’19 ilahi mesajı,açık ve net olarak ortaya koymaktadır.

İslam’ın siyasallaştırılması safsatası
Cenab-ı Hakk :’’insanlardan öyleleri vardır ki; dünya hayatı hakkında
söyledikleri senin hoşuna gider. Hatta böylesi kalbinde olana(samimi olduğuna)
Allah ı şahit tutar. Hâlbuki o, hasımların ( düşmanların)en yamanıdır. O (Allah
düşmanı) dönüp gitti mi, (bir işbaşına geçti mi) yeryüzünde ortalığı fesada
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vermek, terör çıkartmak, ekinleri tahrip edip, nesilleri bozmak için çalışır.
Allah bozgunculuğu sevmez’’20 ayetiyle ilmi, ticari, sosyal ve siyasi iktidar
alanlarını, vatan, millet ve din düşmanlarına bırakanların, kendi elleriyle, kendi
geleceklerinin ve nesillerinin yok olmasına sebep olduklarını, terör, açlık ve sefalet
ortamına yol açtıklarını bariz bir şekilde haber vermektedir.
‘’ Biz aslında İslam a, başörtüsüne karşı değiliz, biz İslam ın siyasallaşmasına
karşıyız’’ safsatasıyla halkı sihirlemeye çalışan bu masonlar, kalplerinde ki İslam a
olan kin ve nefretlerini gizlemeye ve halkı aldatmaya çalışıyorlar. İslam’ın
siyasallaşmasına karşıyız demek, Müslümanların iktidarda, yönetici ve amir
olmalarına karşıyız demektir. Kendi devlet evinde yüzde doksan dokuzuyla ev sahibi
olan biz Müslümanlar emir alan memur, yüzde bir olan mutlu azınlıklar da emir
veren amir olacak demektir.
Ben siyasete karışmam diyen günümüz müslümanına, bediüzzaman Said-i
Nursi hazretlerinin mahkemede verdiği şu meşhur cevap en güzel derstir. Hâkim ‘’
sen dini siyasete alet etmişsin, doğru mu ?’’ diye soruyor. Bediüzzaman ; ‘’Hâşâ ‘
dini siyasete alet etmek haramdır. Ondan Allah a sığınırım, siyaseti dinin hizmetine
vermek ise, o benim ve her müslümanın mesleğidir.’’ Diye cevap veriyor. Yani din
siyasete değil, siyaset dine hizmet etmelidir.

MABET SİHİRİ
Altıncısı‘’Türkiye’de siyaset, camiye ve okula sokulmamalıdır ‘’sihiridir.
‘’Siyaset camiye, okula, kışlaya sokulmayacak’’ dediler. Sözde buralarda
siyaset olmayacaktı.
Bu sihir öylesine sinsice bir şekilde yapılıyor ki; insanların etkilenmemeleri
çok zordur. Yıllarca bu sihrin etkisiyle uyuşturulan cami cemaati sözünde durdu;
camide iktisadi ve sosyal olayların anlatılmasına karşı çıkarak,günün olaylarına
Kur’an ve sünnet ışığında yorum yapan alimleri susturdu ve şikayet etti.fakat buna
karşılık kışla ve okul sözünde durmadı.
Siyaset kışladan ne zaman dışarı çıktı ki; yeniden sokulsun? Kışla siyasetten
ne zaman uzaklaşmıştır ki? Ordunun en üst kademesi olan genelkurmay başkanlığı
ve kuvvet komutanlıkları başbakanlığa bağlıdırlar(!) Yani amir değil, siyasi otoriteye
bağlı memurdurlar. Bu mevkide bulunanların siyasi konularda demeç vermeleri,
yorum yapmaları, itham ve iddiada bulunmaları kanunlara göre mümkün değildir.
Ama gelin görün ki, yıllardır bir siyasetçiden daha fazla siyaset yapıyorlar. Fakat
siyasetçileri ise kendi işlerine karıştırmıyorlar.
Siz hiç Avrupa da, Amerika da genelkurmay başkanlarının siyasi konularda
demeç verdiklerini duydunuz mu? Avrupalı ve Amerikalı genelkurmay başkanlarını
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tanımaz, ismini dahi çoğu kimse bilmez. Bizde ise medya da her gün ‘’ isminin
açıklanmasını istemeyen bir üst düzet komutan’’ şifresiyle devamlı başörtüsüne,
dine imana, Müslüman’a saldıran demeçler yayınlanmaktadır.
Siyasi alana müdahale ettikleri gibi, ticari sahaya da süngülerini
sokmaktadırlar. Bir yanda ‘’ yeşil sermaye, İslami sermaye ve de irticai sermaye’’
yaftalarıyla Anadolu aslanlarının ticari sahadaki gelişmelerini engellemeye
çalışmaktadırlar. Diğer yandan da, emekli olduklarında, hemen ikinci bir gelir kapısı
olarak ta, getirim çevrelerinin, holdinglerin yönetim kadrolarında görev
üstlenmektedirler.
Almanya da kayıtlı 50 bin Müslüman işadamı olmasına rağmen, Almanya
milli güvenlik kurulu(!) BÇG kurup bu gelişmeyi önlemeye teşebbüs etmezken,
hatta Müslüman işadamlarına destek verirken, bizim ülkemizin milli güvenlik
kurulunda, Müslüman işadamlarının ekonomik yatırımları terör suçu olarak kabul
edilmektedir.
İşadamlarının evleri gece yarıları basılıp. Yataklarında apar topar alınarak
devlet güvenlik mahkemelerinde ödüllendirilmektedir(!). azılı katilere, teröristlere
yakalandıklarında gösterilen saygıyı, insani davranışı; Müslüman işadamlarına,
siyasilere, yazarlara ve düşünce suçlularına (!) çok görmektedirler.
Okula da siyaset girmiştir. YÖK 21 ve ona bağlı üniversitelerin çarpık
uygulamaları siyasi değildir de nedir? YÖK siyaset yapıp, insanları partisine,
düşüncesine inancına ve kıyafetine göre ayırmıyor mu?
Yargıya da siyaset soktular.’’Adalet mülkün temelidir’’ prensibini çiğneyerek
bağımsız yargıyı, derin devletin tekeline vermeye çalışmaktadırlar. İnsanların
egemenlik haklarını kısıtlamak için, yargıyı kullanmaktadırlar. Halk seçti, iktidara
getirdi; ama kışla, medya, yargı ve üniversiteler dörtgeni egemen güçlerin etkisiyle
halkın iradesi hiçe sayıldı. Halkın seçtiklerini hiçe sayarak, partilerini kapatarak
kendi lobi ve localarında oluşturdukları senaryolarla, halka rağmen küçük bir mutlu
azınlığın iktidarını korumaktadırlar.
Bugün, dünyadaki siyasi, sosyal ve iktisadi olayları yorumlamayan ve
tartışmayan mabet olarak sadece camileri gösterebiliriz. Fakat başka dinlerdeki
bütün mabetler, toplumun hayatı üzerinde etkilidirler. Örneğin İstanbul da ki fener
patrikhanesinin kendilerine Bizans devleti statüsü verilmesi resmi çalışmaları halen
devam etmektedir. Ülkemizde, ekonomide tekelci sermayenin patronu olan bir kişi
ile birlikte 1997 yılında Trabzon açıklarında bir gemide yunan papazlar gizli bir
toplantı yaptılar. Çevre korunması adı altında yapılan bu toplantıdaki asıl amacın
Karadeniz Rum Pontus devleti hayallerini hayata geçirmek olduğunu herkes
bilmektedir.
Almanya okullarının çoğunda eğitim müfredatını kiliseler hazırlamaktadır.
Dünya da kiliselerin, sinagogların, tapınakların okulları, hastaneleri, basın yayın
kuruluşları, ticari şirketleri, partileri vardır. Yani sosyal hayatın hemen her alanda
etki ve yetkilerini devam ettirmektedirler.
Bu kuruluşların kurulmasına, yönetilmesine izin verilmeyen, siyasi ve güncel
meselelerim konuşulmadığı tek yer, İslam âleminin mabetleri olan camilerdir.
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Bunun nedeni de ‘’ siyaset camiye, okula ve kışlaya sokulamaz’’
Müslümanların sihirlenmeleridir.

yalanlarıyla

Camilerimizi asıl fonksiyonlarından uzaklaştırıyorlar
Camilerde İslam âlemiyle ilgili siyasi, iktisadi ve sosyal olaylar anlatıldığında;
siyonizm sihirinin etkisi altındaki bazı cami cemaatinin ‘’ hocam, oruçtan, namazdan
bahsetsene, faizden sana ne, Filistin in yeri mi burası? Aşırı gitme, ne diye
Kosova'dan bahsediyorsun? Siyasi konulara girme… ‘’ şeklindeki itirazları hala
devam etmektedir. İşte bu anlayış emperyalizme köleliği de devam ettirmektedir.
Hâlbuki Allah ın Resulü Hz Muhammet (s.a.v) efendimiz siyasi, askeri, sosyal ve
ekonomik konuları mescidi nebevi de ve hastane, aşevi, hamam, ticarethane vb. gibi
sosyal kurumlarla devletin yükünü hafifletmişlerdir.
Günümüzde ise bu işlevi kiliseler, sinagoglar üstlenirken; bizim camilerimiz ise
maalesef sadece namaz kılınan yerler( namazgâh) haline getirilmiştir. İslam
âlemindeki camilerimiz hakkı duymayan, duyurmayan ve görmeyen, sağır, dilsiz ve
kör toplum meydana getirme mekânına dönüştürülmüşlerdir.
Camilerimizi asli fonksiyonlarından uzaklaştıranlar ‘’ Allah ın mescitlerinde
(mabetlerinde) onun adının ( İslam düzeninin) anılmasına engel olan ve onların
harap olmasına çalışandan daha zalim kimdir? Mescitler şüphesiz Allah ın
dır.(oralarda yalnız Allah ın nizamı konuşulur) Allah tan başka (ilahlaştırdınız)
hiç kimseye yalvarmayın ( başkalarına kulluk etmeyin ve onlardan medet,
kurtuluş beklemeyin) ‘’23 ayetleriyle sert bir şekilde uyarılmışlardır.

NEMELAZIMCILIK SİHİRİ
Yedincisi ; ‘’zulme ve zalime karşı nemelazımcılık yapılması’’ sihiridir.
‘’Etliye sütlüye karışma, sen mi kurtaracaksın bu memleketi? Konuşmasaydın,
şiir okumasaydın ne olurdu, bak gördün mü, bu kadar cezaya çarptırıldın? Onların
yanında durma, seni de cezalandırırlar’’ gibi sözlerle yıllarca köleleri uyandırmaya
kalkan öncülere halkın desteğini azaltmaya çalışmışlardır.
Peki, halkı kim uyandıracaktır? Evlatlarımıza kim sahip çıkacaktır?
Vurgunlara, talanlara ve zulümlere kim dur diyecektir? Melekler mi gelecek veya
neslimize, nefsimize ve ülkemize bizler adına başkaları mı sahip çıkacaktır?
İşte bu ‘’nemelazımcılık’’, “bana ne kardeşim, ben etliye sütlüye karışmam”
sihiriyle İslam âlemini, özellikle milletimizi uyuşturmak istediler. Hâlbuki İslam dini
sorumsuzluğu, nemelazımcılığı şiddetle reddetmektedir. Örneğimiz ve önderimiz Hz
Muhammed (s.a.v) , “Müslümanların işlerine (problemlerine ve ihtiyaçlarına) önem
vermeyen, ilgi göstermeyen bizden değildir” diye buyurmaktadır. Bu hadis bize,
doğudaki bir müslümanın acısını batıdakinin; batıda acı çeken bir müslümanın
acısını da doğudakinin duyması gerektiği mesajını vermektedir.
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Yine “Ey ümmetim, hepiniz bir gemideki yolcular gibisiniz. Yolcular
içerisinde alt katta gemiyi delmeye çalışanlara mani olmazsanız, onlarla birlikte
boğulurunuz” buyurarak müslümanın yeryüzünde her şeyden sorumlu olduğunu
hatırlatmaktadır.
Ecdadımız cesur, adil ve şahadete âşık olduğu dönemlerde şanla ve şerefle
süper güç olmayı başardı. Yine ecdadımız bugünkü işini yarına bırakmaz, hiç
ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi de ahiret hazırlığını yapardı. Ve
Allah adına yeryüzünün halifesi sıfatıyla 24 her şeye karışırdı. Torunlarına da:
“evladım, bir mıh bir nalı, bir nal bir tırnağı, bir tırnak bir ayağı, bir ayak bir atı, bir
at bir komutanı, bir komutan bir orduyu ve bir ordu bir milleti tarihten siler” sözüyle
de nemelazımcılığın, sorumsuzluğun felaketlerini anlatırdı. Yani, “Evladım, atın
ayağının altındaki mıhı (çiviyi) iyi çak, bana ne deme! Zira o çivi düşerse, altındaki
nal düşer, tırnak gider. Tırnak gitti mi at düşer; at düşünce de üzerindeki komutanı
düşürür. Komutan ölünce ordunun morali bozulur ve yenilir. Ve böylelikle bir millet
tarihten silinebilir.” derdi.
İşte günümüzde kadın erkek her Müslüman emperyalizme, küfür ve zulüm
düzenlerine karşı atın ayağı altındaki çivi kadar duyarlı olmazsa beklenen zafere ve
bayrama nasıl ulaşacağız?
Sahipsiz vatanın batması haktır,
Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır
Artık bu zulme ve zalime karşı nemelazımcılık sihiri bozuluyor.
Ülkemizde tanınmış bir protest müzik sanatçısına, “Peygamber denilince
aklına ne gelir?” diye sorulunca, “ Peygamber denince aklıma, zalime zulme baş
kaldıran bir yiğit gelir” diyerek verdiği cevabı duyunca gençler arasında sihirlerin
etkilerinin azalmaya başladığını görerek sevindim. Bu soruyu bugünkü cami
cemaatine sorsanız, nasıl bir cevap alabilirsiniz? Çoğu: “ Peygamber denince aklıma
namaz kıldıran imam, orucu, haccı tarif eden vaiz gelir” diye cevap verir. Neden
namaz kıldıran? Çünkü günümüzde birçok Müslüman a göre dünya işi ayrı, din işi
ayrıdır. Peygamber din işine karışır, dünya işine ise başkaları… Evet, günümüz
Müslümanlarının çoğunun Peygamber e bakışı maalesef budur.
Şimdi sanatçının cevabını bir daha okuyalım. “ Peygamber denince aklıma,
zalime ve zulme baş kaldıran bir yiğit gelir.”
İşte değişmeyen doğru budur. İbadetlerin temeli de budur. Namaz zulme,
Tağuta, işkenceye, emperyalizme baş kaldırma ibadetidir. O, bir robot gibi yatış
kalkıl değildir. Allah bizlere beş defa zulme ve zalime karşı kıyam tatbikatı
yaptırıyor. Namazda “ Benim bu başım Allah’tan başkasına eğilmeyecektir. Ban
secdeyi yalnız Allah a yaparım. Kula, paraya, kadına, şöhrete değil, yalnız Allah a
secde ederim ve Allah tan başka otorite ve yetki, makam tanımam” diyerek anlımızı
yere koymuyor muyuz?
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Zalime ve Zulme Başkaldıran Yiğitler
Peygamberler büyük liderlerdir. Onlar tartışmasız liderlerdir. Kimse onların
yaptıklarını yapamaz. Onlar en rahat ortamda, en zengin ortamda doğdular veya
büyüdüler. Ama daima gariplerin ve mazlumların yanında yer aldılar ve onların hak
ve hürriyetleri için mücadeleyi, çileyi, hicreti, hatta şahadeti tercih ettiler. Bu
nemelazımcılığı reddeden, zulme ve zalime başkaldıran halk önderlerinden birkaç
misal verelim:
Hz. İsa (a.s.) Kudüs-ü şerifte doğdu. Hz. Âdemi anasız ve babasız yaratan Hz.
Allah, kudretini ve sanatını göstermek için O’nu babasız yarattı. Annesi ise bütün
kadınların en hayırlısı, iffet abidesi olan Meryem anamızdır.
Hz. İsa (a.s.) eğer nemelazımcı olsaydı, haksızlıklar karşısında sussaydı, etliye
sütlüye karışmasaydı, zalime ve zulme başkaldıran bir yiğit olmasaydı, roma
imparatoru olabilirdi. Ama o susmadı, hakk adına her şeye karıştı. Kölelere haklarını
aldırmak için mücadele etti. Ve Roma’nın devlet güvenlik mahkemesi, o’nu “halkı
devlete karşı kışkırtma suçundan vatana ihanetten” derhal çarmığa germe cezasına
çarptırdı. Cezasını infaz ettiler. Hz. İsa (a.s) yı çarmığa gerdiklerini zannettiler.
Hâlbuki Allah ona hala devam eden en uzun hicreti nasip etti. Tekrar gelecek ve
ümmeti Muhammed olarak hicretini tamamlayacaktır.
Hz. Musa (a.s) sussaydı, etliye sütlüye karışmasaydı, firavundan sonra mısır
kralıydı. Çünkü firavun onu sarayında kuş sütüyle besledi ve büyüttü. Ama Hz.
Musa (a.s) zalime ve zulme savaşmayı ve köleleri firavunun zulmünden kurtarmak
için mücadeleyi tercih etti. Sonunda o da firavunun devlet güvenlik mahkemesinde
“ devlete isyan, halkı kışkırtmak ve firavunun ilke ve inkılâplarına karşı gelmek”
suçundan dolayı ölüme mahkûm edildi. Hz. Musa da ezilen halkıyla beraber hicret
etti. Onları yakalayıp verdiği cezayı infaz etmek için takip eden firavun ise
yandaşlarıyla beraber Kızıldeniz de boğuldu. Cenab-ı hakk kızıldenizi Müslümanlar
yol, firavun ve yandaşlarına mezar yaptı.
Hz. İbrahim (a.s) sussaydı, etliye sütlüye karışmasaydı, zalime ve zulme
başkaldıran bir yiğit olmasaydı, Nemruttan sonra belki de ülkesinin kralıydı. Çünkü
babalığı Azer başbakandı; onun yanında sarayda büyüdü İbrahim (A.s). O da şirk ve
sahte ilahlarla mücadeleyi tercih etti. Hz. İbrahim de Nemrutun devlet güvenlik
mahkemesinde “devlete isyan, vatana ihanet, düzenin ilke ve inkılâplarına
muhalefet, halkı kışkırtmak ve putları kırmak” suçlarından ateşe atılma cezasına
çarptırıldı. Karar infaz edildi. Cenab-ı hakk odunları balığa, ateşi de suya çevirerek,
kulu ve dostu İbrahim i yakmadı. O da önce Kudüs-ü şerif e oradan da Mekke-i
Mükerreme de Kâbe’nin temellerinin atılacağı yere doğru kutlu hicrete çıktı.
Ve eşsiz önderimiz Hz. Muhammed (a.s) Mekke-i Mükerreme de Kureyş
kabilesinin bir evladı olarak doğdu. O çok meşhur bir aileye mensuptu. Dedesi ve
amcası Mekke nin reisleriydi. O da sussaydı, etliye sütlüye karışmayıp, zalime
zulme başkaldırmasaydı, Mekke deki site devletinin başkanı olacaktı. O ise
zalimlerin, rabbini inkâr için göğsüne kocaman bir taş koyarak işkence yapmalarına
rağmen, “Allah birdir ve en büyüktür” diyen “köle Bilal” in lideri oldu.
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O büyük insan, ayakları, elleri develere bağlanmış iki taraftan çekilirken, “
acele et ey Allah ın düşmanı Ebu Leheb! Ölüm kararınızı hemen infaz edin, bir an
evvel Allah’ıma kavuşmak istiyorum” diyen, “köle Sümeyye” nin lideri oldu.
Allah’ın son elçisi Hz. Muhammed (a.s) kırk yaşında insanları, hak, iyilik,
barış ve kardeşlik dini olan İslam’a davete başlayınca, kureyşin ileri gelen liderleri “
sen konuşmaya başlayınca halk birbirine düştü, evlerde kavga var, sokakta kavga
var, böldün Mekke’yi, ne istiyorsun sen? Sana ne kadın haklarından, sana ne köle ve
yetim haklarından. Terazimize, tartımıza, ticaretimize, siyasi ve sosyal hayatımıza
yeni bir düzen mi getiriyorsun? Gayen Mekke kralı olmaksa amcan Ebu Talip
hemen ayrılacak; gel kureyşin reisi ol. Güzel kadın istiyorsan en güzelini verelim,
yeter ki bu köleleri ayaklandırma, düzenimizi bozma” dediler.
Eşsiz önderimiz ise “ Güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseniz, Vallahi ben
bu davadan vazgeçmem” deyince ümitlerini yitiren Mekke’nin müşrik Ebu cehil
hükümeti; dar-un nedve devlet güvenlik mahkemesi topladı. Ve peygamberimiz Hz.
Muhammed’i (s.a.v) “ halkı, köleleri, kadınları Mekke müşrik hükümetine karşı
kışkırtmaktan, Ebu Cehil'in ilke ve inkılâpları yerine Allah’ın ilke ve inkılâplarına
davetten ve vatana ihanetten” ölüme mahkûm ettiler. Bu kararı infaz için O’nun
hayatını yok etmek üzere kırk katil kiraladılar. O da diğer peygamberlere gibi kutlu
hicretini Medine-i münevvere de tamamlayarak İslam devletinin temelini attı.

Vatan Haini Damgası
Bütün peygamberler ve onların izlerinden gidenler hep “ vatana ihanet ve
köleleri ayaklandırmak ve zulüm düzenlerine isyan” suçlarıyla itham edildiler.
Tarihin her döneminde sömürü güçleri köleleri ayaklandıranlara vatan haini
damgasını vurmuşlardır.
“Halkı kışkırtmak ve vatana ihanet !” kimler yemedi ki bu damgayı?
Allah Resulü’nün vefatından sonra İslam devletinin halifeleri Hz. Ebu Bekir,25
Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali ve evlatları HZ. Hasan ile Hz. Hüseyin (r.a) adil ve
hakkaniyete dayalı idarelerinden rahatsız olan bir avuç sömürücü, zalim, zorba ve
emperyalist çevrelerce tutulan kiralık katiller tarafından şehit edildiler. Hem de
kimisi camide secdede, kimisi Kur’an-ı Kerim okurken ve kimisi de meydanlarda
katledildiler.
İlmin önderleri, mezhep kurucuları İmam-ı Azam, İmam-ı Şafi, İmam- malik
ve İmam-ı Hanbel hazretleri de, devrin zalim idarecilerinin saltanat menfaatlerine
boyun eğmediklerinden, en ağır işkencelere maruz bırakıldılar. Bazısı şehit, bazıları
da sürgün edildiler. Örneğin o devrin zalim sultanları, İmam-ı Azam dan dan
zulümleri için biat fetvaları istediler. Ve rüşvet olarak da ona Baş kadılık (Adalet
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Bakanlığı) görevini teklif ettiler. İmam-ı Azam, “bu görevi kabul etmiyorum ve bu
fetvayı veremem, ayrıca da size biat etmiyorum” dedi. Zalim sultan ısrar edince,
İmam-ı Azam “ imzalamam, benim biatımla fakir halktan haksız vergi
toplayacaksın, saraylarda içki ve rakkase (dansöz) yapıp eğleneceksin. Böyle bir
bakanlık makamını da kabul etmiyorum” deyince, İmam-ı Azam ı hapse attırdı zalim
sultan.
Seksen yaşındaki İmam-ı Azamı zulme ve zalime isyan suçundan (!) zindana
attılar. Belinden yukarı çırılçıplak soydular ve her gün kırbaçladılar. Bu ağır
işkencelere rağmen ne fetvayı imzaladı ne de bakanlık kabul etti. Ruhunu zalimlerin
kırbaçları altında mevlaya teslim ederken “benim cesedimi, gasıpların, zalimlerin
idaresi altında bulunmayan bir toprak parçasına gömün” vasiyetini yaparak
şehit oldu.26
Bir imam-ı Azam ın hepimize örnek olacak şu onurlu mücadelesine bakınız,
bir de Müslüman ülkelerdeki dini otoritelerin (!) haline bakınız. Türkiye de bir
diyanet reisi var; reis midir nedir bilmiyorum? Roma da ki papaya mektup yazmış…
Dininin kesin ve tartışmasız emri olan Müslüman kızlarımızın başörtüsünü
yasaklayan YÖK ün ve üniversitelerinin başlarındaki papazlara 27 yazsa ya!
Bu yüksek öğrenim kurumu (YÖK), kanunları hiçe sayarak kalp cerrahı
profesörlerinden biri olan Van üniversitesi tıp fakültesi başkanı Prof. Dr Dursun
Odabaşı’nın diplomasını, inancından ve düşünce özgürlüğü mitingine katılmasından
dolayı iptal ediyor… Bu zatın görevine son verilirken, diyanet reisi, zulmedenleri
değil, zulme uğrayanları fitne çıkarmakla suçlamaktadır.

Uyuyan Müslüman mı, Fitne mi?
Bu yaşadığımız dönemde de haksızlık karşısında susmayan nice önderler
yetişmiştir. İşte bunlardan biri de büyük insanların izinden yürüyen, zulme ve zalime
baş kaldıran bir yiğit, Bediüzzaman Saidi Nursi hazretleri (r.a)…
Ruslarla bire bir, göğüs göğse çarpışmış, Rus esir kampında kalmış ve
idamına karar verilmiş bir gazi. Türkiye’ye döndüğünde de işgalci emperyalist
güçlere karşı kahramanca savaştı. Sonra o büyük zat, kendi vatanında, zalimlerce
köşeden köşeye sürgün edildi. Aslında onunla birlikte Kur’an-ı Kerim’in nurunun
yayılması engellenmek istendi. İslam medeniyeti rafa kaldırıldı. Türkiye’nin her
tarafını ateizm ve küfür ateşi sardı. Bediüzzaman, mekteplerde imansız bir nesil
yetiştirmek için gayret eden zalimlere karşı mücadele etti. Vücudu hiç döşek
görmedi, zindanlarda ve mağaralarda yattı. Ona da vatana ihanet damgasıyla dava
açtılar. O da vatan hainliği ile suçlananlar kervanına katıldı.
Afyon mahkeme reisi kendisine soruyor “ Ey Saidi Nursi, duyduk ki sen
Kur’an davası güdermişsin, imansızlığı Kur’an la giderecekmişsin, doğru mu ?”
Bediüzzaman “ Evet ey hâkimler heyeti. Değil bir başım, saçım adedince başım olsa,
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her başımı İslam davası için koparsanız, vazgeçmeyeceğim” cevabıyla günümüzün
nemelazımcı Müslümanlarına örnek oluyordu.
“Hocam siz Milli Nizam’dan beri fitneyi uyandırdınız. Türkiye de parti
kurmayacaktınız, konuşmayacaktınız” diyenlere bediüzzamanın hayatı en güzel
cevaptır.
Zira küfrün ve zulmün uyuduğu tek bir gece göstersinler! 150 yıldır hangi
gece fitne uyuyordu ki biz uyandırdık? 150 senedir uyuyan fitne değil,
Müslümanlardır. Bir ülkede fitne ( zulüm, şirk) uyuyorsa, Müslümanlar iktidardadır,
fitne uyanıksa Müslümanlar uykudadır ve emperyalistlerin kuklaları olan masonlar
iktidardadır. Bizler Bediüzzaman gibi, Müslümanları uyandırmaya çalıştık, bundan
da şeref duyuyoruz.
Kölelerin emperyalistlerin sömürü kıskacından kurtuluşu uğruna verdiğimiz
ve vermeye devam ettiğimiz bu mücadele bizimle başlamadı ve bizimle de
bitmeyecektir.
Bu son devirde, bu şanlı mücadele kervanına bir yiğit daha eklenir. Zalime ve
zulme başkaldıran, nemelazımcı olmayan bu yiğitlerden biri de Süleyman Hilmi
Tunahan (r.a) hazretleridir. Onun eda suçu (!) Kur’an-ı Kerim’i okutmak ve binlerce
İslam aşığı talebe yetiştirmesidir. O da vatana ihanet ithamıyla karakollarda ifade
verip, mahkemelerde yargılanmıştır.
Bir başka yiğit de Mehmet Akif Ersoy’dur. “hakkıdır hakka tapan
milletimin istiklal” satırlarını yazan milli şairimiz Mehmet Akife de vatan haini
dediler. Uzun yıllar mısırda sürgün hayatı yaşarken büyük çileler çekti. Eserlerine
yıllarca ambargo konuldu. Dinci denilerek damgalandı.
Kimleri hainlikle damgalamadılar ki? Doğuda bir yiğit çıktı. Elazığ – Palulu
şeyh Said (r.a), doğulu bir kahramandır. O bir Kur’an aşığıydı… Onu da zalime ve
zulme başkaldırmak, İslam nizamını savunmak suçundan(!) binlerce talebesiyle
birlikte, Diyarbakır da şehit ettiler.
Bir yiğit de Esat Erbili (r.a) hazretleridir. İnsanları Allah a kul olmaya, dinini
ve vatanını sevmeye çağıran yaşlı bir mücahit… O 1930 yılında İstanbul da
tutuklanıp, menemende hastanede zehirli bir iğneyle şehit edilen 90 yaşında bir
mücahittir.
Bir yiğit de merhum üstad Necip Fazıl’ın hidayetine vesile olan Abdülhakim
Arvasi (r.a) hazretleridir. O da çok çile çekenlerden biriydi. Doksan yaşlarındayken
iki jandarma eşliğinde elleri kelepçeli olarak gönderildiği Çanakkale’de ki sürgün
evinde göz hapsindeydi. Sadece Cuma günleri camiye gitmesine izin veriyorlardı.
Bir yiğit de Osmanlı Devleti zamanında yazdığı “Frenk mukallitliği” isimli
eserinden dolayı yıllar sonra yargılanıp 1928 de idam edilen fizik ve astronomi alimi
İskilipli Atıf hoca (r.a)’dır. Bu kitabında “ kendi milli ve manevi değerlerimize bağlı
olarak Batı’nın teknolojisini ve sanayisini alalım ama ahlakını taklit etmeyelim”
dediği ve batıdan gelen şapkayı giymediği için meşhur engizisyon mahkemelerinin
Türkiye’de ki şubesi, istiklal mahkemesi tarafından şehit edilen son devrin din
mazlumlarından biriydi.
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Bu son dönemin bir başka yiğidi de büyük doğu idealinin fikir babası Üstad
Necip Fazıl Kısakürek (r.a) tir. Gençleri Allah la barıştırmaktan başka suçu (!)
olmayan, alnındaki her çizginin yaşadığı çileyi ifade ettiği, bugün hemen hemen her
şuurlu müslümanın üzerinde hakkı olan, gençliğin manevi fikir babası Necip
Fazıl’da bu zulme ve zalime başkaldırma kervanına katıldı.
Emperyalizmin ve siyonizmin geri bıraktığı ve sömürdüğü ülkelerin köle
halklarını kontrol için kurdurttukları karakolları Lions, Rotary mason tarikatları ve
onlara bağlı kolejleri desteklenirken; ilmin önderleri ve hayırlı nesil yetiştirme
okulları olan tekkeler, dergâhlar, İslami tarikatlar bir bir kapatıldı, önderleri de
yukarda izah ettiğimiz gibi bir bir tasfiye edildiler.
Eğer istiklal savaşımızın sarıklı mücahitleri, Bediüzzaman Saidi Nursi, Esat
Erbili, Şeyh Said, Süleyman Hilmi Tunahan, İskilipli Atıf Hoca, Mehmet Akif Ersoy
ile Necip Fazıl Kısakürek, Muhammed Zaid Koktu, Mahmud Sami Ramazanoğlu
gibi gönül ve ruh doktorlarının, edep ve ahlak öğretmenlerinin şefkatli kucaklarına,
baldan tatlı söz ve eserlerine evlatlarımız teslim edilselerdi, siyonizmin anarşiyi
önlemek bahanesiyle yaptırdığı ihtilallere gerekçe kalmayacaktı, ana ve baba katili
gençler yetişmeyecekti.
İslam’ın gül bahçesini soldurdular, yerine küfür, şirk ve Allah’a “isyan
bataklığı”nı kurdular. Bu bataklıkta habire vurguncu, talancı ve soyguncu
yetiştirmek istiyorlar. Ülkemizde İmam Hatip Liselerini ve Kur’an okullarını
kapatmak isteyen bu zihniyet, dürüstlükten, namustan, huzurdan ve barıştan rahatsız
olan zihniyettir.
Yılar önce âlimleri susturan ve astıran masonik iktidarlar, şimdi de ilim ve
irfan yuvaları İmam Hatip liselerini batının ve siyonizmin talimatıyla kapatıyorlar.
Bu günkü eğitime milli demek mümkün değildir. “ Eğitim Bakanlığı” yirmi sene
sonrasının hırsızını, dolandırıcısını, teröristini ve ana baba katilini yetiştirmekle
görevlidir. Bu bataklığı İslam eğitimiyle kurutarak evlatlarımızın gönüllerine din,
vicdan ve iman mefhumunu, Allah ve Resulünün aşkını, ana baba sevgisi ve
saygısını yerleştirecek görevliler, İmam Hatip Liselerini kapatarak yok etmeye
çalışıyorlar. “onlar bir plan kuruyorlarsa, Allah’ın da bir planı vardır. Şüphesiz
ki o’nun planı en hayırlı olandır”

Dünden Bugüne
Bu zulme ve zalime başkaldırma kervanındaki nice büyük zatlar, hayatları
pahasına mücadelelerle bizleri uyandırdılar. Bizlerde, korkmayarak, susmayarak,
bana ne demeyerek ve nemelazımcı olmayarak gelecek nesillerimizi zulüm
karanlığından ve küfür bataklığından Kur’an ın kopma ipiyle çekerek İslam’ın
aydınlığına çıkaracağız.
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İhtilaller ve 28 Şubat
Bugün Türkiye’mizin kalkınmasının ihtilallerle ve bilhassa 28 Şubat
süreciyle intıkaya uğratılmasının, işsizliğin, geri kalmışlığın, din, inanç ve
düşünce özgürlüğüne yapılan faşizan baskıların gerçek sebeplerini ve
mahiyetlerini anlamak için, yüzyıl evvel başlayan ve bugün hala devam eden
siyasi mücadelelerin tarihi seyrini bilmemiz gerekmektedir.
İstiklal savaşının sonunda ülkemizde iki yol, iki tercih ortaya çıktı: bir grup
Türkiye’nin güçlü, varlıklı, milli bir devlet, yani süper güç olmasını istedi. Bu grup,
yani milli mücadele grubu, milletimizin büyük çoğunluğunun temsil edildiği
gruptur.
Diğer grup ise; Türkiye’nin felçli ve özürlü bir ülke olmasını isteyen
“mandacılar” dır ki; bunlar Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan Milli mücadele
kararına karşı çıkıp, Amerikan ve İngiliz mandasını teklif edenlerdir.
Bu amaçlarını gerçekleştirmek için, amerikan ve İngiliz muhipleri cemiyetini
kuran masonlar, bağımsızlık mücadelesi ve kurtuluş savaşı yerine Amerikan veya
İngiliz mandacılığını savunuyordu. Mandacılık, ülke yönetiminin tümüyle büyük bir
devlete, yani o dönemde Amerika veya İngiltere’ye bırakılmasını savunan bir fikirdi.
Bu fikir kabul edilmiş olsaydı, Amerika veya İngiltere bir vali göndererek
Türkiye’yi yönetecekti. Tıpkı bugün Avustralya ve Kanada’nın İngiltere’nin atadığı
valilerce yönetilmesi gibi…
Sömürgeci devletlerin güdümüne girme taraftarı olan mandacılar, yüz senedir
içimize musallat olmuş bir avuç mutlu azınlıktır. Türkiye’nin istiklal savaşı yaparak
bağımsızlığına kavuşmasını engelleyemeyen mandacılar, daha sonra memleketin
siyasi yönetiminde elde ettikleri güçle, siyasetimiz, ekonomimizi ve kültürümüzü
Batı’ya bağımlı hale getirdiler. İşte bu grubun eliyle Türkiye özürlü ve felçli bir
devlet haline geldi.
Amerika ve Avrupa’nın koltuk değnekleriyle yürüyen devlete felçli devlet
derler. Memurunun, köylüsünün, işçisinin, emeklisinin alın terinin bedelinin ne
kadar olacağı ve ne zaman ödeneceğini Amerika’dan gelen Dünya Bankası ve İMF
uzmanlarının tespit ettiği bir ülke bağımsız ve hür olamaz. Dolara göre her gün
değeri düşürülen paramız özürlü ve felçli değil midir? Ekonomimiz ve paramız,
özürlü ve felçli olmasaydı Avrupa’ya, Kanada’ya, Avustralya’ya üç milyon
insanımızı işçi olarak gönderir miydik?
Bu mandacılara karşı ilk yiğit ses Kazım Karabekir Paşa’nın Birinci Millet
Meclisinde haykırdığı sestir. Mandacıların ileri gelenlerinden Mahmut Esat Bozkurt
ve arkadaşlarının meclise verdiği “ anayasa ya dinimiz Hıristiyanlıktır cümlesini
yazalım” kanun teklifi karşısında kıyamet koparan zat Doğu Cephesinin komutanı
Kazım Karabekir Paşadır. İstiklal savaşının gerçek kahramanlarından olan o yiğit
insan, ilk muhalefet partisi “Cumhuriyet Terakki Fırkası” ’nı kurdu. Bu partiyi iki
buçuk sene anca yaşattılar. Sonunda partisini “batılılaşmaya karşı çıkma, dini
savunma ve irtica” bahanesiyle kapatarak 16 milletvekili arkadaşını idam ettiler,
39

kendisini de idamla yargıladılar. İdamdan son anda kurtuldu. Siyasetten saf dışı
edilerek evine mahkûm edildi.
Onun arkadaşlarında, Ege Cephesi komutanlarından Ali Fuat Cebesoy da aynı
ithamlarla idama mahkûm edildi. O da bizim gibi yurt dışındaydı; bundan dolayı
idamını infaz edemediler. Cebesoy Paşa on yıl Almanya’da sürgün hayatı yaşamak
zorunda kaldı.
Kazım Karabekir Paşa ve arkadaşlarını susturmak, onu pasif duruma getirmek
için, bugün olduğu gibi “irtica” senaryosu hazırladılar ve irticayı hortlattılar(!).
irticaya gerekçe olarak hiç tanışmadıkları, konuşmadıkları ve buluşmadıkları halde
doğuda ülke yönetimini hak çizgiden çıkmamaya davetten başka suçu(!) olmayan
Şeyh Said ve taraftarlarının eylemlerini ve konuşmalarını partiyi kapatmaya gerekçe
gösterdiler. Hem partiyi kapattılar hem de Şeyh Said ve binlerce taraftarını irtica
bahanesiyle idam ettiler.

Meşhur Menemen Olayının İçyüzü
150 yılın en uzun mikrobu, hastalığı nedir, biliyor musunuz? Sıtma bitti, uyuz
geçti, kuduz bitti, veba geçti, kanser geçiyor ama irtica halen devam eden bir
mikrop; hala devam ediyor! Her kalkınma hareketi irtica ile bastırıldı. Her milli
iktidar irtica kurşunuyla, ihtilal silahıyla vuruldu. Cumhuriyetçi Terakkiperver
partisi kapatıldıktan iki buçuk sene sonra “Serbest Fırka” isimli bir parti daha
kuruldu. Bu partiyi halkın nabzını ölçmek ve milletimizin İslami arzularını tespit
için kendi adamlarına kurdurttular. Genel başkanlığa devrin başbakanlarından Fethi
Okyar’ı getirdiler. İktidardaki Cumhuriyet Halk Partisi’nin zulüm ve istibdadından
(baskılarından) bıkan halkımız yeni kurulan bu muvazaalı (anlaşmalı) partiye bile bir
kurtuluş ümidiyle teveccüh etti. Kendi saltanatlarının sona ereceği korkusuna
kapılan Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi bu yeni partiyi de kuruluşundan 99 gün
sonra Menemen’de tezgâhladıkları “irtica” oyunuyla kapattılar.
Her yıl bu olayın yıl dönümünde televizyonlar menemen olayından
bahsediyorlar. “Menemen’de laiklik karşıtı gerici yobazlar Teğmen Kubilay’ı
öldürmüşler” diyorlar. Koskoca bir yalan! Bu millet yeterince okumadığı için
aldatılıyor. Okumayan bir milletiz. Onun için bu anlatılan olayları bilmiyoruz.
Olaylara dar çerçeve ile değil, Kur’an-ı Kerim’in ve sünnet-i seniyyenin geniş ufku
ile bakanlar asla sömürülemez ve aldatılamazlar.
1937 de laiklik Anayasa’ya yazıldı. Kubilay ise 1930 yılında Menemen’de
derin devlet tarafından öldürtüldü. 1930’da laiklik yoktu ki; karşıtı gruplar olsun.
Menemen neydi o zaman? Menemen olayının aslı, içyüzü nedir? Menemen olayı
istiklal savaşından sonra milletin dinine, tarihine, kültürüne savaş açan CHP’ye oy
vermeyen menemen halkının cezalandırılması olayıdır. Serbest Fırka ismiyle
kurulan ikinci parti Türkiye’de ilk ve son mahalli seçime menemende girdi. Bu parti
belediye seçiminde Menemen’de Belediye Başkanlığını büyük bir farkla kazandı.
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Halk CHP’ye oylarıyla öyle ders verdi ki, CHP’liler çıldırdılar. Serbest fırka’ya oy
verenlerin cezalandırılmaları, dayak yemeleri lazımdı. Bunun için Menemen’i
seçtiler; bir başka şehrimiz de olabilirdi.
Derin devlete senaryoyu şöyle hazırlattılar: bir sarhoş sarık ve cüppe
giydirdiler ve “şeriat isteriz” diye bağırtarak Kubilay isimli teğmeni öldürttüler. Bu
sarhoş sonra kendisine vaat edilen parayı almak için gittiğinde “derin devlet”, bir
kurşunla sarhoşu ve delili ortadan kaldırdı. Sonra da bugünkü gibi o dönemin satılık
kalemleri ve kiralık gazeteleri vasıtasıyla “Eyvah! İrtica hortluyor” yaygaralarıyla
kıyamet koparttılar. Ve menemen halkı olaydan sonra çeşitli şekillerde
cezalandırıldı.
Menemen, İzmir’in en fakir ilçesi olarak kaldı. Bu yüzden hala
kalkınamamıştır. Mazlum, suçsuz halka günlerce dayak attılar, bu da yetmedi, halkı
mahkemelerde süründürdüler.
Bu Menemen tezgâhından sonra Serbest Fırka kapatıldı. Yurt çapında İstiklal
Mahkemeleri kurularak, yukarda anlattığımız büyük mücahit İskilipli Atıf gibi
olayla ilgisi olmayan binlerce masum ve mazlum insan idam edildi.
İdam edilenlerin en yoğun olduğu iller Konya, Yozgat ve Sivas oldu. Neden
İstanbul ve Avrupa da en çok Sivaslı, Konyalı ve Yozgatlı var? Çünkü idamlardan
ve baskılardan en fazla nasibini alan bu üç şehridir. Halkı cezalandırdıkları gibi, bu
şehirleri de devletin yardım ve yatırımlarından mahrum bıraktılar. Bunun sonunda
da bu şehirlerin halkı mağdur edilerek yoksul bırakıldılar. Onun için bu şehirlerden
birçok insan dışarıya göç etti.
Kimleri damgalamadılar ki bunlar? Bir yiğit daha: Çerkez Ethem. O da vatan
haini ilan edildi. Bu zat savaş sırasında vatan haini değildi de neden savaştan sonra
vatan haini olsun? Gerçek tarih bunu nasıl izah eder?
Yunan askeri Türkiye’ye 1919 da geldi. Egede Osmanlı ordusu ise 1920 de
toparlanabildi. Peki, bir yıl kim savaştı yunanla? Çerkez Ethem ve Ege deki yiğit
efeler savaştı. Savaş bitince koltuk endişesiyle, siyasi entrikalarla Çerkez Ethem’i de
vatana ihanetle damgaladılar.

Yeter Söz Milletindir
Menemende irtica bahanesiyle tezgâhlanan olayla kapatılan Serbest
Fırka’dan sonra hizmet ve mücadele bayrağı yere düşecek zannedildi, ama düşmedi.
Bayrağı Adnan Menderes ve arkadaşları aldılar. Bu millet, yeniden köleleri
uyandıracak, zalime, zulme başkaldıracak yiğitleri her zaman ve şartta çıkarıyor.
Adnan Menderes ve arkadaşları 1930 yılında CHP’ye müracaat ederek
mücadelelerini bu parti içinde sürdürme kararı aldılar. Menderes, önce CHP’nin
Aydın İl Başkanı, sonradan milletvekili oldu. Ve 1946’da arkadaşları ile birlikte
Demokrat Parti’yi kurdu. Şaibeli 1946 seçimlerinden dört yıl sonra 14 Mayıs
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1950’de yapılan seçimde Demokrat Parti “ yeter artık söz milletindir” sloganıyla 416
milletvekiliyle iktidara geldi ve Menderes Başbakan oldu. CHP’nin otuz yıllık baskı
rejimine halk gereken dersi vermişti. Ama ne acı ki, halkın çoğunluğunun iradesine
saygısı olmayan bu sömürücü çevreler yine “irtica ve terör” tezgâhıyla 10 yıl süren
bu halk iktidarına 27 Mayıs 1960 ihtilali ile son verdirttiler. Ve Başbakan Adnan
Menderes, Maliye bakanı hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’yu
halkın yoğun desteği ve sevgisine rağmen emperyalizm adına çekinmeden idam
ettiler.
Suçu neydi Menderes ve arkadaşlarının? Onları da vatan hainliği suçuyla (!)
astılar.

Tarihi Tekerrür!
Bizimle, Adnan Menderes’in şeref tacı olan müşterek suçlarımız(!)nelerdir?
Birincisi, Türkiye’nin kalkınmasını istediğinden dolayı Adnan Menderes
emperyalist güçlerin talimatıyla asılmıştır.
Avrupa ülkeleri ilk defa 1953 yılında Menderes’ten işçi istediler. Alman
çalışma Bakan’ının işçi talebine Menderes, “ben sağ iken Türkiye’den bir tek
evladımı size asla çalışmaya göndermem. Allah bana uzun ömür verirde uzun yıllar
bu ülkenin başında kalırsam, cihan harplerinden bitkin ve mağlup çıkan Avrupa
ülkelerinden ben işçi alacağım” diye cevap vererek, vatan evlatlarının bir dilim
ekmek kazanmak için Avrupa’ya gidip ezan, vatan, ana-baba ve evlat hasreti
çekmelerine izin vermesi.
Zira ancak üvey anne gönderir evladını. Devlet ana evladına Trabzon da,
Erzurum da, Konya da, Sivas da, Yozgat da, Şırnak da, Tunceli de velhasıl kendi
ülkesinde bir dilim ekmek bulamamış insanını Avrupa ya, hatta Avustralya ya
göndermiş…500 sene dünyaya hâkim olan bir medeniyetin çocukları ekmeğini el
kapılarında arıyor.
İşte Başbakan Adnan Menderes öz ana duygusuyla Avrupa ülkelerinin işçi
taleplerini reddetti. Ülkemizin maddi ve manevi kalkınma hamlesini başlattı.
Köylümüzün, esnafımızın, işçimizin ve işsizimizin yüzünü güldürdü. Ne yazık ki
bunun bedelini de canıyla ödedi.
Bizim de suçumuz(!) aynı; Türkiye’nin kalkınmasını istemek. Milli Nizam ve
Milli selamet Partileri hareketiyle başlatılan maddi ve manevi kalkınma hareketi 12
Mart 1970 muhtırası ve 12 Eylül 1980 ihtilali ile önlendi. Kenan Paşa’nın ihtilali
güya terörü önleme bahanesiyle yapıldı. Fakat terörü önlemeyen hükümetin
Başbakanı Süleyman Demirel yargılanacağına, üçüncü Parti konumundaki yavru
muhalefet Partisi olan Milli Selamet Partisi nin yöneticileri yargılandılar, yıllarca
hapishanelerde millet adına çile çektiler.
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Demek ki, 12 Eylül 1980 ihtilali, yine irtica ve terör bahanesiyle emperyalist
güçler tarafından ülkemizin sanayileşmesine ve kalkınmasına indirilen bir darbedir.
Eğer 27 Mayıs 1960 da ve 12 Eylül 1980 de bir avuç cuntanın Amerika
talimatlı kanunsuz ihtilalleri olmasaydı, bugün Avrupa’da hiçbir işçimiz olmazdı.
Türkiye bugün, Kore’yi, Japonya’yı geçmiş bir süper güç idi. Bugün Türkiye’nin
kalkınmasının da katili geri bırakılmışlığımızın da sebebi, paramızın da katili,
enflasyonların da sebebi, işsizliğin de sebebi, bu, emperyalizm adına on yılda bir
yapılan ihtilallerdir. İhtilaller olmasaydı, Türkiye şimdi süper güç bir ülkeydi.

Vatan Hasretine Yürek mi dayanır?
Şehit Başbakan Adnan Menderes’le müşterek ikinci suçumuz nedir?
Osmanlı’yı ve Osmanlı ailesi için af kanunu çıkarmak…
Evet, Menderes’i Osmanlı’yı, yani ecdadını sevdiği için astılar. Dünyada
kendi ecdadını memleketinden kovan tek idare bizde olmuştur. Harflerini, takvimini,
tatil gününü, medeniyetini kaldıran ilk ülke biz olduğumuz gibi… Asırlardan beri
devam eden medeniyetini bırakıp Roma’nın yoluna yönelen ilk İslam ülkesi biziz.
İslam âleminde de bunun başını da biz çektik.
Rus Çar’ı bile 20 sene kendisine ve Rusya’ya kan kusturan Şeyh Şamil’e
bizdeki Osmanlı düşmanı miras yedilerin davrandığı gibi davranmamıştır. 19.
yüzyılın emperyalizme baş kaldıran yiğidi Şeyh Şamil(r.a) esir edildiğinde Rus Çar’ı
ona “ sen kölem değilsin, sana saray verdim, hizmetçilerim emrinde ölene kadar
sarayda kalabilirsin” diyor. Ak saklı, yaşlı Şeyh Şamil “teşekkür ederim, ben sizden
saray istemiyorum. Ben yaşlıyım. Resulullah’ı (s.a.v) çok özledim, beni Medine’ye
gönder” diyor. Rus çarı Şeyh Şamil’i Medine’ye gönderiyor… Şeyh Şamil bir
müddet Medine-i Münevvere de yaşadı ve orada vefat etti. Mezarı cennet-ül Baki
dedir.
Bir Rus çarının düşmanı kahraman yiğit Şeyh Şamil’e yaptığına bakın, bir de
Siyonistlerin talimatıyla 600 yıllık koskoca cihan devleti Osmanlı’yı yıkan İttihat ve
Terakki içindeki mason haydutların Osmanlı sülalesine yaptığına bakın!
Osmanlı ordusuyla Çanakkale ve İstiklal savaşları yapıldı ve zafer kazanıldı.
30 Ağustos 1922 de elde edilen nihai zaferden 15 gün sonra Sultan Vahdettin
ülkeden kovuldu. Ve kısa bir müddet sonra da Osmanlı aileleri apar topar gece yarısı
küçük bebekleriyle birlikte Avrupa’ya sürgüne gönderildiler.
Onlar kovulurken “bizi Avrupa kapılarına göndermeyin, orada bizi rezil
etmeyin, bizim hatırımız yoksa şu İstanbul’un Fatihi öz dedemiz Sultan Fatih
Muhammed Han’ın da mı hatırı yok? Bizim hatırımız yoksa “ben Kur’an-ı Kerim’in
asılı bulunduğu odada ayağımı uzatıp yatamam” diyen Osmanlı cihan devletinin
banisi dedemiz Osman Gazi’nin de mi hatır yok? Ne olur bizi cennet vatanımızdan
kovmayın, bizi ayırmayın. İlla gönderecekseniz Medine’ye, Mekke veya diğer İslam
ülkelerine gönderin” yakarışlarına kulak asmadılar. Çünkü emperyalistler Sultan
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Alparslan’la başlayan 1071 Malazgirt ve Osmanlı’yla devam eden Kosova, Mohaç
ve Çanakkale zaferlerinin yani 800 yılın Anadolu İslam medeniyetine karşı
duydukları intikamı, hırsı ve kin Osmanlı ailesinden almak istiyorlardı. Bunun için
de içimizdeki vatan hainlerine verdikleri talimatla Osmanlı ailesini zorla ve yoksul
bir şekilde Fransa’ya sürgün ettiler. Osmanlı ailesinin fertleri yıllarca Fransa’da
hizmetçilik, hatta gözlerini mendille bağlayarak dilencilik yapmak mecburiyetinde
kaldılar.
Dikkat ediniz; Osmanlı devleti lağvediliyor ve Osmanlı ailesi kovuluyor, ama
Osmanlı bankası duruyor, niçin? Çünkü Osmanlı bankasının merkezi İsviçre dedir;
sahibi Yahudi dir. Bankanın Türkiye’deki şubesinin ismini Osmanlı yaptılar. Çünkü
halk Osmanlı’yı sevdiği için bu ismi sadece bankalarında kullandılar. Osmanlı
devletini yıktıranlar, Osmanlı devam ettirdiler. Kanal 7 televizyonundaki haber
programında konuşan Liberal Demokrat Parti genel başkanı Sayın Besim Tibuk’un
“Osmanlı hanedanı namussuz, hırsız ve soyguncu olsaydı, kovulurken İstanbul’daki
saraylarının altın avizelerini bavullarına koyup giderlerdi. Ve dilenmeden 100 yıl
rahat yaşarlardı. Ama onlar soyluydular, namusluydular. Millet beytülmalinin tek
kuruşunu almadan gittiler ve Avrupa da muhtaç ve mağdur bir şekilde yaşadılar”
şeklindeki açıklaması vicdan sahibi her ferdin düşünmesi gereken acı bir hakikattir.
Bugün Cumhuriyet’le idare edilen İngiltere, Belçika, Hollanda ve Norveç gibi
ülkelerde geçmişle geleceğinin köprüsünü yıkmamak için yetkisiz de olsa krallık
ailesi korunurken, mirasyedi vefasız evlatlar gibi Osmanlı hazinesini
yağmalayanların Osmanlı’ya yaptıkları bu küstahlığı unutmak mümkün müdür?
Evet, Osmanlı hanedanının bazı erkekleri, tanınmamak için gözlerine bez bağlayıp
yıllarca Paris tren istasyonunda dilendiler. 30 sene muhtaç yaşadı Osmanlı ailesi! Ta
ki Başbakan Adnan Menderes 1951 yılında kendilerini ziyaret edip himaye edinceye
kadar.
Osmanlı torunu gurbetçi kardeşlerinin Avrupa’da çalışmasına benim vicdanım
ve gönlüm razı olmadığı için yıllarca konferanslarımda: “Avrupa’da işçi olmayın,
bizler son bin yıla süper güç olarak damgasını vuran Selçuklu ve Osmanlı İslam
medeniyetinin varisleriyiz. Avrupa’da tüccar olan, işveren olun. Size bu yakışır.
Sermayenin emrine giren değil, mazlumların kurtuluşu için sermayeyi mazlum
halkının hizmetine veren cömert ve cesur zenginler olun. Çocuklarınızı okutun. Zeki
ve yetenekli çocuklarınız gymnasium’a (üniversite ye öğrenci hazırlayan liseye)
gitsin siyasal, hukuk ve tıpta okutun” diye tavsiyelerde bulundum.
Ya Osmanlı ailesinin dağıldıkları Avrupa ülkelerinde hayatlarını devam
ettirebilmek için hizmetçilik yapmalarına hangi gönül ve vicdan dayanabilir?
Osmanlı hanedanına mensup kadınları ilk ziyarete gide Başbakan Menderes ti
bu geziye bizzat katılan eski bir milletvekili bana,” evladım sen çok dolaşarak
konferanslar veren birisin, şu hatıramı sana anlatayım, sende millete anlat” dedi. Ve
devam etti:
“Biz Başbakan Menderes ile birlikte Paris’e gittik. Osmanlı ailesini aradık.
Adreslerini bulamayınca Menderes öfke ile Fransa’nın Türkiye büyükelçisine "sana
24 saat mühlet! Ya Osmanlı ailesinin adresi ile ya da istifanla gelirsin” deyince kısa
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bir müddet sonra elçi neşeli bir şekilde “adresi buldum efendim” diyerek müjde
verdi.
Gittik, bir de ne görelim? Osmanlı İslam devletinde 33 sene iktidarda kalmış,
siyonizmin korkulu rüyası olmuş ulu Hakan Sultan Abdülhamit Han’ın 60 yaşındaki
kızı Ayşe Sultan, 80 yaşındaki hanımı Şefika sultan ve diğer Osmanlı hanımları
Paris yakınlarında bir bulaşıkhanede Fransızların tabaklarını yıkıyorlar!
Şefika Sultan hanımı bulaşık yıkarken görünce Menderes duygulandı,
gözyaşlarını tutamadı. Ellerine sarıldı. “anne affet bizi, geç geldik” dedi. Ayşe sultan
şaşırmıştı. Karşısında 30 yıl sonra ilk defa yetkili bir Türk görüyor. “sen kimsin?”
diye sordu. Menderes, ben Türkiye cumhuriyeti’nin başbakanı Adnan Menderes’im
deyince Ayşe Sultan bir çığlık attı “ aman Allah’ım” diyerek sevinçten bayıldı
kadıncağız…
Başbakan Menderes’le Ankara’ya döndük. Ailesine uğramadan doğru
Çankaya’ya çıktık. Cumhurbaşkanı Celal Bayar’a “Osmanlı hanımlarını bulaşık
yıkarken gördüm. Onların Türkiye’ye dönmeleri için af kanunu çıkaracağım” dedi.
Celal Bayar, “Adnan bey sus, bu konuyu bir daha başka yerde açma, malum
gazeteler tahrikiyle silahlı kuvvetlerin içindeki cunta Türkiye’de ihtilal yapar” dedi.
Bunun üzerine Menderes uçaktayken yazdığı istifa mektubunu cebinden çıkararak
Bayar’ın masasının üstüne koydu ve çıktı.
Celal Bayar mektubu açmış, bir de ne görsün? Mektupta “Cumhurbaşkanlığı
makamına analarının ve babalarının Fransa da hizmetçilik yaptığı bir ülkenin
Başbakanı olmaktan utanç duyuyorum, istifamın kabulünü arz ederim. İmza: Adnan
Menderes” yazılıydı. Mektubu okuyunca telaşlandılar. Başbakan: Menderes’e
sabaha kadar yalvarmışlar. Menderes de istifasını hiç değilse Osmanlı hanımlarının
yurda dönmelerine izin verilmesi şartıyla geri aldı.
Evet, Osmanlı anaları, Sultan Abdülhamit’in kızları, torunları Menderes’in af
kanunu ile Türkiye’ye geldiler ama yassı ada da bunun da hesabını sordular.
Bizim de mahrum Menderes gibi şeref tacı suçumuz(!) aynı, bizde 1974 de
Milli Selamet Partisi hükümette iken Osmanlı erkeklerinin Türkiye’ye dönmelerini
sağlayan af kanununu çıkarttık.

Ürküten İlk Adım
Üçüncü ortak suçumuza gelince; Başbakan Adnan Menderes “D4” leri
kurdu, bizde “D8”leri kurduk.
İlk defa 1957 yılında Bağdat paktının kuruluşunda öncülük yapan lider
başbakan Adnan Menderes’tir. Emperyalizm, Menderes ve iki arkadaşını asıl bunun
için astırmıştır. Dışişleri ve Maliye bakanları neden idam edildiler?
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Talebe hareketleri yüzünden meydana gelen terörü bastırmak ve irticayı
önlemek bahanesiyle 27 Mayıs 1960 da ihtilal yapıldı. Neden terör ve irtica
sorumlusu olarak Maliye ve Dışişleri Bakanları asılıyor?
Evet, Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu neden idam
edildiler? Çünkü 1957 de Türkiye, İran, Irak ve Pakistan arasında imzalanan Bağdat
paktında Başbakanın, Dışişleri ve Maliye bakanlarının imzaları olduğu için idam
edilmişlerdir. Sadece Türkiye’de değil, bu anlaşmaya imza atan Pakistan, Irak,
İran’da ki yetkililerinde çeşitli suikastlarla canlarını aldılar. Örneğin Irak Başbakanı
Faysal imzanın atıldığı 1957 yılında kiralık katiller tarafından Bağdat’ta öldürüldü.
Bağdat paktı işlevini devam ettirseydi Kosova’da, Bosna’da, Çeçenistan da,
Keşmir de, Doğu Türkistan’da, Filistin’de ve Halepçe’de velhasıl tüm dünyada
biçare mazlumların canları ve namusları tarumar edilmeyecekti. Bu Müslümanlara
yapılan zulüm ve katliamların durdurulması için NATO ya yalvarmayacaktık. Çünkü
İslâm âleminin de bir savunma parkı olacaktı. Bu parkın temellerini de ilk defa
Menderes attı, ama bunun bedelini hayatı ile ödedi; idam ettiler. Bugün de D-8’leri
kurmaya öncülük edenler idamla yargılanıyorlar. Ayrıca D-8’imza atan Pakistan,
Endonezya, Malezya ve Nijerya’da, İran’da çıkartılan kavgalar ve huzursuzluklar
tesadüf müdür?
Merhum Menderes’in işlediği yukarıda saydığım müşterek suçlarımızdan(!)
ayrı bir suçumuz(!) daha var. Biz Refahyol iktidarında 10 tane özel bankanın
musluğunu kestik. Eğer biz bu bankaların musluğunu kesmeyip de, vurguna ve
soyguna seyirci kalsaydık ne biz yasaklı olurduk, ne de Başbakan Erbakan.
Eğer biz, rantçı çevrelerle karşı şeref tacı olan mücadelemizi yapmasaydık, 91
yaşında vefat eden babamızın cenaze namazına katılmaktan mahrum kalmayacaktık.
Ailemizin, çoluk çocuğumuzun bayramlarında neşelerine ortak olabilecektik.
Anasız, kardeşsiz, bayram yapmanın hüznünü ve burukluğunu yaşamayacaktık. Çok
özlediğimiz cennet vatanımızdaki milyonlarca halkımın içinde yaşamanın hazzını
duyacaktık. Ve halkımızla kucaklaşmanın mutluluğunu tadacaktık. Ama bunlardan
mahrum olduk. Bu şeref tacı suçlar(!) sebebiyle gurbetteyiz. Bu çileye ezilen ve
sömürülen halkımızın uyandırılması için katlanıyoruz.
Ben hırsız mıyım ki, yargılanıyorum? Vurguncu muyum ki idam edilmek
isteniyorum? Bir karınca mı ezdim ki aranıyorum?
Memlekette onlarca katilin idam dosyaları beklerken ki bunların birçoğu
Manisa canavarı gibi cinsi sapıkların dosyalarıdır. Üç yaşında beş yaşında altı tane
kız çocuğunun ırzına tecavüz edip öldüren canavarların dosyaları beklerken, Şevki
Yılmaz’ın, Hasan Hüseyin Ceylan ve İbrahim Halil Çelik gibi, zalim idareye karşı
alenen hakkı söyleyen, haksızlık karşısında susmayan, halkın seçtiği ve desteklediği
siyasilerin dosyaları meclise geliyor ve hemen komisyonlarda oylanıyor.
Katiller, hırsızlar, meclisi dolandıran sahtekârlar hakkında acele işlem
yapılmazken neden bizim dosyalarımız acele görüşülerek apar topar
dokunulmazlığımız kaldırılıyor?
Cumhurbaşkanı af yetkisini kullanarak üç çocuğa tecavüz edip öldüren bir
cins sapığı hastalık gerekçesiyle affettiğini, Akit gazetesi yayınladı. Ve milletimiz
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haklı olarak Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel’e sordu: “Bu af yetkisini bir
cinsi sapık katil için kullanıyorsun da, neden okuduğu bir şiir yüzünden on ay hapse
mahkûm olan ve ayrıca siyasetten yasaklanan milletin gönlünde müstesna bir yere
sahip bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayip Erdoğan için
kullanmıyorsun? Neden 3 dakikalık bir konuşmasından dolayı 10 ay hapse ve
siyasetten yasaklanmaya mahkûm edilen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.
Dr. Şükrü Karatepe için kullanmıyorsun? Ve niçin bu af yetkisini Sincan’da halkına
hizmetten başka suçu olmamasına rağmen Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i
aksamız için düzenlenen bir anma gecesi nedeniyle 5 yıl hapse ve siyasetten men
edilmeye mahkûm edilen Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız için
kullanmıyorsun?
Ve niçin “ saçım adedince başım olsa, her birini koparsanız İslam yolundan
dönersem namerdim” dediği için yasaklanan Bingöl Belediye eski Başkanı
Selahattin Aydar için kullanıyorsunuz?”
Aslında onların bizleri affetme sözleri bize ve davamıza hakarettir. Biz suçlu
değiliz ki affedilelim.
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7 İLAÇ

48

İLAÇLAR
Üç yüz yıldır İslam âlemine enjekte edilen zehir ve sihirleri anlattık. Küfrün,
şirkin, zulmün zehir ve sihirlerine karşı mücadele eden; zulme başkaldıran
Peygamberlerin izlerini takip eden önderlerin bizlere sundukları heyecan dolu, ibretli
olaylarını siz okuyuculara arz ettik. Peki, bu zehir ve sihirleri etkisiz hale getirmenin
ilaçları nelerdir? Zalim ve zorbaların Müslümanlar üzerindeki baskılarından,
zulümlerinden, hile ve desiselerinden nasıl kurtulacağız? Yeniden İslam âlemi
olarak, nasıl dirilip şahlanacağız?
Her zehirin panzehiri olduğu gibi, bu zehir ve sihirlerin de 7 panzehiri yani
ilacı vardır.

HAKK İLE BARIŞMA İLACI
Kurtuluşumuzun birinci ilacı; hakk ile barışma ilacıdır.
Kelimelerle zehirlendik, yine kelimelerle ayağa kalkacağız. “muhakkak ki
bir toplum kendilerindeki özellikleri değiştirinceye kadar, Allah onlarda
bulunanı değiştirmez”29 ilahi mesajıyla, bir millet kendini düzeltirse, Allah’ta o
milletin kurtulacağını müjdeliyor ve başındaki zalim yöneticisini değiştireceğini vaat
ediyor. O halde Kur’an-ı Kerim ve sünnet-i seniyye ile İslam’la barışmalıyız.
“Gerçek ilerici, gerçek çağdaş, gerçek aydın; maddeye, eşyaya, menfaate ve
putlaştırdıklarına değil; yalnız ve yalnız Allah’a kul olandır. Bu kelimelerle yeniden
dirilmeliyiz.”
Roma’yı yakan Neon gibi Müslüman gençliğin imanını yakmak isteyen
yeryüzündeki Neron’lara karşı, Kur’an ve sünnet zırhıyla imanlarımızı muhafaza
ederek, şahadet ruhuyla, yılmadan, bıkmadan mücadele etmeliyiz.

Mücadelemiz Yezidi Düzenlerle!
Kerbela’da Fırat nehrinin suyunu Hz. Hüseyin (r.a) ve ailesine içirmeyerek o
kahramanları susuz bırakan zalim Yezidi zihniyetler gibi bugün evlatlarımızın hayat
suyu ve Kevser ırmağı olan İslam’dan mahrum bırakmak isteyen Yezidi düzenlere
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karşı “Hüseynî Ruhla” mücadele etmeliyiz ve bu mücadelede yalnız da kalsak,
Allah’ın yanında yer almalıyız.
Çağdaş devrim yobazları namaza mı Kur’an’a mı saldırıyorlar, onların
inatlarına evlerimiz ve camilerimiz namaz kılanlarla ve kur’an-ı kerim’i okuyup
yaşayanlarla dolsun! Namazı çocuklarınıza küçük yaşta sevdirin. Allah’a secde eden
toplum zulme ve zalime isyan eder.
Onlar İslam’ın emrettiği örtüye mi saldırıyorlar; başı acık kız kardeşlerimiz
onların inatlarına örtüye sarılsınlar, kendi özgür iradeleri ve istekleriyle başörtülü kız
evlatlarımızın sayıları artsın!
Elhamdülillah bu sayının arttığını da görüyoruz. Başı açık ve örtülü
kızlarımız el ele vererek okullarımız da kanun tanımayan despot yöneticilere karşı
birlikte direniyorlar. Bu ne güzel manzara! Allah’a şükürler olsun, zalimin kırbacı
bize mesaj gibi geliyor. Yani İslam âleminde felçli damarlar, kılcal damarlar
harekete geçiyor. Onlar hacca mı saldırıyorlar ve Londra’da, Paris’te harcadıkları
milyonlarca dövize rağmen, Beytullah’ı ziyaret yolunda ki harcanan cüzi dövizleri
bahana ederek Hakk’a saldırıyorlar? Bizlerde inadına her yıl sayımızı arttırarak ve
daha çok gençlerle Kâbe yollarına koşalım.
Beytullah’a genç yaşta gidelim, evlatlarımızla, hatta torunlarımızla birlikte
gidelim. Servetinize acımayınız; paranızı ölmeden önce evlatlarınızın eğitimi için,
fakirlerin, yoksulların, ezilenlerin kurtuluşu için harcayınız.
Bir hacı kardeşim anlatmıştı: “Kızımı ve gelinimi örtü hususunda çok
yalvardığım hâlde, ikna edemedim. Umreye beraber gittiğimizde o muhteşem
manevi hava onları öyle etkiledi ki, orada kendi istekleriyle örtünüp, namaza
başladılar.”
Bir başka Müslüman kardeşim de: “oğlum uyuşturucu madde tiryakisiydi.
Uzun süre tedavi gördü, fakat bir faydası olmadı. Hacca gönderdim, alışkanlığa
tövbe etti ve kurtuldu.” diyordu.
Kâbe insanın kalbini öyle yıkar ki… Resulullah’ı öldürmeye gelip, O’nda
dirilen Ömer gibi, birden bire ruh dünyası canlanır insanoğlunun. Tabii ki nasibi
onların kalpleri hidayet suyu ile yıkanır.
Biz İslam’a sarıldıkça Allah yolumuzu açacaktır. Bir millet neye layıksa o
başına gelir. Bugün İslam âleminin başına gelen bütün felaketler, musibetler ve fakru zaruretler hep nefislerimizin eseridir. Yüce mavnamıza sunduğumuz yanlış
dilekçelerimizi değiştirmemiz gerekir. Şeytanın, nefsin uydurduğu sağcılık,
solculuk, ırkçılık, kapitalizm, komünizm, sosyalizm gibi beşeri zulüm ideolojilerden
ayrılarak, “ Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla(eğrilik hak ile batıl )
birbirinden ayrılmıştır. O halde kim tağutu (zalimi, zulüm düzenlerini)
reddedip, Allah’a inanırsa, kopmayan sağlam kulpa yapışmıştır… Allah,
inananların dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkâr edenlere
gelince, onların dostları da tağuttur, onları aydınlıktan alıp karanlığa
götürür…”30 ilahi mesajlarının gereği İslam’ın yoluna dönmemiz gerekir.
“Cenab-ı Hakk’tan sabırla ve namazla yardım isteyiniz” ayetinin gereğini
yerine getirmeliyiz. Yardım, başarı ve zaferin batıl yollara değişimle değil; iman,
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amel, ihlâs, cihad ve sabır aksiyonuyla sağlandığını bilmeliyiz. Kendimizi ve
toplumu ahirete hazırlamanın çalışmalarını hızlandırmalıyız. Sonsuzluk âlemi olan
ahiretin büyük mahkemesine hazırlanmayan ve bu mahkemeyi unutan fertlerin
oluşturduğu toplumlarla inkılâp yapmak ve hedefe başarıyla ulaşmak mümkün
değildir. Çünkü 124 bin Peygamberin tamamı insanları Allah’tan başka ilah
olmadığına ve ondan gelen hayat kitaplarındaki emir ve yasaklara uymaya, ahiret
yurduna hazırlık yapmaya davet etmişlerdir.
Adil sultan Ömer b.Abdülaziz (r.a) aynen günümüze benzeyen zulüm, vurgun,
baskı altında inleyen halkın başına iktidara geldiğinde valilere yazdığı bir mektupla
iki sene içinde ülkeyi Hz. Allah’ın (c.c) lütfuyla berekete, mutluluğa ve barışa nasıl
ulaştırdı?
Sultan Abdülaziz valilere yazdığı mektupta: “ Sizlere Allah’ın büyük
mahkemesinde hesap vereceğiniz o günün dehşetinden korkmanızı, takvayı(ihlâsı)
bırakmamanızı, kendinizi ve halkınızı ahirete hazırlayıcı çalışmaları hızlandırmanızı
tavsiye ediyorum” diyordu. İşte bu çalışma kısa zamanda semeresini verdi ve iki
sene içinde enflasyon, terör belaları kökünden kazındı. İslam âleminde ilk defa onun
iktidarında şehirlere tellallar(haberciler) gönderilip “Ey ahali, duyduk duymadık
demeyin, halifenin size mesajı var. Şehrinizde fakir ve yoksul varsa hepsi
doyurulacaktır… Haberiniz olsun” şeklinde ilanlar yapılıyordu. Müslümanlar
arasında fakir kalmayınca ilk defa Hıristiyan ve Yahudilere Ömer b.Abdülaziz’in
(r.a) iktidarında zekât verildi.

Kira Borcumuzu Ne Zaman Ödeyeceğiz?
O halde günümüz Müslümanlarına hatta tüm insanlara dünya evinde kiracı
olduğumuzu hatırlatmalıyız. Evet, kral da, padişah da, paşa da, zengin de ve fakir de
olsak hepimiz bu dünyada kiracıyız. Bu dünya evinin ve tüm kâinatın gerçek sahibi
yalnız Allah’tır. O’na içtiğimiz suyun, yediğimiz yiyeceklerin, teneffüs ettiğimiz
havanın velhasıl insan oluşumuzun kira bedelini ödemeliyiz. Onun bedeli, yalnız ve
yalnız Allah’a kulluktur. Yani ibadetlerin sınırını belirleyen İslam’ın ilke ve
inkılâplarının gereği olan kulluk görevlerimizi aşkla, şevkle yerine getirmektir.
“Ey iman edenler, sizler hayat veren şeylere(İslam’ın emir ve
yasaklarına) uymaya çağrıldığınızda Allah ve Resulüne uyunuz.”31 ilahi mesaj
kurtuluşumuzun birinci ilacının hakk ile İslam’la barışmak olduğunu açık bir şekilde
göstermektedir.

HALKLA BARIŞMAK İLACI
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İkincisi, halkla barışmak, yani birlik, kardeşlik ilacıdır.
Hepimiz, Müslümanlar olarak kardeş olmalıyız. Dinimiz bize
emperyalizmden, kölelikten ve kula kul olmaktan kurtuluşumuzun şartı olarak
kardeşliği, birleşmeyi ayrıca cemaatleşmeyi emretmektedir. Mezhep, ırk, sınıf, renk,
soy, fakir ve zengin ayırımı gözetmeksizin birbirimizi sevmeli ve desteklemeliyiz.
Biz İslam inancına göre Yunan asıllı İngiltere vatandaşı Yusuf İslam’ı kardeş
kabul etmişiz. Onun mücadelesini desteklediğimiz gibi, tüm Müslümanların
dertlerini kendi derdimiz olarak bilmemiz gerekir.
Alevi-Sünni, Kürt-Türk ayrımı yapmadan tüm ezilen haklar emperyalizme
karşı birleşmelidir. Doğunun en geri bırakılmış vilayeti Tunceli’dir; çoğunluğu
alevidir. Demek ki, alevi de köle, onlar da ezilmiş, hor görülmüşler. Doğunun ikinci
geri bırakılmış vilayet ise Ağrı’dır; halkı Sünni’dir. Sünni de köle, onlar da eziliyor,
horlanıyorlar. Öyleyse neden alevi-Sünni kavgası yapalım? Kölelerin birleşmesi
gerekir. Kürdüyle, Türküyle, Sünnisiyle, Alevisiyle herkesin, hepimizin
emperyalizme ve sömürüye karşı birleşmemiz gerekir. Köleler birleşmezse hürriyete
kavuşamayız. Aksi takdirde asırlar geçse de köleliğimiz devam edecektir.
“Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. İman etmedikçe de
cennete giremezsiniz” hadisi şerifinin ve “ancak müminler kardeştirler. Öyleyse
kardeşlerinizin arasını düzeltiniz. Ve Allah’tan korkunuz ki esirgenesiniz. Ey
müminler, bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki de onlar
kendilerinden daha da iyidirler. Ey insanlar, biz sizi bir erkek ve bir dişiden
yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık.
Muhakkak ki Allah katında en değerli ve en üstün olanınız ondan en çok
korkanınızdır.”32 “Hep birlikte Allah’ın ipine(İslam’a ) sımsıkı yapışın;
Parçalanmayın…”33 ayetlerinin üzerimize yüklediği sorumlulukları yerine
getirmeliyiz. Yani emperyalizmin “Böl-parçala-yut” oyununu “bölünmeparçalanma-yutulma!” ilacıyla bozmalıyız. Birleşmeliyiz, yardımlaşmalıyız ve
zulme karşı direnmeliyiz. “Susma, sustukça sıra sana gelecek” sözünü
unutmamalıyız.

SİYASİ İKTİDAR İLACI
Üçüncüsü, toplumumuzda ki zehir ve sihirlerden kurtulmanın panzehiri,
“siyasi iktidar” ilacıdır.
Bizleri yıllarca emperyalizmin kırbacıyla döven kâhyaların iktidarına sandıkta
oylarımızla son vererek, sırtımızdaki bu kâhyaları yere indirmeliyiz. Üçüncü ilaç işte
budur.
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Kâhya nedir? Amerikalılar 500 sene evvel kıtanın asıl sahipleri olan
Kızılderilileri hunharca katletmişlerdi. Milyonlarca Kızılderili yi kesmişlerdir. Bir
avuç Kızılderili adeta müzelik olarak kalmış. 1998 yılında Amerika’ya gittiğimde
bunlardan bir grubun kampında reisleriyle tanıştım. “sen kimsin, tanışalım” dedi.
“Ben sizin amcanızın oğlu Şevki Yılmaz’ım” deyince reis şaşırdı “nasıl yani,
nereden akraba oluyoruz?” diye sordu. “siz Amerikanın kızılderilisisiniz, bizde
Ortadoğu’nun, ‘yerliderilisiyiz yani esmerderilileriz… Sizinle bizi yıllardır
kırbaçlayan haydutlarımız aynı olduğu için amcaoğlu sayılırız… Bizi de, sizi de aynı
kovboy sömürüyor ve dövüyor.” Deyince güldü, anlamlı bir şekilde başını salladı.
Kızılderililerin reisine “İslam dini ve Müslümanlar hakkında ne duydunuz ve
düşünüyorsunuz?” diye sorunca bana, “Libya, İran…” demez mi ? Demek ki
Müslüman denince aklına şartlandırılmış olarak terörist gelmişti. Ben de kendisine
“Bizlerde çocukken Teksas, Tommiks kitapları okurduk… O kitaplarda sizi hep
terörist olarak tanıdık. Kovboyların yenmesini, yani Kızılderililerin yenilmelerini
isterdik…” dedim.
Oyuna bakın. İslam âleminin %80 i Amerikan kovboy filmini seyrederken
kovboyların tarafını tutmuştur. Mazlum olan bizler, zalim olanı tutmuşuz. Mazlum
olana öfkeyle, kinle balmışız. Müslümanların ülkelerini bombalayan, sömüren ve
öldüren kovboy kahraman; onlara karşı vatanlarını korumak için ölen veya karşı
çıkan Müslümanlar ise teröristlikle ve militanlıkla damgalanıyor! Şu mantığa
bakınız!
Tarih boyunca köleler birleşmesinler diye birbirlerine terörist olarak
tanıtılmışlar. Emperyalistler, mazlumlar birleşmesinler diye güdümleri ve
kontrollerindeki medya vasıtasıyla terörist suçlamalarıyla propaganda yapmaya
devam ediyorlar. Yani ezilenler birbirini ezerken, ezenler sefa ve saltanatlarını
sürdürüyorlar. Hak aramak için yürüyen memur da, işçide, işsizde, emekçide,
talebede, onu coplayan, döven poliste, asker de, köle olarak eziliyor. Ama
birleşeceklerini bilmeden emperyalizm adına birbiriyle mücadele ediyorlar.

Kâhyalar Gitmeli, Garsonlar Gelmeli

İşte bu Amerika gezisinde bize “kâhya”ları anlattılar. Kızılderililer imha
edilince onların yerine çalıştırılmak üzere Afrika’dan zenci köleler getirilmiş. Her 40
zenciye, idare etmek için Amerikalı bir beyaz kâhya tayin etmişler. Zenci köle beyaz
kâhyayı görünce çalışmamış, kölelerle kâhyalar tartışmışlar. Zencinin aklına dedesi
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kuntakinteye yapılan zulüm gelmiş ve çalışmayı bırakmış. Patronlar telaşlanmışlar;
“eyvah zenciler çalışmıyor, verim azalıyor, ne yapalım?” diye birbirlerine sormuşlar.
Amerikalı bir psikolog “bunun bir yol var, kâhyayı değiştireceksiniz. Beyaz
adamdan zencilerin başına kâhya olmaz. Çünkü onlar başlarında beyaz adam
gördükçe geçmişte dedelerine yapılan zulümleri hatırlıyorlar. Kâhyayı değiştirin.
Beyaz kâhyaların yerine zenci kölelerden kâhyalar tayin ediniz” diye teklifte
bulunmuş.
Bu teklif üzerine kâhyayı değiştirmişler. Her millette az da olsa nasıl bir “sütü
bozuk” çıkıyorsa, zencilerden de kendi halkına menfaat karşılığı zulmedecek hain
kâhyalar bulmuşlar. Kâhya değişmiş; zenci kâhya almış kırbacı eline vurmuş zenci
kardeşinin sırtına. Zenci köle “oh düşmanı kovduk (denize döktük),artık bugün
kurtuluş bayramımız!” demiş. Ve bu kâhyaları da kurtarıcı kâhyalar ilan etmişler!
Hâlbuki kölelerin kurtulduğu falan yok… Dayak yine aynı dayak, acı yine
aynı acı, ama dayak atan, acı veren ve ihaneti yapan kendilerinden olduğu için zulmü
fark edemediler ve birleşerek haksızlığa karşı kıyam edemediler.

Aynı Oyun
Şimdi aynı oyun Ortadoğu’nun biz “yerli derilileri” yani “esmer derilileri”nin
üzerinde oynanıyor. Hakkını, emeğinin karşılığını arayan işçinin, memurun, emekçin
karşısına içimizdeki kâhyalar değil de dış güçler çıksaydı toptan birleşir ve hadlerini
bildirirdik.
Üniversitede okuyan kız evlatlarımıza uygulanan başörtüsü zulmünü ve
Ramazan ayında bile devam eden İmam Hatip Liselerindeki başörtü zulmünü Rus
ordusu gelse yapamaz. İstiklal harbinde Kahramanmaraş’ta olduğu gibi birleşerek
bacımızın, kızımızın başörtüsüne el uzatan düşmanın elini kırardık. Ama kâhyalar
bizden olduğu için halkımızın çoğunluğunu uyandırmakta güçlük çekiyoruz. Bizi
kendi oylarımızla kırbaçlıyorlar, kendi oylarımızla seçtiğimiz kâhyalar
sömürüyorlar. Bu kâhyalarla halkımızı fakir bırakıyorlar. Halk uyanışını ihtilallerle
bastırıyorlar. Ve bu kâhyalar eliyle halkın gerçek liderlerini yargılayıp yasaklıyorlar
veya darağacına gönderiyorlar.
Yeter artık! Alevisiyle-Sünnisiyle, Kürdüyle-Türküyle, Arabıyla-Acemiyle
birleşerek bu emperyalizmin içimizdeki kâhyalarını sandıkta sırtımızdan yere atalım.
Zam, vergi, faiz, enflasyon, pahalılık, fuhuş, yalan, iftira ve terör kırbacıyla yıllarca
bizi kırbaçlayan içimizdeki aldanarak seçtiğiniz mason partilerin başındaki kâhyaları
sırtınızdan atınız ve “ Halka hizmet, Hakka hizmettir” inancına sahip garsonların
sırtına bininiz.
Garson kimdir? Garson, halkına hizmet eden, halkın dertlerini, sıkıntılarını,
çilelerini kendi sırtına yükleyen bir hizmetçidir. Yani bir avuç mutlu azınlığın,
rantçıların, kırk haramilerin emriyle halkını kırbaçlayan kahya yerine, kendi halkını
düşünen, halkıyla gülen, halkıyla ağlayan, halkı için hamal olan hadim devlettir.
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Yani siyasi iktidarlardır. Artık seçimlerde sandıklardan emperyalizmin kâhyalarını
değil, halkının hizmetkârı garsonları çıkaralım. Tıpkı İstanbul, Ankara gibi
şehirlerde halkına hizmet eden, yoksulun derdine aşla, işle koşan “Garson Belediye
Başkanları” gibi garsonları ülke yönetimine getirelim. Böylelikle ülkemizi, yeniden
saygın, güçlü ve hakka dayalı, insana hak ve hürriyetlerinin kâmil manada
uygulandığı, vatandaşı olmakla iftihar edeceğimiz örnek bir devlet haline getirelim.
“o günde,(kadın erkek) her insan topluluğunu lideriyle çağıracağız”34
“Yüzleri ateşte evirilip çevrildiği gün: eyvah bize! Keşke Allah’a itaat
etseydik, Peygambere de itaat etseydik! Derler. Ey Rabbimiz! Biz reislerimize
uyduk ta onlar bizi yoldan saptırdılar, derler. Ey rabbimiz! Onlara (bizi hak
yoldan saptıran liderlerimize) iki kat azap ver ve onları büyük bir lanetle
rahmetinden kov”35 ayetlerindeki ilahi mesajlar ahiret yurdunda faydasız yere
pişman olmadan önce dünyada iken zalimleri idarenin başına getirmeme hususunda
uyarmaktadır.
“Zalimlere meyletmeyiniz. Yoksa ateş sizi kaplar”36 ayetindeki uyarılara
uysaydık, bugün dünyevi yoksulluk, enflasyon, ahlaksızlık ve terör ateşi İslam
âlemini kaplar mıydı?
Ve Kuran-ı kerim’in “ey iman edenler! Kendi dışınızdakileri sırdaş
edinmeyin. Çünkü onlar size fenalık etmekten asla geri durmazlar, hep
sıkıntıya düşmenizi isterler. Gerçekten, kin ve düşmanlıkları ağızlarından
(dökülen
sözlerinden)
belli
olmaktadır.
Kalplerinde
sağladıkları
(düşmanlıkları) ise daha büyüktür. Eğer düşünüp anlıyorsanız ayetlerimizi size
açıklamış bulunuyoruz. İşte siz öyle kimselersiniz ki onlar sizi sevmedikleri
halde siz onları seversiniz. Siz, kitabın (Kur’an ın) bütününe inanırsınız; onlar
ise sizinle karşılaştıklarında ‘inandık’ derler; kendi başlarına kaldıklarında da,
size olan kinlerinden dolayı parmaklarının uçlarını ısırırlar. (onlara) deki,
kininizden (kahrolup) ölüm. Şüphesiz Allah kalplerin içindekini hakkıyla
bilmektedir.”37 ayeti gösteriyor ki, içimizdeki kâhyaları sevmemizin sebebi,
yanımıza geldiklerinde bizim gibi görünmeye çalışmalarıdır. Bizden ayrılınca da
localarında halkın yanında olmalarının, halkla kucaklaşıp tokalaşmalarının o
kâhyalar da meydana getirdiği psikolojik ruh halini bu ayetler ne güzel tasvir
etmektedir.

BOYKOT İLACI
Dördüncüsü “bu kahyaları pudralayan, makyajlayan, her seçimde aynı
liderleri yeniymiş gibi gösteren emperyalistlerin sihirbazları, medyayı ve o
medyaya reklamlarıyla destek veren rantçı çevrelerin mallarını, huylarından ve
zulümlerinden vazgeçinceye kadar boykot etme” ilacıdır.
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Günümüzde medya, yani gazete, televizyon ve radyolardan oluşan basın-yayın
kuruluşlarının sihir etkileri çoktur. Kanaatimce Kur’an-ı Kerim’de “o inkâr edenler
zikri(Kur’an’ı) işittikleri zaman, neredeyse seni gözleriyle devireceklerdi…”38
ayetindeki “gözle yıkmak”, günümüz görsel basının etkisini haber veren canlı
işarettir. Sevgili Peygamberimiz “Sözlerin bazısı sihirdir”39 buyurarak medyanın
önemine ve etkisine işaret etmektedir.

İlk Zalim Medya Patronu Kimdir?
Yüce kitabımızda medya yoluyla toplumu yanlış yola, zalimlere, firavunlara,
Ebu cehillere boyun eğdirmeye, alkışlatmaya yönelik önemli misaller vardır.
Bunların ilki Hz. Musa (a.s) ın döneminde firavunun zulmünü örtbas etmek için
devrin sihirbazlarının yapmış olduğu hilelerdir.
Kur’an-ı Kerim’de bu sihirbazlardan boşuna bahsedilmiyor. Sihirbazlar ipleri
yılan yaparak köleleri firavuna itaat ettirirlerdi. Böylece köleler firavunun gücünden
korkarak onun zulmüne boyun eğerlerdi. Musa Aleyhisselam ın asası Allah’ın
emriyle sihirbazların yılanlarını yutunca köleler “bunlar yılan değil, sihirmiş” dediler
ve korkuyu yenerek ayaklandılar ve firavuni düzenleri yıkarak hürriyetlerine
kavuştular.
İkinci misal ise, Asr-ı saadette Mekke de müşriklerin Müslümanları İslam
yolundan koparıp yeniden Ebu cehillerin zulüm ve sömürü düzenlerine köle etmeleri
için uyguladıkları medya tezgâhıdır. Gençler, köleler ve diğer halk arasında hızla
yayılan İslam ın gelişmesinden korkan rantçı çevreler Mekke deki Darun Nedve’de
bir toplantı yaparlar. Toplantı sonunda hükümet, meşhur müşrik Nadir Bin Haris i
Şam’a gönderir. İlk zalim medya patronu olan zalim Nadir Bin Haris, eski Rum ve
acem ülkelerinin masallarını ihtiva eden deri üzerine yazılı neşriyatla Mekke’ye geri
döner ve Müslümanları Kâbe’de toplar. Onlara “Kur’an’ı okuyacağınıza sizin için
satın aldığım şu hikâyeleri okuyun. Üstelik bedava dağıtıyoruz”der.
Peygamberin ashabı “hayır, Rabbine andolsun ki (Müslümanların)
aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni (Hz. Muhammed(s.a.v)’i) hakem
kılıp sonra da verdiğin hükümden içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın (o
kararı) tam manasıyla kabullenmedikçe iman etmiş olmazlar”40 ilahi hükmünü
bildikleri için oyuna gelmediler. “Peygamberimizin yanına gidelim, ona soralım. O
bize alın okuyun derse teklifini kabul ederiz” dediler. O sırada evinde bulunan Allah
Resulüne gittiler. Ashabı kiram daha yoldayken Lokman Suresinde ki “İnsanlardan
öyleleri var ki, her hangi bir ilmi delile dayanmadan Allah yolundan saptırmak
ve sonra da onunla alay etmek için boş lafı satın alırlar. İşte onlara rüsvay edici
bir azap vardır”41 ayeti nazil olur. Konuyu Peygamberimize sormaya gelen ashabı
kiram ve kıyamete kadar medya konusunda İslam’ın hükmünü öğrenmek isteyen
Müslümanlar, bu ayetle cevabını alıyorlar. Böylece müşriklerin basın-yayın yoluyla
iktidarlarının devamını sağlayacak bir hile ve planı daha bozuluyordu.
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Zalim Kimdir?
Bu devirde de halkımızı uyutmak, emperyalistlerin içimizdeki kâhyalarına
desteğini devam ettirmek için bu sihiri günümüzün bir kısım medyası yapmaktadır.
Emperyalizmin içimizdeki karakolları konumunda bulunan iri (!) tirajlı din,
ezan ve mukaddesat düşmanı, insan hakları ve örtü düşmanı bu masonik gazeteleri
boykot edinceye kadar ülkemizdeki terör, işsizlik ve aile yuvalarının yıkılma
kasırgaları halkımı huzursuz etmeye devam edecektir.
Sabah gazetesi bir gün “ Ankara’yı karartan, kirleten manzara” diye başlık
atmıştı. Bende kömür kirliliğinden veya hacı bayram velinin kabrinin yanındaki
kerhaneden bahsediyor zannettim. Ne Gezer! Ankara’yı o kerhaneler, meyhaneler,
diskotekler, Rotary ve Lions kulüpleri kirletmiyormuş ta, başörtüsü yüzünden
okullarından atılan 165 mazlum öğretmenin Kızılay meydanındaki toplu çekilen
başörtülü fotoğrafı Ankara’yı kirletiyormuş!
Bu gazeteler emperyalizmin Türkiye’de ki karakollarıdır. Tirajları yüksek
olduğu için etkileme güçleri fazla gözüküyor. Bunlara bu gücü veren bir kısım
halkın cehaletidir. Bu gazeteleri satın almasak bunların hali nice olur?
Bu gazetelerle Müslüman nasıl camiye ve evine giriyor? Zulme ve sömürüye
yardım ederek ifa edilen hiçbir ibadet kabul değildir. Bizi değil, Allah’ın kitabındaki
“ Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar namazlarını ciddiye almazlar.
Onlar gösteriş yapanlardı, hayra(mazlumlara yardıma) da mani olurlar.”42 ve “
Zalimlere meyletmeyin, sonra sizi ateş kaplar”43 ayetlerini dinleyiniz. Cenab-ı
Hakk bu ayetlerinde bırakın onları alkışlamayı, onlara kalpten sevgi eğilimi dahi
göstermeye izin vermemektedir.
Zalim kim? Zalim hırsız, soyguncu, “devletin malı deniz, yemeyen domuz.”
Diyen rantçı çevreler ve onların güdümündeki iktidarlardır. Zalim, düşünce
özgürlüğüne, konuşma özgürlüğüne pranga vuran, tüm hak ve hürriyetleri gasp
edendir. Yani Allah’ın tüm kullarına verdiği akıl, mal, can, namus, alın teri ve
düşünce özgürlüklerini gasbeden her kişi, her toplum ve her kurum İslam’a göre
tağuttur, gasıptır ve zalimdir. Bunların ürettiklerini ve zulmün propagandasını yapan
medyayı boykot etmek rahmani bir metot ve rabbani bir görevdir.
1940’lı yıllarda Hindistan’ı gülcü silahlarıyla işgal eden İngiliz kuvvetlerini
ekonomik boykotla kovduklarını ibretle hatırlamalıyız. Hindistan halkının lideri
Gandhi öncülüğünde tüm Hindistan halkı İngiliz giyeceklerini, yiyeceklerini ve
içeceklerini boykot ettiler. Hatta Mohandas Gandhi halkına örnek olması için İngiliz
kumaşından yapılan elbiselerini çıkarıp keçi derisinden elbise giydi. Keçilerin
sütüyle ve peyniri ile yaşadı. Halk arasında da yayılan bu ekonomik boykotla gülcü
İngiliz ordusu Hindistan’ı işgale son vererek terk etti. Budistlerin bu davranışı
günümüz Müslümanlarına en büyük derstir. Kapatılan İmam Hatip Liselerinin ve
Kur’an Kurslarının yeniden açılmasını, başörtü zulmünün sona ermesini ve tüm
baskıları bitmesini istiyorsak, Türkiye’deki Müslümanların ve öncülerinin bu din
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düşmanı medyaya ve ona reklâm veren tekelci sermayenin mallarını boykot etmeleri
gerekmektedir.

VEFAKÂRLIK İLACI
Beşincisi, “sizin için mücadele eden dava öncülerine sahip çıkıp yalnız
bırakmama, yani vefakârlık” ilacıdır.
Tarih boyunca zulme ve zalime başkaldıran öncülere sahip çıkan halk kitleleri
zulüm zindanlarının duvarlarını yıkarak hürriyet aydınlığı ovasına ulaşmayı
başarmışlardır. Ama yine aynı tarih, liderlerini, öncülerini yalnız bırakan halkların
gafletleri sebebiyle, kendi elleriyle kendilerine zulmettiklerini de yazmaktadır.

İhtilaller Nasıl Önlenir?
1960 ta Adnan Menderes idam edilirken halk sahip çıksaydı şimdi biz köle
değildik. Evet, şimdi biz onlara o devrin gençlerine kızıyoruz. Elli sene sonrakiler de
12 Eylül 1980 ihtilaline ve 28 Şubat 1997 de başlatılan postmodernist kaosa ve krize
karşı çıkmadınız diye bize kızacaklardır.
Roma’lı ezilenlerin lideri Spartaküs’ün köleleri kadar olmalıyız. Spartaküs, on
bin kişiye yakın halkıyla birlikte Roma’da esir alındı. 10 bin kişi liderlerini içlerinde
sakladılar, ele vermediler. Roma’nın zalim yöneticileri Spartaküs’ü tespit etmek için
tüm köleleri ölümle tehdit ettiler: “Ya sizi ayaklandıran lideriniz Spartaküs’ü
bildireceksiniz, ya da hepinizi öldüreceğiz.” Kölelerin her biri “Spartaküs benim.”
Diyerek ortaya çıktı. Biri Spartaküs benim dedi; bir başkası hayır o değil, benim
dedi… Roma İmparatoru şaşırdı ve “eyvah” dedi: “bunların her biri bir Spartaküs
olmuş!” Zalim Roma imparatoru bütün köleleri öldürdü ama köleler liderlerini ele
vermedi.
Bazıları haklı olarak soruyorlar: “ bu baskı ve zulümlere karşı koymak için ne
zaman sokağa çıkacağız?”
O kardeşlerime diyorum ki, asıl yapılması gereken, askere göndereceğimiz
evlatlarımızı, polislerimizi eğitmektir. Evlatlarımız nerede olursa olsunlar, halka,
yani kendi kardeşlerinin aleyhine verilecek zalimane kanunsuz emirleri
dinlemeyecekler. Çünkü ihtilaller anayasal suçtur.
Başörtüsü yüzünden birisine cop vurmak suçtur. Ve yine haklarını arayan,
düşünce özgürlükleri için mücadele edenlere baskı yapmak kanunen de, vicdanen de
suçtur. Toplumumuzda bu şuur oluştuğu zaman hak ve hürriyetimize kavuşup bu
zulümlerden kurtulacağız inşaallah.
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Camileri tek parti döneminde İsmet İnönü gelip bizzat eliyle kapatmadı; Onun
başında bulunduğu siyasi otorite, bizim evlatlarımızdan oluşan silahlı kuvvetlere
kanunsuz emir vererek kapattırdı. Hem de namaz kılan askerlerimiz de camilerimizi
ahır haline getirdiler. İsmet İnönü ve diğer despot idareciler emrediyor, köleler de bu
kanunsuz emirleri yerine getiriyorlardı. Âlimlerin boynuna ip takıp onları şehirde
dolaştıran askerlerde namaz kılıyorlardı. O asker, “Emir dinleyeceğim, dinlemezsem
günaha girerim” zannıyla kendi kardeşlerine, kendi halkına, kendi mabetlerine
masonların emriyle saldırdı. Bu saldırılarla amirlerinin emirlerine uyarak Allah’a asi
olduğunu bilmiyordu. İşte bu cehalet bizi bu hale getirdi.

Askeriye’den Müjde!
Örneğin 1960 da tutuklanan Adnan Menderes’e Yassı ada da korkunç
işkenceyi yapanlar bu vatanın evlatları olan askerlerdi. Subay ayak ayaküstüne
atarak oturuyor, sigarasını yakıyor, karşısında eli kolu bağlı oturan Menderes’e alay
ve ağır hakaretler ederek sırıtıyordu. Komutan sigarasını yarısına kadar içiyor,
Anadolu’dan gelmiş saf askeri çağırarak elindeki yarım kalmış sigarayı Menderes’in
göğsünde söndürtüyordu. Öyle ki bir süre sonra Menderes’in göğsü sigara tablası
haline geliyordu. Acıdan kıvranan zavallı Başbakan, ere yalvarıyor, “ Yavrum beni
tanımıyor musun, yapma, dayanamıyorum” diyordu. Sigarayı Menderes’in göğsünde
söndüren asker kulağına eğilerek gizlice “üzgünüm, affet beni başbakan’ım. Ben
seni çok seviyorum, ama emir kuluyum!” diyordu. Hadi oradan, öyle emir dinlenir
mi? sen komutanın mı kulusun, yoksa Allah’ın mı? Allah’a isyan edilen yerde kral
da olsa kula itaat edilmez. Zalime ise asla!
Bu işkencelerden sonra merhum Adnan Menderes’in elbiselerini çıkardılar,
çırılçıplak soydular. Menderes kendi eliyle avret yerini kapattı… Bunu yapan kim?
Cahilce nöbet tutanlardan, yani yine asker evlatlarımızdan biri.
Menderes, “yeter artık asın beni!” diye yalvardı,”artık yaşamak istemiyorum.
Bu ülkeye hizmet etmenin, köylümün, işçimin, memurumun hizmetçisi olmanın
mükâfatı bu mudur?” diyerek çığlık attı ve cezaevindeki hücresine kapandı. Bir kutu
hap içerek intihara teşebbüs etti. Son anda midesini yıkayıp kurtardılar.
İdamından bir yıl evvel Londra’dan gelirken Paris semalarında arızalanan
uçağın düşmesine rağmen o ölmemişti. Uçağı yere çakılırken o, Allah’ın hikmeti
ağaca takıldı. Türkiye’ye dönünce 1 milyon insan karşıladı. Ama bir sene sonra idam
edildiğinde ise, maalesef sokakta üç kişi yoktu… Seçimlerde %53 oy alan bir
Başbakan idam edilirken halkın suskunluğu karşısında ne söylenebilir ki? Halkı için
yaşadı, halkı için emperyalistlerle mücadele etti, halkı için asıldı, ama organizesiz
halk onu yalnız bıraktı.
Halk o gün onu astıran kanun tanımaz haydutlara haddini bildirseydi,
askerdeki kendi evlatları eliyle ihtilali önleseydi, bugün Türkiye Japonya’yı geçmiş,
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dünyanın kalkınmış ülkelerinin başında yer alacaktı. Avrupa kapılarında
gurbetçilerimiz sıla kahrı çekmeyecekti.
Bu dava için mücadele edenlere sahip çıkmazsak köleliğimiz devam edecektir.
Size müjde vereyim! Artık eski robot gibi emir dinleyen evlatlar değil;
aldıkları emirleri düşünen, sorgulayan, yargılayan akıl, vicdan ve iman süzgecinden
geçirdikten sonra halkını düşünerek karar veren evlatlar yetişiyor. Ocak 1998 in ilk
haftasında hicret yolculuğuna çıkmadan bir gün önce vedalaşmak için TBMM ye
giderken Genelkurmay Başkanlığının bulunduğu binanın önünden geçtim. Trafik
lambalarında beklerken askeri artça bulunan bir grup asker beni gördü. Birden askeri
araçtan inerek yanıma geldiler. Ben şaşkınlık içindeyken onlar elime saldırdılar.
“hocam, sizi kucaklamak istiyoruz. Mücadelenizi sonuna kadar destekliyoruz. Bizim
için de dua edin de başımız belaya girmeden, şu zalimlerden ve zulümlerden
kurtulalım” dediler.
Şaşkınlığım geçince “siz beni bir başkasına mı benzettiniz?” diye sordum.
“olur, mu hocam, siz Şevki Yılmaz’sınız. Sizi kasetlerinizden, konferanslarınızdan
ve medyadan tanıyoruz” dediler. Bu cevapları ve boynuma satılmaları karşısında
gözlerim doldu ve onlara, “dikkat ediniz, sizi kameraya alıp dövebilirler” dedim.
“hocam, biz biraz da onlar görsünler diye, elinizi öpmeye geldik” dediler. Bu olayı
yaşadıktan sonra anladım ki: zulmün topu var, güllesi var, tankı ve medyası varsa
benim evlatlarımın da iman dolu yürekleri ve cesaretleri var.
Artık askerlerimiz kışlaların kapılarına, “emir sizde ama silah ise bizde!” diye
yazıyorlar. Anneler ve babalar evlatlarını askere uğurlarken, “evladım, sakın ha,
kanunsuz emir dinleme, başörtüsüne, İslam a,imana, alın terine, düşünceye yapılacak
ihtilallerin uşağı olma! Eğer bizi dinlemezsen sana analık ve babalık hakkımızı helal
etmiyoruz!” diyorlar.
Artık milletimiz Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, sarhoşuyla,
ayığıyla, başı açığıyla, başı örtülüsüyle, işçisiyle, işsiziyle, memuruyla, esnafıyla,
emekçisiyle, çiftçisiyle, polisiyle, askeriyle el ele verip emperyalizme karşı
mücadele eden öncülere sahip çıkmalıdır.

TİRYAKİLİK İLACI
Altıncısı , “sigara tiryakiliği kadar İslam davasının tiryakisi olmak
gerektiği” ilacıdır.
Bir insan eğer sigara tiryakisi ise, ayda 150 mark sigaraya verebiliyor. Ama
kendimizin, ailemizin ve neslimizin kurtuluşu ve huzuru için İslam ı öğrenmeye,
yaşamaya ve yaymaya aynı tiryakiliği gösteriyor muyuz? Oysa bir aylık sigaraya
150 mark verdin mi, 50 mark da doktora verdin demektir. Hesaplayınız, 10 yılda bir
yıllık maaşınız gidiyor, ayrıca sigara içenin ömrü de 10 yıl kısalıyor. Kazanacağı
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maddi imkânlarda, sigara yüzünden elinden gidiyor. Bunu düşünün ve sigaraya
verdiğimiz kadar şu Allah’ın dini için, hayra, iyiliğe motor; şerre, kötülüğe, zulme
fren olmak için davamıza verelim.
Şeytan, nefsin arzuların ve kumar, içki gibi haram yollara harcanan 100 bin
markı 150 mark gibi gösterir ama din uğrunda mücadele eden mücahitlere, ilim
tahsil eden talebelere, yarının umudu gençlerin hizmetlerine, camilere, vakıflara,
yurtlara verilen 15 markı ise 15 bin mark gibi gösterir. Yüce kitabımız bu konuyu “
ey iman edenler! Kazandıklarınız iyilerinden ve rızk olan yerden size
çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilse gözünüzü yummadan
alamayacağınız kötü malı hayır diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah
zengindir, övgüye layıktır. Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size cimriliği telkin
eder. Allah ise size katında bir mağfiret ve bir lütuf vaat eder. Allah her şeyi
ihata eden ve bilendir.”44 ve “Allah’ın kereminden kendilerine verdiklerine
cimrilik gösterenler sanmasınlar ki o (cimrilik) kendileri için hayırlıdır, tersine
bu onlar için pek fenadır. Cimrilik ettikleri şeyde kıyamet günü boyunlarına
dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah’ın dır. Allah bütün
yaptıklarımızdan haberdardır.”45 ayetleriyle özetlemektedir.
Evet, dava tiryakisi olacağız. Kendi evlatlarımızın mutlu gelecekleri için
cömert, cesur ve vefakâr olacağız.
Yıllar önce seyahatlerim esnasında bir kardeşime, “ talebeler, yoksullar ve
mazlumlar için zekât görevini yerine getirdin mi ?” diye sordum. Bu kardeşim :
“geçen sene hacca gittim, şimdi işsizim, maalesef param yok” diye cevap verdi. Beni
öylesine acındırdı ki, neredeyse kendisine yardımda bulunacaktım. Bir gün sonra
aynı yere bir holding temsilcisi gelmişti. Dava için ayda 150 mark vermeyen hacı
kardeşimin o holdinge 150 bin mark yatırdığını duyunca, onun adına üzüldüm.
Müslümanın hali bu olmamalıydı.
Allah’ın cennetini gözlerimizle göremediğimiz için üzerimize farz olan zekâtı
da, sadaka yı da veremiyoruz. Holdingin cenneti (!) var. Nedir? Yüzde 30 kar payı.
Allah cennetini görseydi o cennete firavun da koşardı. Cenneti ve cehennemi
görünce inanırsak, o imanımızın ne anlamı kalır? Bizi hayra, iyiliğe, yardıma
koşturan Allah’ın vaat ettiği mükâfatlardır. Bizler görmeden gabya inandığımız için
kulluk görevimizi eksiksiz yerine getirmeye çalışmalıyız ve el ele neşeyle bu görevi
yerine getirmeliyiz.
Mektebinde Ebu Bekir i sıdık r.a gibi cömert, Ömer (r.a) gibi adil, Osman (r.a)
gibi sabırlı, Ali (r.a) gibi âlim ve cesur talebeler olan bir topluluğa karşı kim galip
gelebilir ki!

Asrın Örnek Sümeyyeleri
Başörtülerinden taviz vermeyen bacıların mücadelesi hepimize örnek
olmalıdır.
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Konya Selçuk Üniversitesinde okuyan Filiz adında bir bacımız başörtüsü
yüzünden verdiği mücadeleyi TV de izleyince erkekler adına utandım. Selçuklu
İslam Devleti nin Başkenti, Mevlana şehri Konya’da bu kızımız elleri kelepçeli,
jandarmaların arasında götürülüyordu. Genç kız, ne vurguncu, ne hırsız, ne katildi.
Tek suçu başörtüsü yürüyüşüne katılmaktı. Yetim büyüyen filiz yaz tatilini kendisini
bekleyen annesinin yanında değil, Konya cezaevinde geçirdi. 45 gün sonra dışarıya
çıkınca annesine telefon etti; “anacığım kurtuldum İstanbul a geliyorum.” Dedi.
Telefon ettikten sonra yolda karşıya geçerken arabanın altında kalarak ruhunu teslim
etti. Filiz, asrın şehitlerinden bir genç kızımızdır.
O dava tiryakiliğinin bir timsaliydi. Bu yiğit bacılarımız utandırıyor bizi.
Bir vilayetimizin başında bir vali var… Vali değil, sanki eşkıya. Kanun ve
hukuk tanımayan zorba eşkıya. Valilik makamında oturuyor. O valilik makamı, hiç
kimseye haydutluk yapma ve kanunları çiğneme hakkı vermemiştir. O ülkede
milletin namusunu korumanın yeridir valilik. Emperyalizm ve siyonizm adına hiç
kimsenin inanç ve düşüncesinden dolayı insanlara zulüm etmeye hakkı yoktur.

Davası Uğruna Sakat Kalan Kız
75 yıl evvel Kahramanmaraş ta başörtüsü yüzünden düşmanla savaşan sütçü
imamın memleketinde, başörtülü 17 yaşındaki genç kız coplanıyor, hem de Osman
gazinin ruhunun ve terinin bulunduğu bir mekânda. Genç kız dayağın acısına
dayanamadı. Kurtulmak için koşarken o da filiz bacım gibi arabanın aylında kaldı.
Hastaneye kaldırdılar ve bacağını kestiler; davası uğruna topal kaldı. Kendisini
çiçeklerle ziyarete gelen hanımlara “aman mücadeleden geri kalmayın, rabbimin
emri olan örtü mücadelesine devam edin, İmam Hatip Liseleri nin mazlum
talebelerini koruyun. Ben buradan çıkarken topal bacağımla, koltuk değnekleriyle bu
defa kardeşlerimin önünde yürüyeceğim, mücadeleme ölene dek devam edeceğim”
diyerek, davasına bağlı örnek Müslüman idealini sergiledi.

Cihad İbadeti Nedir?
İşte bu anlayışla cesur ve dava tiryakisi olursak Allah nurunu
tamamlayacaktır. Dava tiryakiliğinin yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de ki adı cihad
ibadetidir. Cihad, iyiliği yaymak, kötülüğü önlemek ve hakkı yaşarak hâkim kılma
uğrunda yapılan çalışmanın adıdır. Ve yüce dinimizin Müslümanlara yüklediği en
büyük ibadettir. Namaz, oruç, hac ve zekât gibi farz ibadetlerin zamanı ve miktarı
belliyken cihad ibadetinin zamanı ve miktarı insan ömrünün ve gücünün son
noktasına kadardır. Bu konuyu dava tiryakiliği bölümünde anlatmak imkânımız
yoktur. Cihad ibadeti konusunda ciltlerce kitap yazılsa, yine de konunun mana ve
önemi yeterine anlatılamaz.
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Bu gün 1,5 milyarlık İslam âleminin zilletten izzete, zulmetten adalete,
batıldan hakka ve esaretten hürriyete dönebilmesinin en büyük ilacı dava tiryakisi,
malla, canla şahadete âşık olmaktır. Bunu, Kur’an-o Kerim birçok veciz ayetiyle
Müslümanlara duyuruyor.
“Allah yolunda(mallarınızı) infak edin(cimrilik yaparak) kendi
ellerinizle kendinizi(geleceğinizi) tehlikeye atmayın. Her türlü hareketinizde
dürüst davranın. Çünkü Allah dürüstleri sever.”46
“Ey iman edenler! Sizi acı bir azaptan kurtaracak bir ticaret yolunu size
göstereyim mi? Allah’a ve Resulüne inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah
yolunda cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. İşte bu
takdirde O sizin günahınızı bağışlar. Sizi zemininden ırmaklar akan cennetlere
And cennetinde ki güzel meskenlere koyar. İşte en büyük kurtuluş budur.”47
“Ey iman edenler! Eğer siz Allah’ın dinine yardım ederseniz, o da size
yardım eder, ayaklarınızı kaydırmaz.”48
“(Ey Muhammed) de ki; eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz,
eşleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar kasada uğramasından
korktuğunuz ticaret, hoşlanmadığınız meskenler(evler, konaklar, köşkler)size
Allah’tan, Resulünden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevgiliyse, artık
Allah’ın emrini (bela ve musibetleri) getirinceye kadar bekleyin. Allah fasıklar
topluluğunu hidayete erdirmez.”49
“ey müminler! Yoksa siz, sizden önce gelip geçenlerin başına gelenler size de
gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Yoksulluk onlara öylesine dokunmuş ve
öyle sarsılmışlardı ki, nihayet Peygamber ve beraberindeki müminler; Allah’ın
yardımı ne zaman! Dediler. Bilesiniz ki Allah’ın yardımı yakındır”50 ilahi

mesajlarıyla Müslümanların cihad, yani dava tiryakiliği ilacıyla şirki,
küfrü, karanlığı ve zulmü sileceğini; aydınlığa, adalete ve zafere
kavuşacaklarını açıkça haber vermektedir. Kısacası, “mektebinde şahadet
dersi olmayan bir toplumun zaferi yoktur.”

SABIR İLACI
Yedincisi “ zaferin en mühim şart olan sabır” ilacıdır.
Ticarette de, siyasette de, tahsilde de, ailede de başarının ve mutluluğun temel
şartı sabırdır.
“sabır acıdır, meyvesi tatlıdır” sözünün şuurunda olması gereken günümüzün
bazı Müslümanları, sabrı gevşemek, tembellik ve cimrilik manasında algılamaktadır.
Sabır, mücadeleden kaçış değildir. Bilakis sabır, önce mücadeleyi teşvik eder, sonra

63

ise tevekkülü öngörür. Yani kul planında gerekli tedbirlerin alınarak, inanılan dava
uğrunda yapılan mücadele de karşılaşılacak, hapis, işkence, sürgün ve hicret gibi
çilelere aldırmadan, yılmadan, bıkmadan, usanmadan mücadeleye devam etmektir.
“İşlerinden boşaldığın vakit tekrar çalış ve yorul, Rabbine rağbet et. O na
yönel ve boş durma!”51 ayeti bizlere mücadelenin sınırsız olduğunu, makamlara ve
mevkilere bağlı olmadığını ve bunların mücadelede birer vasıta olduğunu ihtar
etmektedir. İlim tahsilinde, ticarette, sanatta sabır başarının şartıdır. Konumuzun “
Zalim ve zulme, şirke ve küfre karşı mücadelede sabır” olması hasebiyle özellikle bu
konuya açıklık getirmek istiyoruz.
Bu mücadelede sabrın üç çeşidi vardır:
1- Kişinin nefsi arzularına ve şeytanın tuzaklarına karşı sabrıdır. İnsan için en
büyük düşman imtihan sebebiyle yaratılan kendi vücudundaki nefsidir ve o
nefsi dışarıdan tahrik ederek tuzak kuran şeytandır.
Kur’an-ı Kerim’in ; “muhakkak nefis kötülüğü emreder.”52
“Ey insanoğlu! Size şeytana tapmayın(uydurduğu batıl yollara gitmeyin)
çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır demedim mi? onu size (Peygamberlerim ve
alimler vasıtasıyla) açık seçik bildirmedim mi? sadece bana (Allah’a) ibadet
edin ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur, demedim mi ?”53 gibi ayetleri
insanoğlunun dünya ve ahirette mutlu olmasının şartı, nefsi ve şeytanın tuzaklarına
ve tahriklerine karşı iman ve amel sabrını göstermesidir.
İnsanın Allah’a kulluk emrini yerine getirirken nefsi sıkılır. Camide namaz
için on Dakika durmaya ruhu sıkılır. Ama futbol maçı seyretmek için stadyum
önünde 10 saat beklerken zevk duyar. Saatlerce bazı televizyonlarda ki “Reyting
rekorları
kırdığı” iddia edilen seviyesiz, kalitesiz ve ahlaksız programları
seyretmekten zevk alan nefisler, ilmi, seviyeli, dünya ve ahiret için faydalı eğitim
programlarını beş dakika seyretmekten sıkılırlar.
Bu nefsin arzularını dizginlemenin ve kontrol altına almanın ilacı sabırdır.
Yani nefsin ve şeytanın hile ve entrikalarına isyan; Allah’ın ilke ve inkılapları olan
emir ve yasaklarına itaattir.
2-Kişinin mücadelesi esnasında kendi dava arkadaşlarından gelebilecek
yanlışlıklara, tezgahlara, vefasızlıklara karşı sabırdır.
Ticarette olduğu gibi siyasi mücadeleye atılan kişi için nefsi ve şeytanın
hilelerinden başka kendi teşkilatının bünyesinde gelebilecek yanlışlıklara da
sabretmesi gerekir. Haset( kıskançlık), cehalet, hemşehricilik, bencillik, cimrilik,
kendini beğenme gibi ihtilaflara sebep olacak hastalıkların tedavisinde en büyük ilaç
yine sabırdır.
Kur’an-ı Kerim’in Yusuf Suresinde anlatılan Yusuf Aleyhisselam a
kardeşlerinin kurmuş oldukları tuzak, günümüzde de ve kıyamete kadar her
mücadele insanının başına gelebilecek bir örnektir. Yakup Aleyhisselam ın oğlu
Yusuf (a.s) a gösterdiği ilgi ve verdiği değer, diğer kardeşlerinin kıskançlıklarına
sebep olmuştur. Kardeşleri Yusuf a tuzak kurarak onu kuyuya attılar, fakat sabrı ve
tevekkülü sayesinde Cenab-ı Hakk onu Mısır’a sultan yaptı.
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Bu sureden çıkarılacak en büyük ders, siyasi mücadeleye atılanlara öz dava
kardeşlerinin dahi kuyu kazabileceklerini ve gerçek dostların iyi günde değil; dar
günde belli olacağı hakikatıdır.
Haksızlığa ve vefasızlığa uğramış olanlara ilaç; “iyilikle kötülük bir olmaz.
Sen kötülüğü en güzel bir şekilde (iyilikle) önle. O zaman seninle arasında
düşmanlık bulunan kimse sanki candan bir dost olur. Buna (bu güzel
davranışa) ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak (hayırdan) büyük
nasibi olan kimse kavuşturulur.”54
“Emrolunduğun gibi doğru ol!” 55
“ muhakkak ki; Allah ihsan sahiplerinin emeğini zayi etmez”56 ayetlerinin
öngürdüğü hoşgörü ve sabrı gösterme olgunluğudur.
3-Mücadeleci kişinin dıştan gelecek ihanetlere, saldırılara, hakaretlere ve
zulme karşı sabrıdır.
Daha önce de izah etiğimiz gibi tarih boyunca haksızlığa, zulme başkaldıranlar
hep zulme, hakarete ve saldırıya uğramışlardır. İnanmayan öz akrabalarının, hatta
kendi aile efradının bile bu senaryoda zulüm safında yer aldıkları görülmüştür.
Kur’an-ı Kerim, firavun kocasına rağmen, mazlum Musa Peygamberin yanında yer
alan kahraman asiye annelerimizden bahsettiği gibi; eşleri Nuh ve Eyüp
Peygamberlere rağmen, zalimlerin yanında yer alarak ihanet eden kadınlardan da
bahseder. Buna karşılık Hz. Nuh (a.s) ve Hz. Eyyüp (a.s) sabrı tercih ve tatbik
ederek, hak davalarını tebliğ mücadelesinden vazgeçmemişlerdir.
Ve Kur’an-ı Kerim İslam inkılabı mücadelesine karşı çıkan ve atalarının ilke
ve inkılaplarını savunan devrin Başbakanı Azer’in Nemrut’la birlikte ateşe attıkları
evlatlığı İbrahim Aleyhisselam’ın :” sizin bu planlarınız karşısında bana rabbim
yeter” inancın ve sabrın nasıl ateşi gül bahçesine çevirdiğinden bahseder.
Ve Kur’an-ı Kerim hazreti İbrahim aleyhisslemın Allahtan aldığı emri yerine
getirmek üzereyken, şeytanın çirkin hile ve aldatmalarına karşı oğlu İsmail
Aleyhisselamın iblisi taşlamak suretiyle gösterdiği sabrından ve bu sabrın
neticesinde tüm Müslümanlara hediye edilen Kurban Bayramından bahseder.
Ve yine öz akrabaları tarafından taşlanan ve yurdundan çıkarılan Hz.
Muhammed Aleyhisselamın cesareti, şecaati, sabrı ve ashabıyla birlikte yürüttüğü
mücadelesinin neticesinde, tekrar eski yurdu Mekke-i Mükerreme ye dönüşü
hepimize ibret,ders ve moral vermelidir. Mekke nin fethiyle Allah’a hamd ve şükür
ederek vatanına dönen efendimize daha önce karşı çıkanların özür dileyerek, biat
için sıraya girmeleri, sabrın ne büyük zaferler getirdiğini gösteren büyük mutluluk
tablosudur.
“Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse (bilsin ki ) Allah bir gün
sevdiğini ve kendisini seven müminlere karşı alçak gönüllü,şefkatli, kafrler
karşı onurlu ve zorlu bir toplum getirecektir.(bu toplum) Allah yolunda cihad
ederler ve hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar, (hiçbir kimsenin
kınamasına aldırmazlar.) bu, Allah’ın dilediğine verdiği lütfudur. Allah’ın lütfu
geniştir.”57
“ Şimdi sen sabret. Zira Allah’ın vaadi haktır.”58
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“ Namaz ve sabırla Allah’tan yardım isteyin. Çünkü Allah sabredenlerle
beraberdir.”59
“ size bir iyilik dokunursa, bu onları tasalandırır; başınıza bir musibet
gelse buna da sevinirler. Eğer sabreder ve (Allah’ın emir ve yasaklarına karşı
gelmekten) korunursanız onların hilesi size hiçbir zaman zarar vermez.
Şüphesiz Allah onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır.”60
“Yoksa Allah içinizden cihad edenleri belli etmeden, sabredenleri ortaya
çıkarmadan cennete gireceğinizi mi sandınız ?”61
“Nice Peygamberler vardır ki beraberinde bir çok Allah erleri
bulunduğu halde savaştılar da, bunlar, Allah yolunda başlarına gelenlerden
dolayı gevşeklik ve zaaf göstermediler, boyun eğmediler. Allah sabredeni sever.
Onların sözleri sadece şunu söylemekten ibaretti : ‘Ey rabbimiz! Günahlarımızı
ve işimizde ki taşkınlığımızı bağışla; ayaklarımızı (yolunda) sabit kıl; kafirler
topluluğuna karşı bizi muzaffer kıl!’ Allah ta onlara dünya nimetlerini ve (daha
da önemlisi) ahiret sevabının güzelliğini verdi. Allah iyi davrananları sever.”62
“Allah yolunda öldürülenlere –ölüler- demeyin. Bilakis onlar diridirler,
lakin siz anlayamazsınız. Andolsun ki , sizi (mücadeleniz esnasında) biraz
korku, açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden azalma ile imtihan eder,
deneriz.(Ey peygamber) sen sabırlı davrananları müjdele. İşte o sabredenler,
kendilerine bir bela geldiği zaman, biz Allah için varız ve sonunda O’na
döneceğiz derler.”63 ayetleri gibi birçok ilahi mesaj bizlere sabrın korkaklık,
miskinlik, pasiflik olmadığını; bilakis yılmadan,çile ve sıkıntılara göğüs gererek
emin adımlarla barışa ve mutluluğa ulaşmak için mücadeleye devam etmeyi
hatırlatmaktadır.
Sabur ilacına en canlı ve en etkili örnek, Kur’an-ı Kerim’in 114 suresine bedel
olduğu buyrulan Asr suresi dir. Cenab-ı Hakk, “ Asra yemin olsun ki, iman eden,
Salih amel işleyen(inandığını yaşayan) ve (yaşadığı) hakkı tavsiye eden ve (bu
sebeple uğrayacağı tüm çile ve sıkıntılara) sabredenler dışında tüm insanlar
hüsrandadırlar.” buyurarak sabrın önemini mücadeleci insanlar bildiriyor.
Halık’ın namütenehi adı var en başı hakk,
Ne büyük şey kul için, hakkı tutup kaldırmak
Hani ashabı kiram ayrılalım derlerken
Mutlaka sure-i vel’- asr’ı okurmuş bu neden?
Çünkü meknun o büyük surede esrarı felah
Başta iman-ı hakiki geliyor sonra salah
Sonra hak, sonra sebat: işte kuzum insanlık
Dördü birleşti mi yoktur sana hüsran artık. 64
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SABIRLA YOLUMUZA DEVAM
EDECEĞİZ
Senelerce ülkemde, Avrupa’da, Amerika’da,Avustralya’da ülke-şehir-kasaba
ayrımı yapmadan gezerek halkımıza hep bu emperyalist zehirleri ve sihirleri
etkilerini ve bunlardan kurtuluşun Rabbani ve Rahmani ilaçlarını anlattım. Her yol
Roma’ya değil, Mekke’ye çıkar diyerek insanları kullara değil, sanatkarımız Hz.
Allah(c.c) a çağırdım. Bir karıncayı dahi ezmedim, bir cana kıymadım, hırsızlık
yapmadım. Hayatım boyunca ekibim ve vefalı arkadaşlarımla beraber yoksullara,
ezilenlere gücümüz kadar hizmet ettik. Onlara talebe yurtları, aşevleri misafirhaneler
açmaya gayret ettik. Şimdi ise çetelerin, vurguncuların, katillerin saygı gördüğü bir
ortamda suçlu sandalyesine oturtulmak isteniyoruz. Derdest edilip hapishane
zindanlarına atılmak suretiyle susturulmak isteniyoruz.
En azılı katillerin, ülkenin trilyonlarca lirasını soyanların, binlerce masum
insanın katlinden sorumlu olanların pişmanlık yasalarıyla affedilmesi bile
düşünülürken, sırf Allah’ın emirlerini ve yasaklarını tebliğ etmemiz sonucu idamla
yargılanıyoruz.
Emperyalizmin yerli uşakları sadece konuşana değil, susana da ceza
veriyorlar!
Recep Tayip Erdoğan kardeşimin suçu neydi. Kendisine söylemiştim: “sen
Allah’ın lütfuyla şiir okudun, cezana hiç üzülme. Çünkü emperyalizm ezilenlerin
yanında yer alıp, sömürü hortumlarını kesen ve sömürü çarklarını durdurup kendi
halkına hizmet edeni cezalandırmak ister. Şiir okumasaydın bile seni başka bir yolla
cezalandıracaklardı. Tıpkı Prof. Dr. Necmettin Erbakan ve diğer kader
arkadaşlarımız gibi…”
Recep Tayip Erdoğan kardeşimi, Milli Eğitim Bakanlığının yayınları arasında
yer alan bir kitaptaki şiiri okuduğu için cezalandırdılar. Bermuda şeytan üçgeninin
bir köşesi olan tekelci sermaye ve kartel medyası ona iftira atarak da ceza
verdirirlerdi. Ama 18 Nisan 1999’da yapılacak seçimlerin yaklaşmasından dolayı,
bir an önce adaylığı önlemek için gülünç ve tutarsız bir suçlama ile hemen mahkum
ettiler.
Bakın, Uzakdoğu’da batılı ve doğulu emperyalist ülkelerin çıkarlarına ters
düşen kalkınma hamlelerini başlatan D-8’lerin üyeleri Endonezya ve Malezya’yı
nasıl karıştırdılar. Endonezya’ya asırlarca beraber yaşayan ve birbirine saygılı olan
müslüman ve hıristiyan halkı kasden birbirine düşürdüler. Yıllarca barış ve huzur
içinde yaşayanların arasına bir anda nifak tohumları kim ekti?
Malezya da kalkınmanın öncüsü Maliye Bakanı Enver İbrahim i nasıl
yıktılar? Emperyalizme baş kaldıran Enver İbrahim aldığı ekonomik tedbirlerle
Malezya’yı ayağa kaldırdı. Ve ülkesinin doğunun en gelişmiş ve sanayileşmiş ülkesi
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haline gelmesine çalıştı. Ve bunun bedelini de emperyalistlerin kurbanı olarak anlına
vurulan kirli ve çirkin bir damgayla suçlanarak, görevinden alınarak ödedi.
Yalan şahitlik yapması için, parayla satın alınan makam şoförü, bilahare
Maliye Bakanı Enver İbrahim e iftira attığını mahkemede itiraf etmesine rağmen,
Enver İbrahim hala hapishanededir. Bütün bunlar bize gösteriyor ki, emperyalistler
ve uşakları sadece konuşana değil, kendi oyunlarını açığa çıkaran herkese
düşmandırlar. Peki neden?
Kitabın başında belirttiğim gibi, bir futbol maçında stadı dolduran on binlerce
seyirci saatlerce gol diye bağırsa, gol olmaz! Golü ancak sahadakiler, yani oyuncular
atar. Sahaya inmedikçe, oyuna iştirak etmedikçe ancak seyirci olarak kalınır. İşte
bizim konuşmalarımız, icraatlarımız, hizmetlerimiz yüz yıldır emperyalist zehir ve
sihirlerinin etkisiyle uyuşturulan, olaylara sadece seyirci olup, duyarsız kalan veya
gözyaşı döken halkı yavaş yavaş sahaya indirmeye başlamıştır.
Onun için saldırıyorlar ve bizden intikam alıyorlar. Eskiden bu saldırı var
mıydı? Yoktu. Şimdi milletimiz, konferanslarla, mitinglerle, yürüyüşlerle, kasetlerle,
kitaplarla, gazetelerle uyanmaya başladı. Yıllardır sadece tüketici olarak sömürülen
Müslümanlar bu uyanış hareketiyle” ticaretspor” unu kurarak üretimde de var
olduğunu şimdiye kadar tek kale oynayan kapitalistspor a sahayı dar ederek gösterdi.
Yine milletimiz “medyaspor” unu kurarak, şimdiye kadar tek borozan gibi öten
kartel medyasına basın yayın sahasını zindan etti.
Ve tribünlerden sahaya inmeye başlayan halkımız, kendi “milli siyasi spor”
unu kurdu.bu takımla halkımız 70 yıldır zam, işsizlik, enflasyon, terör,göç ve faşist
baskı gollerini atan siyasetin iki büyükleri diye tanınan sağ-sol a karşı “milli siyasi
spor” “bende varım!” diyerek “iktidar sahaları”nda milletin temsilcileri olduğunu
dünyaya ilan ettiler. Ve “siyasi ligde” şampiyon olunca “Siyonist hakemler kurulu”
kararıyla “hükmen” (!) ligden yasaklandılar.
Onlar ne kadar bizi yasaklasalar da biz hiçbir zaman sahadan
uzaklaşmayacağız. Tribünlerde seyirci olmak yerine takım oyununa kardeşçe devam
edeceğiz. Sabrın sonunda zafer bizimdir.
Bizi kasetlerle vurmaya çalışanların nasıl kasetleriyle yıkıldıklarını gördük.
54. Refahyol hükümetini kasetlerle yıkıp yerine kurdukları, CHP destekli Anasol-D
hükümeti de kasetlerle yıkıldı. Hz. Allah(c.c) adaleti gereği misli ile intikam aldı.
Yani göze göz, dişe diş, kulağa kulak, kasete kaset… Bunu biz mi planladık ? Hayır.
Rabbim, “Eğer siz bir acıya uğradınızsa, o kavim de benzer bir acıya
uğramıştır. O günleri biz insanlar arasında dönderir dururuz.(zaferi.sevinci,
üzüntüyü bazen bir topluma, bazen öteki topluma tattırırız.) ta ki Allah, iman
edenleri ortaya çıkarsın ve aranızdan şahitler edinsin. Allah zalimleri sevmez”65
ayetinin gereği planladı.
Kur’an kursu, İmam Hatip ve başörtüsü düşmanlarından, hırsızlardan,
iftiracılardan, namussuzlardan, komploculardan, vurgunculardan, soygunculardan ve
tekelci sermayeden böyle intikam alınacağı kimin aklına gelirdi?
Kuyu kazanlar, sonunda o kuyuya kendileri düştüler. Ne demişler: “alma
mazlumun ahını,çıkar aheste aheste…”
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Moralinizi bozmayın, ümitvar olunuz. Allah2ın izniyle zulmün ve küfrün
yanardağı sönmek üzeredir. Yanardağ sönerken çok büyük patlama başlar; zulmün
şimşeklerinin artması doğacak güneşin müjdecisidir. Ve bu güneş bir gün mutlaka
doğacaktır.
“Onlar ağızlarıyla(sözleri, kalemleri ve yayınlarıyla) Allah’ın nurunu
söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu
tamamlayacaktır”66 ilahi müjdesi gerçekleşecektir. Zalimler istemese de!...

Ve Yılmadan
Bizi neyle yargılarlarsa yargılasınlar, anlımız aktır. Suçumuz diye iddia
edilen ve bizi idamla yargılatan konuşmalarımız inşaallah ahirette beratımız
olacaktır. Zira yargılanmamıza sebep olan konuşmalar Allah ın son ve en mükemmel
dini olan İslam ı ve yıllarca ezilen,horlanan,hakları elinden alınan Müslümanları
savunduğum konuşmalardır. Ve bu konuşmalarımdan şeref duyuyorum. Başıma
gelen sıkıntılardan dolayı üzülmüyorum; Allah’ıma hamd ediyorum. Ve yılmadan,
her gün artan aşk,şevk, heyecan ve sabırla mücadeleme devam ediyorum. İnancımıza
saldıranlara da tek cümle ile cevap veriyorum. Ne kadar bağırıp çağırsanız da bu
mücadele kervanı yürüyecek ve bir gün mutlaka hedefine ulaşacaktır, inşaallah…

Niçin Hicret Ettim?
Peygamberlerin ve onların yolundan gidenlerin metodu olan kutlu hicreti
tercih ederek gurbet çilesine devam ediyorum. Peki niçin?
Cezaevinde de yatabilirdim, dinlenmeye çok ihtiyacım vardı. 20 sene ömrüm
kıtalar arasında seyahatle, konferanslarla geçti. Hapishane benim için medrese-i
yusufiye olurdu; Rabbimle halvet için de tefekküre daha fazla zaman ayırabilirdim.
Ve ayrıca aile fertlerimi,sevenlerimi, her hafta demir parmaklıklar ardından da olsa
görme imkanına sahip olabilirdim. Bu, benim için daha kolayı tercih etmek olurdu.
Cezaevinde İslam davasını 3-5 mahkum kardeşime anlatma yerine,Avrupa da 3
milyon mazlum ve mahkum gurbetçi kardeşime anlatmayı tercih ettim.
Medine deki kardeşlerim, “hocam,gurbetçiler sizi yıllarca dinlediler. Avrupa
ya değil, Medine-i münevvere ye hicret ediniz. Burada ailenle görüşme,
sevdiklerinle birlikte olma imkanın daha fazla olur. Resulullah (s.a.v) Efendimizin
evinde,ruhunu, gönlünü dinlendir.” Dediler. Hangi nefis bunu reddeder? Ama onlara
“teşekkür ederim, özlediğim o mübarek mekanlara ve eşsiz önderime
severek,koşarak hicret ederdim. Ancak Avrupa da esrar ve eroin tehlikesi karşısında
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Rabbimi,Kutsal kitabını,Peygamberini, tarihini ve İslam medeniyetini unutarak
yaşayan yüz binlerce genç Yusuflarım ve Leylalarım bizi bekliyor. Konuşarak va
yazarak onları Allah la,İslam la, K. Kerim’le, sevgili Peygamberim ve tek önderim
Hz. Muhammed (s.a.v) Efendimizle barıştırmak için cami veya konferans
kürsülerinde ter dökmek, Kabe de ve Medine de namaz kılmaktan daha efdaldir.”
Diyerek taleplerini reddettim. İşte bunun için Avrupa dayım.
Çileli gurbet hayatımın başında, ölünceye kadar unutamayacağım ilk olay,
babamı kaybetmem oldu. Yetişmemde, okumamda, bu güne gelmemde en büyük
emeği olan çok sevdiğim babamın vefatından daha fazla,bana acı veren, onun
cenazesine gidemeyişim oldu.
91 yaşında vefat eden Osmanlı’nın son devir alimlerinden icazetli,yıllarca
müftülük yapmış babamın şahsıma aşırı sevgisi vardı. Her zaman tekrarladığı sözü,
ruhunu teslim ederken de söylemiş: “Ya rabbi Oğluma zulmedenleri, sana havale
ediyorum!”
Bu olayın acısı bende büyük oldu. Ama şu an ondan çok, ezilen, horlanan,
mazlumları, başörtüsü mücadelesi veren gözü yaşlı kız kardeşlerimi ve inancından
dolayı zindanlarda haksız yere hapis yatan dava kardeşlerimi düşünüyorum.
Yeryüzünde ağlayan, kayıp ve öksüz kitabım Kur’an-ı Kerim i düşünüyorum.
Ve “Ey iman edenler! Allah’a ve Peygamber’e hainlik etmeyin. Sonra bile
bile kendi emanetlerinize hainlik etmiş olursunuz. Biliniz ki mallarınız ve
çocuklarınız birer imtihan sebebidir ve büyük mükafat Allah’ın katında dır.”67
ayetiyle ikaz edildiğimiz halde, Allah ve Resulünün en büyük emaneti Kur’an ve
Sünnete Müslümanların çoğunluğunun;sözleri, fiilleri ve amelleri ile ihanet içinde
olmalarından dolayı başımıza gelen ve gelecek felaketleri düşünemiyorum. Bu
nedenle insanları uyandırmak için hicretin çileli hayatını tercih ettim.
Haksızlıklara karşı susmayı değil,haykırmayı tercih ettim. Meşakkatli,
ızdıraplı ve çileli de olsa sabır ilacıyla, gurbette zulme, zalime başkaldırma ve
köleleri uyandırma mücadelesine devam için Avrupa dayım. Ve bir gün mutlaka çok
özlediğim, toprağının her karışı İslam nizamı uğrunda şehitlerle dolu olan öz vatan
evime,aileme, sevenlerime, ülkemden yıllar önce kovulan “hakk nizamı hediyesiyle”
döneceğim inşaallah. Ölsem de öldürülsem de…

NE İSTİYORUZ?
Tarih boyunca ve günümüzde olduğu gibi hakkını arayan ve zulümlerden,
soygunlardan ve vurgunlardan
kurtulma mücadelesi yapanlar, “kavga
çıkarıyorsunuz, memleketin huzurunu bozuyorsunuz ve bölücülük yapıyorsunuz”
diye susturulmak istenmiştir. Oysa ki inanca baskı yapanlar onlar, ortüye saldıranlar
onlar, başörtülü kızları coplarla dövdürtenler onlar, sömürenler onlar, soyanlar
onlar,hırsızlar onlar. 75 senedir savaşmayan Türklerin parasına dolarla saldırıp, onu
pula çeviren ve ekonomisine saldırıp işsizler ordusunu oluşturanlar onlar. Fuhuş
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haneleri açıp, zikir haneleri kapatanlar onlar. Cezaevlerini çoğaltıp, okulları
azaltanlar onlar. Alimleri darağaçlarında astırıp susturanlar onlar. Halkın seçtiği
başbakanları astıranlar, siyasileri yasaklayanlar ve cezaevlerine tıkanlar onlar.
Laikliğin ve Atatürkçülüğün arkasına sığınarak,yaptıkları ihanetlerle yolsuzluklarla
halkçılığın, milliyetçiliğin, ulusçuluğun, devletçiliğin ırzına geçenler onlar.
Ülkemizde halkımız sadece zam, vergi, faiz, enflasyonla omuzlarına
yüklenilen ağırlıktan ve inançlarına indirilen zulüm yumruklarından kendisini
korumaya çalışmaktadır. Onların yumruklarını havada tutup, tesirsiz hale getirmek
isteyen bizleri de borazanları medya yoluyla, kavgacı, bozguncu, militan ve terörist
yaftasıyla damgalayarak ezilen halkımızın bize verdiği desteği azaltmak istiyorlar.
Biz bu kitapta yenilişimizin, yıkılışımızın ve ezilişimizin sebepleri olan 7
zehiri ve sihiri anlatarak, yeniden izzetle,onurla, insanca yaşayabilmenin 7 ilacını
sunduk. Kavgamız sadece kendi nefsimizle, cehaletle ve şeytanladır.
Biz ne istiyoruz? Gelin bizi bizden dinleyin.
Biz herkes için barış ve huzur istiyoruz. Bunun gerçekleşmesi uğruna
mücadele etmekteyiz. Bu uğurda asla taviz vermeyeceğimiz ve bir gün mutlaka
Allah’ın izniyle gerçekleştireceğimiz temel isteklerimizden bazıları şunlardır.
1-Kendi ülkemizde emperyalizmin ve siyonizmin karakolları olan bir kısım
medyanın ve mason localarının müsaadesi kadar değil, Allah ve Resulünün emrettiği
kadar Müslüman’ca yaşamak istiyoruz.
2-Başkalarının inançlarına, düşüncelerine ve yaşayışlarına inançlarımızın
gereği karışmayıp nasıl saygı gösteriyorsak aynı saygının bize de gösterilmesini
istiyoruz.
3-Ülkemizde asırlarca ecdadımızın idaresi altında hür yaşayan gayrimüslim
azınlıklara İslam ın hoşgörüsüyle verilen hak ve özgürlüklere bu vatanın asli
evlatları olarak bizler de sahip olmak istiyoruz. Yani Musevi azınlıkların,
sinagoglarına bağlı okullara, fener patrikhanesine bağlı rum okullarına,heybeli
adadaki rahibe okuluna ve Amerikan Robert kolejindeki Mariyalara ve Abrahamlara
tanınan haklar kadar kendi okullarımızda ki Meryemlere ve İbrahimlere de
haklarının geri verilmesini istiyoruz.
4-Bu gün yunan idaresi altında yaşayan Batı Trakya’daki Müslüman Türklerin
Osmanlıca yazma ve okuma hürriyetleri vardır. Ana dilleri Türkçeyi konuşmakta,
gazete çıkarmaktadırlar. Batı Trakya müftüsünün kıydığı nikahı Yunan devleti resmi
nikah olarak kabul ediyor. Yunan parlamentosuna seçilen Türk kökenli
milletvekilleri namuslu çalışacaklarına dair Kur’an-ı Kerim üzerinde yemin
ediyorlar. Batı Trakya’daki Türk kızları tüm okullara başörtüleriyle girebiliyorlar.
Başörtülü öğretmenlere, memurelere Yunanistan’ın BÇG si (!) , medyası ve iktidarı
müdahale etmiyorlar. Yunan ordusundaki Müslüman Türk kökenli subaylar,
namazlarından hatta sakalından dolayı ordudan ihraç edilmiyor.
İşte bizler şimdilik Türküyle,Kürdüyle,Arabıyla,Acemiyle,Alevisiyle,
Sünnisiyle el ele vererek 75 yıl evvel ülkemizden kovduğumuz Yunanistan ve
Bulgaristan ın bu gün idaresi altında yaşayan Batı Trakya’daki Müslüman Türk
kardeşlerimize yunan ve Bulgar hükümetlerinin sağladıkları inanma, örtünme,
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üretme ve istediği dili konuşma hakları kadar, Türkiye’yi yöneten hükümetlerden ve
parlamentolardan hak istiyoru.
5 . İşçinin, köylünün, memurun, esnafın, velhasıl tüm emekçilerin alın
terlerinin kartel medyasına, rant çevrelerine sömürtülmemesini istiyoruz. Kurtların
bile yapmadıkları “dokuz kişiye bir pul, bir kişiye dokuz pul” taksimatına ve
haksızlığına son verilmesini istiyoruz
6. ilmin kapısı, İslam devleti başkanı büyük şehit Hz. Ali(r.a)nin “bir devletin
devam ve bekası adaletle mümkün olur” veciz sözünün gereği,din,dil, ırk ve
mezhep,kurum, kuruluş ayrımı yapmadan hak ve hürriyetlerin bütün insanlara adil
ve eşit olarak verilmesini istiyoruz. Şahısların ve kurumların dokunulmazlığının
yerine, tüm insanların aklının, malının, alın terinin, canının, namusunun,
düşüncelerin, inançlarının hasılı tüm hak ve hürriyetlerinin dokunulmazlığını
istiyoruz.
7. Yine Hz. Ali(r.a)nin, “zulüm,haksızlık ve baskılar karşısında gereğini
yapmayanlar, hem haklarını hem de şereflerini kaybederler” sözündeki gerçeğin
ışığında mağdurların, mazlumların, ezilenlerin kurtuluşu için yüreklerinde “zulme
başkaldırma duygusu” olan tüm halkların birleşerek siyonizme, emperyalizme ve her
türlü sömürüye karşı mücadele etmelerini istiyoruz
Rabbim şahit olsun ki, ben,yaşadıklarımla edindiğim tecrübenin bene
yüklediği manevi sorumluluk duygusuyla uyarı, ihtar, ikaz ve hatırlatma görevimi bu
kitabımla da yerine getirdim. Bundan sonra da Rabbimin takdir ettiği hayat sınırı
içinde mücadeleme kalemimle,dilimle, konferanslarımla, kitaplarımla, kasetlerimle
devam edeceğim.
Moralinizi bozmayın, ümitvar olunuz. Allah2ın izniyle zulmün ve küfrün
yanardağı sönmek üzeredir. Yanardağ sönerken çok büyük patlama başlar; zulmün
şimşeklerinin artması doğacak güneşin müjdecisidir. Ve bu güneş BİR GÜN
MUTLAKA doğacaktır.
“Onlar ağızlarıyla(sözleri, kalemleri ve yayınlarıyla) Allah’ın nurunu
söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu
tamamlayacaktır”66 ilahi müjdesi gerçekleşecektir. Zalimler istemese de!... Allah
ın vaadi haktır ve Allah nurunu tamamlayacaktır BİR GÜN MUTLAKA.
Ne mutlu Müslüman’ım diyene, müslümanca yaşayana, Müslümanlık için
çalışana ve alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd edene…
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BİYOGRAFİ
1922 Yılında Rize’den İzmit’e göç eden eski Karamürsel Müftüsü Ali
efendi’nin (r.a) oğlu Şevki yılmaz 1955 de İzmit’te doğdu. 1973 yılında İzmit İmam
Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Aynı yıl derince lisesini de dışarıdan bitirdi.
Öğrenimine İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nde devam etti ve buradan 1980
yılında mezun oldu.
1974 yılında MSP-CHP koalisyonunda, Adalet Bakanlığında özel kalem ve
bilahare Kartal müftülüğünde murakıp olarak çalıştı.
1982 yılında gittiği Avrupa da uzun bir süre Avrupa Milli Görüş Teşkilatları
Avusturya Bölge Başkanı ve daha sonra da genel başkan yardımcısı olarak görev
yaptı. Siyasete ilk defa girdiği baba ocağı Rize’de 1987 yıllarında Refah Partisi
milletvekili ve Belediye Başkan adayı oldu. 1994 yılında yapılan seçimlerde Rize
Belediye Başkanı seçildi.1995 yılında yapılan genel seçimlerde RP den Rize
Milletvekili oldu. Böylelikle siyasi mücadelesini TBMM de devam ettirdi.
1996 yılında Refah Partisi ile Doğruyol Partisi koalisyonuyla kurulan 54.
hükümetin icraatlarından büyük rahatsızlık duyan çevreler, tarihe “28 Şubat süreci”
olarak geçen postmodernist darbe, baskı ve saldırı dönemini başlattılar.
Bu dönemde yoğun bir şekilde asılsız saldırılara ve iftiralara maruz kaldı.
Bunun neticesinde Şevki yılmaz bu saldırılardaki Siyonist hedefin kendisi değil,
gerçekte partisi olduğunu göstermek için RP den istifa etti.
Bağımsız milletvekilliği görevine devam ederken, RP, 19 Ocak 1999
tarihinde, dünya hukuk tarihine insan hakları açısından “bir skandal belge” olarak
geçecek bir iddianame ile kapatıldı.
Bu iddianamede adı geçen Şevki Yılmaz da Prof.Dr. Necmettin Erbakan ve
dava arkadaşları Şevket Kazan,Ahmet Tekdal, İbrahim Halil Çelik, Hasan Hüseyin
Ceylan bilahare de Recep Tayip Erdoğan, Doç.Dr. Şükrü Karatepe, Bekir Yıldız,
Zeki Başaran ve Selahattin Aydar’la birlikte siyasi yasaklılar arasına sokuldu. Ayrıca
idamla yargılanmak üzere DGM de davalar açtırıldı.
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Mücadelesine engel olmak isteyen rantçı, tekelci sermaye çevrelerinin
oyunlarını bozmak için Avrupa’daki gurbetçi kardeşlerinin yanlarına hicret etti.
Evli, üç çocuk babası olan Şevki Yılmaz, hicretteki mücadele hayatına kitap
yazarak,konferans vererek devam etmektedir.

DİPNOTLAR
1- safahat, M.Akif Ersoy
2- taha suresi 124-125-126
3- al-i İmran suresi 31
4- Kevser suresi,1
5- Kevser suresi, 2
6- Hadis ansiklopedisi, kütüb-ü sitte, 1. cilt, sayfa 184, ebu davud,sünen 6 (4604), tirmizi ilim 60
7- Nisa suresi, 80
8- Ahzap suresi, 21
9- Haşr suresi, 7
10- Şura suresi, 38
11- Cuma suresi, 9
12- Zıhar, erkeğin eşine kızarak” sen bana anamın sırtı gibi haram olasın” demesidir. O ana kadar bu sözün
cezası eşin ebedi boş olmasıydı.
13- Mücadele suresi,1-2-3-4
14- Rum suresi, 41-42
15- TMK madde 159
16- Maide suresi,3
17- İsra suresi, 71
18- Nisa suresi, 58-59
19- Hac suresi, 41
20- Bakara suresi, 204-205
21- (yüksek öğretim kurumu)
22- Bakara suresi 114
23- Cin suresi, 18
24- Bakara suresi 30
25- Bir rivayete göre, vefatından takriben 3 yıl önce bir düğüm ziyafetinde yemeğine konan zehirin yıllar
süren etkisiyle şehit olmuştur.
26- Geniş malumat içim Mustafa İslamoğlu’nun “imamlar ve sultanlar” adlı eseri
27- Rektör ve dekan İngilizcedir.türkçe anlamları şehir ve köy papazları demektir.(meydan laourus)
28- Gıyasettin Emre’nin, öteki menderes adlı kitabı
29- Raad suresi, 11
30- Bakara suresi 256-257
31- Enfal suresi 24
32- Hucurat suresi 10-13
33- Al-i İmran suresi 103
34- İsra suresi 71

74

35- Ahzab suresi 66-68
36- Hud suresi 113
37- Al-i İmran suresi 119
38- Kalem suresi 51
39- Camiüs-sağir, cilt1 sayfa 148
40- Nisa suresi 65
41- Loman suresi 6
42- Elmaun suresi 4-7
43- Hud suresi 113
44- Bakara suresi 267-268
45- Al-i İmran suresi 80
46- Bakara suresi 195
47- Saf suresi 24
48- Muhammed suresi 7
49- Tevbe suresi 24
50- Bakara suresi 214
51- İnşirah suresi 7-8
52- Yusuf suresi 53
53- Yasin suresi 60-65
54- Fussilet suresi 34
55- Hud suresi 112
56- Hud suresi 115
57- Maide suresi 54
58- Mü’min suresi 55
59- Bakara suresi 153
60- Al-i İmran suresi 120
61- Al-i İmran suresi 142
62- Al-i İmran suresi 146-148
63- Bakara suresi 154-156
64- M.Akif Ersoy safahat
65- Al-i İmran suresi 140
66- Saf suresi 8
67- Enfal suresi 27-28
68- Saf suresi 8
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