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DÜNYA ÇAPINDA SAYGIN İLİM VE FİKİR ADAMLARININ,
AHMET AKGÜL HOCAMIZA TEBRİK VE TAKDİR MESAJLARI

TERCÜMESİ:
Sayın Yakup Gözübüyük,
Organizatör Milli Çözüm Dergisi
Referans: Adil Düzen ve Yeni Bir Dünya ve İnsanın Yozlaşması
Gönderdiğiniz kitapları teslim aldım. Çok teşekkür ederim. Kesinlikle eminim ki, İlim
dünyası bu çalışmanızdan ötürü minnettar kalacak, okumaya ve kafa yormaya değer bulacaktır.
(Ahmet Akgül Üstadın, Adil Düzen ve İnsanın Yozlaşması kitapları insanlığa yeni ufuklar
açacaktır, inşallah…1) Saygılarımla.
Prof. Dr. Ali Karadagi
(Üstat Prof. Yusuf El Kardavi’nin Yardımcısı)
1- Özel Not

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sevgili Kardeşim Yakup,
Bana gönderdiğiniz iki kitap için teşekkür ederim (Adil Düzen ve Yeni Bir Dünya ve İnsanın
Yozlaşması). Bunlar gerçekten ilginç ve çok faydalı kitaplar. Ahmet Akgül Üstadımızı kutluyor, hayırlı ve
başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz. Saygılarımla.
Prof. Dr. Muhammad Syukri Salleh
İslam Kalkınma İdaresi Profesörü
İslam Kalkınma Yönetimi Çalışmaları Merkezi (ISDEV)
Universiti Sains Malezya 11800 Penang Malezya
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Saygıdeğer Kardeşim,
Allah’ın selamı, rahmet ve bereketi üzerine olsun.
Umarım Allah'ın lütfuyla çok iyisinizdir. Çok güzel ve tarihi kent İstanbul'da konferans esnasında
sizinle karşılaştığıma çok sevindim. Bu tür ilişkiler İnşaAllah devam edecektir. İlginç kitaplarınız çok
makbule geçmiştir ve orijinal bilgiler içermektedir. Mekke-Mukarramah ve Suudi Arabistan'dan
yapabileceğimiz herhangi bir hizmet varsa iletirseniz çok memnun olurum. Çok teşekkür ederim ve
saygılarımla.
Mohammad Zakir Hossain
Editor, Müslüman Dünya Ligi (Rabitatul al-Alam al-Islami)
Mekke-i Mükerreme, Suudi Arabistan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sayın Yakup Bey,
Ahmet Akgül Bey’in kitaplarını gönderdiğiniz için teşekkür ediyoruz;
İslam Ekonomisinin temellerine referans yapılmış orijinal projeler olduğunu görmekten çok
memnunuz… Tekrar teşekkür ediyor çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar diliyorum.
Professor Mehmet Asutay
Professor of Middle Eastern and Islamic Political Economy & Finance
Durham University Business School, Mill Hill Lane, Durham DH1 3LB, UK
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yakup Bey,
Teşekkür ederiz. Mailiniz alınmıştır. Kitaplarınız bizi hayran bırakmıştır. Saygılarımla
Leonid Savin
Katehon Düşünce Kuruluşu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al Farabi Kazak Devlet Üniversitesi
Farabi Kütüphanesi Müdürlüğü. Almatı, Kazakistan
Sayın Yakup Gözübüyük,
Al Farabi Milli Üniversitesinin kütüphanesine hediye ettiğiniz Türk araştırmacısı Ahmet Akgül'ün
"Adil Düzen ve Yeni Dünya" adlı kitabı için teşekkür ederiz. Kitabın öğrenci ve öğretmenlerin ilgisini
çekeceğinden

eminiz.

Kütüphanemizdeki

kitapların

sayısını

arttırmakta

karşılıksız

yardımda

bulunduğunuz için minnettarız. Meslek hayatınızda başarılar diliyor, bundan sonra da işbirliği içinde
bulunacağımızı ümit ediyoruz.
Tuyenbayeva Kalima Toleubayevna
Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi
Kütüphanesi Müdürü
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cemaati İslami Pakistan, Dış İlişkiler Departmanı, 29/04/2017
Yakup Gözübüyük
Organizatör, Milli Çözüm Dergisi
Sayın Beyefendi,
Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.
15 Şubat 2017 tarihli nazik mektubunuzu aldığımızı belirtmek isterim.
Sn. Ahmet Akgül’e ait her iki kitap için de teşekkürlerimi kabul edin lütfen. Kitapları inceleme
fırsatım oldu. Yazar önemli meselelere odaklanmış, bilimsel ve orijinal programlar hazırlamış; kendisine
başarılar dilerim. Teşekkürler. Saygılarımla
Abdul Gaffar Aziz,
Direktör, Dış İlişkiler Departmanı
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sayın Yakup GÖZÜBÜYÜK
Vakitlice göndermiş olduğunuz hediye için en içten teşekkürlerimi ve minnettarlığımı sunarım.
Araştırmaya dayalı iki kitaptan daha müthiş bir hediye olamazdı.
Bahsettiğiniz gibi, bölgemizde birçok mücadele ve karışık durum yaşanıyor. Umarım bu
kitaplar konuyla ilgili bizi aydınlatacak ve düşünce kuruluşlarımız için makul bir kaynak olacaktır.
Tercih listenizde yer almak bizim için gerçekten büyük bir şeref, bu hediyenizle onurlandık.
Allah'tan üzerinize sonsuz rahmetini yağdırması ve ilham kaynağımız olan ülkenizi koruması için
size dua ediyorum. Allah, Ümmetin tüm gerçek liderlerini ve savunucularını korusun.
Ümmetin bir doğum sancısına yaklaştığına inanıyoruz ve yeni doğum ümmet için büyük bir
dönüş olacaktır. Umarım hepimiz el ele çalışırız inşaallah.
Rasheed Hajjul Akbar
Başkan
Srilanka Jama’athe Islami
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Yönetim Kurulu Ü.
Genel Başkan
Genel Başkan
Genel Başkan Y.
Prof esör
Yönetici
Genel Başkan
Şer'i Grup Danış.
Başkan
Bölüm Başkanı
Dekan
Akademisyen
Akademisyen
Bölüm Başkanı
Rektör
Dekan
Akademmisyen
Akademmisyen
Başkan Vekili
Akademmisyen
Akademmisyen
Akademmisyen
Akademmisyen
Yönetici
Akademisyen
Akademisyen
Başkan
Yönetim Kurulu Ü.
Başkan
Emir
Rektör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Akademisyen
Genel Müdür
Vali Yardımcısı
Dışilişkiler Müdürü
Özel Danışman
Başkan
Başkan
İcra Direktörü
Başkan
Yönetici
Yönetici
Yönetici
Yönetici
Başkan
Genel Sekreter
Genel Sekreter
Akademisyen
Akademisyen
Araştırmacı
Kurucu Genel M.
Akademisyen
Akademisyen
Başkan
Akademisyen
Üye
Üye
Üye
Genel Sekreter As.
Üye
Başkan Yardımcısı
Üye
Genel Sekreter A.
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Başkan Yardımcısı
Üye
Başkan Yardımcısı
Genel Sekreter
Üye
Genel Sekreter As.
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Başkan
Genel Müdür
Kurucu Dekan
Üye

Kuruluş
King Abdul Aziz university
Islamic Development Bank
Islamic Development Bank
Islamic Development Bank
Muslim World League
Islamic Development Bank (IDB)
Islamic Development Bank (IDB)
Organisation of Islamic Cooperation
International Islamic Fıqh Academy
NOMW Capital
Alinma Bank
KFH Investment
KFH International
KFH International
University of Kuw ait
Af rica Muslims Committee
Af rica Muslims Committee
The International Investor in Kuw ait
Islamic Community of Lebanon
International Islamic University
International Islamic University
International Islamic University
International Islamic University
International Islamic University
International Islamic University
International Islamic University
International Islamic University
International C. f or E. Islamic Financ
International C. f or E. Islamic Financ
International C. f or E. Islamic Financ
International C. f or E. Islamic Financ
International C. f or E. Islamic Financ
International C. f or E. Islamic Financ
People's Justice Party
University of Malaya
Universiti Sains Malaysia
PAS-Malaysian Islamic Party
Keretapi Tanah Melayu Berhad
Taw hid w a al-Islah
The Muslim Congress
Pakistan Institute of D. Economics
International Islamic University
International Islamic University
International Islamic University
Islamic Research and T. Institute
Mezan Bank
State Bank of Pakistan
Jamaat el Islami Pakistan
Jamaat el Islami Pakistan
Jamaat el Islami Pakistan
Moro Islamic Liberation Front
Asia-Pacif ic Economic Cooperation
University of Mogadishu
Jama'th-e-Islami
Munazzamat al-Da'w a al-Islamiia
National Congress Party
National Congress Party
En Nahda Movement
D-8 Organizaiton f or Economic Co.
Black Sea Economic Cooperation O.
The Markf ield Ins. of H. Education
The Markf ield Ins. of H. Education
University of Birmingham
IFAAS
University of Virginia
Cameron University
Islamic Society of North America
Hamad Bin Khalif a University
International U. of Muslim Scholars
International U. of Muslim Scholars
International U. of Muslim Scholars
International U. of Muslim Scholars
International U. of Muslim Scholars
International U. of Muslim Scholars
International U. of Muslim Scholars
International U. of Muslim Scholars
International U. of Muslim Scholars
International U. of Muslim Scholars
International U. of Muslim Scholars
International U. of Muslim Scholars
International U. of Muslim Scholars
International U. of Muslim Scholars
International U. of Muslim Scholars
International U. of Muslim Scholars
International U. of Muslim Scholars
International U. of Muslim Scholars
International U. of Muslim Scholars
International U. of Muslim Scholars
International U. of Muslim Scholars
International U. of Muslim Scholars
International U. of Muslim Scholars
International U. of Muslim Scholars
International U. of Muslim Scholars
International U. of Muslim Scholars
International U. of Muslim Scholars
International U. of Muslim Scholars
International U. of Muslim Scholars
International U. of Muslim Scholars
International U. of Muslim Scholars
International U. of Muslim Scholars
International U. of Muslim Scholars
International U. of Muslim Scholars
International U. of Muslim Scholars
International U. of Muslim Scholars
Qatar International Islamic Bank
Qatar Faculty of Islamic Studies
International U. of Muslim Scholars

Ülk e
Saudi Arabia
Saudi Arabia
Saudi Arabia
Saudi Arabia
Saudi Arabia
Saudi Arabia
Saudi Arabia
Saudi Arabia
Saudi Arabia
Saudi Arabia
Saudi Arabia
Kuw ait
Kuw ait
Kuw ait
Kuw ait
Kuw ait
Kuw ait
Kuw ait
Lebanon
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Morocco
Nigeria
Pakistan
Pakistan
Pakistan
Pakistan
Pakistan
Pakistan
Pakistan
Pakistan
Pakistan
Pakistan
Pakistan
Philippines
Singapore
Somalia
Sri Lanka
Sudan
Sudan
Sudan
Tunisia
Türkiye
Türkiye
UK
UK
UK
United Kingdom
USA
USA
USA
Qatar
Qatar
Qatar
Qatar
Qatar
Qatar
Qatar
Qatar
Qatar
Qatar
Qatar
Qatar
Qatar
Qatar
Qatar
Qatar
Qatar
Qatar
Qatar
Qatar
Qatar
Qatar
Qatar
Qatar
Qatar
Qatar
Qatar
Qatar
Qatar
Qatar
Qatar
Qatar
Qatar
Qatar
Qatar
Qatar
Qatar
Qatar
Qatar
Qatar

Şe hir
Jeddah
Jeddah
Jeddah
Jeddah
Jeddah
Jeddah
Jeddah
Jeddah
Jeddah
Riyadh
Riyadh
Kuw ait
Kuw ait
Kuw ait
Kuw ait
Kuw ait
Kuw ait
Kuw ait
Beirut
Kuala Lumpur
Kuala Lumpur
Kuala Lumpur
Kuala Lumpur
Kuala Lumpur
Kuala Lumpur
Kuala Lumpur
Kuala Lumpur
Kuala Lumpur
Kuala Lumpur
Kuala Lumpur
Kuala Lumpur
Kuala Lumpur
Kuala Lumpur
Kuala Lumpur
Kuala Lumpur
Penang
Kuala Lumpur
Kuala Lumpur
Rabat
Lagos
İslamabad
Islamabad
Islamabad
Islamabad
Islamabad
Karachi
Islamabad
Lahore
Lahore
Karachi
Karachi
Mindanao
Singapore
Mogadishu
Colombo
Khartoum
Khartoum
Khartoum
El-Hamma
İstanbul
İstanbul
Birmingham
Birmingham
Birmingham
Birmingham
Virginia
Oklahoma
Indianapolis
Doha
Doha
Doha
Doha
Doha
Doha
Doha
Doha
Doha
Doha
Doha
Doha
Doha
Doha
Doha
Doha
Doha
Doha
Doha
Doha
Doha
Doha
Doha
Doha
Doha
Doha
Doha
Doha
Doha
Doha
Doha
Doha
Doha
Doha
Doha
Doha
Doha
Doha
Doha
Doha
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Ahmet Akgül Hocamızın Adil Düzen ve İnsanın Yozlaşması kitaplarının Rusça
Baskılarının Ulaştırıldığı Rus Makamları:
İs im -Soyis im
Abdul-Vahed V. NIYAZOV
Muf ti Sheikh Ravil GAYNUTDIN
Muf ti Naf igullah ASHIROV
Muf ti Nurmuhammad NIGMAT.
Muf ti Hajimurad GATSALOV
Muf ti Muqaddas BIBARSOV
Mansur CELALETDINOV
Ismail BERDIYEV
Ahmet ABDULLAYEV
Shamil ALYAUTDINOV
Sheykhov ENVER
Vladimir PUTİN
Dmitry MEDVEDEV
Igor SHUVALOV
Vladislav SURKOV
Dmitry KOZAK
Arkady DVORKOVICH
Dmitry ROGOZIN
Olga GOLODETS
Alexander KHLOPONIN
Yuri TRUTNEV
Vladimir KOLOKOLTSEV
Veronika SKVORTSOVA
Sergey LAVROV
Nikolai NIKIFOROV
Vladimir MEDINSKY
Sergey SHOYGU
Dmitry LİVANOV
Nikolay FYODOROV
Denis MANTUROV
Maksim SOKOLOV
Anton SILUANOV
Andrey BELOUSOV
Alexander NOVAK
Alexander KONOVALOV
Viktor ISHAYEV
Oleg SAVELYEV
Ivan MELNIKOV
Vladimir KASHIN
Andrey ISAYEV
Yarovaya İrina ANATOLEVNA
Saf araliev Gadjimet KERİMOVICH
Makarov, Andrey MİHAYLOVICH
Pankov, Nikolay VASİLEVICH
Kidyaev, Viktor BORİSOVICH
Komoedov, Vladimir PETROVICH
Gavrilov, Sergey ANATOLEVICH
Nilov, Yaroslav EVGENEVICH
Mizulina, Elena BORISOVNA
Nursultan NAZARBAYEV
Karim MASSIMOV
Bakytzhan SAGINTAYEV
Erlan IDRISSOV
Kalmukhanbet KASSYMOV
Berik IMASHEV
Yerlan SAGADIYEV
Bakhyt SULTANOV
Zhenis KASSYMBEK
Mukham ARYSTANBEK M.
Kuandyk BISHIMBAYEV
Dauren ABAYEV
Almazbek ATAMBAEV
Sooronbay JEENBEKOV
Mukhammetkaly ABULGAZIEV
Altynbek MAKSUTOV
Arzybek KOZHOSHEV
Elvira SARIEVA
Nurmamat ESENKULOV
Adylbek KASYMALIEV
Erlan ABDYLDAEV
Melis TURGANBAEV
Jyldyz MAMBETALIEVA
Kudaybergen BAZARBAEV
Zamierbek AYDAROV
Abdil SEGIZBAEV
Indira JOLDUBAEVA
Tolkunbek ABDYGULOV
Emomali RAHMON
Qohir RASULZODA
Davlatali SAID
Shamsiddin ORUMBEKZODA
Sherali MIRZO
Nematullo HIKMATULLOZODA
Nuriddin SAID
Abdusalom QURBONOV
Sirojidin ASLOV
Shavkat BOBOZODA
Ramazon RAHIMZODA
Rustam SHOHMUROD
Sumangul TAGHOYZODA
Yusuf RAHMONOV
Jamshed NURMAHMADZODA
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW
Annageldi GARAJAYEW
Batyr BAZAROW
Purli AGAMYRADOW
Muhammetguly M.
Rasit MEREDOW
Isgender MULIKOW
Begmyrat MUHAMMEDOW
Amanmyrat HALLYYEW
Merdan ANNADURDYYEW

Göre v
Başkan
Başkan
Başkan Yardımcısı
Başkan Yardımcısı
Başkan Yardımcısı
Başkan Yardımcısı
Kazan İmamı
Kuzey Kaf kasya Müslümanları M. Başkanı
Başkan
Moskova Anıt Camii İmamı
Başkan
Devlet Başkanı
Başbakan
Başbakan Baş Yard.
Başbakan Yard.- Hükümetten Sorumlu
Başbakan Yard.
Başbakan Yard. - Enerji ve Sanayiden S
Başbakan Yard.- Savunma ve Uzay S.
Başbakan Yard.- Sosyal İşler
Başbakan Yard.- Kaf kasya S.
Başbakan Yard.- Uzak Doğu Eyaletler S
İçişleri Bakanı
Sağlık Bakanı
Dışişleri Bakanı
İletişim ve Ulusal Medya Bakanı
Kültür Bakanı
Savunma Bakanı
Eğitim ve Bilim Bakanı
Tarım ve Balıkçılık Bakanı
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Ulaşım Bakanı
Maliye Bakanı
Ekonomik Kalkınma Bakanı
Enerji Bakanı
Adalet Bakanı
Rusya'nın Uzak Doğu Eyaletleri Bakanı
Kırım Bakanı
Komünist Parti Başkanı
Komünist Parti Başkan Yardımcısı
Duma Meclisi Başkan Vekili
Yolsuzluk Komisyon Üyesi
Milletler Komitesi Üyesi
Bütçe ve Vergi Komisyonu Üyesi
Çif tçi Sorunları Komisyonu Üyesi
Federal Yapı ve Yerel Hükümetler K. Ü.
Savunma Komisyonu Üyesi
Özel Mülkiyet komisyonu Üyesi
Kamu Dernekleri ve Dini Gruplar K. Ü.
Kadın, Çocuk ve Aile Komisyonu Üyesi
Devlet Başkanı
Başbakan
Başbakan Yard.
Dışişleri Bakanı
İçişleri Bakanı
Adalet Bakanı
Eğitim ve Bilim Bakanı
Ekonomi Bakanı
Yatırım ve Gelişim Bakanı
Kültür ve Spor Bakanı
Ulusal Ekonomi Bakanı
İletişim Bakanı
Devlet Başkanı
Başbakan
Başbakan Yard.
Kültür ve Turizm Bakanı
Ekonomi Bakanı
Eğitim ve Bilim Bakanı
Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı
Maliye Bakanı
Dışişleri Bakanı
İçişleri Bakanı
Adalet Bakanı
Sosyal Gelişim Bakanı
Ulaşım Bakanı
Ulusal Güvenlik Bakanı
Başsavcı
Merkez Bankası Başkanı
Devlet Başkanı
Başbakan
Başbakan Yard.
Kültür Bakanı
Savunma Bakanı
Ekonomi ve Ticaret Bakanı
Eğitim ve Bilim Bakanı
Maliye Bakanı
Dışişleri Bakanı
Endüstri Bakanı
İçişleri Bakanı
Adalet Bakanı
İşçi, Göçmen ve Kamu İstihdamı Bakanı
Başsavcı
Merkez Bankası Başkanı
Devlet Başkanı
Kültür Bakanı
Ekonomi ve Kalkınma Bakanı
Eğitim Bakanı
Maliye Bakanı
Dışişleri Bakanı
İçişleri Bakanı
Adalet Bakanı
Başsavcı
Merkez Bankası Başkanı

Kuruluş
Rusya İslam Kültür Merkezi
Rusya Müf tü Konseyi
Rusya Müf tü Konseyi
Rusya Müf tü Konseyi
Rusya Müf tü Konseyi
Rusya Müf tü Konseyi
Mercani Camii
Kuzey Kaf kasya Müslümanları Koordinasyon M.
Dağıstan Müslümanları Ruhani Liderliği
Moskova Anıt Camii
Rusya Bilim ve Kültür Merkezi
Rus Kültür Derneği
Devlet Başkanı
Dimitry Medvedev Kabinesi
Dimitry Medvedev Kabinesi
Dimitry Medvedev Kabinesi
Dimitry Medvedev Kabinesi
Dimitry Medvedev Kabinesi
Dimitry Medvedev Kabinesi
Dimitry Medvedev Kabinesi
Dimitry Medvedev Kabinesi
Dimitry Medvedev Kabinesi
Dimitry Medvedev Kabinesi
Dimitry Medvedev Kabinesi
Dimitry Medvedev Kabinesi
Dimitry Medvedev Kabinesi
Dimitry Medvedev Kabinesi
Dimitry Medvedev Kabinesi
Dimitry Medvedev Kabinesi
Dimitry Medvedev Kabinesi
Dimitry Medvedev Kabinesi
Dimitry Medvedev Kabinesi
Dimitry Medvedev Kabinesi
Dimitry Medvedev Kabinesi
Dimitry Medvedev Kabinesi
Dimitry Medvedev Kabinesi
Dimitry Medvedev Kabinesi
Dimitry Medvedev Kabinesi
Rusya Kominist Partisi
Rusya Kominist Partisi
Birleşik Rusya Partisi
Birleşik Rusya Partisi
Birleşik Rusya Partisi
Birleşik Rusya Partisi
Birleşik Rusya Partisi
Birleşik Rusya Partisi
Rusya Kominist Partisi
Rusya Kominist Partisi
Liberal Demokrat Parti
Tek Rusya Partisi
Nur Otan
Nur Otan
Nur Otan
Nur Otan
Nur Otan
Nur Otan
Nur Otan
Nur Otan
Nur Otan
Nur Otan
Nur Otan
Nur Otan
Sosyal Demokrat Parti
Sosyal Demokrat Parti
Sosyal Demokrat Parti
Sosyal Demokrat Parti
Sosyal Demokrat Parti
Sosyal Demokrat Parti
Sosyal Demokrat Parti
Sosyal Demokrat Parti
Sosyal Demokrat Parti
Sosyal Demokrat Parti
Sosyal Demokrat Parti
Sosyal Demokrat Parti
Sosyal Demokrat Parti
Sosyal Demokrat Parti
Tacikistan Demokratik Halk Partisi
Tacikistan Demokratik Halk Partisi
Tacikistan Demokratik Halk Partisi
Tacikistan Demokratik Halk Partisi
Tacikistan Demokratik Halk Partisi
Tacikistan Demokratik Halk Partisi
Tacikistan Demokratik Halk Partisi
Tacikistan Demokratik Halk Partisi
Tacikistan Demokratik Halk Partisi
Tacikistan Demokratik Halk Partisi
Tacikistan Demokratik Halk Partisi
Tacikistan Demokratik Halk Partisi
Tacikistan Demokratik Halk Partisi
Tacikistan Demokratik Halk Partisi
Kabine
Kabine
Kabine
Kabine
Kabine
Kabine
Kabine
Kabine
Kabine

Ülke
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Türkiye
Türkiye
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Kazakistan
Kazakistan
Kazakistan
Kazakistan
Kazakistan
Kazakistan
Kazakistan
Kazakistan
Kazakistan
Kazakistan
Kazakistan
Kazakistan
Kırgızistan
Kırgızistan
Kırgızistan
Kırgızistan
Kırgızistan
Kırgızistan
Kırgızistan
Kırgızistan
Kırgızistan
Kırgızistan
Kırgızistan
Kırgızistan
Kırgızistan
Kırgızistan
Kırgızistan
Kırgızistan
Tacikistan
Tacikistan
Tacikistan
Tacikistan
Tacikistan
Tacikistan
Tacikistan
Tacikistan
Tacikistan
Tacikistan
Tacikistan
Tacikistan
Tacikistan
Tacikistan
Tacikistan
Türkmenistan
Türkmenistan
Türkmenistan
Türkmenistan
Türkmenistan
Türkmenistan
Türkmenistan
Türkmenistan
Türkmenistan
Türkmenistan
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İsim -Soyis im
Ilham ALIYEV
Artur RASIZADE
Yaqub EYYUBOV
Heydar ASADOV
Abulf az GARAYEV
Zakir HASANOV
Yavar JAMALOV
Shahin MUSTAFAYEV
Mikayil JABBAROV
Samir SHARIFOV
Elmar MAMMADYAROV
Ramil USUBOV
Fikret MAMEDOV
Salim MUSLUMOV
Fazil MAMEDOV
Elman RUSTAMOV
Shavkat MIRZIYOYEV
Rustam AZIMOV
Shuhrat TESHAYEV
Qobul BERDIYEV
Galina SAIDOVA
Rustam AZIMOV
Abdulaziz KAMILOV
Alisher VAHOBOV
Adhamjon AHMADBOYEV
Muzraf IKROMOV
Ulugbek INOYATOV
Rustam INOYATOV
Ixtiyor ABDULLAYEV
Fayzulla MULLAJANOV
Marina BOROVSKAYA
Daria KOZLOVA
Elena BOGDANOVA
Igor' GLOTOV
Ilshat GAFUROV
Anatoly V. TORKUNOV
Svetlana G. SABLINA
Ilya A. DEMENTYEV
Elena G. CHERNOVA
Ekaterina G. BABELYUK
Mikhail N. KUDILINSKIY
Marina Yu. LAVRIKOVA
Sergey V. APLONOV
Nikolay B. FILINOV
Ryan S. BURG
Evgeny N. SALYGIN
Anton A. IVANOV
Eduard A. IVANOV
Sergei A. MARKUNTSOV
Liubov A. PROKUDINA
Vladislav STARZHENETSKY
Julia BURMISTROVA
Elena BUSHUEVA
Olga KARPENKO
Antonios E. PLATSAS
Lorenzo SASSO
Natalia Y. YERPYLEVA
Yury B. FOGELSON
Oksana N. LOPATINA
Yuri M. YUMASHEV
Andrei Y. MELVILLE
Vasily KLUCHAREV
Andrey KLIMENKO
Alexey G. BARABASHEV
Vadim N. PROKOFIEV
Sergey E. PEKARSKI
Oleg I. ANANYIN
Vladimir S. AVTONOMOV
Vladimir P. BUSYGIN
Victor KOKSHAROV
Sergey IVANETS
Endovickii DMITRY
Mutanov Galimkair MUTANOVICH
Sagyngali Zholamanovich AYDARBAEV
Tynybekov Serikkali TYNYBEKOVICH
Rima ЕRENATOVNA
Zhatkanbaeva Aizhan YERZHANOVNA
Nasimova GULNAR
Gulmira S. ABDIRAIYMOVA
Makysh Serik BIKHANULY
Amandykova Saule KOSHKENOVA
Osman GOKALP
Sebahattin BALCI
Bülent NAMAL
Hakan CHETINTASH
Jusup PYRYMBAEV
Adem GOLOCH
Turusbek ASANOV
Altynbek JOLDOSHOV
Celaleddin SERINKAN
Yusuf DOGAN
Rahmi KARAKUS
Ali Irf an ILBAS
Abdurahmanov Tөlөbek ABYLOVICH
Kongurbaeva Tuuganbay A.
Kanimetov Emil JANGOROZOVICH
Oŋolbaev Melis BEKBOLOVICH
Salihov Nurali NAZAROVICH
Fajzulloev Mašrab KURBONALIEVICH
Muhiddinov Saidali RAJABOVICH
Jamalova N.I
Sharipov I.Sh
Nosirov Huršed TOLIBOVICH
Umarov Mahmud ABUBAKIROVICH
Kenjaev Shuhrat YUSUFOVICH
Asrorova Mavluda ABDUŠUKUROVNA
Toҷzod Daler ҲAMROPUR
Dadomatov Daler NISHONBOEVICH

Göre v
Devlet Başkanı
Başbakan
Başbakan Yardımcısı
Tarım Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
Savunma Bakanı
Savunma Sanayii Bakanı
Ekonomi ve Endüstri Bakanı
Eğitim Bakanı
Maliye Bakanı
Dışişleri Bakanı
İçişleri Bakanı
Adalet Bakanı
Sosyal Güvenlik Bakanı
Vergi Bakanı
Merkez Bankası
Başbakan
Başbakan Yard.
Tarım ve Su Bakanı
Savunma Bakanı
Ekonomi Bakanı
Maliye Bakanı
Dışişleri Bakanı
Eğitim Bakanı
İçişleri Bakanı
Adalet Bakanı
Kamu Eğitimi Bakanı
Ulusal Güvenlik Hizmetleri Başkanı
Başsavcı
Merkez Bankası Başkanı
Rektör Yard.
Dekan
Dekan
Askeri Bölüm Başkanı
Prof esör
Prof esör
Prof esör
Rektör Yard.
Rektör Yard.
Rektör Yard.
Rektör Yard.
Rektör Yard.
Rektör Yard.
Prof esör
Asistan Prof esör
Asistan Prof esör
Asistan Prof esör
Doktor
Doktor
Asistan Prof esör
Asistan Prof esör
Asistan Prof esör
Asistan Prof esör
Asistan Prof esör
Asistan Prof esör
Asistan Prof esör
Prof esör
Prof esör
Prof esör
Prof esör
Prof esör
Prof esör
Asistan Prof esör
Prof esör
Asistan Prof esör
Prof esör
Prof esör
Prof esör
Prof esör
Doktor
Başkan
Rektör
Rektör
Bölüm Başkanı
Bölüm Başkanı
Bölüm Başkanı
Bölüm Başkanı
Bölüm Başkanı
Bölüm Başkanı
Dekan
Dekan
Rektör
Rektör
Basın Sorumlusu
Dekan
Bölüm Başkanı
Bölüm Başkanı
Bölüm Başkanı
Bölüm Başkanı
Bölüm Başkanı
Bölüm Başkanı
Bölüm Başkanı
Dekan
Rektör
Rektör Yardımcısı (Eğitim İşleri)
Rektör Yardımcısı (Bilimsel Çalışm.)
Rektör Yardımcısı (Devlet Dili)
Rektör
Dekan
Dekan
Bölüm Başkanı
Bölüm Başkanı
Dekan
Dekan
Dekan
Dekan
Dekan
Dekan

Kuruluş
New Azerbaijan Party
New Azerbaijan Party
New Azerbaijan Party
New Azerbaijan Party
New Azerbaijan Party
New Azerbaijan Party
New Azerbaijan Party
New Azerbaijan Party
New Azerbaijan Party
New Azerbaijan Party
New Azerbaijan Party
New Azerbaijan Party
New Azerbaijan Party
New Azerbaijan Party
New Azerbaijan Party
Demokratik Halkçı Parti
Demokratik Halkçı Parti
Demokratik Halkçı Parti
Demokratik Halkçı Parti
Demokratik Halkçı Parti
Demokratik Halkçı Parti
Demokratik Halkçı Parti
Demokratik Halkçı Parti
Demokratik Halkçı Parti
Demokratik Halkçı Parti
Demokratik Halkçı Parti
Demokratik Halkçı Parti
Demokratik Halkçı Parti
Demokratik Halkçı Parti
Güney Federal Üniversitesi
ITMO Üniversitesi
ITMO Üniversitesi
ITMO Üniversitesi
Kazan Federal Üniversitesi
Moskova Eyaleti Uluslararası İlişkiler E.
Novosibirsk Üniversitesi
St.Petersburg Eyalet Üniversitesi
St.Petersburg Eyalet Üniversitesi
St.Petersburg Eyalet Üniversitesi
St.Petersburg Eyalet Üniversitesi
St.Petersburg Eyalet Üniversitesi
St.Petersburg Eyalet Üniversitesi
Ulusal Araştırma Üniversitesi
Ulusal Araştırma Üniversitesi
Ulusal Araştırma Üniversitesi
Ulusal Araştırma Üniversitesi
Ulusal Araştırma Üniversitesi
Ulusal Araştırma Üniversitesi
Ulusal Araştırma Üniversitesi
Ulusal Araştırma Üniversitesi
Ulusal Araştırma Üniversitesi
Ulusal Araştırma Üniversitesi
Ulusal Araştırma Üniversitesi
Ulusal Araştırma Üniversitesi
Ulusal Araştırma Üniversitesi
Ulusal Araştırma Üniversitesi
Ulusal Araştırma Üniversitesi
Ulusal Araştırma Üniversitesi
Ulusal Araştırma Üniversitesi
Ulusal Araştırma Üniversitesi
Ulusal Araştırma Üniversitesi
Ulusal Araştırma Üniversitesi
Ulusal Araştırma Üniversitesi
Ulusal Araştırma Üniversitesi
Ulusal Araştırma Üniversitesi
Ulusal Araştırma Üniversitesi
Ulusal Araştırma Üniversitesi
Ulusal Araştırma Üniversitesi
Ural Federal Üniversitesi
Uzak Doğu Federal Üniversitesi
Voronezh Eyalet Üniversitesi
El Farabi Üniversitesi
El Farabi Üniversitesi
El Farabi Üniversitesi
El Farabi Üniversitesi
El Farabi Üniversitesi
El Farabi Üniversitesi
El Farabi Üniversitesi
L. N. Gumilev Avrasya Milli Universitesi
L. N. Gumilev Avrasya Milli Universitesi
Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi
Manas Üniversitesi
Manas Üniversitesi
Manas Üniversitesi
Manas Üniversitesi
Manas Üniversitesi
Manas Üniversitesi
Manas Üniversitesi
Manas Üniversitesi
Manas Üniversitesi
Manas Üniversitesi
Manas Üniversitesi
Arabaev Üniversitesi
Arabaev Üniversitesi
Arabaev Üniversitesi
Arabaev Üniversitesi
Rusya-Tacik Slav Üniversitesi
Rusya-Tacik Slav Üniversitesi
Rusya-Tacik Slav Üniversitesi
Rusya-Tacik Slav Üniversitesi
Rusya-Tacik Slav Üniversitesi
Rusya-Tacik Slav Üniversitesi
Rusya-Tacik Slav Üniversitesi
Tacikistan Devlet Ünivrsitesi
Tacikistan Devlet Ünivrsitesi
Tacikistan Devlet Ünivrsitesi
Tacikistan Devlet Ünivrsitesi

Ülk e
Azerbaycan
Azerbaycan
Azerbaycan
Azerbaycan
Azerbaycan
Azerbaycan
Azerbaycan
Azerbaycan
Azerbaycan
Azerbaycan
Azerbaycan
Azerbaycan
Azerbaycan
Azerbaycan
Azerbaycan
Azerbaycan
Özbekistan
Özbekistan
Özbekistan
Özbekistan
Özbekistan
Özbekistan
Özbekistan
Özbekistan
Özbekistan
Özbekistan
Özbekistan
Özbekistan
Özbekistan
Özbekistan
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Kazakistan
Kazakistan
Kazakistan
Kazakistan
Kazakistan
Kazakistan
Kazakistan
Kazakistan
Kazakistan
Kırgızistan
Kırgızistan
Kırgızistan
Kırgızistan
Kırgızistan
Kırgızistan
Kırgızistan
Kırgızistan
Kırgızistan
Kırgızistan
Kırgızistan
Kırgızistan
Kırgızistan
Kırgızistan
Kırgızistan
Kırgızistan
Tacikistan
Tacikistan
Tacikistan
Tacikistan
Tacikistan
Tacikistan
Tacikistan
Tacikistan
Tacikistan
Tacikistan
Tacikistan
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Yadulla HASANLI
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AYGUN HAJIYEVA
N. J. DELENER
Vafa KAZDA
Elnur SOLTANOV
Ingilab AHMADOV
Elza SAMADOVA
Jabir KHALILOV
Cabir XALILOV
Elnura AZIZOVA
Jeyhun MAMMADOV
Mukhtar HAJIZADA
Shukhrat SIROJIDDINOV
Umarov Abduvahob TURSUNOVICH
Sergey Glaziev
Andrey Klimov
Leonid Reshetnikov
Konstantin Kokarev
Tamara Guzenkova
Igor Prokof iev
Mikhail Smolin
Grigory Tischenko
Pavel Yudin
Aleksandr Panov
Vladimir Kozin
Konstantin Kokarev
Igor Pshenichnikov
Dmitry Volodikhin
Sergey Mokshantsev
Petr Aleksandrov-Derkachenko
Andrey Vassoevich
Azhdar Kurtov

Görev
Dekan
Ekonomik Çalışmalar Direktörü
Rektör
Rektör Yard.
Dekan
Dekan
Dekan
Dekan
Dekan
Dekan
Bölüm Başkanı
Bölüm Başkanı
Bölüm Başkanı
Bölüm Başkanı
Rektör
Bölüm Başkanı
Deneteme Kurulu
Deneteme Kurulu
Direktör
Başkan Yardımcısı
Başkan Yardımcısı
Başkan Yardımcısı
Başkan Yardımcısı
Başkan Yardımcısı
Başkan Yardımcısı
Başkan Yardımcısı
Baş Danışman
Baş Danışman
Danışman
Danışman
Danışman
Danışman
Danışman
Editör

Kuruluş
Tacikistan Devlet Ünivrsitesi
Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi
Ada Üniversitesi
Ada Üniversitesi
Ada Üniversitesi
Ada Üniversitesi
Ada Üniversitesi
Hazar Üniversitesi
Hazar Üniversitesi
Hazar Üniversitesi
Hazar Üniversitesi
Hazar Üniversitesi
Hazar Üniversitesi
Hazar Üniversitesi
Özbekistan Milli niversitesi
Özbekistan Milli niversitesi
Katehon
Katehon
Riss
Riss
Riss
Riss
Riss
Riss
Riss
Riss
Riss
Riss
Riss
Riss
Riss
Riss
Riss
Riss

Ülke
Tacikistan
Azerbaycan
Azerbaycan
Azerbaycan
Azerbaycan
Azerbaycan
Azerbaycan
Azerbaycan
Azerbaycan
Azerbaycan
Azerbaycan
Azerbaycan
Azerbaycan
Azerbaycan
Özbekistan
Özbekistan
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
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İLK BASKININ ÖNSÖZÜ
Daha önce “İslam Davası” isimli kitabımızın sonunda özet olarak aldığımız, Adil Düzen
projelerinin daha geniş bir biçimde ve gerekçeleriyle birlikte, ayrı bir kitap halinde okurlarımıza
sunulmasının çok önemli bir boşluğu dolduracağı ümidini taşıyoruz. Bu kitapta, Adil Düzen'le
ilgili genel bir kanaat oluşturmayı, bu gayet ilmi, İslami ve insani projelerin, öyle havai ve hayali
söylem ve sloganlardan ibaret olmadığı gerçeğini ortaya koymayı amaçlıyoruz. Böylece Adil

Düzen'le ilgili çeşitli soruları cevaplandırmak, birçok istifhamları (yanlış kuruntu ve
kavrayışları)

ortadan

kaldırmak

yanında,

olumlu

tenkit

ve

tekliflerle,

bu

projelerin

olgunlaşmasına katkıda bulunacak olanlara, yeni bir fırsat hazırlamaktan dolayı da kendimizi
ayrıca mutlu sayıyoruz.

Bu kitapta;
1- Adil Düzen hangi ihtiyaçlardan doğmaktadır?
2- Hangi değerlere ve kaynaklara dayanmaktadır?
3- Adil Düzende;


Ekonomi ve Ticaret



Hükümet ve Siyaset



Hukuk ve Adalet



Eğitim ve Marifet



Ahlak ve Diyanet



Dış politikada haysiyet, nasıl olacaktır?

4- Tüm Dünyada barış ve bereket üzerine kurulu Yeni Bir Medeniyet nasıl kurulacaktır?
Sorularının yeterli ve tutarlı cevaplarını bulacağınızı umuyoruz.

Ayrıca bu çalışma ile çağdaş kurum ve kavramlardan ürken dindar kesimlere, demokrasi

ve laikliğin anlamını ve önemini anlatıp, hukukta ve hayattaki tabii değişim ve gelişimin
gayesini ve gereğini vurgulamayı... Dine karşı ön yargılı ve kaygılı kimselere ise, İslâm’ın
özelliğini ve güzelliğini hatırlatıp, Kur’an’a yöneliş ve yoğunlaşmaya vesile olmayı... Ve
böylece, bu iki kesim arasında bir diyalog ve dayanışma köprüsü kurarak, özlenen barış ve
bereket ortamına katkıda bulunmayı da ümit ediyoruz.

Bu kitap hazırlanırken:
 Erbakan Hocamızın, pek çoğuna bizzat katıldığımız Adil Düzen seminerlerinden
 Ve yine Hoca’mızın Adil Düzen’le ilgili çeşitli konferanslarının video kasetlerinden
 RP’nin bu konularla ilgili hazırlayıp yayınladığı kitapçık ve bültenlerden
 Süleyman Karagülle ve Süleyman Akdemir’in eserlerinden
 Ve Tabii; Kur’an’ı Kerim’in sarih ayetlerinden, sahih Hadis-i Şeriflerden ve İslam Âlimlerinin
görüşlerinden
 İslam tarihindeki ve değişik devlet ve dönemlerdeki uygulama örneklerinden
 Çağdaş bilim adamlarının, insani ihtiyaçlara ve ilmi esaslara göre önerdikleri, yeni düzen ve sistem
projelerinden yararlanılmış…

 Ve elbette, yeri geldikçe de, kendi kanaatlerimizle birlikte, münasip gördüğümüz tespit

ve temennilerimiz de okurlarımızla paylaşılmış; böylece araştırmacı ve uzmanların dikkatlerine ve
istifadelerine aktarılmıştır.
Hayırlı bir işe Besmele ile başlamanın bizden, bereket ve başarıların ise Rabbimizden olduğuna
inanıyoruz.
AHMET AKGÜL
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9. BASKININ ÖNSÖZÜ
“Adil Düzen” Tenkitçisi İlahiyat Prof.larının
“YAKLAŞIM” KUSURLARI VE “YORUM” KISIRLIKLARI
Prof. Sabahattin Zaim, Prof. Hayrettin Karaman, Prof. Abdulaziz Bayındır, Prof. Ahmet
Tabakoğlu, Prof. Fahrettin Atar, Prof. İrfan Gündüz, Prof. Mehmet Yazıcı, Faruk Beşer ve Kerim
Aytekin ekibinin tenkidi bir yaklaşımla kaleme aldıkları “ADİL DÜZEN Hakkında Rapor” (İST.
1993) ve yine Sn. Recep T. Erdoğan’ca (yani malum odaklarca) yine bu ekibe Erbakan’ın Adil

Düzenine alternatif olarak hazırlatılan yeni “Adil Düzen” tasarımlarını içeren toplam 304
sayfalık doküman sağ olsun dostlarımızca elimize ulaştırıldığı gün dikkatle okunup incelenerek
yanıtları yazılmıştı.
Öncelikle; “Bazı konuların muğlak (kapalı) olması, uygulamada rahatlık ve kolaylık için
bunların olgunlaştırılması ve netliğe kavuşturulması” hususundaki tenkit ve temenniler

yerindedir ve yararlıdır.
Ayrıca bu önemli ve ilmi tasarının yok sayılmayıp ciddiye alınması ve cevabi bir hazırlık
mecburiyeti (belki de mahcubiyeti) duyulması da elbette sevindirici ve ümitlendirici bir
aşamaydı. Çünkü bu Zevat “Faizsiz Sistem ve İslami Düzen” konularında kafa yoran, kalem
oynatan, cesaretli yorumlar yapan ve eserler ortaya koyan seçkin ve bilgin şahsiyetler
konumundaydı. Ama elbette bunlar, “Tenkit meşru, tahkir memnu” kaidesine uyulmak
şartıyla, bu Zevatın yetersiz, yararsız ve gereksiz bulduğumuz yaklaşımlarını eleştirme ve
kendi kanaatlerimizi te’yid ve tahkim etme hakkımıza engel sayılmazdı.
Örneğin; “Bunun geçmişte ve günümüzde uygulanmış şekli ve pratik örneği

bulunmamaktadır” tenkidinde, maalesef bilim adamına yakışmayan ve sıradan kimselerin ilim ve
feraset ayarını yansıtan bir gaflet ve cehalet sırıtmaktadır. Çünkü zaten Adil Düzen programları,
çağdaş ihtiyaçlardan doğan ilmi içtihatlar ve örneği bulunmayan orjinal programlardır. Ve işte bu
içtihatlar beşeri olduğu için tenkide açıktır ve sizin yaptığınız da bu bağlamdadır. Aksi halde, İlahi
hükümleri ve Nebevi prensipleri tenkit, zaten imana aykırıdır. Kısaca bu İlahiyat Profu Muhterem
Zevatın “Adil Düzeni Tenkit” veya “Adil Düzene Alternatif” diye ortaya koydukları raporlar,
maalesef “İçtihat kısırlıklarını örtmek amacıyla edebiyat ve hamasete sığındıkları”
düşüncesine yol açmaktadır. Bu talihsiz tavırlar, kendi konum ve sorumluluklarına yakışmayacağı
gibi, günümüzdeki ilim erbabının düştüğü te’vil (Yusuf: 21. Ayetteki manasıyla) ve tecdid şuuru
noksanlığını yansıtması bakımından da üzücü bir manzaradır.
Bu Zevatın: “Adil Düzen A’dan Z’ye yeni bir sistem değildir. Milletimizin yüzlerce yıldır
uyguladığı, bu nedenle köklerini tarihimizden ve manevi değerlerimizden alan bir sistemin günümüz
şartlarına uyarlanmış şeklidir” tespitleri de doğru gibi görünen, ama sanki bir ilmi gerçeği gizlemeyi
hedefleyen talihsiz açıklamalardır. Çünkü Adil Düzen, yepyeni ve orijinal ilmi içtihatlardan
oluşmaktadır, tarihteki uygulamaların günümüze uyarlanmasıyla ortaya çıkmamıştır. Böyle bir iddia
Adil Düzen çalışanlarının ve cihat-içtihat erbabının ulvi gaye ve gayretlerini hafife almaktır. Elbette
Kur’ani Kerim ve sünnet öğretileri temelinde tarihi tecrübelerden, ilmi birikimlerden, hatta akıl ve
araştırma sonucu elde edilen batılı sistem ve medeniyet örneklerinden yararlanılmıştır, ama bunu
geçmişteki herhangi bir sistemin taklidi, kopyası ve günümüze uyarlanmış şekli saymak, ya Adil
Düzeni anlamamak veya bile bile gerçeği çarpıtmaktır.

Üstelik bu tenkitler, bizim yazdığımız “Adil Düzen ve Yeni Bir Dünya” (Ahmet
Akgül) kitabı üzerinden yapılmış, ancak her nedense bu durum saklanmış ve bizim
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yorum ve yaklaşımlarımızı içeren “Adil Düzen’de Dış Politika Esasları, Adil Düzen’e
Geçiş sürecindeki Sorunların Aşılması ve Ara Formüllerin Hazırlanması” gibi
konular, Üstat Süleyman Karagülle başkanlığındaki Akevler Ekibince yazılmış gibi
tenkide tabi tutulmuşlardır. Ve zaten yanlışı ve aksaklığı bulunamayıp sadece taklidi
bir özet tekrarı yapılmıştır. (Not: Bu durum konu başlıklarından rahatlıkla
anlaşılmaktadır.) Ve tabii “Adil Düzen projesinde eksiklik ve aksaklık var” derken, bu
hazırlıkta ibadet usül ve esasları, ahlaki olgunluk düsturları yer almamış diye tenkit
etmek, kasıtlı bir karalama niyeti taşımıyorsa, mutlaka olayı çarpıtma ve saptırma
gayreti için yapılmıştır. Çünkü Adil Düzen projeleri, klasik bir ilmihal kitabı ve ibadet,
ahlak konularını detaylarıyla açıklayan bir fıkıh kaynağı olarak hazırlanmamıştır. İlmi,
İslami ve İnsani ihtiyaçlara ve çağdaş standartlara uygun Yeni Bir Sistem Modeli
ortaya koymak amaçlanmıştır.

Tenkitte Usül Hataları ve “Esas-Asıl” Çarpıtmaları:
1- Tenkitlerde Taklitçilik yapılması yanlıştır:
Adil Düzen’e alternatif olarak hazırlanan, ancak “bütünsel ve örgütsel bir ilmi sistem”
olmaktan ziyade orijinal Adil Düzen projeleri kavram ve kalıp olarak aynen taklit-kopya edilerek,
içeriği ise hiçbir bilimsel değeri olmayan teorik ve sloganik temenni ve tavsiyelerle doldurulmuş
bulunmaktadır. Hatta Adil Ekonomik Düzen’deki en önemli kurumlardan olan “Hakkı Müktesep

Kredisi” ve “Rehin Karşılığı Kredi” gibi konuların içeriği, pratiği ve hangi ayet ve hadislerin
hedeflerine karşılık olarak belirlendiği bile maalesef kavranılamamıştır.

2- Tenkitlerde İslami ve İlmi Temel Esasların değil, Teferruatın ölçü alınması
yanlıştır:
Çünkü içtihatta sadece; sarih ayetler, sahih hadisler, müspet bilimler ve insani gereksinimler
doğrultusunda aklıselim ve vicdani tatmin esastır. Daha önce yapılan içtihatları delil (dayanak ve
kaynak) almak yanlıştır. Çünkü, ancak değişmez Mutlak Doğru’lara göre yeni içtihatlar yapılır.
Kaldı ki, herhangi bir içtihadi-ilmi hazırlığa “Bunları hangi ayet ve hadislerden çıkardınız?”
sorusu, ya kasıtlı bir çarpıtmadır veya cehalet mantığıdır. Doğru yaklaşım: “Bu içtihadi neticeler,

şu ayet ve hadislere ve şu icma-i ümmete aykırıdır” şeklindeki tespitleri ortaya koymaktır.
3- Tenkitlerde Yeni Teklifler sunulmaması, doğru ve doyurucu Yeni Projeler
ortaya konulmaması yanlıştır ve noksanlıktır:
“Şu kanaatler yersiz ve yanlıştır, şu içtihatlar gereksiz ve yararsızdır, şu teklifler eksik ve
muğlaktır” demek, ilmi ve seviyeli bir tenkit sayılmayacaktır. Bunların yanında doğru ve yararlı olanı, uygun
ve uygulanabilir kuralları da ortaya koymak lazımdır. Aksi halde bu tenkitlerin hasbi ve halis
olmayıp, haset ve fesat damarıyla yapıldığı ve karalamaya çalışıldığı kuşkusu uyanacaktır.

4- Tenkitlerde Tedbir kılıflı, Batıla ve Batıya Teslimiyet Zaafiyeti sırıtmaktadır:
Prof. Mehmet Yazıcı’nın “Kazanç Özgürlüğü ve Riba Yasağı” başlığında,
herkesçe malum olan ve Kur’an’ın yasaklama maksadını yansıtan “FAİZ” yerine
“RİBA” kavramının kullanılması, sanki bugünkü Banka faizlerini ve özellikle Siyonist
sömürü sistemine İslami jelatin olarak geçirilen “Faizsiz Bankacılık” sahteciliğini
meşrulaştırma çabasıdır.
Prof. Sabahattin Zaim Başkanlığındaki heyetin “Adil Düzen Hakkında Rapor: 2. Alt Sistemlerin
Değerlendirilmesi cc. Faiz ve Faiz Davranışı” bölümünde:

“Adil Düzen’de faizin tanımı yeniden yapılmakta ve kapsamı arttırılmaktadır” denilmesi,
maalesef “sadece kişilerin kendi aralarındaki borçlarda aldıkları fazlalık faizdir,

bugünkü banka sistemi faiz değildir ve caizdir” şeklindeki marazlı mantık haklı
çıkarılmaya çalışılmaktaymış gibi bir görüntü sunulmaktadır.
Bu tür sakat ve kasıtlı yaklaşımlar, ilmi ve İslami çözümler üretmek ve bunları yürütecek
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cehd ve gayreti göstermek azim ve iradesinden mahrum Hocaların, Batıya ve Batıla gizli
teslimiyet tezahürünü yansıtmaktadır.
5- Bazı Tabir ve Tarif hatalarına takılıp, asıl Mana, Maksat ve Mahiyetin

dikkatlerden kaçırılması yanlıştır:
“C- Dini-Ahlaki Düzen: a) Din Anlayışı ve İslam’a Bakış Açısı” başlığında;
İslam’ın bir bütün olarak algılanmasının ve “Dini-Ahlaki” düzenin genel yapıdan ayrı
vurgulanmasının yanlışlığı üzerinden Adil Düzen projelerinin kötülenmeye, hatta imaen küfre
düşürülmeye çalışılması haksızlıktır. Evet, ilmi kural ve kurumların daha uygun ve oturaklı ve yanlış
algılardan (istifhamlardan) uzak kelime ve kalıplarla anlatılması lazımdır. Ancak kelimelerdeki söz
(ifade) kılıflarıyla uğraşılıp, ilmi metotlar ve İslami-insani maksatlarla üretilen kavram ve kuralları
önemsizleştirmeye ve gereksiz göstermeye çalışmak, hele bir ilim adamına asla yakışmamaktadır.
Yani “ÖZ”de kusur bulamayınca “SÖZ”deki hatalara sarılıp kendini savunmak boşunadır. Kaldı ki

Adil Düzen’de “Dini ve Ahlaki Yapılanma” başlığındaki “Din” kavramı İslam’ın tamamı için değil
“Tarikat, Cemaat, Mezhep ve Meşrep” gibi sadece, ibadet ve ahlak eğitimini önceleyen doğal
ve sosyal yapılanmalar için kullanılmıştır. Üstelik Adil Düzen, sadece Müslümanları değil, farklı din ve
düşünceden bütün insanlığı kapsadığı ve İslam’ın dışındaki bütün din ve mezhepler sadece inanç,
ibadet ve ahlak öğretilerinden ibaret sayıldığı için ve maalesef toplumda DİN deyince sadece

bunlar anlaşıldığı için böyle bir başlık sakıncalı bulunmamıştır. Ama bu tür istifham ve
istismarlardan kurtulmak için “Manevi ve Ahlaki kurumlar ve sorumlulukları” gibi bir başlık
daha münasip olacaktır. Yoksa, İslam’ın topyekûn; kavram, kurum ve kurallarıyla bölünmez bir

bütün olduğu gerçeğinin, İmam Hatip 1. sınıf talebeleri bile farkında ve şuurundadır. Bunu
hatırlatmak için profesör olmaya gerek duyulmamıştır.

6- Bu tenkitlerde “Teori ve Tasarı” konumundaki Şahsi (beşeri) kanaat ve
içtihatların, NASS (dini esas) yerine konulması en büyük hatadır!:
Şu gerçeği önemle ve özellikle hatırlatalım ki; bütün Mezhepler ve içtihadi
hükümler, elbette BEŞERİ’dir. Bunların “İLAHİ”leştirilmesi temelinden yanlıştır.
Çünkü bu yaklaşım ilim ve içtihat sahiplerini “ERBAB”laştırmak ve tabulaştırmaktır.
Vahye ve Sünnete dayandığı için elbette İslami İçtihatlar Hakka ve hayra en yakın,
insanlık onur ve huzuruna en yatkın kanaat sonuçlarıdır. Ancak İmamların ve
Ulemanın içtihatlarını kutsallaştırıp bir nevi Kur’an yerine koymak, maalesef en
yaygın bir düşünce marazıdır.
“Ve Resül dedi ki: Ey Rabbim, gerçekten benim kavmim, bu Kur’an’ı terk
edilmiş (vaziyette) bıraktılar” (Furkan: 30) ayetinde ikaz ve ihtar edilen bir durum da, Müçtehitlerin
içtihatlarını ve Mürşitlerin yorumlarını ve kitaplarını, temel kaynak sayıp resmen olmasa da, fikren

ve fiilen: “Bunlar varken Kur’an’a ihtiyaç yok!” vartasına yakalanmaktır.
7- Tenkitler yazılmış temenniler sıralanmış, ama asıl ihtiyacımız olan “Yeni bir sistem

takdimi” bir türlü yapılmamıştır. Bu durum a) Ya ilmi yetersizlik ve kısırlıktan, b) Ya imani
cesaret ve ciddiyet noksanlığından, yani korkaklıktan, c) Veya mevcut zalim Dünya Düzenine
(Siyonist sömürü sistemine) angaje olmaktan ve bu faizci kapitalizme İslami kılıf geçirerek
devam ettirme gayelerine kiralanmış olmaktan kaynaklıdır.
8- Acı bir itiraf: Adil Düzen tenkidi yapan ve Erbakan karşıtı malum çevrelerin kışkırtmasıyla
yola çıktıkları anlaşılan bu şahsiyetlerin, Akevler ekibiyle tek ortak tarafları Rahmetli Erbakan
Hoca’nın “İçtihatla CİHAT ilişkisini ve vazgeçilmez iksirini” bir türlü kavrayamamaları;
içtihatlar sonucu ortaya konulacak Adil bir Düzenin hangi çaba ve inkılaplarla uygulanma şansının ve
şartlarının sağlanacağını hala bilip bulamamalarıdır. Erbakan’ın; “Ya yeryüzünün tamamında

hükmünüzü yürütecek bir güce-konuma ulaşacaksınız, veya bir kasabada bile Hak düzeninizi
uygulayamazsınız!” tespitlerindeki hikmet ve hakikati ya anlamadıkları veya Siyonist sömürü çarkını
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yürüten Süper Güçlerle başa çıkılamayacağı kanaatine kapıldıkları için, mevcut DeccalizmeŞeytanizme teslimiyet zafiyetinden hala kurtulamamışlardı.

Şu farkla ki, Akevler Ekibi: “Adil Düzen Derslerini ve “ortaklık kooperatiflerini”
yaygınlaştırmakla, zulüm sisteminin yıkılıp, beklenen huzur ve hürriyet ortamına kavuşulacağı”
saflığında ve safsatasında iken, bu saygıdeğer ekibin ise; “Siyonist ve Kapitalist dünya
hâkimiyeti bünyesinde bazı kurum ve kurallara İslami kılıf uydurup kendimizi ve müminleri
oyalayıp avutma” sevdasında ve saplantısındaymış gibi yorumlanmaya müsait tavırları elbette yanlıştır.
Oysa Erbakan, Siyonizm’in zulüm ve sömürü saltanatını yıkmak, sadece Müslümanlara
değil, bütün insanlığa güvenlik, esenlik ve zenginlik yolunu açmak üzere, tarihi hesaplaşmanın
gerektirdiği siyasi, askeri, teknolojik hazırlık ve harikaları da tamamlamıştır, uygulaması ve bu
talihli inkılabın açığa çıkması için şartların olgunlaşacağı günler kovalanmaktadır.
Küba üzerinden meşhur kıtalararası füze krizi sırasında Rusların, o zaman 2,5 milyonluk
İstanbul’a, Galata Köprüsü merkezli 5 megatonluk bir hidrojen bombası atılması durumunda
birkaç saat içinde tek bir canlı insan kalmayacağı yazılıp konuşulmaktaydı. Bu gün sadece
İsrail’deki yaklaşık 500 nükleer başlık, sadece bölgemizdeki değil, bütün yeryüzündeki tüm insan
hatta hayvan varlığını sona erdirecek boyuttadır. Dünyadaki 9 ülkenin elinde 17 bin nükleer
başlık bulunduğu varsayılmaktadır. Hatta İsrail’in işgal ettiği Filistin topraklarındaki dağlık
yörelerin ve Suriye’den gasp ettiği Golan Tepelerinin altında, tüm nükleer tahribatlardan
korunaklı, yüzbinlerce insanın aylarca her türlü ihtiyacını karşılayacak donanımlı çok sağlam
barınak ve sığınaklar inşa ettiği medyaya sızmakta, yani gerekirse Siyonist Eşkıyanın nükleer
füzeleri kullanmaktan sakınmayacağı bilinip durmaktadır. İşte bu müthiş tehdit ve tehlike
baskısıyla (Atom bombasıyla) Siyonist odaklar dünyayı korku ve kuşku esareti altına almıştır. Ve
Erbakan Hoca dışında; bu nükleer başlıkların ateşleme mekanizmalarını, uzaktan

kumandalı metalik virüs taşıyan çürütücülerle boşa çıkaran ve çok ucuza mal olan
teknoloji harikalarını yaptıklarını ve kahraman ordumuzun ilgili birimlerine –yakında
ülke ve bölge şartlarının müsait hale geldiğinde kullanılmak üzere– bıraktıklarını
açıklayan, hatta bu kutlu gerçeğe ve neticeye inanan ve aklına sığdıran bir başka ilim ve devlet
adamı bile hala çıkmamıştır. Yoksa Sabahattin Zaim ve Hayrettin Karaman Hocalar, İsrail’i ve
ABD Yahudi Lobisini ve diğer süper güçleri hizaya sokmadan ve hezimete uğratmadan,
hazırlayacakları İslami bir Düzeni uygulama fırsatı verileceğini mi sanmaktadır?

Yemen Savaşının Yaman Sonuçlarını Sadece Gafil ve Cahiller Değil, Âlimlerimiz
de Hesaba Katmamaktadır!
Suudi Arabistan Kralı ve Amerika’nın stratejik ortağı Selman bin Abdulaziz: “Yemen güven
ve istikrara kavuşana kadar Kararlılık Fırtınası devam edecek” şeklinde hava atmaktaydı. Mısır’ın
Şarm eş-Şeyh kentinde düzenlenen 26. Arap Birliği Zirvesi’nde söz alan Kral Selman, İran’ı
kastederek Yemen’e yönelik dış müdahalenin Husileri meşruiyete karşı darbe yapmaya sevk
ettiğini savunarak, “Bu gelişme, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehdit oluşturmaktadır”
açıklamasını yapmıştı. Oysa küresel diplomasi dilinde “Uluslararası güvenlik İsrail’in garantisi”
anlamını taşımaktaydı.
“Husilerin kendilerine yöneltilen uyarıları dikkate almadığını” vurgulayan Kral Selman,
Körfez Ülkeleri’nin, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi’nin yardım çağrısına
karşılık verdiğini hatırlatmıştı. Konuşmasında Arap ülkelerinin içinde bulunduğu siyasi krizlere
de değinen Kral Selman, “Arap ülkelerinin içinde bulunduğu acı verici durumlar, iç kavgalar ve
dökülen kanlar, bölgemizde istikrarsızlık isteyen bir kısım odakların (yani İran’ın), başını çektiği
mezhepçiliğin sonucudur” diyerek İran’ı suçlamış ama İsrail ve ABD’nin Arzı Mev’ud

planlarını ve petrol savaşını hiç gündeme taşımamıştı.
Yemen’in Nakam Dağı’ndaki silah depoları vurulmaktaydı
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“Kararlılık Fırtınası” operasyonu çerçevesinde, düzenlenen hava saldırılarında, Yemen’in
başkenti Sana’daki Deylemi askeri üssü, 1. zırhlı tümen, havacılık tugayları karargâhı, havacılık
fakültesindeki uçaksavarlar, Nakam Dağı altında muhtemel işgal girişimlerine karşı hazır

tutulan ve gelişmiş başlıklı füzeleri de barındıran silah depoları ve özel kuvvetlerin
hedef alındığı açıklanmıştı. Yani Yemen fiilen işgal olunmakta ama bu operasyon ŞiiSünni çatışması diye yutturulmaktaydı. Şimdi soralım Erbakan dışında bu şeytani
tuzaklara çözüm önerileri ve girişimleri olan var mıydı?

Muhammed Ebu Zehra’ya göre: Müctehitlerin Tabakaları
İctihad önce iki kısma ayrılır:
1-Kâmil İctihad: Bu mutlak ictihad olarak da tanımlanır ve iki kısma ayrılır:
a) Belli bir mezhebin prensiplerine bağlı olan müctehidin içtihadı.
b) Hiç bir mezhebin prensiplerine bağlı olmaksızın dinin herhangi bir ihtilâfa sebep olmayan
kesin prensiplerinden hareket eden müctehidin içtihadı.
2-Kısmi İctihad: Büyük müctehidlerin ortaya koydukları prensiplere göre meseleleri tatbik
konusunda yapılan ictihadlardır: Buna tahrîç veya mezhepte ictihad adı verenler de vardır.

Müctehidlerin tabakalarına göre ictihad yedi dereceye ayrılır.
1- “DİN”de (şeriat genelinde) müctehidler
Bunlar, birinci tabakayı teşkil eden müstakil (mutlak) müctehid sınıfıdır. Dînî hükümleri Kitap ve
Sünnet gibi kaynaklarından çıkaran, nass´lara göre kıyaslar yapan, maslahatlara göre fetvalar veren,
istihsan deliline dayanarak hükümler beyan eden, nass bulunmadığı takdirde akıl ve rey ile hareket
eden müctehidler bu tabakadandır. Kısaca bu müctehidler, her türlü istidlal yollarına başvuran ve herhangi
bir mezhep sahibinin görüşüne bağlı kalmak zorunda olmayan imamlardır.

2- Müntesîb (mukayyed) müctehidler
Bunlar, ikinci tabakayı teşkil eden ulemadır. Hüküm çıkarmada mutlak müctehidin koyduğu
usûle uyulmaktadır ancak furû´da ona muhalefet edebilir durumdadır. Çoğu zaman bunlar, furû´
meselelerinde mutlak müctehidin ulaştığı neticelere yakın neticeler çıkarırlar.

3- Mezhebde müctehid kimseler
Bunlar, üçüncü tabakada sayılan, hem usul hem furû´da bir mezhebin İmamına tâbi olan ve hiç bir
meselede ona muhalefet yetkisi bulunmayan tabakadır. Bunların ictihadları, mezhep İmamının fikir
beyan etmediği fer´î meselelerin hükümlerini ortaya koymakla sınırlıdır. Bunların her asırda mevcut
olması lâzımdır. Bu müctehidlerin mezhepçe bir hükme bağlanmış olan meselelerde ictihad yaptıkları
pek azdır. O da örfe, yahut asrın icabına göre eski müctehidlerin görüşlerini açıklamakla alakalıdır
Kısaca, bu tabakayı teşkil eden müctehidlerin içtihadı iki husustan dışarı çıkmamıştır:
1) Önceki müctehid İmamların benimsediği kaideleri özetlemek, İmamların yapmış oldukları
kıyasların illetlerini meydana getiren fıkıh kaidelerini bir araya toplamaktır.
2) Hakkında mezhepçe bir sarahat bulunmayan hükümleri çıkarmaktır.

4- Tercîh ehli müctehidler
Dördüncü tabakayı teşkil eden bu müctehidler, mezhep İmamlarının ictihadları bulunmayan furû´
meselelerinin hükümlerini çıkaran, onların hükmünü belirtmediği meselelere ise dokunmayan
ulemadır. Fakat onlar, üçüncü tabakanın tespit etmiş olduğu tercih esaslarına dayanarak rivayet
edilen görüşler arasında tercihlerde bulunmuşlardır. Bazı görüşleri, dayandığı delilin kuvvetli oluşu
veya mevcut asrın icaplarına tatbik bakımından elverişli bulunuşu sebebiyle tercih yetkisi bulunan
zevattır.

5- Delil tasnifçisi (İstidlal sahibi) müctehidler
Bunlar, beşinci tabakayı oluşturan ve İmamların farklı görüşleri üzerinde herhangi bir tercihte
bulunmayan ancak imamların görüşlerinin delillerini açıklayan hüküm hakkında herhangi bir tercihte
bulunmaksızın deliller arasında karşılaştırma yapan ulema sınıfıdır. Meselâ, bu ötekinden kıyasa daha
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uygundur, v.s. gibi fikir beyan buyurmuşlar. Bazen de rivayetler arasında tercih yapmışlar, “bu
rivayet ötekinden daha doğrudur”, şeklinde kanaat ortaya koymuşlardır.

6- İctihad ve kanaatleri ezberleyen (Huffaz) âlimleri
Bu tabakayı teşkil edenler gerçekte müctehid sayılmamaktadır. Onlar, mezhebe ait birçok
hüküm ve rivayetleri ezberleyip anlamış ve bunları nakil bakımından hüccet teşkil eden dereceye
ulaşılmıştır. Mezhepteki “en açık rivayeti veya sağlam görüşleri nakletmek” hususunda bunlar
itimada lâyıktır

7- “Mukallîd”ler sayılan ilim ehli
Bu tabaka mensupları, içtihat ehliyeti bakımından bundan önceki tabakayla aynıdır. Ancak hafızlar

tabakası “önceki müctehidlerin tercih ettiği görüşler konusunda ve tercih derecelerini bir sıraya
koyma hususunda” az çok tasarrufta bulunmuşlardır. Bu tabakaya mensup Mukallitler ise, bazı
tercihleri

içine

alan

kitapları

anlamaktan

ve

anlatmaktan

öte

bir

ictihad

ehliyeti

bulunmamaktadır. Görüş ve rivayetler arasında herhangi bir tercihte bulunacak ilmi yeteneğe
sahip olamamışlardır, İbni Âbidin, bunları şöyle tarif etmektedir: “Onlar doğru ve yanlışı, solu
ve sağı birbirinden ayıramayan okuyuculardır. Hatta onlar, gece odun toplayıcısı gibi ellerine
geçen her şeyi bir araya yığmaktadır. Bu feraset ve dirayet yetersizliğine rağmen ictihad
yapmaya yeltenenlere ve bunları taklit edenlere yazıklar olsun”.1
Şimdi bu kuru tenkit ve taklit ekibine sorulmalıydı; acaba kendileri bu sınıflardan
hangisinden sayılırdı ve Müctehidlerin hangi tabakasına liyakatleri vardı?

1

El-Fetava el-Hayriyye c.II s.32
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MİLLİ RESTORASYON:
ASLINA SADIK KALARAK YENİDEN YAPILANMA2
Hak ile Batılın birbirine karşı üstünlük kavgasının süreci, iyilerle kötülerin çekişmesi, Rahmani güçlerle
şeytani güçlerin hesaplaşma serüveni ve kısaca farklı medeniyetlerin hâkimiyet mücadelesi insanlık tarihi
boyunca devam ede gelmektedir.
“İşte Biz, O (galibiyet ve hakimiyet) günlerini (hayra veya haksızlığa taraf) insanlar arasında
(nöbetleşe sıra ile) devrettirip-döndürüp dururuz”3 ayeti de bu gerçeği haber vermektedir.
Bu sürekli evrim ve değişim; sadece farklı medeniyetler, rakip ve güçlü ülkeler arasında değil, köklü
devletlerin bizatihi iç kurum ve oluşumlarında da kendini göstermekte, hükümetler, sistemler ve rejimler
değiştiği halde “milli derin devlet” diyebileceğimiz ve büyük devletlerin “gen” leri olarak tarif edebileceğimiz bir
“çekirdek öz”, gelişen ve değişen yeni şartlara ve standartlara uygun, yeni filizler, fikirler ve şekiller
üretebilmektedir.
Bu tarihi ve tabii gerçeğe dayanarak diyoruz ki: Atatürk ve Türkiye cumhuriyeti, Osmanlı
Devletinin ve Türk-İslam Medeniyetinin, çağdaş ihtiyaçlara ve şartlara uygun “aşı”larla gelişmiş ve
gençleşmiş yeni bir filizi ve meyvesidir!..
İşte aşağıdaki tespitler de bu yöndedir ve oldukça önemlidir:4 (Ancak bu alıntı, üzerinde gerekli
düzeltme ve eklemeler yapılan, hem tenkit hem tebrik mahiyetindedir.)
“Anadolu’nun dirlik ve düzen tarihi, devrimlerin değil restorasyonların silsilesidir… Toplumsal ilişki ve
çelişkilerin değil, devletin yeniden tanziminin bir sürecidir. Savaşlar ve göçlerle dolu bu coğrafyada temel
siyasal hedef ve sorun, daima; “denetim ve disiplinin nasıl korunacağı?” ola gelmiştir. Dirlik ve düzen, en iyi
denetimin sağlanması olarak algılanmış ve bu amaçla toplumların zihniyet dünyasında kutsal olan ve somut
yaşamlarında otoriter davranan “devlet örgütlenmeleri” vücut bulabilmiştir. Bu kutsi ve yarı askeri devlet
örgütlenmeleri, esas itibariyle “göçebeliğin denetimi ve savaşın sürekliliği” üzerine kurulan askeri-tarım
düzenini oturtmayı ifade etmiştir: Mülkün ve halkın denetimi, din ve inançların denetimi, aşiretlerin ve
azınlıkların denetimi, hatta anonim bütünler içinde erimiş halde varolan bireysel kimliklerin ve geleceğin
denetimi... Düzen; işte bu denetimle elde edilen hâkimiyet ve hegemonyanın adıdır. Tarih boyunca
süren büyük çaplı göçlerin ve afetlerin yıkıcı etkileri, ya da savaşların, büyük yenilgi ve zafer gibi
sonuçları ise; dirlik ve düzenin yeniden kurulmasının, ya da yenilenmesinin kapısını açmıştır.
Roma İmparatorluğu; tarihi boyunca İran-Roma savaşlarının yorgunluk dönemlerini, Hıristiyanlığın
kabulünü, kuzey ve doğudan gelen göç ve istila dalgalarını, ikonoklast (Hıristiyanlıkta İsa-Meryem
resimlerine ve heykellerine tapınmayı putperestlik sayan dini görüş) akım gibi, yeni sosyo-politik dinamiklerin
harekete geçmesini ve yine göç ve savaş temelli yeni sosyolojik faktörlerin ürünü olan mezhep ayrışmaları
gibi nedenlerle ortaya çıkan bozulma dönemlerini, restorasyon anlamına gelen yeni politikalar ve reformlarla
aşmıştır.
Osmanlı da aynı şekilde, Timur istilası, İstanbul’un fethiyle Bizans’ın yıkılması ve Viyana kuşatması
sonrasında büyük restorasyonlar ve yeniden yapılanmalar yaşamıştır. 17.yy’dan itibaren yenidünyanın keşfi
ile birlikte Avrupa’da başlayan modernleşme sürecinin sonuçlarından biri olarak: Ticaret yollarının değişmesi,
sömürgecilik siyasetleri ve Anadolu’da baş gösteren kıtlık dönemleri arka arkaya dirlik ve düzeni bozmuş;
3.Selimle başlayan yenilenme çabalarına yol açmıştır. Tanzimat, kapsamlı bir restorasyon süreci olarak
gösterilmiş olsa da, aslında ekonomiden kültüre, siyasetten diplomasiye kadar her alanda Osmanlıyı içten
kuşatma hareketidir ve 2.Abdülhamit’in temsil ettiği direnç politikasına rağmen 1.Dünya Savaşı sonunda,
düzen tamamen çökmekten kurtulamamıştır. Cumhuriyet, Osmanlının yıkıntıları arasından; dış güçlerin
2

Bu yazı, hem tebrik hem de tenkit için buraya alınmış; doğru yaklaşım ve yorumlar aynen kalmış, yanlış saptamalar ve
bazı saptırmalar ise düzeltilerek ve gerekli bilgiler eklenerek aktırılmıştır.
3 Al-i İmran: 104
4 Ahmet Özcan Ağustos 2002 Yarın dergisi
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ve Siyonist merkezlerin bazı hesapları ve Mustafa Kemal’in dehasıyla kurtarılabilen Anadolu’nun
restorasyonu olarak şekillenmiştir. 2.Dünya Savaşı sonrası demokratik düzen deneyimi ise, daha küçük
çaplı bir restorasyon hamlesi olarak sahneye çıkmıştır ve soğuk savaşın bitişiyle birlikte tekrar bir
restorasyon ihtiyacı ve talebi belirmiştir.
Bu tarihi serüven kesintisiz sürmekte ve her yeni durum karşısındaki tıkanma ve bozulmayı yeni bir
restorasyon hamlesi izlemektedir. Jeopolitiğin tarihsel gerçeği ve cilvesi olarak, yaşadığımız coğrafya, göçler
ve savaşlarla işleyen ve çöken bir düzene sahiptir. Dinler ve kültürler, bu düzenin prizmalarına yansıyan
yüzleriyle maya tutar ve yerlerini alırlar.
Restorasyon, kuruluş temellerine, direklerine ve dinamiklerine sadık kalarak düzenin yeniden
yapılanması ya da yeni bir düzen kurulmasıdır. Devrimlerden farkı, devlet içinde veya devlet
kademelerinde olup bitmesi, yani esas itibariyle; hegemonya çeperindeki inisiyatif ve eylemlerle yeni bir irade
beyanıdır. Başka bir ifadeyle: Hiçbir toplumsal dinamiğin, yani örneğin Avrupa’daki sınıfsal çatışmalar ya da
Amerika’daki iç savaşlar türünden-örgütlü müdahalesi olmadan, bütün çelişki ve çatışmaların sadece “devlet
bağlamında” sahneye çıkıp çözülmesi ve yine seçkinler öncülüğünde yeni tanzimin yukardan aşağıya doğru
gerçekleşme olayıdır. Restorasyonlar, sonuçları itibariyle, “pasif devrimler” olarak nitelenebilecek
köklü değişimlere yol açtığı gibi, bazen de varolan statükonun korunması ve ömrünün uzatılmasını
sağlayacak tedbirler düzeyinde de olmaktadır. Tarihin kırılma anları bu yöntemle ve daha az sakıncalı
biçimde ortaya çıkmaktadır.
Yine tıpkı devrimlerdeki gibi her restorasyon süreci, başlangıcında ya da sonucunda; yeni
elitlerin sahneye çıkmasını sağlamaktadır. Bizans’ın fethi sonrasında ki Osmanlıda beylikler koalisyonu
görünümündeki “devletlü sınıfların” yerini bu sefer “devşirme elitler” almış, Tanzimat sonrası kurulan modern
okullarda yetişen aydın-bürokrat kadrolar ise meşrutiyet ve cumhuriyetin yeni elitleri olarak sahneye
çıkmışlardır. Elit dönüşümü, düzenin yenilenmesinin vazgeçilmez kuralıdır. Yeni ve milli bir değişim
yaşanacak -ki bu kaçınılmazdır- o takdirde bu yeni dönem ve düzene uygun kadrolara kapı açılacaktır.
Restorasyonlar, doğanın sürekli kendini yenilemesi gibi; toplumların ve düzenlerin de mecburi
yenilenme dönemleri olduğunu ve bu yeteneği olmayanların tasfiye edildiğini göstermektedir. Bu değişim ve
yenilenme, adeta tarihin çarkını döndüren bir dinamo etkisine sahiptir. Şüphesiz her yeni iyi, her eski de kötü
sonuçlar doğurmaz. Ama değişim her tür sonucuyla birlikte tarihin değişmez yasasıdır.
Bizatihi kendisi, Osmanlının çöküşünün restorasyonu anlamını taşıyan Cumhuriyet dönemine
baktığımızda, kurulan yeni düzenin de sürekli yenilenme ihtiyacı duyduğu ve bu yönde kritik dönemeçler
yaşandığı görülmektedir.
1930’lu ve İsmet İnönülü yıllarda Avrupacı, 1950’li ve Adnan Menderesli yıllarda Amerikancı
doğrultuda iki önemli Batılılaşma deneyimi yaşanmıştır. Her iki dönemde de dünya konjonktürüne ve
ABD öncülüğündeki Siyonist sermaye hakimiyetine paralel özelliklere sahip yenilikler başlatılmıştır.
İlkinde Sovyet, Alman ve İtalyan totaliterizminin bir karması üretilmiş, ikincisinde ise kapitalist batı
modelleri taklide çalışılmıştır. Üçüncü restorasyon deneyimi ise; 1980’li yıllarda Özal’la başlayan ve
soğuk savaşın bitişiyle birlikte yeni durumun belirsizliği nedeniyle yarım kalan ve Özal’ın ölümüyle
birlikte rafa kaldırılan 2.Tanzimatçılık uygulamalarıdır.
28 Şubat süreci ise, 1940’lı yılların despotik dinamiklerine yaslanarak, Erbakan’ın milli, ilmi ve
tarihi restorasyonunun kapılarını kapatmaya çalışmış, ancak tam tersine Türkiye’nin geleceğini
ipotek altına alan derin bir çelişkinin alevlenmesi ile sonuçlanmıştır.
İçinde yaşadığımız süreçte, Türkiye’nin yeni bir yön çizerek siyasetten, yağma ve talan
düzenine kadar bütün sosyo-ekonomik ve politik statükoyu elden geçirip yeni bir düzen inşa etmesi
kaçınılmazdır. Bu süreçte birbiriyle çatışan ve Türkiye’nin geleceğini ipoteğe almaya çalışan, “iki ana
restoratör taraf” göze çarpmaktadır: Statükocu güçler ve 2.Tanzimatçılar.
Son elli yıllık geçmişe baktığımızda: “karşılıklı olarak birbirini besleyerek çatışan bu bağdaşmaz taraflar
arasındaki derin çatlak” Türkiye’yi yeni ve daha kritik sorunlarla yüz yüze bırakmıştır. Statükocu güçler,
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Kemalizme sığınarak sahnede tutunma savaşı ve telaşındadır. Artık Kemalizm, Koflaşmış ve milletten
kopuklaşmış güçlerin iktidarda kalma tarzının paravanı yapılmıştır. Bu kesimlerin ‘illa da biz yöneteceğiz!’
iddiası dışında hiçbir ciddi tez ya da projeleri bulunmamaktadır. Ulusalcılık olarak tanımladıkları batı
şovenizmini ve sosyalist kapitalizmini, Siyonist ve emperyalist küreselleşmecilikle çatışmaya sokarak
buradan güç ve meşruiyet devşirmeye çalışmaktadırlar. Laik ve despotik vasıfları, bürokratik üslup ve
yöntemlerle savunma alışkanlıkları yüzünden milletle de çatışan bu kesimlerin nihai amacı: oluşacak yeni
düzeni kendilerinin de içinde olacağı bir denge ve koalisyon tarzında gerçekleşmeye zorlamaktır. Bu amaçla
kendi varlıklarını ve güçlerini abartarak pazarlık şanslarını yükseltmeye çalışmaktadırlar.
İkinci taraf ise, ideolojik söylemleri, dış müttefikleri ve söylemleri itibariyle tanzimatçılığı ifade
eden, yenilikçi bürokratlardan, tekelci sermayedardan ve aydınlardan oluşan, birazda İslamcılık sosu
karıştırılan daha organize kesimlerin küreselleşmeci takımıdır. İsrail güdümlü, İngiliz siyasetini taklit ve
tatbik eden bir çerçevede reformist ve revizyonist politikaları savunan bu kesimlerin talep ettikleri
restorasyon, esas itibariyle söylemin büyüsüne yaslanarak geniş toplumsal kesimler nezdinde cazibe
oluşturma şansını yakalamıştır. Statüko ile çatışmanın haklılığından beslenen değişim talebine Menderes ve
özellikle Özal dönemini referans gösterip, Milli Görüş’ü ve mağduriyet psikolojisini istismar edip, AKP iktidara
taşınmıştır. 2.Tanzimatçıların; Kürt ve İslamcı muhalif güçleri yanına yedek ve destek olarak alma ve
gelenekçi güçleri yalnızlaştırma stratejisi, AB’ye giriş heves ve hayalleri üzerinden gündem oluşturmaktadır.

Statükocu güçler, her tür değişim talebine karşı saplantılı bir reddedişin dilini kullanmakta,
sahiplendikleri düzenin bittiğini görmelerine rağmen, hem çağdaşlaşma hedefini, hem de bu çağdaşlaşma
sürecini frenleyen şeyleri aynı anda korumaya çalışmaktadır. Kendilerine özgü bir projenin olmamasından
dolayı, daima tekrarlanan demode sloganlar ve uyarlanma eksikliğinden ötürü keskinleşen çağdışı
politikalarla devleti ve toplumu cendereye almışlardır.

2.Tanzimatçı ve din istismarcısı çevreler ise; küreselleşme ve değişim söyleminin büyüsüne,
mekânsız ve tarih ötesi bir edayla sahip çıkmaktadırlar. Devleti, hükümet etme işinden uzaklaştıran ve
tekniği politik ideolojinin yerine koymaya çalışan “yeni tip hegemonya” biçimini kurtuluş sanmaktadırlar.
Dünyaya hâkim güçlerin ve Siyonist sermayenin güdümüne girmeyi gerçekçilik ve dünya ile birliktelik” olarak
sunan bu çevreler, kendi teklif ve taleplerinin, teorik düzeyde dahi zamana ve mekana giydirilip test
edilmesine fırsat verilmeden kabullenilmesini dayatan örtük bir faşizanlığı yöntem olarak kullanmaktadırlar.
Yine sorgulama ve yanlışlanmaya karşı, pervasız ve suçlayıcı reflekslerle tepki veren özellikleriyle bu
kesimler,

karşı

çıktıkları

totaliter

güçlerle,

esasta

aynı

minvali

paylaştıklarına

dair

şüpheleri

uyandırmaktadırlar.
(Bu bağlamda, Ergenekon davası üzerinden sürdürülen hâkimiyet kapışması da; “Milli”lerle
“Gayri Milli”lerin çatışması değil, küreselci unsurlarla, masonik ulusalcıların boğuşması şeklinde
okunmalıdır. Daha doğrusu, Siyonist sermaye imparatorluğunun, gizli dominyon olarak gördükleri
Türkiye’deki sömürü arabalarının “at”larını değiştirme olayıdır. Bir taraf Kemalizm ve Devrim
sahtekârlığı, bir taraf ise Din ve Değişim istismarcılığı yapmaktadır. Ergenekon kumpaslarını dış
talimat ve tertibatlarla birlikte uydurup uygulayan cemaatle AKP Hükümetinin daha sonra
kapışmaları ise; din ve devlet gayretiyle değil, makam ve menfaat çekişmesiyle alakalıdır.)

Sonuçta “zincirleme özdeşleşme” diyebileceğimiz türden, birbirinden beslenerek var
olan ve giderek benzeşip aynılaşan batı kaynaklı iki farklı tarafın çatışmasına hapsolma
tehlikesi ile karşı karşıya kalınmaktadır.
Arka planında ABD/AB ve Asyatik güçlerin rekabeti, iç politika seyrinde, ise iktidar ve rant
paylaşımından etnik hegemonya çekişmesine kadar, bir dizi yanal ve sanal çelişkinin de dahil olduğu
bu kaotik sürecin tek eksiği “milli bir seçeneğin” oyuna dahil olmamasıdır, ve artık olmalıdır!

Millilik Nedir?
Önce bazı kavramların anlamı üzerinde durmamız gerekiyor. Herkesin kendi durduğu yere ve keyfine
göre anlam yükleyip, olumlu ya da olumsuz kıldığı bu kavramlar konusunda netleşmek; bütün tanımların
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altüst olduğu bir dönemde, yeni ve gerçekçi tanımlar ve anlamlandırmalar geliştirmek şarttır: Bilindiği gibi:
“milli” kavramı, national’ın karşılığı olarak icad edilen Ulus kavramının alternatifidir, yani aynısı değil,
karşıtıdır. Bu ikisini birbirinin yerine kullananlar olmakla birlikte, bizatihi ulus kavramını icat edenlerin niyet
ve maksatlarının da gösterdiği gibi; milli olan: Millete ait özellikleri ve gayeleri taşırken; ulus ise: devlete ve
devletlü seçkinlerin devleti algılama biçimine dair bir kavramsallaştırmadır. Milli ile negatif milliyetçilik yani
kavmiyetçilik kavramı da farklıdır. Zira negatif milliyetçilik ve Kafatasçı kavmiyetçilik; yani ötekini
dışlayıcı, tek tipçi, daraltıcı ve etnik temelli ırkçılık milli kavramındaki gibi kucaklayıcı ve kurtarıcı bir
oluşu ve duruşu değil, Batıdan kopya edilip türetilmiş bir misyonu ve dejenerasyonu amaçlamaktadır.
Bu kullanımların hepsi soğuk savaş koşullarının ürünü olan ideolojik maksatlı tanımlardır. Bu nedenle
“Milli” kavramının tekrar düzeltilmeye ihtiyaç duyduğu açıktır ve bu kavramı var eden 20. yüzyıl
başlarındaki asıl anlamında uygun yorumlanması lazımdır. Bu anlam ise özetle şudur: milli, millete ait
olandır ve yine milletine ait olmadır; milletin tarihini, coğrafyasını, varlık ve beka çabasını anlatır.
Millet, ortak tarihi ve kültürel bağa sahip, inanç ve kader birliği olan, Anadolu’yu anavatan bilen ve
Anadolu’dan daha geniş bir coğrafyada yaşayan, bütün farklılıklarına rağmen kendini ortak millet
ruhu ile tanımlayan topluluğun adıdır. Temel dokusu Müslümanlık olmakla birlikte; farklı din ve
inançlardan mensupları olan, temel dili Türkçe olmakla birlikte, farklı dillerin de konuşulduğu bu
milletin varlığını ve bekasını savunup sahiplenmek, gelişmesini ve güçlenmesini istemek, temel ve
ortak inanç, değer ve taleplerini her şeyin üstünde belirleyici olarak görmek, milliliktir. Bu tanım
çerçevesinde, milliliğin zıddı yani gayrı millilik, millete dayanmamak ve milletin şu ya da bu özelliğine karşı
olmaktır. Bu anlamda ulusçuluk dahi, milletin dini inanç ve ahlaki değerlerini dışladığı ölçüde gayrı
milli bir ideoloji konumundadır. Yine millilik, millete dayanmayı temel aldığı için, millete dayanmayan her
tür siyasi proje, örneğin arkasına askeri almaya çalışan masonik vesayet rejimleri, bütün totaliter rejimler,
oligarşik rejimler, gayrı millidir. Öte yandan negatif ırkçı milliyetçilik ve kavmiyetçilik de özünde gayrı millidir.
Zira milleti dar ölçülerle ayırmayı, ötekiler üzerinde hegemonya kurmayı ve milli ve manevi değerleri, ırkçı
amaçları için kullanma dışında, bir kenara atmayı içerir. Negatif milliyetçilik akımı genelde Beyaz Türklerin,
öteki addettikleri, milletin parçası olan etnik unsurları kışkırtıp kullanmayı hedefledikleri masonik seçkinlerin
ideolojisi haline gelmiş bulunmaktadır. İşte bu yüzden millici pozitif milliyetçiler kendilerini ve yollarını
onlardan ayırmışlardır.
Milli’liğin bir diğer özelliği ise; doğal olarak yabancı güçlere karşı bağımsızlığı savunmaktır.
Fakat bu bağımsızlık, milli değerleri ve dinamikleri dışlayan bazı ulusalcıların bağımsızlık anlayışından
farklıdır. Bu ulusçular kültürel olarak gayrı milli, yani batıcı oldukları ve manevi değerlere yabancı
bulundukları için, bağımsızlığı milletin dünya milletleri arasında kendi varlığı ve amaçları ile onurlu bir yer
sahibi olması şeklinde anlamazlar, sadece bir şekilde gasp ettikleri iktidarın, ellerinde kalması ve kimsenin
onlara karışmaması olarak anlarlar. Yani ulusçu bağımsızlıkçılık bir ideolojik zümrenin keyfi hegemonyasını
korumayı ifade eder, gerçek bağımsızlığı değil. Bu nedenledir ki, ülkemiz onların hegemonyaları altında
malesef Avrupa’nın eyaleti, Amerika’nın sömürgesi ya da ulusçu zümrelerin keyfi hegemonya çiftliği olma
seçenekleri arasında sıkışıp kalmıştır.
Başka bir husus ise millilikle enternasyonalizmi zıt görme yanlışlığıdır. Evrensellik ya da başkâtip
kapsayıcı ve kuşatıcı sistemler; eğer farklı köken ve kültürden ayrı din ve düşünceden bütün ülkelerin birlikte
ve barışı içerisinde yaşamayı, imkânlarını ve kazanımlarını paylaşmayı içeriyorsa, bu yaklaşım bizatihi
milliliğin zıddı olmayacaktır. Ancak yukarda tarif edilen millilik vasıflarını kaybedince gayrı milli bir zemine
kayacaktır. Siyonist ve emperyalist dünya hâkimiyetini ve kendileri dışındaki bütün halkları köleleştirmeyi
hedefleyen “Küreselcilik” elbette şeytanlıktır ve şer güçlerin bir amacı ve aracıdır.
Millilik konusunun en kritik noktası, milleti temel almakla birlikte bir tür millet fetişizmine kayma riskini
taşımasıdır. Yani millicilik; kendi içerisinde giderek bütün evrensel ve yerel değerleri dışlayan, çarpıtan ya da
keyfine kullanan kendi ırkına mahsus despotik bir ideolojiye yol açabilme olanağıdır. Bu nedenle milliliğin,
ancak ve sadece milletin mayası olan İslami değerlerin sürekli tasdikine ve denetimine açık bir siyasal
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etiğe(tam demokrasiye)ve milletin farklı kesimlerinin temsil edildiği bir devlet felsefesine dayandırılması
şarttır. Bu da dürüst seçimleri, referandum geleneğini ve sivil yerel inisiyatiflerin etkinliğini ve çoğulculuğa
dayalı bir siyasi-sosyal düzeni gerekli kılmaktadır.
Özetle: Milli olan millete dayanandır, İslam’la barışık olandır, milletin özgürleşmesine çalışandır,
milleti global bir gerçek haline getirme amacıdır, milletin tek tek her ferdine değer vermek ve her
koşulda milletin mensuplarını korumaya, yüceltmeye, güçlendirmeye çalışmaktır. Milli olan; Türktür,
Kürttür,

Kafkastır,

Balkandır,

Ortadoğudur,

Avrasyadır,

Batıdır,

Akdenizdir,

Karadenizdir,

Selçukludur, Osmanlıdır, Cumhuriyettir, Sünnidir, Alevidir, İslamcıdır, Solcudur, Ülkücüdür; milli
olan, milletin hali ve ahvalidir, millete saygı duyan, tarihine ve coğrafyasına sahip çıkandır. Milli olan;
gayrı

milli

güçlere

karşı

durandır,

oligarşiye

ve

arkasındaki

batılı

emperyalistlerin

‘gizli

görevlendirmelerini’ tanımayandır. Millet fetişizmine kaymadan, işte bu millilik tanımı çerçevesinde
yeniden safları düzenlemek ve sorunlara bakış açısını düzeltmek, yaşadığımız sürecin, en önemli ve
öncelikle fikri ve fiili (teorik ve pratik) çabası olmalıdır. Bütün ideolojik akımların budandığı bir dönemde, tüm
namuslu kafaların kendi ideolojik tercihlerini korumak kaydıyla, önce bu milli duruş ve algılama noktasında
saflaşmaları ve kucaklaşmaları hayati önem taşımaktadır. İslamcıların, solcuların, ülkücülerin, liberallerin:
içlerine sızan gayrı milli unsurları tespit ve tasfiye edebildiği ölçüde; bu ülkenin İslamcılığı müminlere,
solculuğu emekçilere ve ülkücülüğü ise memlekete ve devlete hizmet eden; ve birbirleriyle ülke sorunları
konusunda paslaşabilecek ve paylaşabilecek olgunluğa erişen, gerçek fikri akımlar olacaktır. İşte o zaman
liberallik ya da sosyal demokratlık bu akımların alt kanatları olarak gerçek yerini bulacak ve varolan güdümlü
demokrasicilik oyunu yerine, sahiden milletin kendi kendini yönetmesi geleneği başlayacaktır!.
Milli Restorasyon: İmkânlar ve Bakış Açıları!
Türkiye’nin geleceği üzerinde iddia sahibi olan, ama milli düşünceye yabancı bulunan tarafların
çatışması ihtimal ki, küresel dengelerin emperyalist hesaplar doğrultusunda yerine oturmasına, özellikle
Avrasya’nın paylaşımının tamamlanmasına kadar devam edecektir. İçerdeki çatışma ise kesintisiz sürecektir.
Hatta bunların sonunda muhtemelen iki ana partili ve masonik merkezli bir parlamenter düzenin
ikamesi hedeflenmektedir. Öyle anlaşılmaktadır ki her iki taraf için de: TSK’nın siyasi ve ekonomik
vesayetini törpülemek bahanesiyle orduyu etkisizleştirmek; ılımlı ve dış mihraklara bağımlı dış politika
eğilimini güçlendirmek, bu sürecin en temel iki çatışma eksenidir.
İşte Milli bir restorasyon perspektifi, tüm bu realiteler ve hıyanet girişimleri bağlamında daha
çok önem kazanmaktadır. Bu Milli bakış açısının temel çerçevesini ana hatlarıyla özetlemek
gerekirse;
1. Milletin tümünü; her kökeni, her görüşü temsil ve ifade eden bir Devlet aklı inşa edilmelidir; kutsal

devlet yerine sosyal devlet hedeflenmelidir.
2. Devlet

çeperini

işgal

eden

batı

destekli

oligarşik

güçlerin

imtiyaz,

tazyik

ve

manipülasyonlarına direnecek dinamikler tekrar harekete geçirilmeli ve Anadolu insanının devlette
görev alıp güçlenmesini içeren yeni bir “elit dönüşümü ve kadro değişimi” gerçekleştirilmelidir.
3. Düveli Muazzamanın (Büyük devletlerin ve küresel organizelerin kendi) iç çelişkilerini kullanmaya
ve yerli kartlarımızı güçlendirmeye ayarlı pro-aktif ve çok taraflı bir dış politika doktrini geliştirilmeli ve en az
50 yıllık bir stratejik vizyon belirlenmelidir.
4. Dış güçler ve oligarşik işbirlikçiler adına milletin elini kolunu bağlayan, güçsüzleştiren ve
mülksüzleştiren politikalar; bütün uygulayıcıları ve sonuçlarıyla birlikte tasfiye edilmelidir. Milleti
güçlendirecek siyasi, ekonomik ve sosyal reformlar uygulamaya konmalı, temel hak ve özgürlükleri
sağlayacak tam demokratik ve hukuk temelli yeni bir düzen getirilmelidir.

Parlamenter sistem,

kademeli bir geçişle yarı başkanlık sistemine dönüştürülmelidir.
5. Statükocu güçlerin bağımsızlık gevelemeleri, 2.Tanzimatçıların değişim söylemleri, milli bir potada
ve rotada sentezlenmeli, bu tarafların tahrip edici çelişkisi, modern, demokrat ve kalkınmış, bağımsız Türkiye
projesiyle giderilmelidir.
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6. Batılılaşma ve Avrupalılaşma politikaları terk edilmeli ve milli bir modernleşme perspektifi
geliştirilmelidir. Dünyaya açık, modern değerleri içeren ve küresel trende dâhil olabilen bir millilik anlayışı
yürütülmelidir.
7. Laiklik, cumhuriyet, demokrasi ve etnik talepler gibi güncel sorunlar milli meşruiyet ölçüsü ile
değerlendirilmeli ve çözülmelidir. Milli meşruiyet: milletin tek karar verici konuma getirilmesi ve demokratik
mekanizmalarla bunun sürekli teyit edilmesini gerekli görmektedir.
8. Devlet açısından, dirlik ve düzenin artık, baskıcı ve dayatıcı bir denetim ve kontrol yoluyla değil,
bilinçli ve hür iradeli bir katılım demokrasisi ve toplam kalite artışını kolaylaştıracak tam bir hukuk düzeni
sayesinde sağlanacağı gerçeğine uygun bir konsept değişikliği yapılmalı ve yerleştirilmelidir.
Bu perspektifler çerçevesinde uzlaşılarak gerçekleştirilecek bir milli restorasyon, herhangi bir
‘taraf’ın değil, bütün Türkiye’nin çağ değiştirmesi demektir. Çünkü, artık düzen çürümüş ve çökmüş, dirlik
birlik bozulup çözülmüş, hem statüko hem de sözde anti statüko görünümlü batıcılık, en ciddi sorun
haline gelmiştir. Geç kalmanın ve ağırdan almanın çok tehlikeli sonuçlar doğuracağı kritik bir süreçten
geçilmektedir. Çünkü tarihin ve coğrafyanın tanıdığı zaman ve imkânlar hızla tükenmektedir. Artık yeter, suni
ve sentetik çelişkiler üzerinden; terör ve mafyavari çeteler eliyle, ölecek ve öldürecek insanımıza yazıktır ve
takatimiz boşa harcanmaktadır.
Milli demokratik bir restorasyon: sahte seçim oyunlarını, particiliğe dayalı basit kabile
kavgalarını, medya denilen manipülasyon tezgâhlarını ve komprador rantiyeci sermaye sınıfını da
terbiye edecek şekilde; milli iradenin tecellisi olacaktır!

Türkiye yaşadığı bu toz duman ortamını, ancak ve önce: Adil, asil ve asri yeni
bir düzen kurucu ruha sahip, milli ve cesaretli bir hamle yaparak aşabilecektir ve
aşmalıdır.
Bu bakımdan Adil Düzen bütünüyle Milli Özellikler taşımakta ve evrensel projeler ortaya koymaktadır.
Çünkü Adil Düzen:
 Hem Milli
 Hem İlmi
 Hem İslami
 Hem de insani esaslar yanında; tabii ve tarihi yasalara dayanmaktadır.

Ve tarihi her zaman kötüler değil, bu sefer de iyiler ve Milli’ler yazacaktır.
Tahminimiz ve temennimiz odur ki; bu kutlu ve mutlu değişim de oldukça yakındır!
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GİRİŞ:
YENİ BİR DÜZEN İHTİYACI
Dünya hayatı ve yaşam standartları, insanlık tarihi boyunca sürekli gelişmekte ve değişmektedir. İlim
adamlarının ve araştırmacıların görevi: Değişmeyen doğruları esas olarak, değişen dünya şartlarına ve
insanlığın sorunlarına uygun çözüm ve çareler üretmektir.
İslam medeniyeti tarihine dikkatle bakınca şu gerçekler görülecektir. Emeviler ve Abbasiler
döneminde yeni ülkeler feth edilmiş, Arap olmayan başka kavimler İslam’a girmiş, Müslümanlar bir şehir ve
site düzeni seviyesinden çıkıp dünya çapında büyük bir devlet haline gelmiş, haliyle yeni problemler zuhur
etmiş ve bunların çözümü için de yeterli içtihatların yapılması gerekmiştir.
Selçuklular döneminde şartlar ve standartlar daha da geliştiği ve değiştiği için, haliyle siyasi ve
ekonomik yönden yeni düzenlemelere gidilmiştir.
Osmanlı döneminde de, hem toprak ve arazi sisteminde, hem vakıflar gibi sosyal hizmet kurumları
statüsünde, hem yönetim ve siyaset biçiminde, hem de askeri ve ekonomi stratejisinde gerekli yenilik ve
değişikliklerin yapılması için gayret gösterilmiştir.
Manevi rütbe, uhrevi sevap ve şeref dereceleri bakımından olsun ve yine takva ve teslimiyet ölçüleri
açısından olsun, Ashab-ı Kiram’ın üstünlüğünü elbette kabul etmemiz ve onlara derin bir hürmet ve
muhabbetle bağlılık göstermemiz mutlaka gereklidir. Çünkü Hz. Peygamber Efendimizin başında

bulunduğu ASR-I SAADET “Üsvetün Haseneh”dir. Yani; kendisine tabi olunacak, her derde
derman aranacak ve her sorunun çözümüne dayanak ve kaynaklık yapacak en güzel ve temel

örnek ve en mükemmel ve genel model niteliğindedir.
Ancak uygulanan sistemin genişlemesi ve gelişmesi açısından, Emevi ve Abbasi dönemi Asrı
Saadetten, Selçuklu dönemi Abbasilerinden, Osmanlı dönemi ise Selçuklulardan daha da müesseseleşmiş,
yeni kurumlar ve yeterli kurallar getirilmiştir. Ve şimdi bütün insanlığın ihtiyacına cevap verecek “Adil Yeni
Dünya Düzeninin” de Osmanlı döneminden ve diğerlerinden çok daha gelişmiş ve sistemleşmiş olması
tabiidir... Ve bu durum zaten İslâm’ın da hedefidir. Aleyhisselatü vesselam Efendimizin pek çok hadislerinde
haber verdiği ve müjdelediği “Yaygın Adalet, Üstün Saadet ve Özgün Medeniyet dönemi; orijinal
tarifiyle Mehdiyet Sistemi” de bunu göstermektedir.
Ve maalesef Müslümanları ve insanlığı yüzlerce yıl önceki şartlara ve o dönemler için
hazırlanmış kalıplara uymaya zorlamak, nehirleri baş yukarı akıtmaya kalkışmak gibi bir divaneliktir.
Müspet (ispat edilmiş ve kesinleşmiş) ilmin verileri, binlerce tecrübenin meyveleri olan insanlık tarihinin
birikimleri... Aklıselimin ve vicdani kanaatlerin ortak ürünleri... Ve, hayret ve hayranlık uyandıracak şekilde
bütün bunlara uygunluğu görülen : Kuran-ı Kerim’in açık hükümleri “değişmeyen doğrular” dır... Sünnet;
Efendimizin hayat sisteminin ve stratejisinin esaslarıdır. Asr-ı Sadet ve Ashabın (ra) hayatı, “İslâmı nasıl
anlamamız, uygulamada neleri esas almamız ve problemleri çözmede hangi yöntemleri kullanmamız”,
hususunda kıyamete kadar örnek levhalarımızdır. İlim ve içtihat erbabının ve mezhep imamlarının
mutlak doğrulara dayanarak ortaya koydukları prensipler ise, bizim genel düsturlarımızdır.”
Bugüne kadar, İslâm’da “iman ve itikat esasları” en mükemmel şekilde ortaya konulmuş ve
açıklanmıştır. Namaz, oruç, hac ibadetleriyle ilgili gerekli ve yeterli içtihat ve izahlar yapılmıştır. Genel “ahlak
ve muaşeret” konuları ise en güzel biçimde anlatılmış ve yazılmıştır.
Ancak ülke ve dünya şartlarına uygun yeni “zekât ve vergi sistemi” nasıl olacaktır? Helal ve hayırlı bir
“banka ve kredi düzeni” nasıl kurulacaktır? İnsanlığa uygun bir “siyasi ve sosyal yapılanma” nasıl
oluşacaktır? Çağımızın şartlarına ve ihtiyaçlarına cevap verecek yeni bir “ilim ve eğitim biçimi” nasıl
uygulanacaktır? Emeklilik, sendika ve sigorta işleri ve diğer sosyal hizmetler hangi kurum ve kurallara
dayanacaktır? gibi sorulara cevap verecek ve bu tür sorunlara çözüm getirecek yeni ve ilmi içtihatlara

26

ihtiyacımız bulunduğunu kabul etmemek, kafamızı kuma gömmektir.
Çünkü Osmanlı dönemi zekât ve vergi sistemini bugüne aynen tatbik edemeyiz! Selçuklu
dönemi borç alıp verme düzeniyle, bugünkü banka ve kredi düzenini yürütemeyiz!.. Abbasi dönemi
usta-çırak ilişkilerini esas alan kurum ve kurallarla bugünkü işçi-işveren münasebetlerini, sendika ve
sigorta hizmetlerini başa götüremeyiz. Asrı Saadet şartlarına uygun Suffa örneği ile veya sonradan
geliştirilen medrese usulüyle bugünkü eğitim ve öğretim işlerine ve üniversite hizmetlerine çekidüzen veremeyiz!...
Elbette bütün bu uygulamalardan ve şimdiye kadar her dönemde bu konularda yazılan ve
yapılanlardan da yararlanacağız. Günümüz şartlarına tatbiki mümkün ve münasip olanları ise aynen
alacağız. Ancak pek çok şeyin değiştiğini, geliştiğini ve hatta eskiden hiç olmayan yeni problemlerin zuhur
ettiğini ve bütün bunların ilmin ve inancın ışığında yeniden değerlendirilip çözülmesi gerektiğini de
unutmayacağız!...
Öyle ise, yalnız Müslümanların değil, bütün insanlığın ilmi, ahlaki, siyasi ve ekonomik sorunlarını
çözecek ve her hususta yol gösterecek yeni bir dünya düzenine ihtiyaç vardır. Ve bu Adil Düzenin temel
kaynağı ilim ve iman olacaktır. Efendimiz (sav) işaretiyle, Âdem peygamberden bugüne benzeri görülmemiş
ihtişamda bir saadet medeniyeti yeniden kurulacaktır. Ve bu mutlu netice, Kur’anın kerameti, Hz. Muhammed
(sav) Efendimizin yeni bir mucizesi sayılacaktır.
Sahabelerin ve müçtehit âlimlerin ruhaniyeti de bundan memnun ve mesrur olacaktır. İnsanlığın
Komünizmde arayıp ta elde edemediği, Kapitalizmin vaad edipte veremediği, gerçek barış ve adalet sistemi
nasıl olacak, nasıl kurulacak ve uygulanacak? Sorularının cevabı olan “Adil Düzen” projeleri işte bu
maksatla hazırlanmakta ve olgunlaşmaktadır.
Eskiden ulaşım aracı olarak kullanılan at, katır ve deveye nispetle bugünkü uçaklar ve elektrikli trenler
ne derece gelişmiş ve mükemmel ise...
Eskiden haberleşme aracı olarak kullanılan atlı postacılara nazaran bugünkü telefon ve telsiz sistemi
ne derece üstün ise...
Eskiden bir usta ile çıraktan oluşan atölyelere göre bugün yüz binlerin çalıştığı muazzam fabrikalar ne
kadar farklı ise...
Eski hayat şartları ve standartları bugüne nazaran ne denli basit ve iptidai ise...
Bugünkü dünya şartlarına ve bütün insanlığın her türlü ihtiyaçlarına cevap verecek bir Adil Düzen de,
o günkü İslâmi modellerden elbette daha kapsamlı ve daha kâmil olacaktır. Ve bu durum farklı mektep ve
mezhepleri kaldırmak değil, bilakis faaliyet sahalarını ve etki alanlarını genişletmek sayılacaktır.
Açık bir gerçeğin ifadesi olan ve Kur’an’ın asrımızı aydınlatması sayılan bu ifadelere bakıp “Vay
efendim bu sözlerde sahabeyi küçümseme var" veya "geçmişteki ilmi çalışmaları basit görme var
(haşa)” gibi isnat ve iftiraları atanlar, ya bu gerçekleri anlayamayacak kadar bir akıl kıtlığına veya anlayış
kısırlığına düçardır!
Veya maksatlı olarak, çağımıza barışın ve bereketin damgasını vuracak Adil Düzen programlarını
gereksiz ve geçersiz gösterme hastalığına müptelâdır!
Ya da, ne İslâm’ı, nede çağımızı tanımayan, hala hayal aleminde dolaşan ve İslâm’ın tarih olmuş
hatıralarıyla avunan bir zavallıdır!...
Bediüzzaman Hazretleri’nin önemli bir tespitiyle bitirelim:
“Eski hal, artık muhal,
Ya yeni hal, ya izmihlal”
Yani eskiye dönüş, hayâldir ve imkânsızdır. Ya, yeniden ilmi ve insani bir düzen kurulacak veya çöküş
kaçınılmaz olacaktır.
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ADİL DÜZEN, DENGE DÜZENİ OLMAKTADIR
Adil Düzen; her dinden her kavimden, her görüşten ve her sınıf ve seviyeden bütün insanların,
birlikte barış ve bereket içinde yaşama düzeni ve herkesin temel insan haklarıyla kişisel
hürriyetlerini, başkalarına zarar vermeden kullanma disiplinidir. Zaten İslâm da, “silm” kökünden,
barış demektir.
Evet, İslâm; hayatın ve hakikatin kendisidir. Huzur ve hürriyetin reçetesidir. İslâm, medeniyetin ve
insaniyetin ilahi rehberi ve tarifesidir. Çünkü; İslâm hem Hak ve ilahi dinlerin ortak ismidir. Hem, her asırda
kâmil ve adil bir düzen öngörmektedir. Hem de birbirine zıt ve karşıt gibi görünen durumlar arasında, gerçek
bir denge ve yüksek bir ahenk oluşturan ve her türlü dışlamayı ve düşmanlığı barıştıran bir mutluluk ve
sonsuzluk müjdesidir. Bu bakımdan Adil Düzen:
1- Maneviyatçılıkla akılcılık arasında,
2- Sabitlikle değişkenlik arasında,
3- Madde ile mana arasında,
4- Fert ile cemiyet arasında,
5- Adalet ile hürriyet arasında,
Yani “bireylerin hürriyetleriyle başkalarının hakları ve haysiyetleri” ortasında uyum ve denge
kurmuş, asla barışmaz ve bir arada olmaz zannedilen kavram ve kurumları uyuşturmuş... Dünyaya huzur ve
emniyet, ölüme ise hayat ve ebediyet kazandırmayı amaçlamış ve bunlardan bir bütün oluşturmuştur.
ADİL DÜZEN, “maneviyatçılık”la “akılcılık” arasındaki dengedir: Zaten dinimizin temel kaynağı ve
asıl dayanağı Kur’an da dengeyi esas alır. Sünnet ise Kur’anın ilk yorumu ve örnek tatbikatıdır.
Ancak bu temel ve genel esaslar hem aklıselime, hem ahlaki ve vicdani ölçülere hem de müspet ilme
bütünüyle uygun bulunmaktadır.
Bu bakımdan Adil Düzende din-devlet çatışmasına, iman-ilim zıtlaşmasına, ahlâkla hukuk farklılığına
asla yer yoktur. İslâm’ın son ve mükemmel din olmasının sırrı ve hikmeti de zaten burada yatmaktadır.
İmam-ı Gazali’nin dediği gibi İslâm’ın en önemli gayesi: Dini, hayatı, aklı, nesli ve mülkiyeti
korumaktır.5 Bu nedenle Adil Düzen de ilahi prensiplerle ilmi ve akli neticeler uyuşmaktadır.
ADİL DÜZEN; “sabit”likle “değişken”lik arasında dengedir:
İslâm bütün hayatı kuşatan ve her konuda sağlam ve sabit esaslar koyan bir din olmakla beraber,
değişen ve gelişen şartlara göre bu temel ve genel esaslara uygun olarak içtihat ve ruhsat kapısını da açık
bırakmıştır.
Bu bakımdan İslami hayat; kaynağı Kur’an konusu insan, prensipleri ideal, tatbikatı kolay ve pratik,
metotları ilmi, ruhu demokratik (katılımcı), modeli toplumcu, sahası şümullü ve evrensel, tabiatı enerjik ve
canlı olan bir yapıya sahiptir.
Ve zaten insan yeryüzünde Allah’ın halifesi ve temsilcisidir. Allah’ın C.C. temel ve genel kanunlar
koyması, ilim ve ehliyet sahibi insanların da bunlara dayanarak gerekli ve yeterli kurallar yapması da hilafetin
başka bir ifadesidir.
ADİL DÜZEN; “madde” ile “mana” arasında dengedir.
Adil Düzen’in en önemli özellik ve üstünlüklerinden birisi de, madde ile mana arasında köprü kurması
ve bunların bir bütün halinde ele alınmasıdır.
Mü’minin duası ve davası: “hem bu dünyada en iyiye ve en mükemmele ulaşmak, hem de
ahirette en güzele kavuşmaktır.”6
Adil Düzen; insanın fıtratındaki (yaradılışındaki) şehvet, lezzet, ünsiyet (sevgi) gibi duygu ve
değerlerini körletmeyi ve kirletmeyi değil, bunları mubah ve meşru yollarla tatmin etmeyi ve geliştirip

5
6

El - Mustasfa sh. 140
Bakara: 201

28

güzelleştirmeyi amaçlar.
Ve zaten İslâm’ın koyduğu kanun ve kurallar da hayatı disiplinize etmek, başıboşluğu ve
sorumsuzluğu önlemek ve her türlü zorluğu gidermek içindir.
Zira : “Allah sizin için kolaylık ister, güçlük istemez" 7
“Allah yükünüzü hafifletmeyi ister, çünkü insan zayıf yaratılmıştır.”8 Akıllı insan dünyası için
ahretini, ahreti için de dünyasını terk etmeyen yani her ikisine de hakkını veren insandır...
“Dünyadan nasibini unutmamak ve Allah’ın kulları için yarattığı helal ve güzel nimetleri haram
kılmamak”ta Kur’an’ın emridir.
“Bu bakımdan, ilimden cehalete, refahtan sefalete, adaletten zulmete, hürriyetten esarete, izzet
ve şereften, horluk ve zillete meyleden hiçbir şeyin İslâmiyet’te yeri ve değeri yoktur.” 9
İman, istikamet ve iyi niyetle beraber kişinin okuması, çalışması, kazanması, dinlenmesi, eğlenmesi,
uyuması hatta ailesiyle oynaşması bile bir nevi ibadet hükmüne geçmektedir...
İnsanın ibadet yapması çalışıp kazanmasına, takva sahibi olması siyasetle uğraşmasına, zikir ve
tarikat ehli bulunması, cihat ve teşkilat hizmetlerine katılmasına, manevi ilimlerle uğraşması müspet bilimler
sahasında çalışmasına, samimi ve dindar biri olması sanat ve sporla meşgul olmasına asla mani değildir.
Bu dünya aslında her yönden bir olgunlaşma evi, ahireti ve ebedi saadeti kazanma yeridir. Namaz,
oruç, zekât, zikir gibi müspet ibadetler ise iman akülerini dolduran ve insana kuvvet ve gayret kazandıran
manevi güç kaynaklarıdır.
ADİL DÜZEN; Fert ile Cemiyet arasında bir dengedir:
Adil Düzen; fertlerin hakkını ve hürriyetini cemiyet adına gasp eden Sosyalizm ile, toplumun
menfaatlerini fertlere feda eden Kapitalizme nazaran orta bir yol takip eder.
Bu bakımdan Kur’an Müslümanları “vasat (orta) bir ümmet, adil ve mutedil bir millet” olarak tarif
eder.
Barış toplumunda birileri çoban, diğerleri koyun sürüsü değildir. Tam tersine herkes kendi çapında bir
yöneticidir. “Hepiniz birer çobansınız ve raiyetinizden sorulacaksınız” hadisi bu gerçeği ifade etmektedir.
Toplumun her üyesi bir vücudun azaları gibidir. Birisinin sorunu ve sıkıntısı diğerlerine de sirayet
edecektir. O halde hepsinin birbirine ihtiyacı var demektir.
Bunun içindir ki Peygamber Efendimiz (sav) “Cemiyetin içine karışan, insanlara faydalı olan ve
onlardan gelen sıkıntılara katlanan kimselerin, toplumdan uzaklaşıp kendi başına ibadetle uğraşan
kişilerden daha hayırlı olduğunu” söylemiştir.
Adil Düzen, kişisel hürriyetlerin devlet otoritesi adına engellenmesine karşı çıktığı gibi, özgürlük ve
demokrasi hatırına anarşi ve başıboşluğa da fırsat vermemiştir.
ADİL DÜZEN; Adalet ile Hürriyet arasında dengedir.
Adil Düzen; insanlara gerekli olan her türlü hürriyet ve serbestiyeti tanımakla beraber bu hakların
başkalarının zararına kullanılmasını önleyecek ve toplumu disiplinize edecek kurallar getirmiştir. Yani
bireysel özgürlüklerle toplumsal güvenceyi dengelemiştir.
Herkesin yaşama hürriyetini ve can emniyetini korumak için kürtaj ve katliam yasaklanmış,
Çalışıp kazanma hürriyetini ve mal emniyetini korumak için faiz, kumar ve rüşvet kaldırılmış,
Namus emniyetini, aile saadetini ve nesil garantisini korumak için fuhuş ve cinsi sapıklıkların önü
tıkanmış,
Akıl emniyetini ve fikir hürriyetini korumak için içki ve uyuşturucu yasaklanmış,
İnanma ve inancını yaşama hürriyetini korumak için de “Dinde zorlama” ya fırsat tanınmamıştır. Ve bu
hususlara uymayanlar en ciddi ve caydırıcı tedbirlerle engellenmiş ve uyarılmıştır. İşte bütün bu gerçekler
ışığında diyoruz ki; Adil Düzen insanlığın saadet ve selamet projesidir.
7
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Tarihin hiçbir döneminde insanlık “barış” düzenine bu denli ihtiyaç göstermemiştir. Üzülerek görüyoruz
ki, yeryüzündeki zulüm ve sömürü düzeni insanlığı korkunç bir vahşet ve sefalet cehennemine sürüklemiştir.
İslâm’ın yeniden anlaşılması, çağımızın ihtiyaçlarından kaynaklanan ve ilmi temeller üzerine kurulan
adil bir düzenin biran evvel hâkim kılınması yolunda yapılacak girişim ve gayretler ise hizmetlerin en yararlısı
ve ibadetlerin en hayırlısı bilinmelidir.
Bu konuda çağımızın en büyük hukuk bilginlerinden ve Londra Üniversitesi profesörlerinden Count
Leon Ostrorog’un şu samimi ve ilmi itiraflarına kulak verelim:
“Mantıki ve ilmi yapısı açısından düşünülecek olursa, Kuran’a dayanan İslam Hukuku, bugüne
kadar okuyup araştırılanların hayranlığını kazanmış olan mükemmel bir sistemdir. Her şeyden önce
Peygambere inen vahiy hüküm olarak kabul edilmiştir. Hem Arapça gramer kaideleri, hem de mantık
ölçüleri açısından fevkalade kesin ve net görünen ve çeşitli vesilelerle değişik konularda ard arda
gelmesine rağmen bu hükümler arasında bir kusur ve tezat bulmak imkansızdır. İnsanlığın koyu bir
cehalet ve zulmet içinde kıvrandığı bir dönemde bugün bile benzeri halâ yapılamamış bu denli adil ve
mutedil kuralların konulması ve temel insan hak ve hürriyetlerinin korunması bizleri hayretten de öte
şaşkın bırakmaktadır.
8. ve 9. Asrın doğulu İslâm düşünürleri pek çok ihtiyaçlarında ferdi hürriyetlere şahıs ve
mülkiyet dokunulmazlığı temellerine dayanan ve tüm insan haklarını koruyan kuralları dinlerinin esası
saymışlardır.
Hatta “kutsal emanet” sayılan hilafet ve hükümet makamının bile toplumla yapılan anlaşma
esaslarına ve adil icraat şartlarına uymadığı takdirde ilga edilmesi ve değiştirilmesi gerektiği kararına
varmışlardır.
Savaş ve barış hukukunda olsun, devletlerarası anlaşmalar sahasında olsun ve özellikle
bireysel hak ve özgürlükler konusunda olsun, biz batılıların binlerce yıl sonra bile hala
ulaşamadığımız ve okuduğumuz zaman utandığımız çok yüksek ve örnek doktrin ve değerler ortaya
koyan ve bunları başarıyla uygulayan Müslümanlardır ve önünde saygıyla eğildiğim İslam hukuk
nizamıdır.” 10
Ama maalesef bu günkü Batı medeniyeti ve onun kötü bir taklidi olan ülkemiz yönetimi
insanlığı demokrat köleler haline getirmiştir.

DİN’DE ZORLAMA YOKTUR !..
İslam; hem Dindir, hem de Adil bir düzen öngörmektedir.
Adil Düzenin, Müspet İlim, Aklıselim ve Tarihi Birikim... gibi temel kaynaklarından birisi
olan “Dinde zorlama ve dayatmayı değil, özgür iradeyi ve gönül tercihini esas alır. Bu nedenle
İslam’ın bazı özelliklerini hatırlamakta fayda vardır.
İslam dinini dört ana bölüme ayırmak mümkün ve münasip görülmektedir. Bunlar:
1. İman ve itikat esasları,
2. İbadet ve istikamet düsturları,
3. Ahlak ve muaşeret hususları,
4. Hayat ve Muamelat kanunlarıdır.
Muamelat (tabii hayat) konusu ise:
a) Hukuk ve adalet,
b) İktisat ve ticaret,
c) Hükümet ve siyaset,
d) İlim, eğitim ve marifet,
e) Sanayi ve zanaat,
f) Dengeli ve güvenli sosyal hayat, prensiplerini içermektedir.

Yani İslâm; hem “din”dir, hem de “Adil bir düzen öngörmekte”dir. Kur’an ve sünnet bize
10
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itikat, ibadet ve muaşeret hususları yanında, Adil ve kâmil bir düzenin temel esaslarını da
öngörmekte ve öğretmektedir. Ne var ki İman ve İbadet kısmı “özel”dir, samimiyetle inananlar
için geçerlidir. Ama “düzen” kısmı “evrensel”dir ve herkes için gereklidir. Ayrıca “din”de
zorlama yok, ama “düzen”de zorlama vardır. Şimdi İslâm’da hangi hususlarda zorlama (mecbur
tutma) yoktur ve yine hangi durumlarda mecburiyet ve müeyyide vardır? konusunu biraz daha
açalım:
A- İnsanları imana çağırmak hususunda “tebliğ ve ikna” vardır, ama zorlama ve
mecbur tutma yoktur ve yanlıştır.
“(Ey Resulüm) Eğer Rabbin dileseydi yeryüzündekilerin hepsi, mutlaka iman ederdi. (Allah
imtihan gereği onları serbest bıraktığı) halde, Sen insanları iman etmeleri için zorlayacak mısın? (Hayır)
Allah’ın izni olmadan (gerçeği araştırıp Hakka teslim olmadan) hiç kimse iman edemez. O (Allah)
akıllarını kullanmayan (ve nefsi hevalarına uyan)ları (imandan ve İslâm’dan mahrum ve) murdar kılar”11
gibi birçok ayeti kerime iman etmeleri için insanları zorlamanın yanlış ve yararsız olacağını bildirmektedir.
Zira inanmak akli kanaat yanında bir gönül işi ve vicdani tatmin meselesidir. Hakkı arayan ve hayrı arzulayan
kimselere Allah’ın hidayet ve inayetidir. Aslında insan fıtratı ve tabiatı imana meyilli ve müsaittir. Bize düşen
sadece insanların aklını ve vicdanını harekete geçirmek ve imana davet etmektir.

B- Dine sokmak ve Müslüman yapmak için de zorlama ve sıkıştırma yoktur:
“Din(e sokmak) için zorlama yoktur. Zira doğrulukla sapıklık birbirinden kesinlikle ayrılmış
(Hidayet ve dalalet yolları açıklanmış)tır. O halde her kim tağutu (şeytani düzen ve davranışları terk ve)
inkâr edip, Allah’a (İslâm dinine ve hayat disiplinine) iman (ve itaat) ederse (artık o) asla kopmayan
sağlam bir kulpa yapışmıştır.”12
Bir kişiyi veya topluluğu döverek veya tehdit ederek Müslüman olmaya zorlamak veya bizzat mecbur
tutmak yasaktır ve yanlıştır. Çünkü o taktirde insanlar mümin değil münafık olacaktır. Yani gerçekte aklı
yatmadığı ve inanmadığı halde, zorlama sonucu zahiren inanmış görünecek ve daha tehlikeli bir konum
alacaktır. İslâm’da cihat ise insanları zorla İslamlaştırmaya değil, fikir hürriyetine ve insanların özgür tercihine
mâni olan unsurları ortadan kaldırmaya ve her din ve düşünceden bütün insanların birlikte barış içinde
yaşama şartlarını hazırlamaya yönelik bulunmaktadır.

C- İbadet hususunda da zorlama yoktur
“Siz onu istemediğiniz halde biz sizi ona zorlayacak mıyız?”13 ayetinde de ifade buyrulduğu
gibi, ibadette aslolan gönülden inanarak, ihtiyaç ve iştiyak duyarak ve Allah’tan sevap umarak
yapılmasıdır. Müslümanları,

küçük

yaştan

itibaren

ibadet

ve

istikamete

yönlendirmek,

çevremizdekilere manevi hayatı sevdirmek, dini disiplin ve terbiyeyi yerleştirmek üzere ve özellikle
çocuklarımıza ve yakınlarımıza gerekirse kızmak, azarlamak, küsmek ve uzaklaşmak ve hafifçe
uyarmak ve inzar (ahiret hayatıyla korkutmak) gibi tedbirler elbette lazımdır.
Ancak devlet ve kanun zoruyla insanların namaza ve oruca mecbur edilmesi gibi bir hüküm
yoktur ve böyle bir durum zaten yanlış ve imkânsızdır. Çünkü insanların beş vakit namaz kılıp
kılmadıklarını ve yine oruç tutup tutmadıklarını takip etmek mümkün olmadığı gibi, takip edilemeyen
suça herhangi bir ceza tatbik etmek de mümkün olmayacaktır. Sadece Müslüman olduğu ve mazereti
bulunmadığı halde, Ramazan ayında tahrik niyetiyle açıkça oruç yemek, Cuma saatinde ve mescit
mahallinde gürültü etmek gibi çevresine kötü örnek olan ve mukaddesata hakaret sayılan ve
laubalilik aşılayan davranışlar elbette uyarılır ve önü alınır.

Zorlama ile yapılan bir ibadetin faydası ve sevabı olmadığı gibi, yine zorlama ile
yapılan bir küfrün ve işlenecek günahın da cezası yoktur.
“Kalbi iman ile dolu olduğu halde (inkâra) zorlanan başka... (ona bir günah yoktur).” 14
11
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“Kim (cariyelerini zinaya) zorlarsa bilmelidir ki bu mecbur tutulmalarından sonra Allah onlar için
bağışlayıcı ve merhametlidir.” 15

Hatta ekonomik, sosyal ve siyasal bütün kurum ve kuralları batıl ve bozuk olup, idarecileri
de zalim ve kâfir olan bir cahiliye döneminde ve düzeninde, resmi ve fiili bir baskı ve zorlama
olmasa da, devletin ve düzenin dolaylı olarak yönlendirmesi, teşvik ve tahrik etmesi sosyal ve
ekonomik şartların mecbur hale getirmesi sonucu işlenen ama vicdan azabı çekilen günahların
da bağışlanacağı umulmaktadır. Sihirbazların Hz. Musa’ya iman ettikten sonra Firavuna dönüp:
“Bizim (hem) bilmeden yaptığımız hatalarımızı (hem de) senin bize zorla yaptırdığın sihir
günahımızı bağışlaması umuduyla Allah’a iman ettik”16 demeleri de buna işarettir.
Çünkü sihirbazlar Firavunun zalim ve kâfir olduğunu, kendilerini kullanıp sihir gösterileriyle halkı
uyutup aldattığını biliyorlardı. Firavun bu hizmetlerine karşılık sihirbazlara makam ve menfaat sağlıyor,
dolaylı da olsa sihirbazlığa teşvik, hatta elinden gelip de yapmayanları tehdit ediyordu. Bugünkü çağdaş
firavun düzenlerini destekleyen, halkın faiz ve fuhuş peşinde sürüklenmesini ve sömürülmesini temin eden
medya sihirbazları da aynı günahın sahipleridir.

D- Düzende ise müeyyide (yaptırım ve) zorlama kaçınılmazdır.
Bütün beşeri sistemlerde olduğu gibi Adil devlet düzeninde de müeyyide (yaptırım), ve
gerekirse toplum huzurunu korumak için konulan kanun ve kuralları zorla uygulama ve suçluları
cezalandırma elbette olacaktır. (Not: Adil Düzen, ilahi bir düzen olmayıp, müspet ilimle beraber, dini ve
ahlaki değerlerden de yararlanarak hazırlanmış beşeri bir projedir. Yani asla “Kutsal ve değişmez” değildir.)
“Nihayet Hakk geldi (İslâm’ın adalet kuralları belirlendi), onlar istemedikleri halde Allah’ın emri
(ve) Kur’an’ın hükmü zahir oldu (ve adalet yerini buldu)”17 ayeti de bu gerçeği işaret buyurmaktadır.
“Ey iman edenler! Allah’a itaat edin Resulüne (itaat edin) ve sizden olan (Kur’an’ın hükmünü
uygulayan) Ulu’l-Emr’e (devlet yetkililerine ve adalet düzenine) de itaat edin”18 ayeti, istemesek bile kanun
ve kurallara uymak zorunda kalabileceğimizi,
“İstemeyerek infak etmeleri”ni

19

bildiren ayeti kerime nefsimiz hoşlanmasa da zekât vergisini

icabında devletin zorla alabileceğini,
“Hoşunuza gitmese de cihat size farz kılındı”20 ayeti askerlik için vatandaşın zorlanabileceğini,
Ve yine; “Eğer (faiz yasağına) uymazsanız Allah ve Resulünün (faizcilere) açtığı savaştan
haberiniz olsun”21 ayeti faiz ve kumarın yasaklanabileceğini, zina, hırsızlık, yaralama ve cinayet suçlarının
mutlaka cezalandırılması gerektiğini göstermektedir. Ve bunlar, bir düzenin disiplini ve yürümesi için zaten
gereklidir.
Konuyu özetlersek:
I- “İlim”de tartışma ve ispat etme esastır.
II- “Din”de ise ikna ve inandırma vardır.
II- “Düzen”de ise müeyyide (yaptırım) ve icap ederse zorlama kaçınılmazdır.
İslam ise hem "din"dir. Hem "Adil bir düzenin temel esaslarını içermekte"dir. Hem de
"İlim"dir... Öyle ise, her bir kısmı için, ayrı bir metot ve mantığın bulunması tabiidir.
Bu ilmi ve İslami gerçekler ortada dururken kurulacak Adil Bir Düzenin "bütün vatandaşları,

Müslüman olmaya zorlayacağı, Müslüman olmayanlara hayat hakkı tanımayacağı ve herkesi
namaz, oruç, gibi ibadetlere mecbur tutacağı" gibi yanlış ve yanıltıcı iddia ve isnatlar, kafaları
karıştırmaya yöneliktir.

Demokrasi ve Laiklik adına hiçbir sistemin veremediği temel insan hak ve hürriyetlerini,
15
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Adil Düzen gerçekleştirecektir. İmani ve ahlaki değerleri yerleştirmek dahil, her şeyi kanun
zoruyla ve devlet baskısıyla yapacaklarını sanan ve savunan Müslümanların bu yanlış tutum ve
tavırları da halkın ürkütülmesinde önemli ve olumsuz bir etkendir.
Laiklik de İslam’a uygun bir kavramdır.
Erbakan Hoca’nın: “Gelin anayasamıza, laikliğin tanımını ve Türkçe karşılığını yazalım”
teklifi hep duymazlıktan gelinmiştir. Çünkü kötü niyetli ve bozuk tiyniyetli bir kesim, İslam
düşmanlığı yapabilmek için, Laikliğin hep böyle muğlak kalmasını istemiştir.
Laiklik: Din hizmetleriyle devlet işlerinin birbirinden ayrılması ise, yerindedir.
Laiklik: Farklı din ve mezhep mensuplarına, devletin ve adaletin aynı mesafede kalması ise,
güzeldir.

Laiklik: Değişik din ve düşünceye sahip kesimlerin, birlikte hoşgörü ve barış içerisinde
yaşama şartlarının hazırlanması ise, tabiî ki gereklidir.

Laiklik: Devletin ve düzenin, belli bir inancın veya din adamları sınıfının güdümüne
bırakılmaması ise, elbette isabetlidir.

Laiklik: Herhangi bir dine veya dinsizliğe mensup olmanın, devlet ve hukuk önünde; ne özel
bir imtiyaz ve hürmet, ne de kasıtlı bir mağduriyet ve mahrumiyet nedeni sayılmaması ise, herhalde
sahiplenmelidir.

Ancak; Laiklik; Bir ülkenin anayasaları yapılırken ve diğer gerekli kanun ve kurumları
hazırlanırken, toplumu oluşturan unsurların ve hele kahir çoğunluğun “dinini, manevi değerlerini,
gelenek ve göreneklerini, örf ve adetlerini hiç hesaba katmama, esas almama” şeklinde ifade edilmek
isteniyorsa, bu hem imkânsızdır, hem haksızlıktır, hem de yararsızdır! Üstelik doğal ve sosyal
kanunlara da aykırıdır. Ve zaten Laikliğin böyle anlaşılıp uygulandığı tek bir ülke dahi yoktur. Çünkü
halkın kimliğini, kültürünü ve hayat tarzını şekillendiren en önemli etken olan “Dini” dışlayarak
hazırlanmış

ve

halka

onaylatılmış-despotik

düzenler

dışında,

tek

bir

demokratik

örnek

bulunamayacaktır.
Ve bu açıdan bakıldığında, hâlihazır anayasamızdaki diyanet teşkilatı kurumu, kanunları ve
uygulaması da, laikliğe aykırıdır... Ve “devletin temel nizamını kısmen de olsa dini temellere
dayandırma” suçlamasının muhatabı konumundadır!? Halbuki, hukuk, halk içindir. Halkın inancını ve
manevi ihtiyacını hesaba katmayan ve özellikle “İslam” kokusu aldığı her şeye düşman tavrı takınan
bir anlayış ve yaklaşım laiklik değil, ladinliktir (Dinsizliktir) ve laubaliliktir. Çünkü böyle yanlış ve
tutarsız bir uyarlama ve uygulama:
• Önce, Devlet-Millet barışını bozacak,
• Din-Devlet zıtlaşmasını ve çatışmasını doğuracak,
• Ülkede huzur ve güven ortamını sarsacak,
• Ekonomiden eğitime, yatırımdan üretime, sanattan kültüre, her yönlü kalkınmayı ve hayırda
yarışmayı ortadan kaldıracak,
• Ve nihayet o ülkeyi, dış güçlerin yarı sömürge sahası, hükümetleri ise, uzaktan kumandalı
kuklası durumuna sokacaktır...
Bunun en acı ve çarpıcı örneği ise, maalesef, Türkiye’dir. Nisan 2004’teki ‘Milli Egemenlik ve
Siyaset Sempozyumu’ sırasında Sn. Recep T. Erdoğan’ın “Batıda bir söz vardır: parayı veren
akıbetine hakim olur” ifadeleri; Türkiye’nin, Yahudi bankerlerin IMF garantisiyle verdiği borç paralarla
nasıl esir alındığının, bir nevi dolaylı itirafı gibidir. (IMF bir banka değil, Amerikan devleti adına faizli
kredileri tahsil etmede kefalet garantisidir.)
Laiklik bahanesiyle, başörtüsüne, İmam-Hatip lisesine sataşanların… Ve gelişmeleri Kur’ani bakış
açısıyla değerlendiren ve doğruyu söyleyenlere savaş açanların, özellikle Batıya yaranmak isteyen
yönetimler döneminde mantar gibi ve izinsiz olarak çoğalan kiliselere ve masum bir din tebliği yerine,
Türkiye’yi sömürgeleştirmeyi amaçlayan misyonerlik faaliyetlerine niye ses çıkarmadıkları üzerinde dikkatle
düşünmelidir. Zaten güdümlü hükümetler bu gibi sorunları çözmenin değil, istismar etmenin peşindedir. Ve

33

yine dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül’ün, Denktaş’ın “Annan Planıyla bağımsızlığımız elden
gidiyor” sözlerine karşı: “Hangi egemenlikten bahsediyorsun... Bir kasa portakal satamıyorsun…
Ülkende futbol maçları yapamıyorsun!” şeklindeki sömürge valisi tipi talihsiz tepkisi de bu tür hükümetlerin
ve faizci-teslimiyetçi ve AB’ci zihniyetlerin, İslamcılık dejenereleri ve demokrasi demagojileriyle ülkemizi ve
geleceğimizi hangi karanlık neticelere sürüklemek istediklerinin bir göstergesidir. Öyle ise; acilen ve
kesinlikle:

• Evrensel hukuk kurallarına,
• Temel ve genel insan haklarına,
• Toplumumuzun tabii yapısına ve tarihi mirasına,
• Halkımızın inanç ve ahlak esaslarına uygun olarak, “Laiklik”in tanımı, ilgili ve ilmi
otoritelerce mutlaka yapılmalı ve bu Türkçe tarifi anayasamıza yazılmalıdır. Ki, her önüne gelen,
Laikliği keyfince yorumlayıp yozlaştırmasın ve hele bu laiklik, İslam düşmanlığı şeklinde
uygulanmasın... Savcılarımız ve hâkimlerimiz de, hangi temel yasalara ve hangi genel esaslara dayanarak
karar vereceği konusunda sıkıntı ve şaşkınlık yaşamasın...
Bu arada şunu da hatırlatalım ki, Atatürk Tevhid-i Tedrisat Kanununu, o dönemde Türkiye’de
yaygınlaşan ve kendi dilleriyle eğitim yapıp Hıristiyan kültürünü aşılayan yabancı okulların
tahribatından gençliğimizi kurtarmayı ve Milli Eğitim programıyla neslimizi koruma altına almayı
amaçlamıştır. Ama ondan sonra gelenler, Atatürk’ün çıkardığı bu yasayı, tam aksine Milli ve manevi
eğitim veren İmam-Hatiplere karşı kullanmaya başlamıştır. Aslında Adil bir Düzen’de ve asil bir

yönetimde, bütün okullarda, kendi seviye ve statüsünde milli ve manevi değerler en ilmi ve etkili
metotlarla öğretileceğinden, bugünkü sıkıntıların çoğu kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Çünkü
Adil Düzen bilinen mezhep ve meşrep taassubuyla değil, genel İslami prensipler ve temel insani
gereksinimler doğrultusunda hazırlanmıştır. Sünnilerin de Şiilerin de, dindar kesimlerin de
kalenderlerin de ortak ihtiyacıdır.
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İLİM VE İÇTİHAT KAPISI
İlim, her türlü ihtiyaç ve sorunlarımızı gidermeğe yarayan bilgiler, alim ise yeterli ve gerekli bilgileri
bilen ve üreten şahsiyettir.
Dil gramer ve matematik gibi alet ilimlerini öğrenmek ve öğretmek, irşat ve ikaz edici vaazu nasihatler
etmek, şuur ve heyecan verici nutuklar söylemek te gerekli ve güzel olmakla beraber, asıl ilim adamından
beklenen; ahlaki, siyasi, iktisadi ve içtimai (ekonomik ve sosyal) konulardaki sorunlarımıza çözüm üretmektir.
Sadece sorunları sıralamak ve

"çare İslam’dır, çözüm Kur'an’dadır" gibi sloganların arkasına

sığınmak veya asırlar öncesi geçmiş dönemlere ait uygulamaları öğrenip tekrarlamak, ama bu günümüze ait
yeterli ve tutarlı hiç bir ciddi programı ortaya koyamamak ilim adamına yakışan bir tavır değildir. Velhasıl, ilim
adamı mevcut sorunlarımıza uygun ve uygulanabilir çözümler üretebildiği kadar kıymetlidir.
Şimdi "ilim"le ilgili kavram ve kuralları hatırlatalım.
A - İLİM:
Herhangi bir konudaki bilgi ve belgeler bütünüdür. İlimi:
a) Nazari: Sadece görüş halinde bulunan, tatbik edilip denenmemiş, teorik.
b) Subuti: İspat edilmiş, deneylerle gerçekleşmiş. Yani müsbet ilim.
c) Ameli: İşlemek şeklinde, fiiliyata yönelik, pratik.
d) Hikemi: Felsefi ve tasavvufi görüşlere ait olmak üzere 4 bölüme ayırmak mümkün ve münasiptir.
B- İÇTİHAD:
Kelime manası olarak, cehd kökünden, "bir amaca ulaşmak ve doğruyu bulmak için bütün gücüyle
çalışıp çabalamak" demektir.
Bu maksatla, gerekli prosedür ve prensiplere uygun olarak sabır ve sükûnetle araştırmak, kafa yormak
ve yeterli altyapıya (temel alet ilimlerine) sahip olmak icap etmektedir. Öyle ise içtihad: insanların ahlaki,
siyasi, sosyal ve kültürel, ekonomik ve güvenlik sorunlarına gerekli ve gerçekçi çözümler üretme gayretidir.
C - DELİL (Dayanak):
İlim ve içtihat mutlaka delillere dayanmalıdır. Deliller ise genelde iki kısımdır:
1 - AKIL.
2 - NAKİL.
1- AKLİ DELİLLER:
a) Müşahedeler: Bizzat görüp şahid olarak edinilen bilgiler ve belgelerdir.
b) Tespitler: Denenip, tatbik edilerek bulunan gerçeklerdir.
c) İlim: Herhangi bir konuda okuyarak veya başkasından duyarak edinilen bilgilerdir
d) Araştırma: Bir konuda doğruyu bilmek veya çözüm üretmek üzere yapılan ilmi ve ciddi gayretlerdir.
2- NAKLİ DELİLLER:
a) Kitap: Kur'anı Kerimin herhangi bir konudaki açık ve kesin hükümleri.
b) Sünnet: Hz. Peygamber Efendimizin sahih sözleri, işleri ve takriri.
c) İcma: ilim ve ehliyet sahiplerinin bir konu üzerindeki ittifakı.
d) İçtihad: Kuran ve sünnet gibi değişmeyen mutlak doğruları esas alarak, değişebilen şartlara ve
muğlak (kapalı) durumlara uygun ve çağdaş çözümler üretme, gayretidir.
"İCMA" ise, 4'e ayrılır:
1 - Muhkem: Tüm dünyadaki ulamanın ittifak ettiği icmalar,
2 - Mutemet: Ülke çapındaki ilim erbabının ittifak ettiği içtihadlar,
3 - Muteber: Bir bölge bazındaki mütehassısların ittifak ettikleri ilmi kararlar.
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4 - Muhtemel: Pratisyen araştırmacıların ittifak etlikleri kanaatleridir.
D - ÇÖZÜM:
İlmi çözümleri 3’e ayırabiliriz;
1- Şahsi (özel) çözüm.
2- Herkes için(genel) çözüm,
3- Tahmini ve tedbiri çözüm (gelecek için farazi fıkıh)


Çözüm için, izlenecek yol ise şöyledir.

1 - Sorunların tespit ve tahlil edilmesi,
2 - Sorunların önem ve öncelik sırasına göre dizilmesi
3 - Öneri ve çözümlerin derecelendirilmesi.
4 - Kontrollü ve uygulamalı olarak çözüm önerilerinin denenmesi.
E - İLMİ İÇTİHADLARIN OLGUNLAŞMASI:
Dini ahlaki, siyasi, iktisadi ve içtimai her konudaki ilmi içtihadlar şu basamaklardan geçerek olgunlaşır:
1 - Delilleri Toplama:
Bu safhada konunun uzmanı olan herkese sorulur. İlgili yazılı kaynaklara başvurulur. Bu basamakta
ilim adamı ve araştırmacıya kibir ve istiğna (kendini yeterli görme ve başkasına ihtiyaç hissetmeme)
yakışmaz. Tevazu ve yardımlaşma esastır.
2 - Delilleri Tartışma:
Bu safhada toplanan deliller (bilgi ve belgeler) kuvvet derecesine göre dizilir. Önemli ve öncelikli
deliller üzerinde konuyu bilenlerle tartışmaya girilir. Bu tartışmalara katılan ilim adamı kendisini başkasıyla
eşit görmeli. Ama karşısındakilerden yararlanmasını da bilmelidir.
3 - Delilleri Eleme:
Bu safhada ilim adamı kendi başına karar vermeye ve doğru çözümü elde etmeye yönelir. Bu
basamakta kendisine güvenmeli, vicdani kanaatine ve bilgi birikimine uygun hareket etmelidir.
4 - Kontrol Etme:
Bu safhada ilim adamı, vardığı sonuçları ve verdiği kararları bir daha dikkatlice gözden geçirmeli, aynı
konuda başka alimlerin içtihatlarıyla kendi içtihatlarını karşılaştırma yoluna gitmeli, kendi kanaat ve kararının
mutlak doğrulara ve mevcut şartlara uygunluğunu ve uygulanabilirlik şansını gözden geçirmelidir.
5 - Karar Verme:
Bütün bu Safhalardan sonra ilim adamı kesin kararını verir ve yöneltilen eleştiri ve endişelere ilmi ve
ikna edici cevaplar yetiştirir.
6 - Tedris (Öğretme):
İlim adamı kesinlik kazanan bu bilgileri başkalarına ders vermeğe ve öğretmeğe ve bunların
uygulanması gerektiğine etrafını ikna etmeye başlar. Yapılan ilmi itirazları dinler ve cevaplar verir.
7 - Organize ve Tatbik Etme:
Bu ilmi içtihatları belleyen ve benimseyen ilim adamları arasında ortak bir organize kurulur. Ve bu ilmi
programların uygulanma şansı ve şartları oluşturulur.
(Bu noktada cihat ve teşkilât söz konusudur.)
F - İLMİN MERTEBELERİ:
1 - Kesin Bilgi:
Bu beşeri bir icmadır. Bütün dünyada kabul edilen ilmi esaslardır. Tartışılmaz doğrulardır. Bu tür
bilgiler asla değişmez durumdadır.
2 - Bilgi:
Bunlar ülke çapındaki (kavmi) icmadır. Daha geniş bir icma ile değişebilme özelliği vardır.
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3 - Kesin Karar:
Rasih ulemanın içtihadıdır. Yani “yeterli, derinlikli ve üstün yetenekli” ilim erbabının kararlarıdır.
Araştırma ve tartışmalar sonucu olgunlaşmıştır.
4 - Görüş - Kanaat:
Fakih ulemanın içtihadıdır. Yani yüksek bilgi birikimi ve kavrayış sahibi âlimlerin görüşleridir. Bununla
amel edilmekle beraber araştırmaya devam edilmelidir.
5 - Kapalı:
Araştırmacı (muhakkik) âlimlerin içtihadıdır. Bununla amel edilmez. Mecburi araştırma yapılacaktır.
6 - Belirsiz:
Sadece okuyucu tabakanın görüş ve kanaatleridir, mutlaka araştırmaya muhtaçtır.
7 - Bilinmez:
Ami (avamdan) kimselerin tahmin ve tahayyülleridir ki, geçersizdir.
Özetle, İlmi bir içtihad yapmak ve doğru karara varmak için iki önemli unsur vardır.
1 - Mefhum.
2 - Metod.
1 - Mefhum (Kavram) :
Herhangi bir konuda ilmi ve isabetli bir sonuca varmak, doğru ve değerli bir çözüme ulaşmak için önce
o konudaki sağlam ve sapmaz mefhumları (kavramları) bilmemiz gerekir.
Okunduğu veya duyulduğu zaman, aklı yatan herkesin aynı şeyleri anlayıp inandığı temel ve genel
kavramlar olmadan gerekli ve gerçekçi çözümlere ulaşmak imkânsız gibidir.
İslam âlimlerinin Kur'an ve Sünnetten çıkardıkları İmani ve ilmi mefhumlar, bütün sorunların çözümüne
esas olacak birer anahtar yerindedir.
2 - Metot (Usul): Bir ilmin veya tekniğin geliştirilmesinden önce, mutlaka öğrenilmesi gereken esas
ilimleri ve başlangıç bilgileri yanında, o konudaki problemleri çözmek yeni ve yeterli sonuçlar üretmek için
gerekli olan bazı prensip ve yöntemlere de ihtiyaç vardır. Usul / metot dediğimiz bu genel kaide ve kurallar,
ilmi temel ve tecrübelerle kesinlik kazanmıştır. Usul-i Tefsir, Usul-i Fıkıh, Usul-i Hadis bunların
başlıcalarındandır. Müspet ilimlerde "Mefhum ve metot" oldukça önemli ve gerekli olan unsurlardır.
Sadece akli araştırmalara ve Laboratuvar sonuçlarına dayanan bugünkü batı medeniyeti Kur'ani
kavramlardan ve insani amaçlardan mahrum bulunduğundan, artık tıkanma ve tükenme noktasına
ulaşmıştır.
Akıl yanında nakli de esas alan ve vahye dayanan yeni İslam medeniyeti, biriken dünya sorunlarını
çözüme ve insanlığı özlenen günlere kavuşturacaktır.
G - KELİME VE KAVRAMLARIN YOZLAŞTIRILMASI.
Yeni oluşan sistemler ve medeniyetler, kendisinden önceki düzen ve dönem içerisinde
kullanılagelen bir takım kelimelere, yeni manalar yükleyerek, özel kurumlar yanında, orijinal

kavramlar da geliştirirler. Aslında hiç bir dil / lisan ne kadar zengin olursa olsun, birbirinden farklı
sistemlerin hepsine birden, tamamen yeni ve orijinal kelimeler veremezler. Öyle ise, sistemleri teşkil
ve temsil eden unsurların, ortak bir lisan disiplini oluşturması gerekir. Her sistem bu ortak kelimeleri
alır, kendi amaçları istikametinde kullanılır ve onlardan özel ve orijinal bir “kelimeler ve kavramlar
ağı” meydana getirir.
İşte İslam dini ve medeniyeti de cahiliye döneminde öteden beri bilinen ve konuşulan "Allah, İslam,
iman, küfür, Nebi, Resul, akıl, Kerem, takva, cihat" gibi kelimelere, öylesine yeni ve orijinal anlamlar
yüklemiş ve öylesine yeni ve özeI kavramlar meydana getirmiştir ki, kıyamete kadar gelişen bütün zamanlara
ve bütün şartlara ışık tutacak ilmi, imani, ahlaki, siyasi ve iktisadi bütün sorunlara çözüm ve çareye esas
olacak bir "değişmez doğrular" bütününü insanlığa hediye etmiştir.
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Yapılan ilmi araştırma ve karşılaştırmalar, Kur’an’ın kelime hazinesinin, kendisinden önceki cahiliye
Arabistan'ındaki 3 ayrı ve farklı sistemin bir nevi bileşimi olduğunu, ancak bütün bu kelime kalıplarına
yepyeni, değişmez ve eskimez manalar doldurduğunu göstermektedir. Bunlar 1- Saf ve sade bir hayat
süren göçebe bedevîlerin kullandıkları kelimeler, 2- Mekke ve Medine'de yerleşik tüccar ve soyluların
konuştukları kelimeler, 3- Arabistan'da yaşayan Yahudi ve Hıristiyanların kullandıkları ve Arap diline
kattıkları kelimeler...

Bu kelimelerin bir kısmını ele alıp bakalım:
Örneğin Allah ismi, cahiliye Araplarınca da biliniyor ve kullanılıyordu. Ancak onların konuştuğu "AIlah"
kelimesi Kur'an’daki "Allah" (CC) kelimesinden çok farklı bir anlam taşıyordu. Cahiliye Araplarına göre Allah
yeri göğü yaratan ve diğer şefaatçi tanrılardan (put ve tağutlardan) daha büyük olan, ancak etki ve yetki alanı
sınırlı bulunan bir varlığı ifade ediyordu.22 Kur’an’daki "Allah" (CC) kelimesi ise, öyle tanrılar hiyerarşisindeki
baş tanrı değil (haşa), varlığı gerçek olan, her şey elinde ve emrinde bulunan, kudreti her şeyi kuşatan,
kullarının imani, ahlaki, siyasi ve iktisadi hayatlarına ait kanun ve kurallar koyan, tek ve mutlak bir Rab'dir.
Kur'an’da geçen kitap, melek, nebi, resul, ahiret, takva, salat, zekat vb. bütün kelime ve kavramlar, "Allah"
ismiyle mutlaka irtibatlı ve çok çeşitli daireler içerisinde bütün bunlar biri biriyle bağlantılıdır.
Yine cahiliye Arap inancında melekler; "yarı tanrı" niteliğinde ve cinlerin üstünde bir varlık kabul
ediliyor ve haşa "Allah’ın kızları" olarak biliniyordu. Oysa Kur'an’daki "melek"ler Allah’ın mahluku olan ve ona
kullukta bulunan nurani varlıklardır.23
İslam öncesi Arap lisanında, "Takva", hayvanların ve insanların, dışarıdan gelecek tehdit ve
tehlikelere karşı kendini koruma ve savunma davranışı anlamında kullanıldığı halde, Kur'an lisanında ise
"Takva" her türlü küfür ve kötülükten sakınmayı ve gerçek manada Allah’tan korkmayı ve her haliyle ona
teslim olmayı ifade eden geniş ve genel bir kavramdır.
Cahiliye döneminde küfür - kefere: bir gerçeği örtmek ve şükretmenin zıddı olarak nankörlük etmek
manasında kullanıldığı halde Kur’an lisanında ise, imanın zıddı olan inkârı ifade eder ve çok önemli ve
anlamlı bir anahtar kelimedir.
Cahiliye Lisanında "Cihat" dünyalık kazançlar ve kuru kahramanlıklar için yapılan zorlu çabaları ifade
ettiği halde, Kur'an’da "Hak ve adaleti hâkim kılmak ve Allah’ın rızasına ulaşmak için yapılacak samimi
ve ciddi gayret ve hizmetleri" anlatır.
Eski Arapların şöhret ve şehvet yolunda gösteriş için yapılan harcamalara "Kerem - cömertlik"
demelerine karşılık İslam bu düşünce ve davranışı fazilet değil bir rezalet kabul etmiş ve "Kerem" kelimesine,
"hiçbir karşılık beklemeden Allah rızası için yapılan iyilik ve ikram" manasını yüklemiştir.
Açıkça görülüyor ve anlaşılıyor ki Kur'an dili ve İslam medeniyeti cahiliye döneminde kullanılan ve
konuşulan kelime ve deyimlere özel ve orijinal manalar yüklemiş ve yepyeni kavramlar türetmiştir. Arapçanın
şaşılacak derecede zengin bir kelime hazinesine sahip olması ve mevcut kelimelerden yeni kelime ve
kavramlar üretmeye de oldukça müsait bulunması da bu işi kolay hale getirmiştir. Ama maalesef giderek
Kur'an’dan uzaklaştıkça, içten ve dıştan tahribatlar arttıkça zamanla İslami kavramların yozlaştığını ve içi
boşalan cevizler gibi, sadece kavramların kalıbı ve kabuğu olan kelimelerin elimizde kaldığını görüyoruz.
Bugün üzülerek belirtelim ki Müslümanlar arasında "Allah, Peygamber, Kitap, İslam, Cihat" gibi kavramlar
maalesef, İslam öncesi cahiIiye dönemi insanlarının kullandığı manalarda anlaşılmaya başlanmıştır.
Pek çok Müslümana göre "Allah", ibadet ve ahiret işleriyle uğraşan ticaret, siyaset memuriyet ve
adalet konularına karışmayan kısaca yeryüzünü tağutlara bırakan bir "gök tanrısı" gibidir.
Yine bazı Müslümanlara göre "peygamber" sadece güzel ahlak örneği sayılan ve Arap şeyhi
görünümünde olan ve hele devlet ve hükümet işleriyle hiç alakası bulunmayan ve her işini mucizelerle yapan
bir efsane kahramanı yerindedir.
"Kur'an" ise, yükseklerde korunan, ölüler ve hastalara okunan tılsımlı, esrarengiz, anlaşılmaz ve
ulaşılmaz bir dua kitabıdır.
22
23

Zümer: 3 - 4
Nisa: 172
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"Cihat", nefsini kurtarmak ve ibadet yapmak maksadıyla tenhalara kapanmak veya Kurs binası ve
cami inşasıyla uğraşmaktır. Daha de beteri; kardeş katliamlarının, terörist oluşumların ve fesat odaklarının
vahşi faaliyetleri CİHAT şeklinde sunulmaktadır.
"Hayır"; mermer panolara ve büyük harflerle adını yazdırmak ve reklâmını yaptırmak üzere para
harcamaktır.
"Takva"; külah takmak, sarık sarmak ve cübbe kuşanmak yani derviş rolü oynamak ve göstermelik
davranışlarda bulunmaktır. Masonları ve din istismarcılarını seçip iktidara getirmeğe "hikmet ve maslahat"
denilmiş, zalimlere ve batıl zihniyetlere boyun eğmek ise, tevekkül ve teslimiyet zannedilmiştir. Bu yanlış ve
yozlaşmış değerleri ve anlam bakımından dejenere olmuş kelimeleri yeniden gerçek amacına ve Kur'ani
anlamına kavuşturmak ve insanımızı bu kavram kargaşasından kurtarmak ise, ilim ve cihat erbabının
vazifesi ve çilesidir.

Öyle ise bu "Kelime"lerin Islahı ve Evrensel boyut kazandırılması lazımdır ve
zaten Demokrasi ve Laiklik amaç değil araçtır
Toplumda beğeni kazanmış ve hatta insanlığın genel beklentisi halini almış bazı doğru
"Kelime"ler, kötü niyetli insanlar tarafından "yanlış manalarla doldurulup şeytani
maksatlar" için istismar edilmektedir. Bugün bunların başında ise "Demokrasi" ve "Laiklik"
gelmektedir. Halbuki mesela "Hukuk" kavramının, evrensel kurallara ve beşeri bir icma (evrensel
konsensüs) ile kabul edilmiş temel ve tabii esaslara dayanması gerektiği gibi, Demokrasi ve Laikliğin
de böylesine genel ve gerekli bazı kurum ve kavramlara uyması lazım gelir.
Nasıl ki, oyun sahalarının ve kale direklerinin boyutlarını ve futbolun kurallarını, Türkiye şartlarına göre
değiştirmemiz mümkün değilse, "Demokrasi, özgürlük ve insan hakları" gibi kurum ve kavramları da,
keyfimize göre eğip bükmemiz, bunları sadece kendimize reva görmemiz, bir çifte standart ve art maksat
ifadesidir. Evet, Türkiye'de Demokrasi ve Laiklik açıkça istismar ve suistimal edilmektedir. Ülkenin büyük
çoğunluğunu oluşturan Müslümanlara, inandığı gibi yaşama ve İslâm'ın kurallarını uygulama hakkı
verilmemektedir.
Türkiye'nin gizli yönetim şekli maalesef bir zamanlar; "Susurluk sistemi"ne, o da, "Derin devlet
düzeni"ne, o da "Karanlık oda rejimi"ne dayanmaktaydı… Bir başka ifade ile sistem, mafya çetesine, o da
medya şebekesine, o da masonluk meselesine bağlanmaktaydı… Yani bu dengesiz düzen, bir ara Kanal
7'de görüntülerini izlediğimiz, kestikleri keçi kanını içip şeytana tapan Mason diktatoryasıydı…
Yunanca’da "Demos" halk anlamında, ama "Demon" ise şeytan anlamındaydı. Bunların rejimi "Demokrasihalk idaresi" değil, “demon-krasi” yani şeytanların hâkimiyeti olmaktaydı. Ve zaten "Susurluk
sistemine, mafya meselesine" bulaşmayan ve masonların hâkimiyetine başkaldıran Milli Hareketler ise,
sürekli dışlanmaya ve kapatılmaya çalışılmaktaydı. Ardından Mahkemelerin bu haksız ve dayanaksız
kapatma kararlarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınması, ne hikmetse en çok Batı Kulüpçülerini
telaşlandırmaktaydı. Çünkü sahtekârlıkları ve çifte standartları, bizzat tapındıkları Batı tarafından ortaya
koyulacaktı.

Evet, kanaatimce, çok kullanılan Demokrasi ve Laiklik gibi "Kelime"lerin artık izahı ve
ıslahı gerekmektedir. Yeniden yorumlanması bir ihtiyaç haline gelmiştir. Her türlü istismar ve
suistimalden korunacak şekilde sağlam kalıplara ve tanımlara kavuşturulması icap etmektedir.
Bilindiği gibi, toplumların arzuladığı ve ulaşmaya çalıştığı bazı değerleri ve dengeleri ifade etmek
için, yeni kelime ve kavramlar türetilmiştir. İşte "Laiklik ve Demokrasi" de bunlardan birisidir.
Laiklik; "Devlet düzenini, din adamları sınıfının ve din istismarının güdümünden kurtarmak,
farklı din ve mezhep mensuplarının, birlikte barış içinde yaşama şartlarını hazırlamak" amacını ve
anlamını belirten, evrensel bir kurum ve kavram olarak düşünülmekte ve düşlenmektedir, ki bu anlamda
güzel ve gereklidir.
Demokrasi ise, "Halkın her kesiminin, aktif ve etkin olarak yönetime katılması, zorbaların ve
devrim yobazlarının köleliğinden kurtarılması ve insan onuruna yakışır bir hürriyet ve haysiyet
ortamının hazırlanması" heves ve hayalinin bir simgesi olarak dile getirilmektedir, ki bu amaçla önemli ve
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önceliklidir. Bu iki anlam ve amaç, temelde İslâm'ın ruhuna da uygun düşmektedir.
"Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğru ile yanlış açıklanmıştır"24 ve "Sizin dininiz size, Benim
dinim Banadır"25 ayetleri bu amaçtaki laikliğe,
"Onların (yönetim) işleri aralarında şura (danışma ve dayanışma) iledir. Bir haksızlığa
uğradıkları zaman, yardımlaş(acak ve haklarını koruyacak kurum ve kuralları oluşturmaktad)ırlar”26
ayetleri ise yine bu anlamdaki demokrasiye uygun görülmektedir.
Ne var ki özellikle ülkemizde, maalesef bugüne kadar laiklik adına bazılarınca din düşmanlığı
yapılmış, dindarlar hayattan ve hükümetten dışlanmış, ve laiklik; "Dine baskı hükümeti" veya "Dine
karşı olanların hakimiyeti" şeklinde uygulanmıştır. İşte, bu yanlış ve haksız uygulamalar yüzündendir
ki, laiklik denince bazı kesimlerin kafasında hemen din düşmanlığı algılanmaktadır. Ve yine

demokrasi, pek çok ülkede ve Türkiye’mizde, "Diktatörlüğün, saltanat yerine seçimle yürütülmesi...
Krallığın Firavunlardan Karunlara (sömürücü sermaye baronlarına) devredilmesi... Mutlu bir azınlığın,
demokrat köleler yapılan çoğunluğa hükmetmesi" şeklinde yozlaştırılmıştır.

Bu yanlış ve yozlaştırılmış uygulamalara rağmen "Laiklik ve demokrasi" hâlâ insanlığın
ortak hayali ve ideali konumundadır. Yani insanlık din-devlet barışmasını ve farklı dinlerin bir
arada yaşamasını, haklı olarak arzulamaktadır. Öyle ise gerçek ilim ve fikir adamlarına gereken,
ilahiyatçı yazar ve araştırmacılara düşen, insanlığın bugüne kadar "Laiklik ve demokrasi" diye
arayıp da bulamadığı, arzulayıp da bir türlü ulaşamadığı "değerlerin ve dengelerin" İslâm'da
bulunduğunu anlamak ve anlatmaktır.
Bu ilmi ve insani gerekleri ve bu İslami doğruları ve değerleri ise, bugün insanlığın ortak malı
konumunda olan ve herkes tarafından kullanılan ve savunulan "Laiklik ve demokrasi" gibi evrensel
kelimelerle açıklamamız daha uygun olacaktır. Yani demokrasi ve laikliği, yeniden yorumlamamız lazımdır.
Daha doğrusu bu kelime kalıplarına, ilmi ve insani olan asıl manalarını yerleştirip topluma sunmamız bir
ihtiyaçtır. Böylece;
a) Hem zaten bilinen ve peşinen kabul edilen evrensel "kelimeler"le gerçekleri ve insani
gerekleri (ihtiyaçları) anlatmamız kolaylaşacaktır.
b) Hem de İslâm'ın "Silm" kökünden barış ve bereket medeniyeti olarak evrensel bir boyut
kazanması ve insanlığın ortak değerleri halini alması mümkün olacaktır. Öyle ise bu kelimelerden
korkmak ve kaçmak anlamsızdır. Ve zaten insanların bildiği ve benimsediği bazı ortak "kelimeler"le
onlara yaklaşmak, Kur'an'ın hükmü ve tebliğin şartıdır.
"De ki ey ehli kitap! Sizinle bizim aramızda müşterek ve müsavi olan bir "KELİME"ye gelin"27
ayeti bu gerçeği anlatmaktadır. Zira her ne kadar, Yahudi ve Hıristiyanlarla Müslümanların Allah inancı ve
kavramı çok farklı ise de, en azından Allah'ın varlığını ve ahiret hayatını kabul eden "ortak kelimeleri"
bulunmaktadır. Evet bazı Hıristiyan ve özellikle Yahudi bilginlerinin "birtakım kelimeleri YERLERİNDEN
DEĞİŞTİRİP"28, doğru kelimelere yanlış kavramlar yüklemiş ve böylece pek çok haksız ve ahlaksız
uygulamalara yönelmiş olduklarını Kur'an haber vermektedir. Bu tiplerin İslâm alimleri içerisinde de maalesef
örnekleri görülmekte, Kur'ani kavramlar nefsi heves ve hesapları için, yanlış yorumlanmak ve yozlaştırılmak
istenmektedir. Bize düşen o kelimeleri ilmi anlamlarına ve İslâm’ın amaçlarına uygun olarak yorumlamak ve
tebliğimizi bu yolla insanlığa ulaştırmaktır. "Allah batılı imha eder ve hakkı kelimelerle ortaya koyar"29
ayeti de, bazı gerçekleri, insanlığın bildiği, benimsediği ve ortak değeri haline getirdiği kelimelerle anlatmak
gerektiğine izin ve işaret buyurmaktadır. Zaten Allah-u Zülcelal Hazretleri "Kitabı (Kur’an’ı) hak ve mizan
olarak indirmiştir."30 Bizim inancımıza göre Kur'an, "Mutlak doğrular" manzumesidir. Yani Kur'an asla
değişmeyen ve değerini yitirmeyen ölçüler getirmiştir. Her şeyin, bu ilmi ve insani kurallara göre
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Bakara: 256
Kafirun: 6
26 Şura: 38-39
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düzenlenmesi ve değerlendirilmesi, insanlığın mutlaka menfaatinedir. Çünkü İslam, tabii ve evrensel olan
hayat ve huzur prensiplerini getirmiştir.

Bu nedenle "Laiklik ve demokrasi" gibi evrensel boyut ve beğeni kazanmış kelime ve
kavramları, yozlaşmaktan ve yanlış uygulamaktan kurtarıp, bunların izahına ve ıslahına çalışmak
ve ilmi temellere oturtmak hem gerekli hem de güzeldir.
Evet, İslâm insanlar arasında adalet ve hürriyeti gerçekleştirmek için gelmiştir. Bütün
peygamberler de bununla görevlidir.31 Öyle ise "Laiklik zulümdür, demokrasi küfürdür" gibi yanlış ve
yakışıksız yorumlara girişmek, kolaycı ve kaçırıcı davranışlara yönelmek herhalde zararlıdır ve tebliğ
metoduna aykırıdır. Bu nedenle Laiklik ve demokrasi gibi kelimeleri suçlu ve sorumlu tutup savaş
açmak veya bunlardan korkup kaçmak anlamsızdır. Hem bakınız, Laikliği "Din karşıtlığı",
demokrasiyi ise "Sermaye krallığı" şeklinde uygulayan bazı hain ve zalim çevreler "Din, iman,
Allah, Peygamber, Hak, Hukuk" gibi İslami ve insani kelimeleri kullanmaktan asla
çekinmemektedir! Bu doğru ve değerli kelimeleri, yanlış ve değersiz amaçları için sıkça kullanıp
istismar etmektedir. Ve bu mühim ve mübarek kalıpların içini boşaltıp batıl ve bozuk manalar
yüklemektedir. Öyle ise "Laiklik ve demokrasi" gibi çağdaş ve evrensel kelime ve kavramlara da,
bizim sahip çıkmamız ve bunları ilmi ve insani temel ve tanımlara kavuşturmamız oldukça önemlidir
ve gereklidir.
Ancak ne var ki, kendi halkına güvenmeyen, sandıkta tecelli eden milli iradeye saygı
göstermeyen despot ve dayatmacı zihniyetlerin, gerçekten demokrat oldukları ve demokrasiyi
uyguladıkları hiç görülmemiştir. Zira demokrasi, halkın kendi kendisini idare etmesi, milli inanç
ve ideallerini gerçekleştirmek ve yürütmek istemesidir. Bir milleti millet yapan değer ve
dinamiklere düşman olanlar, o milletin tercihine ve hür seçimine nasıl saygı göstereceklerdir?
Bu kafalar mafya diktatörlerine ve mason biraderlerine asla karşı gelemeyecektir. Bunlar
demokrasi diye zulüm ve sömürü düzenlerini yürütmek isteyenlerdir.

“MEZHEP VE DİN” KAVRAMI
Ebubekir Sifil’in ehlisünnet çizgisinin ve gerçek İslam düşüncesinin saptırılma girişimlerine karşı;
himmet ve haysiyet sahibi, bir ilim adamı hassasiyetiyle cevaplar vermesi gereklidir, yüreklidir ve takdir
edilecek bir dini gayrettir. Ancak “Mezheplerin din telakki edilmesi” yani özellikle üzerinde icma hâsıl
olmamış bazı içtihat ve fetvaların: “Asla değişmez, önemini ve özelliğini yitirmez” zannedilmesi ve bir nevi
muhkem ayet ve mütevatir hadis gibi görülmesi… Ve zaman mekân ve şartların değişmesiyle veya yeni
ihtiyaç ve standartların belirmesiyle, bunlara uygun ve uygulanabilir yeni çözüm ve çarelerin ortaya konması,
özellikle itikat ve ibadet dışında kalan muamelat konularında baş gösteren belirsizlik ve yetersizliklerin
giderilip, sosyal ekonomik, siyasal ve hukuki ihtiyaçların karşılanması gereğinin ve gerçeğinin “Mezhepsizlik”
veya “Modernistlik” diye, gösterilmesi de elbette yanlıştır ve insafsızlıktır.

İslam’ın gözden kaçan çok önemli iki özelliğinin:
1- Hukuk ve adalette “İçtihat” dönemini getirip değişen ve gelişen bütün şartlara ve ihtiyaçlara
uygun yorumların, kuralların ve kurumların hazırlanmasını; İlim adamlarına görev olarak yüklediğini
ve hamdolsun bunun âlimlerimizce çok ciddi ve sağlam sistem ve disipline bağlandığını.
2- Hükümet ve yönetimde ise “Cumhuriyet” dönemini getirdiğini: Hz. Peygamber Efendimize
(sav) yerine hiç kimseyi resmen ve alenen tayin etmeyip sahabenin ve ümmetinin “Kendilerini
yönetecek kimseleri, yine kendi hür iradeleriyle seçebilme yolunu ve sorumluluğunu gösterdiğini ve
böylece cumhuriyet kapısını açtığını bilmeden yapılan yorumlar isabetli olmayacaktır.
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ADİL DÜZENİN ANLAMI VE AMACI
 ADİL DÜZEN YAKLAŞIMI
Adil Düzen; "Silm", yani evrensel barış ve bereket medeniyetinin yeni bir takdimi ve orijinal bir
tanıtımıdır. Kendi sahalarında uzman seviyesindeki yüksek ilim erbabınca hazırlanan, sonra bu konulara
vakıf otoritelerce daha geniş bir çerçevede madde madde görüşülerek olgunlaştırılan ve nihayet bütün
kamuoyunun ve yerli-yabancı araştırmacıların bilgisine sunulan ve tartışmaya açılan gayet ciddi ve ilmi
program ve projeler bütünüdür. Adil Düzen: Toplumdaki "Sosyal Denge"yi tabiattaki "Doğal Denge"ye
benzeterek, İslam’la insanlığı bütünleştirerek hazırlanmıştır.
Zulüm ve sömürü üzerine kurulan ve halen ülkemizde ve yeryüzünde uygulanan emperyalist ve
kapitalist sömürü sistemine karşı, yeterli ve tutarlı yegâne alternatif program olarak sunulan ve kuvvetin değil
Hakkın üstün olduğunu savunan ve "Mutlak Doğrular" esas alınıp "Mutlak Yanlışlar"dan sakınılarak
hazırlanan, ilmi, ahlaki, siyası ve ekonomik Adil Düzen programları şimdilik çok gerekli ve gerçekçi bir proje
durumundadır ve asıl fiilen uygulama safhasında önemi ve özelliği daha da anlaşılacak ve olgunlaşacaktır.
Bu kitabımızda Adil Düzen' in teferruat konularından ziyade, temel esasları ele alınacak ve ortaya
konulacaktır. Ve zaten herkesin bildiği gibi anayasalar, ancak birkaç yüz maddelik genel metinlerden
oluşmaktadır.
Yönetime talip olanlar, iktidar olduğu zaman, kaldıracakları yanlışlıkların yerine hangi doğruları
koyacaklarını ve bunları nasıl uygulayacaklarını bilmek ve hazırlamak zorundadırlar... Aksi halde
bocalayıp kalacakları, hatta batıp boğulacakları unutulmamalıdır.
Asırlar önceki şartlara ve standartlara göre hazırlanmış ve uygulanmış İslami modellerin bugüne
aynen tatbikinin mümkün olmadığı da ortadadır. Değil bin yıl, yüz yıl, hatta on yıl öncesine göre bile, dünya
hızla gelişmekte ve değişmektedir. İşte değişmeyen doğruları esas alarak, değişen dünya şartlarına uygun
yeni çözüm ve çareler üretmeye ihtiyacımız vardır. Ne Emevilerin, ne Abbasilerin, ne Selçukluların, ne de
Osmanlıların devlet ve hükümet modellerini bugüne aynen uygulamaya kalkmanın imkansızlığı ve yanlışlığı
aşikardır. Elbette tarihi tecrübelerden ve elimizdeki ilmi ve İslami eserlerden de mutlaka yararlanılacak, hatta
birçoğu aynen alınacaktır.
Şimdi bu zaruri gerekçelere dayanan ve ilmi gerçeklerle sunulan ve savunulan Adil Düzen
programlarını hafife alan ve bunları masa başında oturup hayal makinasını çalıştırarak uydurulmuş
şeyler olduğu zannına kapılan, hatta bunların ilmi ve İslami bir dayanağı olmadığını söyleyip karşı
çıkan kimseler ve kesimler olduğunu görüyoruz ve bunu bir bakıma tabii karşılıyoruz...
Çünkü, aklı yatmadığı şeylere karşı çıkmak insan psikolojisinin icabıdır. Pek çok kimsenin Adil
Düzen programlarını ciddiyet ve samimiyetle anlayamadığı ve İslami değerler yanında ilmi ve insani
gerekçelerle bunların mukayesesini yapıp uygunluğunu kavrayamadığı için, kuru bir inat, belki de
haset damarıyla karşı çıktığını biliyoruz.
"Adil Düzen'e filan gazete - dergi veya filan meşhur kişi de pek önem vermiyor" diyenlere ise
cevabımız şudur:
Adil Düzen programları öyle ev sohbetlerinde ve özel cemaatlerde gizli saklı konuşulan rastgele sözler
değildir. Herkesin bildiği gibi, yıllardır konferans salonlarında anlatılan, ilmi heyetlerce hazırlanan, broşür ve
kitaplar halinde bastırılan; Türkiye’mizde, İslam âleminde hatta Batı ülkelerinde insanlığı huzura
kavuşturacak program olarak sunulan ve tartışılan ciddi ve gerçekçi projelerdir. Şayet bunların evrensel
hukuk kurallarına; inancımıza ve ihtiyacımıza aykırı taraflarını ve yanlışlıklarını bilip de, ilmi delilleriyle ortaya
koymayan âlimler varsa, Müslümanlara ve insanlığa en büyük kötülüğü yapıyorlar demektir. Ancak bu
ikazlarını çay sohbetlerinde ve oda meclislerinde konuşmak ve saf Müslümanların kafasını bulandırmak
şeklinde değil, gazete ve dergilerde yayınlamaları ve toplumu aydınlatmaları suretiyle yapmaları gerekir.
İlmin cesareti de İslam'ın ciddiyeti de bunu gerektirir. Şahsi kusurlar gibi cihat ve teşkilatla ilgili özel hususlar
da gizli hatırlatılır, ama ilmi projeler ise açık tartışılır... Böyle davranmayanlar sadece dedikodu yapıyorlar ve
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kendi kısırlıklarını ve kusurlarını bu gibi basit yollarla örtmeye çalışıyorlar demektir. Hatta sadece Adil Düzen'
i tenkit etmeleri yetmez. Müslümanların ve insanlığın aradığı ve arzuladığı hayat sistemini, bir anayasa
şeklinde ve geniş prensipler halinde ortaya koymaları istenir. Taki onların hazırladığı ile Adil Düzen'i
mukayese etme imkânı bulalım.
Ve Adil Düzen olarak takdim edilen projelerin, filan kişinin görüşlerine, filan kitapta söylenenlere uyup
uymadığına değil, bizzat ilmi gerçeklere ve ictihad erbabının ortaya koyduğu genel prensiplere uyup
uymadığına bakalım.
Müslümanların ve insanlığın bugünkü ilmi ahlaki, siyasi ve ekonomik sorunlarına çözüm ve çareler
getirip getirmediğini araştıralım.
Evet, İslam adına yapılan bir yanlışlığı bildirmek ve düzeltmek ne kadar önemli bir sorumluluk ve
zorunluluk ise, bazı konularda araştırma ve anlayış eksiğimizi ve bilgi yetersizliğimizi itiraf etmek ve yapılan
güzel ve gerekli çalışmaları takip ve takdir etmekte o denli büyük bir meziyet ve fazilettir.
Ama maalesef bizde hep şöyle olagelmiştir:
Hiç kimsenin, mazlumların organize bir güç haline gelmesi ve teşkilat düzeni ve disiplinine girmesi
hususunda tutarlı ve yeterli bir gayreti ve hizmeti bulunmadığı bir dönemde, ciddiyet ve cesaret sahibi birileri
çıkar, bu önemli boşluğu dolduran siyasi ve sistemli bir hizmet ve hareket başlatır... Arkadan "Vay efendim
bu iş partiyle olmazmış... Bu metotla hedefe varılmazmış (?) safsataları ve saldırıları yoğunlaşır.
Ve yine Adil bir Düzen'e duyulan ihtiyacın bile farkına varılmadığı ve bu konuda hiç bir ciddi
çalışmanın maalesef ortaya koyulmadığı bir zamanda, yine ilim ve ehliyet erbabı kalkar, bu çok önemli
ihtiyacı karşılayacak bir program sunar. Birleşmiş Milletler Yeni Düzen komisyonu Başkanı Nobel ödülü
sahibi Prof Ervin Lazzo'nun bile "Bütün sistemler iflas etmiştir ve çıkmaza girmiştir. Adil Düzen insanlık
adına tartışılmaya değer çok önemli bir alternatif projedir" demeye mecbur kaldığı insani ve ilmi bir
model hazırlanır, maalesef yine hücumlar, yine karalamalar başlar!...
Oysa asıl marifet yıkım kahramanlığı değil, yapım ve onarım mimarlığıdır. Çünkü ucuz kahramanlık
artık para etmiyor ve rağbet görmüyor. Çünkü dertlere derman olmuyor.
Ve her şeye rağmen dünya dönüyor ve kervan yürüyor!

 ADİL DÜZENİN GENEL ESASLARI
"Adil Düzen"in genel esaslarını şöyle sıralayabiliriz;
Adil Düzen; Her dinden, her kavimden ve her seviyeden bütün insanların birlikte barış ve bereket
içinde yaşayacağı ve tüm temel hak ve hürriyetlerin sağlanıp korunacağı, İslami, ilmi ve insani yepyeni ve
orijinal bir düzendir.
İslamidir; Çünkü, İslam barış ve bereketi esas almaktadır.
İlmidir; Çünkü, akli delillere ve Müspet ilmin verilerine uygun hazırlanmıştır.
İnsanidir; Çünkü, yalnız Müslümanları değil bütün insanları kapsamakta ve kucaklamaktadır.
Adil Düzen; "Elmüslimune kerrecülil vahid "müslüman (insanların topluluğu) bir kişi (tek vücut)
gibidir" hadisinin hikmet ve gerçeğine uygun olarak, toplum yapısı bir insan vücuduna benzetilerek
hazırlanmıştır.
a- İnsanda İyiyi - kötüden ayırmaya yarayan (His (kalbi duygu) ve vicdana) karşılık cemiyet planında
(Adil Dini – Ahlaki) düzen.
b- İnsanda faydalıyı - zararlıdan ayırmaya yarayan ( irade - menfaat düşüncesi ve sindirim sistemine)
karşı toplum planında iktisadi (Adil Ekonomik) düzen.
c- İnsanda adaleti zulümden ayırmaya yarayan (ünsiyet ve sinir sistemine) karşılık cemiyet ve devlet
planında idari (Adil Siyasi) düzen.
d- Ve yine insandaki doğruyu-yanlıştan ayırmaya yarayan Akıl ve düşünce sistemine karşılık toplum
planında Adil ilmi düzen bulunmaktadır.
Bir insan vücudundaki ruhi ve vicdani değerlerle akli düşünceler nasıl uyum içinde bulunuyor, sinir
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sistemi ile sindirim sistemi, boşaltım sistemi ile dolaşım sistemi nasıl ki birbirine karışmıyor ve müdahale
etmiyor (Aksi halde kangren ve kanserIeşme olur). Bilakis her birisi ayrı bir sistem olarak kendi görevini
yapıyor. Ama bütün bu sistem ve organlar bir beynin güdümünde aynı vücudun sağlık ve selametine hizmet
ediyorsa, Adil Düzen içinde de devletin genel bünyesinde, biri biriyle uyumlu ve irtibatlı ama bağımsız 4 ayrı
düzen olacaktır:
1 - Adil Ekonomik Düzen.
2 - Adil Siyasi Düzen.
3 - Adil İlmi Düzen.
4 - Adil Ahlaki Düzen
Bunlardan hiçbirisi diğerine hâkim veya mahkûm olmayacak, baskı ve müdahalede bulunamayacak.
Adil Düzen’in genel amaçları ve temel esasları çerçevesinde irtibat, intizam ve istişare halinde
çalışacaklardır. [BAK: ŞEKİL-1 sh.44]
Adil Düzen, "Mutlak doğrulara" dayanılarak ve "Kesin yanlışlardan" sakınılarak hazırlanmıştır.
Doğru ve yanlışların tespitinde ise şu değer ölçüleri esas alınmıştır.
1. Aklıselimin gerekleri,
2. Müspet ilimin verileri,
3. Vicdanı kanaat neticeleri,
4. Tarihi tecrübe ve birikimleri,
5. Evrensel hukuk kaideleri,
6. İlahi dinlerin öğretileri.
Bu altı değer ölçüsünün, ittifakla "Hayırlı ve Yararlı" gördüğü şeyler "Doğru", yine bunların ittifakla
"Kötü ve Zararlı" gördüğü şeyler de "Yanlış" kabul edilmiştir.
"Değişmeyen doğru"ları ve adaleti esas alan düşünce ve düzenler HAK, "Devamlı yanlışlar" üzerine
kurulan, haksızlık ve ahlaksızlığa yol açan düşünce ve düzenler ise BATIL sayılmıştır.
Bunun içindir ki Adil Düzen;
1 - Hakkı üstün tutan bir düzendir
2 - Hürriyeti esas alan bir düzendir
3 - Huzuru ve güveni sağlayan bir düzendir.
Çünkü;
A - Hem kafayı
B - Hem kalbi
C - Hem de karnı doyuran bir sistemdir
Bu arada, farklı köken ve kültürden, ama herkesin hayrına ve huzuruna yarayan, çağdaş bilimin
verileriyle ve evrensel hukuk prensipleriyle de uyuşan “gerçeklere ve güzelliklere”, sadece, bunlar “din”den
kaynaklanıyor diye karşı çıkanların; asla olumlu ve onurlu bir tavır sergilemedikleri, demokrasi ve laikliği
özümsemedikleri ve içlerine sindiremedikleri de acı bir gerçektir. [BAK: ŞEKİL-2 sh.45]

İNSAN

BEDEN
BİLME
DÜŞÜNME ve MUHAKEME
Doğru - Yanlış

HAYAT

HİS ve İDRAK
İyi - Kötü / Güzel - Çirkin

NEFİS
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ADİL DÜZEN'İN ANA PROJESİ
A- Fert Bazında
KİŞİLİK (RUH)

45

ADİL DÜZEN'DE SOSYAL DENGE
B- Cemiyet ve Devlet Planında

EGEMENLİK

ULUS

DEVLET

MÜLKİYET

DİN
ve
AHLAK

ÜLKE

ŞEKİL - 2

YASAMA

İLİM
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 ADİL DÜZEN’DE HAK ANLAYIŞI
Bize göre şu 4 şey Hak sebebidir:
1 - Doğuştan bütün insanlara Eşit olarak verilen haklar.
A - Yaşama hakkı (can emniyeti),
B - Nesil garantisi (namus emniyeti),
C - Akıl emniyeti (düşünce serbestisi),
D - İnanç ve vicdan hürriyeti,
E - MüIkiyet hakkı ve meşru yollarla çalışıp kazanma fırsatı.
2 - Emek ve hizmet karşılığı elde edilen haklar.
3 - Karşılıklı ticari, siyasi veya sosyal anlaşmalar sonucu doğan haklar.
4 - Eşit işe eşit ücret, aynı şartlardaki suça aynı ceza, yaralama ve cana kıyma neticesinde ödenecek
tazminat gibi adalet gereği doğan haklardır.
ZALİM sistemlere ve BATIL düşüncelere göre ise şu 4 şey Hak sebebidir:
1 - Kuvvet: Yani ekonomik ve askeri yönden güçlü olan zayıf ve korumasız olanı ezebilir, sömürebilir.
2 - Çoğunluk: Bir ülkede çoğunluğu ele geçirenlerin azınlıkta kalanlara üstünlük kurmaları ve onları 2.
ve 3. sınıf vatandaş saymaları batılılara göre gayet tabiidir.
3 - İmtiyaz: Zalim ve batıl kafalılara göre Yahudi olmak, Avrupalı veya Amerikalı olmak beyaz ırka
mensup olmak, maddi servet veya dini bir etiket sahibi olmak... Başkalarını aşağılamak ve temel haklarına
tecavüze kalkışmak için bir hak sebebidir.
4 - Çıkar: Bir yerde ekonomik veya stratejik menfaatleri söz konusu oIursa oraya zorla müdahale
etmeyi ve sadece çıkarlarını düşünmeyi batılılar maalesef bir şeytani prensip edinmiştir.
Medeniyetlerin biri birlerinden etkilenmesi söz konusu mudur?
Medeniyetlerin birbirinden etkilenmesi gayet tabiidir. Ancak batıl medeniyetlerin Hak dinlerden kopya
ettiklere bazı değerleri zamanla dejenere ettikleri de tarihi bir gerçektir.
Bakınız İslam dini ve medeniyeti, en kâmil ve en adil manada insan haklarıyla ilgili temel kural ve
kurumlar koymuş ve geliştirmiş, bugünkü batı medeniyeti ise bunlardan etkilenerek Birleşmiş Milletler
Teşkilatını kurmuş, ancak adalet ve insaniyet kılıfı geçirilen bu teşkilat 5 güçlü ülkenin veto yetkisiyle
yozlaştırılmış, siyonizmin ve emperyalizmin bir zulüm ve sömürü aracı haline getirilmiştir.
İslam, refahın yaygınlaştırılması, her türlü sömürünün, faizin ve tekelleşmenin kaldırılması için tedbirler
getirmiş, Batı bundan etkilenerek Sosyalizmi geliştirmiş, ancak komünist parti diktatörlüğüne geçerek halkı
ezmiştir.
İslam Serbest Piyasa ekonomisini ve ferdi teşebbüs (girişimcilik) hürriyetini teşvik etmiş, Batı bundan
esinlenerek kapitalizmi sistemleştirmiş, ancak faizi, israf ekonomisini ve gayrı meşru kazanç şekillerini
serbest bırakması sonucu Siyonist tekeller ve sermaye diktatörlüğü ile hayatı ve insanlığı berbat etmiştir.
İslam, fertler, şirketler veya cemiyetler planında ve meşru platformda karşılıklı anlaşma serbestiyetini
getirmiş, Batı bundan etkilenerek tapu ve mülkiyet hakkı ve evlenme ve nikah akdi gibi kurumları öğrenmiş
ve geliştirmiş, ama sonunda sınırsız ve sorumsuz bir hürriyet anlayışını yerleştirmekle ahlaksızlığın
yaygınlaşmasını ve toplumların yozlaşmasını netice vermiştir.
İslam; sosyal ve siyasal yapıda uzlaşmaya dayanan ve toplumun her kesiminin katılımını amaçlayan
bir konsensüsü sağlamış, Batı bundan yararlanarak hükümetlerde koalisyon sistemini geliştirmiş, ama bu
durum çoğunluğun azınlığa hatta bazen azınlığın çoğunluğa tahakkümünü getirmiştir.
Örneğin % 30 oy alan bir parti hükümet olmakta ve geri kalan %70'i ezebilmektedir.
İslam medeniyeti ilimde sembollerle düşünmeyi, deneme metodunu, parçadan tüme varım prensibini,
araştırma tartışma ve içtihat sistemini getirmiş, Batı bunlardan yararlanarak Müspet ilimleri ve teknolojiyi
geliştirmiş, ancak hukukta, sosyal hayatta ve manevi sahada bunları uygulayamadığından, sonunda
teknolojiyi tanrılaştırıp ahlakı ve adaleti mahvetmiş ve insan diye etten ve kemikten robotlar üretmiştir.
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İslam hak ve adaletin ve ilmi neticelerin insanlığın ortak malı olması sebebiyle, bunların
evrenselleşmesini istemiş, Batı bundan etkilenerek kısmi ve şekli bir "küreselleşme” göstermiş ancak
bununla sömürü düzenini yaymış ve yerleştirmiştir.
Temel iman esasları ve genel ahlak kuralları bütün Hak dinlerin değişmez ortak özelliği olmakla
beraber, ibadet şekilleri ve özellikle şeriat (hukuk) düzenlerinin tabii ve tarihi bir tekâmüle uğradığını
görüyoruz. Bu nasıl olmaktadır?
Bakınız, Kur'an’dan önce kendilerine ilahi kitaplar indirilen peygamberlerden
1 - Suhuf sahibi Hz. İbrahim dininde ve döneminde diğer imani ve ahlaki esaslar yanında özellikle
"İLİM DÜZENİ"nin temel prensiplerinin yerleştirildiğini görüyoruz.
a) Onların etkisizliğini ve çaresizliğini göstermek için Hz. İbrahim’in putların hepsini kırıp baltayı "belki
bu yapmıştır" diyerek, en büyüklerinin boynuna asması32 doğruyu bulmak için akli muhakeme ve mukayese
(karşılaştırma ve karar verme) metodunu,
b) Allah’ı (Yüce Yaratıcı'yı) (cc) bulmaya çalışırken yıldıza, aya ve güneşe takılması33 ilim ve araştırma
yolunu, sınama - yanılma suretiyle doğruya ulaşma metodunu,
c) “Ya Rabbi, ölüyü nasıl dirilttiğini bana göster. Ta ki kalbim mutmain olsun"34 duası, kalpleri ve
kafaları meşgul ve merak edilen soruların izah ve ispat edilmesi hususunu öğreten ilmi esaslardır.
2 - Kendisine Tevrat gönderilen Hz. Musa (as) döneminde ise diğer dini esaslar yanında özellikle
Hukuk ve Siyaset düzeninin geliştiğine ve yerleştiğine şahit oluyoruz. “Hidayeti (Hakk ve doğruyu)
bulasınız diye Hz. Musa'ya (Tevrat) kitabı ve (Hak ile Batılı ayıran ve adalet esaslarını ortaya koyan)
Furkan'ı verdik"35 ayeti bunu göstermektedir.
Hz. Musa'ya verilen meşhur 10. emir, "Kuralları ancak krallar koyar ve herkes mecburen ona
uyar" esasına dayanan Firavun düşüncesine karşı,
"Hayır, kurallar Hak ölçülerine göre koyulacaktır. Krallar da kurallara uyacaktır" şeklindeki adalet
düzeninin prensipleridir.
3 - Kendisine Zebur kitabı verilen Hz. Davut Peygamber (as) döneminde ise özellikle "(Biz Davud'a)
güzel zırhlar imal et. Dokuması ölçülü (ve planlı) olsun.. İyi (ve kaliteli) işler yapın... (işinize hile
katmayın.. emrini verdik)"36
"Davut Peygamber elinin emeği ile geçinirdi" (Hadis-i şerif) gibi ayet ve hadisler;
a - Toplumun huzur ve refahı için insanların mutlaka sistemli bir şekilde çalışması ve üretmesi,
b - Herkesin ancak ürettiği kadar tüketmesi ve böylece sömürü ve beleşçiliğin terk edilmesi,
c - Sınai veya zirai üretimin çoğaltılması ve kalitenin artırılması için ilmi ve teknolojik gelişmelerin
gerçekleştirilmesi gibi “ADİL EKONOMİK DÜZEN” temellerinin atıldığını anlıyoruz.
4 – “Tevratı tasdik edici ve Hz. Musa’nın şeriatını takip ve tatbik edici olarak”37 gönderilen ve
kendisine İncil verilen Hz. İsa'nın (as) dininde ve devrinde ise özellikle “toplumda genel ahlakın gelişmesi,
sosyal disiplin kurallarının yerleşmesi, ibadet ve takva terbiyesinin sistemleşmesi” üzerinde durulduğunu ve
örnek bir "AHLAK’İ DÜZEN"in kurulduğunu biliyoruz.
5 - Kur'an’ı Kerim ise, Hak ile Batılı ayıran Furkan’dır.38 Çünkü iyilikle kötülük, zulüm ile adalet,
doğrulukla sapıklık birbirinden ayrılmıştır. 39
Kur'an hak ile indirilmiş, Tevrat, İncil, Zebur ve Suhuf’u tasdik etmek ve tamamlamak üzere
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Enbiya: 52 - 68
En' am: 76 - 79
34 Bakara: 260
35 Bakara: 53
36 Sebe: 11
37 Maide: 46 - 47
38 Bakara 185
39 Bakara: 256
33
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gönderilmiştir.40
Bu bakımdan daha önceki Hak dinlerin "yönlendirici" özelliğine karşılık, İslamın "Tanzim edici"
olduğu görülmektedir. Barış ve bereket medeniyetinin yeni ve orijinal bir takdimi olan Adil Düzen'de de "ilmi,
siyasi, iktisadi ve ahlaki" düzenlerin hepsi çok güzel ve mükemmel bir uyum halinde, ama her biri ayrı ve
özerk şekilde yeniden tanzim edilmiştir.
Yani Adil Düzen hem "Komple" bir düzendir. Hem de "Koordine" bir sistemdir.
Komple'dir; çünkü toplum hayatının tamamını kuşatan ve her konuda yeterli ve gerekli kurum ve
kurallardan oluşan ve ilmi metotlarla olgunlaştırılan bir düzendir.
Koordine’dir; çünkü maddi ve manevi her sahadaki ve farklı hususlardaki program ve parçaları, aynı
amaca yönelik bir bütünlük halinde ortaya koyan bir sistemdir.

40

Al-i İmran: 3 - 4
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I - EKONOMİK ADİL DÜZEN PRENSİPLERİ
Özel mülkiyeti ve özgür girişimi yasaklayan, devlet için fertleri feda edip insani yetenekleri
kısırlaştıran, temel hak ve hürriyetleri kısıtlayan, ahlak ve maneviyatı yozlaştıran komünist sistem,
henüz bir insan ömrünü bile doldurmadan çürüdü ve Sovyetler Birliği çöktü.
Ardından, faiz ve fırsatçılık yoluyla sömürü sermayesini tekelleştiren; devletin dizginlerini ele
geçirip fertleri demokrat robotlar haline getiren; küreselleşme palavrasıyla insanlığı köleleştiren ve
bu zulüm saltanatını sürdürmek için savaş, işgal, anarşi, uyuşturucu, fuhuş, mafya gibi her türlü
ahlaksızlığı ve zorbalığı mübah gören kapitalist sistem de sonunda iflas edip çözüldü.
Komünizmin, faizi kaldırması ve sosyal adaleti savunması doğru, ama hür teşebbüsü ve
mülkiyet hakkını yasaklaması ve hürriyetleri kısıtlaması yanlıştı.
Kapitalizmin; özgür girişimi ve özel mülkiyeti serbest bırakması doğru, ama faizcilik ve
tekelcilikle sömürü çarkını kurması yanlıştı. İnsan ve toplum fıtratına, doğal ve sosyal yasalara aykırı
olan bu yanlışlar yüzünden, her ikisi de zulüm yapmıştı ve yıkılmıştı.
Şimdi komünizmin ve kapitalizmin yararlı yönlerini özünde barındıran, ama zararlı yönlerini
bırakan;
1- Aklıselimin
2- Müspet bilimin
3- Vicdani kanaat ve tatminin
4- Tarihi birikim ve tecrübelerin
5- İlahi dinin prensiplerinin
Ortaklaşa “doğru” bulduklarını esas alıp, “yanlış” bulduklarından sakınılarak hazırlanan bir
ADİL DÜZEN’e ihtiyaç vardır ve kaçınılmazdır.
Biz bu nedenle, Adil Düzen’in temel esaslarını yazıp tartışmaya açmaya, ilim ve fikir erbabının tenkit
ve tekliflerini almaya çalışacağız.
Adil Düzen’in:
1- Ekonomik prensip ve projelerini,
2- Siyasi ve idari yapılanma biçimini,
3- İlim ve eğitim sistemini,
4- Ahlaki-Dini kurum ve kriterlerini,
Okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunacağız. Adil Düzen’in, öyle hayali ve hamasi sloganlar olmayıp,
tamamen ilmi ve gerçekçi, orijinal ve milli bir program olduğunu ortaya koyacağız.
EKONOMİK ADİL DÜZEN
Adil Ekonomik düzenin temel esasları şunlardır:
Adil Ekonomide;
A - DEVLET:
1- Makro planda ve ülke çapında genel kalkınma planları hazırlayan,
2- Ülke ihtiyaçlarına ve dünya standartlarına uygun ve verimli yatırım projeleri ortaya koyan,
3- Destek, yönlendirme, teşvik ve altyapı hizmetleri yapan,
Ortak konsensüsle oluşmuş (Anayasal) Milli kurum ve kurallara dayalı; laik, demokratik ve
sosyal bir hukuk yapılanmasıdır.
B - PARA:
1- Faizin her türlüsü kaldırılmıştır.
2- Para, üretilen mal karşılığıdır.
3- Karşılıksız para basılmayacaktır.
4- Para:
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a. Ya arsa ve tarlanın
b. Ya tesis ve fabrikanın
c. Ya üretilen standart bir malın
d. Ya da altın ve döviz karşılığı olacaktır.
5- İstenildiği anda mal paraya, para mala çevrilebilir durumdadır.
6- Ekonomik ve ticari hizmet ve girişimlerde herkese adil muamele yapılacak ve tam bir fırsat eşitliği
sağlanacaktır.
7- Fiyatlar arz ve talebe dayalı kriterlere göre,

serbest piyasa ekonomisi içinde tabii olarak

ayarlanacaktır.
Görüldüğü gibi Adil Düzen'de para; sadece üretilen bir malın "değeri"dir ve değişim (alışveriş) için
gereklidir. Kalkınma için önce para lazım değildir. Örneğin bir ekmek üretmek için "buğday, un, su, tuz,
maya, odun (pişirici) ve insan emeği" yeterlidir. Para ise; ancak ekmek üretildikten sonra, onu üretenlere
"ürettiği kadar tüketme hakkı tanıyan" bir devlet belgesidir.
Bazı insanların "iyi güzel amma, bu Adil Düzen projelerini uygulayacak parayı nereden
bulacaksınız?" sorusu, doğal ekonomiyi bilmemelerindendir.
Bakınız 2. Dünya Harbi sonunda Almanya'da bir çorap, yüzlerce marka alınacak şekilde paranın
değeri düşmeye başladı. Almanya, elindeki bu kâğıt parçalarıyla kalkınmadı. Yeraltı ve yer üstü kaynaklarını
kullanarak, kalifiye ve kaliteli insan gücünü devreye sokarak, çalışma ve üretme şartlarını hazırlayarak ancak
yeniden ekonomisini düzeltmeyi başarmıştır.
Siyonist ve kapitalist sömürü sistemlerinde ise: "Kalkınma için önce sermaye (para) lazımdır" şartı
koşulmaktadır. Çünkü "Para"yı Siyonist sermayedarlar basıyor ve bu kâğıtları bankada bloke ederek bunları
"faizli kredi" olarak girişimcilere dağıtıyor ve böylece insanlığın alın terini ve emeğini sömürüyor. Bugün
"Dolar" diye Siyonist merkezlerin bastırdığı trilyonlarca liralık karşılıksız paranın (daha doğrusu yeşil boyalı
kâğıtların) insanlığın kanını nasıl emdiğini herkes biliyor.

 “SAĞLAM PARA” KAVRAMI
Önce "SAĞLAM PARA" kavramını açıklayalım; bilindiği gibi canlı varlıklar çalışarak yaşamını
sürdürürler. Bu çalışma bir "üretim", yaşamak için harcanan şeyler ise bir "tüketim" olayıdır. Bir anlamda,
canlılar kendi varlıklarını kendi gayretleri ile sürdürmek zorundadır.
Arılar ve karıncalar örneği, pek çok canlı türleri gibi insanlar da tek başına değil, "Topluluk" halinde
yaşamak durumundadır. Topluluk halinde, devamlı ve düzenli olarak yaşayabilmek için de, o toplulukta
üretilen "toplam malın", birlikte tüketilen toplam maldan fazla olması lazımdır. Yok, eğer "tüketilen mal"
toplamı, "üretilen mal" toplamından daha fazla olursa, O zaman "üretilmeyen bir malın tüketilmesi" gibi
bir durum ortaya çıkar ki, bu dengesizlik, sosyal ve ekonomik tıkanışa ve tükenişe yol açacaktır.
Aslında, bir ülkede, herkes ürettiği kadar tüketirse, "topluca üretilen, topluca tüketilene eşit"
olacağından, “tabii bir denge” kurulmuş olacaktır.
Ancak bu dengenin sürekli olabilmesi için, O toplumda "biriktirilmiş fazla malın" bulunması da şarttır.
Çünkü kıtlık, savaş, deprem ve yangın gibi felaketlerde, bu “depolanmış fazla malın tüketilmesi” ile ancak
denge sağlanıp korunacaktır. Ayrıca çocuk, hasta, ihtiyar, sakat, memuriyet ve hizmet sektöründe çalışanlar
gibi, devamlı tüketici durumunda olan kimselerin açtığı boşluğu doldurmak için de yine fazla" üretime ihtiyaç
vardır. Demek ki toplumda ekonomik dengenin kurulması ve korunması için "üretim toplamının, tüketim
toplamından mutlaka fazla olması" lazımdır. Karıncalar ve arılar gibi toplu yaşayan hayvanlar âleminde
durum genellikle böyledir. Yapılan gözlem ve incelemeler sonucu, mesela arıların kendi ihtiyaçlarından çok
daha fazla bal ürettikleri saptanmış, hatta kovanda bal azalınca, arıların iştahı ve yemek arzularının kesildiği,
açlıktan ölseler bile geride birikmiş bal bıraktıkları saptanmıştır.
İlahi fıtrat ve tabiat düzeni gereği canlı varlıklar, hem çalışıp üretmekten, hem de yaşamaktan
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(harcayıp tüketmekten) hoşlanırlar. Ancak dengenin korunması için, "çalışma arzusunun, yaşama
arzusundan daha fazla olması" gerektiğini yukarıda belirtmiştik. İşte hayvanlarda durum böyledir. Yani
karınca ve arılar gibi hayvan cemiyetlerinde çalışma ve üretme gayesi ve gayreti, yaşama ve tüketme
isteğinden fazladır.
Ama insanlarda durum bunun tersinedir. İnsanoğlu, yaşama ve tüketme zevki, çalışma ve üretme
isteğinden fazla olan bir varlıktır. Yani insanlar, emek vermeden ve zahmet çekmeden, rahat yoldan
geçinmeyi, üretmek için sıkıntı çekmeye ve sorumluluk yüklenmeğe tercih etmeye yatkındır. İnsandaki bu
aşırı tüketim ve rahat yaşama eğilimi, biraz da insanın sadece bir topluluk üyesi olarak değil, aynı zamanda
“tek başına yaşayabilecek özellik ve yeteneklerle yaratılmış olmasından” da kaynaklanır.
Yani

insan;

bir

taraftan

toplu

düzenin

bir

parçasıdır

ve

toplumun

bütün

nimetlerinden

yararlanabilmektedir. Ama diğer taraftan da, her fert ayrı bir varlıktır ve topluluk dışında kendi başına
yaşayabilme imkânlarına sahiptir. Belki bu özellik, bir bakıma insanın kendi onurunu ve özgürlüğünü
koruyabilmesi ve topluluk içinde erime ve kişiliğini yitirme durumundan kurtulabilmesi bakımından da önemli
ve gereklidir.
Bu nedenle insanlar sadece "tam bir toplu düzen"de yaşayabilecek özelliklerle yaratılmamış, bunun
yanında; tek tek yaşayan canlıların da yararlı yönlerini almış olduğu için, toplu yaşayan hayvanlarınkine
benzer, "birlikte üretim; birlikte tüketim, her şey ortak" hayaline dayanan ve kişilerin ferdi hürriyet ve
haysiyetini öldüren "Komünizm düzeni" insanlar arasında kurulamaz, kurulsa da uygulanamaz. Zaten insan
fıtratına uygun olmadığı için daha bir insan ömrünü bile doldurmadan Komünizm iflas etmiş ve çökmüştür.
Eğer insanlardaki "çalışma ve üretme arzusu, yaşama ve tüketme arzusundan fazla" olsaydı,
Marks'ın kominizim hayali belki gerçekleşebilirdi. Ancak İlahi kudret ve hikmetin insanı böylesine "yaşamaya
ve tüketmeye istekli, çalışıp üretmeye karşı ise tembel" yaratmış olması; hem imtihan sırrına uygunluğu,
hem de insanlar arasındaki "yarışma düzeni"ni gerçekleştirmesi bakımından gereklidir. Bu yarışma isteği ve
özelliği, maddi ve manevî yönden devamlı ilerlemeyi ve yenileşmeyi sağlayacak, yeni karakter ve kabiliyetler
ortaya çıkacak ve herkes çalıştığının ve hak ettiğinin karşılığını alacaktır.
İnsanlardaki "çalışmadan kazanma, üretmeden tüketme ve yorulmadan yaşama" arzu ve isteğini,
zararlı halden yararlı hale çevirmek için; ADİL BİR DÜZEN ve DİSİPLİN’e ihtiyaç vardır. İşte Adil Düzendeki
"mülkiyet sistemi" bunu gerçekleştirmiştir. Bu sistem "Herkesin ancak ürettiği kadar tüketmesi" esasına
dayanır. Buna göre her fert helal ve meşru yoldan, gücü ve aklı yettiği kadar çalışıp kazanmak, yani “üretmek
ve çalışıp ürettiği kadar da tüketmek” hakkına sahip olacaktır. Öyle ise kim daha iyi yaşamak ve daha çok
tüketmek istiyorsa, o halde daha çok yorulmak ve daha fazla üretmek zorundadır. Hiç kimseye "üretmeden
tüketme" veya "ürettiğinden daha fazla tüketme" hakkı ve fırsatı verilmeyecektir. Bu sistemi; düzenlemek,
denetlemek ve disiplinize etmek ise Adil Devletin görevidir.
Toplumdaki her bireyin ne kadar ürettiğini belgeleyen ve çalışıp kazanarak topluma teslim ettiği
malın miktarını gösteren bir "senete" ihtiyaç vardır ki, buna da PARA denir. Yani para; insanlara,
ürettiği kadar tüketme hakkı ve imkânı sağlayan geçerli ve resmi bir belgedir.
Toplumda bu ekonomik dengenin ve Adil Düzenin korunması için "herkesin ürettiği kadar
tüketmesi" esası yanında bir kurala daha ihtiyaç vardır. O da; "önce üretme, sonra tüketme" esasıdır.
Çünkü; önce tüketip sonra üretme durumunda "borçlu yaşama" düzeni ortaya çıkar ki, bu durum
toplumun dengesini bozacaktır. Özellikle FAİZ, borçlu yaşama düzenini doğurmaktadır. Faizle kredi
alan kişi, henüz üretmediği bir malı tüketmeye başlamış sayılır. Bu durum ekonomide doğal dengeyi
bozacaktır. Faiz ve borçlu yaşama düzeniyle bir ülke; önce kendi milli servetini tüketip harcayacak,
sonra da mecburen dış ülkelere borçlanmaya başlayacak ve sonunda çözülüp çökmek kaçınılmaz
olacaktır.
Faiz ise, insanlara "üretmeden tüketme hakkı" vermektir. Daha doğrusu çalışıp üretenlerin
hakkını, çeşitli hilelerle alıp başkalarına peşkeş çekmektir. Örneğin; bankaya bir milyon koyup
yılsonunda bir buçuk milyon alan kişi, fazladan aldığı bu yarım milyonu hak edecek hiçbir üretimde
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bulunmamıştır. Faiz olarak alınan bu yarım milyon lira, ya çalışarak üretenlerin hakkından kesilerek
kendisine ödenecektir ki, bu açıkça bir zulüm ve haksızlıktır. Veya karşılıksız para basılarak kendisine
verilecektir ki, bu da paranın değerini ve alım gücünü düşüreceği, enflasyon ve pahalılığı
körükleyeceğinden yine haram ve haksızlıktır.
Adil ekonomideki herkesin ne kadar mal ve hizmet ürettiğini ve bunun karşılığında ne kadar
tüketmeyi hak ettiğini gösteren bir senet durumundaki "sağlam para" adalet ve saadetin anahtarıdır.
Sağlam Paranın:
1- Üretmeden tüketme hakkı verilmesi demek olan FAİZ uygulaması,
2- Servetten ve üretimden değil, gelirden ve ücretten alınan DENGESİZ VERGİ haksızlığı,
3- Milli para değerini yabancı paralar karşısında devamlı düşüren, KAMBİYO çarpıklığı,
4- Karşılıksız para basan DARPHANE anlayışı,
5- Halktan ucuza topladığı mevduatları zenginlere pompalayan BOZUK BANKA ve KREDİ yanlışlığı
gibi beş ekonomik mikrobu özünde taşıyan Kapitalist köle düzenlerindeki, kâğıt banknottan, bir diğer tabirle,
durduğu yerde eriyen "buz paradan" ve diğer senet çeşitlerinden üstün farkları şunlardır:
a. Sağlam para, asla değerini kaybetmeyen bir paradır. Çünkü para hak ölçüsüdür. Paranın değerini
düşürmek, helalinden kazanılmış haklara tecavüzdür. Emeğe ve alın terine saygısızlıktır. Bir nevi hırsızlık ve
kalpazanlıktır.
b. Bu senedin (sağlam paranın) üzerinde, karşılığında hangi tür malın alınacağı yazılmamıştır.
Sadece alım gücü miktarı yazılan bu senetle, kişi istediği malı alabilecek durumdadır.
Yani para aynı zamanda ortak bir değer ölçüsüdür. Aslında para, hem kişilerin “ürettiğine karşılık
tüketme hakkını belgeleyen bir senet” olmakla beraber, hem de malları biri biriyle karşılaştırıp ölçebilen
ortak bir araç konumundadır.
c. Paranın diğer senetlerden bir farkı da, karşılığının her çeşit mağazadan ve istenilen cins maldan
tahsil edilebilme olanağıdır.
d. Paranın diğer bir özelliği de üzerinde ödeme tarihinin bulunmaması, her zaman ve her yerde
devamlı geçerli sayılmasıdır.
e. Paranın diğer senetlerden bir farkı da, bu senedin bir kere ödenmekle bitmemesi, karşılığı
ödendikten sonra da yine "senet ve kıymet" olarak kalması ve fonksiyonunu yürütmüş olmasıdır.
f. Bu paranın mevcut senetlerden farklı bir üstünlüğü ve önemli bir özelliği de, şahsa yazılı olmaması,
yani borçlu ve alacaklının üzerine yazılmamış olmasıdır. Bu senet bir nevi hamiline yazılıdır ve kim taşırsa
ona ait sayılır.
Yalnız şu durum vardır ki, paranın üzerinde özel borçlu ve alacaklı belirsizdir ama genelde
"bütün borçlularla bütün alacaklılar" bellidir, o da toplumun ve milli servetin kendisidir. Bu para
karşılığında ödenecek mallar ise, ülke piyasasında ve mağazalarda zaten mevcuttur. Çünkü o
toplumda, ancak üretilen toplam mal kadar para bulunmaktadır. O halde, bir bakıma herkesin her
parada hissesi vardır.
PARA, "çalışıp üretilerek topluma teslim edilen mallara karşılık alınmış bir senet" olduğuna
göre Ülkedeki Para Miktarı, Ülkedeki Mal Miktarına Eşit Olacaktır. O ülkede üretilen mal çoğalmadan,
para da çoğalmayacaktır. Yeni mal üretmeden, darphanede basılarak piyasaya sürülecek yeni para,
karşılıksız olacağından, tabiatıyla mevcut paranın değerini ve alım gücünü düşürecek, dolayısıyla
ENFLASYON, zam ve pahalılık gündeme gelecektir.
Para gibi "ortak ve denkleşmiş değer ölçü birimleriyle" bir ülkedeki mevcut bütün mallar, fiyat
olarak toplanabilir. İşte bir ülkedeki bütün malların para cinsinden toplam değerine MİLLİ SERVET
denir. Milli servetin, milli paraya eşit olacağı açıktır.
Adil ekonomide fiyatlara müdahale edilemeyecek, serbest fiyat esas alınacaktır. Şöyle ki toplumda
tüketilen ve ihtiyaç duyulan mallar azalınca, haliyle bunların fiyatı yükselecektir. Bunun üzerine O malı
üretenler çoğalacak veya o cins malların üretimi artacak, bunun sonucu giderek talep azalacağından fiyatlar
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da normale düşecektir. Fiyat ucuzlayınca, yeniden talep ve tüketim artacak, böylece arz ve talep, (üretim ve
tüketim) durumuna göre kendiliğinden oluşan bir fiyat dengesi kurulmuş ve korunmuş olacaktır. Adil düzende
fiyatları düşürmek için, "üretilen ihtiyaç fazlası malların imhasına" veya piyasadaki malı toplayıp depolamak
suretiyle sun'i bir yokluk ve pahalılık meydana getirmek şeklindeki ihtikâra, asla izin verilmeyeceği için ve de
para, değeri düşmeyen sağlam para olduğu için, hazır malı olan bunu bekletmektense paraya çevirmeyi
tercih edeceğinden, tabii bir denge ve deveran sürüp gidecektir. Ancak bugünkü gibi paranın devamlı değer
kaybettiği bir ülkede ise, kimse özellikle dayanıklı tüketim mallarını satıp paraya çevirmeye istekli
olmayacaktır. Çünkü bekledikçe mal kıymetlenmekte, paranın ise her gün değeri düşmektedir.
Böyle bir ortamda kimse kimseye borç para vermediği gibi, bugünkü fiyatla borç (veresiye) mal da
vermeyecektir. Dolayısıyla faiz ve vade farkı gündeme gelecek, bunlar da daha beter felaketlerin sebebi
olacaktır.

 ADİL DÜZENDE KREDİ KURUMLARI
Adil Düzende krediler aşağıdaki şekillerde sağlanacaktır:

1- Kâr Ortaklığı anlaşmalarına verilecektir. Şöyle ki: (Örnek: 5 Ortaklı bir yatırım)
a- Sermaye sahipleri tesisleri ve fabrikaları kurarak,
b- Yöneticiler, işletmecilik ve organizecilik hakkını alarak,
c- İşçi ve ustalar emekleriyle katılarak,
d- Hammadde teminini üstlenen şirket, kooperatif veya onlara kredi veren banka da bir
ortak sayılarak,
e- Devlet ise hazineye ait arazilerden parasız ve uygun arsa hazırlayarak; kanalizasyon,
su, elektrik, telefon gibi altyapı, bilgi bankası ve proje ve teşvik yardımı gibi genel hizmetleriyle
katkıda bulunarak kurulacak Kar Ortaklığı yatırımlarına yeteri kadar faizsiz kredi sağlanacaktır.
Mesela, eşit katılımlarla kurulan beş ortaklı bir şeker fabrikası her gün 1000 torba şeker
üretiyorsa, her ortak beşte bir payı olan 200 torba şekeri veya değerini hak etmiş ve almış
olacaktır. Bu durumda işçi - usta - yönetici - işletmeci hepsi birden daha çok çalışmaya ve daha
çok üretip kazanmaya gayret edecektir. Çünkü üretim arttıkça, kendi payları ve kazançları da
haliyle artmış olacaktır. Hatta mesela aynı fabrikada çalışan 40 kişi gelip işletmecilere "biz aynı
işi 30 arkadaşla da yürütebiliriz... 10 arkadaşımızı ihtiyaç duyulan başka birimlere
kaydırabilirsiniz" diyebileceklerdir. Zira aynı üretimden 40 kişiye bölüşülecek emek payı, bu
sefer 30 kişiye dağıtılacak ve daha kazançlı çıkacaklardır. Yani Adil Düzen, "çıkar çatışması
yerine, menfaat ortaklaşması" sistemini hazırlamıştır.
Hz. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz: “İşçinin (emekçinin) hakkını tam vermeyenin,
kıyamet günü hasmı (davacısı) Ben olacağım” (İbni Mace Sünen Kitabülahkam-Babül Ecir)
buyurmaktadır. İşçinin (emekçinin) “tam hakkı”nın ne olacağı ise: yine Peygamberimizin o
günün en önemli istihdam alanı olan çiftçilikte (tarım işletmeciliğinde); masrafların (girdi
harcamalarının) çıkarılmasından sonraki net kazancın, işverenle işçiler arasında ortak
paylaşımını esas alan tavsiyelerinden anlaşılmaktadır. Bu uygulama, Anadolu’da; arazi
sahipleriyle çiftçiler arasında “Yarıcılık Sistemi” olarak asırlar boyu yaşanmıştır. Bu durum
“ortaklık ekonomisinin” delillerinden (kaynak ve dayanak prensiplerinden) birisi
konumundadır. Buhari Muzuraa bölümünde Hz. İbni Ömer’den (RA) “Peygamber Efendimizin
Hayber arazisini, mahsulün yarısı karşılığı, onu işleyecek Yahudilere verdiğini”
aktarmaktadır.
2- Mükteseb Hak Kredisi:
Elinde birikmiş ihtiyaç fazlası parası olan kimseler bunu, başkaları faizsiz kredi olarak kullanabilsin
diye bankaya yatırırsa, "bu paranın miktarıyla, bankada kaldığı zaman oranında" bir parayı kredi olarak
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alıp kullanma hakkı doğacaktır.
3- Emek Kredisi:
Özel ve tüzel kuruluşlar atölye ve fabrikalarında çalıştıracakları işçi sayısına göre, ek bir kredi alıp
kullanacaktır.
4- Rehin Kredisi:
Elinde ürettiği ama satmak istemediği "dayanıklı tüketim malları" bulunanlar, bunları devlete rehin
göstermek suretiyle kredi alacaktır.
5- Zamanında ve fazla vergi ödeyenlerin, bu dürüstlük ve başarılarını ve milli ekonomiye katkılarını
ödüllendirmeye yönelik "Vergi Kredisi" uygulanacaktır.
6- Uygun ve yeterli projeleri ve gerekli teminat ve tezkiye belgeleriyle başvuranlara "Yatırım Projesi
Kredileri" sağlanacaktır.
7- Selem Senedi Kredisi: Genellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler ve mevsimlik üretimler için tatbik
edilen "para peşin, mal veresiye, ama normal değerinden daha ucuza yapılan alışveriş" anlaşmasıdır.
Bu durumda tüketici ihtiyaç duyduğu malı ucuza almış, üretici ise hazır ve faizsiz kredi bulmuş olacak
ve bu uygulama üretimi arttıracak, ekonomiyi canlandıracak ve fiyatları ucuzlatmış olacaktır.

 SELEM NEDİR? ŞARTLARI VE YARARLARI
Yeni Mesaj yazarlarından ve Haydar Baş yalakalarından Selim Kotil ile Harun Kayacı kendi Tv.
Programlarında, AKP bahanesiyle Rahmetli Erbakan’ı ve Adil Düzen programını eleştirirken “cahil cesur
olur” cinsinden saçmalamış ve “Amerika’nın global şirketlerinin ve Batının taleplerini, yeşil bir
bohçaya sarıp Adil Düzen diye bu milletin önüne koydular. “Selem Senedi” diye, kapitalizmin en
vahşi uygulamasını İslami proje diye yutturmaya çalıştılar” şeklinde sataşmışlar ve koyu cehaletlerini
ortaya koymuşlardı.
Oysa değil Fıkhi kaynaklarımızı, sade bir ilmihal kitabı dahi karıştırmış olsalardı41, “Selem” yoluyla
alışverişin tüm mezhepler ve Müçtehitlerce caiz olduğunu anlayacaklardı. Tabi bu kadar cehalet, ancak
sahte bir üstadın çıraklarına yakışırdı. Bütün fıkıh kaynaklarımıza göre Selem: Para peşin, mal veresiye
yapılan ticarete denir. Bilhassa çiftçi ve sanayicilerin başvurduğu bir satış şekli olan selemin caiz olması için
bazı şartların bulunması gerekir. Paraya muhtaç olan kimse, malını henüz üretmeden önce satmak ister.
İslâm dini, alıcıların satıcının darlığından istifade ederek, malı ucuza kapatmasını önlemek, üreticinin ise
malını değerlendirmesine fırsat vermek için bazı şartlarla bu tip satışları caiz görmüşlerdir. Peygamberimiz,
Medine'ye geldiğinde, Medinelilerin mahsullerini bir-iki sene önceden Yahudilere sattıklarını ve sömürü aracı
olarak kullandıklarını görünce, bunun üzerine şunları söylemiştir: "Kim hurmasını önceden satacaksa;
belirli ölçüde, belirli tartıda ve belirli bir vakte kadar olmak şartıyla satsın."42 Bu ölçüleri koyan

Peygamberimiz, faiz cinsinden bir sömürü aracı olan bu ticaret şeklini bereketli bir
alışverişe çevirmiştir. Bunun akıl ve araştırma ile bilinmesi mümkün değildir.
Selem, henüz var olmayan, yani üretilip ortaya konulmadan önce bir malın satışı olduğundan, ilk
bakışta yanlış gibi görünürken, ihtiyaç ve zaruret sebebiyle, Peygamberimizce izin verilmiştir ve faizsiz
sermaye edinmeyi ve ucuz üretimi gerçekleştirdiği için bir mucizedir. Bunda her iki tarafın da kârı vardır;
müşteri biraz daha ucuza mal alır, satıcı da peşin para ile ihtiyacını giderir. Meselâ bir sanayici nakit
sıkıntısına düşerse, belirli bir süre sonra teslim edilmek şartıyla, üreteceği -vasıfları belli olan- malları satar;
alacağı para ile üretimini gerçekleştirir. Böylece sanayicinin tezgâhı çalışır, üretim devam eder, alıcı da
normal zamana nispetle biraz daha ucuz mal edinip ihtiyacını giderir. Bu imkân üreticiyi, tefecilerin eline
düşmekten de koruyan bir Peygamber müsaadesidir. Çünkü üretimin devamı için paraya kaçınılmaz bir
ihtiyaç hissedilir. İslâm Hukuku'nda meşru olan dört çeşit alışverişten biri de selemdir. Tekrar hatırlatalım,
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Selem kısaca, para peşin, mal veresiye olmak üzere yapılan alışveriştir. Selem'e, aynı mana ve vezne
sahip olan "selef” de denir. İkisi de teslim ve takdim etmek manasına gelir. Selem denilmesi, alış-veriş
meclisinde ücretin peşin olarak teslim edilmesine binaendir. Selef denilmesi ise ücretin mala takdim edilmesi
nedeniyledir.
Selem akdi, ilk bakışta yok olan bir şeyin satışı olması cihetiyle kıyasa muhalif zannedilse de,
Efendimiz tarafından ihtiyaca binaen meşru kılınmış ve müsaade edilmiştir. Meşruiyeti, kitap, sünnet ve icma
ile sabittir. Kitaptan delil, Bakara suresinin, mudayene ayeti de denilen 282. ayetidir ki, ibni Abbas (RA) buna
“Selem ayeti” demektedir. Sünnetten delil ise, şu hadis-i şeriftir: "İbn Abbas (r.a)'dan şöyle rivayet edilmiştir.
Resulullâh (sav) Medine'ye teşrif buyurduğunda insanlar selem suretiyle bir iki sene vadeli alır-satarlardı.
Bunun üzerine Resul-i Ekrem "Kim hurma (gibi bir şey almak)da selem tarikiyle alış-veriş ederse,
miktarı (Ölçek veya kilogramı) ma'lum olarak -yine İbni Abbas'tan bir rivayette -muayyen bir vade ile
alıp-satsın" buyurduğu43 yukarıda zikredilmiştir. İcma'a gelince, bütün mezhepler selem tarikiyle yapılan
alış-verişi kabul etmişler ve caiz görmüşlerdir.

SELEM Senedi (Sipariş) Kredisi:
Özetle Selem; para peşin, mal veresiye olmak üzere yapılan alışveriş
sözleşmeleridir. Bu, kitap, sünnet ve icma ile sabit ve caizdir, aklen, ilmen ve vicdanen de gerekli
ve geçerlidir. "Selem; para peşin, mal veresiye yapılan senetleşmedir" demek; yani birkaç ay sonra
üretilecek buğday, peynir, kumaş vb. şeylerin, o günkü piyasa değerinden biraz daha düşük bir
fiyatla satılıp peşin parası alınarak, karşılığında taahhüt edilen malın, üretildikten sonra ödenmesidir.
Bu durumda; peşin para veren alıcı (tüketici) ucuza mal almış olacaktır. Bu parayı tüketiciden veya
bankadan peşin ve faizsiz kredi olarak alan müteşebbis ise, üretimi gerçekleştirmek ve işini
genişlettirmek imkânı bulacaktır. Ancak, selemin, faiz şüphesinden uzak kalması ve meşru sayılması
için şu şartları taşıması gerekir:
1- Para peşin olarak ödenmelidir.
2- Malın veresiye (en az bir ay gibi bir müddet sonra) verilmesi gereklidir.
3- Peşin ödenen paranın cinsi ve miktarı mutlaka belirtilmelidir. (45 Cumhuriyet altını 7000 TL, 2000
ABD Doları, 3000 Euro gibi)
4- Peşin alınan para karşılığında sonradan verilmesi taahhüt edilen malın,
a. Cinsi (buğday - peynir - kumaş gibi)
b. Nev'i (yerli buğday, kaşar peyniri, yazlık terlen kumaş gibi)
c. Miktarı (300 kg., 5 teneke, 170 m. gibi)
d. Sıfatı (süper, iyi, orta, düşük kalite gibi) her halde belirtilmiş olmalıdır.
5- Malın teslim edileceği yerin ve zamanın gösterilmesi şarttır.
6- Bu malın kararlaştırılan mekân ve mevsimde piyasada bulunur cinsten olması lâzımdır.
7- Selem yapılan iki bedelin (paranın ve malın) faiz illetine karışmaması için, farklı cins ve miktarda
olması esastır.

Bütün bu şartların faize dönüşmemesi için aşağıdaki esasların da uygulanması
gerekir. Bu esaslar İbni Abbas (ra) Hazretlerinin selem ayeti dediği, Bakara 282 ve
283. ayetlerinden çıkarılmıştır. Şöyle ki:
A- Selemin mutlaka yazılması (selem senedi veya sipariş senedi şeklinde),
B- Bu senedin devlet teminatı altında bulunması, yani resmi olması,
C- Bu senetlerde alacaklının değil, sadece borçlunun belirtilmesi,
D- Selem senetlerinin "Hamiline" şeklinde düzenlenmesi,
E- Taahhüt edilen malın belirlenen yer ve zaman, miktar ve evsafta teslim edilmemesi halinde bunu
tazmin etmek üzere yeterli bir ipotek alınması ve teminat gösterilmesi.
43
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F- Selemle satışa konu olan malın şartlara ve standartlara uygunluğunu kontrol edecek resmi bir
teşkilatın bulunması gerekir.
İlk bakışta selemin (para peşin, - biraz ucuz sayılarak - mal veresiye alışverişin) faize benzediği zan ve
iddia edilir ama bu asla doğru değildir. Şimdi faizi haram ve haksız, selemi caiz ve yararlı kılan; İslam'ın
hangi hikmet ve hedefleri esas aldığını ve faizle selemin farklarını ortaya koyalım.
Önce faiz nedir?
1- Faiz, “zamanla artan borç” olmaktadır:
Örneğin 1 milyon borç verilir. Her ay %'de şu kadar artarak katlanır.
2- Faiz; zarara katılmayan kârdır:
Para bir taraftan, emek diğer taraftan, hem kâra hem de zarara katılmak üzere kurulan bir ortaklık
caizdir, ama sadece ben parama karşılık şu kadar kâr isterim, zarara karışmam demek ise faizdir.
3- Faiz; misliyattan alınan fazlalık ve kiradır:
Buğday, arpa, toz şeker gibi aynı cins üretim mallarının borç alınıp, sonradan geri ödenirken verilen
fazlalık faizdir.
4- Faiz; başkasının zararına doğan kazançtır ve karşılıksız basılan paradır:
Adil Düzen’de asıl olan "para parayı doğurur" değil, "para, emek ve üretmek karşılığıdır"
düsturudur. Faiz, çalışmadan veya üretmeden, başkalarının kazancını ve hakkını sömürmek, başka bir
ifadeyle "üretmeden tüketme hakkı elde etmek" demektir ki bu açık bir haksızlık ve bir nevi hırsızlıktır.
Faizle Selemin farkına gelince:
a- Faiz, malı önceden alıp parasını sonradan ödemek şeklinde olduğu için -vade farkından dolayıfiyatlar artıyor ve enflasyonu körüklüyor.
Selemde ise parayı peşin verip mal sonradan alındığı için fiyatları düşürüyor ve enflasyonu önlüyor.
b- Faiz, daha parasını ödemeden ve karşılığında bir şey üretmeden önce "peşin tüketim" yaptırıyor.
Böylece "borçlu yaşama" düzenini doğurup, ekonomik dengeyi bozuyor.
Selemde ise önce parası ödeniyor, tüketim sonraya bırakılıyor. Böylece hem üretime destek verilip
teşvik ediliyor, hem de "dengeli yaşama düzeni" kuruluyor.
c- Adil Düzen'deki Selem (Sipariş) Senedi "malı" temsil ediyor. Bugünkü senetler ise "para" yerine
geçtiği için mevcut para değerini ve alım gücünü otomatikman düşürüyor.
d- Faizli krediler; işletmeyi küçültür, üretimi düşürür ve işsizliği artırır. Selem kredisi ise tam aksine
işletme kapasitesini büyültüyor, üretimi artırıyor ve işsizliği önlüyor.
e- Selem senetleri zaten "Hamiline" (taşıyana) yazılı olduğu için icabında para gibi işlem görüyor.
Böylece selem yoluyla faizsiz kredi bulabilen hiç kimse, artık faizli krediye mecbur kalmıyor ve itibar etmiyor.
Yani sadece "selem müessesesi" bile faiz yuvalarını kurutmaya yetecektir. Bu nedenle "Atom
bombasıyla sarsamayacağınız Siyonist sömürü sistemini selem senediyle yıkabilirsiniz" sözü, asla
mübalağa olmayıp gayet ilmi ve insani bir gerçeğin ifadesidir.

Selem konusunun anlaşılması için, günümüzde pek çok insanın kafasına
takılan ve sıkça karşımıza çıkan: "Faizsiz bir düzende ihtiyaç duyulan krediler nasıl
ve nereden sağlanacaktır?" sorusunu yanıtlayalım.
Öncelikle şu üç hususu belirtmemiz gerekiyor:
1- Adil Düzen’de diğer ekonomik hizmetler yanında, kredi işlevini de yürütecek olan faizsiz bankalar
genellikle devlete ait hizmet kuruluşları olacaktır. Ve tabi isteyenler özel banka da kuracaktır. Ancak geçiş
sürecinde faizle çalışan özel bankalara ve yatırılan paralara devlet garantisi sağlanmayacaktır.
2- Karz-ı Hasen Kurumu olan devlet bankalarında, lüks ve gereksiz eşya ithal etmek veya “çeşitli
malları bolluk mevsiminde ucuza kapatıp ihtiyaç duyulduğunda pahalıya piyasaya sürmek” gibi yatırım ve
üretime dönük olmayan, sadece kâr amaçlı ticari krediler son bulacaktır. Krediler, sadece yatırım ve üretim
amaçlı girişimlere sağlanacaktır. Böylece “istihkarcılık-karaborsacılık” hortumlamacılık devri kapanacaktır.
3- Adil Düzen'de devlet elektrik, su, ulaştırma, savunma gibi temel hizmetleri yapmak ve makro planda
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ve ülke çapında genel kalkınma planları ve organize projeleri hazırlamak dışında, hemen her türlü yatırım ve
üretim işlerinin "Özel sektör" tarafından yürütülmesi esas alınacaktır. Bu nedenle kredi müessesesi daha bir
önem ve özellik kazanmaktadır
Yukarıda da vurgulandığı gibi Adil Düzen'de "Faizsiz Kredi"lerin kimlere ve hangi kriterlerle
verileceğini önemine binaen tekrar etmemiz yerindedir:
1- Kâr Ortaklığı anlaşmalarına.
a. Sermaye sahipleri tesisleri fabrikayı kurarak
b. Yöneticiler işletmecilik yaparak
c. İşçi ve ustalar emekleriyle katılarak
d. Banka ve şirket sahipleri tesis için gerekli hammaddeyi bularak
e. Devlet ise; kanalizasyon, elektrik ve telefon gibi altyapı, su ve elektrik gibi genel hizmetleriyle
destek çıkarak kurulacak "Kâr Ortaklığı" yatırımlarına yeteri kadar faizsiz kredi sağlanacaktır.
2- Hakkı Mükteseb Kredisi:
Elinde ihtiyaç fazlası parası olan kimseler, bunu faizsiz bankaya yatırırsa, bankada bıraktığı parasının
miktarı ve zamanı kadar kredi kullanma hakkı doğacaktır. Örneğin bankaya 1000 TL yatırıp 1 yıl bekleten bir
insan, başkalarının 1 yıl boyunca bu 1000 TL den kredi olarak yararlanmalarını sağladığı için - isterse kendi
parasından hariç bankadan 1000 TL kredi alıp 12 ay kullanacak veya toplam 12000 TL alıp 1 ay kullanma
hakkına sahip olacaktır. Böyle bir sistemde herkes, ileride kredi hakkı doğsun diye, birikmiş parasını
karşılıksız bankaya yatıracaktır. Bu İslam'daki "Karz-ı hasen" müessesesinin şimdi çağdaş ve evrensel Adil
Düzende devlet garantisi ve organizesiyle yürütülmesi anlamını taşır.
3- Emek Kredisi:
Özel ve tüzel kuruluşlar atölye ve fabrikalarında çalıştıracakları işçi sayısına göre, “özel emek kredisi”
alma hakkına sahiptirler. Bu daha fazla işçi çalıştırmak için işletmeyi ve üretimi artırmayı teşvik eden bir
unsur olacaktır.
4- Rehin Kredisi:
Elinde ürettiği ve o an satmak istemediği zirai malları veya sınai mamulleri bulunan kimseler isterlerse
bunları rehin bırakarak, değerinin yarısından fazla kredi alacaktır.
5- Adil Düzende, “her mükellefin devlete ödediği vergi” nispetinde ayrıca ilave kredi alma hakkı
doğacaktır.
6- Yatırım Projesi Kredisi:
Uygun projelerle bankaya başvuran müteşebbislere, bağlı oldukları meslek odalarından "Bu işe
ehildir" belgesini ve yine bağlı bulundukları ahlaki kurumdan "Bu kimse emindir" garantisini alıp
göstermeleri halinde -bu aynı zamanda onlara kefil oluyorlar demektir- kendilerine gerekli ve yeterli krediler
sağlanacaktır.

 ORTAKLIK EKONOMİSİNİN KAÇINILMAZLIĞI
Tarih boyunca ekonomik güçlükleri aşmak ve büyük işler başarmak için genelde iki yöntem
kullanılmıştır:
a - Bunlardan birisi Peygamberlerin getirdiği ve İslam’ın geliştirdiği "ortaklık" sistemi,
b - İkincisi de Firavunların uyguladığı ve bugünkü batının kurumlaştırdığı kölelik ve işçilik sistemidir.

[BAK: ŞEKİL-3 sh.199]
Davut AS’ın dilinden: "Zaten (mal ve emeğini ortaklık için) karıştıranların birçoğu diğerine
haksızlık ederler"44
"... Bundan fazla ise mirastan üçte birine ortaktırlar"45 gibi ayetlerden,
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"Allah'ın (nusret ve inayet) eli arkadaşlarına hıyanet etmeyen (şirket ve ticaret) ortaklarının
üzerindedir"46 gibi hadislerden, zülüm ve sömürü esasına dayanan kölelik ve işçilik sistemine karşı İslam’ın
adil ortaklık (şirket) yöntemini benimsediğini ve biçimlendirdiğini anlıyor ve İslâm hukukunda çeşitli şirketlere
(ortaklıklara) önemli bir yer verildiğini görüyoruz.
a- Şirketi mülk (Bağ, bahçe, arazi, arsa vb. mal ortaklığı)
b- Şirketi ihale (Halkın ortak malı sayılan sular, meralar, ormanlar)
c- Şirketi amal (Belirli işleri, o işten anlayan sanatkar ve işçilerin birlikte yapma ortaklığı)
e- Şirketi inan (Sermaye ve hizmet eşit, kabiliyet ve marifete göre farklı kazanç ortaklığı)
f- Şirketi muzarebe (Bir taraf sermayesini, diğer taraf sanat ve emeğini koyarak kurdukları kâr ve zarar
ortaklığı)
g- Şirketi Vücuh (Şöhret sahibi olan tanınmış ve ürünlerinin reklamı yapılmış birisinin, tanınmayan ve
meşhur olmayan bir kimseye ait malları satıp karşılığında kardan hisse alması)
h- Şirketi Muzaraa (Arazi sahipleriyle tarımdan anlayan kimselerin (çiftçilerin) yaptığı ziraat ortaklığı)
gibi çeşitli şirket (ortaklık)larla ilgili yüzlerce kural ve kavramın İslam bilginlerince çok ciddi ve ilmi
araştırmalar ve tartışmalar sonucu ortaya konulduğunu biliyoruz.47
Çağdaş kölelik rejimi olan bugünkü işçilik sisteminde ve vahşî kapitalizm düzeninde ise, servet
ve sermaye belirli ellerde birikir. Uluslararası büyük şirketler, dev tröstler, karteller her şeye hâkimdir
ve mal sahibidir. Nüfusun çok büyük çoğunluğunu oluşturan memurlar ve işçiler ise bu sistemde
patronların demokrat ve çağdaş köleleridir. Sözde işçi ve memurların haklarını savunan ve koruyan
sendika ve dernekler ise, emeği sömürülen ve ezilen kesimin havasını almak ve oyalamak için bir
emniyet supabı gibidir ve perde arkasında yine patronların emrinde ve düzenin güdümündedir. Adil
Düzenin ön gördüğü ortaklık sisteminde ise herkes mal sahibidir, kimse kimsenin sırtından
geçinememekte ve emeğini sömürmemektedir. Zira herkes fabrika ve işletmelerin ortağıdır. Ve
üretime katkısı nispetinde kazancı olacaktır.

Bu "ortaklık ekonomisi"nin beş temel girdisi vardır. Bu beş unsur birleşerek
işletmeyi oluşturur:
1- Genel hizmet (Uygun arsa kanalizasyon, elektrik, su gibi alt yapı hizmetleri, ulaştırma ve
haberleşme hizmetleri, imar, plan ve proje hizmetleri, hukuk ve noterlik hizmetleri, güvenlik ve koruma
hizmetleri, bilgi, belge ve mal depolama hizmetleri, denetleme, dayanışma ve hakemlik hizmetleri genellikle
devletçe sağlanır),
2- Tesis (Bina ve makine aksamı müteşebbisten; arazi ve arsa devletten),
3- Emek (Çalışanlar; işçi - memur, sanatkâr),
4- Hammadde (Fabrikada işlenecek madenler; pamuk, yün, şekerpancarı gibi hammaddeler)
5- İşletme: Fabrikayı yönetme, koordine ve organize etme, reklam pazarlama ve alım satım
işlerini yürütme.
Bu çeşit ortaklık işletmelerinde tesis sahiplerinin üretimden belirli bir yüzde oranında aldığı pay
"Kira"dır ve zarara katılmayacaktır. Emeğiyle bu işletmeye ortak olan işçi, memur ve sanatkârların yine
belirli bir yüzde olarak alacakları "Ücret" payı da zarara katılmayacaktır.
Ne var ki üretimin artması için daha fazla gayret ve hizmet gösterilirse, haliyle ücret payı da artacaktır.
Yani Adil ekonomik düzenin ortaklık sisteminde işçi ile işverenin çıkarları ortaktır. Adil Düzende işçi ile
işverenin menfaatleri de hedefleri de barışmakta ve uyuşmaktadır. Hâlbuki şimdiki kapitalist sistemlerde
menfaatler çatışmakta, birisi karını, ötekinin zararında aramaktadır.
Bu ortaklık işletmesine hammadde sağlayanlar ise yine o nispette üretimden yüzde payı alacaktır.
Devlet ise yukarıda sayılan "genel hizmetleriyle" bu ortaklığa katıldığı ve üretimi kolaylaştırdığı için belirli
bir yüzde payı alır. Bu "Katılım payı" bir nevi "vergi" sayılır, ama bu vergi devletin verdiği hizmetin
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karşılığıdır. Evet, başka çaresi yok, ya kapitalist kölelik düzeni yıkılarak, ortaklık sistemi kurulacak veya
insanlığın başı beladan kurtulamayacaktır. [BAK: ŞEKİL-4 sh.199]

 ADİL DÜZEN’DE VERGİ UYGULAMASI
Adil Düzen'de Vergi Sistemi şöyle olacaktır:
1- Tek cins vergi konulacaktır. O da "Servet ve üretim vergisi" olacaktır.
2- Gelirden ve ücretten vergi alınmayacaktır.
3- Para yerine "üretimin mal cinsinden " de vergi toplanacaktır.
4- Vergide vatandaşın beyanı esas alınacak, ama ancak o beyan edilen miktarı kadar sigortalı
yapılacak veya istimlak durumunda o beyan geçerli sayılacaktır.
5- (Maden işletmelerinden beşte bir, tabii sulanan ve az emek harcanan zirai gelirden onda bir,
masraflı ve modern ziraattan yirmide bir, servetten ve sınai mamullerden kırkta bir) gibi üretimden alınan
vergi payı anayasa ile belirlenmiş olacaktır.
6- Devlet kar ortaklığı yatırımlarından ise ayrıca vergi istemeyip sadece katılım payını alacaktır.
Bu konuyu biraz daha açmamız gerekiyor;
Şöyle ki; Bir toplumda ekonomik dengenin sağlanması ve korunması için “üretilen toplam malın,
tüketilen toplam maldan fazla olması gerektiğini” biliyoruz...
Bir ülkede hem herkesin yararlanacağı ve ihtiyaç duyacağı yol, su, elektrik, eğitim sağlık haberleşme
ve savunma gibi ortak hizmetlerin yürütülmesi... Hem de çocuk, hasta, sakat, ihtiyar, işsiz ve yoksullar gibi
hiç üretmeden devamlı tüketmek durumunda bulunan kimselerin... Ve asker, polis, işçi, memur ve diğer
hizmetlilerin ihtiyaç ve ücretlerini karşılamak üzere devlet " vergi" almak zorundadır.
İbn-i Hazm, "Akrabalara, yoksullara ve yolculara haklarını ver"48 ayetinin Hz. Ali (ra) tarafından
şöyle tefsir edildiğini açıklar:
"Zenginlerin serveti üzerindeki yoksulların hakları, onların bütün ihtiyaçlarını karşılayacak ve
insanca yaşam şartlarını sağlayacak genişliktedir. şayet bir ülkede, yoksullar ve işsizler aç ve sefilse
bunun sebebi zenginlerin ihmali ve devletin düzensizliğidir." 49
Said Alizade Hanefi ise devlet başkanının görevlerini sıralarken şunları söyler:
"ÜIkede hiçbir dilenci, borçlu, fakir, bakımsız ve sahipsiz kimse bırakmayacak tedbirleri almak
devletin asıl görevidir. Devlet ve hükümet başkanları her konuda adalet etmeli, zalimlerin zayıfları,
zenginlerin fakirleri ezmesine ve sömürmesine asla fırsat vermemelidir." Bu da ancak, İslamın
öngördüğü dengeli bir düzen ve adil bir vergi sistemiyle mümkündür. 50
"Vergi toplamanın gereği" üzerinde devletler ve sistemler arasında ittifak vardır. Asıl fark, bu verginin
nereden ve nasıl alınacağı konusundadır. Bu hususta genelde iki temel görüş ve uygulama vardır.
1 - Batıl ve kapitalist sistemlerde olduğu gibi, vergiyi gelirden ve nakit (para) olarak almak,
2 - Vergiyi servetten ve üretimden, "mal" olarak almak.
Bizim inandığımız ve savunduğumuz "Adil Düzen"de vergi "servetten ve üretimden" alınacaktır.
Mükellefin hazır parası yoksa ve istiyorsa "ürettiği maldan borcu kadar vergi ödeyebilme" kolaylığı da
sağlanacaktır. Çünkü maldan alınacak vergiler piyasada mal ve para darlığı oluşturmaz. Sermaye ve emek
sonucu üretilen mallardan, herkes tarafından bilinen kırkta bir gibi sabit oranda ve mal olarak alınacak vergi,
piyasadan aynı ölçüde para ve malın hazineye çekilmesi demektir ki bu durum piyasadaki fiyat dengesini
bozmaz.
Ancak, bugün olduğu gibi, verginin "gelirden ve ille de para olarak" alınması ve çok çeşitli vergi
türlerinin bulunması durumunda ise, piyasadan bir anda büyük miktarda para çekilecek demektir. Bu ise
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Verginin gelirden alınması ve faizlerin masrafa yazılması, zamanla servetin belli ellerde toplanmasını
ve tekelleşmeyi doğuracak, giderek "zengin daha zengin, fakir ise daha fakir" olacak, bu zulüm ve
dengesizlik çeşitli anarşi, ahlaksızlık ve ayaklanmalara zemin hazırlayacaktır.
Hâlbuki verginin servetten ve üretimden, hem de mal olarak alınması, servetin üst sınırını belirler.
Fazla servete fazla bakım ve onarım ve o nispette fazla vergi bineceğinden, bu durum servetin belli ellerde
birikmesini ve tekelleşmeyi önler. Sermaye ve üretim vergisi demek olan bu uygulama toplumda zenginle
fakir arasındaki adil dengeyi kuran ve koruyan tek sistemdir ve bu suretle:
"(Adil vergi olarak zekât emredildi) Ta ki (mal ve servet) içinizden sadece zenginler arasında
dolaşan bir nesne olmasın..."51 ayetinin hikmet ve hedefi de gerçekleşmiş olacaktır.
Adil düzende;
1- Verginin servetten alınması,
2- İcabında üretilen mal cinsinden de toplanması,
3- Vergi cinsinin, miktarının (% de oranının) ve ödeme zamanının belirli olması,
4- Yüzlerce değil, tek çeşit vergi bulunması...
Hem bugünkü vergi kargaşasını, hem vergi kaçakçılığını, hem de bir türlü başa çıkılamayan istismar
ve suistimallerin önlenmesi bakımından da ideal bir uygulamadır.
Vergi servetten ve üretimden alındığı için bunları saklamak ve gizlemek imkânı da yoktur. Ayrıca Adil
Düzende, "ödenen vergi nispetinde faizsiz kredi alma" durumu söz konusu olacağından herkes vergisini
fazlasıyla ödemeye özenecektir.
Ama vergi gelirden alındığında, çeşitli hilelerle geliri az göstermek, hatta zarar ve iflas göstermek
mümkündür. Hem zaten zenginler vergisini tamamen ödeseler bile, bunu, sonunda malı alan tüketicinin
sırtına yükleyeceklerinden yine ezilen fakir halk olmaktadır.
Üstelik Adil Düzende kişiler ödedikleri vergilerin en hayırlı hizmetlere gideceğinden emin
olduklarından, bunu ibadet bilerek ve uhrevi yatırım kabul ederek seve seve verecekler, vergi kaçakçılığına
tenezzül ve tevessül etmeyeceklerdir.
Adil ekonomide, üretilen ve ticareti yapılan her maldan, mükellef isterse kendi cinsinden vergi alınma
imkânı vardır. Koyundan koyun, buğdaydan buğday, gömlekten gömlek, ayakkabıdan ayakkabı,
buzdolabından buzdolabı, motordan motor alınması gibi... Vergilerin böyle her maldan ayrı ayrı alınabilir
olması, mallar arasındaki fiyat dengesini koruyacak ve o ülkede her cins maldan eşit miktarda eksilmiş
olacaktır. Böylece piyasadan sadece bazı cins malların veya paranın çekilmesi ve azalması söz konusu
olmayacaktır.
Her cinsten "maI" olarak alınan bu vergiler, ya muhtaç ve müstahak olanlara - ihtiyaçları varsa aynen
verilir. Veya malın para ettiği bir mevsimde satışa arz edilerek bütçeye gelir sağlanır ve elde edilen para
gerekli yerlere harcanır. Bu durum aşırı fiyat dalgalanmalarını önlediği gibi, piyasayı da canlandırmış ve
üretimi teşvik etmiş olur. Ve tabi isteyene vergisini nakit para olarakta ödeyebilme kapısı açıktır.
Ancak, verginin gelirden ve nakit olarak alınması durumunda ise bu kadar paranın piyasada çekilmiş
olacağını yukarıda arz etmiştik. Bu iş, genellikle üretilen malların satışa sunulduğu mevsimlerde
olacağından, piyasada oluşacak para darlığından ötürü mal fiyatları değerinden aşağı düşecek, üretici malını
çok ucuza elinden çıkarmak zorunda kalacaktır. Böylece üretici mağdur edilecek, vurgunculara ve
karaborsacılara fırsat doğmuş olacaktır. Çünkü ucuzluk mevsiminde çok düşük fiyatlarla malları toplayıp
depo edecekler ve ileride birkaç misli karla satışa çıkaracaklardır.
Malları böylesine ucuza kapatıp depolayan büyük sermaye çevreleri bu malları, ihtiyaç duyulan
mevsimlerde, çok yüksek fiyatlarla piyasaya süreceklerdir. Bu sefer memur ve işçi sınıfının alım gücü
düşeceğinden, devlet maaşlara zam ve ikramiyeler eklemek zorunda kalacak, bunu karşılamak için de ya
karşılıksız para basacak veya yeni vergiler koyacaktır. Bunlar da yine fiyatları artırmaktan ve enflasyonu
hızlandırmaktan başka işe yaramayacaktır.
Ve böylece gelirden ve para olarak alınacak vergiler devamlı pahalılığı ve enflasyonu
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körükleyeceğinden hayat çekilmez olacak, sanayi ve yatırım duracak, mecburi iç ve dış borçlanmalar ülkeyi
çıkmaza ve çöküntüye sürükleyeceklerdir.
Nakit (para) olarak ve gelirden alınan vergiler hem piyasada para darlığını, hem de malların ucuza
satılmasını netice verdiği için vurguncu ve fırsatçı tüccar bu ucuzluk mevsiminde bankalardan faizli kredi
alarak malları yok pahasına toplayıp, ileride yüksek fiyatlarla satması sonucu, bu sefer faiz oranları da hızla
yükselmekte ve artık parası olan yatırım ve üretim yerine faize ve kolayından kazanç yollarına yönelmekte ve
giderek ekonomik hayat körlenmekte ve kirlenmektedir. Halbuki maldan alınan sermaye vergisi ise üretici ile
tüketici arasındaki aracı karını en az düzeye indirdiğinden dolayı, bazılarının bedavadan köşeyi dönmesine
fırsat vermemekte, fiyatları dengede tutmaktadır.
Gelir vergisinin devlet bütçesi yönünden olumsuz bir neticesi de şudur: Kıtlık ve kriz yıllarında gelir az
olacağından toplanan vergi de az olacaktır. Oysa böyle yıllarda devlet daha fazla harcamaya gerek
duyacağından bütçe açığı ve dış borçlanma kaçınılmaz olacaktır. Halbuki Adil Düzende vergi, üretilen ve
satışa sürülen mallardan alınacağından, kıtlık yıllarında ise - daha çok para ettiği için piyasaya - saklanan
veya ithal edilen - mal sürümü artacağından, dolayısıyla devletin eline geçecek vergi miktarı bolluk yıllardan
fazla olacak ve böylece açık kapatılmış olacaktır.
Sermaye vergisi aynı zamanda insanları harekete ve üretime zorlar. Çünkü, sermaye sahipleri zarar
etseler bile, nisap miktarının altına düşmedikçe, her yıl vergi ödemek zorunda oldukları için, sermayelerini
boş bırakmayıp çalıştırmak ve çoğaltmak isteyeceklerdir. Bu durum ise haliyle paraya hız kazandıracak,
paranın hareketlenmesi de ekonomiyi canlandıracaktır.
Bugünkü düzende olduğu gibi, paranın piyasadan çekilip bankaya koyularak atıl hale getirilmesi ise
ekonomide durgunluğa yol açar ve ülkeyi çıkmaza sokar. Bundan kurtulmak için paranın durmaması, faizin
olmaması ve her türlü teşebbüs imkânlarının sağlanması ve teşvik edilmesi gerekir. Böyle olunca parası
olanlar ya kendileri sanayi ve yatırıma yönelecekler veya paralarını faizsiz olarak –Karz-ı Hasen- cinsinden
banka müteşebbislere borç vermek durumunda kalacaklardır.

Ülkede faiz ve enflasyon olmadığı için,

paraları değer kaybetmeyecek, devlet garantisiyle ve Allah rızası için verdikleri borç paranın ise vergisinden
kurtulmuş olacaklardır.
Veya sermayesi olanlar yatırımcı müteşebbislerle ortak olacak, karlarını bölüşeceklerdir. Zarar
etmeleri halinde ise biri sermayesinden, diğeri emeğinden kaybetmiş olacaktır.
Bazı kimseler faizin para hareketini canlandıracağını zannetse bile gerçek bunun tam aksinedir.
Çünkü parası olanlar, başkasına borç vermeyip kendisi de yatırım için riske girmeyip, faiz getirsin diye
parasını bankaya koyacağından ekonomik durgunluk baş gösterecektir. Bunun sonucu giderek mallar
pahalılaşır, enflasyon artar. Bu ise tekrar faizin yükselmesini ve karşılıksız yeni para basımını kaçınılmaz
kılar. Derken piyasa söner ve ekonomi çöker.
Verginin gelirden alınmasının diğer yıkıcı bir etkisi de şudur: Gelir vergisi, müteşebbisleri ve
mükellefleri, "vergilerini peşin ödeme" mecburiyetinde bıraktığı için - yani daha üretime geçmeden vergi
alındığı için - artık herkes işçi çalıştırmaktan ve yatırıma yönelmekten kaçınmakta, sermayesini ya ticarete
yatırmakta, ya makine ile üretimi tercih etmektedir. Bunun sonucu ülkede üretim düşmekte, işsizlik sorunu
baş göstermektedir. Neticede ise halkın satın alma gücü tabiatıyla azalacağından, üretilen mallar iç piyasada
müşteri bulamayınca mecburen dış pazarlara ihraç etmek için de devlet teşvik primleri ödemek zorunda
kalmakta ve hayali ihracatçılık ve fatura kaçakçılığı gibi çeşitli yolsuzluklar çoğalmaktadır.
Hâlbuki sermaye ve üretim vergisini esas alan Adil Düzende örneğin bir gübre fabrikası kuranlar ve
orada çalışanlar, o fabrika tamamlanıp üretime geçinceye kadar asla vergi ve prim ödemeyeceklerdir.
Ellerindeki sermayenin tamamı yatırıma ve üretime harcanacağından hem tesisler çok daha erken bitirilecek,
hem de o fabrika daha büyük bir kapasitede kurulmuş olacağından böylece daha çok üretim yapacaktır.
Yani o fabrika günde bin torba yerine, bin beş yüz torba gübre üreteceğinden, üç yüz kişinin yerine
beş yüz kişi çalıştırılabilecektir.
Devlet ise bu fazla üretimden - gübre olarak daha fazla vergi alacağından hem milli servet hem de
bütçe gelirleri birkaç misli artmış olacaktır.
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Üstelik bugünkü sömürü sistemlerinde olduğu gibi, bütçeler çoğu lüks ve israf olan "giderlere göre
gelir toplama" şeklinde hazırlanmayıp, Adil ekonomide "gelirlere göre verimli ve dengeli harcama"
prensibi uygulanacağından en kısa zamanda "Adil Düzen ve Refah Toplumu" doğmuş ve böylece "dünya
cenneti" kurulmuş olacaktır.
Şimdi ister istemez, Peygamber Efendimizin şu mübarek sözünü hatırlıyoruz. Buyurdular ki:
" Muhakkak hepiniz Cennete gireceksiniz. Ancak cennete girmek istemeyenler hariç..."
Sahabi sordu:
“Kim Cennete girmek istemez, Ya Resulullah?” Cevap verildi: "(Bakımını en güzel şekilde yapan
ve her ihtiyacını karşılayan merhametli) sahibinden (biraz yük taşımak zahmetinden kurtulmak için)
kaçan develer gibi (Allah'ın dininden) ve adalet düzeninden korkup "La İlahe İllallah demekten"
kaçanlar Cennetten kaçmış sayılırlar. 52

 ZEKÂT VE CİHAT (MİLLİ SAVUNMA) İRTİBATI
İslam’da zekât, devlete ödenecek bir vergidir. Bu zekât vergisini mükelIeflerden bizzat devlet toplar ve
harcamayı da yine devlet yapar... Zekâtın kimlere ve nerelere verileceğini bildiren ayeti kerime dikkatle
incelenirse, adil bir devletin hizmet ve harcama yapacağı bütün kesimleri içine aldığı görülecektir.
"Sadakalar (zekât vergileri) Allah tarafından bir farz olarak ancak fakirlere, miskinlere, onlar
üzerinde çalışanlara, kalpleri telif edilmek (barış ve adalet düzenine ısındırılmak) istenenlere,
kölelere, borçlulara, Allah yoluna ve yolculara mahsustur." 53
Bu ayet devlet bütçesinin nerelere ve nasıl harcanacağını da göstermektedir. Ayette sadakaların
(zekât vergilerinin) harcanacağı yerler gösterilirken önce dört sınıf için başta "Lam" harfi kullanılmış, geri
kalan dört sınıfın her ikisi için de başlarına ayrı ayrı "Fi" getirilmiştir. Yani, bu harfler yardımı ile zekât
vergilerinin üç ana bölüme ayrılacağını ve ayrı hükümlere tabi tutulacağını çıkarmak mümkündür.
Birinci bölüme giren " fakir, miskin ve müellefetül kuluba" paylarının bizzat kendilerine verileceği,
İkinci bölüme giren "köleler borçlular" payının kredi müesseseleri için kullanılabileceği,
Üçüncü bölüme giren "Allah yolunda ve yolcular" için emredilen kısmın ise kamu hizmetleri için
harcanabileceği hususunda görüş beyan eden âlimler vardır. 54
Ayette geçen Fakir; Geliri giderine yetmeyen, geçiminde güçlük çeken kimselerdir. Miskin ise, hiçbir
geliri bulunmayan yoksullardır. Bazı ayetlerin ifadesine göre fakirler çalışma gücüne sahip olmayan,
miskinler ise sermaye gücü bulunmayan kimselerdir. O halde devlet bütçesinden fakirlere geçim yardımı,
miskinlere de sermaye yardımı yapılır. Bu nedenle sağlıklı bulunsalar ve hatta bir işte çalışır olsalar bile,
kendisini ve ailesini geçindirmekte zorluk çeken yoksul vatandaşlarına yardım etmek devletin vazifesidir.
Ayette geçen "Amiline aleyha: Onlar üzerinde çalışanlar" vergilerin toplanmasında ve dağıtılmasında
çalışan bütün görevlileri ve hatta devlet hizmetinde bulunan tüm memurları içine alır... Zira Hz. Ömer, halife
olan Hz. Ebubekir'in (ra) geçimini temin için çarşıda ticaretle uğraştığını görünce, şurayı toplayarak kendisine
yetecek kadar bir maaş tayin ve takdir etmişlerdir. 55
"MUELLEFETÜL - KULUB:" Kalpleri İslam’ın barış ve bereket nizamına ısındırılmaya çalışılan veya
şerrini defetmeye uğraşılan kimselerdir. İbni Rüşt, İmamı Azam ve İmamı Şafii bu sınıfın her zaman
bulunacağı ve bu hükmün uygulanacağı görüşünde olduklarını söyler. 56
Prof. Hamidullah da Müellefetül Kulub fonunun "örtülü ödenek" cinsinden Müslüman toplum içinde
açılacak çeşitli gedikleri ve tehlikeleri önlemek ve İslami güçlendirmek için kullanılabileceğini savunur. 57
RİKAB kelimesi ise her türlü köleleri, esirleri, bunlar için ödenecek fidyeleri ifade eder.
Her çeşit sığınmacılar ve göçmenler için harcanan giderler de bu sınıfa dâhil edilebilir.
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GARİMİN: Çeşitli sebeplerle borç altına girmiş ve bundan kurtulma çarelerini yitirmiş kimselerdir. İflas
etmiş, deprem, sel, yangın gibi felaketlerle serveti elinden gitmiş kimseler de "Garimin" den sayılabilir.
Çeşitli suçlar ve cinayetler nedeniyle verilen diyet ve tazminatları (para cezalarını) ödeyemeyen ve bu
yüzden hapsedilen kimselerin borcu da bu kısımdan ödenebilir.
FİSEBİLİLLAH: Allah yolu demektir. Bu sınıfta en başta Adalet Nizamının kurulması ve korunması için
çalışan mücahitler, ordu ve asker için gerekli silah ve malzemeler, ilim tahsil eden öğrenciler ve ilim için
gerekli müesseseler, ayrıca hastane, çeşme, düşkünler yurdu gibi bütün hayır kurumları ve sosyal hizmetler
bu mana içinde düşünülebilir.
İBNİ SEBİL ise seyahat, ticaret ve ziyaret maksadıyla yola çıkan ve çeşitli nedenlerle parasız kalan
kimselerdir. Fakir düşen hacılar da bu sınıfa girebilir. Sokağa atılan sahipsiz çocuklarda bunlara katılabilir.
Zekât gelirlerinin verilmesi emredilen bu sekiz sınıf, bir devletin harcama yapacağı bütün kesimleri
içine alır. Bu nedenle zekât devlet eliyle toplanan ve harcanan bir vergi olmaktadır.
Evrensel hukuk kurallarına dayanmayan ve adil olmayan bir düzende, sömürü ve zulmün hakim
olduğu bir dönemde, inanan insanların Adaleti hakım kılmak ve zulmü ortadan kaldırmak için gayret etmeleri
ve bunun için de her şeyden önce disiplinli ve düzenli bir Cemaat ve teşkilat haline gelmeleri şarttır.
İşte bu durumda Müslümanlar zekâtlarını adil devletin çekirdeği olan bu hizmet teşkilatına vermek
durumundadır. Çünkü fiili ve fikri işgal dönemlerinden kurtuluş ancak böyle mümkün olacaktır.
İşte bu kurtuluş hareketinin asıl bütçesi ise şuurlu Müslümanların verecekleri zekâtlardan oluşacaktır.
Ve başta cihadın amacına ulaşması olmak üzere ayette emredilen sekiz sınıf için yapılacak harcamalar bu
fondan karşılanacaktır. Böylece teşkilat mensupları arasında bir huzur ve güven ortamı da sağlanacaktır.
Zekat verecek zenginlikteki şuurlu Müslümanların zekatlarını cihat teşkilatına vermelerinin dünyevi ve
uhrevi faydalarından bir kısmı şunlardır:
1- Mükellef ve zengin Müslümanlar hem farz kılınan zekât borcundan kurtulmuş, Allah'ın rahmet ve
bereketine kavuşmuş olurlar.
2– Hem de, böylece kurtuluş davasına maddi katkıda bulunmuş olduklarından ayrıca cihat sevabı da
kazanmış olurlar.
3- Yakınlarından, tanıdıklarından, fakir ve yoksul kimselere veya öğrencilere zekatı bizzat vermek
yerine, bunların isim ve adresini bildirerek teşkilat eliyle gönderilmesi:
a- Zekat vereni riyadan ve başkasına üstünlük taslamaktan,
b- Zekat alanı ise mahcubiyetten ve minnet altında kalmaktan kurtarır.
4- Yardımların teşkilat eliyle yapılması insanların kalbini Hak davaya ısındırır ve bağlılıklarını artırır.
5- Zekâtları hizmet ve hayır teşkilatına vermekle aynı zamanda Adil bir Devlet Düzeninin
vatandaşlığına da alışılmış olunur. Zira zaten Adil Devlet Düzeninde bütün vergiler devlete ödenecektir.
Kurtuluş mücadelesi sırasında cihat teşkilatına zekât verilmez diyenlere ise şu sorulur:
Zekatın verileceği sekiz sınıftan birisinin de ayette geçen "Fisebillilah" (Allah yolu için) olduğu, Allah
yolundan da her şeyden önce ülkenin her türlü işgalden kurtarılması ve tam bağımsızlığa kavuşulması için
yapılan “cihad”ın anlatıldığı üzerinde İslam uleması ittifak etmiştir. Bu nedenle hürriyet ve hukuk düzenine
kavuşmak üzere yola çıkan bir harekete katılmak ve katkıda bulunmak dini ve insani bir vecibedir.
Eğer bu yapılanlar cihat kapsamına girerse-ki öyledir. O takdirde zaten şüpheler ve itirazlar yersizdir....

 ADİL DÜZEN’DE SOSYAL GÜVENLİK PROGRAMLARI
Önce Sosyal Güvenlikle ilgili esaslarımızı sıralayalım:
1- Sigorta ve emeklilik için ayrıca para ödemeksizin her vatandaş sigortalı sayılacaktır. Bu giderler
milli gelirle orantılı olarak bütçeden karşılanacaktır.
2- İşsizlik ve emeklilik durumunda herkesin yaş tahsil, hizmet ve ehliyet esasına göre ne kadar maaş
alacağı katsayı ile belirlenmiş olacaktır.
3- İşsizlik ve emeklilik isteğe ve dilekçeye göre olacak, vatandaş istediği zaman ayrılacaktır.
4- Emekli olan "Devletten Emek Kredisi alma" hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Çünkü bu kredi işçi
çalıştırsın diye firmalara teşvik olması ve işsizliğin azaltılması için sağlanmaktadır.
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 NAFAKA SİGORTASI
Nafaka; Kur'anda sıkça anlatılan ve biri birlerine varis olacak kadar yakın akrabalar arasında gerekli ve
geçerli olan "ailevi ve yarı resmi" bir "mecburi bakım sigortası" gibidir.
Bu "nafaka" kurumunun günümüz şartlarına ve ihtiyaçlarına uygun yeniden yapılanması ve bir nevi
resmiyet ve işlerlik kazandırılması ve Kur'anın öngördüğü biçimde bir etkinliğe kavuşturulması kanaatimizce
önemli ve gerekli görülmektedir.
Nafaka, fıkıh ıstılahında (İslam hukuku dilinde) kişilerin bakmakla yükümlü oldukları fakir ve çaresiz
kimselere, asli ihtiyaçlarını karşılamak üzere verecekleri mal ve paradır.
Bu kimseler:
a- Kişinin bakımına muhtaç olduğu hanımı ve çocukları: Hanımların, örfe ve adetlere uygun bütün
ihtiyaçlarının karşılanması ve yine çalışıp kazanma şartlarına ve imkanlarına kavuşuncaya kadar, çocukların
bakımı babaya aittir. Hatta durumu iyi olan ve zengin sayılan kimseler hanımları için hizmetçi tutmak ve
onların ücretini vermek zorundadır.
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Her hangi bir sebeple boşanan kadınların iddet bekleme süresince

nafakası da kocasına aittir.
b- Usul: Baba, dedeler, anne ve büyükanneler... Şayet mağdur ve muhtaç bulunursa bunların
nafakası evlatlarına ve torunlarına aittir.
c- Füru: Evlat ve torunlar da çalışıp kazanacak seviyeye gelinceye kadar baba veya dedelerinin
onlara bakması zorunludur.
d- Havaşin: Fakir ve mağdur olup da kendilerine bakacak, usul ve füru'u (evlat veya babaları)
bulunmayan amca, hala, dayı, teyze ve yeğen gibi insana nikahı düşmeyen akrabaların nafakaları da en
yakınları tarafından karşılanacaktır.
e- Köleler ve cariyeler: (Erkek ve kadın hizmetçilerin) nafakası da efendilerinin ve ev sahiplerinin
üzerinedir.
f- Kişilerin mülkiyeti altındaki hayvanların ve ağaçların bakımı ve korunması da kendilerine aittir.
Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, kapitalist sistemlerde ve günümüzdeki diğer beşeri düzenlerdeki resmi
ve özel, çeşitli sigorta kurumlarının yerini İslam nizamında "İnfak" müessesesi almaktadır.
İnfak, pek çok kimsenin zannettiği gibi, sadece zenginlerin fakirlere, gönülleri isterse verecekleri bir
sadaka değil, kişilerin mağdur ve muhtaç olan ana - baba ve çocuklarına, hanımlarına, yakın akrabalarına ve
diğer yakınlarına ödeyecekleri disiplinli bir harcamadır.
Bugün ki sigorta sisteminde, sadece toplumun belli bir kesimi ve daha önce uzun müddet pirim
ödeyenler sigorta kapsamına alındığı halde, İslam’ın infak uygulamasında bütün muhtaç ve mağdurlar, hatta
sahipsiz ve korumasız hayvanlar ve ağaçlar bile hayatlarını huzur ve emniyet içinde geçirebilecekleri, yani
yeme, içme, giyinme barınma ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarının karşılanacağı bir ortama kavuşmaktadır.
Nafaka, müslümanların yakınlarına ve akrabalarına kendi mallarından verdikleri bir hisse olmaktan
ziyade "mükelleflerinin, aslında devlete ödemeleri gereken kazanç payının, bizzat kendileri tarafından
müstahaklara dağılmasıdır." Çünkü zaten devlet bütün ihtiyaç sahiplerine bakmak ve nafakalarını
karşılamak zorundadır. Mükellefler ise devlete vergi ödemek durumundadır.
"Nafaka" ve "İnfak" konusunda, Kur'an’da ellinin üzerinde ayet vardır.
Bu ayetler dikkatle incelendiğinde şu esaslar ortaya çıkmaktadır:
1 - Toplum hayatında özelikle fakir ve kimsesizlerin zaruri ihtiyaçlarının standartlara uygun olarak
karşılanması ve insan onuruna yaraşır bir sosyal dengenin kurulması esastır.
2 - "Nafaka"ların kimler tarafından, hangi kesimlere ve ne ölçüde verileceği? kanunla tespit edilmeli ve
uygulamalara resmiyet kazandırmalı ve hükümetlerin infak işlerinin düzenleme ve denetleme yetkileri
olmalıdır.
3 - Adil Düzende herkesin hayatı sigortalıdır. Sigorta hizmetlerinden yararlanmak için önceden pirim
ödemek şartı yoktur... Onurlu ve huzurlu bir yaşam garantisine kavuşmak için "insan" olmak kafidir.
"Allah muhsinlerin (İyilik sahiplerinin) ecrini zayi etmez."
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"Küçük (olsun) büyük (olsun) her türlü infak yapmaları, bir vadiyi geçmek ( gibi Allah yolunda
yorulmaları) mutlaka onların lehine yazılır ki, yaptıklarının en güzeli ile karşılık görsünler )"59
"Hayırdan ( Yararlı ve değerli maldan) her ne infak ederseniz Allah mutlaka onu bilir."60
"İnfak ettiğiniz her hayrın (dünyevi ve uhrevi sevabı ) kendiniz içindir. Çünkü yalnız Allah'ın
rızasına ulaşmak için veriyorsunuz. Hayırdan yaptığınız her türlü infak size tas tamam verilir ve asla
haksızlığa uğramazsınız"61 gibi ayetlerde infak edilen şeylerin:
a - Bunun hayırdan sayılması için helâlden kazanılmış, kıymetli ve ihtiyaç giderici şeyler olmasına,
b - Bu nafakaları alan kimselerin de bunları içki, kumar ve fuhuş gibi gayri meşru yollara ve israfa
harcamamasına,
c - Yapılan infakların sahiplerince yazılıp gayri resmi bir özel tutanak halinde saklanmasına,
d - Devletin de bu infak harcamalarını bir düzene sokmasına ve yapılanlardan haberdar olmasına,
e - İnfak sahiplerine de yaptıkları harcamalar nispetinde devlet hizmetlerinde özellik ve öncelik
tanınmamasına işaret vardır...
Hak dini ve hayır düzeni olan İslam, sağlam aile yapısına ve akrabalık bağlarına özel bir önem
vermiştir. Bu işi şefkat, merhamet ve uhrevi sorumluluk gibi sadece manevi disiplin kuralları ile kayıtlı
bırakmamış, "Nafaka" gibi çok ciddi ve resmi bir sigorta kurumu geliştirmiştir. Toplumda muhtaç ve mağdur
durumda olanların mutlaka evlat, torun, kardeş, yeğen, amca, dayı gibi bir yakınının bulunacağı için, maddi
durumu iyi olan bu yakınları tarafından korunmaya ve bakılmaya mecbur tutulacağı "İnfak sigortası"
sisteminde, Komünist ve Kapitalist rejimlerin başa çıkamadığı pek çok ahlaki ekonomik ve sosyal sorun
kendiliğinden halledilmiş olacaktır. [BAK: ŞEKİL-5 sh.66 ve ŞEKİL-5a sh.37]
Yeri gelmişken şu hususu özellikle belirtmek isterim: İnfak sigorta sistemi ancak Adaletin tam olarak
uygulandığı bir düzen içinde başarıyla tatbik ve takip edilebilir. Faizsiz kredi düzeninin ve tek çeşit vergi
zekat sisteminin kurulduğu... Ahlaki, siyasi, ilmi ve ekonomik kurumlardan hiçbirinin diğerine tahakküm
etmediği, hepsinin adil ve evrensel bir hukuk rejimi içinde irtibat ve ittihat halinde kendi görev ve
sorumluluklarının bilincinde olduğu... Ülkede yaşayan herkesin can, mal ve namus emniyetinin, din ve
düşünce hürriyetinin korunduğu mutlu bir düzende uygulanacak "Nafaka sigortası" rahmetle resmiyeti,
kurbiyet (akrabalık) la sorumluluğu birleştiren ve barıştıran Kur’ani bir emir ve uygulamadır. 62
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Tevbe: 120 - 121
Bakara: 273
61 Bakara 272
62 Ö. Nasuhi Bilmen, Hukuki İslamiye İstılahı Fıkhıyye Kamusu. C. 2 Sh. 444 - 514 - 6. Kitap: Nafaka Bölümü Prof.
Osman Eskicioğlu. Kur' ana Göre İslam Ekonomisinin Esasları İzmir 1977. Teksir. C.1, '. Bölüm Sh. 122 - 130
60

4. VERESİYE (Üretmeden
4- SELEM (Para peşin mal
tüketme) YAŞAMA SİSTEMİ veresiye) SENEDİ DÖNEMİ

4. BORÇ ESARETİ VE
SÖMÜRÜ DÜZENİ

ŞEKİL - 5

3. PARALI-PİRİMLİ
SİGORTA SİSTEMİ

3. FAKİRLİK
a. Yoksulluk
b. Dengesizlik

3. DAYANIŞMA (Nafaka)
SİGORTASI SİSTEMİ

2. YATIRIMA ORTAKLIK
SİSTEMİ

2. TEKEL SERMAYESİ

2. İŞSİZLİK VEYA KÖLE
STATÜSÜNDE İŞÇİLİK

1. FAİZSİZ KREDİ SİSTEMİ
(KARZ-I HASEN)

ÇÖZÜM

1. FAİZ VE SÖMÜRÜ
DÜZENİ

NEDENİ

1. ENFLASYON
a. Fiyat Artışı
b. Karşılıksız Para Arzı

PROBLEM

EKONOMİK SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI
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PROBLEMLERİN
TEZAHÜRLERİ

ZİLLET VE
SEFALET
SİSTEMİ

NEDENLERİ
EMPERYALİZMİN
VE SİYONİZMİN
KURUP
YÜRÜT T ÜĞÜ;
KÖLE DÜZENİ

ÇARELERİ

ADİL DÜZEN
DÖNEMİ

 SOSYAL GÜVENLİĞİN
YET ERLİ OLMAMASI

ADİL DÜZEN'E
GEÇİŞ SÜRECİ
MANEVİ VE MADDİ
KALKINMA HAMLESİ

FAİZİN
YAYGINLAŞTIRMASI

ADİL EKONOMİK
DÜZEN PROJELERİ

2- FAKİRLİK VE
GEÇİM DARLIĞI

HAKSIZ VERGİ
UYGULAMASI

 "GARDİYAN DEĞİL
GARSON DEVLET,
KUTSAL DEĞİL SOSYAL
DEVLET" ZİHNİYETİ

3- PAHALILIK VE
PARASIZLIK

KARŞILIKSIZ PARA
BASILMASI

MİLLİ RASYONEL
KALKINMA
ST RAT EJİLERİ

4- ENFLASYONUN
AZMASI

PARA DEĞERİNİN
T ALİMAT LA
DÜŞÜRÜLÜP
AYARLANMASI

İNANÇLI
KADROLARIN İŞ
BAŞINA GET İRİLMESİ

5- İŞSİZLİK VE
ÇAĞDAŞ KÖLELİK
UYGULAMASI

BUGÜNKÜ BANKA VE
KREDİ SİST EMİNİN
SÖMÜRÜ T UZAĞI

İRFANLI VE İNSAFLI
İNSAN
YET İŞT İRİLMESİ

6- SÖMÜRÜLME
ÇARKI

 DÜŞÜK ÜCRETLİ İŞÇİLİK
SİSTEMİ İLE ÇAĞDAŞ
KÖLELİK DÜZENİ
KURULMASI

KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
VE YAYGIN REFAH
DÖNEMİ

1- AÇLIK VE
SEFALETİN ARTMASI
(Avrupa'da ürünler
imha ediliyor,
Afrika'da milyonlarca
insanın açlığı)

İstatistikler: İşçi ve
Memurun vergideki
payının %66 iken,
M.Gelirdeki payı %15
de kalmaktadır.
7- GELİR
DAĞILIMINDAKİ
DENGESİZLİĞİN
ART MASI
8- ULUSLARARASI
DENGESİZLİK VE
SİYONİST SÖMÜRÜ
ÇARKI
9- DIŞ BORÇLARLA
ÜLKELERİN ESİR
ALINMASI
10- SOSYAL
PATLAMALARA ZEMİN
HAZIRLANMASI

11- SAVAŞLARIN
ÇIKARILMASI
12- GERİ KALMIŞLIK
13- RÜŞVET VE AHLAK
BOZUKLUĞUNUN
TOPLUMU
YOZLAŞTIRMASI

ŞEKİL – 5a
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 Toplumsal İnfilakın Çaresi; İNFAK KURUMLARI VE MARAZLILARIN
ADİL DÜZEN TAKINTISI
İnfak, “NEFK” kökünden türetilmiş olup, meşru ve makbul yollarla sahip olunan malını,
Allah rızası için muhtaç ve mağdurlara ve ihtiyaçlarını karşılayıcı oranda harcamak
anlamındadır. Hukuken bakmak zorunda olduğu, ana-baba ve akrabalarına sahip çıkmaktan,
Hak hâkim olsun ve Adil bir düzen kurulsun diye Allah yolunda cihada harcamaya kadar,
Kur’an-ı Kerim’de yetmişten ziyade ayette infak kavramı bulunmaktadır. Toplumda soysal
adalet dengesinin korunması için, Hz. Peygamber Efendimizin (S.A.V) bütün dul ve yetimleri
devlet himayesine aldığı (Buhari, Zekât, 18 - Müslim, Feraiz 14) Hz. Ömer’in ise bu
uygulamayı resmileştirip kanunlaştırdığı aktarılır. Parayı ve serveti, istihdam alanları
oluşturacak ve üretim yapacak yatırımlardan çekip bankalarda yığmak veya altına bağlayıp
yastık altına koymak anlamındaki “Kenz” dinimizde yasaklanmıştır. (Tevbe Suresi 35. ayet
ve Bak: Gazali-İhya 4. Cilt, sh. 91-95) Çünkü Kur’an’ın açık beyanına göre, varlıklı
Müslümanların mallarında yoksulların ve muhtaçların da hakları vardır. (Zariyat: 51, Meariç:
24-25)

Ancak “İnfak” kavramı, Kur’an’da 5 ayrı sınıfta kurumlaşmıştır, bunların
“hüküm”leri de “hedef”leri de farklıdır.
Bunlarla ilgili ayet ve hadislerin hepsini aynı kategoriye koymak, özel fazilet
tavsiyelerini bile genel farziyet emirleri gibi sunmak yanlıştır. Ve hele komünist öğretilerden
etkilenip ve İslamiyet’i komünizmi meşrulaştırmaya alet edip, infak kavramını keyfince
yorumlamaya kalkışmak; ve hızını alamayıp Ebu Zerr Gıffari gibi birkaç mübarek sahabenin
icraat ve içtihadını öne çıkarıp, başta Aşer-i Mübeşşere ve 4 büyük halife efendilerimiz
olmak üzere Sahabe-i Kiramın çoğunluğunu “mal ve servet sahibi olmuşlar” diye kınamaya
ve karalamaya kalkışmak tam bir sapkınlık ve taşkınlıktır. Bu dini bize nakleden, bu uğurda
gösterdikleri feragat ve fedakârlıkları Kur’an’da övülen Sahabe-i Kiramı zan altında tutmak,
İslam’ın temeline dinamit koymaktır.

Kur’an’a göre başlıca infak kurumları ve vasıfları:
1- ZEKÂT:
“(Felah bulan ve kurtuluşa ulaşan mü’minler) zekât (verecek duruma gelmek) için çalışanlar (ve
mali sorumluluklarını kuşananlardır)” (Mü’minun Suresi 4. ayet) yanında 50 kadar ayette, namazdan
hemen sonra emir buyrulmaktadır. Zekât; devlete ve millete karşı sadakatini ve mali sorumluluk bilincini
gösteren bir İslam vatandaşlık vergisidir. Zekâta “sadaka” vergisi denmesi de bu yüzdendir. Tevbe suresi 60.
ayette, devlet tarafından toplanan zekât vergileriyle, toplumdaki tüm ihtiyaç kesimlerini kapsayacak şekilde,
belirtilen 8 sınıfa hizmet verileceği beyan edilmektedir. Zekât vergisinin; servet ve üretimden kırkta bir, pahalı
ve masraflı ziraattan yirmide bir, tabii ve kolay tarım ve tahıl ürünlerinden onda bir, devlete ait arazideki
maden işletmelerinden beşte bir oranında alınması hadislerle ve icmai ümmetle sabittir.

Zekât’ın Vasfı: Resmi’dir, geneldir ve her zaman geçerlidir.
Zekât’ın Hükmü: Farziyet kapsamı içindedir.
2- ENFAL: Cihat sonucu elde edilen ganimetlere enfal denir. Enfal Suresi birinci ayetiyle
kesinleşmiştir. Ganimetlerin beşte biri Allah ve Resulünün, yani devlet hazinesinindir. “Darul Harp”
şartlarında, hak ve adalet hâkim olsun diye yapılan cihat ortamında, hatta kâfir ve düşman kurumlarla faizin
bile geçici olarak caiz sayıldığı, teşkilat eliyle Müslümanlara bir takım imkân ve fırsatların sağlandığı
durumlarda, elde edilen kazanımlar “Enfal” hükmündedir ve beşte birinin hayır ve hizmet için ayrılması
gerekir.

Enfal’in Vasfı: Siyasidir, özel dönemlerde geçerlidir.
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Hükmü: Cihat ve teşkilat disiplini için mecburiyettir.
3- İNFAK: Zekât vergisi dışında, malını ve parasını, Allah rızasını arayarak muhtaç konumda
olanlara ve yine cihat ve milli savunma amacıyla harcama gayretidir.

İnfak: Genel olarak; 1- Ailevi ve hukuki, 2- İçtimai ve ahlaki olmak üzere iki çeşittir.
İnfakın vasfı: Ailevi yardımlaşma ve içtimai dayanışma ve paylaşma müessesesidir.
Ölçüsü: Muhtaç ve mağdurların ihtiyaçlarını giderecek nispettedir.
Hükmü: Vucubiyettir. Gerekirse ve ihtiyaç görülürse, kendi ihtiyacından fazlası, aynen
hicret eden Muhacirlere, Ensarın yaptığı gibi, seve seve verilecektir. Ancak bu durum
umumi değil hususi süreçler ve gereksinimler için geçerlidir.
4- İSÂR: Başkalarını kendisine tercih etme, kendi ihtiyacı varken bile, elindekileri din kardeşlerine
verebilme özelliğidir. İsâr kavramı Kur’an-ı Kerimde dört yerde geçmektedir. (Yusuf: 91, Taha: 72, Naziat: 38,
A’la: 16)

İsâr, cömertlik ve civanmertliğin en yüksek zirvesidir.
Vasfı: Yüksek bir feragat, örnek bir uhuvvet prensibidir.
Hükmü: Fazilettir.
5- FITRA: Yaratmak ve yarıp açmak anlamına gelen “Fatır” kökünden türetilen iftar, orucu açmak
manasındadır. Ramazan orucunu tutmaya ve bu mübarek ayın feyzü bereketinden yararlanmaya muvaffak
kılınmanın bir şükür ifadesi olarak fakirlere verilen özel sadakaya da “Fıtra” denir, Türkçemizde Fitre olarak
telaffuz edilir. Şafii, Maliki ve Hambelilere göre fıtra vermek farz, Hanefilerde ise vaciptir. Fıtra miktarı,
Resulüllahın döneminde yaygın olan, buğday, arpa, hurma ve kuru üzüm gibi yiyeceklerden bir sa’ (3 kg)
nispetindedir. Bu yiyecek cinslerini, yoğunlukla yetiştirilen bölgelere göre, zeytin, incir, kayısı, peynir ve
pestile gibi çeşitlendirmek de caizdir. Artık zenginler, aile bireyleri başına 100 TL (3 kg iyi hurma), orta halliler
50 TL (3 kg kaliteli kuru üzüm), dar gelirliler 20 veya 10 TL fitre vermeleri tavsiye edilir; böylece fakir ve
düşkünlere bayram sevinci yaşatmaları hedeflenir.

İslami esasları, çağımızın ihtiyaçlarına yanıt verecek programlarla ortaya koyan en
önemli ilmi hazırlık “ADİL DÜZEN” projesidir. Böylesine ilmi, İslami ve insani temellere göre
şekillenmiş bir sistem bütünlüğü içinde başka bir proje hazırlanmış değildir.

Bazı prof.ların karavana sıkmaları
Prof. İsmail Kara, Star Gazetesinden Fadime Özkan ile yaptığı röportajda (13 Ağustos 2012):
“İslamcılıktan vazgeçmek Erbakan’ın başlattığı bir şeydir. Refah Partisi’yle başlayan süreç
İslamcılıktan vazgeçme süreci olarak rahatlıkla okunabilir. 1991, 1994 ve 1995 seçimlerinin
propaganda metinlerine ve afişlerine bu gözle bakan bunu açıkça görecektir. AKP bu manada
terkedilmiş bir İslamcılığı terk etti. Küçük bir hatırlatma daha: Şu anda İslamcılık tartışmasını farklı bir
şekilde yürütenler o süreçte Erbakan’ın yanında olan, danışmanlığını yapan, konuşma metinlerini
yazan, adil düzen toplantılarına katılan kişilerdir” gibi muğlak ve yuvarlak sözlerle Erbakan’ı ve Milli
Görüş davasını karalamaktan sıkılmamıştır. Bu zavallılar, dünyaya hükmeden Siyonist Yahudilerin yüzde biri
kadar olsun, Erbakan’ı anlamamıştır. “Adil Düzen” programlarının ne denli ilmi, İslami, Kur’ani ve insani bir
hazırlık olduğunun farkına bile varamamıştır; İsmail Kara gibileri bu projelerin yanlışını ve noksanını ortaya
koyamamıştır.
İmamı Eş’ari meşhur “Makalat”ında bozuk fırka ve taifelere “İslamiyyun-İslamcılar” tabirini
kullanmakta; böylece onların “Dine teslim olmayıp, Allah’ın rızasını ve ahiret hayatını aramayıp, İslam’ı
kendi kuruntu ve çıkarlarına uydurduklarına” dikkat çekmeye çalışmaktadır. “İslamcılık” şayet “din

istismarcığı ile makam ve menfaat avcılığı yapmak ve şahsi ideolojileri, heves ve hedefleri
için manevi değerleri kullanmak” ise, rahmetli Erbakan böyle bir bayağılığa hiç bulaşmamıştı ki,
sonradan bırakmış olsun. Yok, eğer “İslamcılık” diye, “dine bütünüyle ve samimiyetle bağlılık ve
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hayatını İslami ve insani gayelere adamaklık” kastediliyorsa, Erbakan’ın bundan vazgeçtiğini
söylemek, ya şaşı bakışlı bir akıl ve anlayış kısırlığıdır veya hâkim ve hain Siyonist odaklara yaranmak için
şeytanlık damarıyla yapılan bir iftiradır. Eğer böyle ise, Prof. İsmail Kara soyadı gibi vicdanını da
karalamıştır. Yoksa İsmail Kara; Zaman yazarı Mümtazer Türköne gibi: “Hayatımızı ve Dünyamızı,

bütün kurum ve kurallarıyla İslam’a göre şekillendirmek amacını ve bu uğurdaki çabaları
(cihadı) kapsayan bir kavram olarak “İslamcılığın artık ölüp bittiğini, ABD ve AB’nin ve
Yahudi Lobilerinin himayesinde İslamiyet’in bir kültür (gelenek ve görenek) olarak
yaşanması gerektiğini” ima eden Fetullahvari, “ılımlı-Protestanlaşmış İslam” safsatasına mazeret ve
meşruiyet mi aramaktadır?
Son zamanlarda, Ali Bulaç, İsmail Kara, Mümtazer Türköne gibi yazarların, birden bire, “İslamcılığı
gündeme taşımaları ve bu bahane ile rahmetli Erbakan’a sataşmaları” bize “Erbakan’ı siyaseten

öldürüp gömmek yetmez, üzerine beton dökmemiz lazım” diyen Siyonist Yahudi stratejisini
hatırlatmıştı ve şimdi bu yerli çömezleri eliyle herhalde, o “beton dökme” işlevini tamamlamaya çalıştıkları
sırıtmaktaydı. Kusun beyler kusun, kusmuğunuzu yalamanız yakındı!
Şimdilik bu Zevat’a şu ayeti kerimeleri hatırlatmak lazımdı:
8. “Siz kesinlikle, birbirine muhalif (çelişkili, aykırı, tutarsız) bir söz (ve tavır) içindesiniz.”
9. “Ondan çevrilen (Haktan ve hayırdan yüz dönderip dünyalık beklentilere ve benliğe yönelen,
hikmet ve hakikatten) çevrilir.”
10. “Kahrolsun ve belasını bulsun o “zan ve tahminle yalan söyleyenler.”
11. “Ki Onlar “bilgiçlik kılıflı derin bir gaflet kuşatması” içinde (gerçeklerden) habersizdirler.”
(Zariyat: 8-11)

 FAİZE NİÇİN KARŞIYIZ?
Kapitalizmin mikropları ve kanser urları faizden doğmaktadır. Bakınız, Robert Kohl'un doktora tezi bir
cümledir : "Tüberküloz (verem) hastalığının sebebi kohl basilidir."
Ülkemizde de, Milli Görüş'ün dışındaki bozuk zihniyetlerin sahiplendikleri ve sürdürmek istedikleri bu
kapitalist köle düzeninin ise "5 mikrobu" vardır.
1 - Katmerli faiz.
2 - Haksız vergi.
3 - Karşılıksız para basan darphane.
4 -Yabancı paralar karşısında Türk Lirası’nın değerini düşüren Kambiyo sistemi.
5 - Halktan ucuz faizle topladığı mevduatları bir avuç zengine kredi olarak pompalayan bozuk Banka
düzeni.
Bu beş mikroptan da haliyle şu hastalıklar zuhur etmektedir.
1 - Devamlı artan fiyatlar, pahalılık, yani enflasyon.
2 - Yeni yatırımların, fabrika ve iş imkânlarının açılamaması yüzünden giderek çoğalan işsizlik.
3 - Tekelleşme, banka, fabrika, piyasa, medya (gazete, tv.) gibi tüm imkânların Siyonist sömürü
merkezlerinin eline ve emrine geçmesi.
4 - Genel ahlakın bozulması, insani ve İslami değerlerin yozlaşması; hırsızlık, huysuzluk ve
hayasızlığın yaygınlaşması ve namusların sokağa atılması.
5 - Devlet kurumlarının ve adalet mekanizmasının felç olması sonucu MAFİA'ların ortaya çıkması ve
toplumun yeraltı dünyasından medet umması.
6 - Ve nihayet anarşik olayların ve sosyal patlamaların toplum düzenini temelinden sarsması ve bütün
dengelerin yıkılması.
Nasıl ki "Kötülük kötülükleri doğurur" gerçeğince bir adam içki içse zamanla kumara da alıştırılır.

71

Kumar oynayan haliyle evinden uzaklaşıp gece hayatına başlar... Gece hayatı olan birisine helal kazancı
yetmez. . Rüşvet hırsızlık ve benzeri yollara bulaşır... Bunları yapanlar yalana ve harama alışır aile yuvası
dağılır sağlık ve ahlakı bozulur...
Aynen bunun gibi faizci bir düzende, diyelim peşin para ile bir fabrika 1 milyon liraya çıkıyor olsun.
Kapitalist kodamanların birisinin elinde bu kadar parası olsa da yatırıp fabrikayı kurmuyor.
Gidip kendi özel bankasından veya devlet kasasından yüzde 200 faizli kredi çekiyor. Niye mi? Çünkü
sömürü sistemi böyle kurulmuş... Faizler masrafa yazılıyor, onlar maliyeti arttırıyor, sonunda da fiyatlara
yansıtılıp halktan çıkarılıyor... Bu faizli kredilerin de çoğu geri ödenmiyor, batık kredi olarak yine millete fatura
ediliyor.
Böylece faizli kredi yüzünden 1 milyonluk maliyet 3 milyona fırlıyor. Yarım milyon peşin vergi, yarım
milyon reklam parası da masrafa eklenince maliyet 4 milyona çıkıyor. Şirketin satış müdürlerinin, bölge
bayilerinin yurt dışı turistik gezileri, milyonluk nişan ve düğün merasimleri, siyasi partilere verilen seçim
giderleri de eklenince bu meblağ 5 milyona yükseliyor... Bu maliyet üzerinden % 20 de kar eklenince 6
milyona çıkıyor. Ana bayiinin bölge bayisinin ve nihayet tüccarın ve satış şubelerinin faiz ve kar hadleri de
üzerine binince fiyatlar otomatikman asıl maliyetinin on misli artıyor.
Yani faizsiz ve adil bir sistemde 500 liraya mal olacak bir buzdolabı bu düzende evimize 5000 liraya
geliyor.
Normalde 10 bin liraya çıkması gereken bir traktör köyümüze 100 bin liraya geliyor.
Yani bu faizci masonik holdinglerin faiz farkını, vergi ve reklam parasını, düğün ve seyahat masrafını
sonunda işçi, köylü, esnaf ve memur vatandaş ödemek durumunda kalıyor!..
İşte bu nedenle bir türlü karnımız doymuyor, yüzümüz gülmüyor, ülkemiz borçtan ve batmaktan
kurtulamıyor.
Şeytanın sömürü hortumu olan faiz yoluyla halkın alın teri ve emeği kapitalist kodamanların kasasında
toplanıyor. Fabrikalar, bankalar ve piyasalar ellerine geçiyor ve tekelleşiyor.
Banka, fabrika ve para ellerinde olunca yüksek tirajlı gazete ve dergi ve TV kanalları da emirlerine
giriyor.
Böyle olunca siyasi partiler de bunların güdümüne giriyor ve ülkede bir sermaye diktatörlüğü başlıyor.
Sonunda çağdaş Karunlar çağdaş firavunlara yön veriyor. Görmüyor musunuz bir kaç yüz üyesi olan
TÜSİAD misali zengin kulüpleri hükümetler yıkıyor, hükümetler kuruyor.
Faiz ve vurgun yoluyla süper zenginleşen Karunlar, halkın ve ülkenin gerçek kalkınmasına ve
bağımsızlığına yarayacak yatırımlar yerine, lüks tüketime ve israf ekonomisine dayanan ve dünya
Siyonizm’inin Türkiye şubesi gibi davranan bir yapıya yöneliyor.
Bir kısım mutlu azınlık faiz, karaborsa, vurgun ve rüşvet yoluyla bedavadan kazandığı milyarları en
ahlaksız ve acımasız bir tarzda harcamaya başlarken, ezilen, sömürülen ve fakirleşen halk, tembelliğe,
beleşçiliğe ve hatta bir kısmı namus ticaretine başlamak zorunda kalıyor... Ülkede korkunç bir ahlak
erozyonu ve kokuşma başlıyor...
Arkasından anarşi ve sosyal patlamalar hızlanıyor. Devlet yönetimi perde arkasında fiilen mason
localarının ve MAFİA babalarının eline geçiyor.
Ülke yarı sömürge haline sokuluyor. Halk demokrat köleler ve serseri sefiller durumuna getiriliyor.
İşte görülüyor ki;
Faiz, işsizlik ve fakirlik sebebidir.
Faiz, sosyal dengesizlik vesilesidir.
Faiz, çağdaş sömürgecilik sistemidir.
Faiz, ahlaki seviyesizliği netice vermektedir.
Faiz, sonunda zulüm ve zillete dönüşmektedir.
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Faiz, maddi ve manevi yüzlerce hastalığın mikrobu (basilidir.)
Ve Faiz, Allah ve Peygamberle harp etmektir...
Faizi savunan bütün partiler, faizci düzeni ayakta tutan kesimler ise insanlığa ve İslam'a karşı en
büyük kötülüğü işlemektedir. [BAK: ŞEKİL-6 sh.77]

 TARİHTE EKONOMİK SÜREÇ VE FAİZ BELASI
İnsanlar başlangıçta "toplayıcılık dönemini" yaşadılar. Bu dönemde doğadaki sebze ve meyveleri
toplayıp tüketiyorlardı. Daha sonra toplayıcılıkla yetinmeyen insanlar et ihtiyaçlarını gidermek için "avcılık
dönemine" geçtiler. Avcılık döneminin sonlarına doğru bazı hayvanları evcilleştirmek yoluyla et, süt ve
yumurta sağladıkları "çobanlık dönemine" geçtiler. Bunu izleyen aşamada toprağı kullanmayı öğrenen
insanlar "çiftçilik dönemini" başlattılar. Çiftçilik döneminde insanlar, yerleşme bölgeleri ile birlikte stokta
kalan mallarını ihtiyaçları olan diğer mallar ile değiştirmeye başladılar ve "pazar dönemine" geçildi. O
dönemde para yoktu, mallar birbiri ile değiştiriliyordu. Pazarın başlaması sonrasında üreticilerle tüketiciler
arasında tüccarlar oluşmaya başladı ve "tüccar mübadelesi" dönemine geçildi. Bu dönemde büyük para
birikimleri oluştu. İnsanlar bazı ilerlemeler kaydetti. Nihayet, Sanayi devrimiyle de günümüzdeki "işçilik
dönemine" geçildi. Bizim düşüncemize göre bundan sonraki dönem ise "ortaklık dönemi" olacaktır.
Toplayıcılık döneminde kredileşme, hediyeleşme ile gerçekleşti. Avcılık döneminde borç verme ve
borç alma yolu ile kredileşme tam anlamı ile başlamış oldu. Çobanlık döneminde ise kredileşme "üretimden
ödünç alma" şeklinde oldu. Çiftçilik döneminde ilkbaharda tohumu olmayanların tohumu olanlardan borç
almaları ve bunun yaygınlaşması ile ilk defa üretim aracı olarak kredi ortaya çıktı. Zamanla tüketim için de
borç alınmaya başlandı. Borçlanmalarda faiz ilk kez böyle ortaya çıktı. Sonunda tarlalar ağaların eIine geçti.
Ağa köylünün tohum ve çiftini temin eder, köylü çalışır ve mahsul ortaklaşa bölüşülürdü. Bu durum ağaların
yatırım yapmaları ile sonuçlandı ve yerleşik medeniyet doğdu. Köylüye daima yetecek mahsul bırakıldığı için
krizler oluşmadı.
Çiftçilik döneminde kredi, "İş ortaklığı" şeklinde ortaya çıktı. Pazar döneminde ise, mübadele (mal
değişimi) esnasında paranın olmaması nedeniyle veresiye satışlar çoğalmıştı. Kredileşme veresiye satış
yoluyla yapılıyordu. Faiz, asıl olarak tüccar mübadelesi döneminde ve özellikle paranın ortaya çıkışı ile
başlamıştır. Tüccarlar üretilen malı para ile alıyor ve para ile satıyordu. Kimin parası çoksa o daha çok mal
alıp satabiliyor ve rakiplerini saf dışı edebiliyordu. Bu şekilde ticaret, sonuçta tekelleri oluşturmuş ve
ekonomik dengeyi bozmuştur. Bunu önlemek için bütün dinler faizi yasaklamış ve sermaye vergisini
uygulayarak tekeli kırmışlardır.
İşçilik döneminde ise kredi tam bir baskı ve sömürü aracı olmaya başlamıştır. Eskiden para
çoğaltılmazdı. Para, ya bir mal veya altın ve gümüştü. Bu devirlerde kredi halkın mevduatı ve tasarrufu
sayesinde oluşuyordu. İnsanlar adeta yatırdığı gümüş ile banka sahiplerini ve derebeylerini güçlendiriyor ve
kendilerini onların tahakkümüne teslim ediyordu. Şimdi ise para karşılıksız çoğaltılabiliyor. Karşılığı
bulunmadığı halde satın alma gücünün olması, paranın revaçta olmasını sağlıyor. Parası olan hükmediyor.
Diğer insanların mallarını ve emeklerini satın alabiliyor ve ekonomik güç oluşturuyor. Adil Düzende kredi ise
mikroda müdahale etmeksizin, makroda üretimi planlama aracı olacaktır.
Ekonominin konusu; ne, nerede, nasıl, kim tarafından ve kim için üretilsin? probleminin çözümüdür.
Kredi bu problemleri çözmelidir. Bizim önerimiz tüketicilere "selem senedi kredisi" vermek, böylelikle
tüketicilerin belli mevsimlerde ve gereksinim halinde istedikleri ve ihtiyaç hissettikleri mallar için selem
senetleri alarak, üreticilere siparişleri karşılığı sermaye sağlamak, işçilere ise emek kredisi vererek istediği
fabrikada üretime ortak olmasını kolaylaştırmak seklindedir.
Faiz; Bir ülkede para ile satın alınabilecek herhangi bir değeri ve üretimi arttırmadan, sadece paranın
artmasıdır. Tabii bir ekonomide kısa dönemde mallar, üretilir ve tüketilir. Nasıl bir dereden sular gelir geçer
ama derede her zaman su vardır. Bir ekonomide de mallar üretilir ve tüketilir, ama ortalıkta her zaman mal
vardır. İşte bu malları ölçen bir araç vardır ki, buna para denmektedir. Derenin suyu nasıl artar ve eksilirse
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toplulukta da mallar zamanla artar ve eksilir. Dengeli ekonomide mallara paralel olarak paranın da artıp
eksilmesi gerekir. Yoksa para fonksiyonunu göremez.
Para, üretilen ve tüketilen mala göre artar veya azalırsa buna kâr diyoruz. Mal artsın veya azalsın,
para devamlı artıyorsa buna da faiz diyoruz. Derenin su seviyesini ölçen bir müşir gibi mal seviyesini ölçen
araç da paradır. Su seviyesi ister düşsün ister yükselsin, müşir her gün kendi kendine yükseliyorsa bu müşir
bizleri yanıltmak için kullanılabilir ama artık su seviyesini ölçmek için kullanılmaz. Enflasyonlu para da
böyledir.
Genel anlamda ve ülke çapında faiz; Enflasyonla tanımlanır. Dar çerçevede ise faiz, paranın zamanla
artmasıdır. Geçen yıl 10 altınım vardı. Bu yıl 11 altınım olmuşsa ve bu artan altın karşılığında eğer hiç bir
mal ve değer üretilmemişse, işte bu faizdir. Buna karşılık başkasının, tüketemeyeceği bir taşınır veya
taşınmaz mal artışı meydana gelmişse bu faiz değildir.
Benim paramda:
a - Emeğime karşı,
b - Elimden çıkardığım mala karşı,
c - Elimdeki taşınmazın yıpranmasına karşı (Kira),
d - Hibe, miras, nafaka ve emeklilik gibi sosyal haklara karşı bir artış meydana gelebilir.
Bunda bir mahsur yoktur. Ancak ücretler hizmet mukabili ise, yani gelirler üretimdeki artıştan
doğmuyorsa, sosyal haklar vergi ve benzeri karşılığı değilse, tüketim malları veresiye satılıyorsa ve bunlara
rağmen hala bende para artışı oluyorsa işte bu faizdir veya haksız bir gelirdir. Sırf para üzerinden yapılan kar
da faizdir.
Makroda, milli hasılanın altında artan para faiz değildir!?. Mikroda nasıl bir kimsenin çalışması veya
malını satması suretiyle elde ettiği kazançlar faiz sayılmıyorsa, makroda da milli gelirin artışı kadar paranın
artışı faiz değildir. Böyle bir yol ki bu yolda paranın artışının adil olup olmaması ayrı bir meseledir. Sadece
adil ve dengeli bir ekonomik düzen kuruluncaya kadar yıllık enflasyon kadar para artışını bazı ilim adamları
faiz görmemiştir.

Ve yine, rizikoya katılmadan alınan kâr, mal artmadan parayı artırır ve faizdir. Bir işletme kâr da
edebilir, zarar da. Kar ve zarar paylaşılıyorsa bu faiz değildir. Eğer sermayeye kârdan daha fazla bir pay
ödeniyorsa bu faizdir. Çünkü bu birinin diğer bir kimsenin hakkı olan parasını karşılıksız almasıdır ve son
derece tehlikelidir. Bu şekilde rizikoya katılmadan elde edilen kazanç, malı artırmadan parayı artırıverecek
böylelikle tekelleşme baş gösterecektir.

Tüketim mallarının veresiye satışı, itibari parayı arttırır ve faizdir. Tüketim mallarının veresiye
satışı da endişe vericidir. Çünkü eğer bir bakkal veresiye satış yapıyorsa bu, tedavüle gizli para çıkarıyor
demektir. Tüketici o malı yiyip bitirir, ama para dolaşıp durur. Bu karşılıksız bir para artışıdır ve faizdir. Vade
farkı olmasa da faizdir, çünkü bu borçlu yaşama düzenidir.

Tarihte faizin fonksiyonları: İnsanlar çiftçilik dönemine geçince ortak yatırımlar zorunululuk
halini aldı. Ancak faiz sebebiyle haksız sermaye birikimi oluşmaya başladı. Köy ağaları türedi ve bunlar
tarlaları çevirme, su kanalları açma, çift sürme, hayvanları temin etme, tohumluk buğdayı bulma, mahsulü
koruma nakletme ve pazarlama problemlerini çözdüler. Bu sayede ortak yollar ve diğer alt yapılar meydana
geldi. Ne var ki, pazar dönemine geçilince, halk bütün bunları kolayca temin etmeye başladı ve ağalık bir
hizmet aracı olmaktan çıkarak sömürü unsuru oldu. İhtiyaç kalmadığı ve sömürü aracı haline geldiği için de
toprak kapitalizmi çöktü.
Sonunda faiz, "para kapitalizmini" doğurdu. Aracı mübadele başladıktan sonra altın ve gümüş, para
olmaya başladı. Halkın elinde süs ve tasarruf eşyası olarak bulunan altın, artık para ve mübadele aracı oldu.
Faiz sayesinde bu paralar bir araya geldi ve ticaret tekelleri doğdu. Bu da büyük zenginliklere sebep oldu ve
tam mübadele dönemine geçildi. Böylelikle para kapitalizmi oluştu. Ancak bütün para tüccarın eline geçince
halkın satın alma gücü kalmadı. Dolayısıyla kriz ortamı doğdu. Bunun üzerine tüccarlar ellerindeki altın
paraları piyasaya sürerek halkın elindeki mülkleri satın almaya başladılar. Tüccar kapitalizmi bu şekilde

74

"sanayi kapitalizmine" dönüştü.
Faiz, böylece sanayi kapitalizmini doğurdu. Tüccarlar halka parayı iade edip yeniden normal hayatın
oluşması için mülk edinmeye ve halkı işçi olarak çalıştırmaya başladılar. Bu ise "işçilik dönemini" getirdi.
Büyük yatırımlara sebep oldu.
Sonuçta sanayi devrimi gerçekleşti. Ne var ki, bu başarı yine krizlere sebep oldu. Çünkü halkın elinde
para kalmadı. Faiz halkın elinde ne varsa aldı. İnsanlar üretilen malları satın alamadılar, fabrikalar durdu ve
işsizlik başlayarak ekonomik kriz doğdu. Böylece Keynes' in önerisi ile "banka kapitalizmine" geçildi.
Faiz, sonunda banka kapitalizmini ortaya çıkardı. Artık işçi köle haline getirilmiş, kendisinden alınacak
bir şey kalmamıştı. Faizin devam etmesi için mecburen veresiye satışlara başlandı. Nakit paranın yanında
“alacak senetleri” de para olarak kullanıldı. Böylece devamlı olarak borçlar arttı, alacaklar arttı. Sonunda
alacak tekeli oluştu. Ne var ki, bu alacak tekellerinin sayısı gittikçe azaldı. Fakat güçleri büyüdü. Dünya
ekonomisi bir kaç kişinin eline geçti. Bu tekel sadece kendi çıkarlarını düşündüğü için dünya dengelerini
sarsmış ve yıkmıştır. Şu an insanlık krizdedir, dünya ekonomisi ağır şekilde hastadır.

Artık banka kapitalizmi de krizdedir. Enflasyon, işsizlik, açlık ve ödenemez borçlar tüm insanlığın
ortak hastalıklarıdır. Bu hastalıklar yolsuzluğu, rüşveti, işkenceyi ve terörü doğurmaktadır. Sömüren bir kaç
ülke dışında sağlıklı ekonomiye sahip ülke kalmamıştır.
Bugünkü banka kapitalizmi dünyayı mahvedebilir. Para basma mekanizmasını ellerinde bulunduranlar
sonsuz ekonomik güce sahiptir. Dolayısı ile bunlar siyasi otoriteye de hükmetmektedir. Kârı maksimize eden
felsefe çevreyi kirletmekte ve genel ahlakı dejenere etmektedir. Batılı ilim adamları felakete gittiğimizi haber
vermektedir. Ne var ki, doyumsuz ve sorumsuzca sadece kârını düşünen Tekelci Sermaye Saltanatı bundan
başka bir sonuç vermeyecektir. Bunun önüne ancak siyasi gücü, sermaye gücünden kurtardığımız zaman
geçilebilecektir. Bu para babalarının karşısında ne halk, ne mahkemeler, ne de ordular durabilir. Bunları
durduracak tek güç "Milli Görüş" ve "Adil Düzendir". Sömürü baronlarına bu gücü sağlayan da, para
kapitalizmidir!..
Başında seçme Siyonistlerin bulunduğu Amerikan Merkez Bankası para basıyor ve bunu ABD’ye kredi
olarak veriyor, onlar da bu paraları kasalarına koyarak karşılığında milli paralarını basıyorlar. Yani Amerikan
dolarını mal artışı olmadan çoğaltıyorlar. Sonra kredi olarak diğer bankalara veriyorlar. Bankalar da yine
faizle yerli girişimcilere ve başka ülkelere dağıtılıyor. Böylece bütün dünya Amerikan Merkez Bankasına faiz
ödüyor.
Faiz ilk bakışta yararlı gibi görünse de aslında oldukça zararlı ve yıkıcıdır. Demek ki tarih
boyunca baktığımızda faiz; toprak, para, sanayi ve banka kapitalizmlerini doğurdu. Bunlar da kısmen
iyi işler yaptılar. Ancak bu kapitalist yönetimler kısa süre sonra krize girmiş ve kendi kendilerini
yemişlerdir. Bugün de banka kapitalizmi krizdedir. Artık yeni bir düzen gerekmektedir ve mutlaka
İslami esaslara dönmelidir.

Kapitalizm ancak sürekli büyümekle yaşar. Faiz, “aslında mal artmadan karşılıksız paranın
artış göstermesidir”. Hâlbuki normalde kapitalizm ancak malı arttırmakla yaşayabilir. Bu da nüfusun
artmasıyla sağlanabilir. Artan nüfus aslında yeni bir emektir, yeni tüketicidir. Bunun için kapitalizmin refahını
diğer ülkelere de taşımak gerekiyor. Ama batı bunu yapmıyor. Bu ülkeler üçüncü dünya ülkeleridir, dağılmış
Sovyetler, Türki Cumhuriyetler ve Çin'dir. Sermayeyi bu ülkelere kaydırmakla batılı ülkeler belki birkaç sene
daha rahatlayabilir. Sonra belki denizlerin mikro organizmasından yararlanmayı öğrenir, belki güneş
enerjisinden yararlanmayı öğrenir göklere açılır, hidrojen enerjisini kullanmayı öğrenir. Öyleyse kapitalizm
islah edilebilir. Bundan dolayıdır ki, İslam Ekonomi Düzeni'nde "kapital" yasak değildir. Yasak olan faiz ve
tekelciliktir. Biz sadece, kapital sahiplerinin ellerinden varlıklarını almaksızın, tekellerinin etkinliklerini kırmak
istiyoruz. Fakat bu tekelleşmeyi önIeyen, serbest piyasa ve rekabeti öngören ve özel sektöre ağırlık veren bir
sistemi amaçlıyoruz.
Bu nedenle geçiş sürecinde faizi yasaklamıyoruz; onu etkisiz hale getiriyoruz. Geçiş döneminde farkı
anlaşılsın ve tedricen tedavi yapılsın diye, faizsiz sistem yanında faizli bankalara da izin veriyoruz. Bir köyü
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düşünelim: Herkesin tarlası var, herkes kendi ürettiğini tüketiyor ve yaşıyor. Ne var ki, bir sermayedar köye
bir fabrika kurmuş köylüyü çalıştırıyor. Buna biz nimet gözü ile bakıyoruz; oysa bu fabrika devletin kredisi ile
kurulmuştur.

Aslında

bu

fabrikanın

devlet

kredisiyle

yapılması

yanlıştır.

Halkın

parasıyla

halk

sömürülmemelidir. Bundan dolayı biz krediyi halka vererek fabrika kurduruyoruz. Yani vatandaşı fabrikaya
ortak yapıyoruz. Şimdi halk iki yerden birini tercih edebiliyor. İsteyen faiz ile çalışan kapital sahibinin
fabrikasında çalışıyor. İsteyen kendi fabrikasında çalışıyor. İsteyen de tarlasında çalışıyor. Seçenekleri
çoğaltıyoruz. Böylece kapital sahiplerinin tekel kurmasına izin vermiyoruz.
"İslam Ekonomi Düzeni, tekelsiz kapitalizme veya dengeli Iiberalizme karşı değildir" şeklinde bir
tarif yapılabilir. Batılı ilim adamları "biz kapitalizmi ıslah edelim ancak hür teşebbüs ve rekabet ortamını
devam ettirelim" diyorlar. İşte biz de onu yapıyoruz. Kapitalizm ve sosyalizm zulüm ve sömürü aracı
olmaktan çıkacak, kötü tarafları atılarak iyi tarafları kalacak. Çünkü bütün bunlar insanlık tarihinin ortak
değerleri ve neticeleridir. Daha doğrusu yüzyıllar süren akıl ve araştırma yoluyla bir takım tabii doğruları
yakalayabilmişlerdir. Ama İslam bütün bu sorunları temelinden halletmiştir.
Ekonominin altı girdisi vardır:
1 - İnsan,
2 - Eşya, (araç makine)
3 - Mal, (ham madde)
4 - Para,
5 - Emek,
6 - Tesis,
Bunların tabiatları farklıdır. Yapıları da farklıdır.
Hukukta üç çift tasarruf vardır:
1 – Eşyada: ya özel mülkiyet veya kamu mülkiyeti (taşınmazlarda) gerekli olabilir.
2 – Mallarda: ya serbest tasarruf veya tarifeli tasarruf, tercih edilebilir.
3 – Emekte: ya serbest teşebbüs veya planlı teşebbüs geçerlidir. İşte sistemler,

bunları kabul veya

ret etmekle oluşur.
a - Kapitalizm kamu mülkiyetini kabul etmez,
b - Komünizm, özel mülkiyeti kabul etmez,
c - Liberalizm, tarifeli tasarrufu kabul etmez,
d - Sosyalizm serbest tasarrufu kabul etmez,
e – Amerika’nın teşebbüs kapitalizmi planlamayı kabul etmez,
f - Eski Sovyetlerin devlet sosyalizmi serbest teşebbüsü kabul etmezdi.
İslamiyet ise zorlamasız denge düzenidir. Eşyanın üretilmesinde "Özel mülkiyeti", bazı ortak
varlıkların topluma ait olmasında "kamu mülkiyeti", malların değiştirilmesinde "serbest tasarrufu", paranın
krediye dönüşmesinde "tarifeli tasarrufu",

üretimde, "ilgi ve ihtiyaca göre teşebbüsü", yatırımlarda

"planlı teşebbüsü" esas alır. Çünkü İslamiyet yasaklara değil; hukuk düzeninde oluşmuş teşviklere dayanır.
Menfaat mücadelesi yerine, çıkar paralelliği vardır.

Tekel, üretimi yarıya düşürür. Tekel, karı maksimize eden bir fiyat politikası uygular. Ucuz alıp
pahalı satar. Ancak kapitalizmde en karlı durum, tam istihdamın yarıya inmesi ile mümkündür. Bu da
insanlığın yarısının işsiz ve aç kalması demektir. İşte bugünkü sorun da budur. Faiz tekeli, tekel de bu
sorunları doğurmuştur.

Makroda faiz, enflasyonu; enflasyon ise fiyat ve ücret anarşisini doğurur. Enflasyonun ana
kaynağı faizdir. Faiz enflasyonu arttırır. Enflasyon fiyat ve ücret anarşisini ortaya çıkarır. Bu durumda ne
üretici ne de tüketici bütçesini yapamaz, kâr ve zarar hesaplanamaz. Teşebbüsler durur, ekonomik kriz
yoğunlaşır. Sonuç işsizlik ve açlıktır, ekonomik kriz kaçınılmazdır.

Faiz toplumda sınıfları doğurur, eksik ve kısıtlı istihdamla zoraki bir denge kurar. Faiz ile
zenginler ve yoksullar diye iki sınıf ortaya çıkar. Zenginler istedikleri işçileri çalıştırarak kendi sömürü
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düzenlerini oturturlar. Sadece çalışan işçiler bundan yararlanırlar. Ancak büyük bir kitle iş bulamaz ve sefalet
içinde olur. Keynes buna karşı çareyi emisyonda bulmuştur. Keşfi yerindedir. Ama pansuman tedbir gibidir.
Çünkü; Emisyon enflasyona sebep olur. Reel faizi sıfıra indirir. Böylece kapitalizmin ömrü uzar. Çünkü
makroda reel faizden vazgeçilmiş olur. Yani Peygamberlerin getirdiği sermaye vergisini Keynes kağıt para
hilesi ile sağlama yolunu tutmuştur. Ama bu geçici bir durumdur. Uzun vadede hastalığı kronik hale
sokmuştur.

Mikroda faiz ekonomik tıkanıklığa ve krize sebep olur. Elinde parası olan daha fazla faiz
bulacağım diye elindeki bu parayı çıkarmaz. Böylece para sirkülasyonu olmaz. Elinde malı olan tüccar da
faizi karşılayabilmek için durup dururken fiyatları arttırmak zorunda kalır ve halkın satın alma gücünü
düşürür. Böylece faiz mikroda da işsizliğin ve yoksulluğun kaynağı olur.

Faiz veresiyeyi zorunlu kılar, faizli sistemde halkın elinde satın alma gücü kalmaz. Zaten
piyasada para da bulunmaz. Ancak veresiye satışlar yapmak suretiyle ekonominin devamı sağlanabilir.
Veresiye satınca mallar azalır, fabrikalar harekete geçer, üretim olur. Eski borçlar ödenilir ancak, devam
edebilmek için yeniden borçlanmaların olması gereklidir. Böylece veresiye satışlar da enflasyon kaynağı
olmaktadır. Bu nedenle enflasyon oranı faizlerden çok yükseğe çıkmaktadır.

Faiz ile enflasyon çelişki içindedirler. Tabiatta entropinin büyümesi kanunu vardır. Yüzde yüz
verimli hiç bir makine yapılamaz. Bir işletmede girdiler çıktılara eşit olmaz. Daima daha az bir çıktı elde edilir.
Gerçekte ekonomide de bu olay aynıdır. Ancak uygulamada hiç bir faiz kendi değeri ile fiyatlarda kalmaz,
daha fazlası ile fiyatlara akseder. Siz üretime %10 faiz katarsanız, bu maliyete örneğin %12 ile yansır. Bunun
anlamı enflasyonun devamlı faizden büyük olmasıdır. Oysa reel faizin temini için faizin enflasyondan büyük
olması gerekir. İşte bu çelişkidir ve kâinat çelişkiyi kabul etmez. Bu nedenle enflasyonlu ülkede reel faizi
gerçekleştirmek mümkün değildir.

Faizli ekonomide fiyat anarşisi varsa enflasyon önlenemez. Fiyatların hesaplanabilir şekilde
artması faizin doğurduğu bir enflasyondur. Buna hesabi enflasyon diyebiliriz. Bir de fiyat anarşisinden doğan
enflasyon vardır ki bu hesaplanamaz. Faizin buna doğrudan etkisi yoktur. Ne var ki, böyle bir anarşi faizi
etkiler ve faizin yüksek olmasına neden olur. Dolayısıyla artık rotadan çıkmış gemi gibi merkez bankaları
paraya komuta edemez hale gelirler.
Özet olarak;
1 - Faiz, paranın zamanla artmasıdır.
2 - Faiz, enflasyona sebep olmaktadır.
3 - Faiz, gelişmeyi durdurmaktadır.
4 - Faiz, tekele neden olmaktadır.
5 - Faizli sistemde ekonomik denge kurulamayacaktır.
6 - Pozitif faiz çelişkidir, gerçekleşmesi imkânsızdır.
7 - Faiz ekonomiye geri dönemediğinden zararlıdır.
8 - Faiz hızlanarak artmak zorundadır.
9 - Fiyat anarşisinden doğan enflasyon faizli sistemi işlemez hale sokmaktadır.
10 - Faiz çıkar çatışmasına dayanır, savaşların ve anarşinin kaynağıdır. [BAK: ŞEKİL-7 sh.78]

ŞEKİL 6ŞEKİL 1
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II – ADİL DÜZENDE SİYASET VE HÜKÜMET TASARISI
İhtiyaç duyulan Adil Düzen'de, yani tabii ve evrensel fıtrat kanunlarına (doğal ve sosyal
yasalara) uygun olarak şekillenecek bu yeni Dünya sisteminde, idari ve siyasi yapılanma da
değişecek ve yeniden düzenlenecektir. Bu yeni siyasi düzende:
1- Hem, hür ve adil seçimler yoluyla halkın yönetime etkili bir şekilde katılması sağlanacak.
2- Hem de, merkezi güç olan devletin tayin, takip ve tasarruf gücü ve yetkisi korunarak, ikili ve
dengeli bir yapılanma oluşturulacaktır.
Bu yeni adil sistemle, "yerinden yönetimle, merkezi yönetim" dengesi kurulmuş ve
korunmuş olacaktır. Böylece şimdiki demokrasilerdeki; dağınıklık ve aşırı nüfus yoğunluğu çıkmazı
ile, doğrudan ve temsili seçim sisteminin sorunları ve zararları da ortadan kalkacaktır. Çoğunluğun
azınlığı ezmesine yol açan veya çeşitli hilelerle sermaye çevrelerinin veya dış güçlerin yönetime
hâkim olmasını sağlayan sahtekârlıklar da son bulacaktır. Ayrıca çeşitli yollarla iş başına gelmiş
bulunan, bütün yetkileri ve (basın - yayın gibi) etkili güçleri elinde tutan merkezi yönetimlerin seçim
hileleriyle, sandıktan işine gelen sonuçları çıkaracak şekilde, halkı istediği gibi yönlendirmesine ve
biçimlendirmesine de meydan bırakılmayacaktır.

Adil Düzen, kuvvetler ayrılığını, bugünkü gibi "kuvvetlerin boğuşması ve çatışması"
şeklinde değil, "kuvvetlerin uyuşması ve kendi sahasında çalışması ve dayanışması" şeklinde
dengeleyecek ve değerlendirecektir. Adil Düzen' de:

1- Teşri: (Kanun Koyma, Yasama),
2- İcra: (Uygulama, Yürütme),
3- Kaza: (Mahkemeler, Yargı) kuvvetlerine, bir de "dini - ahlaki kurumların" (her türlü din
ve mezhep mensuplarının ve oluşumlarının) üstlenip yerine getireceği;
4- Murakabe. (Kontrol ve Denetleme) erki eklenecektir.

Devlet Başkanı ise; aynen vücuttaki BEYİN gibi; bu bağımsız kurumlar arasındaki dengeyi
ve düzeni koruyacak, otorite ve organizeyi sağlayacak, devlet çarklarının uyumlu çalışmasını
kolaylaştıracak, erkler arasındaki yetki ve görev çatışmalarında hakem rolü oynayacak bir
sorumluluk sahibidir. O asla bir kral değildir, mutlak hükümdar değildir, "demokratur diktatör"
değildir, sorumsuz sultan değildir.

Hükümet Kurulması:
Devlet Başkanı, seçimi kazanan partilerden Başbakanı (veya 1. Başkan yardımcısını) seçip
atayacaktır. Partilerin seçim beyannamesi esas alınarak ve vaatler takvime bağlanarak hükümet
programı yapılır. Güvenoyu alan hükümet göreve başlar. Program aksarsa ve hükümet söz
verdiklerini yapmazsa, bu durumu denetim mekanizması tespit ederek, Başkan güvenoyu ister.
Meclis sorumluluğu üstlenir de devamını uygun görürse seçim tarihine kadar hükümet süresini
doldurulabilir. Ancak bu durum kamuoyuna deklare edilir. Her seçim öncesi iktidar partilerinin
başarısı tespit edilip kamuoyuna sunulur. Böylece vaatlerini gerçekleştiremeyen partilerin halkı
aldatması önlenir. Meclis başarısız bir hükümet için güvenoyu vermezse, Devlet Başkanı yeni bir
hükümet kurdurabilir, ya da yeni seçim kararı alabilir. Bunun için dört meclisin de üst düzeyleri ile
istişare eder. Hiçbir meclis kendi görevleri dışına çıkamaz ve diğerine müdahale edemez. Ancak
koordineli çalışır. Her türlü ihtilafta son karar mercii Devlet Başkanıdır. Başkan ülkeyi temsil eder,
düzeni temsil eder. Dört meclisin başkanları da Devlet Başkanının yardımcıları konumundadır.

Adil Düzen’de Devlet Başkanlığı ile Hükümet Başkanlığı (Başkanlıkla, Başbakanlık) sistemi
dengeli bir yetki ve sorumluluk paylaşımı ile kaynaştırılmış olmaktadır. Bakanlar, seçimi kazanan
parti başkanının (Başbakanın) teklif ve tavsiyesi, Devlet Başkanının tensip ve tasvibi ile
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belirlenip atanır. Ana muhalefet partisi ile diğer muhalefet partilerinin gösterecekleri uygun
isimler ise, Bakanların program ve icraatlarını sürekli ve resmi yetkili denetlemek üzere görevli
olarak yetkili kılınacaktır.

Başkanlık Sistemi: Her bakımdan güçlü, katılımcı demokrasi kültürlü, bağımsız hareket
edebilme dürtülü bir ülke için; karar almada kolaylık ve hızlılık, dış politikada ağırlık ve saygınlık,
yaygın kalkınmada bürokratik hantallığı çabuklaştırıcılık sebebi olacağı tarihi tecrübelerle
ispatlanmıştır.
Ancak; siyasi, iktisadi ve askeri yönden bağımlı ve dış güdümlü yöneticilerin BOP gibi
emperyalist projelerde ve CFR gibi Siyonist merkezlerce görev üstlenip yürüttüğü ülkelerde ise

Başkanlık Sistemi, Meclisi ve Milletin temsilcilerini devre dışı bırakıp, o ülkeyi “başkan” kılıflı
kendi kuklaları eliyle daha rahat ve sorunsuz yönlendirme ve demokratik denetimleri ve
dengeleri kilitleme aracıdır. Adil Düzen’deki Başkanlık Sistemi, üstteki şartlar ve standartlar
çerçevesinde yararlıdır ve bir ihtiyaçtır.

Seçimlerin yapılması:
Halk siyasi meclisi ve yerel yönetimleri seçer. Diğer meclisler ise; her camia içindeki özerk
seçimlerle tespit edilir. Her meclisin örgütlenmesi kendi yapısına ve işlevine göredir. Seçimleri de
kendi yapılarına göredir. “Seçme”de esas, insanın tanıyamayacağı şahıslar ve makamlar için oy
kullanma hakkı verilmemesidir. Yakından tanıyamayacağı bir birim yöneticisinin veya genel
yöneticinin direkt değil, temsil yoluyla ve dolaylı seçilmesi daha münasiptir. Seçimler insanların
birbirlerini yakından tanıyabileceği dar çevre içinde gerçekleştirilir. Ekonomik birim yöneticileri ise,
atama ile işbaşına getirilir.
Adil Düzen'de ve özellikle "geçiş döneminde" tek tip kanun sistemi yerine, meşhur Medine
sözleşmesindeki: Oradaki Yahudiler, Hıristiyanlar ve yerli kabilelerle "Birlikte Yaşama ve Ortak
Savunma" şartlarını içeren barış anlaşmasına benzeyen, bugün de Almanya ve Amerika gibi birçok
ülkede kısmen tatbik edilen, "farklı hukuk sistemlerinden oluşan ortak bir anayasa

uygulaması" ve genel düzen içerisinde özel statülere de imkân tanınması daha uygun olabilir. Zaten
İSLAM, barış ve selamet düzeni öngörmektedir. Bu yapılanmada, herkesi bağlayıcı ortak ve genel

bir anayasa yanında; farklı din, mezhep ve cemaatlere, belirli sahalarda kendi özel hukuklarını
uygulayabilme imkânı getirilecektir.
Bu yeni ve adil siyasi yapılanmada: Temel insan hak ve hürriyetlerine sahip olacak bütün
fertlerin (vatandaşların) ahlaki, siyasi, ilmi ve iktisadi kuruluşlara katılması mecburi olacak, herkes
siyasi yönden partisini, ilmi yönden mezhebini ve mektebini, ekonomik yönden sendikasını veya

meslek derneğini, ahlaki yönden de meşrebini veya manevi tercihini mutlaka belirleyecek,
bunları kendi hür iradesiyle benimseyip seçecek, istediği zaman da değiştirebilecektir. Ancak bu
sosyal kuruluşlara katılım; şimdiki gibi üyelik şeklinde değil, ortaklık sözleşmesi şeklinde
düzenlenecektir. Örneğin, siyasi partiler veya dernekler tam bir tanışma, kaynaşma ve dayanışma
merkezleri olacak, her teşkilat, kendi ortaklarının (mensuplarının) her türlü haklarını koruyan ve
savunan yetkili ve etkili bir konuma gelecektir. Tabii, kişiler de nimet-külfet dengesi esasına göre bu
kuruluşlarla ilgili maddi sorumluluk yüklenecektir. Siyasi, ahlaki, ilmi ve iktisadi kuruluşlar; kendi

mensuplarına ticaret, sanat, memuriyet gibi faaliyetler için "mensubumuz olan şu kişi emin ve

ehildir" şeklinde tezkiye ve teminat beratları verecekler, hırsızlık ve hıyanet yapmaları
durumlarında ise bunların zararını tekeffül ve tazmin edeceklerdir.
Bu tazminat ise, o kuruluşun bütün üyeleri arasında ortaklaşa toplanacaktır. Yani, Kurumun
özel bütçesinden karşılanacaktır. Böyle bir düzende herkes mesleğinde becerikli ve ehil, ticaretinde
dürüst ve emin, ahlaken de olgun ve asil olmak için çalışacaktır. Zira başka türlü kendisini ortaklığa
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kabul edecek ve sahiplenecek bir teşkilat bulamayacak ve ortada kalacaktır. İşte o zaman insanlar ve
kuruluşlar, şimdiki gibi haksızlıkta ve hayasızlıkta değil tam tersine hayırda ve hizmette yarışacak,
böylece mutlu ve huzurlu bir toplum oluşacaktır.

A- Adil Siyasi Düzen’in genel amaçları:
Adil Siyasi Düzen, genel devlet düzeni içinde ve diğer (ekonomik, ilmi ve ahlaki) kurumlarla
uyum halinde bulunacaktır. Adil Siyasi Düzen’in dünyada ve ülkede görevi:
1- Huzur ve güvenin sağlanması.
2- Hak ve hürriyetlerin muhafazası.
3- Adaletin kurulması ve uygulanması.
4- Ülkenin üniter birliğinin ve milletin dirliğinin korunması olacaktır.
Adil Siyasi Düzen bu görevlerini yapabilmek için de, hem ülke planında hem de dünya çapında
gerekli teşkilatlanmayı hazırlamıştır.

B- Çalışma Esasları.
1- Adil Düzen’de Siyasi yapı "Yerinden yönetimle - Merkezi yönetim" esasına göre

ayarlanmıştır... Bu sistemde hem devletin merkezi otorite ve organizesi korunmuş, hem de
halkın her kademede yönetime katılımı ve konsensüsün oluşması sağlanmış olacaktır. Ama ülke
bütünlüğü ve milli birlik mutlaka korunacaktır.
2- a) "Fert, sokak (veya site) - Bucak - İl - Devlet" gibi birimler, demokratik birimler olarak kabul
edilmiş ve site, bucak, il ve devlet başkanlarının seçimle iş başına gelmesi amaçlanmıştır.
b) "Aile, köy (semt) - İlçe - Bölge" gibi birimler ise ekonomik birimler olarak değerlendirilmiş
ve başkanlarının merkezi yönetim tarafından tayinle gelmesi kararlaştırılmıştır.
Şöyle ki, fertler sokak reisini veya (site temsilcisini) seçecek, bu temsilciler toplanıp bucak
(belde) başkanını seçecek, bucak başkanları valileri (il başkanlarını) seçecek, valiler ise devlet

başkanını seçecektir. Gerekirse bucak, il ve devlet başkanlarının doğrudan halk tarafından
seçilmesine de imkân verilecektir, artık şartlar elverdiği için bu daha münasiptir.
Bundan sonra seçilmiş yetkililer, bazı birim başkanlarını tayinle atayacaktır. Şöyle ki; Devlet
başkanları Bölge valilerini atayacak, çünkü ülke, coğrafi ve ekonomik benzerlikleri yönünden hizmet
bölgelerine ayrılacak, başkentin sıkıntı ve tıkanıklığı dağıtılmış olacaktır. Seçilmiş valiler,
kaymakamları (İlçe başkanlarını) atayacak, seçilmiş bucak (belde) başkanları ise, köy ve mahalle
muhtarlarını atayacaktır.
Bu durum; dış güçlerin ülkemize dayattığı "fedaratif yapı"dan tamamen farklı ve ayrı bir olaydır.
Onlarınki vatanımızı parçalamayı ve halkımızı paryalaştırmayı planlarken, Adil Düzen programları ise,
ülkede dirlik ve düzeni sağlayıp sağlamlaştırmayı, farklılıkların birlikte ve barış içerisinde yaşama ve
hayırda yarışma şartlarını oluşturmayı amaçlamaktadır. Adil Düzen, devletin millete, milletin devletine
güvendiği, dış güçlerin ve işbirlikçilerin hıyanet girişimlerine fırsat verilmediği orijinal ve kurumsal
tedbirler almıştır. [BAK: ŞEKİL-8 sh.90 ve ŞEKİL-9 sh.91]

C- Adil Düzen'de siyasi yapı "Dayanışma Ortaklığı Sistemi"ne göre planlanmıştır:
1- Bu sistemde "4" temel yapı vardır:
Ekonomik, Siyasi, İlmi ve Dini yönden olumlu ve sorumlu birimler oluşacaktır.
2- Her vatandaşın;
a- Ekonomik yönden (odası, sendikası),
b- Siyasi yönden (partisi),
c- İlmi yönden (okulu ve ekolü),
d- Dini yönden ise (mezhebi, manevi disiplin mesleği) belli olacak ve resmiyet kazanacaktır.

3- Her vatandaş "Diğer mensuplarının vereceği zararı birlikte tazmin etmek ve mali

82

sorumluluk yüklenmek suretiyle bir nevi ortaklık stratejisinde" üye olduğu bu grupların ana
sözleşmesine ve ortak esaslarının hazırlanmasına katılacak ve böylece "İcma-Konsensüs" oluşacaktır.
4- Partiler ortak - Üyelerinin "siyasi ve hukuki sorunlarına", oda ve sendikalar, "ekonomik ve ticari"
sıkıntılarına, okullar ve ekoller "ilmi ve içtimai", Dini merkez ve meşrepler ise "ahlaki ve sosyal"
ihtiyaçların karşılanmasına yardımcı olmakla yükümlü ve yetkili sayılacaktır.
5- Her vatandaş istediği an partisini, sendikasını veya ahlaki grubunu değiştirme hakkına sahip olacak
ama mutlaka başka bir gruba mecburen katılacaktır. Aksi halde sahipsiz kalacaktır. Çünkü nimet-külfet
dengesi esastır.
6- Üyelerden birinin kasıtlı veya ihmal sonucu topluma verdiği zararlar için, diğer ortakların da belli
oranlarda tazminat ödemekle mükellef tutulması ve böylece ortak-üyelerin bir oto-kontrol sistemiyle birbirini
takip ve sahiplik etmelerini sağlayacak ve toplumda tabii ve etkili bir "emr-i bil ma'ruf ve nehyi anil
münker" (oto kontrol) uygulanmış olacak ve hayırda yarış başlayacaktır.
7- Sosyal Denge şöyle sağlanacaktır:
a- İlmi (ehliyetli) gruplar: Kural koyucu, kanun yapıcı,
b- Mali (ekonomik) gruplar: Ticari ve İktisadi hayatı ayarlayıcı,
c- Siyasi (parti) gruplar: Düzen koruyucu, hükümet kurucu ve yönetimi planlayıcı,
d- Ahlâkî ve dini gruplar ise (murakabe) kontrol ve denetlemeyi sağlayıcı olacak ve böylece sosyal
denge kurulmuş olacaktır.
8- Adil Düzen'de ayrıca "Serbest ehliyetli ve yeminli kamu hizmetleri" birimleri devreye sokulacak
ve uyuşmazlıklarda "hakemlik sistemine" başlanacaktır.

 “ŞÛRA SİSTEMİ”NİN YARARLARI
Yeni geliştirilen "ŞURA SİSTEMİ" her kesimin ve her yerde, en etkin biçimde yönetime katılımını
sağlayacaktır. ŞURA SİSTEMİ şudur: Adil Siyasi Düzen'de;
1- En küçük devlet modeli şeklinde teşkilatlanacak olan Bucaklarda (Belde) seçimle gelen bucak
başkanının yanında, o bucaktaki;
a- İlmi yönden, Okul ve ekollerin yetkililerinden,
b- Ekonomik yönden, Sendika ve oda temsilcilerinden,
c- Dini - ahlaki grupların en üst seviyelilerinden,
d- Siyasi yönden, parti ve dernek idarecilerinden oluşan bir "BUCAK ŞURASI" bulunacak ve
başkanlar bu şurayla irtibat ve istişare sonucu karar alıp uygulamaya koyacaktır.
2- İllerde ise seçimle gelmiş valilerin yanında, o ildeki dini, siyasi, İlmi ve iktisadi grup ve kurumların
yetkili temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen bir "İL ŞURASI" oluşturulacak ve il çapındaki program ve
kararlarda bunların teklif ve tenkitleri göz önünde tutulacaktır.
3- Ve yine seçimle gelen devlet başkanının yanında, o ülkedeki;
a- Bütün siyasi parti ve derneklerin en üst seviye yöneticilerinden,
b- Sendika ve odaların genel başkan ve temsilcilerinden,
c- Ülkedeki farklı din, mezhep ve meşreplerin genel yetkililerinden,
d- Yüksek ilmi şahsiyet ve üniversite temsilcilerinden oluşan bir "DEVLET ŞURASI" kurulacaktır.
Devlet Şurası dediğimiz 4 meclisli bir parlâmento konumundadır.
Böylece bugünkü iktidar - muhalefet kavgası ve kargaşası, yerini, barışa ve ülkeye hizmet
yarışına bırakacaktır. İktidarda olsun, muhalefette olsun, bütün birimlerin ve seçkin beyinlerin yapıcı
tenkitleri

ve

yararlı

teklifleri

değerlendirilmiş

olacaktır.

Hatırlanacağı

gibi

Asr-ı

Saadet’te

Efendimizden sonra Hz. Ebubekir belirli grup ve kesimlerin fiili temsilcisi durumunda olan zevatın
seçimiyle, Hz. Ömer, Halife olan Hz. Ebubekir'in tayin etmesiyle, Hz. Osman (ra) ise Aşere-i
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Mübeşşere’den oluşan bir şuranın karar vermesiyle iş başına taşınmışlardı. Hz. Ali (ra) ise her
halifenin döneminde çok ciddi ve cesaretli bir denetleme ve danışman görevini üstlenmiş
bulunmaktaydı. Şimdi ne güzel bir tevafuk ve tecellidir ki, Adil Siyasi Düzen bünyesinde de hem
seçim, hem tayin, hem şura ve hem de dini denetleme kurumlarının hepsi tam bir uygunluk ve
uygarlık içerisinde bulunacak; temel insan haklarına ve evrensel hukuk kurallarına dayalı, çağdaş
şartlara ve ihtiyaçlara odaklı, laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti oluşacaktır.
Artık Adil Siyasi Düzen’in önemini ve özelliğini daha iyi kavrayabilmek için bugünkü batıl siyasi
sistemlerin bozuk yapısına bir göz atalım:
a- Siyonizm’in dünya hakimiyeti amacı ve süper güçlerin ezme ve sömürme anlayışı,
b- Yeryüzündeki taksimatın haksızlığı (Aynı kavimden ve aynı dinden insanların farklı ülkelere
bölünmesi ve dünyanın doğu - batı blokları diye kasıtlı olarak kamplara ayrılması),
c- Devletlerin içişlerine haksız müdahaleye kalkışılması,
d- Genel dünya düzeninin ve onun ülkelerdeki kopyalarının karmaşıklığı ve adil olmayışı,
e- Hak ve adaletin değil, kuvvetin ve menfaatin üstün tutulması,
f- Bu haksız ve ahlaksız düzenlerin "merkezi sistem"le ve devletin silahlı güçleriyle zorla yürütülmeye
çalışılması,
g- "Din"in ve ahlaki müesseselerin toplum hayatından dışlanması veya devletin istismar ve suiistimal
aracı yapılıp etkisiz kılınması,
h- Kapitalizmdeki göstermelik ve güdümlü demokrasilerin halkın yönetime gerçek katılımını önlemesi
ve hükümetlerin halkın iradesini yansıtmaması,
i- Bürokrasinin yönetime hakim olması ve mevzuatların çokluğu ve karmaşası,
j- Sistemin çıkar çatışması ve menfaat boğuşması üzerine kurulması,
k- Hürriyetleri bağlayıcı cezaların bulunması ve kanunların klasik ve kopya olması ve toplumsal
uzlaşmaya dayanmaması gibi nedenler yüzünden aşağıdaki problemler ortaya çıkmış ve kangrenleşmeye
başlamıştır.
A- Mevcut Dünya Düzeni ve taklitleri; insanlığın huzur ve güvenliğinin sarsılması açısından şu
kötü sonuçları doğurmuştur:
1- Siyasi düzensizlik: İstikrarsızlık, iktidarsızlık ve hükümet bunalımları artmıştır.
2- Sosyal dengesizlik: Kıtalar, kavimler ve aynı ülkedeki farklı kesimler arasında derin uçurumlar
açılmıştır.
3- İç güvensizlik: Anarşik olaylar, sosyal patlamalar artmıştır, pek çok ülkede fiilen bir iç savaş
yaşanmaktadır.
4- İktisadi belirsizlik: Mason locaları ve MAFİA babaları işbirliği sonucu ticari ahlak ve iktisadi güven
bozulmuş ve ekonomide emniyet ve adalet ortadan kaldırılmıştır.
5- Sırf silahları satılsın ve yıkılan şehirlerin yeniden inşası ve imarından para kazanılsın ve Siyonizm'e
ve Batı emperyalizmine kimse başkaldırmasın diye, kasıtlı olarak savaşlar çıkarılmakta ve dehşet saçan
silahlar kullanılmaktadır.
6- Devletler yine dış tahrik ve teşviklerle korkunç bir silahlanma yarışına itilmiş, bütçelerini halkın
refahı ve ülkenin kalkınması yerine, bu silahlara harcamaya başlamıştır. Ve bütün bunların neticesi topyekûn
bütün dünya ve insanlık çok ciddi bir tehdit ve tehlike ile karşı karşıya bırakılmıştır.
B- Demokrasi kılıflı gizli-derin masonik diktatörlükler, genel hak ve hürriyetlerin kısıtlanması ve
tecavüze uğraması açısından da toplumların başına bela olmuştur:
1- Mevcut siyasi rejimler eksik ve yanlıştır. İnsan ve toplum fıtratına aykırıdır. (Yürütme, Yasama,
Yargı’daki) Kuvvetler ayrılığı sadece lafta kalmaktadır.
Her şey siyasi sultanın, o da dış mihrakların ve sermaye baronlarının tesiri altındadır.
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2- Barışma ve uzlaşma yerine çatışma ve boğuşma düzeni ortaya çıkmıştır. İşçi-patron, amir-memur,
asker-sivil, sağcı-solcu, dindar-laik gibi aslında uyuşup anlaşması ve kucaklaşması gereken kesimler bir
kavga ve kaos ortamına atılmıştır.
3- Mevcut demokrasi ve seçimler; halkın yönetime katılımını (konsensüsü) ve milli iradenin hükümete
yansımasını sağlamaktan uzak bir aldatmacadır. Tam bir bürokrasi diktatörlüğü sağlanmıştır.
4- Mevzuat kargaşası ve bürokratik hantallık yüzünden işlerin sürüncemede kalması ve mahkeme
kararlarının yıllar alması yüzünden hükümete ve adalete olan güven sarsılmış, bunun neticesinde de rüşvet,
torpil, yolsuzluk ve MAFİA'cılık yaygınlaşmıştır.
5 - Mevcut kanunlar yaşamın ve çağdaş ihtiyaçların çok gerisinde kalmıştır.
6- Soruşturmaların zulüm ve işkence noktasına varması ve araştırma gerekçesiyle kişilik haklarına
tecavüze kalkışılması halkın devlete olan güven ve bağlılığını sarsmıştır.
7- Cezaların yanlışlığı, haksızlığı ve caydırıcı olmaması, suçları ve suçluları artırmıştır.
8- Mağdurların ve mazlumların korunmaması, zarar verenin yanına kâr kalması ve hele hak arama
yollarının ve savunma mekanizmasının tıkanması ve çok pahalı olması, herkesin kendi işini kendi
metotlarıyla halletmesi veya MAFİA gibi gayri-meşru karanlık güçlere havale etmesi sonucunu ortaya
çıkarmıştır.
Bütün bu sosyal ve siyasal sorunların ve sıkıntıların yegâne çaresi ise: "ADİL SİYASÎ
DÜZEN"dir. Adil Siyasi Düzen'in genel düzen içinde ekonomik, ilmi ve ahlaki düzenlerle uyum içinde
olacağını da unutmamak gerekir.
Adil Siyasi Düzen huzur ve güvenliğin sağlanması için ne gibi tedbirler almıştır?
A – Dünya Genelinde:
1 - Hakka dayalı bir Birleşmiş Milletler Teşkilatının kurulmasını.
2 - İhtilafların savaş değil, sulh yoluyla çözüme bağlanmasını.
3 - Öngörülen B.M. Teşkilatının:
a - Bütün ülkelerde her dinden, her kökenden, her düşünceden ve her seviyeden bütün insanların
temel hak ve hürriyetlerinin korunması,
b - Bütün ülkelerdeki temel nizamların mutlaka adil olması
c - Ekonomik, siyasi, ilmi ve ahlaki düzenlerin biri birine müdahale ve insan haklarına tecavüz
etmeyecek şartların sağlanması.
d - Silahlanma yarışının mutlaka kontrol altına alınması gibi görevleri vardır.
4 - Dünya genelinde devletler idari taksimatının Adil Düzen esaslarına göre yeniden yapılanmasını
esas alır.
B – Ülke Düzeyinde İse:
1 - Genel düzenin Hak ve adalete dayanması.
2 - İdari teşkilatlanmanın Adil Düzen esaslarına ve üIke şartlarına göre yeniden plânlanması.
3 - Bekçi, polis ve jandarma teşkilatının Adil Siyasi düzen prensiplerine uygun yeniden yapılanması.
4 - Hukuk, tahkikat, yargı ve tahkim (Hakem) sisteminin yeniden düzenlenip temel esaslara uygun
çalışması.
5 - Ülkede inançlı, vicdanlı, hayırlı ve yararlı insanların yetiştirilmesinin amaçlanması, Sorumluluk
düşüncesi ve ahiret endişesi taşıyan huzur ve refah toplumunun oluşturulması.
6 - Sosyal büyümenin "dayanışma sistemine" göre yeniden yapılanması ve toplumsal yapının sağlıklı
bir organizeye kavuşturulması amaçlanmaktadır.
Hak ve Hürriyetlerin Korunması için de:
1 - Dini ve ahlaki düzenin ve ilmi - eğitim sisteminin de etkisi ve katkısıyla toplumda "HAK"
anlayışı hakim kılınacak ve herkes hakkına razı olacak.
2 - Çıkar çatışması yerine menfaat ortaklığı esas alınacak.
3 - Merkezi yönetimle, yerel yönetim arasında yetki ve sorumluluk sınırları belirlenecek ve
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"yerel yönetimlere" imkân ve fırsatlar tanınacak. Şimdiki “Belediye Meclisleri” ve “İl Genel
Meclisleri”nin kalitesi artırılacak, yerel yönetimlere etkinlik ve yetkinlik kazandırılacak.
4 - Nispî temsil sistemi esasına göre her kesimin yönetime katılımı sağlanacak.
5 - Mevzuat ve kanunlar ilim ve ehliyet sahibi kimseler tarafından yapılacak.
6 - İcma ve içtihat sistemi uygulanacak, yani şartlara ve ihtiyaçlara uygun kurallar koyma yolu
açılacak.
7- Denetim (müfettişlik ve murakabe) genelde dini-ahlaki gruplar tarafından yürütülecek ve
tamamıyla bağımsız çalışacak ve bu kurumların yetkileri kadar yükümlülükleri de artırılacak.
8 - Hizmetlerde rekabet ve teminat düzeni kurulacak.
9 - Teminatlı (yeminli) polis teşkilatı oluşturulacak, açıktan ve dışarıdan soruşturma imkânı
hazırlanacak.
10 - Adil siyasi düzen, "imkân, eleman ve zaman" israfını önleyecek, pratik ve sade bir yapıda
olacaktır.

 ADİL DÜZENDE; HUKUK VE ADALET ANLAYIŞI
Adil Düzende adalet mekanizması ve mahkeme sistemlerinin çalışması da, yeni ve yeterli bir yapıya
kavuşacaktır. Adil Siyasi Düzen'de ADALET SİSTEMİ şu özellikleri taşıyacaktır:
1 - Adalet makamı ve mekanizması tam anlamıyla bağımsız hareket edecektir.
2 - Her bucak müstakil bir yargı birimi kabul edilecektir ve yeterli hakim gönderilecektir.
3 - Yargıda: Tahkim (hakem tayin etme), tahkikat (soruşturma) ve kaza (infaz) kurumları bağımsız
hizmetlerdir.
4 - Tahkikat ve tahkim (soruşturma ve hakem tayini) tarafların seçtiği teminatlı ve ehliyetli görevliler
tarafından yürütülüp neticelendirilir.
5 - Kamu hukukunda: Temel anayasal düzene uygun olarak, bucak ilmi şurasının ittifakı, özel hukukta
ise kişinin mensup olduğu mezhep ve ekolü esas kabul edilir.
6 - Bucaklardaki, soruşturma ve hakemliğe ehil ve emin şahsiyetleri, ildeki tahkim ve tahkikat
kuruluşları belirleyecek, illerdekini ise, “devlet tahkikat ve tahkim kurulları” tayin ve tevcih edecektir.
7 - Avukatlık ve savcılık hizmetleri yeni bir yapıya dönüşecektir.
8 - Topluluk cezalandırılamaz. Çünkü suç ve ceza şahsidir.
9 - Suç kesinlikle sabit olunca, verilecek cezaların caydırıcı olması gereklidir.
10 – “Mağdurun korunması”, dayanışma sistemi içinde gerçekleşecektir.
11 - Yargı masrafları bütçeden ödenir.
12 - Affetmek mağdurun veya varislerin hakkıdır ve onların yetkisindedir.
13 - Askeri hukuk, kendi özel kurum ve kuralları içinde değerlendirilir.
14 - İdari düzen gerektiği hallerde meşru yaptırımlar uygulayabilir.
Evet, Dinde zorlama yok, sevdirme ve inandırma vardır. Çünkü, "kalbi ve ruhi" bir olaydır.
İlimde ise izah, ispat ve ikna vardır. Zira akli bir olaydır.
Düzende ise icabında müeyyide ve zorlama olacaktır. Çünkü... disiplin ve otorite ile ilgili bir
olaydır.

• ADİL DÜZEN’DE “DAYANIŞMA ORTAKLIĞI”
Adil Düzen’deki "Dayanışma Ortaklığı" Sistemini biraz daha açalım: Adil Düzen, yukarıda da
belirtildiği gibi, bir genel düzen içinde, statü ve sorumlulukları belirlenmiş "4" farklı düzenden
oluşmaktadır.
1- Siyasi. 2- İktisadi. 3- İlmi 4- Ahlaki Düzen’ler birer "Dayanışma Birimleri" sayılacak, bu
kurumlardan her birisi kendi bünyesinde çok sayıda "Dayanışma gruplarından" oluşacaktır.

1- Siyasi Gruplar (Siyasi dayanışma ortaklığı):
Aynı siyasi amaçlar taşıyan kişilerin, bir kurucu başkanın liderliğinde toplanarak ve ortak bir
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sözleşme imzalayarak kurdukları ortaklık (grup)

2- Ekonomik - Sosyal Gruplar (Mesleki Dayanışma ortaklığı):
Belirli meslek ve sanat sahiplerinin ve aynı işi yapan kimselerin bir araya gelerek,
oluşturdukları ortaklık (grup)
3- Dini - Sosyal Gruplar (Ahlaki Dayanışma ortaklığı):

Aynı dine bağlı kimselerin veya aynı dinden farklı meşrep, mezhep ve cemaatlerin bir
araya toplanarak manevi ve ahlaki hizmet ve hedefler çerçevesinde meydana getirecekleri
topluluklara (gruplara) hem resmiyet ve yetki verilecek; hem de mesuliyet ve mükellefiyet
yüklenecektir.
Çünkü dinlerin çok değişik mezhep ve meşreplere ayrıldığı ve bir insanı kendisini tanıtmak
için sadece dinini söylemesinin artık yeterli olmadığı bir gerçektir. Örneğin Nurcular,
Süleymancılar, Nakşiler, Aleviler hepsi müslüman olmakla beraber çok ayrı şeyler ifade eden
kesimlerdir. Öyle ise insanların kendi beğenip tercih ettikleri mezhep ve meşreplere göre “dini
gruplar” oluşturmalarına, kendi mensuplarını ahlaki ve manevi yönden eğitmek yetiştirmek ve
murakabe etmek yanında, toplum içinde de resmen "Sosyal Kontrol - Denetleme" görevini
yapmalarına fırsat verecek bir yapılanma öngörülmektedir.
4 - İlmi Ekolleşme (Eğitim ve Bilim Dayanışma Ortaklığı):
İnsanların "Ne yapması?" gerektiğine dinleri ve duyguları karar verdiği gibi, bunları "Nasıl
yapması?" gerektiğine de akıl ve bilgi (ilim) karar vermektedir. Gerekli ve yeterli ilim ve birikimin elde
edilmesi ve yetişen nesillere öğretilmesi ise, tabiatıyla çeşitli kademede "Eğitim Kurumlarını"
gerektirmektedir. [BAK: ŞEKİL-10 sh.91] İşte bu ilmi kurumların da ekoller (üniversiteler) halinde
organize edilmesi ve ilmi dayanışma ortaklıkları şeklinde “teminatlı ve tazminatlı” hale getirilmesi
düşünülmektedir.

“Pakistan’ın kuzeyinde, gizli ABD güdümlü olan, İslam’ı karalamak ve insanlığı
korkutmak üzere tasarlanan TALİBAN kontrolündeki bölgede; Merkezi hükümetle yerel
aşiretler arasında varılan bir anlaşma sonucu: “şeriat sistemine” geçilmesine izin verildiği,
ama kışkırtıcı olmasın diye buna “Adalet Düzeni” denildiği” şeklindeki haberlerin aslında,
“Milli Görüşün hazırladığı Adil Düzen’le Taliban şeriatının aynı şey olduğu” kanaatini
doğurmaya yönelik kasıtlı bir çarpıtmaca olduğu sırıtacak biçimde sezilmekteydi.
Çünkü Adil Düzen, hem yüzyıllar öncesi şartlara ve ihtiyaçlara göre hazırlanıp
uygulanmış devlet yönetimlerinden, hem de bugünkü TALİBAN ve EL-KAİDE gibi
yapılanmaların, çağdaş standartlara ve İslam’ın ruhuna aykırı, şeriat kılıflı sistemlerden
tamamen ayrı ve farklı; ilmi, insani, tabii, evrensel ve asri bir projeydi.
Sözleşme Metinleri:
Bu dayanışma grup (ortaklık) larının sözleşme metinleri, tarafların (üye - ortakların) serbest isteği ve
iradesi ile hazırlanıp imzalanır.
Bunun için:
1- O konuda uzman ve otorite şahsiyetler tarafından hazırlanan ve kanunlaşan "Genel Tüzük"
metinleriyle.
2- Bu ortaklığa girenlerin, hazır metinlerden gerekli gördükleri kısımları çıkarmak, eklemek ve
değiştirmek suretiyle, ittifak ederek oluşturulan "Ana Sözleşme" geçerli sayılır.
3-Kurucu ve Karar Organı: Başkan
Dini, Siyasi, Ekonomik ve İlmi amaç ve ihtiyaçları için " grup (dayanışma ortaklığı)" kurmak isteyen bir
kişi; Resmi Gazetede yayınlanmış ve kendi aralarında tartışılıp olgunlaştırılmış bir "Ana Sözleşmeye'' kendi
adını yazarak ve yeterli sayıda üye - ortağın, adları yazılı belgeyi de toplayarak, bulunduğu yerdeki mülki
amire vermek suretiyle ortaklık kurulmuş olacaktır.
Grup ve toplulukların da ayrı bir kişiliği (hükmü şahsiyeti) sorumluluğu ve iradesi vardır. Toplumun
iradesi ve bilinci ise, onlar adına karar organı olan başkanda temsil edilmektedir.
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Başkanlar ise bu yetkilerini istismar ve suiistimal edemesinler diye toplumu temsil kişiliği
dışındaki "Özel kişiliğini" resmen kaybetmelidir.
Bu nedenle, başkanlıktan önceki şahsi malvarlığının tabii artışı dışında, anormal şekilde
çoğalan yeni zenginliklerinin hesabının sorulması ve el konulması gereklidir.
Başkanlıktan sonra bu şekilde oluşan malvarlıkları kendisinden sonra gelen başkana intikal
etmeli ve kendi birimi ve grubu ile ilgili hizmetlerde harcanmak üzere bir vakıf statüsüne
dönüşmelidir.
Evet, “Bucak reisi, il valisi veya devlet başkanı” olacak veya bu birimdeki parti, sendika ve ahlaki
hizmet gruplarında başkanlık yapacak kimselerin;
1 - Daha önce kazandığı mal varlığı tespit edilmeli.
2 - Başkanlık yetkisini, şirket ve ticaret işlerinde istismar etmesine fırsat verilmemeli.
3 - Başka geliri yoksa, konumuna ve sorumluluğuna uygun bir maaş takdir edilmeli.
4 - Böylece yöneticilik bir menfaat ve saltanat aracı olmaktan çıkarılıp, gönüllü hizmet ve hayır yarışı
haline getirilmelidir.

Adil Düzen’deki bu Dayanışma Ortaklıklarının fonksiyonları ne olacaktır?
Bu "4" ayrı sosyal grupların (Dayanışma ortaklıklarının) her birinin kendi sahaları ve sınırları
içinde farklı işlevler yapacağı gayet doğaldır. Ancak bu "4" sosyal kurumun ortak fonksiyonları da

vardır. Bunlar:
a - Tanıtma.
b - Danışma.
c - Savunma.
d - Dayanışma olacaktır.

a - Tanıtma:
Bir toplumu oluşturan fertlerin çeşitli amaçlar ve ihtiyaçlar nedeniyle birbirlerine ilgi duyacağı
ve ilişki kuracağı tabiidir. Bu kimseler ayrı dinlere, değişik düşüncelere, farklı adet ve geleneklere ve
çeşitli ilgi ve ideallere sahiptir. İnsanlarla ilişkilerimizin daha medeni ve daha verimli olması için,
onları bu yönleriyle tanımamızın gerekli olduğu da bir gerçektir. İşte teşkil edilecek siyasi, ekonomik,
ahlaki ve ilmi dayanışma ortaklıklarının en önemli fonksiyonlarından birisi, kendilerine mensup
insanları tanımamıza ve o kişiler hakkında ortak ve genel bazı kanaatlere sahip olmamıza yardımcı
olmalarıdır. Bu durum demokrasilerdeki "açıkIık - şeffaflık" ilkesine de uygun bulunmaktadır.

b - Danışma (Bilgi ve fikir edinme):
Adil Düzende kurulması düşünülen dayanışma ortaklıkları birimlerinin diğer önemli bir
işlevi de kendi sahalarında, mensuplarına danışmanlık yapacak olmalarıdır.
Şimdi bu konuda "sağlık"la ilgili bir örnek verelim: Herhangi bir kişi sağlıkla ilgili bir sorunu
olduğu zaman, hemen ilgili ortaklık (Ahlaki dayanışma) birimine başvurarak o birimin seçtiği ve
(teminat - tazminat) esasına göre anlaştığı pratisyen tabiplere gönderilecektir. Her bucakta ve
yerleşim biriminde ücretleri, tedavi ettiği hasta sayısına göre değil, sağlıklı yaşamalarını tekeffül ettiği
insan sayısına göre, devletin sağlık hizmetleri bütçesinden karşılanan 10 kadar pratisyen doktor
görevlendirilecektir.

Pratisyen

hekimlerin

çözemedikleri

sorunlar,

bağlı

bulundukları

bölge

hastanelerine ve uzman hekimlere havale edilecektir. Bu uzman doktorların ücretleri ise kendilerine
bağlı pratisyen hekimlerin güçlerine ve başarılarına göre düzenlenecektir.
Bu uzman doktorlar ise tedavilerini bağlı oldukları tıp otoritelerinin, yani çıktıkları üniversite
profesörlerinin tekeffül ve teminatı altında yürüteceklerdir. Profesörlere de maaş karşılığı ders verme
dışında, kendilerine bağlı uzmanların güçlerine ve başarılarına göre ücret tayin edilecektir.
Şayet pratisyen veya uzman doktorlar bilgi yetersizliği, ya da ihmal neticesi; hastaların mağdur
olmasına sebebiyet vermişlerse, bu zararı bağlı bulundukları tabipler odasının oluşturduğu
dayanışma ortaklığı tazmin edecektir. Tıp otoritelerinin (Prof. ve Doç.lerin) verdiği reçetelerin veya
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tedavi usullerinin yanlışlığı ve yetersizliği sebebiyle mağdur olan hastaların ve yakınlarının zararlarını
da, o fakültedeki öğretim üyeleri, hastane ve okul yöneticileri birlikte ödeyecektir.
Bu sistemde hastalar azaldığı ve sağlıklı yaşam yaygınlaştığı ölçüde doktorların ücreti
artacaktır. Şimdiki düzende ise doktor ve eczacıların çıkarı, hastaların ve hastalıkların çoğalmasıyla
doğru orantılıdır.
Danışmanlık Sorumluluğu:
Toplumda özellikle avukat, doktor mühendis gibi diplomalı serbest meslek erbabının halkı
sömürmesini önlemek için "teminatlı danışma" sistemi geliştirilmiştir. Danışma, herhangi bir
konuyu bilenlere sorup ona göre hareket etmektir. Hastalar doktora, inşaat yapanlar mühendise,
hukuki problemleri olanlar avukata, dini sorunları olanların müftülere başvurduğu gibi. Ama bugünkü
sistemde bütün bunlar verdikleri yanlış bilgi ve belgelerden doğan zararlardan dolayı asla sorumlu
değildirler.

İşte bu haksızlığı önlemek için, Adil Düzen’deki ilmi, mesleki, siyasi ve ahlaki
dayanışma birimleri, kendi hizmet sahalarıyla ilgili danışma birimleri oluşturacaktır.
Oluşturulacak bu (Teminatlı ve tazminatlı) danışma sisteminde, kendisine fikir sorulan
danışmanların yanlış ve eksik tavsiye ve tekliflerine uyulduğu için doğacak zararları ve sorumluluğu
önceden kabul etmesi ve teminat vermesi esas alınmıştır.
Aldığı ilaçlar hastalığını azdıran kişi, bu reçeteyi yazan doktordan, plan ve proje hatasından
inşaatı çöken müteahhit bunu çizen mühendisten zararını tazmin edebilecektir. Bu aynı zamanda
hizmetlerin peşinen sigorta ettirilmesi demektir. Ve böyle bir sistemde herkes kendi işinde daha bir
dikkat ve hassasiyet gösterecektir.
c – Hukuki Savunma Fonksiyonu:
Adil devlet düzeni hak ve hürriyetler düzenidir. Ancak hürriyet var diye güçlü olanın zayıfları ezmemesi
ve sistemin anarşiye dönüşmemesi için de, mağdur ve mazlumların uğradıkları haksızlıklar karşısında
kendilerini savunma hakkı verilmelidir.
Bunun için herkesin her ortamda kendisini rahatlık ve ucuzlukla savunabilmesi için de, bu görevin yine
dayanışma ortaklığı tarafından üstlenilmesi gerekmektedir.
Her ortaklığın bucaktaki anlaşmalı avukatı, onu aşan sorunları ildeki uzman avukatlar, onların da
çözemediği hukuki sorunlar, otorite profesörlere intikal edecektir. Pratisyen avukatlar kazandığı ücretlerin bir
kısmını uzman avukatlara, onlar da kazançlarının bir kısmını profesörlere aktaracaklardır.
Böylece toplumda hiç kimse hamisiz ve sahipsiz kalmamış olacaktır.
d - Dayanışma: (Üyelerin başka fertlere veya devlete yönelik zararlarının grup mensuplarınca
ortaklaşa karşılanması)
Sosyal gruplara yüklenmesi gereken en önemli fonksiyon budur. Nimet - Külfet dengesine uygun
olarak bir toplum içinde bulunmanın avantajlarından yararlanan kimseler, o toplumun zararlarına da ortak
olmalıdır.
Şöyle ki her grubun ana sözleşmesinde " üyelerinin zararlarını ortak ödeme " ile ilgili özel esaslar
bulunacaktır.
1 - a - Küçük zararların bizzat zarar verenler tarafından ödenmesi gerekir. Ama bunun miktarı
sözleşmeye konmalıdır.
b - Orta halli zararlar bucak dayanışma birimlerince,
c - Daha büyük zararlar il dayanışma birimlerince,
d - Bundan daha ağır olan zarar ve tazminatlar ise merkezi (devlet) dayanışma birimlerince
karşılanacaktır.
2 - Ana sözIeşmelerde ortakların ödeyebilecekleri miktarın en üst sınırı da belirlenmiş olmalıdır.
Bu miktar, bucaklarda bir kişinin haksız yere öldürülmesi halinde, ödenmesi gereken diyeti (tazminat
oranını) aşmamalıdır. İşte bu tespit edilen tazminat, ortak - üyelerin 3 yıl içinde eşit taksitlerle
ödeyebilecekleri şekilde taksim ve tahsil edilir. Ancak bir ortağın aylık taksidi, aylık kazancının 3 günlük
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gelirini aşmaması gerekir.
Bu uygulama bir nevi ceza - müeyyide gibidir. Bu uygulama ile her grup kendi mensuplarını oto
kontrol altına alacak ve tabii bir (emri bil-maruf nehyi anil münker) uygulaması yaygınlaşıp
yerleşecektir. Zira bir mensuplarının vereceği zararın maddi cezasını hepsi birden yüklenecektir. Bu
aynı zamanda çok tabii ve tesirli bir sigorta demektir. Ne var ki şimdiki sigortalar gibi aidatlar
önceden toplanmayıp, zarar ve tazminat ortaya çıktıktan sonra verilmektedir.
3 - Dayanışma birimlerinin vaktinde ödeyemediği tazminatlar, mağdurların lehine olarak hemen
devlet tarafından karşılanıp, bunun daha sonra sorumlu ortaklıktan tahsil cihetine gidilir.
4 - Bu tür tazminat aidatlarını ödemekten aciz bulunan bedeni sakatlar (miskinler) bundan muaf
tutulur.
Ama gelir darlığından (fakirlikten) dolayı ödeyemeyen ortakların tazminatı ise, devlet
bütçesinden ödenir. Kendilerine ise çalışacakları iş sahası gösterilir.
Dayanışma Ortaklıklarının Muhasebe İşleri:
Her kuruluşun mutlaka bir muhasebesi olduğu gibi, dayanışma birimlerinin de elbette gelir - gider
defteri tutulacak, muhasebesi bulunacaktır.
Muhasebe işlerini kurucu başkanlar yürütebilir.
Başkanların her türlü görevini aksatması veya suiistimale kalkışması durumunda, şikâyet edilerek,
soruşturma ve mahkeme sonucu verilecek kararla, ehliyeti (Liderlik yetkisi) elinden alınabilir.

(Baskıda (Şekil-8) ve (Şekil-9 ve Şekil-10 aynı sayfada) bu konunun
sonuna yeni sayfalara önlü ve arkalı olarak girecek)
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ŞEKİL-8
ÖN SAYFADA OLACAK

ADİL DÜZEN’DE SİYASİ YAPILANMA
SOSYAL
SOSYO
DEMOKRATİK EKONOMİK
BİRİMLER BİRİMLER

ORTALAMA NÜFUS

YÖNETİM
BİÇİMİ

1

YERİNDEN

KİŞİ
AİLE
SOKAK–SİTE
(Aşiret)

30-100
KÖY
(Mahalle)

BUCAK

300-1000
3000–10.000

İLÇE
İL

30.000–100.000
300.000–1.000.000

BÖLGE
DEVLET

3.000.000–10.000.000
30.000.000–100.000.000

PAKTLAR
KÜRESEL
BİRLİKLER

3-10

300.000.000–1.000.000.000
3.000.000.000–10.000.000.000

Şekil-8

MERKEZDEN
YERİNDEN
MERKEZDEN
YERİNDEN
MERKEZDEN
YERİNDEN
MERKEZDEN
YERİNDEN
MERKEZDEN
YERİNDEN
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ŞEKİL-9 VE ŞEKİL-10 AYNI SAYFA
ŞEKİL-8’İN ARKA SAYFASINDA OLACAK

DEMOKRATİK BİRİMLER EKONOMİK BİRİMLER
(KİŞİ)

AİLE

SOKAK-SİTE (AŞİRET)

SEMT - KÖY

BUCAK

İLÇE

İL

BÖLGE

DEVLET

PAKTLAR

İNSANLIK

DÜNYA

ŞEKİL - 9

ADİL DÜZEN'DE DAYANIŞMA ORTAKLIKLARI
SİYASİ - İDARİ KONUDA

PARTİLER, DERNEKLER, SİVİL
TOPLUM ORGANİZELERİ

EKONOMİK KONULARDA

ODALAR VE SENDİKALAR,
MESLEKİ ÖRGÜTLER

İLİM VE EĞİTİM
KONUSUNDA

MEZHEPLER - EKOLLER ÜNİVERSİTELER

MANEVİ - AHLAKİ
KONULARDA

DİNİ HİZMET MÜESSESELERİ

ŞEKİL - 10
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 HAKEMLİK SİSTEMİNİN YARARLARI
Adalet mekanizmasına yeni bir kavram ve kurum olarak "TAHKİM (HAKEM TAYİN ETME)
SİSTEMİ" getirilmektedir.
Bilindiği gibi HAK tabiidir. İnsanlar kendi aralarında anlaşma yapmasalar dahi HAK vardır. HUKUK ise
insanların bazı konularda ve meşru şartlarda karşılıklı anlaşmalarıyla oluşmaktadır. Böylece tabii hukuk,
pozitif hukuka dönüşmüş olmaktadır. Bu karşılıklı anlaşmalara ve toplumsal sözleşme (Konsensüs) sayılan
anayasalara uymak ise, herkesi bağlayıcı bir zorunluluktur. İşte böylece " Hukukun üstünlüğü" prensibi
ortaya çıkmaktadır.
Başkasının haklarına tecavüz edenler ise mahkemeye - yargıya havale edilir. "Yargı kararları kişiyi
bağlar" İlkesi ise genellikle itiraz ve ihlal edilir. Bu ihlal durumunda "Hakimlerin merkezi yönetim
tarafından atanmış olmasının" önemli bir payı vardır. Çünkü ihtilafların birçoğu yönetim (devlet)le
vatandaşlar arasında cereyan etmektedir. Halbuki davaya bizzat taraf olan yönetimin tayin ettiği hakimin
bakması, ister istemez adalete göIge düşürmektedir. Bunun çözümü ve çaresi ise; "tayin edilmiş hakim"lik
yanında "tercihen seçiImiş hakem"lik uygulamasına fırsat verilmesidir. Buna göre taraflar, devlet tarafından
kendilerine "Hakem"lik yapma yetkisi ve ehliyeti verilen hukukçulardan birer hakem seçerler. Bu hakemlerin
birlikte tercih ve tayin ettikleri bir "Başhakem"le mahkeme heyeti oluşur. Sonunda bu heyetin aldığı karara
herkes razı olur.
Hakemlik Sisteminde:
a - Hakemlik ehliyetini veren devlet olduğu için hem "devletin hakimiyeti" ilkesi korunmakta,
b - Hem, hakemlerini taraflar belirlediği için daha demokratik olmakta,
c - Hem de, verilen kararlar resmen uygulamaya koyulduğu için "Hukukun üstünlüğü" ilkesine bağlı
kalınmaktadır.
d - Bu arada, görev ve yetkilerini suistimal eden hakemlerin "ehliyeti elinden alınmak" suretiyle
adalet ve hakkaniyet garantiye alınmaktadır.
"Hakemlik" sistemi;
"İnsanlar arasında hakemlik yaptığınız zaman adaletle hükmedin" 63
"İnsanlar arasında, AIIah'ın sana gönderdiği şekilde hükmedesin (adaletle hakemlik ve hakimlik
yapasın) diye kitabı Hak ile indirdik (Öyle ise sakın) hain (ve zalim) lerden taraf olma." 64
"Eğer (karı - kocanın) aralarının bozulmasından korkarsanız erkeğin ailesinden bir hakem,
kadının ailesinden bir hakem (seçip) gönderin"65 ayetlerinin hükmüne ve hikmetine de uygun
bulunmaktadır.

 ADİL DÜZEN'DE YARGI
Adil Düzende "Yargı - kaza"nın hem karakteri (fonksiyonel yapısı) değişmekte hem de kapsamı
genişlemektedir.
Günümüzde yargı, sadece ortaya çıkan ihtilafları karara bağlayan ve savcılık olarak kamu adına
soruşturma yapan bir kurum şeklinde anlaşılmaktadır. Oysa yargı kuvveti bununla sınırlı kalmamalıdır.
Yargının ayrı ve bağımsız bir kuvvet olması ve yürütmenin (siyasi hükümetin) baskısından kurtulması için
bazı yeni yetki ve sorumluluklarla donatılması lazımdır. Çünkü yargı, "güvenlik, zilyetliğin (Bir malı
kullanma ve elinde tutma hakkının) tespiti, soruşturma, hakemlik, kararların alınması, infaz (alınan
kararların uygulanması), paylaşma ve mülki taksimat" konularını da kapsayan geniş bir alanı
oluşturmaktadır. Bu nedenle yargı, yeni görev ve yetkilerle ayrı ve bağımsız bir kuvvet - güç olmalıdır. Adil
düzende kuvvetler ayrılığı prensibi dengeli ve disiplinli bir şekilde gerçekten uygulanacaktır. Böylesine etkin
bir yargıdan önce, elbette yeterli ve tutarlı bir mevzuatın (ilgili kanun ve kuralların) yapılması şarttır. Çünkü
63

Nisa: 58
Nisa: 105
65 Nisa: 35
64
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yargı, ancak yasama organının oluşturduğu mevzuata göre fonksiyonlarını icra edebilecek konumdadır.

Adil Düzen’de suçların ağırlığına ve kasıtlarına göre, hapis yerine para cezası
uygulanacaktır. Örneğin kasten adam öldüren kimseden, maktulün yakınlarının razı olması
halinde, kan diyeti alınacak; katilin parası yoksa o miktarı devlet karşılayıp kendisine
borçlandıracak ve katili de hapishanede beslemek yerine maden ocakları, lağım kazıları,
kanalizasyon çalışmaları gibi işlerde borcu karşılığı çalıştıracak ve ailesine de bir pay
ayıracaktır.
Adil Düzende hem "Özel Hukuk", hem de "Kamu hukuku" çoğulculuk prensibine

göre oluşacaktır.
"Özel Hukuk" Mezheplerin ve hukuk ekollerinin "Tip (örnek) sözleşmeler" haline getirdikleri
mukavelelerle (anlaşma metinleriyle) düzenlenecektir. Bunların bir nüshası “Devlet-Denetleme Kurulları”na
gönderilecektir. Kişiler, istedikleri hukuk ekolüne göre özel yaşamlarını düzenleyebilecektir. Devlet,
vatandaşlarını, özel hayatlarını düzenlerken tek tip bir hukuk modeline uymaya mecbur etmeyecektir.
"Kamu hukuku" ise, devletin temel ve genel sistemine ve anayasal disiplinine uygunluk şartıyla,
bölgelerin ve il yönetimlerinin yöresel istek ve ihtiyaçlarına göre, kendi yasama (Özel İdare) meclislerinde
tartışılarak ve ittifakla oluşturdukları hukuki düzenlemelerdir. Her bölgedeki il ve bucak yönetimine halkın
özellik ve önceliklerine göre ve ortak anayasal kurallara bağlı kalmak üzere gerekli düzenlemeleri yapma
imkânı verilir.

Temel hukuk prensiplerine ve devletin genel düzenine uygun olma koşulu ile bu tür
uygulamalara izin verilmesi:
Ülkedeki farklı din ve mezheplerin; evlenme ve nikâh törenleri, yöresel bayram ve şenlikleri, yiyecek ve
içecekler konusundaki tercih ve titizlikleri, özel dini-manevi eğitim ve etkinlikleri, coğrafi şartlara ve
geleneksel törelere bağlı ortak kabulleri gibi durumların demokratik katılım ve konsensüsle disiplinize
edilmesi, resmileştirilip denetlenebilir hale getirilmesi ve bu elastikiyet sayesinde, zaten gizli-saklı yürütülen
işlere serbestiyet kazandırılıp hürriyetlerin genişletilmesi, böylece halka huzur ve güven telkin edilmesi için
yararlı ve gereklidir.
Bir yerleşim birimindeki halkın genel istek ve ihtiyaçlarına göre belirlenmiş bu özel hukuki
düzenlemeleri beğenmeyenler, o birimden ayrılıp göç edebilme hakkına bile sahiptir. Birim yönetimi, göç
edenlerin veya sürgün edilenlerin gayrimenkullerini (ev ve arazi gibi taşınmaz mallarını) piyasa değeri
üzerinden satın alıp değerini ödemek mecburiyetindedir. Halkın seçimiyle o göreve gelmiş olan birim
başkanı, fitne ve fesat çıkaran ve yapılan ikaz ve ihtarlara aldırmayan huzursuz ve uyumsuz kimseleri fitne
ve fesadı önlemek için oradan sürülmelerini isteme yetkisine sahiptir. Bunun dışında, birim başkanlarına
kendi inisiyatifiyle bir ceza verme yetkisi verilmemiştir. Bu birimlerin en küçük olanı bucak; nüfusu 3 bin ile 10
bin arasında olan yerleşim ve yönetim birimleridir. İnsanların biri birlerini şahsen tanıyabilecekleri bir
büyüklüktedir.
Barış döneminde nizalar (anlaşmazlıklar) "hakem kararları" ile çözülecektir. Savaş ve isyan gibi
olağanüstü durumlarda ise kararlar ve infazlar, emir komuta prensiplerine göre alınır ve uygulanır. Barış
döneminde hakem kararlarına uymayanlar ve adaletten kaçanlar da, yine askeri muhakeme usullerine göre
yargılanıp infaz edilir. İç güvenlik; illerde jandarma, bucaklarda ise akileler (özel güvenlik birimleri) ile Dış
güvenlik (ülke savunması) ise ordu ile sağlanır.

Adil Düzende kimsenin şikâyetçi olmadığı konularda dava açan bir savcılık kurumu
olmayacaktır. Herhangi bir vatandaşın başvurusu, kamu davası açılması için yeterli
sayılacaktır.
Her türlü anlaşmazlık önce mülkü amir (seçilmiş hakem başkan), tarafından karara bağlanır. Kararı
beğenmeyen taraf dava açma hakkını kullanır. Zilyetliği (bir malı kullanma yetkisini) belirleme görevi bucak
başkanının görüşü alınarak mahkemece karara bağlanır.
Mahkemeye intikal etmiş olaylar, tahkim sistemi ile çözülecek, hakemler ise taraflarca seçilecektir.
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Birini davalı, diğerini davacı, başhakemi ise tarafların seçtiği hakemler ittifakla belirleyecektir. Hakem
seçmeyenlerin hakemini mülki amir tayin edecektir. Hakemler uzmanlaşınca zamanla bilirkişilere de ihtiyaç
görülmeyecektir.
Mahkemeler bucaklarda da kurulmalıdır. Arazi ve arsa davaları vb. durumlarda ise mahkeme
olay yerinde olmalıdır. Davalar ücretsiz açılmalıdır. Dava süreleri kısa olacaktır. Üç duruşmada davayı
karara bağlıyamayan hakemlerin, hakemliği düşer ve ücret almayı hak edemezler. Yeni hakemler
seçilir dava yeniden araştırılır. Soruşturmayı yapanlar ile kararı verenler aynı kişiler olmayacaktır.
Soruşturmayı dedektifler açık olarak yapacaklarından, ayrıca polis, savcı ve hâkim soruşturmasına
gerek kalmayacaktır. Soruşturmalar açık yapılacağından işkence vakaları veya iddiaları da ortadan
kalkacaktır. Kişi üyesi olduğu siyasi parti yetkililerinin huzurunda sorgulanacaktır. Gözetim altına
alınması gerekenler ise evlerinde mecburi iskâna tabi tutulacaklardır.
Ağır suçlular, yerleşim biriminden kaçarsa, dava gıyabında yürütülecektir. Hakemler sanığın aleyhinde
karar verirlerse, cezasını çekmek üzere, kendi isteği ile gelmesi istenir. Gelmedikleri takdirde ve eğer var ise,
cezası kadar mal varlığına el konulup bunlar hazineye geçecek ve varisleri hak iddia edemeyecektir. Ayrıca
sanığın bucak sınırları içinde can ve mal güvenliği garanti edilmeyecektir. Serbest dolaşmaları tehlikeli olup
da mutlaka yakalanması gerekenlerin ölü veya diri getirilmesi için ödül konabilir. Adil Düzende gözaltında
tutulma dışında, hapis cezası yerine, cezaların ya bedeni veya maddi olması ön görülmektedir. Af ise sadece
mağdurun isteği ile mümkündür.

Ceza sistemi, “mağdurun zararını giderebilecek” şekilde düzenlenecektir. Fail-i meçhul
cinayetlerde mağduriyet kaseme hükümleri ile giderilir.

Kasame; Faili Meçhul cinayetlerin işlendiği yakın çevre yönetim biriminin ve bireylerinin, “bu işi
kendileri yapmadıklarına dair yemin ettikten” sonra, maktülün varislerine verilecek diyeti ortak yerel bütçeden
müştereken ödemeye mecbur edilmeleridir. Bu uygulama; anarşistlerin, katillerin, hırsızlık ve ahlaksızlık
çetelerinin ve suç örgütlerinin, kendi yörelerinde barındırılmaması ve “neme lazım”cılığın ortadan kaldırılması
için alınacak önemli ve etkili bir tedbirdir.

Herkesin hukuk düzeni içinde yaşamasını kolaylaştırmak için, hukuk danışmanlığı
(Avukatlık) hizmeti kamu hizmeti olarak vatandaşlara sunulacaktır. Bu hizmet diğer kamu
hizmetleri gibi ücretsiz olacaktır.
SözleşmeIere göre ekonomik ve sosyal hakların nizasız bir şekilde paylaşılması da yargının
konusudur. Başlangıçta belirttiğimiz gibi Adil Düzende yargı, sadece mahkeme kararı anlamına
gelmemektedir. "Eski tarihlerde ve tabiatiyle oluşan mal mübadelesi dönemindeki hukuk düzeni,
maalesef tahrif edilmiş ve zülüm mekanizmasına çevrilmiş bir şekilde günümüzde yaşatılmak
istenmektedir. Oysa çağımız emek mübadelesi dönemini tamamlamak üzeredir. Batı Medeniyeti
teknolojide önemli başarılar kazanmasına rağmen, maalesef sosyal yapıya dönük uygar bir çözüm
hala getirememiştir.66
Geleceğin Barış ve Bereket Medeniyeti, aklın ve ilmin yolu olan içtihad ve icma (kanun üretme ve
ittifak etme) yöntemi ile geliştirilerek kurulacak ve Adil Düzen insanlığa yeni bir saadet dönemi yaşatacaktır.

66

Harun Özdemir.
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III – Cemaat ve Tarikatların Islahı ve İntizama Sokulması İçin
ADİL AHLAKİ DÜZEN PROGRAMI
Yozlaşan ve yoldan çıkan bir kurumun, bir oluşumun ve bir topluluğun kesinlikle imhası
değil, elbette ıslahı lazımdır. Bunların ıslahı ve hayırda yarıştırılmasının ilk şartı da; mutlaka
resmiyet kazandırılması, sistem bütünlüğüne katılması ve oto-kontrol altına alınmasıdır.
Kangrenleşmiş uzuvların ve kanserleşmiş urların temizlenip ayıklanması dışında, böylesi sosyal
oluşumların ve sivil yapılanmaların kökünü kurutmaya çalışmak, hem yararsızdır, hem de
peşinen başarısızlığa mahkum bir adımdır.
CIA tertipli FETÖ darbe girişimi, geç de olsa bazılarımızın ve ilgili kurumlarımızın gözlerini
açmıştı. Şayet “Bir musibet bin nasihatten evladır” gerçeğine uygun davranılsa ve gerekenler
yapılsa, bu şeytani fesatlıkları tarihi fırsatlara dönüştürme kapısı aralanmıştı. Diyanet İşleri
Başkan Yardımcısı Değerli Mehmet Emin Özafşar, Al Jazeera'ye açıklamalar yapmış; FETÖ türü

yapıların tehdit unsuru olmaması için cemaatlerin kayıt altına alınması gerektiğini
hatırlatmıştı. Böyle bir ihtiyacın farkına varılması bile önemli bir aşamaydı. Çünkü palyatif ve
günü birlik tedbirlerle FETÖ benzeri yapıların ifsadına engel olmak imkansızdı.

İyi de bu cemaat ve tarikatlar nasıl disipline sokulacak ve hangi statü ile kayıt
altına alınacaktı?
Şu anda İslam dünyasında bunun en belirgin örneği Mısır’da vardı; orada da dini
hizmetleri kontrol ve baskı altında tutmak amacıyla yapılandırılmıştı. Mısır’da Cemaat önderleri,
imamlar, hocaefendiler, tarikat şeyhleri, mürşitler yasal bir statüye kavuşturulmuşlardı, hepsine
devlet protokolünde yer ayrılmıştı. Bir tarikatlar konseyi vardı, onun altında toplanmışlardı.
Mısır’daki bu yapılanmaya gidilmesinde 1995 senesinde Kahire’de Ezher öğrencilerine ve
öğretim görevlilerine yönelik yaptığımız 40 günlük, ADİL DÜZEN seminerlerinin de etkili olduğu
duyumları alınmıştı. Ama ne var ki Adil Düzen bir bütün olarak ele alınmadığı, tarikat ve
cemaatlerin rahatlıkla ve İslami doğrultuda çalışmaları değil, sadece kontrol altında tutulmaları
amaçlandığı için tam verimli ve dengeli bir yapı kurulamamıştı. Her şeye rağmen bu girişim, en
azından ilk-örnek teşkil edecek bir adımdı ve kısmen de olsa önemli yararlar sağlamıştı. Mısır’da
Şazeliler, Bedeviler ve Rufailer başta olmak üzere 73 ayrı tarikat kayıt altında faaliyet
yapmaktaydı. 90 milyonluk Mısırda, bunların kayıtlı mensupları 10 milyonu aşmaktaydı. Bunların
hepsi Kamusal kimliğe sahip bulunmakta ve şeyhleri müftüyle birlikte devlet protokolünde
oturmaktaydı. Programları, amaçları, üye mevcutları, örgütlenme modelleri ve metotları ile
faaliyet alanları şeffaftı, hesap kitapları denetlenebilir durumdaydı. Sadece Müslüman Kardeşler
Cemaati, gayri resmi ve sakıncalı bulunduğundan resmiyet altına alınmamıştı. Bu elbette yanlıştı
ve haksızlıktı. Ama Mısırdaki bu uygulamanın daha adil ve şamil bir programını Erbakan Hoca
“Adil Düzen’de Ahlaki Yapılanma” başlığı ile hazırlatmıştı. Biz de bazı eksiklerini
tamamlayıp, anlaşılır ve uygulanır pozisyona taşıyarak olgunlaştırmaya çalıştık.

Cemaat ve tarikatların ıslahı ve otokontrol (murakabe) altına alınması
çalışmaları ise Diyanet İşleri Başkanlığımızca ve onun bünyesinde kurulacak emin
ve ehil uzmanlardan oluşan kurumlarca yapılmalıdır. Sistemin tazyikinden ve
siyasetin tahakkümünden kaynaklanan bazı hata ve noksanlıklara rağmen, Diyanet
Teşkilatı, en yararlı, hayırlı ve başarılı kurumlarımızdandır ve kesinlikle lazımdır. Adil
Ahlaki Düzen Programı, Diyanet Teşkilatımızın da en etkin ve yetkin şekilde yeniden
yapılanmasına; siyaset, ekonomi ve yargı kurumlarından bağımsız, ama hepsiyle
irtibatlı ve bağlantılı olarak ağırlık ve saygınlık kazanmasına vesile olacaktır.
Velhasıl cemaatlerin ve tarikatların faaliyetlerinin ve programlarının denetlendiği
bir sistem mutlaka lazımdı!
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Çünkü başka türlü bu yapıların yozlaşmasına, hatta dış güçlerce kullanılmasına engel
olunamazdı. Artık demokratik şeffaflık, cemaat ve tarikat gibi sosyal organizasyonlar için de
sağlanmalıydı. Böylece Devlet Düzen’i ve kamu hizmeti bir bütünlüğe ulaşmalıydı! Bugün
mevcut tarikat ve cemaatler bünyesinde toplanan zekat, kurban ve bağış paraları on milyarlarca
liraya ulaşmaktaydı. Bunların hiçbirinin kaydı ve hesabı tutulmamakta, nerelere harcandığı veya
kimlerin kasasına aktarıldığı soruları hep yanıtsız kalmaktaydı. Hem ekonomik, hem psikolojik,
hem de sosyolojik ve politik bir sömürü çarkına dönüştürülen tarikat ve cemaatlerin mutlaka
disiplin altına alınması, düzenle entegre bir resmiyet kazandırılması ve tabi ciddi, sürekli ve
sistemli bir kontrole tabi tutulması kaçınılmazdı.

Yeri gelmişken tekrar hatırlatalım; Adil Düzen’deki “Sermaye ve Üretim vergisi” yani
zekat sistemi uygulansa:
1- Hem, Türkiye bütçesi, bugünün tam 3 katına çıkacaktı…
2- Hem, ücretliden, işçiden, memur kesiminden bugünkü haksız vergiler artık
alınmayacaktı.
3- Hem, tarikat ve cemaatlerdeki istismar ve suiistimaller ortadan kalkacaktı.
4- Hem, çok yüksek oranlardaki vergi kaçakçılığı son bulacaktı.
Ancak ne var ki, hem faizci kapitalist kesimler, hem Darwinist-sosyalist kesimler “aman ha,
bu şeriat kuralıdır!” diye tepinip durmaktaydı. Ve tabi işçinin, fakirin ve dar gelirlinin yanında
oldukları palavraları ve sahtekârlıkları da ortaya çıkmaktaydı.

• ADİL AHLAKİ DÜZEN’İN YAPISI
Yetki ve Sorumluluk Sahası
Adil Düzen’de "MANEVİ ve AHLAKİ NİZAM" aşağıdaki şekilde kurulacak ve
uygulanacaktır:
Dinsiz ve ahlaksız bir toplum gerçek huzuru ve mutluluğu yakalayamaz, o toplum asla
ayakta kalamaz. Bugün yeryüzünde ve ülkemizdeki pek çok bunalım ve belaların asıl
sebeplerinden birisi de dini ve ahlaki kurum ve kurallara önem verilmemesidir.
Şimdi yaşanan manevi ve ahlaki problemlere bir göz atalım:
1- Bugünkü batıl ve zalim düzenler "barışma ve uzlaşma" yerine "çatışma ve boğuşma"
temeli üzerine bina edilmiştir.
2- Bu nedenle devletin genel karmaşık yapısı içerisinde ahlaki, siyasi, ilmi ve iktisadi
sistemlerin yetki ve sorumluluk sınırları belirtilmemiştir. Dini kurumlar genellikle siyasi ve ekonomik
sultaların emrinde ve güdümündedir.
3- Mevcut düzenler "iyi ve verimli insan" yerine “kendilerine köle olacak tipler”
yetiştirmektedir.
4- Hem düzeni yürütenler yeterli ahlaki ve dini terbiyeyi görmemiştir, hem de kasıtlı olarak
nefsine esir ve manevi değerlerden yoksun insanlar üretilmektedir.
5-

Ateizm

(dinsizlik)

ve

pozitivizm

(bilimi

ve

teknolojiyi

tanrılaştırmak)

düşüncesi

yerleştirilmiştir.
6- Batı medeniyeti ve bilim, kiliseden gördüğü haksızlık ve yanlışlıkları bahane ederek bütün
dinlere ve dini değerlere önyargılı bakar hale gelmiştir.
7- Müslümanlar da dâhil bir takım din adamları ise maalesef ilmi gelişmelere yabancı, hatta
düşman pozisyonuna itilmiştir.
8- Pek çok ülkede din tamamen toplum hayatından dışlanmış, yasaklanmış ve bir nevi izole
edilmiştir.
9- İbadethaneler boşaltılmış terk edilmiş çılgınca eğlence yerleri ve fuhuş merkezleri

"materyalizmin mescitleri" haline getirilmiştir.
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10- Materyalist rejimler maalesef manevi kalkınma planları hazırlamamış, hatta kendisi
yapmadığı gibi halkın özel gayretleriyle oluşturdukları kurs ve yurt hizmetlerini engellemeye
kalkışmış ve bu konuda korkunç zulüm örnekleri sergilemiştir.

11- Devlet manevi ve ahlaki kalkınmayı sağlayacak ve dini ihtiyaçları karşılayacak hizmet
sahasını boş bırakınca, bu sefer bir sürü din istismarcısı türemiş ve her biri kendi çıkarları
doğrultusunda yeni dinler icat etmiş ve toplum tam bir kaosa sürüklenmiştir. Bu yeni ve tahripçi
Dini ekoller, ekipler ve Din derebeyleri, dış güçlerin de desteği ile hükümetlere yön ve şekil
vermeye, hatta darbe tertiplerine girişebilmektedir.
12- Neticede materyalist (maddeci ve menfaatçi) beleşçi, bencil insanlar çoğalmış, insanlar
birbirlerinden uzaklaşmış, aile ve akrabalık bağları ve komşuluk ilişkileri zayıflamış, hatta bitmiştir.
Yozlaştırılmış Dini cemaat ve tarikatlar, kendi mensupları dışındaki Müslümanları ve mazlum insanları
umursamaz hale gelmişlerdir.
13- Bu mutsuz, umutsuz, huysuz ve huzursuz insanlar, manevi boşluklarını doldurmak üzere bu
sefer içki, kumar, uyuşturucu ve fuhuş yollarına sapmış, bu kötülükler giderek yaygınlaşmış ve
meşrulaşmış ve hatta bol ve bedava gelir getiren korkunç sektörler haline getirilmiştir.
14- Bütün bunların sonucu, intiharlar, ahlaki bunalımlar, batıl inançlar ve AİDS gibi çirkin ve
korkunç hastalıklar çoğalmış ve hayatı insanlığa zehir etmiştir.

İşte bütün bunların yegâne çaresi ve ilmi reçetesi ise Adil bir Manevi-Ahlaki Düzen’in
yerleştirilmesi ve yürütülmesidir. (BAK: ŞEKİL-11 sh.101 ve ŞEKİL-12 sh.102)

A- Bu MANEVİ-AHLAKİ DÜZEN’İN genel prensiplerini ise, şöyle sıralayabiliriz:
1- Manevi - Ahlaki Düzen diğer (İlmi, İktisadi ve Siyasi) düzenlerle uyum içinde çalışacak ama
onların emrinde ve güdümünde değil bağımsız olacak, hem de etkisi ve yetkisi kadar sorumluluğu da
bulunacaktır.
2- Asıl amaç; iyiyi, doğruyu ve güzeli göstermek olacaktır.
3- Zorlama yerine sevdirme ve inandırma yöntemini esas alacaktır.
4- Önemli bir fonksiyonu da değişik din, mezhep ve cemaatleri bir arada ve barış içinde
yaşatmak ve toplumda karşılıklı saygı - sevgi ve hoşgörüyü yaygınlaştırmaktır.
5- Din ve vicdan hürriyetinin korunmasına ve bu konuda saldırıya uğrayanların savunulmasına
çalışacaktır.
6- Genel Düzen’in aktif bir unsuru olarak murakabe (müfettişlik), tezkiye (mensuplarına iyi hal
belgesi vermek), bilirkişilik, tahkikat (tarafsız ve adil soruşturma), sağlığın korunması, sosyal
güvenlik ve dayanışmanın sağlanması ve genel ahlakın korunması konularında hem yetkili ve hem de
sorumlu olarak görev yapacaktır.
7- Dini eğitim ve öğretim çalışmalarını ve halkın bu konudaki ihtiyaçlarını karşılayacaktır.

B- Dini ve ahlaki kurumların şu hedefleri gerçekleştirmesi planlanmıştır:
1- Her konuda Hakkı üstün tutma, hakka bağlı ve saygılı olma düşüncesi taşıyan
2- Her türlü zulüm ve ahlaksızlığa karşı meşru metotlarla mücadele ruhu ve cihad gayreti içinde
olan.
3- Menfaatçi ve materyalist değil maneviyatçı ve ahlaki değerlere sahip ve seviyeli bulunan
4- İçki, uyuşturucu, kumar ve fuhuş gibi kötü alışkanlık ve ahlaksızlıklardan uzak duran.
5- Dini bilgi ve becerileri yeterli ve tutarlı olan.
6- Gönül huzurunu ve gerçek mutluluğu yakalayan insanlar yetiştirmek.

C- Bu ahlaki kurumların toplumsal görevi ve işlevi ise şunlar olacaktır:
1- Fert - cemiyet ve devlet arasındaki irtibat ve intizamı sağlamak ve sağlamlaştırmak.
2-

Vatandaşların

dini

sorunlarını

ve

sıkıntılarını

cevaplandırmak.
3- Denetleme (murakabe-müfettişlik) görevini yapmak.

çözüme

bağlamak

ve

sorularını
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Adil Düzen'de müfettişlik-murakabe görevi dini - ahlaki kurumlara verilecek ve
bağımsız hareket edecektir. Şimdiki sistemde müfettişler bakanların veya genel müdürlerin
emrindedir ve tabiatıyla onların güdümündedir. Yani saf vicdani kanaatleri ile hareket
edecek kadar bağımsız değildir. Ve bu durum haliyle adaleti gölgelemektedir.
4- Tezkiye: Kurulacak Adil Düzen'de manevi merkezler ve meşrepler gibi ahlaki
kuruluşların ve farklı dini cemaatlerin bir manevi şirket ortaklığı şeklinde düzenlenmesine -ki
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri böylesi cemaatlere "Şirket-i maneviye" tabir etmektedir- ve
kendi mensuplarına ticari, siyasi ve sosyal münasebetlerinde hem "bu mensubumuz emindir,
itimat edilebilir, kendisine kefiliz" şeklinde tezkiye ve teminat beratı veren, hem de onların
yolsuzluk ve zararlarını tazmin ve telafi eden yetkili ve sorumlu kurumlar olmasına dikkat
edilecektir.

Bu durumun temel eserlerimizde bir karşılığı var mıdır?
Önce “Efendim, bu tür bir düzenlemenin temel kaynaklarımızda veya tarihi uygulamalarda

aynen örneği var mıdır?” şeklindeki itirazlar yersizdir. Zira bizim kaynaklarımız, birçok mesele ve
kurumun “genel ve temel esaslarını” belirtir. Onların uygulanma şeklini ise değişen ve gelişen
şartlara ve hayat standartlarına uygun içtihatlara bırakır. Bilindiği gibi tarikat ve mezhepler bile
sonradan düzenlenmiş ve disiplinize edilmiştir.
Şartların ve ihtiyaçların zorlanmasıyla ortaya çıkan, ilmi araştırmalar ve ictihadi kararlarla
oluşan bu tür yeni teklif ve tasarılara “Bunun aynısı kaynaklarımızda var mıdır?” diye karşı
çıkılmaz... Bu uygulamaya izin veren ve işaret eden deliller sorulur... Veya bu tür uygulamayı
yasaklayan ve haram kılan deliller ortaya konulur, ve bunlara uygun sistem ve prensipler geliştirilir.

Örneğin; Kaynaklarımızda banka yoktur ama faizi yasaklayan ve borç (kredi) alıp vermeyi
ayarlayan hükümler vardır. Belki fabrika yoktur, ama işçi - işveren münasebetlerini, üretim ve tüketim
dengesini düzenleyen esaslar vardır. Bunun gibi ağır sanayi, Harp sanayi yoktur ama bunlara işaret
ve teşvik eden emirler vardır.
İslam'da inanç ve ibadet esasları ve şekilleri kesin ve kâmil olarak gösterildiğinden daha çok
ticaret, siyaset, sanat, iktisat ve sosyal hayatı içine alan "muamelat" konuları değişmeye ve
gelişmeye müsait olduğu için; haliyle bu konularda yeni içtihatlara, yeni kurum ve kurallara ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu durum bizlere, her asırda geçerli ve yeterli, yeni düzenlemeler yapma imkânı da
kazandırmaktadır. Bu nedenle tarikat, meşrep, mektep ve mezhep, vakıf, dernek ve parti gibi ilmi,
ahlaki, siyasi ve sosyal müesseseler de isim ve şekil olarak kaynaklarımızda yer almamaktadır.
Ancak bunlarla ilgili temel esaslar ve hükümler mutlaka vardır; işte ilim ehlinin görevi bunlardan yola
çıkarak yeni kurumlar ve yeterli kurallar oluşturmaktır.
İşte Adil Düzen'de öngörülen vekâlet ve kefalet kurumu da ilmi bir yapılanma olup kimlere,
niçin ve nasıl vekil ve kefil olunacağının şartları kaynaklarımızda zaten vardır. Bunun gibi iptidai bir
pasaport sistemi sayabileceğimiz "eman verme" veya "emanına alma" uygulaması cahiliye
döneminden sonra Ashab-ı Kiram tarafından da uygulanmış, bizzat Efendimizin fiili ve kavli
sünnetleriyle harpte ve sulhta kimlere ve nasıl eman verilebileceği öğretilmiştir... Şöyle ki: Dışarıdan
gelen bir yabancı, o bölgede rahatça ve serbestçe ticaret ve seyahat yapabilmek için, kendisini
yakinen tanıyan bir kabile reisinin emanına girerdi. Bu durum "filan kişinin hak ve hürriyetlerini

koruyacağımızı, hırsızlık ve cinayet gibi zararlarına da kefil olacağımızı ilan ediyoruz" demekti...
Böylece çevresinde itimat sağlayamayan, emanına girecek tanıdık kimseler bulamayanlar ortada
kalırdı.

Hatta İslam fıkhında, cinayet işleyen kimselerin ödemesi gereken diyeti (tazminatı) verecek
gücü yoksa bu miktarın mensup olduğu kabilesi ve aşireti arasından toplanması esas alınmıştır.
Ta ki her kabile kendi mensuplarını imanlı, ahlaklı ve vicdanlı kişiler olarak yetiştirmeye, kötüleri
ve katilleri bünyesinde barındırmamaya dikkat ve gayret etsin. Bugün kabileler ve aşiretler
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yerine, tarikatlar ve meşrepler veya farklı dinden cemaatler bulunmaktadır. Geçmişte aşiretlerin
yaptığı teminat verme ve tazminat ödeme işlevini şimdi Adil Düzen’de ahlaki ve dini oluşumlara
yüklemenin hukuka uygun olacağı anlaşılmış olmalıdır.

Efendimizin (sav) "İstişare edilen emin olmalıdır" hadisi de, kişiler hakkında sorulduğu
zaman "Bu kimse ehil ve emindir" diyen şahıs veya kuruluşların "güvence verebilecek ve
sorumluluk yüklenecek şartlara ve sıfatlara haiz bir resmiyet taşımalıdır" manasına da işaret
edilmektedir.
"Ülke çapında yaygın bir manevi hizmet veya meşrep, bütün bağlılarını veya mensuplarını
nasıl tanıyabilir ki, onun hakkında teminat verebilsin?" diye soranlara ise cevabımız şudur;
Herhangi bir kişiye, içinde yaşadığı ildeki veya beldedeki bağlı bulunduğu manevi merkez veya
meşrep temsilcisi tezkiye ve teminat beratı verebilecektir. Bu, hem aynı beldede ve yakın
çevrede oturan ve aynı manevi meslek ve meşrep halkasında samimiyet kuran insanların
birbirini yakinen tanıması bakımından kolaydır, hem de, dini meşrep ve mesleklerde zaman
zaman ortaya çıkan ve çeşitli istismar ve suistimallere yol açan, şeyhliğin şahlığa dönüşmesi
şeklindeki tekelleşmeyi veya giderek derebeyliğe dönüşen "ağabeyliği" önleyecek bir
yapılanmadır. Zira bir kişinin sapıtması veya satın alınması ile koca bir cemaatin istismarı
önlenmiş olacaktır. Böylece her ahlaki kuruluş ancak takip ve terbiye edebileceği, zahiri ve
manevi tasarruf altında tutabileceği ve sorumluluğunu üstlenebileceği kadar bağlısına hizmet
vermek zorunda kalacaktır. Yani kalabalık değil kalite ve kalifiye önem kazanacaktır.
Asrımızda, görev ve yetkileri kötüye kullanmaları, suistimal ve istismarları sadece
vicdani telkinat ve nasihatlarla değil, ancak o sahada geliştirilmiş otokontrol sistemlerle
önlemek mümkün ve münasiptir. Siyasi sosyal ve ekonomik bütün kurumların zamanla
yıprandığı ve yozlaştığı bir gerçektir. Bu tür kurumlar giderek özelliğini ve güzelliğini
kaybedebilir. İşte böyle oluşumları yeni bir düzene ve disipline kavuşturmak ve onlara yeni
ve yeterli fonksiyonlar kazandırmak gerekmektedir. Nasıl ki tamirhaneler zamanla atölyelere,
atölyeler fabrikalara dönüşmüş, bu evreler ve devreler tabii olarak yeni ve yeterli kurum,
kural ve kavramları da beraberinde getirmiş ve geliştirmiştir. Aynen öyle de sosyal ve ahlaki
kuruluşlar olan manevi meslek ve meşreplerin de gelişen ve değişen ve ihtiyaçlara paralel
olarak kabuk değiştirmesi ve yeniden şekillenmesi tabii ve zaruridir.
Böylelikle manevi ve uhrevi hizmet verecek olan ahlaki/dini kuruluşlara resmiyet ve
ciddiyet kazandırılmış, toplum hayatında etkili ve yetkili bir konuma çıkarılmış olacaktır.
Tabiatıyla nimet-külfet dengesi esasına uyularak yetkileri oranında da sorumlulukları
bulunacaktır. Artık bütün manevi hizmet ve meşrepler ahlaklı ve emin insanlar yetiştirmeye
çalışacak, o ülkede hayır ve hizmet yarışı başlayacaktır. Sahtekârlık ve riyakârlık işe
yaramayacak, ahlak kurumlarından iyi rapor alamayan huysuzlar ve hırsızlar kötülük fırsatı
bulamayacaktır. Mensuplarının vereceği maddi ve manevi zararı, o cemaatin bütün üyeleri
birlikte tazmin etmek (ceza olarak ortak bütçedeki paylarından ödemek) durumunda
kalacaklarından, herkes birbirini devamlı uyaracak ve koruyacaktır. Böylece
Peygamberimizin, "Müslümanlar (Hakka ve hukuka teslim olmuş insanlar) bir vücudun
parçaları gibidir." Hadisinin hedefi de gerçekleşmiş olacaktır.
Siyasi yönden partilerin, ilmi yönden okul ve ekollerin, iktisadi yönden sendika ve
derneklerin resmi temsilcileriyle birlikte, bucak, il ve devlet şuralarının tabii üyeleri
sayılacak olan ahlaki kuruluş yetkililerine, bu uygulama ile ayrıca bir saygınlık ve ağırlık
kazandırılacaktır.
Adil Düzen’de öyle dengeli bir sistem kurulacaktır hiç kimse ne maddi ne de manevi, hak
etmediği bir makam ve menfaati asla kullanamayacak, hak ettiğinden de mahrum kalmayacaktır...
Görev ve yetkiler hatta şeref ve rütbeler kişi ve kuruluşların insafına ve insiyatifine bırakılmayacaktır.
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Ve tabii asla unutulmamalıdır ki burada üzerinde durulan: ahlaki kurumların, resmiyet ve hizmet
açısından yeniden yapılanması, çağdaş statü ve standartlara kavuşturulması, yetki ve sorumlulukları
artırılarak etkinlik kazandırılması ve Adil Düzen'in önemli bir unsuru olarak toplum ve devlet
hayatındaki yerine oturtulması ve böylece manevi karakollar olarak toplum düzenine ve disiplinine
katkıda bulunmasıdır. Yoksa kalbi tasarruf ve terbiye konusunda olsun, ruhi kemalat ve marifet
hususunda olsun... Bunların özel eğitim irşat ve hizmet usullerine müdahaleye kalkışmak yanlıştır.
Bu konular devletin ve resmiyetin yetki sahasının dışındadır.
5- Tahkikat (soruşturma), Ekspertiz (malların kalite kontrolü ve ihtilafların

çözümü), sağlığın korunması, sosyal güvenlik ve dayanışmanın sağlanması hizmetlerine resmen ve
fiilen katılmak ve ilgili makamlara geçerli ve güvenilir raporlar hazırlamak da ahlaki kurumların
görevleri arasında olacaktır.

D- Adil Ahlaki Düzen’in Başlıca Teşkilatları Nelerdir?
1- Dini hizmet kuruluşları,
2- Dini eğitim ve öğretim kuruluşları ,
3- Ekspertiz (Malların kalite kontrolü) kuruluşları,
4- Tahkikat (soruşturma) kuruluşları,
5- Sağlık hizmetleri kuruluşları,
6- Sosyal dayanışma ve yardımlaşma kuruluşları,
7- Ahlaki dayanışma, tebliğ, terbiye ve davet kuruluşları,
8- Emri bil maruf nehyi anil münker, (Hakkı ve ahlakı koruma ve üstün tutma, iyilikleri yürütme,
kötülükleri önlemeye çalışma) teşkilatları,
9- Hakka davet ve hayra hizmet kuruluşları ve hayır vakıfları olacaktır.

E - Dini-Ahlaki Sistemin Teşkilât Özelliklerine gelince:
1- Kuvvetler ayrılığı esasına sadık kalınacak, bugünkü yasama, yürütme ve yargı
yanında 4. Güç olarak “Denetleme” görevini yürütecek olan Dini-ahlaki kurumlar bağımsız
çalışacaktır. Dini-ahlaki düzen, siyasi, ekonomik ve ilmi düzenlere müdahale etmeyecek,
onlar da dini düzene karışmayacaklardır.
2- Dini grup ve kurumlar, cemaatleri sayısında ve diğer hizmetleri karşılığında genel
bütçeden pay alacaklar, ayrıca ortak üye aidatlarından oluşan özel bütçeleri bulunacaktır.
3- Her türlü meşrep, tarikat veya cemaatin; bucaklarda orta, illerde yüksek, devlette ise üst
seviyeli temsilcileri bulunacak ve oradaki şuraların tabii üyesi sayılacaklardır.
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• DİNİ VE AHLAKİ SİSTEMİN ÇALIŞMA ESASLARI
1- İLMİ Ahlak:
a- Herkesi sabır ve saygıyla dinleme,
b- İlmi ve insani tartışma kurallarını öğrenme,
c- Şahsi karar verebilme yeteneğini geliştirme,
d- Hakkı ve haklıyı savunma gayreti gösterme,
2- MESLEKİ Ahlak:
a- Sözünde durma ve kimseyi aldatmama,
b- Hile ve haksızlık yapmama,
c- Çalışkan ve üretken olma,
d- İmkan, eleman ve zaman israfından kaçınma,
3- SİYASİ Ahlak:
a- Kurallara ve kanunlara uyma,
b- Amirlere ve yetkililere itaatli olma,
c- Hakem (Mahkeme) kararlarına rıza,
4- SOSYAL VE TOPLUMSAL Ahlak için de:
a- Savunma gayreti, Hak ve adaleti koruma ahlakı: (İslamiyet'teki CİHAT gibi),
b- Toplanma ve cemaat olma ahlakı: (NAMAZ gibi),
c- Dayanışma ve ölçülü yaşama ahlakı: (İNFAK gibi),
d- Sağlıklı ve ölçülü yaşama ahlakı: (ORUÇ gibi),
e- Seyahat ve turizm ahlakı (HAC gibi),
Kazandırılmak amacına yönelik programlar hazırlanacaktır.

F- DİNİ - AHLAKİ DÜZEN’İN çalışma prensipleri şunlar olacaktır
1- Müspet ilme ve aklıselime uygun, yani tabii olması,
2- Uygulanabilir kolaylık ve pratiklikte bulunması (YÜSR),
3- Tabii ve tarihi gelişme ve değişmelere açık bulunması (İCMA-İÇTİHAT),
4- Dengeli ve adil olması,
5- İyi - kötü, doğru - yanlış, güzel - çirkin gibi kriterleri ortaya koyması,
6- Zorlama değil, inandırma ve sevindirme esasına dayanması

• ADİL DÜZEN’DEKİ AHLAKİ YAPILANMADA
GÜCÜ”NÜN GÖREV ALANI VE SORUMLULUKLARI

“DENETLEME

Evet, günümüzde yasama meclislerine yasa yapma (kanun koyma) yetkisi yanında ayrıca
“denetleme” yetkisi ve görevi de verilmiştir. Hem karar alma ve kanun koyma, hem de alınan
kararın doğruluk ve kontrolünü aynı kuruma vermenin, işbölümü kuralları açısından da,
“güvenilirlik şartları” bakımından da sakıncalı olduğu bir gerçektir. Ayrıca bakanların ve genel
müdürlerin emrinde ve memur statüsünde çalışan müfettiş ve murakıpların; bağımsız hareket
edemeyecekleri ve vicdani kanaatlerine ters düşebilecekleri zaten bilinmektedir. Bu nedenle Adil
Düzende “yasama” yetkisi ile “denetleme” yetkisi birbirinden ayrılmış ve böylece şimdiki

“Kurumların kendi kendisini denetleme” çelişkisi de giderilmiştir. Batılı
rejimlerdeki müfettiş, murakıp, hesap uzmanı, kontrolör, zabıta, eksper, tahkikat komisyonları ve
devlet denetleme uzmanları gibi dağınık ve bağımlı kurumlar, fonksiyonlarını tam ve tarafsız
olarak ve tesir altında kalmadan yapabilmeleri için, denetleme yetkisi ve görevi; Adil Düzende
dini-ahlaki kurumlara devredilmiştir.
Gerek tahkikat (soruşturma) çalışmalarına, gerek yargı (mahkeme) kararlarına kolaylık
sağlamak üzere; gerek delil toplama ve tespitleri yapma işinde olsun, gerek üretilen malların
standartlara uygunluğunu ve kalite kontrolünü yapma işinde olsun ve gerekse ruh ve beden
sistemdeki
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sağlığını koruyan ve sağlık hizmeti yapan kurumların denetimi işinde olsun:
a- Gerekli ve yeterli dini eğitimden ve ilgili mesleki öğretimden geçmiş,
b- Ahlaki değeri ve dürüstlüğü denenmiş ve belirlenmiş,
c- Ruhuna ahiret düşüncesi ve hesap endişesi yerleşmiş,
d- Makam ve menfaat açısından bir yere bağımlı olmadığından vicdani kanaatiyle hareket edebilen
kimselerin teftiş ve denetleme hizmetini yapmaları, elbette daha isabetli ve verimli olacaktır. Bugün
Batıda hastanelerin büyük çoğunluğunun kiliselerin yönetimi ve denetimi altında bulunması da bu
yüzdendir.

105

IV – ADİL İLİM VE EĞİTİM DÜZENİ VE TEMİNAT SİSTEMİ
Adil Düzen’de eğitim ve öğretim kurumlarını ve kurallarını belirleyen "İlmi düzen",
genel düzenle uyum içinde olacak, ancak bağımsız hareket edecektir.
Esas görevi, her konuda araştırıp doğruyu bulmak ve göstermek ve gerçek ilim adamları
yetiştirmektir. Ülkemizin her türlü sıkıntı ve sorunları önce tespit ve teşhis edecek sonra da
önem ve öncelik derecesine göre bunlara çözüm ve çareler üretecek bir yapılanma
öngörülmektedir. Bugünkü ilim ve eğitim kurumlarında ve müfredat programlarında görülen,
dağınıklık ve irtibatsızlık giderilecek. İmkân, eleman, zaman ve beyin israfı önlenecek. Ezbercilik
ve taklitçilik dönemi, gereksiz ve geçersiz bilgi hammalı yetiştirme devri bitecektir.
Gençlik farazi ve fantazi şeylere uğraşmak yerine çağdaş araç ve gereçlerle ve modern
tekniklerle çalışarak 1)Ülkede altyapı, işsizlik, sağlık ve eğitim hizmetlerindeki geriliklere...
2)Hava ve çevre kirliliği, savunma ve mazluma sahip çıkma konularındaki yetersizliklere...
3)Sosyal ve siyasal hayattaki düzensizlik ve dengesizliklere... 4)Tarım, sanayi ve teknoloji
kalkınmasında önem ve öncelik arz eden problemlerin halledilmelerine gayret ve hizmet
edeceklerdir.

İlim insanlığın ortak malı olduğu için:
a- “İlmi verilerin gizlenmemesi” ve yapılan deney ve araştırma neticelerinin herkesin
istifadesine arz edilmesi için bir “PATENT VAKFI” kurulması.
b- Ülkede ve yeryüzünde geçerli olacak bir “Ortak İlim dilinin” geliştirilmesinin sağlanması.
c- Ve uluslararası bir “BİLGİ BANKASI”nın oluşturulması hedeflenmiştir.
İlim adamlığı ve ciddi araştırmacılık dolgun ücret, yüksek itibar, gerekli yetki ve
dokunulmazlıklarla desteklenecektir. Eğitim ve öğretimin sürekliliği sağlanacak, hayat boyu herkes
için ve her konuda bilgi ve becerilerini geliştirme imkânları getirilecektir.

• TEMİNATLI EĞİTİM KURUMLARI DÖNEMİ
Adil Düzen’de çok orijinal ve olumlu bir “TEMİNATLI ÖĞRETİM VE “EHLİYET” SİSTEMİ”
öngörülmektedir. Şöyle ki: Her şeyin bir değer ölçüsü vardır. Uzunluk metre ile, ağırlık kilogram ile
sıcaklık santigrat ile ölçüldüğü gibi, ilmi seviyeyi ölçen araç ise “ehliyet”tir. Yani her meslek
sahibinin, kendi alanında sürekli yenilenmesi ve yeterli hale getirilmesi esas prensiptir.

Bilindiği gibi tarihi süreç içerisinde;
a- Önceleri çeşitli yollarla bilgi edinenler ve bir konuya aklı erenler ortaya çıkıp konuşuyor ve
onların etrafında meraklı ve merbut (bağlı) halkalar oluşuyordu.
b- Daha sonra tedris (ders verme) dönemi başladı. Bu devrede daha yararlı ve başarılı hocalar,
haliyle tercih edilir oldu. Bunlar çocuklara öğretmen, büyüklere vaizlik yapıyordu.
c- İlim, giderek bir meslek halini aldı ve ilmi otoriteler arasında tartışmalar ortaya çıkınca da
“ilmi ekoller” oluşmaya başlıyordu.
d- Artık bu ekollerde “Talebe-üstat” ayrımı ve ilim ehlinin seviye ve sınıf tespiti yapılır oldu.
e- Böylece “Bilmiyorsanız sorun” emri ve ilkesi gereğince sorulara, temel ve genel
doğrulardan yola çıkarak, ilmi cevaplar vermek ihtiyacından “içtihat” kapısı açılıyordu.

Yani insanlar ve özellikle ilim ehli olanlar, herhangi bir konuda araştıracak, tartışacak, en
doğrusunu bulmaya çalışacak ve ona göre davranacaktı. Bilemiyor veya bulamıyorsa, o zaman
bilene ve bulana soracak, ama kime uyacağını kendisi kararlaştıracak ve ona göre iş (amel)
yapacaktı.
f- Daha sonra ilim adamları görüş ve içtihatlarını veya ilmi araştırmalarını içeren kitaplar
yazdılar ve bunları okutmaya başladılar. Ancak bu kitapları başkasının okutması ise özel “izin-icazet”
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şartına bağlandı. Örneğin İmamı Buhari kendi yazdığı Hadis kitabını yine kendi talebelerinden veya
imtihan edip ehil gördüklerinden birine “izin-icazet - vize” vermek suretiyle onun okutulabilmesine
imkân tanıdı. Halk ise böyle özel izin ve icazeti olanlardan okumayı tercih etti ve böylece Ehliyet
sistemi gelişti.
g- Sonraları bu icazetler birleştirildi ve “diploma” şekline dönüştürüldü. Bütün ilimlerden
icazet alan kimselere “Ders-i amm” ünvanı verildi.
h - Bugün ise artık ilk, orta, lise, yüksek okul, fakülte ve doktora diplomaları veren okullar vardır
ve bu sistem uluslararası bir geçerlilik kazanmıştır.

Eğitimde Teminat Sistemi nedir ve niçin gereklidir?
Adil Düzen’de bu tür diploma ve ehliyet sahiplerinin, mesleki faaliyetleriyle ilgili olsun
veya danışmanlıkla ilgili görüş ve önerilerinden dolayı olsun... Yeni bir "teminat ve tazminat
sistemi" getirilmektedir. Yani tabiplik, hekimlik, mühendislik, tamircilik, teknisyenlik vb.
herhangi bir konuda yaptığı işten veya önerdiği görüşten dolayı (bilgi eksikliği ve ihmal
yüzünden) mağdur olan kimselerin zararını, buna sebebiyet verenlerin bağlı bulunduğu “ilmi
dayanışma ekolü” tarafından ortaklaşa tazmin edeceklerdir. (zararı ödeyeceklerdir.)
Bu durumda hangi ekolün (üniversite, fakülte veya başka bir öğretim biriminin) mensupları
toplumda daha başarılı olursa onun talebesi artacak; bu da genel bütçeden alacağı payını ve
payesini (şerefini ve şöhretini) arttıracaktır. Bu sistemde “ehliyet"lerin teminatlı olarak verilmesi
yanında, ilimde ihtisaslaşmayı ve kaliteyi artırmak ve herhangi bir sahada ihtiyaç fazlası
“diplomalı işsiz” sayısını azaltmak için, mesleki okullara, ülkenin ihtiyacı kadar talebe alınması
sağlanacak ve belli sayıda insana ehliyet verilmesi planlanacaktır. Kendisini devamlı yetiştirme,
yenileme, ahlaki disiplin ve değerlere önem verme hususunda yeterli ve yetenekli olmayanlar,
"ehliyet" belgesi alamayacaktır. Yani “diploma” alan herkes “ehliyetli” sayılmayacak, ehliyet
sıfatlarını kazanması ve sürekli araştırıp belli aralıklarla yeterlilik sınavlarına katılması da şart
koşulacaktır. [BAK: ŞEKİL-13 sh.182]

• EHLİYET DERECELERİ VE ŞARTLARI:
1 - Üstün ehliyet sahipleri: Bunlar kendi sahasında şahsi görüşleriyle hareket edebilen ve o ilim
dalında otorite kabul edilen, ekol kurucusu kimselerdir. (Profesör ve üst seviyeler)
2- Yüksek ehliyet sahipleri: Belli bir ekole bağlı olmakla beraber bazı konularda kendileri de içtihat
yapıp görüş beyan edebilirler. Bunlar daha ziyade uygulama uzmanlarıdır. (Doçent seviyesi)
3 - Orta ehliyet sahipleri: Bunlar sadece belirli ilim dallarında kurulmuş olan sistemleri anlayıp
uygulayan kimselerdir. Ayrıca özel içtihat yapamaz, yeni ve farklı görüş ve teoriler ortaya koyamazlar.
(Doktora seviyesi)
4 - İlk ehliyet sahipleri: Duydukları, okudukları, usta - çırak metoduyla görüp kavradıkları bilgi ve
becerileri sebebiyle, kendi başlarına iş yapabilir ve iş verebilirler. Ancak bunların bir orta ehliyetlinin
sorumluluk ve denetiminde iş yapmaları gerekir. Yani onun danışma ortaklığına üye olması lazımdır.
(Üniversite seviyesi)
5 - Temel ehliyet sahipleri: Bunlar bizzat ve bağımsız olarak bir işe başlayamazlar. Ancak
kendilerine gösterilen ve daha önce programize edilen işleri kendi başlarına götürebilirler. (Lise seviyesi)
6 - Başlangıç ehliyetliler: Ancak bir başkasının gözetim ve kontrolünde çalışabilirler. (Ortaokul
seviyesi)
Bu yeni tasnif ve tatbikat sayesinde ilim ölçülebilir hale gelmekte ve bilimin de pazarı ve
piyasası kurulabilmektedir.
Bundan sonra kişilerin üretimindeki payları veya hizmetlerdeki ücretleri; bu ehliyet
derecelerine ve mesleki becerilerine göre ayarlanacak, emeklilik ve kredi hakları bile bunlara
dayanacaktır.
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Yani Adil İlmi Düzen’de gözü açıklık, üçkâğıtçılık, adam kayırmacılık para etmeyecek, sadece
ilim, ehliyet, kabiliyet ve gayret işe yarayacaktır.
İlk ehliyetlilere kadar olanlar “Bucak”larda seçilme hakkına sahip olacak, oranın yönetimine
katılacaktır. Orta ehliyet sahipleri “il”lerde seçilme hakkına sahip olarak yönetime ve hizmete
katılacaktır.
Yüksek ve üstün ehliyet sahipleri ise, Devlet seviyesinde yönetime ve hizmete katılacaktır.
Yani, seçme hakkı bütün vatandaşlara verilecek ancak “seçilme hakkı” Bucaklarda ilk, illerde
orta, devlette ise sadece yüksek ve üstün ehliyetlilere tanınacaktır.
Böylece kurulacak Adil Düzen’de ve Milli Görüş Medeniyetinde, ihtiyacımızın da, İslam’ın da,
aklında en çok önem verdiği “İLİM” hâkim olacaktır.
Kapitalizmde “sermaye”, Sosyalizm de “siyasi otorite”, ortaçağ Batı teokrasilerinde “din kılıklı
icbar ve istismar” hâkim olduğu gibi, Adil Düzen’de ise “ilim” konuşacaktır.
Yukarıda arz ettiğimiz ilmi ehliyet dereceleri İslam âlimlerinin “müçtehit tasnifleri” ne de uygun
bulunmaktadır.
Bakınız İslam âlimlerinin değerlendirmesi de şöyledir.
1- Mutlak (müstakil) müçtehit: Dini hükümleri Kitap ve sünnet gibi kaynaklardan çıkaran, nass’lara
göre kıyas yapan, maslahatlara göre fetva veren, istihsan çerçevesinde hükümler beyan eden ve nass
bulunmadığı yerde aklı ve şahsi reyi (görüşü) ile hareket edebilen müçtehitler (mezhep sahipleri gibi)
2- Müntesip müçtehit: Hüküm çıkarmada mutlak müçtehidin koyduğu “usul”e uyan ancak furu’da
ona muhalefet edebilen müçtehitler.
3- Mezhepte müçtehit: Hem usul hem furu’da mezhep imamına tabi olup, imamların görüş beyan
etmediği hususlarda hüküm verebilen müçtehitler.
4- Tercih erbabı: Kendileri içtihat yapmayıp ancak bağlı olduğu mezhepteki üçüncü tabakadan
müçtehitlerin farklı görüşlerinden birini tercih edebilen âlimler.
5- İstidlal sahibi âlimler: Verilen hükümlere ait delilleri beyan eden ve bu delillerin karşılaştırılmasını
yapabilen ve bu delillerin kuvvet derecesi hakkında görüş bildiren âlimlerdir.
6- Hafızlar tabakası: Bunlar kendi mezhebine ait pek çok hüküm ve rivayetleri doğru olarak
ezberlemiş ve bunları nakletmek kabiliyetini kesbetmiş âlimlerdir. Bunlar yapılan içtihat ve hükümleri tercih
derecelerine göre sıraya koymada söz sahibidirler.
7- Mukallitler: Bunlar sadece bazı kitapları okuyup anlamak ve anlatmaktan öte bir yetkisi ve yeteneği
olmayan kimselerdir.

• GENEL DEĞERLENDİRME
Buraya kadar anlatılan konuları ana başlıklarıyla değerlendirmeye çalışalım:
Adil Düzen projeleri olarak buraya kadar anlatılan ilmi tespit ve teklifleri maddeler halinde özetleyecek
olursak:
A - Siyasi Yapı:
1- Adil Düzen projeleri ve Milli Görüş medeniyeti “Gücün haklı sayıldığı” zalim bir düşünceye değil,
“Hakkın güçlü kılındığı” insani ve adil bir anlayışa dayanmaktadır.
2- Toplumdaki sosyal değişme ve gelişmeler; savaş, işgal, zorbalık gibi yöntemler yerine “uzlaşma ve
anlaşma”lar sonucu oluşacaktır.
3- Bu esasların ışığında toplumu oluşturan sosyal kurumlar sadece siyasi partilerle sınırlandırılmayıp,
iktisadi, ilmi ve ahlaki kurumları da içine alan bir “Sosyal denge” kurulacaktır.
4- Siyasi birimlerin “yerinden”, ekonomik birimlerin ise “merkezden” yönetimi esas alınacaktır. Ama
hepsi genel anayasanın temel esaslarına bağlı kalacaktır.
5- Toplumsal sözleşmeler (anayasalar) ortak ihtiyaç, inanç ve amaçların etrafında oluşan bir
konsensüsle sağlanacaktır.

108

6- Ekonomik, siyasi, ahlaki ve ilmi kurumların alt birimleri olan “grup”lara ortaklık statüsünde üye
olunacak, ortaklar arasında dayanışma esası konulacak ve her gurup ortağına / mensubuna hem “teminat”
verecek hem de zararından dolayı “tazminat” la yükümlü tutulacaktır.
7- Kamu hizmetleri, atanan memurların yanında “serbest ehliyetli görevliler” tarafından da
yürütülecek ve böylece “memurlar devleti” anlayışı ve “bürokrasi diktatörlüğü” ortadan kaldırılacaktır.
8- Soruşturmada devlet memurları tarafından yapılan ve artık çağdışı sayılan “tahkikat” sistemi
yerine, daha insani olan “itham” sistemi uygulanacaktır. Kişilerin şikâyetçi olacağı şahıslar ve kurumlarla
ilgili dolduracağı yeminli ve sorumlu bilgi formu yeterli sayılacaktır, ayrıca savcılağa başvurulmasına gerek
kalmayacaktır.
9- Yönetimde çift başlılık ve kargaşalık terk edilerek yerine "Başkanlık" sistemi uygulanacaktır.
Bucak ve illerde ayrıca belediye başkanı' da bulunmayacaktır.
Bucak, il ve devlet başkanları kendi birim ve bölgelerindeki ilmi, ahlaki, siyasi ve iktisadi sosyal
kuruluşların temsilcilerinden oluşan şura'nın (danışma meclislerin) “hakem ve organizatör”
makamındaki liderleri sayılacaktır.
10- Vatandaşların, sosyal birimlerden her birine katılım mecburiyeti olacak, ancak istediği an
bunları değiştirme hakkı bulunacaktır.
11- Bu yeni uygarlık ve uygulamada genel yurttaşlık (devlet vatandaşlığı) yanında, her vilayet
ve bucaklar için ayrıca "yerleşim hakkı" statüsü ve mensubiyeti bulunacaktır. İsteyen herkes
yerleşim birimini seçme hak ve hürriyetine sahip olacaktır.
Çünkü yerleşim birimlerine, oradaki nüfus yoğunluğunun arzusu ve konsensüsü ile özel ve
yöresel kanun ve kurallar koyma yetkisi tanınacaktır. Bu kuralları benimsemeyenlere ve fesatçılıkta
direnenlere ise istediği yere göç etme kolaylığı sağlanacaktır.
Bucak, il ve devlet başkanlarına uyumsuz ve huzursuz kimseleri- mağdur etmeden sürgün edilmelerini
isteme yetkisi tanınacaktır. Buna rağmen yerinden ayrılmayan ve ıslah olmayan kimseleri ise, içinde
bulunduğu topluluk hukuki himayesinden çıkaracak ve sahipsiz kalacaktır.
B - Ekonomik Yapı:
1. Adil düzen “çıkar çatışması yerine, menfaat ortaklığı”na dayanmaktadır.
2- Herkese ve her kesime tam bir “fırsat ve imkân eşitliği” sağlanmıştır.
3- “Nimet-külfet dengesi” “Hizmet ücret eşitliği” esas alınmıştır.
4- “Mikro ( fert ve şirket ) sahasında tam bir serbestlik, Makro (ülke) çapında ise planlama yolu
rehberlik” üzerine hazırlanmıştır.
5- Kamu sektörü ile özel sektör arasında, “birinde yer alanın diğerinde bulunmaması” şeklinde
kesin bir ayrım yapılacaktır. Yani, farklı ve faydalı sahalarda yatırım ve üretim amaçlanacaktır.
Çünkü, özel sektörde yatırımcı ve yönetici olan kimselerin, kamu sektöründe ve devlet yönetiminde de
bulunmaları, yetki istismarına yol açacağından yanlıştır ve sakıncalıdır.
6- Karşılıksız para basılmasını önlemek için “üretilen malı temsil eden senet” sistemi
uygulanacaktır.
7- İktisadi bölüşümde hasılanın (üretim ve gelir toplamının) önceden yapılan anlaşmalara göre
paylaşılmasına dayanan “ortaklık” sistemi yürürlüğe konacaktır.
8- Devlet vergiyi genel hizmet karşılığı ve alt yapı hizmetleri nedeniyle katılım payı olarak alacak,
bunun dışında sadece üretim ve servetten alınan ve miktarları kanunla belirlenmiş olan tek tip vergi düzeni
kurulacaktır.
9- Kredi devlet tekeline alınacak “emek faktörüne” ve “hayırlı ve yararlı üretime” öncelik
tanınacaktır.
10- Veresiye yerine “sipariş”. Borçlanma yerine “peşin ödeme”. Faiz yerine, Ön ödemeden dolayı
indirim” uygulaması başlatılacak, bu sayede faiz ve sömürü düzeni kaldırılarak yerine “selem-sipariş
senedi” uygulaması konulacaktır.
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11- Böylece Adil Düzen’in “ortaklık ekonomisinde” yatırım sahipleri tekeller değil, halk olacaktır.
Piyasaya sadece büyük sermayeli değil, bütün pay sahipleri gireceğinden gerçek serbest piyasa ekonomisi
ortaya çıkacaktır. Kredi bizzat çalışanlara verildiğinden “tekelleşme” de olmayacaktır.
12- Ortaklık ekonomisinde maliyeti yükselten ve sonunda fiyatlara eklenen faiz, peşin vergi, reklam
gideri gibi “sabit giderler” olmadığından, marjinal maliyetle ortalama maliyet aynı olacaktır. Bu nedenle
işletmeler düşük kapasitelerle dahi çalışma ve üretim yapma imkânı bulacaktır.
13- Bu sistem, devleti; “Altyapı ve genel hizmetleri” karşılığı yapılacak yatırımlara ortak kabul ettiği
için müdahalecilik ve bürokratik engellemecilik artık söz konusu olmayacağından “rüşvet” olayını da ortadan
kaldıracak ve “mafyacılık” yıkılacaktır.
14- Adil Düzen’de kredi mal karşılığı verileceğinden enflasyona sebep olmayacak ve yine kredilerin
çalışanlara verilmesi nedeni ile aracı kârı (faiz farkı) bulunmayacağından gelir dağıtımındaki dengesizlikler
ortadan kalkacaktır.
15- Bu sistemde borçlanma yerine “iştirak” asıl olacağından iç ve dış borçlar sorunu da olmayacak ve
az gelişmiş ülkelere gelişmiş ülkelerle arasındaki uçurumlar da böylece kapanacaktır.
C - Dini - Ahlaki Yapı:
1- Dinler “Hıristiyanlık” ve “Müslümanlık” gibi genel sıfatlar yerine, tabii veya tarihi bir süreç içinde
oluşan çeşitli meşrepler ve ahlaki meslekler statüsünde teşkilatlanacaktır. Çünkü bu, insanları tanımak ve
hizmet bütünlüğü sağlamak açısından daha kolaydır.
2- Dini kurum ve gruplara teftiş ve denetleme, mensuplarına tezkiye (iyi hal) belgesi verme gibi önemli
fonksiyonlar yüklenecek, böylece toplum düzeninde etkili ve yetkili konuma yükselecek ama o nispette de
sorumluluk ve mükellefiyetleri bulunacaktır.
3- Din, siyaset ve ekonomik birimlerin baskısından kesinlikle kurtarılacak, ilim ile din arasında zıtlaşma
ve çatışma yerine tam bir köprü ve işbirliği kurulacaktır.
D - İlmi Yapı (Eğitim Düzeni):
1- İlim ve eğitim ferdi çalışmalardan çıkarılarak sistemleşecektir. Bunun ilk şartı da “dil” ve
“matematik” başta olmak üzere önde gelen ve temel ilimlerin öğrenilmesi programlanacak, daha sonra
“uzmanlaşma” ise mesleki alan ve kuruluşlara bırakılacaktır.
2- Bütün ilimlerin “ortak dili” oluşturulacak, farklı sahalarda çalışan ilim adamlarının birbirini anlaması
ve yardımlaşması sağlanacaktır.
3- Faydasız ve fantazi ilim ve eğitim yerine, insanlığın ihtiyaçlarını karşılamak ve sorunlarını çözüme
kavuşturmak amaçlanacaktır.
4- İlmi kuruluşlar “guruplaşma” ve “ekolleşme” sistemine göre teşkilatlanacak ve bu ilmi guruplara
her kademede halkın katılımı ve yararlanması sağlanacaktır.
5- İlmi kariyer ve kabiliyetin ölçülmesinde diploma değil, “ehliyet” esas alınacak ve “ehliyetlerin”
dereceleri olacaktır.
6- Bu ehliyetler ilim ve eğitim kuruluşları tarafından “teminat-güvence” ye bağlanacak, mensupların
bilgi eksikliği ve ihmal neticesi verdikleri zararlar ortaklaşa tazmin edilecek. (Ortak bütçe paylarından
karşılanacaktır.)
7- İlim adamının özerkliği ve düşüncelerinin serbestliği sağlanacak ve yasama (kanun yapma)
yetkisi bu kurumun olacaktır. Çünkü sağlıkla ilgili en uygun kanunları tıp otoriterleri, bayındırlıkla
ilgili kanunları inşaat ve çevre profesörleri, İnsan haklarıyla ilgili kanunları hukuk yetkilileri, ahlakla
ilgili kanunları ancak din ve ilahiyat bilginleri ortaya koyacaktır.
8- Tek tip eğitim sistemi kaldırılarak bunun yerine; farklı okul ve ekollerden diploma alanların
“merkezi sınav sistemlerinden” geçirilmek suretiyle eğitimde rekabet ve ehliyet öne çıkacaktır.

Özet olarak ve özellikle belirtmek gerekirse:
Adil Düzen’de toplumu oluşturan kurumlar arasında, “yasama, yürütme ve yargı” ya bir dördüncü
kuvvet olarak “denetleme” de eklenecektir. “Kuvvetler ayrılığı” “güç dayanışması ve güven ortaklığı”na
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çevrilecek ve adalet prensibine uygun olarak bunlara yeni fonksiyonlar yüklenecektir.
Şöyle ki;
1- İlim meclisine yasama (kanun yapma),
2- İktisat meclisine ekonomik faaliyetleri ayarlama,
3- Siyaset meclisine hükümet etme ve yürütme,
4- Dini meclise ise denetleme görevi verilecektir.
Yargı ise, mutlaka bağımsız mahkemelerce yerine getirilecektir.
Bu dört kurumun tabii yetkilerinden ve kendi içlerinden seçimle gelen temsilcilerden oluşan 4
(dört) meclisli bir parlamento kurulacak, bucak ve illerdeki yerel parlamentolarla beraber ülke
çapında “genel parlamento” bulunacak, devlet başkanı ise bu meclisle arasında dengeyi ve düzeni
sağlayan bir hakem rolü oynayacaktır.
İlmi, ahlaki, siyasi ve iktisadi kurum ve meclisler, kendi faaliyet ve fonksiyonları ile ilgili
görevleri; ülke çapında yürütecek olan genel müdürlük seviyesindeki üst yetkilileri, kendi kriterleri ve
iç yönetmelikleri çerçevesinde belirleyecek, bunlar devlet başkanının onayı ile resmileşecek, Devlet
başkanına bizzat bağlı birimlerle beraber, hizmet bütünlüğü sağlanacaktır. Hükümeti kurmak ise
siyasi meclisin görevi ve sorumluluğu altındadır.
Çeşitli siyasi, ekonomik, ilmi ve ahlaki guruplara mensup vatandaşların, kendi irade ve
istekleriyle verecekleri değişiklik dilekçeleri, belirli aralıklarla bilgisayarlardan öğrenilerek hangi
siyasi partinin, hangi ahlaki kurum ve dini cemaatin, hangi ilmi ekol ve üniversitenin ve hangi sendika
ve ekonomik birliğin, ne kadar ortak-üyesi olduğu, ne nispette meclislerde temsil hakkı doğduğu?
yeniden tayin ve tespit edilecek ve böylece artık çağdışı kalan ve toplumda kavga ve kaos ortamına
yol açan bugünkü seçim ve sandık sistemi de zamanla ortadan kalkmış olacaktır.
Bu sistemde:
a - Bucaklar iç güvenliği,
b - İller, kendi sınırlarında ve ülke çapında genel güvenliği,
c - Devlet ise dış güvenliği sağlamakla yükümlü tutulacaktır.
Her yönden güçlü, güvenilir ve sürekli kendini geliştirip yenileyebilir saygın ve caydırıcı bir
ordu esastır.
Bir üst kuruluş, alt kuruluşlara rehberlik dışında, karışmayacaktır.
Devletler ise paktların (bağımsız devletler topluluğunun) üyeleri konumundadır.
Adil Düzen’in siyasi - idari yapılanmasında en küçük birimler olan siteler ve bucaklarda halkın
bizzat katılımıyla “doğrudan demokrasi” uygulanacaktır. Üst kuruluşlar olan birimlerde devlet
yönetimine katılım ise “temsili demokrasi” yolu ile olacaktır. Böylece insanlar küçük birimlerde
doğrudan kendileri, büyük birimlerde ise seçtiği temsilcileri vasıtasıyla yönetime aktif olarak katılmış
olacaktır.
Bucak, il ve devlet çapındaki parlamento ve meclisler, hem genel ve müşterek anayasaları, hem
de kendi birim ve bölgeleri ile ilgili özel ve yöresel nizamları ve kararları kendileri yapacak ve
uygulayacaktır.

Adil Düzen’de kuvvetler dengesinin işleyiş ilkeleri:
1- Demokratiklik ilkesi: Her kuvvetin oluşması halkın katılımını sağlayacak şekilde olacaktır.
2- Guruplaşma ilkesi: Her kuvvet kendi içinde “çoklu gruplaşma” esasına göre teşkilatlanacaktır.
Siyasi partiler, bilimsel ekoller, dini cemaatler ve mesleki oda ve dernekler içerisinde en az 5, en çok
20 kişiden oluşacak birçok guruplar bulunacaktır.
3- Gurubunu değiştirebilme ilkesi: Her vatandaş işine gelmediği takdirde partisini, ahlaki hizmet
birlikteliğini, sendikasını ve ilmi ekolünü ve bunlarla ilgili gurubunu değiştirme hakkına ve kolaylığına sahip
olacaktır.
4- Nispi temsil ilkesi: Yönetime katılma nispi temsil esaslarına göre olacak, “toplumsal uzlaşma =
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milli koalisyon” biçiminde planlanacaktır. Ulusal kararlar çoğunluk sistemine göre değil ma’şeri karar =
referandum yoluyla sağlanacaktır.
5- Tahkim sistemi ilkesi: İcrada başkanların, yargıda ise hakemlerin kararı asıl olacaktır.
Adil Düzen'de Örgütlenme:
Ekonomik birimler atama ile, siyasi birimler seçim ile belirlenir ve biçimlenir.
Örgütlenme merkezden çevreye ve çevreden merkeze doğru karşılıklı etkileşimle yapılır. Halkın
tanıyabildiği çevre içinde seçimler yapılır. Temsilciler yukarıya doğru seçimle yapılırken, atama ve
görevlendirmeler ise yukarıdan aşağıya doğru yapılır.
Hükümet:
Devlet Başkanı, seçimi kazanan partilerden Başbakanı (veya 1. Başkan yardımcısını) seçip
atayacaktır. Partilerin seçim beyannamesi esas alınarak ve vaatler takvime bağlanarak hükümet
programı yapılır. Güvenoyu alan hükümet göreve başlar. Program aksarsa ve hükümet söz
verdiklerini yapmazsa, bu durumu denetim mekanizması tespit ederek, Başkan güvenoyu ister.
Meclis sorumluluğu üstlenir de devamını uygun görürse seçim tarihine kadar hükümet süresini
doldurulabilir. Ancak bu durum kamuoyuna deklare edilir. Her seçim öncesi iktidar partilerinin
başarısı tespit edilip kamuoyuna sunulur. Böylece vaatlerini gerçekleştiremeyen partilerin halkı
aldatması önlenir. Meclis başarısız bir hükümet için güvenoyu vermezse, Devlet Başkanı yeni bir
hükümet kurdurabilir, ya da yeni seçim kararı alabilir. Bunun için dört meclisin de üst düzeyleri ile
istişare eder. Hiçbir meclis kendi görevleri dışına çıkamaz ve diğerine müdahale edemez. Ancak
koordineli çalışır. Her türlü ihtilafta son karar mercii Devlet Başkanıdır. Başkan ülkeyi temsil eder,
düzeni temsil eder. Dört meclisin başkanları da Devlet Başkanının yardımcıları konumundadır.

Adil Düzen’de Devlet Başkanlığı ile Hükümet Başkanlığı (Başkanlıkla, Başbakanlık) sistemi
dengeli bir yetki ve sorumluluk paylaşımı ile kaynaştırılmış olmaktadır. Bakanlar, seçimi kazanan
parti başkanının (Başbakanın) teklif ve tavsiyesi, Devlet Başkanının tensip ve tasvibi ile
belirlenip atanır. Ana muhalefet partisi ile diğer muhalefet partilerinin gösterecekleri uygun
isimler ise, Bakanların program ve icraatlarını sürekli ve resmi yetkili denetlemek üzere görevli
olarak yetkili kılınacaktır.

Başkanlık Sistemi: Her bakımdan güçlü, katılımcı demokrasi kültürlü, bağımsız hareket
edebilme dürtülü bir ülke için; karar almada kolaylık ve hızlılık, dış politikada ağırlık ve saygınlık,
yaygın kalkınmada bürokratik hantallığı çabuklaştırıcılık sebebi olacağı tarihi tecrübelerle
ispatlanmıştır.
Ancak; siyasi, iktisadi ve askeri yönden bağımlı ve dış güdümlü yöneticilerin BOP gibi
emperyalist projelerde ve CFR gibi Siyonist merkezlerce görev üstlenip yürüttüğü ülkelerde ise

Başkanlık Sistemi, Meclisi ve Milletin temsilcilerini devre dışı bırakıp, o ülkeyi “başkan” kılıflı
kendi kuklaları eliyle daha rahat ve sorunsuz yönlendirme ve demokratik denetimleri ve
dengeleri kilitleme aracıdır. Adil Düzen’deki Başkanlık Sistemi, üstteki şartlar ve standartlar
çerçevesinde yararlıdır ve bir ihtiyaçtır.
Seçimler:
Halk siyasi meclisi ve yerel yönetimleri seçer. Diğer meclisler ise; her camia içindeki özerk
seçimlerle tespit edilir. Her meclisin örgütlenmesi kendi yapısına ve işlevine göredir. Seçimleri de
kendi yapılarına göredir. “Seçme”de esas, insanın tanıyamayacağı şahıslar ve makamlar için oy
kullanma hakkı verilmemesidir. Yakından tanıyamayacağı bir birim yöneticisinin veya genel
yöneticinin direkt değil, temsil yoluyla ve dolaylı seçilmesi daha münasiptir. Seçimler insanların
birbirlerini yakından tanıyabileceği dar çevre içinde gerçekleştirilir. Ekonomik birim yöneticileri ise,
atama ile işbaşına getirilir.
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MEDİNE SÖZLEŞMESİ
İslam; her dinden, her dilden ve her kavimden ama herkesin birlikte huzur içerisinde
yaşayacağı, can, mal ve namus emniyeti, din ve düşünce hürriyeti gibi temel insan haklarının
korunacağı barış ve adalet düzeni demektir.
"Ey insanlar! Hepiniz birlikte (ve her hükmünde bir hayır olduğunu bilerek) silm’e yani İslam
dinine, barış ve selamet düzenine girin. Şeytanın adımlarına-haksızlık ve ahlaksızlık yollarına tabi
olup gitmeyin.”67 Ayeti de bu gerçeği ifade etmektedir. Farklı dinlere ve hukuk sistemlerine mensup
topluluklarının, temel ve tabii esaslar ve anlaşmalar çerçevesinde, birlikte yaşayabileceklerinin ilk tatbikatını
Hz. Peygamber Efendimiz göstermiştir.
Medine’ye Hicretlerinden sonra, Müslümanlar, Yahudiler, Müşrikler ve bir miktar da Hıristiyan kabileler
arasında, hem ortak savunma esaslarını belirleyen, hem de başıboşluktan kurtulup kanun, kurallar ve
anlaşmalar çerçevesinde, yani bir devlet düzeni içerisinde birlikte yaşama şartlarını içeren, tarihin ilk yazılı
anayasası hazırlanmıştı. İbni Hişam’ın siyerinde 52 madde olarak verdiği, M. Hamidullah’ın madde madde
inceleyip çağdaş yorumlar getirdiği, Hicretin 1’nci Miladi 622 yılında Efendimizce hazırlanan ve taraflarca
mutabık kalınarak imzalanan bu anayasa;
1 -

Hem Peygamberimizin, (sav) resmen değilse bile zımnen ve fiilen Medine’deki Site İslam

Devletinin Cumhurbaşkanlığı makamına getirilmesi ve son karar mercii olarak kabul görmesi,
2 -

Ve insiyatifin İslam’ın eline geçirilmesi ve Müslümanların hem varlığının hem de ağırlığının

Medineli Yahudi, Hıristiyan ve müşriklere tescil ettirilmesi açısından siyasi ve sosyal bir zaferdir.
3 - Hem de fertle devlet arasındaki hak ve sorumlulukları, adaletin dağıtımı, askeri savunmanın
teşkilatlanması, gayri müslim vatandaşların hukukları, sosyal sigorta kurumları gibi konularda da her zaman
ve mekânda gerekli ve geçerli olacak prensipler getirmesi açısından son derece önemlidir.

Şimdi “Medine Sözleşmesi” diyebileceğimiz bu anayasanın önemli maddelerine
bir göz atalım:
1 - Mekkeli ve Yesribli Müslümanlar (muhacir ve ensar) ve onlarla birlikte savunmaya katılanlar diğer
insanlardan farklı bir toplum sayılmış, aralarındaki her türlü kavim ve kabile ayrıcalıkları ve bütün sınıf
farklılıkları kaldırılmıştır.
2 - Bütün Müslümanlar kendi aralarındaki kan diyetlerini ve esaret fidyelerini yürürlükte olan kurullara
ve adil esaslara uygun olarak ortaklaşa ödeyecekler, fakir, borçlu ve çok çocuklu olan mü’minlerin de bu gibi
durumlarda yardımına koşulacaktır.
3 - Mü’minler, kendi içlerinde azgınlık ve haksızlık yapacak, fitne ve fesat çıkaracak kimselere karşı
birlikte karşı koyacaklar ve mani olacaklar, bu işi yapan evlatları ve en yakınları da olsa, asla zalimler
müdafaa ve müsamaha edilmeyecek ve elleri topyekûn onun aleyhine kalkacaktır.
4 - Bundan böyle Müslümanlar savaş ve barış gibi konularda; ferdi ve fevri hareket edemeyecekler,
olayları, kabile ve aile çıkarları açısından değil, artık millet ve devlet planında düşünecek ve değerlendirecek
ve mutlaka birlikte hareket etme sorumluluğunda olacaklardır.
5 – Yahudiler de Müslümanlarla birlikte bir topluluk teşkil edecekler, Medine’ye karşı yapılacak her
türlü tecavüze karşı Müslümanlarla birlikte ortak savunma konumuna girecekler, Hz. Muhammet’in izni ve
haberi olmadan askeri seferler düzenleyemeyecekler ve Yahudilere karşı yapılacak herhangi bir hareket ve
haksızlık durumunda ise Müslümanları yanlarında bulacaklardır.
6 - Medine site - İslam devletinin himayesine giren ve bu anlaşmayı kabul eden Yahudiler ve de
onların koruyacağı kimseler her türlü hakaret ve hıyanetten emin olacaklar, kendi dini inanç ve ibadetlerinden
tamamen serbest kalacaklar ve aralarında kendi hukuk kurallarına göre yargılanacaklardır.
7 - Medine’deki müşrik Araplar ve bazı civar köylerdeki Hıristiyanlar da, Yahudi ve Müslümanların
67

Bakara: 207.
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anlaşmalı bulunduğu diğer dostları da, bu anlaşma hükümlerine sadık kaldıkları müddetçe her türlü hürriyet
ve emniyet şartlarından yararlanacak ve aynı haklara sahip olacaklar ama bunların hiçbirisi ve hiçbir şekilde
Mekkeli müşrik Kureyşlilere asla yardım ve yataklıkta bulunamayacaklardır.
8 - Medine ve civarı bu belgeyi kabul edenler için “harem” yani emniyet bölgesi sayılacak, herkesin
canı, malı ve namusu korunacak, din ve düşünce özgürlüğü sağlanacaktır.
9 - Fakirlere, çaresizlere ve zayıflara her türlü yardım yapılacak, mahrum, mağdur ve mazlumlar
sahipsiz bırakılmayacak, sosyal adalet ve sigorta sistemi yerleşecek ve yaygınlaşacaktır.
10 - Bu ahdi ve anayasayı kabul edenler arasında, herhangi bir konuda ihtilaf ve uyuşmazlık çıkarsa,
bunu halletmek üzere, hakem mevkiinde başvurulacak ve kararına uyulacak son makam ve merci Allah ve
Resulü olacaktır.
11 - İyilik ve itaat ehli olanlar ve bu anlaşma şartlarına sadık kalanlar Allah’ın ve İslam’ın himayesinde
kalacak ve korunacaklar, ama zalimlere ve hainlere ise asla sahip çıkılmayacak ve cezasız
bırakılmayacaklardır...
Bu esaslar sağlam kaynaklarda68 kaydedilen 50’ye yakın çeşitli maddeler sadeleştirilerek, bazıları
birleştirilerek ve bir kısım zaruri ve açıklayıcı izahlar eklenerek meydana getirilmiş ve “aynı metin” olarak
değil, mana ve meal olarak takdim edilmiştir.
Bu anlaşma metnine bir bütün olarak bakıldığında şu tespitleri yapmamız mümkün ve münasip
görülmektedir.
a - İslam’ın temel amaçlarından birisi de, insan olarak doğan herkesin can, mal ve namus emniyetini,
din ve düşünce hürriyetini sağlamak ve korumaktır. Öyle ise bu amacı gerçekleştirmek üzere Yahudi,
Hıristiyan ve müşriklerle anlaşmalar yapmak caizdir ve gereklidir.
b - Yaşama hürriyetine kasteden her türlü cinayet ve katliamların mal ve emniyetini tehdit eden faiz,
kumar ve çeşitli hırsızlıkların, aile saadetini nesil ve emniyetini mahfeden zina, fuhuş ve ahlaksız yayınların
yasaklanması herkesin hayrına ve yararına olacak, bu yasaklara uyulması ve bu mutlak yanlışların ortadan
kaldırılması için en ciddi ve caydırıcı tedbirlerin alındığı, uygulandığı ve zaten her kesin tabiatıyla uymak
zorunda kaldığı bir Adil Düzen içerisinde değişik dinlere ve farklı hukuk sistemine mensup topluluklar birlikte
ve barış içerisinde yaşayabilmektedir.
c - Bu şartlardan da anlaşılıyor ki, İslam ülkesinde yaşayan ve zimmet akdiyle (vatandaşlık bağı ile)
devletin himayesinde bulunan gayri müslimler İslam’ın “kaza” yetkisine ve hükümet güvencesine dahildir,
ama İslam hukukuna tabi olmaya mecbur değildir. Çünkü İslam kendi toprakları üzerinde ve özellikle geçiş
döneminde her topluluğa adli bir muhtariyet vermek suretiyle hukukun çeşitliliğini kabul etmektedir.
Hatta bizzat peygamberimizin kendisine zina suçuyla getirilen iki Yahudi’ye Tevrat’ın Leviler kitabına
göre hüküm verdiği69 ve eğer taraflar kabul ederlerse değişik dinlere mensup olsalar bile, kendilerine İslam
ahkamının uygulanmasına izin verildiği ve yine darul-harb şartları içinde suç işleyen Müslümanlara darülİslam hukukunun tatbik edilmeyeceği70

gibi hususlar Adil bir Düzen içinde; genel ve temel anayasal

çerçevede farklı hukuk sistemlerinin var olabileceğini göstermektedir.
d – Adil Düzen; kendi evrensel hukuk sisteminin yüksek adalet ve hakkaniyet esaslarına
güvendiğinden, farklı din ve görüşten insanların ise, kendi haklarının korunması ve mağduriyetten
kurtulmaları konusunda Devletin himayesini gördüklerinden, zamanla pek çoğunun, “doğal ve doğru olanı”
tercih edeceğini yani, Hak gelince batılın kendiliğinden biteceğini bildiği ve zaten herkesin kendi istek ve
68

a - Sireti İbni Hişam - Hicret
b - Medine Toplumu. E. Ziya Umeri Sh. 56
c - Fıkhus - Siyre R. El Buti Sh. 212
d - İslam Tarihi. H. Ülkü Sh. 113
e - Saadet Yılları. A. Akın Sh. 212
f - Asrı Saadet. Mevlana Şibli C. 1 Sh. 214
g - İslama Giriş, M. Hamidullah Sh. 27
69 Buhari - Müslim
70 Mezahib-i Erbaa
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iradesiyle seçip tercih ettiği hukuk sistemine tabi tutulmasının adalete uygun düşeceği içindir ki, farklı özel
hukuk sistemlerinin varlığını kabul etmektedir. Yani devletin genel düzenine ve disiplinine bağlı kalmak
şartıyla farklı din ve kültürlerin ibadet ve sosyal münasebet konularında kendi özel hukuklarını uygulama
fırsatı verilmektedir. Bu durum Amerika ve Avrupa’daki ileri demokrasi ülkelerinde de halen sürdürülmektedir.
Bu; değişik topluluklara belli konularda ve belirli şartlarda adil özerklik ve özgürlük tanınması ve farklı
özel hukuk sistemlerinin uygulanması, acaba bir geçiş dönemi için mi gereklidir, yoksa her zaman ve her
zeminde mi geçerlidir? Sorusu ve münakaşası bizce yersiz ve yararsızdır.
Çünkü, İslamiyet öncesi cehalet döneminden, adalet ve saadet düzenine ulaşmak için nasıl bir tedrici
geçiş dönemine ihtiyaç var idiyse, bugünkü sömürü ve sefalet ortamından, selamet ve emniyet ortamına
kavuşmak için de mutlaka bir geçiş dönemi yaşanacaktır, bir. İkincisi “Dinde zorlama yoktur” esası
amacına ve anlamına uygun daha bir titizlikle uygulanacaktır. Devlet, farklı din ve düşüncedeki bütün
vatandaşlarına aynı yakınlıkta olmalıdır.
Ve zaten İslam’da devletin görevi vicdani kanaatleri ve dini öğretileri zorla değiştirmek ve dejenere
etmek değil, ülkede kanunların tatbikini ve adaletin tecellisini sağlamaktır.
İslam, Efendimizin Medine sözleşmesi ile başlattığı bu uygulama ile aynı zamanda bugün ülkemizde
de olduğu gibi sadece kağıt üzerinde kalan ve genellikle fakir ve zayıf tabakalara uygulanan hukuk
kurallarının herkese ve her yerde tatbikini sağlamış, insanları “hukukun üstünlüğü” prensibine alıştırmıştır.
e- Aleyhisselatü Vesselâm Efendimiz, İslam’ın insani ve evrensel hedeflerini, Yahudi ve Hıristiyanların
da gayesi ve menfaati haline getirip, gerçekleştirmeye çalışmış ve bunu da başarmıştır...
Bu yeni Barış ve Bereket Düzeninin varlığını onlara resmen kabul ettirmiş ve kendisini dolaylı
da olsa, son karar mercii, yani fiili devlet başkanı seçtirmiş olması, Efendimizin siyaset ve diplomasi
sahasında örnek bir hareketi ve üstün bir zaferi anlamındadır. Medine sözleşmesi, farlı din ve
düşüncedeki insanların birlikte ve karşılıklı saygı çerçevesinde yaşayabileceğine, devletin genel
hukuk düzeni ve disiplini korunarak, özel hukuk uygulamasının da yürütüleceğine güzel bir örnek
sayılması bakımından önemli bir kaynaktır.
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ADİL DÜZENE GEÇİŞ SÜRECİ
Bugünkü Sözde “Faizsiz Finans Kurumları” veya “Katılım Bankacılığı”,
Siyonizm’in Sömürü Düzenine Yedek Lastik Olmaktır.
Oysa;
SİYONİZM YIKILMADAN ADİL DÜZEN KURULAMAYACAKTIR
Bu ise Ancak Cihat ve İçtihat ile Mümkün Olacaktır
Faizi “Alışveriş gibi mubah sayan” ve ders programları bu marazlı mantıkla hazırlanan
fakültelerde okuyanlara göre: Faiz, ekonomi biliminde iki anlamda kullanılmaktadır. Birinci anlamda
faiz, bir borç anlaşmasının satışı sonucu elde edilen gelir oranıdır. İkinci anlamda ise üretim amaçlı
girdi olarak kullanılan sermayenin kazanç miktarıdır. Bu iki anlam aslında iktisadi açıdan birbirlerinin
aynısıdır ve iktisatçılar tarafından faiz olarak tanımlanır. Bunlara göre faiz ekonominin canı-kanıdır,
faizsiz sistem imkânsızdır. Oysa faizin gerçek tanımını ve yaptığı tahribatları en iyi açıklayanlar ve
faizsiz sistemin kurum ve kurallarını en iyi ortaya koyanlar, İslam fakihleri olmuşlardır.

Çünkü Faiz, kredi kullanılan teşebbüsün kârla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı veya kârla
sonuçlanacaksa bu kârın ne miktarda gerçekleşeceği önceden bilinememesine rağmen, faiz
nispetinin baştan tespit edilmesi sebebiyle, bu kredi kullanımından elde edilen sonucun taraflar
arasında âdil ve dengeli bir şekilde paylaştırma imkânının ortadan kalkması; neticede, ister alan
ister veren olsun, taraflardan birinin mutlaka zarara uğraması ve bu zararın hiçbir şekilde
önlenmesinin mümkün olmaması sebebiyle haram kılınmıştır.
Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerde faizin zararları ve haram kılınma sebepleri konusunda herhangi bir
beyan yer almazken, tarafları zalim ve mazlum durumuna düşürme sebebi konusunda ise açık ayet vardır.
Bu ayet, faizin her halükârda iki taraftan birisi için zulüm sebebi olduğunu net bir şekilde açıklamaktadır:
"Eğer tevbe eder, faizden vazgeçerseniz, anaparanız sizindir. Böylece ne zulmetmiş ne de zulme
uğramış olursunuz." (Bakara: 279) Mefhum-u muhalifi (zıt anlamı) şudur: "Eğer faizden vazgeçmezseniz
ya zulmeder ya da zulme uğrarsınız."
Yani faizli bir kredi muamelesinde kaçınılmaz bir surette haksızlık ve zulüm ortaya çıkmaktadır. Bu
haksızlık ve zulüm, faizin ayrılmaz bir parçası olarak onun bünyesinde kökleşmiş bulunmaktadır. Bu
haksızlığın hem ortaya çıkmasına hem de önlenememesine sebep olan unsur ise, faiz miktarının baştan
tespit edilmesidir. Piyasa şartlarının değişken olup gelecekte neler olup biteceğini ve faizli kredi kullanılan
işin akıbetini baştan görmek mümkün olmadığına göre, kredi işlemini takip eden günlerde faiz, iki taraftan
birini şöyle veya böyle incitmeye başlayacaktır. Çünkü işin akıbeti çok büyük bir ihtimalle en azından bir
tarafın beklentilerinin tersine cereyan edecektir. Şöyle ki: Olumsuz piyasa şartları kredi kullananı sıkıntıya
sokarken, parasını her şeye rağmen faiziyle birlikte sağlama almış bulunan sermaye sahibinin rahatı
bozulmayacaktır. Bunun tersi durumda, yani belli bir faiz haddiyle kredi işlemi yapıldıktan sonra piyasa
şartlarının beklenmedik bir şekilde canlanması, başka bir ifadeyle, sermayenin getiri oranının çok yükselmesi
durumunda ise, parasını daha evvel normal bir getiriyle faize bağlamış olan sermaye sahibi şöyle veya böyle
bir pişmanlık duyabilecektir. Bu pişmanlığın sebebi, bu işlemde faiz oranını biraz daha yüksek tutmamış
olması veya şu anda elinde olsaydı çok kârlı işler çevirebileceği parasını, sadece normal bir faize
bağlamakla şimdi karşısına çıkmış bulunan cazip imkânlardan mahrum kalmasıdır. İki tarafın da memnun
kalabileceği tek sistem İslam'ın Katılım Ortaklığı ve "Karz-ı Hasen" programıdır. Fakat insanların maddî
hesaplarını çok ince yaptığı düşünülecek olursa, faizli bir işlemin sonucundan iki taraftan birinin mutlaka
rahatsızlık duyacağını söylemek yanlış olmayacaktır.

Ali Karadaği: İslami bankacılığın Rusya ekonomisine güç katacağını hatırlatmıştı
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Rusya Ortodoks Kilisesinin faizsiz bankacılık sistemi kurulması çağrısına, İslam ekonomisi
uzmanı, Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği destek çıkmıştı. Ali Muhyiddin el
Karadaği, Rusya Ortodoks Kilisesinin faizsiz bankacılık sistemi kurulması çağrısının, “mükemmel bir
öneri” olduğunu vurgulamıştı. İslamNews’in sorularını cevaplayan Karadaği “Biz her zaman, hem

Müslümanları hem diğer dinlerin mensuplarını, ortak prensipler ve ortak ahlaki değerler ışığında
faizle mücadelede işbirliğine çağırdık. Dünya Müslüman Alimler Birliği bu yolda çalışmalar
yürütüyor. Müslümanların ve Hıristiyanların memnuniyetle karşılayacağı bu projenin gelişimi
için yatırımcıları, sponsorları ve diğer ilgili tarafları bir araya getiriyoruz” yorumunu yapmıştı.

Karadaği, Rusya yönetiminin de öneriye sıcak bakacağını ve Rusya’da İslami bankacılığı yasal
hale getirecek ilgili yasaları çıkaracağını umduklarını hatırlatmıştı. Faizli banka hizmetleri İslami
ölçülere uygun olmadığı için birçok Rusyalı Müslüman’ın ülkesinde banka hizmetlerini kullanmadığını
belirten Karadaği, İslami bankacılığın Rusya ekonomisinin gelişimine önemli katkıları olacağını
açıklamıştı.71

Rusya'nın ilk faizsiz bankası açılmaktaydı
Rusya’nın faizsiz finans ve bankacılık kurallarına göre faaliyet gösterecek ilk bankası
KAZAN’da açılmaktaydı.72 Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan’ın başkenti Kazan’da faaliyet
yapacak yeni banka, Tatagroprombank’ın alt kurumu olarak Rusya’da faizsiz finans prensipleri
doğrultusunda çalışacaktı. İslam Kalkınma Bankası ile işbirliği anlaşması da imzalayacak olan
bankanın açılmasıyla, Rusya’ya İslam ülkelerinden yatırımların çekilmesi amaçlandığı yorumları
yapılmıştı. 2014 Ocak ayında Rusya Meclisi’nden (Duma) geçen yasayla birlikte ülkede dini
finans kurumlarının faaliyetleri serbest bırakılmıştı. Bu tarihi girişim ve gelişmelerde Kırgızistan
Bişkek’te Rusça'ya tercüme edilen “Adil Düzen ve Yeni bir Dünya” kitabımızdan da yararlanıldığı
ve örnek alınacağı kanaati kıvancımızı artırmaktaydı.

Önce faiz nedir ve faizsiz sistem nasıl olmalıdır?
1- Faiz, “zamanla artan borç” olmaktadır:
Örneğin 1 milyon borç verilir. Her ay %'de şu kadar artarak katlanır.

2- Faiz; zarara katılmayan kârdır:
“Para bir taraftan, emek diğer taraftan, hem kâra hem de zarara katılmak” üzere kurulan bir
ortaklık caizdir, ama sadece “ben parama karşılık şu kadar kâr isterim, zarara karışmam” demek
ise faizdir.

3- Faiz; misliyattan alınan fazlalık ve kiradır:
Buğday, arpa, toz şeker gibi aynı cins üretim mallarının borç alınıp, sonradan geri ödenirken
verilen fazlalık faizdir.

4- Faiz; başkasının zararına doğan kazançtır:
Adil Düzende asıl olan "para parayı doğurur" değil, "para, emek ve üretmek karşılığıdır"
düsturudur. Faiz, çalışmadan veya üretmeden, başkalarının kazancını ve hakkını sömürmek, başka
bir ifadeyle "üretmeden tüketme hakkı elde etmek" demektir ki bu açık bir haksızlık ve bir nevi
hırsızlıktır.

Faizle Selem’in (para peşin, mal veresiye şeklindeki alışverişin) farkına gelince:
1- Faiz, malı önceden alıp parasını sonradan ödemek şeklinde olduğu için - vade farkından
dolayı - fiyatlar artıyor ve enflasyonu körüklüyor. Selem’de ise parayı peşin verip mal sonradan
alındığı için fiyatları düşürüyor ve enflasyonu önlüyor.
2- Faiz, daha parasını ödemeden ve karşılığında bir şey üretmeden önce "peşin tüketim"
yaptırıyor. Böylece "borçlu yaşama" düzenini doğurup, ekonomik dengeyi bozuyor. Selem’de ise
önce parası ödeniyor, tüketim sonraya bırakılıyor. Böylece hem üretime destek verilip teşvik ediliyor,
71
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hem de "dengeli yaşama düzeni" kuruluyor.
3- Adil Düzen'deki selem (Sipariş) senedi "malı" temsil ediyor. Bugünkü senetler ise "para"
yerine geçtiği için mevcut para değerini ve alım gücünü otomatikman düşürüyor.
4- Faizli krediler; işletmeyi küçültür, üretimi düşürür ve işsizliği artırır. Selem kredisi ise
tam aksine işletme kapasitesini büyültüyor, üretimi artırıyor ve işsizliği önlüyor.
5- Selem senetleri zaten "Hamiline" (taşıyana) yazılı olduğu için icabında para gibi işlem
görüyor. Böylece selem yoluyla faizsiz kredi bulabilen hiç kimse, artık faizli krediye mecbur kalmıyor
ve itibar etmiyor.
Yani sadece "selem müessesesi" bile faiz yuvalarını kurutmaya yetecektir. Bu nedenle "Atom

bombasıyla sarsamayacağınız Siyonist sömürü sistemini selem senediyle yıkabilirsiniz" sözü,
asla mübalağa olmayıp gayet ilmi ve insani bir gerçeğin ifadesidir.

Faize niçin karşıyız?
Sömürü sistemi ve zulüm tekeli olan Kapitalizmin mikropları ve kanser urları faizdir. Bakınız, Robert
Kohl'un doktora tezi bir cümledir: "Tüberküloz (verem) hastalığının sebebi kohl basilidir."
Ülkemizde de, Milli Görüş'ün dışındaki bozuk zihniyetlerin sahiplendikleri ve sürdürmek istedikleri bu
kapitalist köle düzeninin ise "5 mikrobu" vardır.
1 - Katmerli faiz.
2 - Haksız vergi.
3 - Karşılıksız para basan darphane.
4 -Yabancı paralar karşısında Türk Lirası’nın değerini düşüren Kambiyo sistemi
5 - Halktan ucuz faizle topladığı mevduatları bir avuç zengine kredi olarak pompalayan bozuk Banka
düzeni.

Bu beş mikroptan da haliyle şu hastalıklar zuhur etmektedir.
1- Devamlı artan fiyatlar, pahalılık, yani enflasyon.
2- Yeni yatırımların, fabrika ve iş imkânlarının açılamaması yüzünden giderek çoğalan
işsizlik.
3- Tekelleşme, banka, fabrika, piyasa, medya (gazete, TV.) gibi tüm imkânların Siyonist
sömürü merkezlerinin eline ve emrine geçmesi.
4- Genel ahlakın bozulması, insani ve İslami değerlerin yozlaşması hırsızlık, huysuzluk ve
hayâsızlığın yaygınlaşması ve namusların sokağa atılması.
5- Devlet kurumlarının ve adalet mekanizmasının felç olması sonucu MAFYA'ların ortaya
çıkması ve toplumun yeraltı dünyasından medet umması.
6- Ve nihayet anarşik olayların ve sosyal patlamaların toplum düzenini temelinden
sarsması ve bütün dengelerin yıkılması.
Nasıl ki "Kötülük kötülükleri doğurur" gerçeğince bir adam içki içse zamanla kumara da
alıştırılır. Kumar oynayan haliyle evinden uzaklaşıp gece hayatına başlar... Gece hayatı olan birisine
helal kazancı yetmez… Rüşvet, hırsızlık ve benzeri yollara bulaşır... Bunları yapanlar yalana ve
harama alışır, aile yuvası dağılır, sağlık ve ahlakı bozulur... Aynen bunun gibi faizci bir düzende,
diyelim peşin para ile bir fabrika 300 milyona çıkıyor olsun. Kapitalist kodamanların birisinin elinde
bu kadar parası olsa da yatırıp fabrikayı kurmuyor. Gidip kendi özel bankasından veya devlet
kasasından yüksek oranlı faizli kredi çekiyor. Niye mi? Çünkü sömürü sistemi böyle kurulmuş...
Faizler masrafa yazılıyor, onlar maliyeti arttırıyor, sonunda da fiyatlara yansıtılıp halktan çıkarılıyor...
Bu faizli kredilerin de çoğu geri ödenmiyor, batık kredi olarak yine millete fatura ediliyor. Böylece
faizli kredi yüzünden 300 milyonluk maliyet 500 milyona fırlıyor. 50 milyon peşin vergi, 50 milyon
reklam parası da masrafa eklenince maliyet 600 milyona çıkıyor. Şirketin satış müdürlerinin, bölge
bayilerinin yurt dışı turistik gezileri, milyonluk nişan ve düğün merasimleri, siyasi partilere verilen
seçim giderleri de eklenince bu meblağ 700 milyona yükseliyor... Bu maliyet üzerinden %20 de kâr
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eklenince 850 milyona çıkıyor. Ana bayiinin, bölge bayisinin ve nihayet tüccarın ve satış şubelerinin
faiz ve kâr hadleri de üzerine binince fiyatlar otomatikman asıl maliyetinin on misli artıyor ve 1
milyara yükseliyor. Yani faizsiz ve adil bir sistemde 200 liraya mal olacak bir buzdolabı bu düzende
evimize 2 bin liraya geliyor. Normalde beş bin liraya çıkması gereken bir traktör köyümüze 50 bin
liraya geliyor.

Yani bu faizci Masonik holdinglerin faiz farkını, vergi ve reklam parasını, düğün ve
seyahat masrafını sonunda işçi, köylü, esnaf ve memur vatandaş ödemek durumunda
kalıyor!.. İşte bu nedenle bir türlü karnımız doymuyor, yüzümüz gülmüyor, ülkemiz borçtan
ve batmaktan kurtulamıyor.
Şeytanın sömürü hortumu olan faiz yoluyla halkın alın teri ve emeği kapitalist kodamanların
kasasında toplanıyor. Fabrikalar, bankalar ve piyasalar ellerine geçiyor ve tekelleşiyor. Banka, fabrika
ve para ellerinde olunca yüksek tirajlı gazete ve dergi ve TV kanalları da emirlerine giriyor. Böyle
olunca siyasi partiler de bunların güdümüne giriyor ve ülkede bir sermaye diktatörlüğü başlıyor.
Sonunda çağdaş Karunlar çağdaş firavunlara yön veriyor. Görmüyor musunuz bir kaç yüz üyesi olan
TÜSİAD misali zengin kulüpleri hükümetler yıkıyor, hükümetler kuruyor. Faiz ve vurgun yoluyla süper
zenginleşen Karunlar, halkın ve ülkenin gerçek kalkınmasına ve bağımsızlığına yarayacak yatırımlar
yerine, lüks tüketime ve israf ekonomisine dayanan ve dünya Siyonizm’inin Türkiye şubesi gibi
davranan bir yapıya yöneliyor. Bir kısım mutlu azınlık faiz, karaborsa, vurgun ve rüşvet yoluyla
bedavadan kazandığı milyarları en ahlaksız ve acımasız bir tarzda harcamaya başlarken, ezilen,
sömürülen ve fakirleşen halk, tembelliğe, beleşçiliğe ve hatta bir kısmı namus ticaretine başlamak
zorunda kalıyor... Ülkede korkunç bir ahlak erozyonu ve kokuşma başlıyor... Arkasından anarşi ve
sosyal patlamalar hızlanıyor. Devlet yönetimi perde arkasında fiilen mason localarının ve MAFYA
babalarının eline geçiyor. Ülke yarı sömürge haline sokuluyor. Halk demokrat köleler ve serseri
sefiller durumuna getiriliyor.

İşte görülüyor ki;
Faiz, işsizlik ve fakirlik sebebidir.
Faiz, sosyal dengesizlik vesilesidir.
Faiz, çağdaş sömürgecilik sistemidir.
Faiz, ahlaki seviyesizliği netice vermektedir.
Faiz, sonunda zulüm ve zillete dönüşmektedir.
Faiz, maddi ve manevi yüzlerce hastalığın mikrobu (basilidir.)
Ve Faiz, Allah ve Peygamberle harp etmektir...
Faizi savunan bütün partiler, faizci düzeni ayakta tutan kesimler ise insanlığa ve İslam'a
karşı en büyük kötülüğü işlemektedir.
Özet olarak;
1 - Faiz, paranın zamanla artmasıdır.
2 - Faiz, enflasyona sebep olmaktadır.
3 - Faiz, gelişmeyi durdurmaktadır.
4 - Faiz, tekele neden olmaktadır.
5 - Faizli sistemde ekonomik denge kurulamayacaktır.
6 - Pozitif faiz çelişkidir, gerçekleşmesi imkânsızdır.
7 - Faiz ekonomiye geri dönemediğinden zararlıdır.
8 - Faiz hızlanarak artmak zorundadır.
9 - Fiyat anarşisinden doğan enflasyon, faizli sistemi işlemez hale sokmaktadır.
10 - Faiz çıkar çatışmasına dayanır, savaşların ve anarşinin kaynağıdır.

Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır, Katılım Bankacılığını şöyle anlatmaktadır: “Katılım
bankası ortaklık sistemiyle çalışan ve bankacılık hizmetleri yapan kuruluşlardır. (Bugünkü)
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Bankaların faiz vererek topladığı parayı o kâr ve zarara katılma (mudarebe) akdi ile
toplamaktadır. O kredi vermez. Akıllı ve ilerisini düşünen bir tüccar sıfatıyla çalışır. Katılım
bankasının topladığı paraya katılım fonu, bu fonun kullanıldığı hesaba da katılım hesabı adı
takılmıştır” şeklinde tanıtmaktadır.73
“Onlara (Batılılara) göre kalkınmak için sermaye birikimine ihtiyaç vardır. Sermaye birikimi (ise)
sadece bankalar yoluyla sağlanır. Bankacılık sistemi ise ancak faizle ayakta kalır. Faiz yasağı
bankacılığa ve dolayısıyla kalkınmaya engel olmaktadır. Varılmak istenen sonuç ise faizi yasaklayan
İslam’ın ihtiyaçlara cevap veremediği ortadadır. Birçok Müslüman’ın zihni bu konuda karışıktır.
Hâlbuki kredi sisteminin karşısında ortaklık sistemi vardır. Bu sistem, faizin doğurduğu sakıncaları
ortadan kaldırarak sermaye birikimi sağlamaya elverişli ve öteden beri bilinen ve uygulanan bir
sistem olmaktadır.”74

Bugün “İslami Bankacılık” veya “Katılım Ortaklığı” kılıfıyla meşrulaştırılmaya ve aslında
Siyonizm’in sömürü aracı olan faizi İslam ülkelerinde “caiz” kılıfıyla yaygınlaştırmaya yarayan bu
tür tanımlar Müslüman halkı avutmaktan ve hatta aldatıp paralarını toplamaktan başka işe
yaramayacaktır. Kur’an’ın birçok ayetle emrettiği Karz-ı Hasen (Güzel ve gerekli, üretime
yönlendirici ve ihtiyaç giderici BORÇ) hükümlerinin sistemleştiği bir kurum olan FAİZSİZ
BANKACILIK’ın asıl işlevi; “Faizsiz kredi sağlamak ve üretime dönük istihdam oluşturucu
yatırımları teşvik edip kolaylaştırmak” olması lazım gelirken Sn. Abdülaziz Bayındır’ın: “(Katılım

Bankaları) Kredi vermez, akıllı ve ilerisini düşünen bir tüccar sıfatıyla çalışır” sözleriyle
aslında bugünkü İslami Bankacılığın “Müslüman halkın biriktirdiği paraları toplayıp, bunların
sırtından büyük ticari vurgunlar sağlama aracı olarak kullanıldığını” da itiraf etmiş
olmaktadır.
Ve zaten Prof. Dr. Sabahattin Zaim’in: “İslam Bankacılığında hala ortak kuralların tesis
edilememesi, biraz da ekonomistler ile ya da finans uzmanlarıyla, İslâm hukukçuları arasında bir
çelişkiden veya bir mutabakat tesis edilememesinden ileri geliyor olabilir mi?” sorusuna verdiği:
“Hâlâ İslâm dünyasındaki İslâm iktisadıyla ilgili gelişmelerin önündeki darboğazlardan biri
bu sorduğunuz sualle ilgilidir. İslâm dünyasında maalesef eğitim sistemi ile ilgili olarak fıkıhla
iktisat arasında tam bir köprü kurulabilmiş değildir. Dolayısıyla ikisini bir araya getirecek ya bir
ekip çalışmasına yahut da öyle bir eğitim mekanizmasından yetişmiş münevverlere ihtiyaç
hissedilmektedir. Her ikisi de kâfi derecede gerçekleştirilemediği için bu nokta gelişmelerimiz de
bir engel teşkil etmektedir…”
“Faizsiz Finans Kurumları, bir vasıta gibidir. Fakat, İslâm iktisadı da bütünden mücerret
değildir. Eğer bunlar aynı bütünün içinde yer almazsa, her birisini başka bir bütünün içine
koyarsanız, bir makineye yabancı bir dişlinin monte edilmesi gibi uygun düşmeyecektir. Makine
kötü sesler çıkarır ve devamlı aşınmalar görülecektir. Özel Finans Kurumları’nın çalışma tarzı
böyle bir manzara arz etmektedir. Farklı bir sistemin içine bunu monte etmeye uğraşıyoruz. Ve
tabii ki bu kurum istenilen kıvamda pürüzsüz çalışamıyor. Çünkü çevresi hazır değildir, insanı
hazır değildir, tamamlayıcı kurumları hazır değildir”75 yanıtları da, Siyonizm’in Faizci Kapitalist
dünya sömürü düzenini yaygınlaştırmak üzere: “Faizsiz İslami Sistem” kılıflı, ama aynı
çarkın işleyişine ve sömürü düzenini kolaylaştırıcı bir montaj projesi uydurduklarının kanıtıdır.
Elbette bugün uygulanan “İslam Katılım Bankacılığı” girişimlerinin; faizsiz sisteme geçişte
psikolojik bir alt yapı ve sosyolojik bir moral ve umut kaynağı olması ve daha ciddi ve gerçekçi

faizsiz kredi kurumlarına bir hazırlık aşaması sayılması gibi yararları da bulunmaktadır. Ancak
“Faize ortaklık kılıfı sarılması, Müslümanların helal ve meşru bankacılığa kavuştuk” havasıyla
73
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avutulması, ama aslında Siyonist sömürü düzenine kolaylık sağlanması gibi zararları da
unutulmamalıdır.

Sabahattin Zaim, Hayrettin Karaman ve Abdülaziz Bayındır’ın en büyük noksanlıkları;
Kur’an ve Sünnet kaynaklı ekonomik, siyasi (idari, demokratik), içtimai (ahlaki), ilmi (eğitim
düzeni) ve hukuki temel kurum ve kuralları uyumlu bir sistem bütünlüğü halinde bir türlü ortaya
koyamamalarıdır. Bu ilmi bir kısırlıktan mıdır, yoksa korkaklıktan dolayı mıdır? sorusunu onlar
yanıtlamalıdır. Oysa ortada Rahmetli Erbakan Hoca’nın öncülük yaptığı, Akevler Ekibi’nin ilmi
içtihatlarla hazırladığı, bizim de “Adil Düzen ve Yeni Bir Dünya” başlığıyla tamamlayıp
kitaplaştırdığımız bir örnek model bulunmaktadır ve hala buna sahip çıkılmaması ve hatta
tartışma konusu bile yapılmaması, ne ilmi hassasiyetle ve ne de İslami mesuliyetle asla
bağdaşmamaktadır.

Prof. Dr. Hayrettin Karaman’ın: “Faizsiz Finans Kurumları, Türkiye'nin özel şartları
yüzünden daha ziyade murâbaha adı verilen işlemi yapmaktadır. Murâbaha teriminin manası
"malı peşin fiyatla (peşin de olmayabilir) alıp vade farkı koyarak veresi satmak"tır. Kurum vade
farkı koyarken bazı kriterleri esas almaktadır; bu kriterler arasında enflasyon vardır, piyasada
dolaşan paranın başka enstrümanlara yatırıldığında muhtemel geliri vardır ve daha başka
hususlar vardır. Kurum, kendisine para yatıran ortakların (kâra ve zarara katılım hesabı
sahiplerinin) beklentilerini karşılamak zorundadır.” tanımı gerçekleri yansıtmamaktadır. Çünkü
bugünkü Faizsiz finans kurumları, kâr ve zarar ortaklığı esasına göre çalışmamaktadır. Bu
bankalara para yatıran hiç kimse icabında zarar da edebileceği riskini göze almamaktadır.
Faiz ile kâr payının farkı şuradadır:
Faiz, belirli bir miktardaki anaparanın belirli bir vadede, belirli bir oranda elde ettiği getiri olarak
tanımlanmaktadır. Yani borç verenin (banka ya da özel kişi) vadeyi ve oranı belirlediği, alanın da
kabul ettiği bir uzlaşma vardır. Faizli uygulamalarda her iki taraf, üzerinde anlaşılan vade geldiğinde
anaparanın dışında ne kadar vereceğini ya da alacağını bilmek durumundadır. Faizsiz çalışma
esasına dayalı kâr payı ise, taraflarca belirlenen vadeye kadar ticari veya sınai bir ekonomik faaliyette
kullanılan anaparanın elde ettiği kârın vadesi geldiğinde anlaşılan oranda taraflara dağıtılan kısmıdır.
Vade sonunda elde edilen getiri, yani kâr, %80'i tasarruf sahibine, %20'si kuruma olmak üzere
dağıtılır. Kâr payı esasına göre çalışan sistemde anaparanın vade geldiğinde ne kadar kazandıracağı
belirli olmaması hatta doğal olarak bazen zarar etme ihtimalinin de hesaba katılması ve buna hazır ve
razı olunması lazımdır.

Dağıtacakları kârın önceden açıklanması, faize kılıf uydurulmasıdır!
Yani dağıtılacak kârları önceden açıklamak hiçbir şekilde mümkün ve garanti olmamalıdır.
Efendim: “Gazetelerde ya da şubelerde ilan edilen kâr payları ileriye yönelik dağıtılacak kârları

gösteren bir tablo değildir. Açıklanan rakamlar bir önceki hafta sonu itibariyle vadelere göre
oluşmuş ve dağıtılmış kâr paylarını göstermektedir. Müşterileri bilgilendirmek amacıyla ilan
edilmektedir. İleriye yönelik bir taahhüt değildir” sözleri inandırıcı olmaktan uzaktır.
Üstelik mevduata (yatırılan ana paraya) güvence verilmesi kanunla sağlanmıştır: Çünkü,
07/11/2006 tarih 26339 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sigortaya Tabi Mevduat Ve Katılım Fonları
İle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik" gereğince mevduata
aşağıda belirtildiği şekilde güvence verilmiş durumdadır.

“Yurt içi şubelerde gerçek kişiler adına açılmış olan ve ticari işlemlere konu olmayan Türk
Lirası, döviz ve kıymetli maden cinsinden mevduatların her bir gerçek kişi için 100.000 Türk
Lirasına kadar olan kısmı sigorta kapsamındadır.” İşte bu durumda kâr-zarar ortaklığı esası
ortadan resmen ve fiilen kaldırılmış olduğundan "dolaylı faiz" olgusu devreye sokulmaktadır.

Merkez Bankası Başkanını kanunen kim atamakta, ama gerçekte kimlerin
güdümünde bulunmaktadır?
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş., banknot ihraç eden, hükümetin para ve kredi
politikasını yürüten bir nevi veznedarlık görevini üstlenen ve devletin iktisadi ve mali danışmanlığını
yerine getiren yasal olarak bağımsız bir ekonomik kurum niteliğindedir. Kâğıt para (banknot) basma
tekelini elinde tuttuğundan bu yetkiye istinaden bağımsız olarak para politikasını belirlemektedir.
Ayrıca Hazine Müsteşarlığı’na bağlı olan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nce basılan
madeni paraların tedavülü de Merkez Bankası’nın elindedir. Merkez Bankası EFT (Elektronik Fon
Transferi), EMKT (Elektronik Menkul Kıymet Transferi) sistemlerinin Türkiye’deki sahibi olup, Tüm
Dünya Bankalar arası Mali İletişim Topluluğu’nun (Society for Worldwide Interbank Financial
Telecommunication-SWIFT) Türkiye ayağını yürütmektedir. Merkez Bankası Kanunu uyarınca Merkez
Bankası Başkanları, Bakanlar Kurulu Kararıyla 5 yıllık bir dönem için tayin edilir ve bu sürenin
sonunda yeniden atanabilir.

Merkez Bankası Başkanını Bakanlar Kurulu belirleyip Cumhurbaşkanı atadığı halde 14
yıldır Sn. Cumhurbaşkanı’nın defalarca “faizleri indir” çağrısını hangi güç ve yetkiyle yerine
getirmemiştir?
Oysa 14 yıldır atamış oldukları 3 başkan (2001 Serdengeçti, 2006 Durmuş Yılmaz, 2011 Erdem
Başçı) Banka Meclisi üyelerini, PPK (Para Politikası Kurulu) üyelerini değiştiremediler mi, bu
konularda sizin sözünüzü dinlemediler mi? Ve yine Başkan yardımcılarını da Başkan atıyor (4 tane)
ve bunlar otomatik para politikası üyeleri oluyor (faizi değiştiren kurul). Size hiç sormadan mı
Başkanlar bu yardımcılarını seçmektedir? (Çünkü otomatikman PPK üyesini seçmiş oluyorlar) Bu
Merkez Bankamızda Türkiye’nin payı ne kadardır, yabancıların payı hangi orandadır? sorusu niye bir
türlü yanıtlanmamıştır?

Yeni katılım bankaları ve sıcak para toplama telaşı!
Yeni kurulan Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım’ın kurulma amacı; ülkede banka sayısı az
da artırmak için miydi veya faizsiz İslami Bankacılığa hazırlık mahiyetinde miydi? Yoksa ülkede
sıcak para akışı bitmeye başladı da, Hükümetinizin yanlış dış politikaları sonucu kaçan paranın
yerine Avrupa’daki insanlarımızın, Arapların ve Müslüman ülkelerindeki mevduatların Türkiye’ye
çekilmesi için miydi? (Katar, Suudi Arabistan, Kuveyt, İran) AKP teşkilatlarının dilindeki 200
milyar USD para gönderelim diyen Katar Emiri’nin emri mi gerçekleşmişti? (Digitürk neden
Katarlılara satılıvermişti?) Çünkü, piyasalar her geçen gün daralmakta ve bankalardaki yazılan
çeklerin ve protesto olan senetlerin sayısı her geçen gün artmaktaydı. Ayrıca tahsile gelen çek
ve senet oranında aynı oranda azalma vardı. Genellikle çekler yazılmakta, senetler protesto
olmaktaydı. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi 2015 sonu verilerine göre 2015 yılında
sadece bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2014 yılına göre
yüzde 8 oranında artarak, 2015 yılında 725 bin kişiye ulaşmıştı. Ayrıca bankaların rasyonlarını
bozmamak için hukuka intikal ettirmediklerini de hesaba katarsak 1 milyon kişi, esnaf, ticari
hesap, kurumsal firmalar ve tarım kredileri hariç, sadece bireysel olarak yasal takibe takılmıştı.

Sıcak Paranın anlamı ve tahribatı:
1- Üreten değil Pazar ülke olmanın bir getirisi ve göstergesi sayılmaktadır.
2- Sıcak Para: ekonomide reel yatırım olarak kullanılmayan, spekülasyon amaçlı girip dolaşan
paradır. Burada Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın Mart 2003 tarihinde Başbakanlık görevini üstlendiğinde,
Ağustos 1989’dan beri Türkiye’ye giren kümülatif net sıcak para miktarının sadece 2.1 milyar dolar
düzeyinde olduğunu hatırlatmamız lazımdır. Başka bir deyişle Sn. Erdoğan’ın Başbakanlık yaptığı
Mart 2003’ten Nisan 2013’e kadarki 10 yıllık dönemde Türkiye’ye net olarak toplam 129.4 milyar dolar
sıcak para giriş yapmıştır.76 Oysa “para alan emir de alır” gerçeği asla unutulmamalıdır?
3- Ülkede sıcak para miktarı, üretimin artmadığı bir ekonominin nasıl büyüdüğünün anlaşılması
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açısından önemli bir gösterge sayılır. 14 yılda şöyle büyüdük, böyle büyüdük edebiyatı yapılmaktadır.
Peki sormazlar mı, ne ürettin sattın da büyüdün, yok sıcak para ile bunları yaptınsa karşılığında
yabancı bankerlere hangi tavizleri sağladın?
4- Sıcak para piyasayı dolaşmayan, para olarak ülkeye girip faiz toplayıp çıkan, kalıcı üretim ve
yatırıma yanaşmayan paradır. Ekonomide dışa bağımlı olarak suni büyüme oluşmaktadır, ama aniden
tepetaklak olma riski taşımaktadır.
5- Erbakan Hoca’nın deyimiyle, çalışmadan ve üretim sağlamadan, sadece babandan harçlık
alarak nereye varılacaktır? Çünkü evde satacak yani özelleştirilecek bir şey kalmadıysa artık ekonomi
can çekişiyor konuma taşınacaktır.

Ya sıcak para kaçarsa? Kuşkuları…
Türkiye’yi krizlere açık hale getiren sıcak paranın şu anki büyüklüğü, Türkiye ekonomisinin
geleceğini önemli ölçüde tehdit eder boyuttadır. AKP hükümetinin kurulduğu 2002 yılı sonunda bu
meblağ 9,1 milyar Dolardı, 2006 Eylül ayı itibarıyla “yabancı kaynaklı” sıcak para stoku 57 milyar
Doları aşmıştı.77 Türkiye'de sıcak para olarak tanımlanabilecek döviz miktarı 2014’te 131 milyar
Dolardı. Bunun 62 milyar Doları borsada, hisse senetlerinde, 52 milyar Doları Hazine bonolarında, 17
milyar Doları ise para piyasasında dolaşmaktaydı.78 Peki bu kadar hızla gelen sıcak para kaçarsa ne
olacaktı? Açıklayalım: Yapılan hesaplamalara göre 1999 yılı sonunda Türkiye’de toplam sıcak para
28 milyar Dolardan, 2000 yılında 19 milyar Dolara düşünce ülkemiz çok büyük bir ekonomik kriz
yaşamıştı. 2015 yılındaki Türkiye’den sıcak para çıkışı-kaçışı ise 15.4 milyar Dolara ulaşmıştı. Bu
arada Merkez Bankası rezervleri de 11.8 milyar Dolar azalmıştı.79 Peki düşen 9 milyar Dolarda böyle
kriz olduysa, acaba 140 milyar Dolar olan sıcak paranın yarısı çıksa nasıl bir kriz yaşanacaktı? Yoksa
siz bunu bildiğinizden dolayı tampon tedavi olarak katılım bankası açalım da Avrupa’daki
insanlarımızın ve Arapların parasını alalım telaşına mı kapıldınız?

Katılım Bankaları bir oyalamacadır!
Ülkemizdeki bireysel ve kurumsal firmaların iç tasarruf oranları büyümeyi finanse edecek boyuttan
uzaktır. Maalesef her geçen gün Erbakan Hocamın sağlığında Star TV’de hatırlattığı: "Ben kara bulutları
görüyorum, finansal bir kriz yaşanacak!” dediği günlere giderek yaklaşılmaktadır. 14 yıldır sadece sıcak
para ile yönetilen Türkiye artık finansal krizin pençesine yakalanmıştır. Artık, bankaların sıcak para bulmakta
zorlanması, Merkez Bankası rezervlerinin azalması ve artık özelleştirilip satılacak bir şey kalmaması büyük
krizlerin başlangıcıdır. İşte bu kuşku ve korkularsa: “Kim bize sıcak para aktaracak?” telaşıyla Katılım
bankalarına bel bağlanmıştır. Oysa üretim olmadan gelecek sıcak para belki kısa vadede bir rahatlama
oluşturacaktır, ama çıkarken 70 milyon vatan evladının alın terini ve birikimini de alıp kaçacaktır. Üstelik gizli
şantajlar ve gizli pazarlıklarla, Milli menfaatlerimiz ve geleceğimiz onlara rüşvet sunulacak ve ülkemiz ipotek
altına alınacaktır. Çünkü bünyelerinde faizsiz bankacılık birimi kuran bankaların tamamı Rothschild’lere
bağlıdır: Citibank-ABD, Goldman Sachs-ABD, HSBC- İngiltere, Deutshce Bank-Almanya, Union Bank of
Switzerland-İsviçre, Amro Bank-Hollanda, Kleinwort Benson, ANZ Grindlays Avustralya, United Bank of
Kuwait ve Arab Banking Corporation. Dünyanın en büyük bankaları olan bu kuruluşların hepsi, teşkilatlarında
‘faizsiz’ bankacılığa yer açmışlardır.

Dünyada şu an için belli iki güç vardır: Biri parayı, sistemi elinde tutmaktadır, diğeri ise
askeri ve silahı ile kıtaları, okyanusları ve hatta hava sahalarını kontrolüne almış bulunmaktadır.
Birinci güç Rothschildler’dir ki, bu aile, hiçbir işini şansa bırakmamaktadır. Ta Mayer Amschel
Rothschild'den beri süre gelen bir gidişattır. Dünyadaki faizci bankacılık sistemini kuran Mayer
Amschel Rothschild, çok önemli bir karar almıştır. Başta Avrupa ve Amerika olmak üzere
dünyadaki her bankanın genel merkezine aileye bağlı bir yetkili sokmuşlardır. Bugün dünyada
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para transferinde bulunan 1000 bankanın genel merkezinde de yedekli bir şekilde Rothschild'e
bağlı yetkili vardır. Onun bir sorun yaşaması halinde, yedekte bekletilen kişi o göreve atanır. 250
yıldır bu sistem değişmeden uygulanmaktadır.

George Soros, ailenin en önemli para casusu konumundadır. Ancak Soros kadar ünlü
olmayan ancak en az onun kadar etkin 40'ın üzerinde spekülatör Rothschild'e bağlıdır. Bu 40
spekülatörün, BM'ye üye olan 193 ülkede bağlantıları vardır. O ülkelerin ekonomik faaliyetlerinde
deprem veya artçıya neden olabilecek hamleler yapılmaktadır. New York Times, Forbes, Fortune,
The Wall Street Journal, The Guardian, The Economist, Financial Times, Bloomberg ve CNBC
gibi dünya ekonomisine yön veren medya ile gerekli ekonomik hamleler gerektiği şekilde
yapılmaktadır. Hatta David de Rothschild bir gün şunları açıklamıştır:
"İngiltere'nin ihracatı veya ithalatı, bizim üzerimizden yapılmaktadır. Sanıyor musunuz
başka ülkelerdeki ihracat veya ithalat bizim kontrolümüz dışındadır!” İşte bunlar Siyonizm’in
yani Deccalizmin karargâhıdır. Faizli bankacılığı ve karşılıksız parayı (Doları) Şeytani usullerle
kullandıkları için siyasi zaferleri de almakta ustalaşmıştır. Merkezleri Londra'dır. Amerika'da da,
Çin'de de vardır, kolları her yere uzanmaktadır.
İçeride çok ciddiye alınmasa da Panama Sızıntıları şimdiye kadar yapılan en büyük istihbarat
operasyonlarındandı. Şimdilik 12-13 devlet başkanı ve başbakanla ilgili küçük de olsa belgeler açıklandı,
ama asıl şantaj unsurları gizli tutulmaktaydı. Yani asıl "açıklanması gerekenler" henüz açıklanmamıştı. Bu
denklemde Türkiye için de oyun kuranlar da vardı! "Temmuz'a kadar Erdoğan en zor günlerini yaşayacak!"
tehditleri Amerika'da gizli kapıların arkasında seslendirilmeye başlanmıştı. Alman medyasına bakın! Tel Aviv
ve İsrail'i kuranlardan izinsiz yayın yapamazdı. Söyleyene değil söyletene bakmak lazımdı. Baronlar açık
açık saldırmaya başlamıştı, demek ki tansiyon iyice artacaktı. Suriye'de kayıp olan 100 Amerikalı için
Obama, Putin'i aramış ve "Dost" olarak yardım talebinde bulunmuşlardı.
Ama Amerika'daki zengin Ruslar anında rahatsız edilmeye başlanmıştı. Yani Obama da olsan,
Putin de olsan Siyonistler hesaba katmazdı. İşleyen bir çark vardı. İşte bu çarkı kim kuruyor ve
çeviriyordu? Asıl üzerinde düşünmemiz gereken nokta burasıydı. Panama sızıntılarından yaklaşık bir
ay önce Rothschild ailesinin en önemli üyelerinden biri olan Jacob Rothtschild, Waddesdon
Manor'da Forbes'te paranın asıl sahibi olan 14 Baronla bir araya toplanmışlardı. El altından sızdırılan
(CIA olsa gerek) konuşmanın bir bölümü çok enteresandı. Bay Rothschild burada çok iddialı sözler
konuşmuşlardı: Dünyadaki 7 milyar insan, 39 kişiye çalışmaktaydı. Bu 39 kişiden 32'si Rothschild
ailesine bağlıydı. Bağlı olmayan 7 zengin, Panama Belgeleri'nden sonra Rothschildler'e hizmet için
yalvaracaktı... Dünya yakında bambaşka bir dünya olacaktı. 2017'den sonra dünya liderleri tek bir
merkezden yönetilmeye başlanacaktı. Panama sızıntıları tamamlanınca arkasında İsviçre Sızıntısı
ortaya saçılacaktı. İşte bu sızıntıyla birlikte operasyon tamamlanacaktı. Panama belgeleri şu an İngiliz
istihbaratı MI6 tarafından didik didik araştırılmıştı. 15 hedef devlete ait belgeler yayına hazırlanmıştı.
Hazırlıklar bittikten sonra Guardian hepsini yayınlayıp dünyaya duyuracaktı. İngilizler hummalı bir
çalışma içindeyken Kraliçe'nin etrafında toplanan Rothschildler parayı pulu toplayıp Nevada'ya
taşınmaktaydı. Artık belli ki anlaşma büyük ölçüde tamamlanmıştı. Ama bu hamle Amerika içinde bile
büyük sıkıntı ve sarsıntılara yol açacaktı.
ABD’de Cumhuriyetçiler silah ve petrol şirketlerine bağlı yürüyen bir takımdı. Bunlar Savaş çıktıkça
kazanırlardı. Bakın Irak ve Afganistan, Libya ve Suriye savaşları en çok bunlara yaramıştı. Demokratlar ise
Ilımlı Yolu seçerek gidenler ve sonuca ulaşmayı deneyenlerdi. Renkli Devrimler gibi… Temsilcisi de

Soros… Yani yine bildik aile işin arkasındaydı. Amerika'daki seçim yarışına baktığımız zaman şimdilerde
öne çıkan Donald Trump: "Putin adam gibi adamdır. Biz Rusya'nın sağlığından yanayız…" diye nutuklar
atmaktaydı. Kissenger da böyle yapmaktaydı. Diğer yandan Soros'un 60 milyon Dolar yatırdığı, Lynn
Forester de Rothschild'in doğum günü partisi düzenlediği Hillary Clinton ise Putin'in tamamıyla karşısındaydı.
Zaten Rothschild ve Soros, Putin'le kan davalıydı. Fetullahçı "Paralel” de şu an Hillary ile birlikte yol
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almaktaydı.

Çin, Sovyetler yıkıldıktan sonra Baronların Moskova'yı ele geçiremeyeceklerini anladıktan sonra
büyüttükleri bir ülke konumundaydı. Çin'in tek fonksiyonu vardı: Çin ucuz işçi deposu olarak kullanılmaktaydı.

Baronlar burada ayda 10 dolara adam çalıştırırdı. En büyük silahı kimsenin rakip olamayacağı şekilde
ucuza üreten Çin birilerinin refahını artırmaktaydı. Bir de Çin'in ucuza üreterek elde ettiği gelirin büyük kısmı
gidip uzaklardaki bankalara yatmaktaydı. Burası Amerika'ydı. Komünist olan Çin bütün İşçi Sınıfını
köleleştirmiş durumdaydı. Parayı elinde tutanlar nasıl Komünist Rusya ile Avrupa'daki işçi sınıfının refahını
zorla da olsa sağladıysa Çin'de de tam tersini yapmıştı. Düğmeye basılınca da Sovyetler dağılmış, paranın
egemenliğinde bir Komünist ülke olarak Çin’i kucaklamıştı. "Komünist Rusya Avrupa'ya inmesin" diye
işçilere mecburen iyi şartlar sağlanırken, Çin'in doğuşu rekabeti bitirdiği için Avrupa'nın da dönüşmesine yol
açacaktı. Avrupa refahını kaybedinceye kadar acı içinde kıvranacaktı. Avrupa Komünizm korkusuyla
bünyesindeki virüse dayanaksız hale getirilmiş durumdaydı. Artık bu refah düzeyi ile gidecekleri bir yer
kalmamıştı, yıkılacaktı.

İşte tek bir isim Çin'i anlamaya yeterli olacaktı: RİO TİNTO!
Google'a bir bakın! Rio Tinto'nun ne kadar büyük bir güç olduğunu görüp şaşıracaksınız.
Kraliçe'nin etrafındaki Akıl bu işin içindedir. Rio Tinto'nun ruhu İngiltere Buckingham Sarayına
kadar uzanır. Ama başka ortakları da vardır! Rothschild Co... General Electric Company...
Imperial Chemical Industries... Royal Dutch Shell... British Petroleum... HSBC (Hong Kong
Shangai Bank Corporation)... Kennecott Holding... J.P. Morgan... Anglo American Corp...
Billiton/BHP ve daha başkaları. Hepsi Rothschild’lere bağlıydı. Demek ki Amerika'nın içinde
birileri ile İngilizler (Yani Siyonist Yahudiler) düpedüz ortaktı! İngilizlerin İkinci Dünya
Savaşı'ndan sonra imparatorluğu Amerika'ya vermek istemediği, ama bunu mecburen kabul
ettiği bilinip durmaktaydı. İşte yukarıda ismini saydığım şirketler Rio Tinto çatısı altında birleşip
ÇİN'i dünyaya getiriyordu! Yeni dengenin kurulması ve son imparator Dolar'ın yaşaması için bu
lazımdı.
Paraya hükmedenler, Çin'i şekillendirenler, ülkeleri Dolar'la kontrol edenler Hillary ile gitmek
istiyordu. Aslında kurdukları yeni dengenin iki tarafında da kendileri olacaktı. Zaten Çin'in bayrak
göstermeden, asker göndermeden Afrika'ya kadar inip hammadde ile buluşması şaşırtıcıydı. En büyük ikinci
orduyu elinde tutan Rusya bunu yapamazken Çin rahatlıkla yapıyordu! Demek ki Amerika içinden ciddi
destek görüyordu!
Rothschildler her nasılsa her şeyin hem yanında hem karşısındaydı. Tez de Anti Tez de
onlarındı. Kapitalizm ile Komünizmi düşman ilan edip kazanıyorlardı. Batı ile Doğu'yu karşı
karşıya getirip istedikleri sistemi kuruyorlardı. Hıristiyan ile Müslüman'ı çatıştırıp ceplerini
dolduruyorlardı. Ve oyun alanları Dünyanın her yeri; Karargâh Londra-New York-Tel Aviv olmaktaydı.
“Birileri ya İngiltere ile ABD arasında yeni bir imparatorluk kurmak için oyun kurmaktaydı, ya da
birileri kendi imparatorluğunu Amerika'dan ilan etmek için sıradaydı. Her şartta bambaşka Türkiye
olacaktı. Buna kafa yormalıyız… Seçeneklere göre hazırlık yapmalıyız… Yazı da gelse Tura da gelse
kazanan biz olmalıyız…” Buckinghamshire'deki Waddesdon Manor, II. Dünya Savaşı'nda İngiltere'nin
en güvenli yeri sayılırdı. Birçok zengin, burada yaşamıştı. Kraliçe Victoria ve Kraliçe II. Elizabeth de
birçok önemli kararı burada almıştı. Jacob Rothschild ise Dünyayı dizayn etmeye çalışan Rothschild
ailesinin en önemli simalarındandı.80

Bu tespitler, Erbakan Hoca’nın da yıllarca dile getirdiği ve deşifre ettiği doğrulardı.
Ancak AKP iktidarı ve özellikle Sn. Erdoğan yalakası Ergün Diler’in: “İşte Türkiye bu
yenilmez ve karşı gelinmez gücün (Yahudi Lobilerinin) güdümündeki Amerika’nın
yanında saf tutarsa, yeniden büyük ve etkin devlet olma fırsatını yakalayacaktır”
80

Ergün Diler, 12 Nisan 2016, Takvim

125

manasında imada bulunması, kahramanlık kılıflı kuklalık politikalarına akıllılık jelatini sarma
amaçlıydı. Oysa gerçek kurtuluş ve Yeni Bir Dünyanın kuruluş hedefi; Ayet ve Hadislerin haber
verdiği, Erbakan Hoca’nın zafer için gerekli teknoloji harikalarını ürettiği, Doğu Akdeniz
havzasındaki büyük hesaplaşma (Armageddon savaşını) Türkiye’nin kazanmasının ardından
uygulanacak ADİL DÜZEN programlarıyla mümkün olacaktır ve oldukça yakındır.
Bugünkü sömürü bankacılığı konusunda pek çok asılsız görüşler ortaya atılmıştır.
1. “Faiz sermayenin kirasıdır” yanlışlığı!
Bu görüş; "Faizi sermayenin kirası olarak değerlendirmek ile sermayenin kârı veya ücreti olarak
değerlendirmek arasında ne fark vardır?" diye sormaktadır. İslam kaynaklarında ise bu fark
gözetilmiş, ilk ağızdan, birbirinin aynı olmadığı vurgulanmıştır.”
“Onlar, hidayete karşılık sapıklığı, bağışlanmaya karşılık azabı satın almışlardır. (Bu gafiller
acaba) Ateşe karşı ne kadar dayanıklıdır? (Bu ne şaşkınlık ve sapkınlıktır) (Bakara: 175)
Oysa;
Kiraya verilen bir üretim aracından elde edilen kiranın meşru olmasının sebebi, bu aracın
kiracının elinde yıpranarak eskimesi sonucu onda mevcut olan birikmiş emeğin tüketilmiş olmasıdır.
İşte kira, üretim aracında mevcut olan birikmiş emekten tüketilen kısmın karşılığı olduğu için
meşrudur. Bu birikmiş emek ticarette de söz konusudur. Çünkü kişi satacağı mal için emek, sermaye
ortaya koymakta, risk almaktadır. Faizin gayri meşru olmasına gelince, borç verilen para, vadenin
bitiminde, aynı miktarda iade edildiğine göre, onda birikmiş emek, yıpranıp eskimediği için
tüketilmemiştir. Ancak belki piyasa değerinde bir değişme olmuştur. Mademki borç alınan paradaki
birikmiş emek tüketilmemiştir, o halde, anaparanın üzerinde talep edilen fazlalığın emek cinsinden bir
karşılığı olmaması sebebiyle bu fazlalık (faiz) gayri meşru olmaktadır.
Ayrıca; Kâr değişken, faiz sabittir. Kâr payı, satılan malın maliyeti ile rayiç fiyat çizgisi etrafında
dönmekte, faiz ise tayin edilen miktarın ekseni çevresinde sabit kalmaktadır. Dolayısıyla satılan malın
maliyeti, rayiç fiyatının altında olursa kâr payından söz edilebilir. Şayet satılan malın maliyeti rayiç
fiyatına eşit veya onun üzerinde ise kâr payı sıfır veya sıfırın altında olur. Mesela, 100 liraya alınan bir
araba, 110 liraya satıldığında kâr payı 10 liradır. Şayet 90 liraya satılsa kâr payı sıfırın altına düşmüş
demektir. Faiz ise hiçbir zaman anaparanın altına düşmez. Çünkü faiz, paranın resmi değerine göre
değil, satılan zamanın boyutuna göre sözleşme ile takdir ve tespit edilir. Zaman çizgisi uzun olursa
faiz fazla, kısa olursa az takdir edilir. Yani kâr malın ekonomik maliyetine, tabii piyasa fiyatına tâbi
olarak değişiklik gösterirken faiz, yapılan sözleşme veya kanun ile tespit edilmiş muayyen noktada
sabit ve dondurulmuş bir durumdadır.
2. “Zaruret halinde faiz alınabilir” iddiası
“Bu zamanda İslam ülkelerindeki İktisadi hayat bankalara dayandırılmaktadır. Bankalar ise faiz
üzerine kurulmuşlardır. Üstelik bankaların işlettiği faizde iktisadi bir gaye vardır. Bankalarda biriken
bu paralar kendisinden istifade edilmeyen durgun su gibi hazinelerde saklı kalmaktadır. Bu paralar
atıl kalmaktansa, bunlardan istifade edilmesi daha yararlıdır.”
Oysa;
Evet, bazı mazeret ve mecburiyetler altında, geçici ve cüz’i olarak bir takım cevaz ruhsatları
vardır. Ancak böyle durumlarda mü’minlerin görevi bu mazeretleri ortadan kaldırmak ve Faizsiz
Düzen’i kurmaya çalışmaktır. Yoksa bu bahane ile rahatlıkla faizci düzene uyum sağlama mü’min
fertleri ve cemiyetleri uyuşturup yozlaştıracaktır.
3. "Faiz başka riba başkadır” safsatası
“Faiz–riba (kat kat faiz-tefecilik) ayrımına gidenler, genellikle enflasyonist ortamlarda enflasyon
oranını dikkate almakta, hatta onu şer’i mazeret saymaktadır. Kredi işlemlerinde, borçlunun
alacaklıya ödediği reel pozitif faiz, riba kapsamındadır. Reel pozitif faiz seviyesinde olmayan nominal
faizler riba kapsamının dışındadır. Dolayısıyla enflasyonist ortamda yapılan borçlanmalarda,
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enflasyon oranının altında kalan nominal faiz, reel manada bir fazlalık olmadığından, riba–faiz
olmayacaktır. İslam’da kat kat faizden bahsedildiği için yüksek faizin değil, ama düşük faizin
alınabileceği açıktır” iddiaları da İslam’a aykırıdır.
Oysa;
Önceden belirlendiği, sabit olduğu ve risk içermediği için faiz-riba ayırımının aralarında hiç bir
fark yoktur. Oran önceden belirlenmediği zaman paranın değerini koruyabilmek için enflasyon
miktarınca geri ödeme faize girmeyebilir yaklaşımında bir doğruluk payı bulunsa da, Müslüman
toplumu faize bulaştırma ve alıştırma yorumları oldukça sakattır.
4. “Faizin yasaklanmasındaki asıl hikmet, fakirlerin ezilmesini önlemektir” fetvası
“Ticari kurumlar, bankalar fakir değillerdir; onlar kâr etmek için müşteriden aldıkları parayı
başkalarına kredi olarak satarlar. Böyle kâr amaçlı kurumlardan, kişinin hiç değilse yatırdığı paranın
değer aşımı kadar bir fazlayı ve biraz da kâr alması, faiz değildir. Çünkü Kur’an’ın ribâyı
yasaklamaktaki amacı, zenginlere yatırım için verilen krediden getiri almayı önleyip onların iyice
ceplerini doldurmalarını sağlamak, onlardan yana tavır almak değil, yoksulların ezilmesini
önlemektir” yaklaşımı da tutarsızdır.
Oysa;
Faizin her türlüsü haramdır. Peygamberimiz döneminde zenginler de ticaret yapabilmek için
faiz alıyordu, ama buna müsaade edilmiyordu.
5. "Tüketim kredileri için değil, yatırım kredileri için faiz almanın sakıncası yoktur"
yaklaşımı
Oysa;
Faize meşruiyet kazandırmak için yatırım veya tüketim kredisi ayrımına gitmek, kapitalist
anlayışın etkisinde kalmak anlamı taşımaktadır. Böyle bir ayrıma gitmek yerine, üretim kredisi, borç
ayrımı yapmak daha isabetli görünmektedir. Bu ayrımın anlamı, şirketleşme şeklindeki kâr ortaklığına
ve zor durumda olan kimseye borç vermeyi birbirinden ayırt etmeye işaret etmektir. Sermaye sahibini
koruma amacıyla, ona faiz tahakkuk ettirmek yerine, kâra ortak olma anlayışının canlandırılması
toplumsal yapımıza uygunluk arz etmektedir.
6. "Günün ekonomik şartlarını düşünmeden hemen haram damgasını yapıştırmak İslam'ın

ruhuna aykırıdır. Bu nedenle paranın değer kaybını korumak da önem taşımaktadır." anlayışı da
sakattır.
Oysa;
Günün

ekonomik

şartlarını

kapitalizm

uyarlamaktadır.

Kapitalizmin

dini

ve

ahlakı

bulunmamaktadır. Bu sistem başkalarının eti, canı, kanı, emeği, mağduriyeti, sömürülmesi pahasına
para kazanmaya, büyümeye, kapital sahiplerinin zenginleşmesine ayarlıdır. İslam günün şartlarına
uymaz, günün şartları İslam’a uydurulmak zorundadır. Nitekim Mekke’de İslami dönüşüm de böyle
olmuştur. Günün şartlarında atıl para değer kaybediyor ve parasını yastık altında tutanlar zarar
ediyorsa bunu önlemenin meşru yolları vardır.

Diğer dinlerde de faiz haramdır
Yahudilikte faiz:
Semavi dinlerden birisi olan Yahudilikte faiz, gerek Hz. Musa, gerekse kutsal kitapları Tevrat
tarafından yasaklanmıştır. Tevrat’ın: “Halkıma, aranızda yaşayan bir yoksula, ödünç para verirseniz
ona tefeci gibi davranmayacaksınız.” (Çıkış, 22/25),
“Bir kardeşin yoksullaşır, muhtaç duruma düşerse ona yardım etmelisin desteklemelisin.
Aranızda yaşayan bir yerli veya konuk gibi yaşayacaktır. Ondan faiz ve kâr alma. Tanrıdan kork ki,
kardeşin yakınında yaşamını sürdürebilsin. Ona faizli para vermeyeceksin. Ödünç verdiğin
yiyeceklerden kâr almayacaksın.” (Levililer, 25/35, 36,37) gibi çeşitli bölümlerinde de bunu görmemiz
mümkündür.
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“Para veya faizli olarak verilen herhangi bir şeyle kardeşine borç vermeyeceksin.” “Yabancılar
için faizle borç verebilirsin. Lakin kardeşine faizle borç veremezsin.” (Tensiye, 23/19,20).

Hıristiyanlıkta faiz:
İncil’de, Tevrat’ta olduğu kadar faizle ilgili açık hükümler bulunmamakla birlikte, hoş
karşılanmadığına dair bazı ayet ve cümlelere rastlanmaktadır. Bunlardan bazıları şöyledir: “Senden
dileyene ver, senden ödünç isteyenden yüz çevirme.” (İncil, Matta 5/42)
“İmdi insanların size her ne yapmalarını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın. Çünkü şeriat
budur, peygamberler de bunu istemektedir.” (Matta 7/7)
“Kemerlerinize ne altın, ne gümüş, ne de bakır koyun.” (Matta 10/9)
“Siz yalnız onlardan bir iyilik beklemek için yardım ederseniz, bunun için ne teşekkür beklenir?
Aynı şeyi günahkârlar da yaparlar. Birilerine ondan karşılık ummak için borç verirseniz, bunun için
hangi teşekkür beklenir? Günahkârlar da bir karşılık almak için birbirlerine bir şey verirler.
Düşmanlarınızı daha çok seviniz, hiçbir şey karşılık beklemeden onlara ödünç veriniz. Böylece
ödülünüz büyük olsun. Yücelerin yücesinin çocukları olursunuz. Çünkü o, nankörlere ve kötülere
nimet vericidir.” (Luka 6/33, 34, 35).
Faizin haramlığı İncil’den açıkça belirtilmese de, diğer kurumlarda açıkça belirtilmiştir. Bunlardan biri
ve en eskilerinden olan İznik Konsili’nin 325’te faizi yasakladığı bilinmektedir.

İslam’da faizin tedricen yasaklanması:
İslâm’ın faiz yasağında görülen tedriciliği şu şekilde yaşanmıştır:
1) Mi’rac hadisinde faiz yiyenlerin kınanması:
Ebu Hureyre (r.a)’den Hz. Peygamber (s.a.v)’in şöyle dediği nakledilmiştir: “Mirac gecesi, karınları
evler gibi (büyük) olan bir topluluğun yanına geldim. Onların karınlarında dışarıdan görülen yılanlar
vardı. Cebrail (a.s)’e, bunların kimler olduğunu sorduğumda; “faiz yiyenlerdir” cevabını verdi.” (İbn
Mace, Ticarat,58) Mirac olayı 621 miladi yıllarında Mekke’de vuku bulduğuna göre, faizin ileride
yasaklanabileceğine daha o günden işaret edilmiş olmaktadır.
2) Faizin malı arttırmayacağının uyarılması
Faizle ilgili olarak nazil olan ilk ayette şöyle buyrulur: “İnsanların mallarında artış olsun diye (banka
şubelerinden ve tefecilerden kredi alıp) verdiğiniz faiz Allah katında artmaz (ve hiçbir bereketi olmaz).
Ama Allah’ın rızasını dileyerek verdiğiniz zekâta gelince, (işte bunu yapanlar gelirlerini) kat kat
artıranlardır." (Rum: 39) Bu ayet, Mekke’de inmiştir. Ayette ribayı yasaklayan bir hüküm bulunmamakla
birlikte, ribanın sevap kazandıran bir amel olmadığına ve onda Cenab-ı Hakk’ın buğzunun bulunduğuna
işaret vardır.
3) Önceki şeriatlarda faiz yasağı bulunduğunun hatırlatılması
Kur’an-ı Kerim’de daha önceki dinlerde de faizin yasak kılındığı haber verilmiştir. Yahudilere yapılan
faiz yasağından şöyle söz edilir: “Yahudilerin yaptıkları zulümden, çok kimseyi Allah yolundan
çevirmelerinden, men edildikleri halde faiz almalarından ve haksız yere insanların mallarını
yemelerinden dolayı kendilerine helal kılınmış temiz ve hoş şeyleri onlara yasakladık. İçlerinden inkâr
edenlere de acı bir azap hazırladık.” (Nisa: 160,161) Bu ayet Medine-i Münevvere’de inmiştir. Burada
mü’minler faize karşı dolaylı yoldan uyarılmıştır. Çünkü Yahudilerin yasağa rağmen faiz almaları
kötülenmiştir.
Toplumda görülen haksız kazançlara engel olmaya çalışan Şuayb peygambere kavminin verdiği şu
cevapta da aynı anlam sezilir: “Ey Şuayb, dediler, senin namazın mı sana, babalarımızın taptığı
şeylerden veya mallarımız üzerinde dilediğimizi yapmaktan vazgeçmemizi emrediyor. Oysa sen
yumuşak huylu, akıllı (bir insan)sın.” (Hud: 87)
4) Katlanmış Faizin Yasaklanması:
Vade sonlarında anaparaya eklenen faize “basit faiz” anapara ve faiz toplamına yeniden faiz
eklenmesine ise “mürekkep (bileşik)” veya “katlanmış faiz” denir. Cahiliye toplumunda ve İslâm’ın ilk
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dönemlerinde borçluyu altından kalkamayacağı yük altına sokan bu sonuncu riba çeşidi olduğu için
önce bu yasaklanmıştır. Ayette şöyle buyrulmaktadır:

“Ey iman edenler! Ribayı öyle kat kat arttırılmış olarak yemeyin.” (Al-i İmran: 130) Bu ayet
Medine’de inmiştir. Buradaki “kat kat arttırılmış olarak...” ifadesi bir kayıt veya şart olmayıp, cahiliyye
devrinde uygulanan fahiş riba olayına dikkati çekmek için kullanılmıştır.
5) Kesin faiz yasağının konulması:
Faiz yasağı Kitap, Sünnet ve İcma delilleri ile sabittir. Haramlık hükmü Hicret'in sekizinci veya
dokuzuncu yılında gelmiştir.
"(Farklı isim ve sistem altında çeşitli şekillerde) Faiz (riba) yiyenler, (ve faiz ekonomisini
yürütenler kıyamet günü) ancak Şeytan çarpmış olanın kalkışı gibi, (Allah'ın kahrına uğramış)
olmaktan başka (bir tarzda) kalkmayacaktır. Bu, onların: "alım-satım da ancak faiz gibidir"
demelerinden (ve faizi helal görmelerinden ve faize fetva üretmelerinden) dolayıdır. Oysa Allah,
alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Kime Rabbinden bir öğüt gelir de (faize) bir son verirse, artık
geçmişi kendisine, işi de Allah'a aittir. Kim (faize) geri dönerse, artık onlar ateşin halkıdır, orada
sürekli kalacaklardır." (Bakara: 275)
"Ey iman edenler, Allah'tan sakının ve eğer (gerçekten) inanmışsanız, faizden artakalanı bırakın
(faizci düzenden uzaklaşıp sakının)."
"Şayet böyle yapmazsanız, (yani faizi ve faizci düzenleri bırakmazsanız) Allah'a ve Resulüne
karşı savaş açtığınızı (Adil devlet ve hükümet düzeninin temellerini yıktığınızı) bilin (ve ona göre
davranın). Eğer tevbe ederseniz, artık sermayeleriniz sizindir. (Böylece) Ne zulmetmiş olursunuz, ne
zulme uğratılmış olursunuz. (Mü'minler faizsiz düzene geçmek için çalışmalıdır.)" (Bakara: 278, 279)

Mekke ve Taif’in fethi 8. Hicret yılında Veda Haccı ise 10. Hicret yılında gerçekleşmiştir.
Riba yasağı da bu tarihlerde gelmiş ve Hz. Peygamber (s.a) bundan 81 gün sonra vefat etmiştir.
Ancak bu süre içinde artık helal veya haram hüküm bildiren bir ayet inmemiştir. Riba
hükümlerinin Hz. Peygamber’in vefatına yakın bir zamanda gelmesi, alışılagelmiş ve yerleşmiş
kötülüklerin tedrici bir süreçle kaldırılması ve önce buna uygun şartların hazırlanması gereğine
de uygun düşmektedir.

Adil Düzen'e Geçiş Sürecinde Sorunlarımız ve Çözüm Tasarılarımız:
Adil Düzen'in bütün kurum kurallarıyla birlikte uygulanma şansını yakalayabilmesi için de bir
geçiş sürecinin yaşanacağı tabiidir. İşte bu nedenle "hezimet ve iflas" döneminden çıkıp, "hizmet ve
inkişaf" dönemine başlarken; "ara formüllere ve tedrici projelere" ihtiyaç görülmektedir. Öyle ise,
öncelikle ülkemizin acil sorunlarını, önem sırasına göre ortaya koymamız ve uygun gördüğümüz
çözüm yollarını teklif ve tavsiyede bulunmamız gerekmektedir.

Bize göre Türkiye'nin başlıca sorunlarını şöyle sıralamak mümkün ve münasiptir;
A - Terör ve anarşi içinde kıvranma ve boğulma
B - İşsizlik ve enflasyonda patlama ve bunalma
C - Korkunç boyutlardaki iç ve dış borçlanma
D - İdari yapılanmada ve adalet mekanizmasında dengesizlik ve tıkanma
E - Sosyal sigorta hizmetlerinde yetersizlik ve ahlaki yozlaşma

 TERÖR SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM TASARILARIMIZ
Terör ve anarşi ülkemiz için önemli bir tehdit ve tehlikedir ve her şeyden önce çözülmesi
gerekir. Bu işin sadece askeri tedbirlerle önleneceğini zannetmek ve hele bütünüyle orduya havale
etmek yanlıştır ve yetersizdir.
Önce anarşinin nedenlerini ortaya koyalım:
1. Ülkemiz üzerinde hesapları olan ve Siyonizm'in güdümünde bulunan Batılı ve komşu ülkelerin
devamlı terörü tahrik ve takviyesi.
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2. Tüm ülke halkımızın din ve vicdan hürriyetinin kısıtlanması yanında, özellikle Güneydoğudaki
insanlarımızın bazı tabii ve temel özgürlüklerinin ve yöresel kültürlerinin horlanması ve küçümsenmesi,
3. Yöre halkının açlık ve sefaletin, işsizlik ve çaresizliğin kucağına itilmesi,
4. Milletimizi kaynaştıran ana unsur konumundaki "iman ve İslam" kardeşliği yerine, dağıtıcı ve
dışlayıcı özellik taşıyan "ırkçılık" kokan düşünce ve söylemlerin kışkırtıcı etkisi,
5. Sistemle uyuşarak, yörelerinde hakimiyet kuran ağa ve şeyh takımının sömürü ve istismarına karşı,
mazlum ve mağdur halkın tepkisi,
6. Tayin edilen bazı yöneticilerin (sivil ve askeri yetkililerin) insanımızın haysiyet ve hürriyetine saygı
gösteren ve halkımıza güven veren etkili ve şefkatli bir yaklaşım sergilemeyişi,
7. Suçluları takip ve caydırıcı cezaları tatbik hususunda "yeterli ve tutarlı" bir adalet mekanizmasının
işlemeyişi. Yani zalimlere "adalet korkusu", mazlumlara ise "güven duygusu" verecek bir devlet düzeninin
yürütülemeyişi.
Terörü besleyen silah ve uyuşturucu mafyasının, maalesef asker ve polis içinden de bazen "eleman"
ayarlayarak, hatta bazı siyasilerin dokunulmazlığından ve iktidar imkânlarından da yararlanarak kuralları ve
kararları çiğnemesi ve disiplini dejenere etmesi.

Çözüm Önerileri:
1. Anarşinin dış bağlantı damarları belirlenmeli ve kesilmelidir. Bunun için önce Milli ve dirayetli bir
yönetim gereklidir.
Bu nedenle ABD dahil tüm yabancı güçler Irak’tan çekilmeli, Kuzey Irak’ın bir fesat merkezi olması
önlenmeli ve ülkemizdeki yabancı üslerin tüm faaliyetleri dikkatle gözetilmeli ve sınırlamalar getirilmelidir.
2. Kuzey Irak'taki başıbozukluk mutlaka giderilmeli, ülke genelinde sorumlu ve seviyeli bir otoritenin
kurulması ve Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması yanında, Kuzey Irak halkının da tüm hak ve hürriyetleri
garanti edilmelidir.
3. Silah ve uyuşturucu mafyası çökertilmeli, sivil ve askeri irtibatları tespit edilmeli ve tesirsiz hale
getirilmelidir.
4. Doğu ve Güneydoğu'da acilen özel kalkınma projeleri ve yatırım hamleleri başlatılmalı, işsizlik ve
sefalet önlenmelidir.
5. Resmi dil Türkçe olmak ve tüm eğitim birimlerinde öğretim Türkçe yapılmak şartıyla, kendi
aralarında yöre dillerini konuşmak, ana dilleriyle yöresel yayın yapmak ve hatta ana dillerini ve geleneklerini
geliştirmeye yönelik enstitü gibi etkinliklere başvurmak imkânları gösterilmelidir.
6. Gerekli ve yeterli şartlar öncelikle hazırlanarak, bölge halkımızı bölücülerin tuzağına iten şartlar
giderilmeli, Milli birlik ve dirliğimize zarar veren yaklaşımlar bitirilmelidir.
7. Özel dini eğitim yapan medreselere resmiyet kazandırılmalı, çağdaş bir statüye kavuşturulmalı ve
medrese mezunlarına geçerli diploma verilmelidir.
Daha önceden medrese tahsili yapmış alimler ise belirli imtihanlardan geçirilmek suretiyle, seviye
tespiti yapıldıktan sonra, yine diplomaları verilmeli ve özellikle diyanet hizmetlerinde resmi görevlere
getirilmelidir,
8. Dağınık mezra ve köyler birleştirilerek, yeni ve modern yerleşim merkezleri oluşturulmalı ve çeşitli
illere göç etmek zorunda kalmış mağdur insanların her türlü sorunları giderilmelidir.
9. Pişmanlık gösterip teslim olan ve cezalarını çekmiş bulunan gençlerin topluma yeniden
kazandırılmasına yönelik gerekli tedbirler gözetilmelidir.
10.Her şeye rağmen, terörde inat eden canilerin, üzerine ciddiyet ve cesaretle gidilmeli,
yakalananlara ise herkese ibret olacak caydırıcı cezalar mutlaka tatbik edilmelidir.
11.Bölge halkının tamamını "potansiyel suçlu" ve "bölücü anarşist" gibi görmek yanlışlığından
mutlaka vazgeçilmelidir.
12.Yöre insanımızın halinden ve dilinden anlayan; merhametli ve istikametli yöneticiler tayin
edilmelidir.
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Her seviyedeki eğitim kurumları için, milli ve manevi değerlere uygun yeni programlar ve kitaplar
hazırlanmalı, tarihine ve töresine saygılı, ahlaki prensiplere bağlı insanlar yetiştirilmelidir.

 ENFLASYON VE İŞSİZLİKTEN KURTULUŞ YOLLARI:
Bilindiği gibi ülkedeki fiyatların genel seviyesinin yükselmesine veya paranın satın alma
gücünün düşürülmesine "Enflasyon" denir. "Milli para" değerinin, yabancı paralara göre
indirilmesine ise, "devalüasyon" denir. Enflasyon ve pahalılığın genel sebepleri:
1. Ülkedeki zirai veya sınai tüm üretim toplamının, genel tüketim toplamından az olmasıdır. Yani
piyasaya "arz" edilen malın, genel "talep"i karşılayamamasıdır. (Talep enflasyonu)
2. Bunun aksine genel ihtiyacın (talebin) çok üzerinde mal üretilmesi ve bunların ihracat yoluyla dış
pazarlara satılamayışıdır. (Arz enflasyonu)
3. Faiz belası. Enflasyonun en önemli sebebi faiz olmaktadır. Çünkü parası olanlar, yatırım ve üretim
yerine daha kârlı ve daha kolay buldukları için faize yöneldikleri ve ayrıca faizli kredi alanların, bu faizleri
sonunda maliyete ve fiyata yansıttıkları için, enflasyon devamlı artmaktadır.
4. Enflasyonun çok önemli bir sebebi de "gelir vergisi"dir. Devlet gelir vergisi aldığı için "aracı"
durumdaki esnaf ve tüccar bu vergi yükünü maliyete ekleyerek satış yapmakta ve dolayısıyla pahalılığı ve
enflasyonu azdırmaktadır.
5. Enflasyonun bir diğer sebebi de; "kredi"lerin yatırım ve kalkınma girişimlerine değil, rantiyecilere
aktarılmasıdır. Ve verilen kredilerin uygun yerlerde kullanılıp kullanılmadığının denetlenmeyişidir. Özellikle
bazı büyük holdinglerin aldıkları krediler ve "Tekeller" ve "Karteller" oluşturdukları ve ihtiyaç duyulan
malları ucuza depolayıp çok pahalıya sattıkları için, bu spekülatörler yüzünden enflasyon devamlı
tırmanmaktadır.
6. Bütün bunların sonunda haliyle,
a. Toptan eşya fiyatlarında hızlı ve büyük artışlar yaşanacak,
b. Para değerinde devamlı düşüşler kaçınılmaz olacak,
c. Faiz oranları çok yüksek boyutlara ulaşacak,
d. Küçük ve orta işletme sermaye sahipleri ayakta kalma şansını yitirmiş bulunacak,
e. Paradan kaçış başlayacak, kimse bir gün bile parayı elde tutmak yerine ya altına, ya dövize veya
gayrimenkule bağlayacak,
f. Repo ve rantiye gelirleri rağbet kazanacak, yatırım ve üretim duracak ve ülke yıkılışa doğru
yuvarlanacaktır.

Çözüm Yolları:
1. Bu Geçiş döneminde “Faizleri kökten yasaklamak” ve "Faiz kurumlarını kapatmak" yerine,
devlet kendisi bizzat "faizsiz uygulamayı" başlatmalı ama faizle uğraşanları da serbest bırakmalıdır. Devlet
kendi alacak ve vereceklerinde faizi kaldırmalı ve faiz davalarına mahkemeler bakmamalıdır. Faizli banka
işlemleri ve rantiye gelirleri devlet garantisinden çıkarılmalıdır.
2. Her türlü borçlanmalar "altın" değeri üzerinden olmalı, ödemeler ise yine o günkü altın değeri
üzerinden yapılmalıdır.
3. Devlet, cumhuriyet altını alıp satmalı, arz ve talebe uygun her gün yeni bir fiyat tespit edilip
uygulamalı, ama aynı gün içinde yeni bir fiyat değişikliği yapılmamalı ve her türlü altın ticareti serbest
bırakılmalıdır.
4. a) Devlet kendisine ait gayrı menkulleri (Bina, arsa ve arazileri) açık arttırma usulü ile
komisyonculara kredi olarak vermeli.
b) Bunları alan komisyoncular bu gayrimenkulleri satarak sermaye yapmalı ve bununla gayrimenkul
ticaretine yönelmeli,
c) Bu alışverişlerden %2 gibi belirli oranda bir kâr yapmalarına fırsat verilmeli,
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d) Tüm tapu işlemleri vergisiz ve ücretsiz yürütülmelidir.
Böylece;
e) Halk kendi taşınmazlarını, ihtiyaç duyduğunda, bu komisyoncular eliyle devlete satmış ve
piyasaya para akmış olacaktır.
f) Veya vatandaş elinde fazla parası varsa kendisi devletten taşınmaz alır ve böylece karşılıksız
para olmadığı için enflasyon önemli ölçüde dizginlenmiş sayılır.
5. İthalatçı ve ihracatçıların başka ülkelerle Türkiye’miz arasında, üretilen malların üretilmeyen
mallarla değiştirilmelerine yönelik düzenlemeler yapılmalı ve böylece dış ticaret dengesinin kurulması
sağlanmalıdır. “Şu kadar kumaşa şu kadar teknoloji, şu kadar "su" ya şu kadar petrol, şu kadar sebzemeyveye şu kadar makine gibi” mal değişimi yapılmalıdır.
6. Devlet "selem senedi - sipariş kredisi"ni başlatmalıdır.
Mesela emeklilere veya halen çalışan ücretlilere on iki taksit halinde maaşlarından kesilmek üzere
belirli bir para peşin avans olarak sipariş kredisi şeklinde verilir. Bu krediyi alanlar, ihtiyaç duydukları yiyecek,
içecek, giyecek ve temizlik maddeleri için gidip-mağazalara sipariş verirler. Mağazalar bu ihtiyaçlarını tüccar
ve toptancılara bildirirler. Tüccarlar fabrikalara bu siparişleri iletirler. Fabrikalar, bu istek ve ihtiyaçlar
doğrultusunda gerekil hammadde siparişlerini verirler. Böylece;
a. Hem üretim, halkın genel ihtiyaç ve isteği doğrultusunda ve yılbaşında planlanmış olacak,
b. Hem de peşin siparişler yüzünden ucuz ve kaliteli üretim gerçekleşeceğinden enflasyon ve
pahalılık olmayacaktır.
7. Tüccara doğrudan kredi yerine,
a. Aldıkları sipariş kadar kredi,
b. Koydukları sermaye kadar kredi,
c. Çalıştırdıkları işçi sayısına göre kredi uygulaması başlatılmalıdır.
8. Vergiler:
a. Tüccarlardan, koydukları sermayenin %2,5’u (1/40) kadar,
b. Fabrikalardan ise, üretimden belirli miktar (hasıla payı) olarak vergi alınmalıdır.
9.Yeraltı ve yerüstü zenginlik kaynaklarımızın ve ülkelerdeki diğer potansiyel imkânlarımızın bir an
evvel üretime ve servete dönüştürülmesi için öncelikle özel sektörün ve girişimcilerin, bunların ilgi duymadığı
bölgelerde ise devletin yatırım ve kalkınma hamlelerine öncülük etmesi kaçınılmazdır. Yeni ve yeterli
istihdam alanları da ancak böyle sağlanacak ve işsizlik sorunu çözülmeye başlayacaktır. Hayvancılığın ve
ziraatın geliştirilmesi, köylülerin modern ziraata yönlendirilmesi ve tarım ürünlerinin iç ve dış pazarlarda
değerlendirilmesi yolundaki hazırlıklar bir an evvel tamamlanmalıdır.

 İÇ VE DIŞ BORÇLARIN EKONOMİYİ TIKAMASI:
Türkiye korkunç boyutlara ulaşan iç ve dış borç batağı ve bunların faiz yığınağı
altında iflasa sürüklenmektedir. Bu borçların başlıca nedenleri:
1. Sanayi ve teknoloji kalkınması başarılamadığından ihtiyaç duyulan sınai mamullerin ve askeri
gereksinimlerin gelişmiş ülkelerden satın alınması için, mecburen dış krediye başvurulmakta bu maksatla
fırsat kollayan çok uluslu (Siyonist) bankalardan yüksek oranlı faizlerle şartlı krediler alınmaktadır.
2. Bu şartlı krediler ise maalesef genellikle ya montaj sanayine veya lüks yatırım hamlelerine
harcanmaktadır.
3. Yeni ve yeterli üretim gerçekleşmediğinden, faiziyle birlikte kabaran borçların taksitini ödemek için
tekrar yeni borçlanmalara mecbur kalınmaktadır.
4. Borç batağına saplanan ülke siyasi yönden de "borç veren" merkezlerin güdümüne girmekte ve
yarı sömürge konumunda bağımlı bir ülke olmaktadır.
5. Dışarıdan nakit para olarak alınan kredi, aslında dışarıya "o kadar malı" peşinen ve ucuz fiyata
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vermek anlamındadır. Hatta faizli olmasa bile, kredi alan ülke, kredi veren ülkenin malını pahalıya almak
zorunda kalacağından, giderek fakirleşir. Çünkü o mala ihtiyacı vardır ve pazarlık şansıda yoktur, bununla da
kalmayıp kendi ürettiği malları, kredi aldığı ülkeye çok daha ucuza vermek durumundadır.
6. Kredi alan ülkede geçici bir rahatlama ve satın alma gücü doğacağından, bu sefer lüks ve fantazi
mallara yönelme ve israf ekonomisi başlayacaktır.
7. Velhasıl faizli dış krediler dünya ülkelerini ikiye ayırmaktadır,
a. Kredi alan ve borçları devamlı artan geri kalmış ülkeler
b. Kredi veren ve devamlı alacakları artan kalkınmış ülkeler.
8. İç borç: Türkiye gibi dış borç batağında kıvranan ülkelerin bir de ayrıca faizli iç borç yapması kadar
akıl almaz bir uygulama yoktur, zira yüzde üç yüzlere varan oranlarla faizli iç borç alınacağına ve bir takım
masonik mahfillere devlet gebe kılınacağına, ihtiyaç duyduğu kadar para basması, bundan çok daha hayırlı
ve haysiyetli bir davranıştır.
Elbette karşılıksız para basılması yanlıştır ve haksızlıktır. Ama çok yüksek faizlerle iç borç yapmaktan
daha ehvenü-şer bir uygulamadır.

Borçlardan kurtulma çareleri:
1. Faizli dış ve iç borçların tasfiyesi için, devlete ait işletmelerin hisse senetleri çıkartılmalı ve
alacaklılara bu hisseler verilerek işletmelere ortak yapılmalıdır. Buna razı olmayanların hisseleri ise,
borçlarını üstlenmek ve belli şartlarda ödemek üzere, isteyen kimselere satılığa çıkarılmalıdır.
2. Hızlı ve istikrarlı bir üretim seferberliği mutlaka başlatılmalıdır.
3. Avrupa bankalarındaki işçilerimizin dövizleri kârlı ve avantajlı hisse senetleri ile ülkeye aktarılmalı ve
borçlar kapatılmalıdır.
4. Dış ülkelerde "mal mübadelesi" başlatılmalıdır. Su, meyve sebze karşılığı ham petrol, pamuk
fındık karşılığı makine gibi. İhtiyaç duyulan malların alımı için, "peşin para verilip malı üretildikten sonra
ucuza almak" şeklinde selem senedi-sipariş kredisinin yabancı devlet ve şirketlerle de yapılma yolları
araştırılmalıdır. Buna hazır ve razı olacak birçok devlet ve şirket bulunacağı muhakkaktır.

 FAİZ BELASI VE BORÇ BATAĞI:
(2002-2015) 12 yıllık iktidarı boyunca, halkımız kasıtlı ve planlı bir “Beyinlerini yıkayıp,
faizli krediyle borçlandırma” süreciyle %80’i -çoğu Yahudi olan- yabancıların elindeki
bankalara borçlandırılmış, Türkiye “gizli sömürge ülkesine” toplum ise, tüketim teşvikiyle
“Siyonist sermaye kölesine” çevrilmiş durumdadır. Memurundan işçisine, esnafından
köylüsüne, tam 16 milyona yakın insanımız; ev, araba, mobilya sahibi olma ve tatil yapma
hevesiyle bankalara borçlandırılmış, yani faizci vahşi kapitalizmin uzaktan kumandalı kuklaları
konumuna taşınmıştır. Böylece faizli krediye bulaştırılan her vatandaşın en az gelecek 10 (on)
yılının bütün kazancı ve aylığı peşinen ipotek altına alınmıştır.
Bugün devlet dairelerinde, belediyelerde ve özel sektörde çalışan kesim, artık aybaşında
bankamatik sıraları oluşturmamaktadır; çünkü maaşlarının tamamı zaten faizli kredi borçlarına
mahsuben kesilmiş bulunmaktadır. Artık en zaruri ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanan işçi ve
memur kesimi, mecburen hanımlarına –ne olursa olsun- iş bulma telaşına kapılmakta, bu da aile
yapısının sarsılmasına, yuvaların dağılmasına, psikolojik bunalımların artmasına ve kıskançlık
katliamlarına yol açmaktadır; çünkü namus düşmanlarına ve fırsat istismarcılarına gün
doğmaktadır.
Türkiye'yi yabancı kaynaklı ve ekonomikman teslim alma maksatlı “karşılıksız sıcak
para” ile aldatıcı ve günü kurtarıcı bir sahte rahatlık ortamıyla avutup oyalayan işbirlikçi iktidar
kurmayları, hatta fiili Başbakan gibi davranan sn. Cumhurbaşkanı ile, maalesef büyük payı
yabancı ortaklı Merkez Bankasıyla giriştiği laf atışmaları –veya planlı danışıklı dövüş hesaplarıve hızla artan dolar yükselişi sonucu, sadece birkaç ayda borç toplamı tam 160 milyar dolar
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artmış bulunmaktadır.

Faizli kredi borcuna mahkûm edilen vatandaşlarda “İstikrar için bunlara oy
vermeye mecburuz” algısı oluşmaktaydı!
Ekonomik göstergelerdeki bozulmaya en açık örnek, artan borçluluk oranlarıdır. 2002’de 6,5
milyar lira olan tüketici kredisi ve kredi kartı borç tutarı, 11 yılda 52 kat artarak 2013’te 330 milyar
TL’ye çıkmış bugün ise 450 milyar TL’ye yaklaşmıştır. Türkiye’nin 2007-2013 büyümesi ise yüzde 3,5
olurken aynı dönemde gelişmekte olan diğer ülkeler ortalama yüzde 5,9’a ulaşmıştır. 2002-2014 yılları
arasında ekonomi ve sosyal hayata ilişkin birçok alandaki verileri içeren, ‘Gerçek Türkiye’nin

Grafikleri’ adlı raporda, 2002 yılından sonra krizden çıkışla birlikte ekonomide olumlu bir gidişin
sağlandığı, ancak özellikle 2007 yılından sonra ekonomi ve sosyal hayatın birçok alanında olumsuz
ve kuşkulu bir gidişat yaşandığı saptanmıştır. Bu dönemde kredi kartı borçları 4,3 milyar

liradan 74,2 milyar liraya, şu anda ise 85 milyar TL’ye, tüketici kredisi borçları 2,3 milyar
liradan 271 milyar liraya taşınmıştır.
Evet, maalesef “2002 yılından itibaren hızla borçlanan ailelerin, en büyük alacaklısı şu anda
bankalardır. Ailelerin borcunun harcanabilir gelirlere oranı yüzde 55’e kadar çıkmıştır.
Bankalara tüketici kredisi borcu bulunan vatandaşların sayısında da AKP döneminde patlama
yaşanmıştır. 2002 yılında bankalara 1 milyon 655 bin kişinin kredi borcu bulunmakta iken 2014 sonu
itibarıyla bankalara tüketici kredisi borcu bulunanların sayısı bugün 15 milyon kişiden fazladır.
Tüketicilerin zamanında ödeyemedikleri için bankalar tarafından takibe alınan borçlarının tutarı 2002
yılında sadece 278 milyon lira düzeyinde iken, bu rakam 2014 sonu itibarıyla 12,5 milyar liraya kadar
yükselerek rekor kırmıştır. Karşılıksız çek oranı da 2011 yılında 580 bin adetken, 2014 yılında 800 bini
aşmış şimdi bir milyona yaklaşmıştır. 2002 yılında krizden çıkan Türkiye’de icra müdürlüklerine hepsi
10 milyon icra dosyası gelirken, 2015 yılında bu oran 22 milyonu bulmaktadır.” 2014 yılı için hükümet
yüzde 4’lük bir büyüme hedeflemişken maalesef orta vadeli program kapsamında büyüme tahmini
yüzde 3,3 düzeyine çekilmiş durumdadır. Türkiye’de 2007-2013 dönemindeki yıllık ortalama
büyümenin, yüzde 3,5 olarak gerçekleştiği belirtilirken aynı dönemde Türkiye gibi gelişmekte olan
ülkelerdeki büyümenin yüzde 5,9 olarak gerçekleştiği toplumdan özenle saklanmaktadır. Raporda
azalan tasarruf oranlarına ilişkin olarak da: en son 2011 yılında yatırımların oranı yüzde 23,6’ya
çıkarken, tasarrufların oranı yüzde 13,9’a kadar azalmış ve Türkiye tarihinde ilk kez milli gelirin yüzde
10’una yakın cari işlemler açığı vermeye başlamıştır. 2013 yılında tasarruf oranının yüzde 12,6’yla dip
noktaya indiği de unutulmamalıdır. Türkiye 2014’te milli gelirinin yüzde 14’ü kadar tasarruf
yapabilmiş yurtiçi tasarrufların düşük düzeyde seyretmesi, Türkiye’nin cari işlemler açığı sorununun
kronikleşmesine yol açmıştır.

Nüfusumuzun Yüzde 59’u Yoksul Durumdadır!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülkemizde yoksulluk riski altında bulunan,

maddî yönden yoksun ve iş yoğunluğu düşük olan hanelerde yaşayan kişilerin nüfus
içerisindeki payı yüzde 60’a yaklaşmıştır. Buna göre, Türkiye nüfusunun 43 milyonunun “ekonomik

sıkıntılar, dayanıklı tüketim malları, barınma ve konutun çevre sorunlarıyla” ilgili çeşitli
göstergelere bakılarak belirlenen ‘şiddetli maddî yoksunluk’ içerisinde kıvranmaktadır.
Vatandaşların yüzde 78’i evden uzakta bir haftalık tatil giderlerini bile karşılamaktan uzaktır.
Nüfusumuzun

yüzde

75’i

yıpranmış

ve

kırılmış

mobilyalarını

yenileme

olanağına

sahip

bulunmamaktadır. Halkımızın yüzde 29’u evinin ısınma ihtiyacını tam olarak karşılayamaz

“beklenmedik harcamaları” karşılayamaz durumdadır.
Vatandaşların yüzde 46’sı ise haftada bir sefer et, tavuk ya da balık içeren gıdalar alamamaktadır.
2015’te ise bu dengesiz durumlar ve toplum kesimleri arasındaki uçurumlar daha da artmış ve sosyal
tufanlar gelip kapımıza dayanmıştır! Bu arada aynı faizci sömürü düzenini AKP yerine solcu CHP
zihniyeti veya sağcı MHP zihniyeti uygulasa bu kötü gidişin düzeleceğini sananlar da aldanmaktadır.
Faizli krediyle Siyonist sömürü sermayeli bankalara borçlandırılan 16 milyon vatandaşın
konumdadır.

Toplumun

yüzde

49’u
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13,4 milyonunun AKP’ye, 1 milyonunun MHP’ye, 2 milyon kadarının CHP’ye oy verdiği
hesaplanmıştır. Faizli kredi ile esir alınan vatandaşlarda: “istikrar bozulacak ve AKP iktidardan
uzaklaşacak olursa, faiz puanlarının, dolayısıyla borç oranlarının kat kat artacağı, bunları
ödeyemeyeceklerinden, EV ve ARABA’lara el konulacağı, bu nedenle AKP’ye mutlaka oy verilip
istikrarın korunması gerektiği” algısı oluşturulmaktadır!

Sermaye kaçmaya başlayınca sahte cilalar dökülmeye başlamıştı!
Cilalarla defoları gizlenen Türkiye ekonomisi, yumuşak karnı olan cari açıktaki yükselişle sarsılmıştı.
2012 Mayıs ayında 5.8 milyar dolar olan cari açık, 2013 Mayıs’ta 7.5 milyar dolara çıkmış, 2013’ün ilk 5 aylık
açık rakamı ise 32 milyar doları aşmıştı. Cari açığın artmasında, kâr transferlerini içeren doğrudan
yatırım/gider kaleminde gerçekleşen 1 milyar 553 milyon dolarlık çıkışın etkili olduğu konuşulmaktaydı. Türk
ekonomisinin en önemli yapısal sorunlarından olan cari açıkta, geçen sene uygulanan “fren” tedbirleriyle
geçici bir düşüş yaşanmıştı. Ekonomide biraz “gaz”a basılınca yeniden artışa geçen cari açık, son aylarda
durgunluğun kıyısında gezinen ekonomik aktiviteye rağmen artmaya başlamıştı. Cilalarla defoları gizlenen
Türkiye ekonomisinin, en ufak bir sarsıntıda kırmızı alarm vermesi AKP kurmaylarını telaşlandırmıştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Mayıs dönemi cari işlemler açığı, 7
milyar 524 milyon dolar ile piyasa beklentilerinin çok üzerine çıkmıştı. Piyasada ağırlıklı öngörü cari
açığın 6,7 milyar dolar olacağıydı. Cari açık Ocak-Mayıs döneminde 31,9 milyar dolar olurken, Mayıs
ayı itibariyle 12 aylık cari açık 53,6 milyar doları aşmıştı. Özetle hem ekonomi durgunlaşmış, hem cari
açık artmaya başlamıştı. Yani ekonomide kırmızı alarm zilleri çalmaktaydı..

Özel sektör yurt dışına 167 milyar $ borçlu durumdaydı!
Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 2014 Aralık ayında bir önceki yıl sonuna
göre 11.5 milyar dolar artarak 167.5 milyar doları aşmıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),
2014 yılı Aralık ayına ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcuna ilişkin gelişmeleri yayımlamıştı.
Geçen yıl Aralık sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, 2013
yılsonuna göre 11,5 milyar dolar artarak 167,5 milyar doları bulmaktaydı. Döviz kompozisyonuna
bakıldığında, özel sektörün yurt dışından sağladığı 167,52 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi
borcunun yüzde 60,9’u dolar, yüzde 31,5’ini avro, yüzde 5,9’unu Türk Lirası ve yüzde 1,7’si ise diğer döviz
cinslerinden oluşmaktaydı. Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcunun, Aralık sonu
itibarıyla sektör dağılımı incelendiğinde, toplam borcun yüzde 50,3’ünü oluşturan finansal olmayan
kuruluşların yurt dışından sağladığı 84,2 milyar dolar tutarındaki borcun, yüzde 57’si hizmetler sektörü,
yüzde 42,5’i sınai sektörleri ve yüzde 0,5’i de tarım sektörü tarafından kullanılmıştı.

Şu gerçek halkımızdan özenle saklanmaktaydı. Resmiyette 167 milyar dolar, gerçekte
yaklaşık 300 milyar dolarlık bu “özel sektörün dış borcu” sonunda halkımızın sırtına
yıkılmakta ve devlet kasasından çıkmaktaydı çünkü özel sektörün dıştaki Yahudi bankalardan
aldığı borçları faiziyle birlikte ödemek üzere T.C. devleti bunlara kefil olmaktaydı. Ve tabi faizci
ve rantiyeci baronlar ve patronlar, çoğunlukla bu borçları ödemediğinden bu milyarlarca dolar
bizlerin ve devletin kesesinden karşılanmaktaydı.

Krizdeki Yunanistan bile Türkiye’yi 6’ya katlamıştı.
Türkler Avrupa’da bankalardaki varlıkları açısından sondan 2. sıradaydı. Türkiye Bankalar Birliği’nin
(TBB) yayımladığı ve 1960 ile 2014 arasında sektörün durumunu ele alan çalışmaya göre Türklerin
bankalardaki kişi başı mevduatı 4 bin Euro düzeyinde kalmaktaydı. Estonya, Macaristan, Hırvatistan gibi yeni
AB üyesi olan ülkelerin kişi başı mevduatları Türkiye’yi ikiye katlarken adı krizle anılan Yunanistan’da kişi
başı mevduat bile Türkiye’nin tam 6 katıydı. Türkiye’de daha önce 51 olan mevduat bankası sayısı 2000
krizindeki el koymaların ardından 32’ye düşmüş durumdaydı. 55 yıl önce 5 banka yabancıyken bu sayı 19’a
çıkmış, yabancıların bankalardaki hisse oranı ise %76’ya ulaşmıştı. 2005’te 3.2 milyon müşterisi olan bu
bankalarının müşteri sayısı 14.3 milyona çıkarken kredi kartı sayısı 57 milyonu aşmıştı.
- Artan döviz kuru enflasyona baskı yapmakta, yani Türk lirasında her yüzde 10 değer kaybı,
enflasyonu yüzde 1,5 arttırmaktaydı.
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- Şirketlerin durumu sıkıntılıydı. 179 milyar dolar açık pozisyonu vardı. Dövizde her artış şirket
varlıklarının azalmasıydı.
- Reel sektörün borç yükü çok fazlaydı.
- Türkiye tıkanmıştı, bu nedenle döviz kuruna baskı vardı.
2014 sonunda net uluslararası yatırım pozisyonu açığı (Türkiye’nin yurt dışına döviz borçlarıyurt dışından döviz alacakları) 431,2 milyar dolardı. 2002 yılında bu açık 85,5 milyar dolardı. 12 yıldaki
artış korkunç boyutlardaydı. 2014 sonunda dolar bazında dış yükümlülüğümüz 661,3 milyar, döviz
varlığımız da 230 milyar dolardı.
Peki, bunlar hangi tehlikeleri yansıtmaktaydı?
- İç tasarruflarımız yetersiz kalmaktaydı.
- Ara malı ithalatımız gereksiz bir şekilde yüksek tutulmaktaydı. Oysa ülkemizde ara malı ve
hammadde üretimini artırmak imkânı vardı.
- İthalata dayalı çılgın tüketime fren koymak lazımdı. Yerli ve milli yatırım ve üretim
kaçınılmazdı. Erbakan’ın tarihi projelerini uygulamak şarttı...

Merkez Bankası Başkanı Başçı'nın faiz inadı ve Cumhurbaşkanının kuru laf
dalaşı Faiz lobisinin ekmeğine yağ sürüp azdırmaktaydı. Son yaptığı 'Yüzde 5
olmazsa indirmem' açıklaması da tuz biber ekmiş durumdaydı. 1 yılda faizciler
vatandaşın 1.644 katı kazanmıştı.
Son dönemde atacağı her adımı önceden haber veren Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın bu
tavrı ve onunla ağız dalaşına girip olumsuz beklentileri alevlendiren Cumhurbaşkanının bu yaklaşımı sadece
faiz lobisine yaramaktaydı. "Enflasyon 1 puan düşürse faiz iner" diyen Erdem Başçı, 0.07'lik bir sapma
yüzünden toplantıyı askıya almıştı. Herkes 24 Şubat'taki toplantıda faizin inmesini beklerken, Başçı yine
konuştu ve bu kez "Enflasyon yüzde 5'e yakın olursa, faiz düşer" çıkışını yapmıştı. Başçı'nın bu
açıklamaları sadece faizcilerin işine yaramaktaydı. Faiz lobisi, Başçı'nın sözlerinin ardından Ocak ayının
sonunda dolara hücum ederek 2.30'lardan döviz toplamıştı. Bugün gelinen noktada sadece dolardan bile 10
günde 3 milyar liraya yakın kazanç sağlanmış lobi asıl vurgunu faizden yapmıştı. Resmi verilere göre,
Türkiye'de toplam mevduat 1 trilyon 52 milyar lirayı bulmaktaydı. Bu mevduatın 494,5 milyar lirası, 1
milyon lira ve üzerinde parası bankada bulunan 50 bin kişiye ait bulunmaktaydı. Bunların büyük çoğunluğu
faizden para kazanıyor. Son 1 yılda mevduata ödenen faiz 60 milyar lirayı aşmıştı. Bunun 40 milyar kadarı,
50 bin kişinin cebine akmıştı. Kalan 20 milyar lirası ise 59 milyon adet mevduat sahibine, yani lobi
dışındaki vatandaşa ödenmiş durumdaydı. Böylece Başçı’nın yüksek faiz inadı ve Cumhurbaşkanının kuru
gürültü çıkarması sadece faizci lobiye kazandırırken, halkın parasını eritip üretimi, istihdamı ve büyümeyi
sekteye uğratmaktaydı.

Ama Prens oğulların ‘gemicik’ filosu sürekli katlanarak kazanmaktaydı!
Bilal Erdoğan, kardeşi Mustafa Erdoğan ve eniştesi Ziya İlgen’in ortak olduğu ve isimlerinin baş
harflerinden oluşan BMZ Denizcilik, SHOVKET ALEKPEROVA isimli nehir tankerini 18 milyon dolara satın
almıştı. Palmali Denizcilik Şirketi’nin, 2014 yılında Beşiktaş Tersanesi’nde inşa ettirdiği, 140 metre boyunda,
16 metre genişliğinde ve 7 bin 100 DWT kapasiteli petrol ürünü ve kimyasal ürün taşıyabilen, SHOVKET
ALEKPEROVA isimli nehir tankeri, 18 milyon dolara BMZ Group Denizcilik Şirketi’ne satılmış. BMZ Denizcilik
geçtiğimiz yıl, yine Palmali Denizcilik’ten aynı özelliklere sahip BEGIM ASLANOVA ve MECİD ASLANOVA
adındaki tankerleri her biri 18 milyon dolara almış, faiz ve rantiye tuzağı Palmali Denizcilik’e kiralamıştı.

Alınan bu yeni geminin de yine Palmali Denizcilik’e kiralanacağı saptanmıştı. Merkezi,
Beylerbeyi Yalıboyu caddesinde olan BMZ şirketi, tankerleri Malta merkezli Palmali
Denizcilik’ten aldığından dolayı, Malta bayrağı taşıyan gemiler vergiden de muaftı.
Her üç tankerin de Azeri kökenli Türk vatandaşı Mubariz Gurbanoğlu’nun Yönetim Kurulu
Başkanlığı’nı yaptığı Palmali Denizcilik Şirketi’nden alınması ve yine aynı şirkete 10 yıllığına kiralanması,
denizcilik sektöründe “ballı işbirliği” olarak algılanmıştı. Bu arada BMZ Denizcilik Şirketi, Türkter Tersanesi’ne
inşa ettirdiği TURKTER 80, TURKTER 81 ve TURKTER 82 nehir tankerlerinin, 2015 yılı sonuna kadar
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denize indirilmesi planlanmıştı.

Bazı kulislere, Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklarken, Sn. Hanımefendinin Reis Bey’e:

“Sen köşke çıkıp kendini dokunulmaz kılacaksın ama, peki çocuklarımızın durumu
ne olacak?” diye çıkıştığı sızmıştı. Hatta MİT Başkanı olan şahsın, Sn. BAŞKAN’ın başına
geleceklerinin farkına vardığı ve artık kendisine sahip çıkamayacağı için istifa ettiği
konuşulmaktaydı. Bu arada Abdullah Gül de iktidarı açıkça uyarmaya başlamış, parti içindeki
potansiyel parçalanmayı hızlandırmıştı.

Artık AKP ile Saray karşı karşıyaydı ve liste savaşı iyice kızışmıştı!
AKP’li bir milletvekili: “Erdoğan’a karşı çıkan ekip organize oldu. Yüksek Seçim Kurulu’na
Erdoğan’ın aday listesi değil de partide hazırlanan liste verilirse sürpriz olmaz!” açıklamasını
yapmıştı. Böylece “Erdoğan’sız AKP” planı işlemeye başlamıştı. Tayyip Erdoğan, adayları AK
Saray’da belirlerken bir çalışmayı da AKP Genel Merkezi’nde yürütmeye başlamıştı. Gelişmeleri
değerlendiren parti kurucularından bir vekil, “Adaylar YSK’ya giderken fırtına kopacak” açıklamasını
yapmıştı. Güvenlik Paketi ve Açılım konusundaki tartışmaların da bu süreçle bağlantılı olduğu
vurgulanmıştı. Eski bir AKP Milletvekili de şunları aktarmıştı: “Davutoğlu, Beşir Atalay, Ali Babacan
ve Arınç birlikte hareket ediyor. Hiç ummadığınız isimler de saf değiştirdi.” Mitinglerde dikkat çeken
bir başka AKP’li yönetici Erdoğan’ın kontrolü ele almaya çalıştığını hatırlatmıştı. Gül’ün devreye
girmek için fırsat kolladığı da bilgiler arasındaydı.

“Faiz hacizi, haciz çaresizliği, çaresizlik ise yeniden faiz lobilerine köleliği
ve toplumsal acizliği” doğurmaktadır!
Unutmayalım ki; FAİZİN haramlığına asıl sebep, zorluk ve darlık zamanında
ödeyemediğinde kişinin borcunu arttırmasıdır. Borcunu ödeyemediği zaman icra koymak ve borçlunun
malını ucuza satmak, onu zarara sokmaktır. FAİZİN asıl kaynağı ve musibeti burada aranmalıdır. Bu
sebepledir ki Kur’an’a göre cebri icra yanlış ve yasaktır. Borçlu zorda ise, mühlet tanınacak ve kolaylık
sağlanacaktır. Borçlunun üstüne gitmek; boğazını sıkmaktır ve çaresiz bırakmaktır. Borçluya bir darbe de
icra sistemiyle vurulmaktadır.. Borçlunun zorda ve sıkıntıda olduğu ise kendi beyanı ile belli olacaktır.
Demek ki hiçbir faiz tahakkuk ettirmeseniz bile, eğer borcunu ödemediği gün hemen
mallarına haciz uygularsanız, bu yapılan işlem zaten FAİZ kapsamındadır. Bu sebepledir ki
İmam-ı Azam’a göre izale-i şuyu davaları açılamadığı gibi artırmalı satış da haksızlıktır, sadece
borçlu hapsedilir ve malı kendisi satması sağlanır. Bu sorunu KUR’AN’A göre şöyle çözmek
lazımdır: Borcunu ödeyemeyen kimsenin mallarına el konulmaz, parası alınmaz, iş yapmasına
mâni olunmaz, sadece borçlanma ehliyeti alınır. O artık yeni borç alamayacaktır. Ancak birileri
hala ona borç verecek olursa mahkemeye müracaat edip borcun tahsilini talep hakkı
bulunmayacaktır.
Biz bunu kendi kafamızdan uydurmadık, Kur’an’ın borçlular için ayırdığı payın,
kölelerle beraber zikretmesinden çıkardık. (Bak: Tövbe: 60’ıncı ayet): “Sadakalar (zekat;
devlet vergisi harcamaları), -Allah'tan bir farz olarak- yalnızca fakirler, düşkünler, (amme
hizmeti) işinde görevli kimseler, kalpleri ısındırılmak istenenler (örtülü ödenek), köleler
(hapisten kurtulmak isteyenler), borcunu ödeyemeyenler, Allah yolunda (cihad edenler,
savunma giderleri) ve yolculukta (muhtaç düşmüşler) içindir. Allah bilendir, hüküm ve hikmet
sahibidir.” FAİZLİ sömürü sisteminin, zalim dünya düzeninin insanlığı ne hâle getirdiği apaçık ortadadır. Bu
arada “katılım bankaları”nı da günümüzde yaptıkları uygulamalarla maalesef İslam’ın öngördüğü “faizsiz
bankalar” kısmında saymak yanlıştır ve istismar amaçlıdır. Bundan dolayı olsa gerek, isimlerinde olan
“faizsiz finans kurumu” ibaresini de kaldırıp klasik “banka” adını kullanmaya başlamışlardır. Dolayısıyla bu
yapılanlar, sömürü sermayesinin faizi başka adla Müslümanlara yutturma tezgâhıdır. Maalesef bugün
parayla para kazanma sistemi yani “FAİZLİ SİSTEM” çalışmaktadır ve herkes kolay ve risksiz para
kazanayım diye uğraşmaktadır. Bankalar “FAİZ” olarak piyasadan parayı toplamakta, Merkez Bankası ise
“FAİZ” alarak parayı piyasadan çekip depolamaktadır. Rockefeller ve Koç gibi faizci sömürü zenginleri

137

kârlarını para olarak piyasadan hortumlayıp bundan dolayı piyasada “para darlığı” oluşturmaktadır. Bu
darlığı

gidermek

için

Merkez

Bankası

“karşılıksız

parayı” yeniden kredi olarak piyasaya

pompalamaktadır. Bankalar asla karşılığı olan gerçek para dağıtmamaktadır. Çünkü piyasada, yeni
işletmeleri faaliyete geçiren emek ve yatırım olmamakta, “tam istihdam” sağlanmamaktadır. Böylece
“ENFLASYON” azmakta, “fiyat dengesizliği ve ücretler anarşisi” doğmaktadır. Bunlar yetmemiş gibi
kurduğunuz işletmelerin defterleri on sene sonra denetime alınmakta, aleyhinize dava açılmakta ve ondan
sonra da artık torunlarınız bile mahkemelerde uğraşmaktadır. Bu zulüm ve sömürü düzenini, yani faiz

sistemini kaldırmak yerine merkez bankasıyla faiz puanı kapışması yapan Sn. Erdoğan
Kur’an’a göre Allah’la savaşmakta ve halkı avutmaya çalışmaktadır.

Faizci İktidarın Dış Borçlanma Bataklığı
Türkiye’nin yabancılara olan dış borcu, AKP döneminde 180 milyar dolardan, 750 milyar

dolar gibi artık ödenemeyecek bir seviyeye dayanmıştır. AKP, kendisinden önceki 57 hükümetin,
82 yılda oluşturduğu Türkiye’nin dış borcunu, sadece 12 yılda 4 katına çıkarmıştır. AKP’nin dış borçlanma
düşkünlüğü sebebiyle, son 12 senede yabancılara 260 milyar dolar faiz aktarılmıştır. Cumhuriyet
tarihinin hiçbir döneminde yabancılara olan borç ve faiz ödemeleri, AKP döneminde olduğu kadar yüksek
olmamıştır. Batı’nın ve Siyonizm’in amacı da, Türkiye’yi borçlandırarak, Yunanistan gibi teslim almaktır.
AKP’nin, Türkiye’yi borçlandırma politikasından, sürekli Türkiye kaybederken, Siyonist sömürü

sermayesi ve Batı Emperyalizmi 5 defa kazanmaktadır: 1-Batı, kendi firmalarının ürünlerini ithal
edebilmesi için Türkiye’ye borç vererek, aslında kendi ekonomilerine destek sağlamaktadır. 2Türkiye’ye en yüksek faiz oranını uygulamaları sebebiyle, çok yüksek faiz gelirleri kazanmaktadır. 3Türkiye’yi, daha borçlu hale getirerek, günden güne kendilerine daha fazla bağımlı duruma
sokmaktadır. 4-Böylece Batı (AB) bataklığına mahkûm edip Türkiye’yi İslam Dünyasından
koparmaktadır. 5- Faiz ve fuhuş belasıyla manevi ve ahlaki-ailevi tahribatı hızlandırmaktadır.
Velhasıl, AKP’nin dış borçlanma, faiz ve ithalata yönelik ekonomik politikaları, Türkiye’nin değil
Batı’nın çıkarlarına yaramaktadır. Osmanlı da borç ve faizle yıkılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu ilk

borcunu 1854’te almış, 27 yıl sonra ise borçlarını ödeyemez duruma gelmiş, Düyun-u Umumiye
ile teslim alınmış ve Düyun-u Umumiye kurulduktan 39 yıl sonra ise imparatorluk yıkılmıştır. Yine
aynı tuzak ve aynı senaryo oynanmaktadır. AKP döneminde; Dış borçlanma ve faiz ödemelerinde rekor
üstüne rekorların kırıldığı, sadece devletin ve şirketlerin değil, vatandaşların dahi; boğazlarına kadar borca
ve faize batırıldığı bir süreç yaşanmaktadır. Bankalar; yurtdışından aldıkları borçları, tüketici kredileri olarak
dağıtarak, vatandaşı da dış borçlanma bataklığına çekip boğmaktadır. Türkiye’de artık her 4 aileden 3’ünün
bankalara kredi borcu vardır. Artık hem devlet, hem özel şirketler, hem de sıradan vatandaşlar borçlarını
sıfırlayabilme şansını yitirmiş durumdadır. Herkes borç ve faizle yaşamaya, borcunu yeni borçlar alarak
ayakta kalmaya mecbur konuma taşınmıştır. Tüm ülkenin geleceği, borçlanmaya ve faiz sisteminin
devamına bağımlı hale getirilmiş durumdadır. Daha üzücü olan ise; bu kadar yüksek borçlanma ve faize
rağmen, alınan borçlar ile; sanayi ve teknoloji yatırımlarının değil; ithalat, AVM ve rezidansların finanse
edilmiş olmasıdır. Böylesine bir dış borçlanma, ekonomik açıdan işgal edilmek anlamını taşır. Zaten ithal
ederek tüketen, tüm iç pazarı yabancı şirketler tarafından ele geçirilen Türkiye ekonomisi, artık batının
tuzağına kapılmıştır! Geri ödenmesi artık mümkün olmayan, böylesi bir DIŞ BORÇ yüküyle, Türkiye,
artık ne ölçüde bağımsız kalacaktır? Bağımsızlığına önem veren bir zihniyet, ülkesini ve gelecek
nesilleri böylesine bir borç batağına nasıl bulaştırır? Bu nasıl bir milli irade, bu nasıl bir
vatanperverlik edebiyatıdır?81
Rahmetli Erbakan Hoca tam 10 yıl önce AKP kurmaylarını uyararak “Bu gaflet ve

cehalet cesaretiyle yola devam edilirse 10 yıl sonra dış borcumuz 600 milyar dolara
ulaşacaktır.!” tahminleri aynen çıkmış, 12. yılda ise 750 milyara dayanmıştır.
The Economist Dergisi’nin Demokrasi Endeksi’ne göre, demokratik gelişmişlik sıralamasında 167
ülke arasında Türkiye 93’üncü sıradadır! Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün 2014
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Basın Özgürlüğü sıralamasında ise 180 ülke arasında 154’üncü durumdadır! Yoksulluk sıralamasında, 33
üyeli Ekonomik İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri arasında Türkiye en yoksul üçüncü ülke konumdadır.
Yolsuzluk sıralamasında da durum aynıdır: Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün araştırmasına göre
Türkiye, 2014’te 175 ülke arasında en büyük düşüşü yaşayarak 64’üncü sırada yer almaktadır. Gelelim
hukuk sıralamasına... Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 2013 yılında incelediği ve ihlal kararı verdiği
797 dosyadan 118’i Türkiye’ye ait bulunmaktadır. Yani, bizden sadece bir dosya önde olan Rusya’nın
ardından, hak ve hukuk ihlallerinde Türkiye Avrupa ikincisi olmaktadır. İsviçre bankalarındaki “gizli”
hesapların bilgisi internete sızmış ve 100 bin civarında gizli banka hesabının bilgisi yayınlanmıştır.
Bunlardan 3 bin 105’i Türkiye’deki kişilere ait olduğu anlaşılmıştır. Bu 3 bin 105 kişinin hesaplarında
yaklaşık 3,48 milyar dolar bulunmaktadır.
Bizi yaklaşık 13 yıldır yöneten ve “Üç Y’yi (yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar) bitireceğiz” sloganıyla
iktidara gelen Adalet ve Kalkınma Partisi:
”1- Yasaklarda.., 2- Yolsuzlukta.., 3- Yoksullukta... Bizi dünya devleri arasına sokmayı başarmıştır”
saptamaları uyarıcıdır. Ve tabi bu nedenle acı akıbeti de yaklaşmış durumdadır.

Sonuç: Ya Adil Düzen kurulacak, böylece ülkemiz ve insanlık âlemi kurtulacak; veya bu
adi-faizci Siyonist sömürü sistemiyle, yeryüzünde refah ve huzurun kökleri kurutulacaktır.

PKK’nın: “Silahı Türk devleti bıraksın!” küstahlığı borca bağımlı iktidarın aczini
yansıtmaktaydı!
PKK Yürütme Komitesi Üyesi Duran Kalkan, “PKK silah bırakmaz, niye bıraksın? Kürt silah bırakmaz.
Türk devleti silahsızlansın” diyerek, AKP’nin Türkiye toplumunu, PKK’nın silahsızlanması konusunda
yanılttığını vurgulamıştı. Evet, Türkiye uçurumun kenarındaydı ve tarihi bir yol ayrımındaydı! Yıllarca
“Postmodern darbe ile Erbakan Hoca ve arkadaşları mağdur edilmiştir!” edebiyatı yaptığı halde 28
Şubat davasının 18 Şubat 2015 duruşmasında eski Adalet Bakanı Şevket Kazan, “Hayatımın en zor
kararıdır bu dosya için şikâyetçi olmak. Ben şikâyetçi değilim. Gelinen noktada her insanda vicdan
var. Ben de insanım, şikâyetçi değilim” sözleri safdirikleri şaşırtmış, yıllardır bunların ayarını belirten
feraset ehlini doğrulamıştı. “Biz, Refahyol Hükümeti olarak ‘İstifa edelim, en hayırlısı budur’ kararı
aldık” deyince. Mahkeme Başkanı Fevzi Şıngar’ın “Size yönelik tehdit oldu mu?” sorusuna Kazan, “Hayır,
maruzatım bundan ibaret” yanıtını vermiş ve Çevik Bir’e teşekkürlerini sunmuşlardı.

Türkiye'yi çözme amaçlı “Çözüm süreci” ABD planıydı ve BOP’un son aşamasıydı!
Gazetelerde Güneydoğuyla ilgili şu haberler çıkmaktaydı: “Öcalan’ın Türkiye’ye
getirilişinin yıldönümünde Cizre ve Silopi’yi ateşe veren teröristler, Silopi Adliye Sarayı’na molotof ve
taşla saldırdı.” “Diyarbakır’da kimliği belirlenemeyen yüzleri kapalı iki kişi, Özel Harekât Şubesi’nde
görevli bir polis memurunu takip edip, dövdükten sonra beylik silahını alıp, kaçtı.” Belli ki artık kedi
fare oyunu oynuyorlardı... PKK yöneticisi Duran Kalkan: “PKK silah bırakmaz, niye bıraksın? Kürt
silah bırakmaz. Türk Devleti silahsızlansın” diyecek kadar küstahlaşmıştı.
Başbakan Davutoğlu ise Pakistan dönüşü:
“PKK 20 Mart 2013 Nevruz’dan sonra Mayıs ve Haziran’da unsurlar çekilmeye başlayacak”
dedi, peki nerede o unsurlar şimdi. İki yıl geçti şimdi yine silah bırakmayı şarta bağlamaya
çalışıyorlar...” diyerek aldatıldıklarını vurgulamıştı. Demek ki Çözüm Süreci diye masaya

oturdukları halde verdikleri sözleri tutmuyorlardı... O zaman süreç halka yönelik bir
aldatmacadan ibaret bir sahtekârlıktı. Bu süreç sadece ABD’nin planlarına ve Türkiye'nin
parçalanmasına hizmet ediyor olmasındı?
İmralı heyeti bu kez Kandil’den kovulmuşlardı!
Terör örgütünün Kandil’deki elebaşları, daha önce Erbil’den geri çevirdiği İmralı heyetini, “Kime
sordunuz da açıklama yapacağımızı söylediniz” diyerek azarlamıştı. İmralı heyetinin, Kandil’den ikinci kez
kovulduğu ortaya çıkmıştı. 18 Ocak’ta İmralı heyetini “Niye geldiniz. Hiçbir isteğimizi kabul ettirememişsiniz
beceriksizler” diyerek Erbil Havalimanı’ndan geri gönderen Kandil, bu kez aynı şeyi dağda yapmıştı. Edinilen
bilgilere göre; 11-12 Şubat tarihleri arasında Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ile görüşen İmralı
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heyetindeki İdris Baluken, Pervin Buldan ve Ceylan Bağrıyanık, ayın 14’ünde İstanbul’dan havayolu ile
Erbil’e oradan da kara yolu ile Kandil’e ulaşmıştı. Heyetin, hükümetle yaptığı pazarlıkta anlaştığı “Eylem
yapmama çağrısı” Kandil’den sert tepki almış, heyet üyelerini “Kime sordunuz da, açıklama yapacağımızı
söylediniz” sözleriyle azarlarken, İç Güvenlik Paketi’nin çekilmesini pazarlıkların sürmesinin ön koşulu
olarak masaya konulmasını şart koşmuşlardı. Kandil bu noktada görüşmeyi keserek “Şimdi gidin
Ankara’da İç Güvenlik Paketi’ni engelleyin” talimatı verip heyeti geri yollamıştı. HDP kulislerinden sızan
bilgilere göre Kandil, heyete “Türkiye’ye karşı silah kullanmama” açıklamasının tek taraflı olmayacağını
hatırlatmıştı. Türk devletinin de eş zamanlı olarak PKK’ya karşı silah kullanmayacağı açıklaması yapması
gerektiği vurgulanmıştı.

AKP İsrail’le barışmak için 65 milyon dolar rüşvet aktarmıştı!
AKP ve Sn. Erdoğan’ın Davos krizi ve Mavi Marmara’da 9 Türk’ün öldürülmesinin ardından
Amerika’daki Yahudi cemaatini, İsrail’in politikalarını desteklediğine inandırmaya çalıştığı ve bunun için
lobi şirketlerine milyonlarca dolar ayırdığı ortaya çıkmıştı. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu
partisinin İstanbul İl Başkanlığı’nda yaptığı basın açıklaması ile AKP’nin Amerikalı lobi şirketleri ile yaptığı
anlaşmaların belgelerini kamuoyu ile paylaşmıştı. Aykut Erdoğdu, “AKP, Anadolu insanının Filistin halkı için
beslediği duyguları istismar ederken arka planda İsrail yanlısı olduğunun Amerika’daki Yahudi cemaatine
anlatılması için yaklaşık 18 lobi şirketine 2008-2013 yılları arasında 65,4 milyon dolar ödendiğini” açıklamıştı.

CHP’nin stratejisini de Yahudi şirketi ayarlayacaktı!
Ancak bu arada CHP, genel seçim stratejisini belirlemek için ABD’de Obama’ya seçimi kazandıran ve
Colorado Müttefik Yahudi Federasyonu (AFJC) ile de çalıştığı belirtilen BSG şirketiyle anlaşmıştı. Amerikan
Benenson Strategy Group (BSG) adlı şirket 7 Haziran’da yapılacak genel seçimlerde CHP’nin seçim
çalışmalarında yol gösterici olacaktı. Anlaşmayla ilgili Al Monitor’a konuşan CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan
Toprak, BSG şirketiyle anlaştıklarını doğrulamıştı. Yani Türkiye’de iktidar da, muhalefet de ABD

Yahudi Lobilerinin kıskacındaydı! Artık Milli ve haysiyetli bir değişim kaçınılmazdı ve oldukça
yakındı!

“Ölme IŞİD’im ölme!” Planı!
Eskiden gerçekleşmesi zor bir işle karşılaştığımız zaman, “Ölme eşeğim ölme” tekerlemesi
hatırlanırdı. Şimdi bu tabiri biraz değiştirerek “Ölme IŞİD’im ölme” demenin tam zamanıydı. Güya
ABD IŞİD’i bitirmek için harekete geçmiş ve üç aşamalı bir imha planı hazırlamışmış ve üçlü kıskacı
devreye sokma kararı almışmış! Önce Irak askerlerini ve Kürtleri eğitip donatacakmış.. Ardından
Rakka ve Musul geri alınacakmış.. IŞİD’e karşı savaşacak beş bin muhalif, gönderilecek 400 asker ile
üç yıl içinde eğitilerek ve Kürtlerle işbirliği yapılarak Rakka kurtarılacakmış! Sonra askerleriyle
birlikte Musul karadan kuşatılacakmış.. Amerikalı yetkililer Musul savaşının kolay olmayacağını, çok
şiddetli çatışmaların yaşanacağını söylüyorlarmış! Bütün bu haberlerden sonra niye “Ölme IŞİD’im
ölme” dediğimiz anlaşılmış olmalıdır. Demek ki daha yıllarca IŞİD’in katliam ve tahribatlarına göz
yumulacak ve bölgede Müslüman kanı akıtılacaktı!”82

Süleyman Şah operasyonu için PKK’nın Suriye kolu PYD’den izin alınmıştı?
Harekât için PKK’nın Suriye kolu PYD tarafından koridor açma izni alınmasına rağmen
Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, geri çekilmeye ilişkin, “Hiçbir merciden ne izin ne yardım talep
edilmiştir” iddiaları gerçek dışıdır. Aynı saatlerde HDP Milletvekili Hasip Kaplan ve farklı
kaynaklardan PYD’den izin alındığı bilgileri aktarılmıştır. Davutoğlu’nun: “Önümüze bu
operasyon esnasında kim çıkmış olursa olsun, bu talimat verildikten sonra şerefli Türk Silahlı
Kuvvetleri her türlü engeli aşar, her türlü çatışma riskini de göze alır, yeni Süleyman Şah
Karakolu’na kadar iner ve o emanetleri salimen ülkemize getirir. Milletimize hayırlı olsun
diyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Türkiye Cumhuriyeti her zaman milletimizin aziz hukukunu
koruma yönünde ne zaman, ne gerekirse gerekli adımı atmaya hazır” sözleri elbette doğruyu
yansıtmaktadır ve TSK’nın bu operasyonu dostlara güven duygusu, düşmanlara korku salmıştır.
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Acaba; Türbe tepesine PKK Gölgesi yakışır mıydı?
Ancak Türkiye’nin terörist olarak nitelediği PYD/YPG güçlerinin hâkimiyetinde olan tepede
başlayan çalışmalar YPG bayraklarına sadece 100 metre uzaklıktaydı. Türbenin yapıldığı yerin hemen
yakınındaki Abdullah Öcalan resimleri ve nöbet tutan silahlı YPG’liler mide bulandırıcıydı ve haysiyet
kırıcıydı.

Oysa:
1- Bu talihsiz girişim vatan topraklarını savunamayıp terk edilmesi anlamını taşımaktaydı.
2- AKP İktidarının: “PKK ve PYD ile işbirliği yaptık” açıklamalarında teröristleri
meşrulaştırma amacı ve aklama ahmaklığı sırıtmaktaydı.
3- Bu girişim; ABD ve İsrail’in ısrarla istediği “Suriye’nin Kuzeyinde yeni bir Kürdistan
oluşturacak PYD özerk güvenli bölgesine” AKP’nin taşeronluk yapmasıydı.
4- Bu zihniyet ve hükümetle yarın Kıbrıs’ı, öbür gün Trakya’yı Anadolu’ya taşıma
girişimleri başlatılırsa, kimse şaşırmamalıydı. Artık tarihi bir kırılma ve Nizam-ı Âlemi yeniden
kurgulama kaçınılmazdı! Bu nedenle Adil Düzen tek ve gerçek huzur ve kurtuluş

programıydı!

 BÜTÇE AÇIKLARI:
1. İstihdam sorunu halledilmeli, devlet dairelerinde ve KİT'lerdeki lüzumsuz yığılmalar önlenmelidir.
2. Vergi yükü hafifletilerek ve kredilerle desteklenerek orta işletmeler ve küçük boy sanayiler diriltilmeli
ve üretimin arttırılması ve dolayısıyla devlet gelirlerinin çoğaltılması öngörülmelidir.
3. KİT'lerin devlet yükü olmaktan çıkarılması gerekmektedir.
Bu nedenle:
A - KİT'lerin zarar etmesinin başlıca sebepleri olan;
1. Ağır vergilerden,
2. Yüksek faizli borca girmelerden,
3. Bozuk ve başıboş yönetimlerden mutlaka vazgeçilmelidir.
4. Milli Görüş’ün her iktidar döneminde KİT’lerin zarardan kâra geçirilmesinin ve tesislerin
geliştirilip güçlenmesinin nedenleri dikkatle incelenmeli ve her sahada hayata geçirilmelidir.
B- KİT (Kamu İktisadi Teşebbüsleri) özelleştirme adı altında bazı yandaşlarına veya küresel sermaye
baronlarına arsa fiyatının bile altında-peşkeş çekilmesi ve kökten tasfiye edilmesi ise ülke ekonomisi için
oldukça tehlikelidir ve iflas alametidir.
Zira KİT'ler hem dışarıdan teknoloji getirmekte, hem teknik elemanları eğitmekte, hem planlı
kentleşmeyi gerçekleştirmekte, hem işsizliği önlemekte, hem de kaliteli üretimle fiyatları dengelemekte
önemli hizmetler yürütmektedir.
C- Öyle ise KİT'lerin tasfiyesi değil, ıslahı gerekmektedir. Bunun için de;
1. KİT'ler "yapı ortaklıklarına" dönüştürülmeli, sadece yapı ve tesis paylarının hisse senetleri halka
satılmalıdır. Arsa tapusu devlete kalmalıdır.
2. Tesislerin cirodan kiraya verilmesine başlanmalıdır.
3. Üretimde kira payı alınıp bunun yarısı bakım ve onarım masraflarına, yarısı da hisse senedi olarak
dağıtılmalıdır.
4. Devletin sadece kira payından alacağı hisse dışında, KİT'ler her türlü vergi ve sigorta priminden
muaf tutulmalıdır.
5. Tesisler öncelikle kendi çalışanlarının ortaklığına verilmeli, onlara da emek payı olarak genelde
kira payı kadar verilmelidir ve kendilerine asgari üretim mecburiyeti getirilmelidir.
6. Böylece KİT'ler tasfiye edilmeden, özelleştirilmelidir. Yani yabancı şirketlere ve sömürü
sermayesine vermek yerine kendi işçisi ve emekçisi mal sahibi edilmelidir.
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 ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE AHLAKİ YOZLAŞMANIN ÖNLENMESİ:
Dünyayı tehdit eden cinsel kirlenmeyle çevre kirliliği, ülkemizde de giderek tehlikeli boyutlara
tırmanmaktadır. Evlilik dışı cinsel ilişki, hem basın ve televizyon yoluyla, hem de sözde sanat ve
sosyete hayatıyla devamlı teşvik ve tahrik edilmekte, sağlam aile yapımız dinamitlenmekte, fuhuş ve
cinsi sapıklık hızla yayılmaktadır. Bu artan fuhuş ve cinsi sapıklıklar insan vücudunda AİDS, Domuz
Gribi ve Frengi gibi biyolojik kirlilikler yanında, çok önemli psikolojik çöküntülere de neden
olmaktadır.
Ayrıca, Hıristiyan Batıdan kopya edilen, oysa onları bile kokuşmuşluğa sürükleyen evlilik
konusundaki katılık, pek çok kadını kocasız bırakmakta, erkeklerin de evlilik dışı ilişkilere girişmesine
zemin

hazırlamakta

ve

cinsi

sapıklıkları

azdırmaktadır.

Bu

arada

doğum

kontrolünün

yaygınlaştırılması ve hatta kürtajın serbest bırakılması da gayri meşru ilişkileri kolaylaştırmakta ve
neslimiz giderek dejenere olmaktadır. Böylece bir yandan sağlıklı nüfus artışımız engellenirken, diğer
yandan da toplum ruhen ve bedenen bozulmakta ve yozlaşmaktadır. Bu ahlaki çürüme yanında,
sanayi artıklarının ve çöp yığınlarının sorumsuzca çevreye atılması hem toprağı, hem kıyıları, hem
akarsuları, hem havayı, hem de canlılar dünyasını insafsızca kirletmekte ve doğal yaşamı
terletmektedir.
Çözüm Önerileri:
1. Hanımların hasta ve sakat bulunması, iyileşmeyeceği sağlık kurulu raporlarıyla kesinleşen
bedeni ve psikolojik rahatsızlıklara yakalanması dolayısıyla evinin ve beyinin doğal ihtiyaçlarını
karşılayamaması; erkeğin ise maddi ve bedeni durumunun müsait olması ve eşinin de rızası alınması
koşuluyla ve tabi devletin resmi kurumlarına zaruret ve mazeretlerinin tescil olunması durumunda
ikinci evliliğe izin veren yeni kanuni düzenlemeler yapılmalıdır. Normal şartlarda ise tek evlilik esas
alınmalıdır. Böylece yuva dağılmaları, kadınların ve çocukların sahipsiz kalmaları ve fuhşun
yaygınlaşması önlenmiş olacaktır. Mevcut düzenlemelerde, biyolojik ve psikolojik olarak (felçlik, ruhi
dengesizlik) perişan duruma düşen kadınların ya boşanılması veya ailenin sürekli huzursuz
bırakılması şartı da yatmaktadır.
2. Evlenme ve yuva kurma kolaylaştırılmalı ve kredili devlet desteği sağlanmalıdır.
3. Üniversite öğrencilerine, hem okuma hem de çalışma imkânları hazırlanmalı ve bunlardan evlenen
gençlere iş bulmada öncelik tanınmalıdır.
4. Ahlaksızlığı ve cinsi sapıklığı teşvik eden yayınlar yasaklanmalı ve medya ciddi bir disipline tabi
tutulmalıdır.
5. Genelevler kapatılmalı ve hiç değilse şehir merkezinden mutlaka kaldırılıp uzaklaştırılmalıdır.
Buradaki kadınlar ise;
a. Kendilerini himayesi altına almak ve birlikte yaşamak isteyenler varsa, özel ve ikinci bir nikâhla
onlara bırakılmalıdır.
b. Bu kadınlara, hanımlık haysiyetine uygun çalışma koşulları oluşturulmalıdır.
c. Sahipsiz kadınlar için "sığınma evleri" açılmalıdır.
d. Bunlarla beraber olmak isteyen erkeklere ise; “özel nikâh” kıyarak ve birbirlerine karşı resmen
sorumlu tutarak, birlikte yaşama şartları hazırlanmalıdır.
e. Unutulmasın ki özel mazeret ve mecburiyetler durumunda verilen; "birden fazla evlilik"
ruhsatı, erkeklerin şehvet keyfi için değil, kadınların kocasız ve korumasız kalmaması için, zaruret
halinde gerekli ve geçerli sayılmıştır. Çok evliliği yasaklayıp, ama çok kadınla yatıp kalkmayı ve zinayı
serbest bırakmak, insanlığı ahlaken iflas noktasına taşımıştır. Bu şartlardaki kadın erkek eşitliği
sadece laftadır ve safsatadır. Zira bu batıl zihniyetle kadın, maalesef orta malına ve şehvet aracına
dönüşmüş durumdadır. Hem tabii ve fizyolojik şartlar, hem tarihi ve sosyolojik hakikatler tek evlilik
konusundaki katılığın yanlış ve yararsız olduğunu ortaya koymaktadır. Özetle, elbette tek evlilik esas
alınmalı, ama özel mazeret ve mecburiyetler de hesaba katılmalı ve çözüm yolları aranmalıdır.
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Çevre Kirliliğini Önlemek İçin:
a. Türkiye'de yeterli sayıda ve çeşitli sahalarda (mesela 10 tane) çevre vakfı oluşturulmalıdır.
b. Yeni fabrikalar kuracak kimselerden bu vakıflara "yatırım ve katkı payı" alınmalıdır.
c. Toplanan paralarla "atıkları temizleme ve değerlendirme" tesisleri kurulmalıdır.
d. Fabrika, atölye ve diğer işletmelerin çevreye verdikleri zararlar bu vakıflar tarafından takip edilmeli
ve caydırıcı şekilde cezalandırılmalıdır.
e. Hiçbir artığın doğrudan suya, havaya ve toprağa verilmesine fırsat tanınmamalıdır,
f. Ülkenin her yöresinin ağaçlandırılması, ormanların ıslahı ve yaygınlaştırılması konusunda kanuni
düzenlemeler yapılmalıdır.
g. Bütün bu uygulamaların kolaylaşması ve destek bulunması için, belediyelere ve yerel yönetimlere de
hem yetki hem de kaynak sağlanmalıdır.
7 Haziran 2009 sayısında (sh: 39) Aydınlık:
“‘Adil Düzen’in önündeki engeller’ tartışmasını 29 Ekim'de başlatacakmış” diye yazmıştı:
“18. Müslüman Topluluklar Birliği Kongresi, 28-30 Mayıs günleri arasında İstanbul'da yapıldı. 70'i aşkın
ülkeden cumhurbaşkanları, bakanlar ve akademisyenlerin katıldığı kongrenin onur konuğu Necmettin
Erbakan'dı. Kürsüye “Mücahit Erbakan" ifadesiyle çağrılmasına alıştığımız Erbakan, bu kez "Cumhuriyet'in
54. Hükümeti'nin Başbakanı" olarak takdim edildi. Konuşmasında dikkat çekici vurgular yapan Erbakan,
şunları söyledi: "Bu kongreleri yılda iki kez yapıyoruz. 29 Mayıs'ta yaptığımız ilk toplantıyı İstanbul'un
Fethinin yıldönümüne denk getiriyoruz ve Adil Düzen’in nasıl olması gerektiğini tartışıyoruz. İkincisini ise 29
Ekim'e, yani Cumhuriyet'in ilan edildiği güne denk getiriyoruz. Bu toplantımızda da Adil Düzenin önündeki
engellerin nasıl ortadan kaldırılacağını tartışıyoruz."
İstanbul'un Fethinin 556. yıldönümü kutlamalarına da katılan Erbakan'ın "İslam dini Cihat dinidir. Cihat,
Cihat, Cihat!" sözleri de, medyada "Cihat çağrısı" olarak değerlendirildi.”
Evet, ülkemizi, bölgemizi ve tüm mazlum milletleri kuşatıp kıskacına alan Siyonist ve
emperyalist, zalim dünya sistemi yıkılacak ve Adil bir Düzen mutlaka kurulacaktı. İyi de Aydınlık’ın
gocunması acaba, nereden kaynaklanmaktaydı?! Daha doğrusu bunlar kimden yanaydı…

 İDARİ YAPILANMADAKİ
AŞILMASI:

DENGESİZLİK

VE

TIKANIKLIĞIN

Türkiye’deki idari yapılanma, ne ülke şartlarına ne de çağdaş dünya standartlarına uyumlu değildir. Elli
bin nüfuslu Hakkâri ile on milyon nüfuslu İstanbul aynı statüye sahiptir. Yönetim oldukça hantal vaziyettedir.
Yöneticiler yönetime hakim görülmemektedir. Vali, kaymakam gibi önemli yöneticilerin seçimle değil, tayinle
gelmesi bazı sıkıntı ve sorunları beraberinde getirmektedir. Belediye, köy, özel idare ve ceza kanunlarının
parçalanmış olması yetki dağınıklığını neticesini vermektedir. Merkeziyetçi yönetim anlayışı, hizmetleri
geciktirmekte, güçleştirmekte ve sonunda hezimete dönüştürmektedir.
Çözüm için tasarı ve tekliflerimiz:
1- Ülkemiz; üniter yapısı ve milli bütünlük şartı kesinlikle korunarak coğrafi, ekonomik ve sosyal yönden
tabii benzerlik ve beraberlik gösteren il ve ilçelerden oluşan on bölgeye ayrılmalıdır.
2- Bunların başında “bölge valileri” bulunmalı ve başkentte yığılan ve tıkanan hizmet yollarını açmak ve
rahatlatmak üzere “bölge merkez illeri” oluşturulmalıdır.
3- Her bölge ona yakın “il”e bölünmeli, illerin valileri ise halkın seçimiyle gelmiş olmalıdır. Belediye
hizmetleri de seçilmiş valilerin uhdesinde bulunmalı, böylece il yönetiminde çift başlılık ortadan
kaldırılmalıdır.
4- Her il ona yakın ilçeye bölünmeli, kaymakamlar vali tarafından atanmalı ve vilayete bağlı “merkezi
yönetim” oluşturularak il sınırı içinde hizmet bütünlüğü sağlanmalıdır.
5- Her ilçe ona yakın Bucak’a bölünmeli ve kendisine bağlı köylerle birlikte bir “belediyelik”
oluşturulmalıdır. Böylece köy-kent ayrımı ortadan kaldırılmalıdır.
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6- Şehirler kendi içinde a) Merkez ilçelere, b) Merkez ilçeler merkez bucaklara, c) Merkez bucaklar
merkez mahallelere, d) Merkez mahalleler ise merkez sitelere (apartman topluluklarına) ayrılmalıdır.
7- a - Devlet başkanları seçimle gelmeli, bölge valilerini ise devlet başkanları atamalıdır.
b - İl valileri seçimle gelmeli, kaymakamları valiler atamalıdır.
c - Bucak başkanları seçimle gelmeli, köy ve mahalle muhtarlarını bucak başkanları atamalıdır.
d - Site başkanları ise yine bitişik apartmanlarda oturanlar tarafından seçimle işbaşına gelmelidir.
8- Her bölgede bir ordu konuşlandırılmalı ve o bölgeden olmayan askerlerden oluşmalıdır. Ordular
sadece yurt savunmasında ve genel kalkınma programlarında görev almalıdır.
Her ilçede ayrı ve özel eğitilmiş ve güçlendirilmiş bir “Jandarma teşkilatı” kurulmalı ve ilçe sınırları
içerisinde güvenliği sağlamak ve korumakla görevli olmalıdır. Her asker hizmet süresinin son altı ayını
jandarma olarak kendi iline bağlı ilçelerde tamamlamalıdır. Köy ve mahallelerde ise, korucu başları
bulunmalı, hatta “sivil savunma statüsünde, özel gönüllü muhafız bölüklerinin” oluşmasına öncülük etmelidir.
9- Site, bucak ve il başkanlarının, kendi sorumluluk sahalarındaki problemlere ilk müdahale etme ve
mümkünse bizzat çözme yetkisi verilmelidir.
10- Mahkemelerin de “adil ve acil” kararlar verecek yeni bir statüye kavuşturulması gerekir.
Bunun için de:
a – Hakimlerin çok yoğun işlerini azaltmak ve kolaylaştırmak için, “Hakemlik sistemi” de getirilmeli
ve hakemleri taraflar seçmelidir.
b - Soruşturmalar polis ve bilirkişiler tarafından yürütülmeli ve yeminli soruşturmacıları davacılar
seçebilmelidir.
c - Her dava en geç üç oturumda sonuçlandırılmalı ve karar verilmelidir.

 SOSYAL SİGORTA HİZMETLERİNİN RAYINA OTURTULMASI:
Ülkemizde sosyal sigortalar kurumu hem yetersizdir hem çalışanlara büyük külfetler getirmektedir, hem
de devlete çok ağır yükler bindirmekte ve sonuçta çöküntüye doğru gitmektedir.
Üstelik emekli sandığı, sosyal sigorta ve Bağ-kur diye lüzumsuz bölünmüşlükler hizmetlerin hem
kalitesini düşürmekte hem de külfetini ziyadeleştirmektedir.
Kaldı ki hala insanlarımızın çok önemli bir kısmının hiçbir sigortası ve garantisi mevcut değildir.
Bugünkü sigorta sisteminin tıkanışı ve tükenişinin başlıca sebepleri ise;
1- Emekli olmak kârlı hale getirilmekte, işçi ve memurlarımızın devlete en yararlı hizmetler vereceği
yetişmiş çağında emekliye ayrılması ve çalışmadan kazanması bir nevi teşvik edilmektedir.
2- Sigorta kurumlarının imkânları çarçur edilmekte, her kademede bir israf gözlenmektedir.
3- Genellikle özel sektör işverenleri prim borçlarını ödememektedir.
Çözüm Önerileri:
1- Emekli olma “yaş ve yıl” ile sınırlı tutulmamalı, isteğe bağlı olarak serbest bırakılmalıdır. Ancak;
a - Ne kadar geç emekli olursa, emekli maaşına da o nispette ve cezbedici şekilde yüksek olmalıdır.
b - İsteyen herkese emekli olduktan sonra tekrar işe dönme imkânı sağlanmalıdır.
c - Çalışanlara ayrıca “çalışma kredisi” verilmeli emekli olanlar ise bu haktan mahrum
bırakılmalıdır.

2- Emekliler için kamu gelirlerinin on ikide biri (1/12) ayrılmalıdır.
a - Bu miktar bütün emeklilere, mesleki derecelere ve hizmet süreleri nispetinde dağıtılmalıdır.
b - Yeni emekli olanlar çoğaldıkça ellerine geçen miktar tabiatıyla azalacaktır.
c - Bu taktirde kimse emekli olmaya özen duymayacaktır.
3- Çalıştığı iş yerinde her ne sebeple olursa olsun geçici ayrılma durumunda ücret ödenmeyerek,
geçici emeklilik kasasından ödeme yapılmalıdır.
4- Ülkemizde herkes sağlık sigortasına sahip olmalıdır.
a - Hiçbir ön ödeme ve prim mecburiyeti olmadan her vatandaş sağlık hizmetlerinden yararlanmalıdır.
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b - Her doktora, kendi branşıyla ilgili belli sayıdaki insanın sağlık sorunlarıyla ilgilenme mecburiyeti
konmalıdır.
c – Kişilere, kendi doktorunu seçme hakkı tanınmalıdır.
d - Doktorlar, sorumluluk çerçevesinde çok hastaya baktığı kadar değil, hastalığı önlediği kadar yani
koruyucu hekimlik tedbirlerini alabildiği ve sağlık seviyesini yükseltebildiği kadar rütbesi ve ücreti artacaktır.
5- İşsizlik sigortasından para alanlar ise kendileri için ayrılan özel bürolara uğrayarak;
a - Ya ağaç dikmek, hayvan yetiştirmek ve çevre temizliğine girişmek gibi görevler yapacak,
b - Ya kendi sanat ve mesleğiyle ilgili işlere koşulacak,
c - Ya huzurevi ve hastanelerdeki bakım hizmetlerine katılacak,
d - Ya sivil savunma hizmetleriyle (yangın, deprem, sel kurtarma) hazırlıklarıyla meşgul olacak,
e - Ya da ilmi araştırma faaliyetleriyle uğraşacak ve bu tür hizmetlere katılımları nispetinde maaşları
artmış olacaktır.
Böylece herkes her halde bir işe yarayacak, çalışmadan kazanma ve bedavadan yaşama olmayacak,
“insan için ancak kendi çalışmasının (karşılığı) vardır.” gerçeğine uygun bir düzen kurulacaktır.
Bütün bu hizmetler için nereden kaynak temin edilecek sorusunun cevabına gelince;
1- Sigorta ve diğer devlet kurumlarına ait binlerce lojman, tatil kampı, misafirhane gibi binalar değer
fiyatlarına satılıp kaynağa dönüştürülmelidir.
2- Bazı büyük özel holdinglerin ticari amaçlı olarak kurdukları vakıflar mutlaka vergilendirilmelidir.
3- Repo ve rantiye kazançlarının mutlaka ve etkin biçimde vergilendirilmesi yoluna gidilmelidir.
4- Özel veya resmi şans oyunları ve paralı yarışlardan elde edilen kazancın bir kısmının genel sağlık
ve sosyal sigorta hizmetine aktarılması öngörülmelidir.
5- Yurt içinde ve yurt dışında, “danışman, müşavir, yönetim kurulu üyeliği” gibi göstermelik görevler
kaldırılmalı ve bunlara maaş olarak milyarlarca liranın ödenmesine son verilmelidir.
6- Kurumu bilerek zarara sokan kimseler ve kesimler mutlaka tespit ve tazmin edilmeli, her türlü israf ve
suiistimal önlenmelidir.

 ADİL DÜZEN'DE KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI:
Bazılarının zan ve iddia ettiği gibi, İslam kadını asla ikinci sınıf bir varlık gibi düşünmemekte ve onu
temel insan haklarından mahrum etmemektedir. Aslında her şeyi çift yaratan83

ve bu çiftlerle birbirini

tamamlayan ve bir bütün oluşturan Cenabı Hak, insanı da erkek ve dişi’den ibaret, ikili bir bütün olarak var
etmiştir.84 Yaratılış hikmetlerine uygun şekilde fizyolojik ve psikolojik (bedeni ve ruhi) yapılarında, tabii olarak
bazı farklılıklar bulunmakla beraber, Kur’an nazarında kadın ve erkek eşittir.

Evet kadın ve erkek:
1- “Kulluk”ta ve “kıymet”te eşittir:
“Şüphesiz Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mü'min erkekler ve mü'min kadınlar,
itaatkâr erkekler ve itaatkâr kadınlar, sadık erkekler ve sadık kadınlar, sabırlı erkekler ve sabırlı
kadınlar, (Allah'tan) saygıyla korkan erkekler ve saygıyla korkan kadınlar, sadaka veren ve oruç tutan
erkekler ve kadınlar, (Allah'ı) çokça zikreden erkekler ve çokça zikreden kadınlar. İşte bunlar için
Allah, hem bir bağışlanma hem de büyük bir ecir hazırlanmıştır”85 ayetinde açıkça ifade edildiği gibi,
erkek ve kadın Allah katında, hem kullukta hem de her türlü hayır ve hizmetlerinden dolayı alacakları
mükâfatta eşittir. Hiçbir ayrıcalık ve haksızlık söz konusu değildir.
2- Hatadan dönmede özür ve mazeretlerinin kabulünde de, kadın ve erkek EŞİTTİR: “Allah,
mü’min erkeklerin ve mümin kadınların tövbesini kabul edecektir”86 ayeti bu gerçeği dile getirmektedir.
83
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3- Kadın ve erkek, ilim öğrenmede ve eğitim görmede eşittir:
“İlim kadın ve erkek her Müslüman üzerine farzdır” hadisi şeriftir. Başörtülü kızlarımıza okuma
hakkını çok gören çağdaş yobazlara, bu hadis bir ibret dersidir.
4- Her türlü hayır hizmetlerinde ve salih amellerde Kadın-erkek eşittir: “Erkek olsun, kadın
olsun, her kim inanmış olarak salih bir amelde (hayırlı ve yararlı bir hizmette) bulunursa, onlar
cennete girecek ve asla haksızlık edilmeyecektir”87 ayeti buna işaret etmektedir.
5- Erkek ve kadın, sosyal hayatta ve hürriyette eşittir:
“Erkek ve kadın, salih amel işleyen mü’minleri, hiç şüphesiz güzel bir hayatla (huzur ve
hürriyetle) yaşatırız ve iyi hallerinin ve hizmetlerinin karşılığını, en güzel biçimde veririz.”88 ayeti bunu
göstermektedir.
6- Kadın ve erkek, temel insan haklarında ve insanlık onurunda eşittir:
“Mü'min erkeklere ve mü'min kadınlara işlemedikleri bir suç nedeniyle hakaret ve zahmet
edenler (ve onların haklarına ve onurlarına tecavüze yeltenenler), gerçekten büyük bir iftira ve açık
bir günah yüklenmişlerdir”89 ayeti erkekler kadar, kadınların da temel haklarını ve onurlarını garanti
etmektedir.
7- Kadın ve erkek, ekonomik girişimlerde ve ticarette eşittir:
“Erkeklere kazandıklarından bir pay olduğu gibi, kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır”90
ayeti buna işaret etmektedir.
8- Kendi malını hayır yolunda dilediği gibi harcamada kadın-erkek eşittir:
“Gerçek şu iki sadaka veren erkeklerle, sadaka veren kadınlar ve (böylece) Allah'a güzelce borç
verenler için, şerefli bir karşılık vardır”91
9- Kadın ve erkek hem siyasette (seçme ve seçilmede), hem de toplumun islahı için ortak
sorumlulukta eşittir:
“Mü'min erkekler ve mü’min kadınlar birbirlerinin velileridirler (birbirlerinin koruyucuları ve
yöneticileridirler) iyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar.”92 ayeti bu durumu haber vermektedir.
10- Kadın ve erkek hukuk ve adalette eşittir:
“Kim bir kötülük (suç) işlerse, kendi mislinden başka ceza görmez. Erkek olsun, kadın olsun,
kim de mü’min olarak salih bir amelde bulunursa, işte onlar içinde hesapsız rızıklandırılmak üzere
cennete girerler.”93
11- Erkek ve kadın evlilikte eşittir:
a- Nikâhta hürriyet: Erkeğin kadını seçme hakkı olduğu gibi, kadının da evleneceği erkeği seçme ve
tercih etme hakkı vardır.94 Kadın istemediği ve beğenmediği insanla evlenmeye zorlanamaz. Evlilikte
“denk”liğe, yani ekonomik, sosyal, kültürel, fiziksel ve yaş cihetinden yakınlığa ve uygunluğa önem
verilecektir.95
b-

İslam’da

aslolan

tek

evliliktir.

Kur’an’ın

tavsiyesi

sağlayamayacağınızdan korkarsanız, o zaman bir eşle yetinin”

96

de

bu

yöndedir.

“Şayet

adalet

ayeti bunu emretmektedir. İkinci evlilik

ise, çok özel mazeret ve mecburiyetler halinde ve sadece ruhsat şeklinde geçerlidir. Bu duruma, çağdaş
hukuk sistemlerinde de izin verilmektedir.
c- Kadın, evlenirken kocasının üzerine kendi izni olmadan ikinci bir eş alamayacağını, eğer buna
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uymazsa boşanma hakkını kullanacağını şart koşabilir.
d- Kadınlarla güzel geçinmeyi, kusurlarını hoş görmeyi ve onlara eziyet ve hakaret etmemeyi Kur'an
istemektedir.97
e- Kadının huysuzluğu halinde, erkeği önce öğüt verir ve tatlılıkla uyarır, olmazsa bir müddet küser ve
yatağını ayırır, bu da olmazsa üzüntüsünü ve kızgınlığını göstermek üzere hafifçe sıkıştırır. Bütün bunlar
sonuç vermezse veya tam tersine erkek kadınına hakaret ve eziyet ederse, o takdirde erkek ve kadının
ailelerinden birer hakem seçilerek, aralarını bulmaya ve uyuşturmaya çalışılır.98 Bütün bu girişimler de hayırlı
bir sonuç vermezse ve bu birlikteliğin devamından ümit kesilirse, yine iyilik ve güzellikle boşanmaya gidilir.
f- Nikâhta aleniyyet ve resmiyet şarttır. İki şahit bile bulunsa, yakın çevrelerinden ve toplumdan
saklanan "gizli nikâh" geçersizdir ve caiz değildir.
12- Mirasta da kadın erkek arasında adalet gözetilmiş ve dolaylı bir eşitlik yerine getirilmiştir.
a- Evlenirken, düğün masraflarını erkeğin karşılamak zorunda kalması
b- Hanımın ve çocuklarının bakımını ve eğitim giderlerini erkeğin üstlenecek olması,
c- Evinin diğer bütün ihtiyaçlarını erkeğin hazırlamak mecburiyetinde bulunması,
Bunlara karşılık, kızların, genellikle;
d- Evlenirken masraf yapmak durumunda bulunmaması
e- Evinin giderlerini karşılamak zorunda olmaması, gibi nedenlerden dolayı mirasta erkek kardeşe iki,
kız kardeşe bir hisse verilmesi bir denge kurmak adaleti ve eşitliği sağlamak amacına yöneliktir.
Ve hatta: “Ana-babanın ve (Yakın) akrabaların geriye bıraktıkları mirastan erkekler için bir hisse
vardır, kadınlar için de bir hisse vardır”99 ayeti bu konuda adalet ve eşitliği açıkça ön görmektedir.
13- Aynı suça aynı ceza konusunda da, erkek ve kadın arasında yine bir eşitlik söz konusudur.
“Zina eden erkekle kadından her birine (öldürecek ve kırıp dökecek şekilden ve tehlikeli
bölgelerinden sakınarak) Yüz celde (ince çubuk) vurun”100 ayeti buna açık bir örnektir.
Hasan Basri Hz'lerine göre zina işlediği, 4 (dört) adil şahitle ispatlanan kadınlar hakkında önce
“sizden fuhşu irtikab edenlerin her ikisini de eziyete koşun (El ve Dil ile zahmete ve zillete tabi
tutun)101 ayeti gelmiş ve uygulanmış,
Daha sonra “ölüm kendilerini alıp götürünceye kadar, evlerde (özel yerlerde) hapsedilmeleri”102
hükmüne göre davranılmıştır. (Bak. Meal Hasan Basri Çantay) Ve nihayet yukarıda mealini verdiğimiz “Yüz
celde” ile dövülmesiyle ilgili ayeti kerime nazil olmuştur.
Bazı alimlere göre ise, İslami hayatın ve Kur’an ahlakının, ne denli yürürlükte olduğu ve mevcut
şartların genel ahlaka ne oranda uygun bulunduğu göz önüne alınarak; bu hükümlerden mümkün ve
münasip olanı tercih ve tatbik edilebilir. Ancak bu cezaların tatbiki, zina olayını bizzat gören dört adil şahidin
itirafını gerektirdiği, bunun da pratikte pek mümkün görülmediği için Kur'an; karısını suçlayan kocanın
iddialarının doğru olduğuna dair dört sefer Allah adına yemin ettikten ve “eğer yalan söylüyorsam Allah’ın
laneti üzerime olsun!” denildikten ve karşı tarafta aynı şekilde bu isnadı reddettikten sonra, hakim
tarafından boşanmalarını” öngörmektedir.103
Velhasıl erkek ve kadınlardan bir kısmı ötekilerine, nizamı alemin yürümesi ve imtihanın gereği
olarak güzellik, akıl, yetenek, sosyal ve ekonomik seviye bakımından farklı ve faziletli kılındığı gibi,
a- Bin türlü zahmette çalışıp kazanması,
b- Eşinin ve çocuklarının bakımına mecbur tutulması,
c- Ailesini her türlü saldırıya karşı korumakla yükümlü bulunması,
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d- Yurt savunmasına, barış ve huzur ortamının sağlanmasına fiilen katılması,
e- Bütün bu yükleri kaldıracak biçimde bedeni yapı olarak genellikle daha güçlü ve dirayetli
yaratılması nedeniyle, erkekler hanımlar üzerine, hizmet eden makamında hakimdir.
Ayette “Erkekler kadınlar üzerine “kavvam”dır” buyruluyor.104 Kavvam ise; Hanımlarının hizmeti ve
çocuklarının huzuru için, devamlı ayakta ve atakta olan ve sorumluluğu nispetinde de selahiyeti bulunan
kimse anlamındadır. (Elmalı M. Hamdi Yazır)
Bütün bunlardan anlaşılıyor ki kadına gerçek değerini veren yalnız İslam’dır ve kadınlar ancak
İslami bir ortam içinde, huzur ve hürriyetine kavuşacaktır. Kadını orta malı ve şehvet hammalı haline
getiren bugünkü bozuk ve batıl düzenler ise, yine şuurlu ve onurlu mücahide hanımların gayretiyle
yıkılacaktır.

 ADİL DÜZENDE ÇEVRE KORUMACILIĞI:
Günümüzde ormanları, yabani hayvanları, denizleri ve diğer tabii ve tarihi güzellik ve zenginlikleri
korumaya yönelik bölgesel ve evrensel nitelikli dernek ve kuruluşlar vardır. Bunların pek çoğunun arkasında
Afrika, Asya ve Güney Amerika kıtalarını ve okyanusları ve özellikle Müslüman ülkelerin yeraltı ve yerüstü
zenginlik kaynaklarını insafsızca tahrip ve talan eden Batı emperyalizmi vardır ve böyle sembolik ve
göstermelik girişimlerin altında, kendi vahşet ve cinayetlerini maskeleme gayretleri yatmaktadır. Çünkü
Kuzey ve Güney Amerika'yı yağmalayan bunlardır... Afrika'nın ormanlarını, hayvanlarını, madenlerini ve
diğer kaynaklarını kurutan, Afrika'yı açlığa mahkûm bırakan bunlardır...
Çıkardıkları savaşlarla, nükleer denemelerle, kimyasal ve zehirli artıklarla dünyayı çöplüğe döndüren
bunlardır. Barbar ve bencil zihniyetli insanlardır. Amazon ormanlarında, Afrika otlaklarında, okyanus
kıyılarında yaşayan filler ve foklar gibi nice hayvan türlerini, doyumsuz sömürü hırsıyla avlayıp nesillerini
tüketen. Dünyanın havasını kirletip yaşanmaz hale getiren. Gölleri, kıyıları ve akarsuları bataklığa çeviren ve
hala bu tür sorumsuz tahribatlara devam eden yine bunlardır. Kuzey denizinde buzlar arasına sıkışmış bir iki
balinayı kurtararak şefkat ve merhamet gösterisi yapan, fakat yıllardır Bosna da, Kosova da, Bağdat’ta ve
Çeçenistan’daki masum Müslümanların üzerine bomba yağdıran... O ikiyüzlü sahtekârlardır.
Ama elbette çevreyi temiz tutmak, tabii güzellikleri korumak, yeraltı ve yerüstü zenginlikleri dikkatli ve
verimli kullanmak da gerekir ve bunlar bize zaten dinimizin emridir ve tarihte ilk defa "Çevre korumacılığı"
fikrini benimseyen ve bunu bizzat örnekleriyle bize gösteren Hazreti Peygamberimizdir. Aleyhisselatü
Vesselam Efendimiz Medine'ye hicretlerinden sonra şöyle buyurdular: "Hazreti İbrahim Mekke'yi harem
yaptığı gibi ben de Medine'yi harem yapıyorum. Bundan böyle Medine'nin iki dağı arasında kalan bölge
haramdır .. Otu biçilemez, avı kovalanamaz, bulunan eşyayı sahibinden başkası alamaz, kişinin
devesini (ve diğer hayvanını) beslemesi dışında, Medine'nin ağaçları kesilemez, savaş maksadıyla
Medine sokaklarında silahla dolaşılamaz..."105 Hatta Medine'nin "harem" kılındığını gösteren hadisi şerifin
yazıldığı deri parçasının Emevi devletinin ilk yıllarına kadar Medine halkınca saklandığı rivayet edilir.106
Medine hareminin, doğu ve batı kayalıkları ile Kuzeyde Sevr, Güneyde İr dağları arasında kaldığı ve ayrıca
Akik vadisini de içine aldığı bildirilmektedir.107
Harem; sınırları içinde, bir zaruret ve mecburiyet olmaksızın savaş yapılması, kavga çıkarılması,
avcılıkla hayvan öldürülmesi ve her çeşit bitki ağaç kesilmesi yasaklanan yer demektir.
Peygamber Efendimiz o bölgeyi harem kılmakla Medine ve çevresini bir nevi "Tabii Park" ilan ediyor
ve koruma altına alıyordu.
Zaten daha önce Mekke ve civarının harem kılınması da mübarek makam ve mekânlara saygı
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duyulması, insanların emir-yasak ölçüleri içinde dini disipline alıştırılması gibi hikmetler yanında, bölgede
zaten az bulunan ot, çiçek, ağaç, kuş ve av hayvanları gibi tabii güzelliklerin korunmasını hedef alıyordu. Zira
Kâbe'nin sayesinde tarih boyunca bir ziyaret ve ticaret merkezi haline gelen Mekke'ye toplanan yüz binlerce
insanın her birisi bir dal koparsa yörede yeşillikten ve tabii güzellikten eser kalmayacaktı.
İşte bu yüzdendir ki, özellikle Hicret'ten sonra giderek gelişen ve önemli bir merkez haline gelen
Medine'nin de tabii güzellikleri ve özellikleri koruma altına alınmıştır. Elbette işin manevi değerlere ve
mübarek yerlere kutsiyet ve hürmet yönü de vardır. Çünkü zaten hayat bir imtihandır. Ancak bizim asıl
amacımız her hususta olduğu gibi, "Çevre sağlığı ve doğa korumacılığı"nda da ilk ve gerçek örneklerini
İslam'ın gösterdiğini ortaya koymaktır... Hatta değil, barış ortamında, savaş zamanında bile çok mecbur
kalınmadan meyve ağaçlarının ve bağlarının tahribi kınanmış, deniz, nehir ve dere kenarlarının, ağaç altı
gölgeliklerin ve dinleme yerlerinin kirletilmesi hadislerle yasaklanmış ve dinimizde mekruh sayılmıştır.
"Hiçbir Müslüman yoktur ki, o bir ağaç diksin veya tohum eksin ve onun meyvesinden ve
mahsulünden insan, kuş, kurt yesin de kendisine sevap yazılmamış olsun.”108
"Kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz" mealindeki hadislerin teşvik etmesi ve
Kur'anın yüzlerce ayette tohumlardan, ekinlerden, ağaçlardan, bahçelerden, bitkilerden ve meyvelerden
bahsetmesi dinimizin doğal güzelliklere verdiği önemin en açık göstergesidir.
"Hem "Hiçbir şey yoktur ki O Allah'ın övülmesine ve yüceltilmesine vesile olmasın, Rabbımızın
rahmet ve kudretini hatırlatmasın" mealindeki ayetlerin bildirdiği gibi hiçbir şey boşuna yaratılmamıştır.
Canlı ve cansız her şey mutlaka bir vazife için vardır. Ağaçların rasgele kesilmesi, hayvanların öldürülmesi
çevrenin denizlerin göllerin kirletilmesi kısaca doğanın dejenere edilmesi başta insanların, gelecek kuşakların
ve bütün canlıların haklarına bir zulüm ve günah olduğu gibi Cenabı Hakkın Kudret ve sanat eserlerine karşı
da bir tecavüz ve terbiyesizliktir.
Mahir ve meşhur bir ressamın çok kıymetli sanat eseri olan tablolarının sergilendiği bir salona girip
duvarlardaki resimleri kırıp parçalamak, tabiattaki tahribattan çok daha hafif bir barbarlıktır… Kurtların,
kuşların, böceklerin yuvalarını dağıtmak!.. Dünyanın akciğerleri olan ormanları sorumsuzca yakmak, kırmak,
kurutmak!.. Milyonlarca balığı ve deniz hayvanını öldürecek ve zehirleyecek şekilde denizleri ve nehirleri
kirletmek, işte ancak batılıların ve batı kafalıların yapabileceği bir vahşet ve medeni bir cinayettir! Yoksa
Somali'de yüz binlerce Müslüman acından ölürken... Bosnalı Müslümanlar çaresizlik içinde kıvranırken…
Türkiye'nin Güneydoğusunda insanımız kan ağlarken... Keşmir'de Müslümanlar Hindularca katledilirken...
Bazı çevre meraklısı münafıkların Karette Karette kaplumbağalarını korumak için dünya çapında
kampanyalar başlatmaları sadece bir fantazidir ve göz boyamadır.
Evet şu gerçeğe samimiyetle inanalım ki yalnız dünya Müslümanlarının ve bütün insanlığın
değil, aynı zamanda dünyanın doğal dengesinin, tabii güzellik ve özelliklerinin, bütün bitki ve canlı
türlerinin kurtarılması ve korunması da yine ancak Adil Düzen'le mümkün olacak ve her şey ancak bu
sayede huzura ve hürriyete kavuşacaktır. Zira İslam'la insan, insanla tabiat, tabiatla evren ahenkli bir
bütün oluşturmaktadır. İşte yıllardır batıl ve bozuk zihniyetlerin kahrını çekiyoruz ve kıvranıyoruz.
Evet adaletsiz hayat cehennemdir. Huzurdan ve hürriyetten mahrum bir dünya zindandır!..

 ADİL DÜZEN'DE TURİZMİN CANLANDIRILMASI:
Adil Düzen; tabii hayat sistemi ve insanlığın saadet ve adalet projesidir. Bunun içindir ki, her
konuda olduğu gibi turizm (seyahat) hususunda da teşvik edici ve düzenleyici kurum ve kurallar
getirmiştir.
Gerek ilim öğrenmek ve bilgi edinmek gerek tabii güzellikleri seyretmek, gerek ibret ve hikmetle tarihi
kalıntıları gezip görmek, gerek Hac gibi mukaddes ve mübarek yerleri ziyaret etmek, gerek tebliğ ve davet
için gitmek, gerek dinlenmek ve stres gidermek ve gerekse uzaktaki akraba ve arkadaşlarıyla görüşmek
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(sıla-i rahim) etmek için yapılan yolculukların hepsi "seyahat" kavramı içinde değerlendirilebilir. Hatta ticaret
yapmak ve daha iyi hayat şartlarına kavuşmak için çıkılan yolculuklar da bu anlamda ele alınabilir. En başta
dinimizdeki Hac emri, çok amaçlı bir ibadetin uzun ve anlamlı bir ziyaretin disiplinize edildiği ve seyahatin
(turizmin) kurum ve kurallar haline getirildiği bir olaydır.
"İnsanlar içinde Haccı ilan et (Hac organizelerini tertip ve teşvik et). Gerek yaya olarak gerekse
çok uzak yollardan (çeşitli) binekler (kullanarak) sana gelsinler de kendileri için (bu seyahat ve
ziyaretten dolayı maddi ve manevi) nice faydalara şahit olsunlar."109

ayetleri bu gerçeği ifade

etmektedir.
"Her kim (insanlığa yararlı ve hayırlı olacak) bir ilmi öğrenmek üzere evinden ayrılıp çıkarsa, o
geri dönünceye kadar Allah yolundadır.”110
"Kim ilim öğrenmek için yola çıkarsa, Cenabı Hak ona cennet yolunu kolaylaştırır"

111

gibi

hadisler de ilim, eğitim ve araştırma amacıyla yapılan yolculukların teşvik edildiğini göstermektedir.
"Yeryüzünde hiç gezip dolaşmadılar mı ki kendilerinden önceki kavimlerin sonlarının nasıl
olduğunu görsünler. Ki onlar (bunlardan her bakımdan) daha güçlü idiler. (İşte o geçmiş
medeniyetlerin ve milletlerin bu harabelerine baksınlar da) ne göklerde ne de yerde Allah'ı aciz
bırakacak hiçbir şey olmadığını (bilsinler)”112 ayetleri de tarihi kalıntıları ve harabeleri, antik kentleri ve
eserleri gezip görmek, bunları ibret ve hikmetle seyretmek ve bugünkü halimizi ona göre değerlendirmek
hususunu bizlere ders vermekte ve bu amaçlı turizmi teşvik etmektedir.
"Sizden önce de (sünnetullaha uygun) nice olaylar gelip geçti. Yeryüzünde gezip dolaşın da
(Allah’ın hüküm ve haberlerini) yalanlayıcıların ve isyankar mücrim kulların sonlarının nasıl olduğunu
görün”113 mealindeki ayeti kerimeler bu tür gezilerin gerektiğini haber vermektedir.
"(Müslümanların) küçük büyük bir masraf yapmaları, (cihat ve davet amacıyla) bir vadiyi geçip
yürümeleri, mutlaka onların lehine (sevap hanesine) yazılır ki, Allah onları yaptıklarının en güzeliyle
mükâfatlandırsın"114 ayeti de tebliğ, irşat ve cihat maksadıyla yapılan gezi ve seyahatleri övmektedir.
Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin "Mü'minin seyahati, Cihattır." mealindeki hadisi şerifleri
"mü'minler, insanları İslam ile tanıştırmak, Hakkı ve adaleti hâkim kılmak amacıyla, yani ancak hayır
ve hizmet maksadıyla gezip dolaşırlar" anlamına geldiği gibi, "Ziyaret, ticaret, seyahat ve istirahat gibi
çeşitli vesilelerle yapılan her türlü gezi ve yolculuk sırasında, müminler Hakkı ve Batılı tanıtmak ve
adaleti hâkim kılmak için herkese ve her yerde tebliğ, tanışma ve dayanışma görevini yerine
getirmeye çalışırlar" şeklinde de anlaşılabilir.
İşte bütün bu hayırlı ve yararlı neticeleri içindir ki "seyahat edenler övülmüş"115 kolay yolculuk
yapabilmemiz için "Karada ve denizde (ve havada) yürüme imkânlarının lütfedildiği bildirilmiştir."116
Dinimizde hem seyahati Müslümanlara kolaylaştırmak hem de cazip kılmak için yolculuk (seferi)
halinde su bulunmadığı veya çok pahalı olduğu durumlarda gusül ve abdest için toprakla teyemmümün
yeterli sayılması, 4 rekatlı farzların iki kılınması, oruçların kaza edilmek üzere bozulması, ayağa giyilen
mestlerin 3 gün boyunca çıkarılmaması, binek üzerinde namazların ifası gibi ruhsatların ve kolaylıkların
sağlandığını, bu amaçla kervansaraylar ve lokantaların yapıldığını ve yaygınlaştığını ve seyyahlar (turistler)
için her türlü emniyet ve istirahat tedbirlerinin alındığını görüyoruz ve bundan asırlarca önce son derece ilmi
ve gerçekçi seyahatnamelerin yazıldığını biliyoruz.
"Sadakalar (zekât vergileri) Allah’tan bir farz olarak, ancak fakirlerle düşkünlere, onlar üzerinde
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çalışan memurlara, kalpleri (İslam’a) ısındırılacak olanlara, kölelik ve esaret altında bulunanlara, (her
türlü) borçlulara, Allah yoluna (cihada) ve yolcuya mahsustur..."117 ayetindeki İbni Sebil = yol çocuğu
kavramı genel ve geniş anlamda turistik trafiğe de işaret eder. Turistik amaçlı yol, köprü, otel, lokanta inşası,
yol ve trafik emniyet teşkilatı, seyahat acentaları ve yolcu taşımacılığı için yapılacak harcamaları içine alır. 118
Hatta “misafirlik üç gündür” hadisini esas alan atalarımız yolcuları ve turist olanları üç gün bedava
ağırlayacak misafirhaneler cinsinden kurumlar oluşturmuşlardır.
Evet her konuda olduğu gibi Turizm (seyahat) konusunda da en gerçekçi ve her zaman geçerli olan
temel kurum ve kuralları Adil Düzen getirmiş ve çeşitli vesilelerle bunu teşvik ve disiplinize etmiştir.

 DÜNYA VE DOĞANIN KİRLETİLMEKTEN KURTARILMASI:
Su, hava, toprak ve canlı kirleniyor; Dünya ölüyor!.. Bu nedenle acil tedbirler gerekmektedir.
Çağımızdaki ‘sanayi toplumu’ ve ‘modern hayat’ dünyasında pislik sadece insanlardan ve hayvanlardan
dışarıya atılmamaktadır. Onlardan çok daha fazla ve çok daha kötü olarak ‘sanayi artıkları’ çevreyi
kirletmektedir.
1. Sanayi tesislerinin bacalarından havaya kötü gazlar atılmaktadır. Bunlar rüzgâr vasıtasıyla her
tarafa götürülmekte ve yağmurlarla yere inmekte, bitki köklerinden veya midelerden canlıların bedenlerine
girmektedir. Hava o kadar bozuluyor ki, insanı bırakın, hayvanlar ve bitkiler bile yaşayamaz duruma
gelmektedir.
2. Sanayi sıvı artıkları da sulara katılmaktadır. Sular başka bitkilerin kökleri ile canlılara girmekte,
onları yiyenler de zehirlenmektedir. Denizlerde dahi havadan daha beter bir şekilde su kirlenmektedir.
3. Naylon ve lastik gibi çürümeyen maddeler çevreye atılmakta, ayrıca diğer katı atıklarla toprak
da zehirlenip bozulmaktadır. Havayı teneffüs eden bitkiler çürüyünce zehirlerini oraya akıtıp dökmektedir.
4. Nihayet, suni gübre, ilaçlama, gen aktarma ve radyoaktif atıklarla tüm canlılar yozlaşıp, asli
özelliği ve güzelliği kaybolmaktadır.
Hâsılı, sanayileşmeden önce SU, HAVA, TOPRAK ve CANLI kirli değilken, şimdi bunların hepsi
kirlenmektedir. İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler başta olmak üzere, tüm canlılar âlemi sağlığını ve hayatiyetini
kaybetmektedir. Dünyamız yavaş yavaş ölmektedir…
Bir Fransız çevre bilimi profesörü, Almanya’daki bir bilimsel toplantı sonrasında bize demiştir ki;
“Dünyadaki kirlenme böyle devam ederse, 100 seneden sonra, 200 seneye varmaz, belki de
bütün dünyada canlı hayat kalmayacaktır. Dünya ölüyor!.. Sizin, insanlığın bu sorununa bulabildiğiniz
bir çare ve çözüm var mı?..”
Bu teşhis ve tespitleri yaptıktan sonra, şimdi bunlara nasıl bir çare, çözüm ve tedavi bulacağız?
1- Bunun için ‘AR-GE merkezleri kurup araştırmalar yapılmalıdır.
2- Araştırma sonuçlarına göre uygulamaya yönelik ortak yatırımlar başlatılmalıdır.
3- İnsanlarımız bu konuda eğitilmeli ve iyi bir çevre bilincine kavuşturulmalıdır.
4- Bütün bunlardan sonra da, en iyi şekilde otokontrol sistemi kurulmalıdır.
Batı dünyasında ‘tekel ekonomisi’ vardır, ‘büyük işletmeler’ vardır. Çevre ile ilgili bu çalışmaları
onlar yapmaktadır. Koyulan zorlayıcı kanunlarla da orta ve küçük üreticileri yani işletmeleri devreden
çıkarmışlardır. Onların sisteminde çevre kirliliğine karşı alınması gereken tedbirleri büyük firmalar almaktadır.
Türkiye’de ‘orta ve küçük esnaftan’ bu çevre çalışmalarını yapmalarını istemek, onları iflas
ettirmek anlamındadır. Çünkü, bugünkü şartlarda onlardan yapmaları mümkün olmayan imkânsız bir şey
isteniyor. Onlar da bunu yapamıyor. Yapamayınca, çevre felâketi adım adım geliyor…

O halde, bu durumda ne yapılmalıdır? Çevre felâketinin çare ve çözümü nasıl
bulunacaktır?
Gelin, İstanbul esnafı veya bulunduğumuz şehir esnafı olarak, yaptığımız cirodan %1’ini ‘çevre
kirliliği’ sorununun çözüm araştırmalarına ve uygulama projelerine ayıralım. Biz küçük ölçekli esnaf
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olarak, orta ölçekli esnaf olarak kalalım; ama ‘çevre kirliliği’ sorununa karşı, güçlerimizi birleştirerek
‘ortaklık sistemi’ çerçevesinde ‘büyük işletme’ gibi davranalım. Hemen diyeceksiniz ki;
“Türkiye’de para toplanır ve yerine harcanmadan hortumlanıp yenir, yok edilir! Bizdeki yöneticiler onu
değerlendiremezler! Sorun çözülmez. Biz sadece verdiğimizle kalırız!..”
Bu sorunun cevabı ve meselenin çözümü için şöyle bir mekanizma önerilebilir:
1. Öyle bir ortaklık sözleşmesini size getirelim ki; çalmak isteyenler çalamasınlar, hortumlayıp
yok etmek isteyenler bunu yapamasınlar. Sistem ve mekanizma ânında yolsuzluk ve suiistimalleri
tespit edip devre dışı bıraksın. Yani yeni ve etkin bir otokontrol sistemi geliştirmeliyiz.
2. İşe küçükten başlayacağız, kenardan başlayacağız. Başarılı olursak genişleteceğiz. Küçükten
başlamak demek; ya az ortakla başlamak demektir, ya da yüzde bir değil de, binde bir ile başlamak
demektir. Başardıkça çalışmamızı genişletiriz veya büyütürüz.
3. Ortaklar temsilcilerini her zaman değiştirebilecekler. Temsilcileri aracılığı ile işletmeyi
kontrol edip denetleyebilecekler. Yeter sayıda temsil ettiği ortak kalmayınca, temsilcinin temsilciliği
bitecektir.
4. Ortaklığa girme ve çıkma serbest olacaktır. Çok az katkıda bulunanlar katkılarını
durdurabileceklerdir. Bu uygulama, bu teşebbüslerin denetimi olacaktır. Böylece halkın desteğini
çekmesiyle işletme de kapanıp sona erecektir.
“Ya zarar edersek?” diyebilirsiniz. Zarar etmeyi göze almadan hiçbir iş yapılamaz. Zarar etmeyi
araştırmaya, yani ‘AR-GE / Araştırma Geliştirme’ çalışmasına sayacaksınız. Çünkü bu yapılan yeni bir
denemedir ve her halükârda bu çalışmadan bir şeyler öğrenilebilir.
Ahlaki Kirlenme Ürkütüyor!
Uluslararası Saydamlık Örgütü’nün 2005 yılı için açıkladığı “Küresel Yolsuzluk Raporu” ile birlikte
dünyanın pek çok ülkesini kanser hücresi gibi saran yolsuzluk illeti yeniden gündeme geldi. Uluslararası
Saydamlık Örgütü, dünya genelinde kabul görmüş organizasyonların yayınladığı araştırma raporları başta
olmak üzere çeşitli kaynaklardan topladığı bilgi ve belgeleri değerlendirerek her yıl yolsuzluk raporu
yayınlıyordu. 2001 yılında yayınlanan küresel yolsuzluk endeksinde Türkiye 3.6 puanla 54. sırada yer
alıyordu. 2001 yılı raporuna göre Brezilya, Bulgaristan, Kolombiya, Uruguay ve Kosta Rika bile Türkiye’den
daha iyi durumda gözüküyordu. 2005 yılı küresel yolsuzluk raporunda ise Türkiye 146 ülke arasında 77.
sırada yer alıyordu. Türkiye, Mısır, Benin, Mali ve Fas ile aynı sırayı paylaşıyordu. En az yolsuzluk yapılan
ülkelerin başında 2001 yılında olduğu gibi 2005 yılında da yine Finlandiya, Yeni Zelanda, Danimarka,
İzlanda, Singapur, İsveç ve İsviçre geliyordu.
Yolsuzluğun ekonomik, sosyal ve siyasal maliyetleri
Yolsuzluk sadece ekonomik alanda değil, sosyal ve siyasal hayatta da önemli tahribatlara yol
açmaktadır. Yolsuzluklar, kaynak tahsisinde kamu yararı yerine politik ve kişisel çıkarların ön plana
çıkmasını, verim kayıplarının artmasını ve yatırımcı yabancı sermayenin kaçmasını doğurmaktadır.
Sosyal açıdan ise; yolsuzluk hukuk sistemine ve devlete olan güveni sarsmakta, ahlaki değerleri
çöküntüye uğratmakta, gelir dağılımının bozulmasına yol açmaktadır. Yolsuzluk siyasal açıdan da
önemli tahribatlara neden olmakta, hukuk devletinin temel ilkesi olan eşitlik ilkesi çiğnenmekte,
demokrasinin şeffaflık unsuru gözardı edilmekte, kamu idaresinin vatandaşa hesap verme
sorumluluğu zedelenmekte, başarısız olan iktidarların yasal olmayan biçimde ekonomik güç elde
ederek iktidarda kalma süreleri uzamaktadır. Görüldüğü gibi yolsuzluk, basite alınabilecek bir sorun
sanılmamalıdır.

Ülkelerin

maddi

ve

manevi

açıdan

tahribata

uğramasına

neden

olmakta,

demokrasinin işleyişini zorlaştırmaktadır.
Uluslararası kuruluşlar da yolsuzluğun pençesinde
Yolsuzluk sadece ülkelerde değil uluslararası kuruluşlarda ve dünyanın dört bir yanına adeta ahtapot
gibi yayılmış olan çok uluslu şirketlere de yapışmıştır. Uluslararası kuruluşlardaki yolsuzluklar, küresel
sisteme zaten az olan inancı, iyice zayıflatmıştır. Küresel yolsuzluk raporunda uluslararası kuruluşların
özellikle inşaat ve yardım alanında karıştığı yolsuzluklara rastlanmaktadır. Raporda Irak’ta büyük şirketlerin
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yürüttüğü projelere değinilmekte ve “çok acil önlemler alınmazsa, Irak’taki uygulamalar tarihin en büyük
yolsuzluk skandalı olabilir” uyarısı yapılmaktadır.
Savaş bile yolsuzluk akbabaları için fırsat olmakta, yakılıp yıkılan yerleri yeniden yapmaya talip
olan büyük şirketlerin bir süre sonra yolsuzluk batağına saplandıkları anlaşılmaktadır. Uluslararası
kuruluşların dünya genelinde felaket bölgelerine yaptıkları yardımlarda da sıklıkla yolsuzluk iddiaları
ile karşılaşılmakta, depremzede ya da Afrika’da açlıkla boğuşan bir çocuğun rızkına rahatlıkla el
uzatılmaktadır.
Küresel Sistemin Vicdanı Kalmamıştır!
Yolsuzluk hastalığını, faturayı sadece kişilere yükleyerek açıklayamayız. Yolsuzluk hastalığının
temelinde “küresel sistemin adaletsiz altyapısı” yatmaktadır. Küresel sistemin “eşitlik duygusu” yoktur
ve “herkesin insan onuruna yakışır şekilde yaşama hakkı olduğu” fikrine inanılmamaktadır. Küresel
sistem “güce” inanmakta, güçlüden yana tavır almaktadır. Küresel sistemin vicdanı yoktur, onun için aç
çocuğun rızkına el uzatmakta, savaştan çıkmış insanlara yapılan yardımlara göz koymaktadır. Adaleti tesis
etmeden, yolsuzluğu önlemek mümkün değildir. Küresel yolsuzluğun panzehiri, gelir dağılımında ve
yönetimde adaleti sağlamaktır.119
Siyonist Amerika, sosyal kanserleşmeye yol açıyor!
Bir canlının bünyesinde kanser nasıl oluşur? Kanserojen bir madde etki yapar, bu etki ile vücudun
sağlam hücresi, biyolojik yapıya isyan ederek, diğer hücreleri ve vücudun diğer organları aleyhine, nizam dışı
büyümeye başlar ve kanserleşir, neticede o organizmayı yer bitirir. Gezegenimizdeki hukuk sistemleri de
eksiği fazlası olmakla berâber, İnsan Hakları konusunda önemli sayılacak gelişmeler kaydetmiş, İnsan
Hakları Evrensel Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları anlaşmalarıyla, kanun devleti, hukuk devleti ve
hukukun üstünlüğü aşamalarından geçerek insanlığı 21’inci yüzyıla taşımış olan canlı organizma gibidir.

Ancak bu asrın eşiğinde, bu organizma tehlikeli bir kanser hastalığına yakalanmıştır.
Bu hastalık bilindiği gibi şöyle başlamıştır:
Önce, Amerika’daki “ikiz kuleler” vuruldu. ABD Başkanı Bush, bu fâcia karşısında ilk beyanatında,
“Bu olayın fâillerini araştırıp bulacağız, onları yargılayıp lâyık oldukları cezalara çarptıracağız” diyerek insan
haklarının, hukuk devletinin ve hukukun üstünlüğünün gösterdiği normal yoldan gidileceğini ifâde etti.
Bu aşamada görüldüğü gibi, insan haklarının kanserleşmesi gibi bir belirti yok idi. Fakat ABD eski
dışişleri bakanlarından Kissinger, Bush’a adeta komut verir gibi sert bir çıkış yaptı:
– Düşünme Vur... Dedi. İşte bu komutla işler çığırından çıktı. Eğer Bush, Siyonist Kissinger’in
talimatına uymayıp ciddi bir devlet adamına yakışacak şekilde hareket etmiş olsaydı dünyamız medeniyet
yolunda geriye gitmeyip ileri gidecekti. İnsanlık bu akıbeti meçhul, kanlı badirelere sürüklenmeyecekti. Ama
tam tersine Bush; hak, hukuk, adalet, hukukun üstünlüğü prensiplerini çiğnedi. Tetkiksiz, tahkiksiz,
yargılamasız, önce Afganistan’ı vurdu, sonra hiçbir haklı sebep olmadığı halde Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nı
da hiçe sayarak Irak’ı işgal etti, yüzbinleri aşkın masum Müslümanın kanına girdi ve hala zulüm devam
ediyor.
İşte bu olay insanlığın müşterek eseri olan hukukun kanserleşmesi olayıdır. Bir kanser
hücresinin vücudun biyolojik yapısına isyan ederek, o yapıyı tahrip etmesi, yiyip bitirmesi ne ise,
buna benzer bir tehlikenin insan hakları genelinde ortaya çıkmasıdır. Maalesef Siyonist güdümlü ABD
yetkilileri: “Biz bu operasyonları, herkese demokrasi ve insan hakları getirmek için yapıyoruz”, diye
insanlığı aldatmakta ve ahmak yerine koymaktadır.
Tekrar ediyoruz bu kanserleşme olayı, yalnız Ortadoğu ülkeleri için değil bütün insanlık için
mutlaka önlenmesi gereken bir marazdır. İnsanlık âlemi bu bakımdan 21’inci asrın başında büyük bir
imtihanla karşı karşıyadır. İnsanlığın kurtarılması, insan haklarının ve hukukun üstünlüğünün tekrar
sağlanması ve Adil Düzen’in dünyaya egemen kılınması kaçınılmazdır. Bu yapılmadığı takdirde,
insanlık, insan hakları ve hukukun üstünlüğü konusunda, daha önce elde ettiği bütün kazanımlarını
yitirmiş olacaktır.
119

Milli Gazete / 30 03 2005 / Abdullah Özkan

153

Amerika ve taraftarlarına göre? “Dünya iki cepheye ayrılmıştır, bizden yana olanlar vardır,

karşımızda olanlar vardır.”
– “Yani hiç araştırmayacağız, kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız, haklı kimdir haksız kimdir,
terörist kimdir, masum kimdir, ayrım yapmayacağız. Kimden şüphelenirsek onu derhal vuracağız, ülkeleri
yakıp yıkacağız!”
Bu ne demektir? Biz, teröristlerin metotlarını gözü kapalı uygulayan bir ilkel ve kör kuvvetiz, demektir.
Guantanamo, esir ve işkence kampı, bu kanserleşmenin bir örneğidir. O nedenle, bu kontrolden çıkmış olan
gidişata mutlaka dur denilmelidir. Mutlaka hukukun üstünlüğü sağlanmalıdır. Zira bilindiği gibi, bir kişinin
haksız olarak öldürülmesi, bütün insanlığın öldürülmesi hükmündedir.

‘Kumar ekonomisi ülkeyi batırıyor!
Farz ediniz ki, Anadolu’nun bir şehrinden 10 000’er TL’si olan 100 genç İstanbul’a gelmiş, bir iş
kurmak istiyor. 10 000 TL ile İstanbul’da bir iş kurulamaz. Bunlar hep birlikte ‘ne yapalım?’ diyorlar ve bu
meseleyi çözüme kavuşturmak için düşünmeye başlıyorlar. Onar bin liramızı birleştirelim, bir milyon TL
sermayemiz olur, bununla yüz kişiyi çalıştıran bir iş kurabiliriz, kararına varıyorlar. Misal olarak söylersek,
bunun 500 bin lirası ile bir arsa bulup, 500 bin lira ile de doğrama makineleri ve taşıma araçları alıyorlar. Tek
odalı ve mutfaklı, 2000 dolara mal olan bahçe tipi küçük ‘ahşap dinlenme evleri’ üretmeye başlıyorlar.
Başlangıç olmak üzere 100 kadar ev yapıyorlar. Sonra bir ‘dinlenme yeri’ yani ‘tatil sitesi’ ile anlaşıp bu
evleri orada kuruyorlar. Böylece ‘ahşap dinlenme evleri işletmesi’ni kurmuş olurlar.
Böyle bir işletme seri olarak çalıştığı zaman, 100 kişiye çok kolaylıkla istihdam imkânı sağlayabilir.
Başka bir iş üzerinde de anlaşmış olabilirler. Mesela, hayvancılık yaparlar, tarım üretimi yapabilir, herhangi
bir üretim atölyesi açabilirler...

Her ne ise; diyelim ki bu 100 kişi ittifakla şuna karar verdiler:
“Biz bu paralarımızı birleştirmezsek, her birimizin tek başımıza iş bulmamıza veya iş kurmamıza imkân
yoktur. Paralarımızı bir ortaklıkta birleştirirsek, işimiz yüzde seksen garantili gibidir...” Bu durumda sorun
nasıl çözülebilir? Bu sermaye ile neler yapılabilir?
Bunun üzerinde tartışmaya başlıyor ve ikiye ayrılıyorlar; 1- Millî Görüşçü Adil Düzenciler, 2-Mandacı
Lâikler.
MANDACI LÂİKLER şöyle bir öneri getiriyor ve diyorlar ki;
“Gelin ‘kumar’ oynayalım. Yazı tura atalım. Yahut tavla zarı kullanalım. Parası biten devreden
çıksın. Kim kumarda kazanırsa, en son bütün parayı kim toplarsa, o iş kursun ve bizi de işçi olarak
çalıştırsın…” Bazıları; “Ya parayı toplayan kişi iş kurmazsa, yahut kurar ama bizi karın tokluğuna
çalıştırırsa, hâlimiz ne olacak?!.” diye soruyorlar ama lâikler bu konuda ısrar ediyor ve ‘bundan başka çözüm
yolu yoktur’ diyorlar.
Millî Görüşçü Adil Düzenciler ise diyorlar ki;
“Gelin bir araya gelip güçlerimizi birleştirelim ve ‘ortaklık’ kuralım. Aramızdan beş temsilci
oluşturalım. Onlardan biri başkan olsun. Biz onar bin liralarımızı bu ortaklığa yatıralım. Ortaklık işi kursun ve
bize iş versin. Ayrıca, ‘sermaye kârı’ da bizim olsun.” Böylece çok makul bir öneride bulunmuş oluyorlar.
Devamında diyorlar ki;
“Biz eğer paramızı kumarda kazanana verirsek, birimiz hariç her şeyimizi kaybetmiş olacağız. Oysa
ortaklıkta hepimizin kazanma şansımız vardır. Kumardaki zengin kişi başarıya veya başarısızlığa ulaştığı
zaman bizim onu denetleme imkânımız yoktur. Ama ortaklıkta ‘denetleme’ yapma ve başarısız yöneticiyi
‘değiştirme’ şansımız bulunmaktadır…”
İşte bugünkü ‘dünya ekonomisi’ bu görüşlerin çarpıştığı bir dünyadır. Amerika’da dünya
ekonomisini yöneten 200 Yahudi aile bulunuyor. Dünyayı kumarhane hâline getirmiş, tüm insanlığı
oynatıp sömürüyor. Sonunda dünyayı teslim alacak, tüm insanlar ‘ortak’ değil ‘işçi’ olacaklardır.
FAİZLİ EKONOMİ tamamen bir kumar oyunudur, ‘hile ekonomisi’dir. Geliri üretime değil, sadece
vergiye ve sömürüye dayanan ekonomi, tamamen bir ‘zulüm ekonomisi’dir. Karşılıksız paraya dayanan
ekonomi “kapitalist kölelik sistemi”dir. Siyonist sermayenin kurduğu “tekel ekonomisi”dir. Türkiye’de
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elli yıldır devamlı olarak oluşturulan krizlerle ülkemiz iflasa ve sefalete doğru gitmektedir.
Pakistan’da olsak, İran’da olsak, Arabistan’da olsak, Mısır’da olsak, fazla endişelenmemize gerek
yoktur. Ama TÜRKİYE ve İSTANBUL’da olanlar üzerinde dünyanın oynadığı oyun, ‘kumar’ oynatıp iflas
ettirmek, sonra ‘açlık ve borçlanma ekonomisi’ ile II. SEVR’i dayatmak suretiyle hepimizi esir etmektedir.

İstanbul ve Türkiye Esnafı İle Tüccarı;
-Ya kanser hastası gibi ‘kumar ekonomisi’ içinde ölümünü sancılar içinde bekleyecek;
-Yahut, “Ortaklık Ekonomisi”ni kabul edip, Adil Düzen’e geçecek ve yeni bir medeniyete öncülük
edecektir.120

120
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ADİL DÜZEN AÇISINDAN DIŞ POLİTİKA HEDEFLERİ
Bilindiği gibi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra siyasî yönden BM, askerî yönden NATO, ekonomik
yönden Dünya Bankası ve IMF gibi teşkilatlar ortaya çıktı. Dünyanın değişik yerlerinden gemilerle
getirilen Yahudiler, kuvvet zoruyla Filistin'e yerleştirilip "İsrail" kuruldu. Güya insanlık böylece
huzura ve barışa kavuşacaktı. Ama beklentilerin hiçbiri olmadı. Ekonomik yönden; fakir ülkeler daha
fakir, zengin ülkeler daha zengin oldu. Gerek ülkeler arasında, gerekse ülkelerin farklı kesimleri
arasındaki gelir dağılımları giderek bozuldu. İşsizlik ve sefalet korkunç boyutlara ulaştı. Açlıktan
ölenler çoğaldı. Milyonlarca insan enflasyon ve geçim darlığı içinde kıvrandı.
Bu zulüm ve sömürü devri sürerken, Batılılar ve arkalarındaki Siyonist patronlar devamlı: "Biz
insanlığa huzur ve hürriyet getireceğiz, saadet ve adaleti temin edeceğiz ama, karşımızda Komünizm
ve Sovyet tehlikesi var, soğuk harp devam ediyor, bu yüzden fırsat bulamıyoruz ve hizmet
yapamıyoruz" deyip durdular. Oysa 1989'da Komünizm iflas ettiği ve Sovyetler dağıldığı halde, tam 25 yıldır,
insanlığın yararına hiçbir girişimde bulunmadılar...

Siyasi yönden de yeryüzüne, barış ve hürriyet geleceğine, tam tersine, savaşlar, sıcak
çatışmalar, anarşi ve terördeki tırmanmalar her tarafı sarmaya ve sarsmaya başladı.
Filistin, Keşmir, Kore ve Vietnam'daki savaşların yaraları henüz kapanmamışken, Irak-İran Savaşı
başlatıldı. Arkasından, faturası Türkiye'ye ödetilen Körfez Savaşı çıkarıldı. Somali işgale uğradı.
Azerbaycan'da, Bosna'da, Çeçenistan’da, Kosava’da, Irak’ta, Libya’da, Suriye’de, Yemen’de ve Arakan’da
tarihin şahit olmadığı katliam ve kahpeliklere seyirci kalındı. Pek çok Müslüman ülkeye, uydurma
gerekçelerle haksız ambargolar uygulandı. Yine bu dönemde geri kalmış ülkelerin dış borçları ve bunların
faiz miktarları korkunç boyutlara ulaştı. Şeytanî bir plân çerçevesinde bütün ülkeler insafsızca sömürüldü ve
insanlık "çağdaş ve demokrat köleler" durumuna alıştırıldı. Ve bütün dünya bu "Yeni Dünya Düzeni"
dedikleri tek kutuplu tahakküm ve zulüm düzenine itaate zorlandı.

Gizli Dünya Devleti (GDD) diyebileceğimiz bu sömürü saltanatının sahipleri ise, şeytani
düşüncelerden yola çıkarak yazılan ve Hz. Musa'dan çok önceleri hazırlanan KABBALA kitabına
göre "Bütün ırklardan üstün yaratıldıklarına ve dünyanın tek hâkimi olacaklarına" inanan ve bu
batıl ideolojiler doğrultusunda Tevrat ve İncil'i elleriyle bozan Siyonistlerdir. Bunlar Amerika'nın
keşfinden sonra oradan getirdikleri altınlarla büyük gemiler inşa edip uzak denizlere
yönelmişler, Afrika, Asya ve Amerika'nın pek çok ülkesini işgal etmişler, halklarını köleleştirmiş,
zenginlik kaynaklarını insafsızca sömürmüşlerdir. Bizim tenkidimiz, samimi ve istikametli
Yahudilere değil, Siyonist ve emperyalist zihniyete yöneliktir.
Bunların sonunda Avrupa'da sermaye birikimi arttı, Sanayi Devrimi yaşandı... Faize dayalı kapitalist
sistemin yerleşmesiyle Siyonist çevreler astronomik paralara ve servetlere kavuştular ve dünya ekonomisini
ele geçirip insanlığı sömürmeye başladılar. Ekonomik servete sahip olan Siyonistler, siyasete yön vermeyi ve
ülke yönetimlerini ele geçirmeyi de başardılar. Büyük sanayi kuruluşlarını, medya organlarını ve büyük haber
ajanslarını kontrollerine aldılar. Zamanla hukuk ve avukatlık merkezleri ve stratejik araştırma enstitüleri
kurdular. Pek çok ülkede merkez bankalarının ve finans kurumlarının başına oturdular. Ve bütün insanlığı
huzura ve refaha hasret bıraktılar.
Evet, yeryüzündeki bütün bu haksızlık ve huzursuzlukların, öyle kendi kendine ve tesadüfen
oluşmadığını, bir takım gizli güçlerin planlayıp uyguladıkları sinsi programlar sonucu ortaya çıktığını
artık kabullenmemiz gerekir. İşte Gizli Dünya Devleti dediğimiz bu Siyonist saltanatının anatomisini,
yani vücut yapısını çok iyi bilmek, bu insanlık bünyesinin kanserini teşhis ve tedavi etmek için
oldukça önemlidir.
Bakınız bugün dünyanın herhangi bir yöresinden seyahat için uçak bileti alacak yolcuların ödediği
ücretin %9'u IATA denen Siyonist kuruluşa gitmektedir. Bu haraç ödenmeyince hiçbir uçak hiçbir
havaalanına inememektedir. Bu türden tüm uluslararası kuruluşlar maalesef Gizli Dünya Devleti'nin
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kontrolündedir ve tüm IATA payları Siyonizm’e gitmektedir.
Bunun gibi gemilerin uluslararası denizlerde sefere çıkabilmeleri için yolculuğa elverişli olduğunu
gösteren LYOD belgesi için ödenen paralar, yine GDD'nin kasasına girmektedir. Ve yine bir ülkeden başka
bir ülkeye parayı yollamak isteyenler, bu parayı mutlaka Amerikan Expres Bank veya Chase Manhatten
Bank üzerinden göndermek ve % 1 ile %5 arasında komisyon ödemek zorundadır ve bu bankalar da Siyonist
merkezlerin elindedir.
Devletler, gelişmiş ülkelerden borç para almak istediklerinde ise, mutlaka aracı ve kefil kurum olan
Dünya Bankası ve IMF'ye başvurmak ve onlara büyük miktarda "Hizmet Ücreti" yatırmak durumundadır ve
bu kuruluşlar da Siyonizm’in GDD'nin güdümündedir. Velhasıl spordan sanata, tiyatrodan ticarete,
üniversitelerden istihbarat örgütlerine, basın-yayın kuruluşlarından, sanayi merkezlerine kadar dünyaya yön
veren etkili ve yetkili kurum ve kuruluşlar maalesef Siyonist sömürü merkezlerinin hâkimiyetindedir.
Ve işte bu gerçekleri dile getirdiği ve Adil Bir Dünya Düzeni'ni hedeflediği için Milli Görüş ve
Erbakan düşman seçilmiştir. Ve bu yüzden Milli Görüşü uygulayan ve Adil Düzene geçiş hazırlığı
yapan Refah-Yol dış güçler ve içteki işbirlikçiler tarafından asla hazmedilememiştir. Hatta, sırf İslami
kimliği ve tarihi kökeni yüzünden, geçmiş hükümetlerin yıllardır yalvarmalarına ve her türlü hakaret
ve hıyanetlerine katlanmalarına rağmen, Türkiye Ortak Pazar'ın ve Avrupa Birliği'nin kapıcılığına bile
reva görülmemiştir.
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TÜRKİYE'NİN DÜNYADAKİ KONUMUVE
KUTLU GELECEĞİ
Şirket, cemiyet (dernek-parti) ve devlet gibi birimler, bir insanın büyütülmüş şekilleri olarak
düşünülebilir. Tembel, pısırık ve dağınık bir insanın, şahsi ve ailevi hayatında huzursuz olacağı ve
onursuz yaşayacağı gibi, aynı korkak ve kararsız psikolojiye sahip şirket ve devletlerin, her bakımdan
geri kalacağı ve asla güven ve saygınlığını koruyamayacağı da bir gerçektir. Ve zaten yeryüzünde iki
çeşit devlet varlığı kabul edilmektedir: 1- Bağımsız (aktif ve etkin) devletler, 2- Bağımlı (reaktif ve
edilgen) devletler,
1- Bağımsız ve Aktif Devletler, başka ülkeleri de etkileyecek ve kendi inandığı ve arzuladığı
değerlerin hâkim olduğu bir dünyayı şekillendirecek stratejiler hazırlar ve uygularlar. Uzun vadeli ve geniş
çerçeveli (evrensel) program ve projeler peşinde olurlar.
2- Bağımlı ve Edilgen Devletler ise; devamlı ve sadece kendi iç sorunlarıyla boğuşup dururlar.
Büyük bildikleri -daha doğrusu gözlerinde büyüttükleri ve büyülendikleri devletlerin himayesi ve himmetiyle
yaşayabileceklerine inanırlar. Bugün BM'yi oluşturan 180 kadar devletin maalesef büyük çoğunluğu bu
sınıftandır.
Türkiye ise hem tabii coğrafyası ve dünyanın merkezinde bulunması, hem tarihi mirası ve büyük
bir kültür birikimine sahip olması, hem de potansiyel imkânları ve talihli fırsatları bakımından
bölgesel ve evrensel politikalar üretmesi ve yürütmesi gerekirken, maalesef bugüne kadar pasif ve
pısırık bir tavır takınmış ve tıkanıp kalmıştır.

Ama Milli Görüşle Türkiye yeniden atağa kalkmıştır ve şu geçici ve kısa süreli
engelleme gayretleri de sonuçsuz kalacaktır. Tabi Türkiye'nin daha atak ve etkin politikalar
izleyebilmesi için:
a) İnançlı ve istikrarlı bir siyasi iktidara sahip olması,
b) PKK ve Hizbullah gibi terör sorununu çözüme kavuşturması,
c) Ekonomik çıkmazdan ve çaresizlikten kurtulması,
d) Ülkede temel insan hak ve hürriyetlerini ve iç barışı mutlaka sağlaması,
e) Bütün bunlar için de, öncelikle bilgi, birikim ve beceri yönünden örnek ve yüksek bir beynin iş
başında bulunması gerekir.
Ve şimdi "Türkiye'nin Ortadoğu'da, Balkanlar' da, Kafkasya'da ve Orta Asya da' ki misyonu (tarihî
ve tabiî görevi ve konumu) ve dünyadaki yeni vizyonu (görüşü ve bakış açısı) ve sorumluluğu nedir?
konusuna gelelim.
TÜRKİYE'NİN SORUMLULUĞU

Tabii ve tarihi şartlar ve önümüze çıkan bazı şanslı imkânlar Türkiye'ye önemli
sorumluluklar yüklemektedir.
1-Türkiye, hem Asya ile Avrupa arasında, hem de kalkınmış kuzey yarım küre ile geri kalmış güney
yarım küre ortasında, her bakımdan bir köprübaşı ve buluşma noktasıdır.
Öyle ise Doğu ülkeleriyle Batı dünyasını, hem siyasî, hem ekonomik, hem de sosyal ve kültürel yönden
buluşturmak ve barıştırmak, Türkiye'nin tabii ve tarihi görevi sayılmalıdır.
2- Ve özellikle İslam alemiyle Hıristiyan aleminin arasındaki kırgınlık ve kışkırtmaları, diyalog ve
dayanışmaya dönüştürmek ve insani değerler etrafında karşılıklı saygı ve anlayış ortamını gerçekleştirmek
de Türkiye'nin şansı ve fırsatıdır.
3- Kafkasya ve Orta Asya'daki Türki Cumhuriyetler'in her bakımdan kalkınması, buralardaki petrol,
doğalgaz gibi madenlerin ve tarımsal potansiyelin, bölge halkının ve insanlığın yararına kullanılması için,
Türkiye, Batı ülkeleriyle ortak yatırım ve yardımlaşma konusunda da kilit ülke durumundadır. Ve özellikle iki
yüz milyar varil gibi muazzam bir rezerve sahip olduğu anlaşılan Hazar Petrollerini, ABD ve Rusya ittifakını
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kullanarak ele geçirmek ve sömürmek isteyen Siyonist merkezlere karşı, hem teknolojik yatırımların ve
üretimin artırılmasında, hem de Bakü - Ceyhan boru hattıyla bu petrolün Dünya pazarlarına taşınmasında,
Türkiye batılı ülkelerle Azerbaycan arasında öncülük ve arabuluculuk yapmak zorundadır.
4- Türkiye, Rusya'nın da hür dünya ve bölge için bir tehdit ve tehlike unsuru olmaktan çıkarılıp, insanlık
aleminin uygar ve uyumlu bir üyesi haline sokulmasında da etkin bir rol üstlenecek ve Rusya ile ittifak kurup
bölgeye ve insanlık alemine yön verecek konumdadır. Akıllı, vicdanlı, tutarlı ve duyarlı tavrıyla, Adil bir

Düzen’e ve Asil bir medeniyete kolaylık sağlayacak cesur bir devlet adamının Rusya’nın
başında bulunması da bizce insanlık için bir şanstır; Ve özellikle İslam Dünyasına ve Kur’an’a
karşı saygısı ve yakınlığı olan bir insan dünya barışına olumlu katkılar sunacaktır. Bizim
kesinlikle Yahudilere değil Siyonist sömürü düşüncesine, Hıristiyan mezheplere değil Haçlı
emperyalizmine karşı olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak lazımdı.
5- Türkiye sadece Avrupa ile Asya'yı, Hıristiyan alemiyle İslam dünyasını değil, müslüman ülkeler
arasındaki dağınıklık ve düşmanlığı da ortadan kaldıracak bir ağırlığa ve saygınlığa da mutlaka ulaşmalıdır.
6- Türkiye aynı zamanda, mevcut batı medeniyetinin, akıl ve araştırma yoluyla varılan ve insanlığın
yararına olan buluş ve birikimleriyle, kendi ilmi ve ahlakî değerlerimize uygun olarak hazırlanan Adil Bir
Dünya Düzeni'nin evrensel barış ve bereket projelerini uygulamak ve Yeni Bir Dünya'yı kurmak şuurunda ve
sorumluluğundadır.
7- Bunun için de Türkiye, her şeyden önce geçmiş hükümetlerin gafleti yüzünden, bütün komşularıyla
düşmanlık derecesinde sorunları ve sıkıntıları olan bir ülke olmaktan kurtarılmak ve her birisiyle olumlu ve
onurlu ilişkiler kurmak zorundadır ve bunu başarmak için de özellikle milli ve yerli bir yönetime, yani Milli
Görüş hükümetine ihtiyaç vardır.
Türkiye'nin hem Avrupa hem Asya ülkesi sayılması, hem Karadeniz ülkeleriyle, hem Balkan ülkeleriyle,
hem Kafkas ülkeleriyle hem Ortadoğu ülkeleriyle komşuluk münasebetlerinin ve tarihi geçmişinin bulunması,
bir yandan da hem İslam ülkeleriyle hem Türkî Cumhuriyetlerle millî ve manevi bağlar içinde olması, elbette
çok önemli ve talihli imkânlardır.
8- Türkiye, asırlar öncesi şartların gereği olarak hazırlanmış ve uygulanmış ve tarihi süreç içinde
giderek İslam’ın özünden uzaklaşmış ve yozlaşmış katı, kapalı ve klasik bir "Din Devleti" düşüncesinin
yanlışlığını açıklayıp, gelişen ve değişen dünya standartlarına ve toplumun bütün ihtiyaçlarına uygun, gerekli
ve yeterli çözümler ortaya koyan ve bizzat Hak'tan ve ilimden kaynaklanan ve temel hak ve hürriyetler
açısından tüm insanları kucaklayan, yeni bir İslam medeniyeti anlayış ve ümidini yerleştirmek ve yürütmek
mecburiyetinde ve makamındadır.
9- Velhasıl, Milli Görüş Medeniyetindeki ve Adil Düzen yönetimindeki Türkiye, ne Avrupa ne
Amerika’yla, ne Yunanlılarla ne Ruslarla, ne İran’la ne Araplarla, asla savaşmak ve düşmanca
yaşamak hevesine ve hedefine sahip olmayacaktır. Tam aksine her dinden ve düşünceden farklı
kavimler ve ülkelerle, karşılıklı anlaşma ve dayanışma içinde olacak, bunu sağlamak üzere de siyasi,
iktisadi, askeri ve ahlaki kalkınmaya önem ve öncelik tanıyacaktır.
10- Bunlardan da anlaşılıyor ki Türkiye, bir yandan İslam ülkeleriyle siyasî, sosyal, ekonomik ve kültürel
işbirliğine yönelik gerekli girişim ve oluşumlara öncülük ederken, aynı zamanda bu günkü evrensel
kuruluşlardaki üyeliğini de sürdürecek, hatta daha aktif ve etkin bir rol üstlenecek,
- Sömürü yerine, her konuda işbirliği ve adil paylaşımın,
- Tahakküm yerine karşılıklı insan haklarına saygılı yaklaşımın,
- Savaş ve saldırı yerine, konuşup uzlaşarak anlaşmanın ve birlikte yaşama şartlarının
gerçekleşmesi noktasında ağırlığını koyacak ve saygınlığını kullanacaktır. Böylece haksızlık ve
ahlaksızlık temeli üzerine kurulan Siyonizm'in sömürü saltanatının yıkılmasına ve insanlığın yeniden
huzura ve refaha kavuşmasına Türkiye katkıda bulunacak, uydu ve kuyruk değil, lider ve lokomotif bir
ülke olacaktır.
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 TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI:
A- ORTADOĞU'DA
1- Dini, tarihi ve coğrafi yönden pek çok ortak değerleri paylaştığımız Suriye, Irak ve İran gibi
komşularımızla aramızda oluşturulan suni düşmanlıklar kaldırılmalı, sorunlarımız barışçı yollarla çözüme
kavuşturulmalıdır.
2- Bu komşu ülkelerle ekonomik kültürel ve askeri işbirliği ve ortak kalkınma ve dayanışma imkanları
araştırılmalıdır.
3- Türkiye sadece bu ülkelerle bizim aramızda değil, kendi aralarındaki problemlerin çözümüne de
öncülük ve arabuluculuk yapmalıdır.
4- Ortak ve mutlak düşmanlarımız olan Siyonizm’in güdümündeki saldırgan devletlere karşı müşterek
savunma ve birlikte karşı koyma projeleri hazırlanmalıdır.
5- “Büyük İsrail imparatorluğu”nun kurulması için, Türkiye, Irak, Suriye ve İran'ın parçalanması
maksadıyla bölgeye konuşlandırılan ÇEKİÇ GÜÇ, artığı, NGO ( ANJO - Gönüllü sivil yardım kuruluşları ) diye
bilinen fesat ve hıyanet merkezleri çıkarılmalı, Çoğu Ermeni ve Süryani asıllı kimselerden oluşan ve piyon
olarak kullanılan fitne odakları kurutulmalıdır.
6- Ve yine Siyonizm’in bir alt kümesi olarak faaliyet gösteren cinayet ve hıyanet örgütü PKK'ya ve
Hizbulah’a karşı birlikte ciddi, etkin ve kesin önlemler alınmalıdır.
7- Öteden beri İsrail ile işbirliği içinde hareket eden ve Türkiye'deki masonik merkezler tarafından
devamlı desteklenen Mesut Barzani ile Sorani aşiretinin reisi olan ve ABD tarafından dışlanıp İran'a sığınan
İslami guruplar arasındaki ihtilaflarda hakem rolü oynanmalı, hem Kuzey Irak halkının geleceği ve güvenliği
garantiye alınmalı, hem de bölgemizde barış ve huzur ortamı sağlanmalıdır.
8- Bölgedeki Petrol, doğalgaz, su ve tarım ürünleri gibi hayati ve stratejik imkanların başka ülkeler
tarafından sömürülmesine fırsat tanınmamalı, karşılıklı çıkar dengelerine dayalı, "ortak paylaşma ve
pazarlama" şartları oluşturulmalıdır.
9- Bu cümleden olarak tüm komşu ülkelerle Petrol ve doğalgaz boru hatları mutlaka açılmalı ve sınır
ticareti yeniden başlatılmalıdır. Ancak bunları Avrupa ve Amerika’nın gizli kontrolüne bırakmak büyük bir
hatadır.
10- Bu komşu ülkelerle ekonomik, askeri ve stratejik ortaklıklar başlatılmalı, irtibatlar kolaylaştırılmalı ve
artırılmalıdır.
11- Dolar ve Euro yerine, bölge ülkeleri aralarında kendi paralarıyla alış-veriş yapmaya biran
evvel başlanmalıdır. Bu önerilerin önemli kısmının Refah -Yol hükümeti tarafından hem de 11 ay gibi
kısa bir sürede başlatılmış ve başarılmış olmasına karşılık, daha sonraki hükümetlerin bu hayırlı
girişimleri tıkaması ülkemiz için önemli bir kayıptır.
Suriye ile su sorunu mu, İsrail oyunu mu?
Bilindiği gibi, Suriye ile geçmişte su ve Hatay sorunu şimdi ise Amerika’nın Arap Baharı ve demokrasi
oyunu yüzünden aramız açılmış durumdadır.
Geçmişte, Suriye, GAP Projesi tamamlandığında, barajlarımızdan kendilerine bırakılan su miktarının bir
hayli azalacağını ve ülkelerinin bir susuzluk sıkıntısı yaşayacağını ileri sürerek, bizden daha fazla su istiyor
ve buna Türkiye'yi mecbur bırakacak anlaşmalara zorluyordu!.. Suriye'yi bu davranışlara iten gerçek
sebepleri ve Siyonist güçleri yazımızın sonuna erteleyerek önce Fırat-Dicle sularıyla ilgili aramızdaki görüş
farklılıklarını ortaya koyalım:
1-Türkiye, Dicle ve Fırat sularını haklı olarak kendi milli kaynakları sayıyor, ancak yurdumuzdan doğup
başka ülkelere akarak denize döküldüğü için de "sınır ötesi sular" kapsamında değerlendiriliyordu. Suriye
ve yandaşları ise Dicle ve Fırat sularını uluslararası statülü "ortak sular" kapsamında görüyor ve eşit
paylaşılması gerektiğini savunuyordu.
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2- Türkiye GAP projelerinin, nehirlerin akışını düzenleyip komşu ülkelere daha fazla ve zamanında su
verilebileceğini iddia ediyordu... Ama Suriye GAP tamamlanınca, sularının kısıtlanacağını, hatta tamamen
kesileceğini zannediyordu. En azından Türkiye'nin, GAP sularını tamamen kontrolüne alacağını ve Ortadoğu
ülkelerine bunu bir baskı unsuru olarak kullanacağını söylüyordu.
3- Türkiye 1987 protokolüyle garanti ettiği şekilde Suriye'ye saniyede 500 m3 su vermeyi düzenli olarak
sürdürüyordu. Hatta sırf bu protokole uymak için 1,5 yılda doldurulması planlanan Atatürk Barajı'nı gecikmeli
olarak 3 yılda doldurdu. Suriye ise ihtiyacının çok üzerinde su talebinde bulunuyordu.
4- Fırat sularının % 90'ı, Türkiye'deki akarsu kaynaklarından besleniyor. Sadece % 10'dan az bir kısmı
Suriye'den doğup ülkemize akarak Fırat'a karışıyor. Buna karşılık Suriye Fırat sularının % 23'ünü bizden
istiyordu. Irak ise Fırat debisine hiç bir katkısı olmadığı halde suların % 43'ünü istiyordu.
5- Türkiye su probleminin karşılıklı ve ikili anlaşmalarla çözümünü savunuyordu. Suriye rejimini
kışkırtanlar ise, bu sorunu uluslararası platformlara taşımak istiyordu. Çıkacak bütün kararların Türkiye'nin
aleyhine olacağını, bunları tanımayınca da Türkiye'nin suçlu ve sorumlu pozisyonda kalacağını hesaplıyordu.
Bütün bunlardan da, Suriye'nin su meselesini bir bahane yaptığı ve kasıtlı olarak ortalığı karıştırmak isteyen
bazı güçlerce Türkiye'ye karşı kışkırtıldığı ortaya çıkıyordu. Şöyle ki;
a) Önceki süreçte Suriye ve yandaşları, diktatörlük rejimlerine karşı kendi toplumlarının haklı tepkilerini
ve güçlenen muhalefet cephelerini törpülemek ve suni dış tehdit bahaneleriyle dikkatleri başka taraflara
çevirmek istiyordu.
b) Suriye, aynı zamanda hayali bir Türk istilasına karşı ortak bir Arap cephesi oluşturmak ve bölgenin
liderliğine oynamak gibi ucuz kahramanlıklar sergiliyordu.
c) Suriye ve yandaşı diktatörleri asıl kullanan ve kışkırtan İsrail ve ABD oluyordu. Bunun altında ise
önce İsrail'in Suriye'den işgal ettiği ve hala elinde tuttuğu, İsrail'i besleyen suların ana kaynağı olan Golan
Tepeleri yatıyordu ve İsrail'in bu sulara hayati derecede ihtiyacı bulunuyordu. Ve işte bu yüzden Suriye'yi:
"Sizin su ihtiyacınızı Türkiye'den karşılamanız gerekir. Bu zaten sizin tabii hakkınız gibidir. Türkiye de
bu haklı talebinizi yerine getirmek mecburiyetindedir!?" gibi telkin ve tahriklerle kışkırtıyordu.
İkincisi, Siyonist planlarına göre Büyük İsrail projesini gerçekleştirmek gerekiyordu. Öyle ise "küçük
engelleri birleştirip büyük engelle vuruşturmak ve sonunda hepsinden birden kurtulmak" formülü
uygulanmaya koyuluyordu... Küçük engeller Ortadoğu'daki Suriye, Irak, Ürdün, büyük engel ise Türkiye ve
Mısır sayılıyordu. Üstelik Türkiye'nin Avrupa Gümrük Birliğine alınması, bir bakıma İslam âlemine liderlik
konumundan uzaklaştırmayı amaçlıyordu. Ve işte malum güçler Suriye ve destekçilerine "Türkiyenin yerine
İslam dünyasına liderlik koltuğunu siz doldurabilirsiniz" diyerek onların bazı kuruntularını da
kamçılıyordu...
Türkiye'deki bozuk ve bereketsiz bir zihniyetin temsilcisi olan parti ve hükümetlerin şu şaşkınlığına
bakınız ki, Avrupa'da Gümrük Birliğine alınmamız ve Amerika'da Rum-Ermeni Lobilerine karşı korunmamız
için, sözde Türkiye lehine resmen ve astronomik paralar ödenerek İsrail'e Lobicilik faaliyetleri yaptırılmakta,
ama aynı İsrail Ortadoğu'da hem PKK'yı silahlandırmakta, hem de Suriye'yi kışkırtmaktaydı!.. Son yıllarda
İsrail'in Suriye, Ürdün ve Filistin'le göstermelik bir barış sürecine taraftar görünmesi ise tamamen Türkiye'ye
karşı ortak bir cephe oluşturmak amacını taşımaktaydı ve son Gazze saldırıları, İsrail’in Siyonist amaçlarını
ortaya koymaktaydı.
Bu arada yine İsrail'in ve ABD'nin kışkırtmasıyla Suriye, Hatay ilimizdeki tehlikeli girişimlerini
giderek yoğunlaştırmaktaydı. Dönemin M.G.K. Genel Sekreterliği raporuna göre Hatay ilimizde 700
bin Türk, 350 bin Arap, 35 bin Kürt, 15 bin Rum ve bir kaç bin de Ermeni yaşamaktaydı. Bunların %
30'u alevi, % 68'i Sünni, % 2 kadarı da gayrı Müslim bulunmaktaydı. Suriye'nin PKK ile anlaşarak
bölgedeki Kürtleri ve Arapları örgütleyip kışkırttığı haberleri yayılmaktaydı. Bu maksatla İsrail’in
talimatıyla "Genç Kürtler" örgütünün yıkıcı faaliyetlerini yoğunlaştırdığı ve Hatay'ı Türkiye'den ayırma
operasyonlarının hızlandırıldığı konuşulmaktaydı. Ve zaten yıllarca Hatay ilimizin Suriye haritası
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içinde gösterildiği de unutulmamalıydı. Bütün bu olumsuz gelişmeleri yakinen takip eden MGK Genel
Sekreterliği'nin tavsiyesiyle, Hatay ilimizin "Özel Statülü İl" kapsamına alınacağı yolunda haberler
yayılmaktaydı.
İsrail'in hesabı özellikle Hatay'daki Arapları terör olayının içine çekerek bu gelişmeyi bir "Arap
Meselesi" olarak Arap ülkelerinin gündemine almak ve konuyu suni Kürt problemi yanında, yeni bir etnik
sorun gibi gösterip Türkiye'nin başını ağrıtmak ve bütünlüğünü parçalamaktı. Böylece Türkiye ile komşu
kardeş Arap-İslam ülkelerinin çarpışması sadece İsrail'in işine yarayacak ve sonunda Suriye'nin su talebi
yüzünden, hiç olmazsa Golan tepelerinden doğan Ürdün nehrinin suları İsrail'e akacaktı. Ve işte tezgâhlanan
Arap Baharı, Büyük İsrail hesabına Suriye’nin de Irak gibi parçalanmasını ve Türkiye’ye “diktatör Esad’dan
kurtulma” bahanesiyle bu planda figüranlık yaptırılması amaçlanıyordu.

Bizi asıl üzen ve düşündüren durum ise, bazı medya kuruluşlarının ve özel dernek
başkanlarının, taşı atanı bırakıp atılan taşın peşinde koşan Finolar gibi, Suriye ve diğer
komşu ülkelerimizi bize karşı kışkırtan İsrail ve ABD'yi gözlerden gizleyip, bu piyonları asıl
düşman gibi göstermeleri ve hayali hedeflere saldıran Donkişot gibi kuru kahramanlıklara
kalkışmalarıydı.
Ve özellikle bütün bu tertiplerin Refah-Yol'un kurulduğu ve sonunda Erbakan Hoca'nın
Başbakanlık makamına oturduğu bir dönemde hızlandırılmasını, sadece bir tesadüf şeklinde
değerlendirmek de yanlıştı. Siyonizm’in şeytani planlarını altüst edecek milli bir hükümeti, asla
hazmetmemesi, yeni bir güç ve medeniyet merkezi meydana getirecek bütün gelişmeleri boğmak
istemesi, ne denli düşmanlık ise, bu ülkede Siyonist emellere alet olan masonların hıyaneti de o denli
şaşkınlıktı... Ülkemizin böylesine ağır iç ve dış sorunlarla boğuşmak zorunda bırakıldığı bir ortamda
Milli Görüş dışlanarak kurulacak hükümetlerin hiç bir problemi çözmeyeceği ve her şeyi bin beter
edeceği bilindiği halde, kasıtlı ve suni kriz oluşturanların asıl maksadı da anlaşılmış olmaktaydı. Ve
işte AKP’nin durumu ortadaydı. Ama her şeye rağmen bu kavgayı İslam ve insanlık adına Türkiye
kazanacak ve şer güçler istemese de yeni bir dünya mutlaka kurulacak ve yarınlar aydınlık
doğacaktı...
B – BALKANLAR:
1- Türkiye'nin sorumluluk sahası ve stratejik ilgi alanı artık sadece Edirne'den Van'a değil, bundan
böyle "Edirne'den Bihaç'a (Adriyatik kıyısında), Van'dan Kırgızistan'a" olmak zorundadır. Unutulmasın
ki, Balkanların tamamına yakını asırlar boyu Osmanlı himayesinde kalmıştır ve hâlâ Batı Trakya,
Makedonya, Arnavutluk, Yugoslavya'daki Kosova Sancak ve Bosna Hersek' te birçoğu Türk olmak üzere,
milyonlarca Müslüman yaşanmaktadır. Yıllarca süren toplu soykırımlara ve zorla asimile çalışmalarına
rağmen, bu milyonlarca Türko-İslami halk, mescitleriyle, medreseleriyle kültür ve gelenekleriyle, Osmanlı'nın
tabii mirasçıları ve hatta canlı tapuları konumundadır.
2- Bütün bunlar Türkiye'ye tarihi ve tabii haklar ve sorumluluklar yüklemektedir. Türkiye bu şanlı
mirasını reddedemez, bunca insanını barbar batılıların insafına terk edemez!.. Bugüne kadarki ilgisizliği ise,
geçmiş yönetimlerin ağır vebali olarak tarihe geçecektir. AKP’nin AB ve ABD projelerine taşeronluk yapması
ise tehlikeli neticelere gebedir.
3- Bu "Osmanlı faktörü"nü Yunanlı Siyaset bilimci Thanos Veremis bile kabul etmekte ve aynen şunları
söylemektedir. "Balkanları potansiyel olarak etkileyecek ve şekillendirecek faktörlerin başında Osmanlı
faktörünün yeniden ortaya çıkışı gelir. Çünkü Osmanlıların çekilişinden sonra Türkiye’nin Balkanlardaki
Müslümanlara yönelik ciddi bir ilişkisi görülmemiştir. Ancak komünizmin çöküşü ve doğu bloğunun dağılması
Türkiye’nin bölgeye olan ilgisini yeniden gündeme getirmiştir. Bulgar, Sırp, Hırvat ve Arnavut gibi farklı etnik
kökenlere mensup 6 milyon Balkan Müslüman’ı Karadeniz’den Adriyatiğ’e uzanan coğrafi bir kuşak meydana
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getirmektedir.
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4- Bu haliyle Karadeniz-Adriyatik arasında tabii bir kuşak oluşturan Müslümanlar, Yunanistan'la
Sırbistan arasında kurulmaya çalışılan "Ortodoks" birliğine fırsat vermeyen stratejik bir duvar konumundadır.
5- Öyle ise Türkiye Balkanlara el atmak ve sahip çıkmak zorundadır. Bu durum yayılmacı ve saldırgan
bir politika izleyelim şeklinde algılanmamalıdır. Ancak bugünkü harita ve sınırların da suni olduğu ve zoraki
koyulduğu da unutulmamalıdır. Ve hele şimdiki sınırların asla değişmez olduğu da sanılmamalıdır. Zira daha
1912'lerde yani 100 sene kadar önce bütün Balkanlar Osmanlı'nın sınırları içinde bulunmaktaydı. Bu son 100
yılda ise 1. ve 2. dünya savaşları ve nihayet Sovyetler' in dağılmasıyla yine sınırların tam 3 sefer değiştiği
göz önünde tutulmalıdır.
Ve tabi sınırların değişmesi büyük savaşlar ve önemli sarsıntılar sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu günkü
Balkanlar ise zaten fıkır fıkır kaynamakta ve her an büyük çatışmalara gebe bulunmaktadır. İşte böyle bir
durumda Türkiye'ye de müdahale hakkı doğacağından her an hazırlıklı ve programlı olmak durumundadır.

Öyle ise Türkiye daha şimdiden şu stratejik projeleri uygulamaya koymalıdır.
a) Balkan Barış Oto yolu: Edirne den Makedonya ya (Filibe'den geçip Üsküp'e) uğrayacak bir
BALKAN BARIŞ OTO-YOLU hayati bir önem taşımaktadır
Rahmetli Özal döneminde gündeme getirilen ama maalesef bir türlü hayata geçirilmeyen bu otoyol
projesinin en büyük engeli "Bulgaristan vizesi" olarak görülmektedir. Ancak Bulgaristan’ın Yunanistan ve
Sırbistan'la olan ciddi problemleri ve rekabetleri nedeniyle, bu ülkeyle olumlu ilişkiler geliştirmek ve bu proje
için desteğini elde etmek mümkündür.
Bu oto-yol sayesinde Balkan Müslümanlarıyla her türlü diyalog ve dayanışma hızlanacak ve Osmanlı
ruhu yeniden canlanacaktır. Bundan ise barış ve bereket doğacaktır.
b) Oto-yol projesiyle birlikte bu "Yeşil Kuşak"taki ülkelerle siyasi, ticari ve askeri ittifaklar kurulmalı ve
geliştirilme imkânları aranmalıdır.
c) Türkiye'den bu bölgelere Türkçe, Arnavutça, Sırpça, Hırvatça yayın yapacak radyo ve TV. kanalları
kurulmalı, bu insanlarımızın Anavatanlarıyla ilgi ve irtibatları sağlanmalı ve devamlı kılınmalıdır.
d) Bosna-Hersek'e özellikle ve ciddiyetle el atılmalı ve bu maksatla Sırplara karşı Hırvat dostluğu
sağlanmalı ve hatta bu konuda Almanlarla işbirliği yapılmalıdır.
e) Bosna-Hersek ordusunun eğitimi ve güçlendirilmesi için Türkiye bizzat devreye girmeli ve bunu
başka ülkelere bırakmamalıdır.
f) Bilge Kral İzzet Begoviç'in milli ve manevi mirasına sahip çıkmalı, dış güçler tarafından kışkırtılan
münafık ve satılık işbirlikçilere karşı Bosna halkı yalnız bırakılmamalıdır.
g) Bosna- Hersek'in kalkınmasına fiilen katkıda bulunmalı ve ortak yatırımlar hızlandırılmalıdır.
h) Kosova’nın Amerika’nın bölge üssü yapılması mutlaka durdurulmalı ve gerçek bağımsızlık sürecine
katkı sağlanmalıdır.
C- KAFKASYA ve ORTA ASYA
I - Sovyetlerin dağılmasından sonra yeniden ortaya çıkan "KIZIL ELMA- Müslüman Türk dünyasının
kaynaşması ve kucaklaşması" fırsatının ilk etabı kaçırılmış olsa da, Türkiye'nin önünde hala büyük
imkânlar ve sorumluluklar bulunmaktadır. Kafkasya ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleriyle ilgili ilk fırsatı
kaçırmamızın başlıca nedenleri ise;
1- Uluslararası Siyonist cephenin, Haçlı ittifakını da kullanarak, kasıtlı olarak Türkiye'nin önünü
tıkaması,
2- Sözde müttefikimiz olan Amerika'nın stratejik konularda Türkiye'yi yüzüstü bırakıp İsrail’in baskısıyla
güya karşı çıktığı Rusya’nın yanında yer alması,
3- Türkiye'nin bu gelişmelere hazırlıksız yakalanması ve o sırada çapsız ve çaresiz politikacıların elinde
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bulunmasıdır.

II - Rusya'nın Türkiye'ye Bakış Açısı ve Barış Çareleri:
a) Rusya kendi güvenliğini ve geleceğini şu 4 ana bölgeye sahip olma şartına ve
şansına bağlamıştır:
1 - Baltık Ülkeleri
2- Balkanlar ve boğazlar bölgesi
3- Bütünüyle Kafkaslar ve çevresi
4- Orta Asya havzası ve Türkî cumhuriyetleri...
Son üç madde aynı zaman da Türkiye'nin de tabii ilgi ve sorumluluk sahasıdır. Bu nedenle Osmanlı
Tarihi, Türk-Rus savaşlarıyla doludur. Bugün de Rusya ve Türkiye bölge için hala en önemli denge
unsurudur. Bu nedenle Rusya-Türkiye ittifakı ve ortak yatırımları tarihi önem taşımaktadır.
b) Komünizmin çökmesini ve Sovyetlerin dağılmasını bazıları Rus emperyalizminin bir "Stratejik
geri adımı" şeklinde okumaktadır. Şöyle ki;
1- Hem böylece "komünizmi" terk ederek "kızıl korku"yu öldürmüş ve batı ile arasındaki en büyük
problemi ortadan kaldırmış ve yeniden kucaklaşma imkânları sağlanmıştır. Rus ekonomisinin düzelmesi ve
Batı ile birleşmesi için, Avrupa ve Amerika'dan Rusya'ya, o dönem milyarlarca dolar akıtılmıştır.
2- Hem de Moskof Devleti böylece kendi doğal sınırlarına çekilmiş ve Doğu Avrupa ve Orta Asya
Cumhuriyetleri’ne kaynak aktarımından kurtarılmıştır. Ancak bugünkü Rusya yönetiminin Siyonist ve
emperyalist dünya düzeninden kurtulma çabaları önemli bir fırsattır.

III- Bugünkü Türk- Rus çekişmelerinin başlıca nedenleri:
1- Balkanlarda, Kafkasya’da ve Orta Asya’daki nüfuz (etkinlik ve liderlik) rekabeti.
a) Balkanlar: Rusya, Sırpları ve Yunanlıları da yanına alarak bir "Ortodoks birliği" kurma ve böylece
Türkiye'yi Balkanlardan kuşatma hevesiyle, Siyonistlerce körüklenmiştir. Ama Putin yönetiminin dikkatli ve
disiplinli yaklaşımı sayesinde bu oyuna gelmemiştir. Oysa Balkanlar, Osmanlı mirası ve Müslüman varlığı
nedeniyle asıl Türkiye'nin ilgi alanı içindedir.
b) Kafkasya: Hem tabii ve yeraltı zenginlikleri ve özellikle Hazar petrolleri, hem de güneye inecek
önemli bir geçit boğazı olması nedeniyle, Rusya Kafkasya’nın kendi kontrolünde olmasını istemektedir. Ama
hem dini, ırki, tarihi kültürel bağlar, hem de coğrafi şartlar ve Orta Asya’nın açılan kapısı konumunda olması
ve Rus tehdidine karşı tabii bir set-kale oluşturması bakımından, Kafkasya'nın rahat bırakılması, Türkiye ile
Rusya’nın ve İran’ın ortak destek projeleriyle sahip çıkılması gerekmektedir.
c) Orta Asya Cumhuriyetleri de, hem kültürel kimlik, hem ekonomik, hem de stratejik açıdan,
Türkiye’nin sahiplenmesi ve rehberlik rolünü üstlenmesi gereken bir bölge iken, Rusya da buralardaki
avantajlarını elinden kaçırmamak için direnmektedir. Bu nedenle Siyonizm’e ve emperyalizme karşı
işbirliğine gidilmelidir.
2- Hazar petrollerinin taşınması problemi: Bu konuda Rusya ile Türkiye arasında önemli bir çekişme ve
rekabet gözlenmektedir. Oysa bu durum çıkar paralelliğine ve işbirliğine dönüşebilir.

Şu anda Hazar petrollerinin 4 yoldan taşınması düşünülmektedir:
a) Petrol boru hattının İran üzerinden geçmesi ki, buna ABD ve Batı kesinlikle karşı çıkmaktadır ve
engelleyecektir.
b) Petrolün boğazlardan geçmek üzere Karadeniz'den taşınması, Rusya bu teklifi özellikle istemesine
karşılık, Türkiye haklı olarak buna itiraz etmekte ve kabullenmemektedir. Çünkü zaten deniz trafiği oldukça
yoğun olan İstanbul ve Çanakkale boğazları böyle bir tanker akışını asla kaldıramayacak, boğazlar ve
İstanbul her an bir büyük deniz kazasının tehdidi altına girecektir. Üstelik: “Rusya’nın bu şekilde boğazlar
üzerinde kısmî bir hâkimiyeti fiilen gerçekleştirmek niyetindedir” endişeleri de giderilecektir.
c) Petrolün Türkiye üzerinden Ceyhan'a aktarılmasıdır ki, Azerbaycan ve Türkiye için hem ekonomik
hem de stratejik olan tercih bu olmasına rağmen, AB ve ABD bu tarihi girişimleri baltalamak için her türlü hile
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ve hıyaneti yürütmektedir. Hiç değilse bu hattın İsrail’e ulaştırılmasını isteyerek, Türkiye’yi sadece aracı ve
aktarıcı konumuna sürüklemektedir.
d) Bu arada Rusya, petrol boru hattını ve kontrolünü Türkiye’ye kaptırmamak için, yeni bir alternatif
proje daha gündeme getirmiştir. Şöyle ki petrolü Karadeniz'den tankerlerle Bulgaristan'ın Burgaz limanına
taşımayı, oradan da Trakya üzerinden bir boru hattıyla Yunanistan’ın Dedeağaç limanına akıtmayı ve Ege’ye
ulaşmayı düşünmektedir.
3- Rusya'nın geçmişte "Kürt kartı"nı kullanması: Rusya ile aramızdaki sorunların birisi de bir
dönem PKK ya açıkça destek ve üs sağlamasıydı. Bilindiği gibi 1995 yılında sözde "sürgündeki Kürt
parlamentosu" Moskova'da ve eski bir Rus parlamento binasında toplanmıştı. Rusya’nın PKK`ya
silah sattığı öteden beri bilinen bir olaydı. Ayrıca kendi topraklarında PKK'ya çeşitli kamplar ve
kolaylıklar da sağlamaktaydı. Hatta, Asya-Avrupa arası uyuşturucu ve silah taşıyan ve İsrail'in
güdümünde olan Mafyanın önemli elemanları, PKK bünyesinde bulunmaktaydı. Şu anda Türki
Cumhuriyetlerde hızla yayılan ve iş adamlarımızı haraca bağlayan PKK ve Türk mafyası da, yine İsrail
ve Rusya’nın ortak gözetim ve denetiminde faaliyet yapmaktaydı. Ama Putin yönetiminin, ABD ve
İsrail’in sinsi Siyonist hesaplarını sezip, büyük bir cesaretle karşı çıkması ve İslam dünyasına
yaklaşması tarihi ve talihli bir adım sayılmalıydı.

Türkiye'nin Kafkasya ve Orta Asya'daki Türki topluluklara sahip çıkması ve yeni bir İslam
Bloğuna öncülüğe kalkışması ve özellikle bu amaçları güden Erbakan'ın fiilen iktidarda
bulunması halinde dünya dengelerinin bozulacağını ve sömürü saltanatının yıkılacağını düşünen
İsrail ve ABD, Rusya'yı da yanlarına alarak, orta Asya’yı Ekonomik ve kültürel yönden kıskaca
almaya çalışmıştı. Bu maksatla İsrail:
a) Bu ülkelerde elçilik ve irtibat büroları açmakta,
b) MOSSAD ajanlarına üs ve imkân hazırlamakta,
c) Misyonerlik faaliyetlerini hızlandırmakta,
d) Ticari ilişkilerini devam ettirip artırmakta,
e) Yeni ve stratejik yatırımlar yapmakta,
f) Bu ülkelere bol miktarda silah satmakta,
g) Şuurlu ve onurlu İslam’ın yayılmasını önlemek için teslimiyetçi ve şekilci bir din anlayışını
yerleştirecek kişi ve kesimlere destek çıkmaktaydı.
Türkiye’nin Kafkasya ve Orta Asya Stratejisi Ne Olmalıdır?
1- Kesinlikle ve öncelikle bilinmesi ve mutlaka kabul edilmesi gereken bir gerçek vardır: Kafkasya ve
Orta Asya Türkiye için sadece bir ilgi alanı değil, vazgeçilmez bir "HAYAT SAHASI ve TARİHİ ŞANSI"dır.
Bu nedenle Rusya ile zıtlaşma yerine uzlaşması lazımdır.
2- Her şeyden önce "Müslüman Türk Dünyasının ortak değerler ve milli menfaatler etrafında
kenetlenmesi gerektiği" bilinci, mutlaka benimsetilmeli ve geliştirilmelidir. Bu bağlamda:
a) Kültürel işbirliği imkânlarının araştırılması ve artırılması,
b) Ortak bir alfabenin hazırlanması ve kullanılması,
c) Türkiye'den Kafkasya ve Türkî Cumhuriyetlere yönelik Radyo ve televizyon istasyonlarının
kurulması
d) Haberleşme ve ulaşım kolaylıklarının sağlanması,
e) Ortak eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması,
f) Türkiye’de bu ülkelerden gelen öğrencilerin okutulması ve sahip çıkılması gerekmektedir.
3- Ortak ekonomik programların oluşturulması ve Türki Cumhuriyetlerindeki tarım ve sanayi ürünlerinin
Türkiye üzerinden pazarlanması da oldukça önemlidir. Bu amaçla Türkiye'de yeni transit yollar ve sınır
kapıları açılabilmelidir.
4- Hazar ve Orta Asya petrollerinin, Türkiye dışındaki yollardan dünya pazarlarına akıtılmasına, asla
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fırsat verilmemelidir.
5- Müslüman Türk Dünyası kendi aralarında siyasi ve askeri yönden ortak dayanışma ve yardımlaşma
paktını mutlaka gerçekleştirmelidir.
6- Türki Cumhuriyetlerle teknolojik işbirliği imkânları hızla geliştirilmelidir. Özellikle Kazakistan'ın
nükleer enerji ve uzay bilimleri sahasındaki birikimleri Türkiye için oldukça önemlidir.
7- İslam'a duyulan hasret ve muhabbetin istismarına ve yozlaştırılmasına meydan verilmeden saf ve
sade İslami düşünce ve değerlerin öğretilmesi ve benimsetilmesine önem ve özen gösterilmelidir.
8- Adil Düzen projelerinin bu ülkelerdeki pilot bölgelerde uygulanmasına ve olgunlaştırılmasına gayret
edilmelidir.
9- Uluslararası platformlarda Türki Cumhuriyetleri'nin ve Kafkas ülkelerinin tanıtılmasına ve dünya ile
kucaklaşmasına Türkiye öncülük etmelidir. Ancak Siyonizm’in ve emperyalizmin sömürü çarklarına
düşmesine de müsaade edilmemelidir.
10- Bu arada Çin'in zulmü altında kıvranan Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi, hakları olan hürriyet ve
haysiyet ortamına kavuşturmak üzere uluslararası girişimlere ve ikili ilişkilere biran evvel geçilmelidir. Bu
doğrultuda en etkin ve kesin çözümün ise, Çin’le çok yönlü ve kapsamlı ilişkiler kurmaktan geçtiği, inkâr
edilmez bir gerçektir.
D - EGE ve KAFKASLAR:
Hatırlanacağı gibi 90’lı yıllarda Amerikan kongresine sunulan "Türkiye Atatürk'ün koyduğu "Yurtta
sulh, cihanda sulh" prensibine bağlı kalmalıdır ve PKK’nın ilan ettiği ateşkese mutlaka uymalıdır"
şeklindeki karar tasarısının hemen arkasından, Yunanlıların burnumuzun dibindeki Kardak kayalıklarına
bayrak dikmesi ve Türkiye'yi tahrik etmesi, aciz, beceriksiz ve şahsiyetsiz politikacılar elinde bu koca devletin
ne hale getirildiğinin taze ve talihsiz bir örneği olarak hala hatırımızdadır. Bunların o dönemde Erbakan’ın
Başbakanlığına ve Refah-Yol'a niye çattıkları ise şimdi daha iyi anlaşılmaktadır.
İsmet İnönü’nün imzaladığı Atatürk’ün de stratejik sabırla karşı çıkmadığı Lozan antlaşmasıyla
"Ege’deki 14 adanın ve bitişik adacıkların Yunanistan’a bırakılması" maddesine istinaden o dönemde
Yunanlıların işgale yeltendiği Kardak kayalıkları, sadece bir bahaneydi. Hatta, o sırada Hürriyet ekibinin
bayrak macerası da bize olayı kışkırtmaya yönelik aynı senaryonun bir parçası gibi gelmekteydi. Acaba o
genç gazetecileri oraya gitmeğe teşvik eden kimlerdir? Zira biliyoruz ki, masonların milliyeti yoktur, dinleri ve
davaları da birdir!.. Ve tabi asıl bilinmesi gereken nokta, Türkiye'nin etrafında bir ateş çemberinin
oluşturulduğu ve bütün bunların da aynı merkezden idare edildiğidir.
Yani Körfez harbini çıkarıp arkasından Barzani Kürdistan’ını kurduran ve maalesef AKP iktidarı eliyle
resmiyet ve meşruiyet kazandıran ve PKK'yı kışkırtan kimlerse, Kafkasya'yı karıştıran da aynı merkezlerdir.
O dönemde su bahanesiyle, ikide bir Suriye'yi üzerimize saldırtmak isteyen de yine Siyonistler ve Onun
güdümündeki ABD ve batılı güçlerdir. Ancak bu Siyonist güçleri ve düşman merkezleri cesaretlendiren ve
ülkemize karşı iştahlarını çeken asıl suçlu ve sorumlu olanlar ise, şimdiye kadar iktidarda bulunan mason
kafalı yöneticilerdir. Bakınız, Kafkasya tarihi, dini, coğrafi ve ırki yönden Türkiye'yi direk ilgilendiren ve tabii
sorumluluklar yükleyen bir kardeş ve komşu bölge olmasına rağmen, Türkiye yıllarca buraya sahip çıkmamış
ve bir nevi kendi kaderiyle baş başa bırakmıştır. Ta, Ankara hükümetinin, bazı mecburiyetlerle Kızıl ordunun
Kafkas işgaline tepkisiz kaldığı günden bu güne, Türkiye tabii hakları ve tarihi sorumlulukları olan bu
ülkelere, maalesef ilgisiz kalmıştır.
Oysa, Kafkasya, aynı zamanda Orta Asya Türk Cumhuriyetlerini de ülkemize bağlayacak bir
köprü konumundadır ve çok stratejik bir geçiş kapısıdır. Bir haritayı önümüze alıp baktığımızda Hazar
Denizinin hemen batı kıyısında Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan karşımıza çıkacaktır. Türkiye
uzun yıllar, Amerikan Kongresinin de özellikle hatırlattığı "Yurtta sulh, cihanda sulh" politikasını,
yanlış yorumlayarak kendisini dünyadan soyutlamış, Batının güdümüne bırakmış ve Sovyetlerin
dağılması durumunda ise, tamamen hazırlıksız yakalanmış ve tam anlamıyla şaşkınlığa uğramıştır.
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Çünkü maalesef geçmişteki mason siyasiler, Siyonizm’in biçtiği iki kutuplu bir dünya dengesine göre
kendilerini uydu mantığına ayarlamış, AKP ise, stratejik derinlikten yoksun, tutarsız çıkışlarla
oyalanmış,

bağımsız

ve

bölgesel

bir

politika

programlamak

şuurundan

ve

onurundan

uzaklaşmışlardır. Bunların Erbakan’ın ciddiyetli ve cesaretli dış politikasını kıskanmaları ve karşı
çıkmaları da normaldir.
Sovyetlerin dağılmasından sonra, Türkiye hem Çeçenistan, İnguşistan, Dağıstan, Abhazya, Gürcistan
ve Acemistan'dan oluşan "Kuzey Dağlık Kafkasya"daki, hem de Ermenistan, Azerbaycan ve Nahcivan'dan
oluşan Aşağı Güney Kafkasya’daki gelişmelerde, ağırlığını yeterince koyamamış, duyarsız davranmış ve
hatta hıyanet derecesindeki bir gafletle buralardaki bağımsızlık mücadelelerini moskof mezalimine karşı
yalnız bırakmış ve Rusya'nın iç meselesi saymıştır. Ve bilindiği gibi Orta Asya Cumhuriyetlerini de başta
İsrail ve diğer batılılara bir nevi satmıştır. Ancak Refah-Yol döneminde Milli Görüşün buralara el atması ve
sahip çıkması bu malum çevreleri telaşlandırmıştı.
Oysa hem Orta Asyalılar hem Kafkasyalılar, dini, tarihi ve ırki yönden kendilerini bizden saymakta ve
ağabeylik yapmamızı ummaktadır. Ve bütün Kafkasyalılar, dışarıda kendilerini Türk olarak tanıtmaktadır.
Bilindiği gibi Arap, Zenci, Berberî Müslümanların hepsine birden "Arap" dendiği gibi, Asya kökenli Türk, Kürt,
Çerkez Abaza, Gürcü, Çeçen ve Avrupa kökenli Pomak, Boşnak, Arnavut Müslümanların hepsine birden
"Türk" demek de adet halini almıştır. Yani "Türk" kelimesi bir ırktan ziyade, İslam gibi bir ortak payda
etrafında ve aynı kültür potasında oluşan bir üst kimliği anlatmak için kullanılmaktadır.
Bütün bunlara rağmen Türkiye geçmişte, ne arka bahçemiz sayılan Azerbaycan'a ve ne de
Moskoflara karşı Kafkasya’daki tabii kalemiz durumundaki Çeçenistan'a, sıradan ve sorumsuz bir
komşu sınır ülkesi kadar bile davranamamış ve sahip çıkmamıştır. Daha da beteri, Gürcistan’da ABD
ve İsrail güdümündeki hareketleri desteklemek ve Azerileri kendi kaderlerine terk etmek gafletinde
bile bulunmuştur. Oysa değil Azerbaycan’ı, Ermenistan’ı bile Siyonizm’in kıskacından kurtarmak
Türkiye’nin sorumluluğundadır. Hatta geçmiş yönetimler ve AKP hükümeti Çeçenistan'ı resmen
tanımaktan bile korkmuşlardır.
Bir araştırmacı yazarımız Çeçenistan'da karşılaştığı üst düzey bir Alman politikacıya: "Niçin çifte
standart izliyor, Yugoslavya’nın dağılmasından sonra bağımsızlığını ilan eden Hırvatistan’a sahip
çıktığınız ve resmen tanıdığınız gibi, aynı statüye sahip olan Çeçenistan'ı hala tanımıyorsunuz?" diye
sorduğunda kendisine şu cevabı verdiğini anlatıyor.
"Biz tarihi sorumluluklarımız ve kültürel bağlılıklarımız açısından, Hırvatistan’ı ilk tanıması ve
ele alması gereken ülkeydik ve bunun gereğini yerine getirdik. Amma Çeçenistan'ı ilk tanıması ve
sahip çıkması gereken ülke ise Türkiye'dir. Türkiye bu yetki ve yükümlülüğünden kaçtığı halde,
bizden Çeçenistan'ı tanımamızı hangi hakla isteyebilirsiniz?"
Evet, geçmişte Türkiye'yi yönetenler, Cumhuriyet öncesi gerçek tarihini inkâr ettiklerinden ve de
batılıların yüzde biri kadar bile kendi tarihlerini bilmediklerinden Kırım'daki ve Kafkasya’daki haklarını
korumayı da düşünememişlerdir. Bakınız, Kıbrıs, 1877 Osmanlı-Rus savaşı sonrasında-Türkiye'de
yuvalanmış Siyonist uşağı masonların marifetiyle, güya Rus işgaline karşı yardımcı olacakları şartına bağlı
olarak- İngiltere’ye bırakılmış ve ilgili anlaşmanın 6. maddesiyle, ada üzerindeki İngiliz hâkimiyetinin geçici
olduğu özellikle belirtilmiştir.
Ancak İngilizler bilinen kalleşliklerine uygun olarak, Kıbrıs'ı 1914 sonlarında Birleşik Krallığa ilhak
etmeğe kalkışmışlar, daha sonra Adayı terk etmek zorunda kalınca da, 1877 anlaşması uyarınca Osmanlının
tabii varisi ve temsilcisi olan Türkiye'nin Garantör devlet olmasını kendileri hatırlatmış ve istismar niyetiyle
kabul etmişlerdir.
İşte aynen Kıbrıs gibi, daha önce bir Osmanlı vilayeti olan Kırım yarımadası, yine geçici olmak şartıyla
ve Kaynarca antlaşmasıyla, Rusya’ya bırakılmıştır. Sovyetler dağıldıktan sonra Türkiye buranın Ukrayna'ya
bırakılmasına karşı çıkabilir ve haklarını uluslararası platformlarda bile savunabilirdi. Çünkü Kaynarca
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anlaşması yapılırken Ukrayna diye bir devlet yoktu. Hatta Kırımın Türkiye'ye geri verilmesi gerektiğini
Rusya’da yayınlanan bir gazete dile getirmiş, ama ne yazıktır ki o sırada iktidarda bulunan bilgisiz, basiretsiz
ve cesaretsiz yöneticilerimiz, buna ilgi bile göstermemiş; AKP Hükümetleri ise tepkisizlik ve teslimiyette daha
ileri gitmişlerdir.
Hatırlanacağı

gibi,

İslami

bir

Şuura

sahip

Çeçen,

Çerkez,

Gürcü

ve

Abaza

asıllı

vatandaşlarımızın, ırkçılık damarlarını tahrik ederek onları Milli düşünceden, kavmiyetçi bir çizgiye
çekmek için istismar edilmeğe kalkışılan, Avrasya gemisi olayında bile, Rusların Çeçenistan
vahşetine dikkatleri çekmekten başka niyetleri olmayan mücahitleri, bazı devlet yetkilileri ve Medya
ifritleri "Terörist." diye takdim etmişlerdir.
Halbuki Erbakan Hoca 24 Nisan 1974 tarihinde Başbakan Yardımcısı olarak Mukaddes
beldelere doğru resmen yaptığı Suudi Arabistan ziyareti sırasında, Cidde'den Medine havaalanına
gelirken orada bulunan ve Şeyh Şamilin torunu olan 74 yaşındaki Sait Şamil, kendisini karşılamaya
gelmiş ve Çeçenistan'ın geleceği konusunda çok özel ve önemli görüşmeler gerçekleştirilmiş ve o
günden bugüne Çeçenistan ve Kafkas sorunu adım adım takip edilmiştir.
Rusya’nın, emperyalizm karşıtı bir politika izlemesi üzerine, Siyonist cephe, ekümenlik hevesini
kışkırtarak, Bartholomeos liderliğinde "Ortodoks dinini diriltme ve hatta İslam’a karşı dünya Hıristiyan
birliğini yeniden tesis etme" gayretlerine girişmiştir. Türkiye'deki mason siyasiler ise hala İslam Birliği
sözünden bile ürkmektedir.
Erbakan Hoca'nın 1973-1977 arası başbakan yardımcılığı döneminde İslam ülkeleriyle kurulan iyi
ilişkiler neticesinde, Kıbrıs Barış Harekâtı yapılırken Libya, Irak, İran, Pakistan, Suriye ve Suudi Arabistan
gibi ülkeler, açıkça Türkiye'yi desteklerken, bugün, batı uşağı - işbirlikçi yöneticiler yüzünden Suriye, Irak,
İran ve Libya Türkiye'ye karşı tavır takınmış vaziyettedir. Ancak 96 – 97’li yıllardaki Refah-Yol Hükümeti
bütün bunları yeniden değiştirecek ve düzeltecek ciddi hazırlıklar içinde iken maalesef devrilmiştir. Asla
aklımızdan çıkarılmasın ki, İslam’a ve Türkiye'ye karşı Siyonizm’in güdümündeki Avrupa ve Amerika, işbirliği
içindedir.
Erbakan Hoca'nın "Siyonizm’i bir timsaha benzetirseniz bunun üst çenesi kapitalizm, alt çenesi
ise komünizmdir. Bu iki çenenin çarpışması düşmanlıklarından değil aralarına aldıkları avını
parçalamak ve gövdeyi beslemek içindir" tespiti ne kadar yerindedir ve hala geçerlidir.
Bilindiği gibi Sovyetlerin dağılmasından sonra Rus dışişleri bakanlığına Yahudi asıllı Kromakovun
getirilmesi ve Yeltsin’in 2 yardımcısının ve 3 bakanının bizzat Siyonistlerden seçilmesi, Amerika gibi Rusya’yı
da bizzat karanlık güçlerin yönlendirdiğini göstermektedir. Ama Putin dönemi, bölge ve dünya barışı için ümit
vericidir.
"Evet, tekrar ediyorum, geçmişte Fırat’ın suları bahanesiyle Suriye'yi kışkırtan da, Kafkasları
karıştıran da, Kıbrıs ve Kardak kayalıkları bahanesiyle Ege'yi kızıştıran da hep aynı Siyonist güçler ve
Onların güdümündeki ülkelerdir."
Öyle ise Dünya İslam Birliği, için Türkiye'nin öncülük etmesine ve işte bu nedenle Milli Görüş Milli
Çözüm hükümetine şiddetle ve acilen ihtiyaç görülmektedir. Adil Düzen projeleri mutlaka hayata
geçirilmelidir.
Lobi Faaliyetleri ve Türk - Yunan İlişkileri:
"Lobi" Fransız kökenli Amerikanca bir kelime olup, "Koridor ve küçük salon" anlamındadır. Önceleri
haksız çıkarlar sağlamak için siyasetçilerin meclis koridorlarında, iş çevrelerinin özel localarda oluşturdukları
"etkili menfaat kümeleri" için kullanılırken, daha sonra bir devletin veya cemaatin, önemli ülkelerde kurdukları
ve oranın kamuoyunu ve yönetim kurumlarını etkilemeği amaçladıkları "özel nüfuz merkezleri ve tanıtım
faaliyetleri" için de kullanılmaya başlanmıştır.
"Lobi"cilik faaliyetleri günümüzde daha da bir önem kazanmıştır. Türkiye bu sahada da maalesef geri
kalmış ve eline geçen çok tabii fırsatları bile kullanamamıştır. Örneğin Avrupa'da ve özellikle Almanya'da
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bulunan beş milyondan ziyade insanımızı ki işçiler dışında bunların içinde önemli sayıda Öğretmen,
İlahiyatçı, Mühendis, Doktor, Sanatkâr, Sanatçı ve İşadamı bulunmaktadır. Bunları Organize ve koordine
ederek ve her konuda onları sahiplenerek, o ülkelerde hem tanıtıcı, hem de caydırıcı lobi hizmetlerinde
bulunmamız mümkün iken, bu bile yapılamamıştır. Hatta Avrupa'da kendiliğinden oluşan ve giderek
olgunlaşan ve kendi kimliğimizi ve manevi değerlerimizi korumak yanında, ülke menfaatlerimizin de gönüllü
savunuculuğunu yapan Milli Görüş gibi teşkilatlara devlet olarak arka çıkmak yerine, düne kadar düşmanca
tavırlar takınılmıştır.
Son yıllarda Amerika'da ve Avrupa'da sözde yapılmaya çalışılan Lobi faaliyetlerinin de, astronomik
paralar ödenerek İsrail bağlantılı firmalara ihale edildiği gerçeği ise, işbirlikçi hükümetlerin gaflet ve teslimiyet
kanıtıdır. Hâlbuki Yunanistan, özellikle son bir asırdır bu Lobi faaliyetlerini çok iyi yürütmüş, önemli ölçüde
yararlanmış ve özellikle Türkiye'ye karşı büyük avantajlar sağlamıştır.
Ta Osmanlı Devleti dağıldıktan sonra Türkiye Balkanlardaki, Adalardaki ve Kafkaslardaki soydaşlarını
ve dindaşlarını, Türkiye'ye toplarken, Yunanistan tam tersine Anadolu'daki, İstanbul'daki ve Trakya'daki
Rumlar'ın yerlerinde kalmasını istemiş ve tarihi süreç içerisinde "Megalo İdea"yı gerçekleştirmeğe çalışmış
ve komşu ülkelerde kalan Rumları "Lobicilik" faaliyetlerinde kullanmıştır. Osmanlının yıkılmasında ve
Yunanistan’ın bağımsızlığını kazanmasında bile, bu Lobicilik faaliyetleri çok önemli bir rol oynamıştır. 1908
yılında, Takvim-i Vekayi'deki bilgilere göre o gün Türkiye'de yayınlanan 355 gazetenin 109 tanesi Rumca, 46
tanesi ise Ermenice çıkmaktadır. Hatta bizde okutulan uydurma tarih kitaplarında I. Dünya savaşının
sebepleri, yok Alman İngiliz rekabeti, yok bir Sırp prensinin katli gösterilirken, o günkü Avrupalılar
Amerikalılara "Batı uygarlığına yabancı olan Osmanlı Türklerinin Avrupa’dan kovulması ve Balkanların
Müslümanlardan kurtarılması" için savaşı başlattıklarını söylüyorlardı. 122
Özellikle Amerika’daki Yunan Lobilerinin etkisinde kalan o günkü ABD Cumhurbaşkanı Roosevelt ise
"Türkleri Avrupa'da bırakmak, uygarlığa karşı işlenmiş bir suçtur" diyebiliyordu. Savaş sonrası Türkiye,
Balkanlardaki ve başta Kıbrıs olmak üzere diğer Ege adalarındaki soydaşlarını Anadolu’ya çekerken
Yunanlılar buraları hızla Rumlarla dolduruyor ve özellikle İstanbul'daki Rumların yerinde kalmasını istiyor ve
başarıyordu.
Resmi yetkisi olmamasına rağmen, Lozan Konferansının ağırlıklı bir unsuru olan Amerikan Gözlemcisi
Richard Child, Lord Curzon'la birlikte İsmet Paşaya "Türkiye'nin iç ve dış ticari faaliyetlerinin ve
bankacılık hizmetlerinin yanında, sanatta ve sosyal hayatta batılılaşma etkinliklerinin de özellikle
Yahudi, Rum ve Ermeniler tarafından yürütüldüğünü, bunların sınır dışı edilmesi halinde Türk
ekonomisinin felce uğrayacağını ve bu kadar büyük bir kitleyi sınır dışı etmeye Türkiye'nin hakkı
olmadığını" söyleyip ikna ediyor ve İstanbul'da kalmalarını sağlıyordu." 123
10 Ocak 1923 tarihinde Lozan Konferansı'nda Patrikhane sorununu ele aldılar. Bütün delegeler, siyasi
kimliğinden arındırılmak şartıyla ve sözde sadece dini hizmetleri görmek üzere, Patrikhanenin İstanbul'da
kalması gerektiğini savundular. Halbuki Patrikhanenin tam bir fesat merkezi olduğu ve hıyanetleri biliniyordu.
İsmet Paşa istese ve biraz diretse idi, Patrikhane İstanbul'dan taşınacaktı. Ama İsmet Paşa maalesef diğer
delegelerin arzusuna uyarak, patrikhanenin İstanbul'da kalmasına göz yummuştu.
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gecesinde Fetullah Gülen’in Fener Rum Patriğine "Cihan Patriği" diye hitap ve hürmet etmesi herkeste derin
bir hayret uyandırıyordu.
"Tarihimizle bağlarımızın koparılması ve manevi eğitim ocaklarının kapatılması" gibi İslam birliğini
ve Müslümanların manevi eğitimini sağlayan kurumlar yıkılırken, hıyanet merkezi patrikhanenin İstanbul'da
bırakılması acaba ne ile ve nasıl yorumlanacaktır ve bu durum kimlerin anlamlı ve önemli bir başarısıdır. (!)
Evet on beş yıl İstanbul'da yaşamış olan Amerikalı Amiral Colby Mchester "O tarihte çoğu İstanbul'da
122
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yaşayan ve Patrikhane tarafından korunan 30 bin casus Türkiye'de bulunuyordu"125 diyerek bu acı
gerçeği ortaya koymaktadır. Başta Yunanistan olmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve diğer
Avrupa ülkeleri özellikle Türkiye'de yaşayan azınlıkları kullanarak, lobicilik ve casusluk faaliyetlerini rahatlıkla
yürüttükleri, Türkiye'nin hem ekonomi ve ticaretinde, hem dış politika ve siyasetinde hem basın sinema ve
TV. yoluyla genel ahlakın tahribinde bu azınlıkların etkili ve yetkili görevler üstlendikleri bilinen bir olaydır.
Türkiye ise bugüne kadar Balkanlarda, Kafkaslarda Suriye ve Irak'ta Osmanlı döneminden kalan
Müslüman Türklerin her türlü haklarını güvence altına alacak ve bunları ciddiyet ve cesaretle takip edip
savunacak ve bu topluluklardan milli menfaatlerimiz açısından tabiatıyla yararlanacak sorumlu ve onurlu bir
dış politikayı uygulamak bir tarafa ya bir kısmının malını mülkünü terk edip Türkiye'ye kaçmasına razı olmuş
veya "Yurtta sulh cihanda sulh" ilkesine sığınarak bunlara sahip bile çıkmamıştır. Başta Orta Asya
Cumhuriyetleri olmak üzere, bütün Sovyetler bünyesinde ve özellikle Kafkas ülkelerinde, Yunanistan,
Bulgaristan, Romanya ve Yugoslavya'da bulunan ve çoğu Türk asıllı olan Müslüman topluluklara, Türkiye
tarihi ve tabii sorumlulukları bakımından sahip çıkabilse ve yeterli lobicilik faaliyetlerini yürütebilse, hem
bölgedeki hem de dünya devletleri üzerindeki ağırlığı ve saygınlığı birkaç misli artacaktır ve hele başta
Almanya olmak üzere, Avrupa’nın hemen her ülkesinde yoğunlukta bulunan işçilerimizi, iş adamlarımızı
sanatçı ve bilim adamlarımızı organize ve koordine ederek lobicilik faaliyetlerinde yararlanması, Amerika’da
ve Avustralya’da bile örgütlenen Milli Görüş gibi teşkilatlarla işbirliği yapması ve bunlara gerekirse diplomatik
statü ve yetkiler sağlanması beklenirken tam tersine eski sağcı – solcu hükümetlerin onlara cephe açması ve
en hayırlı ve yararlı hizmetlerine bile mani olmaya çalışması AKP’nin ise bu teşkilatları parçalayıp dağıtması,
Milli Görüşten ayırıp yozlaştırması, nasıl bir zihniyetin bu aziz milletin başına bela edildiğinin ispatıdır. Ama
çok şükür ki milletimiz uyanmaya ve hainlerin oyunlarını bozmaya başlamıştır.
Bir büyüğümüz şunları söylemişti: "Türkiye'yi bizzat, kendileriyle kurtuluş savaşını yapmaya
mecbur kaldığımız düşman güçler yönetseydi, acaba bu kadar tahribat yapabilirler miydi,
bilemiyorum?.." Milli Görüş' ün hükümet kurmasına ve iktidar olmasına bazı kesimlerin niçin şiddetle
karşı çıktığı şimdi daha iyi anlaşılmaktadır. Ve yakında gerçekleşecek olan Milli Çözüm süreci ve Adil
Düzen projeleriyle tarihte yeni bir dönem başlayacaktır.
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"DEVLET VE DÜZEN" KAVRAMI
Devlet; toplumların tabii gelişim sürecinde, yönetimlerin kurumlaşması aşamasında ortaya
çıkmıştır. Tarih öncesinde, aileler çoğalarak familyaları, familyalar birleşerek aşiretleri, aşiretler
kabileleri, kabileler de birleşerek siteleri oluşturmuş ve bu dönemlerde toplumlar doğal ahlâk
standartları ve sosyal disiplin kuralları içerisinde yaşamışlar ve Hz. Âdem’den başlayarak gönderilen
peygamberlerin getirdiği ve gösterdiği iman ve adalet esaslarıyla hayatlarını tanzim etmişlerdir.
Tarihten sonra ise "sosyal disiplin"in yerini "sosyal düzen"ler almış ve "devlet" kurumu ve kavramı
ortaya çıkmıştır. Bundan sonra peygamberlerin getirdiği vahye dayanan ve hakkı üstün tutan medeniyetlerle,
bu medeniyetlerin yozlaştırılması ve bozulması suretiyle ortaya çıkan ve kuvvete dayanarak, zulüm ve
sömürü esası üzerine kurulan medeniyetlerin ve bu medeniyetlere uygun devlet şekillerinin çatışması
başlamıştır. Mesela ilk yerleşik düzenin ve medeniyetin doğduğu ve Hz. İbrahim'in temellerini kurduğu
Mezopotamya medeniyeti SİTELER BİRLİĞİ şeklindeki devlet anlayışından etkilenerek ortaya çıkan ve
Firavunluk sistemini esas alan Mısır Krallığı dönemi vardır.
Bu, "kanunları krallar koyar" şeklindeki zulüm yönetiminden, "Krallar da kurallara uyar" dönemine
geçilmiş, Filistin'de Hz. Musa'nın getirdiği kanun ve kuralları uygulayan ve yine vahye dayanan bir HUKUK
DÜZENİ devri yaşanmıştır.
Bundan etkilenen ve bu Hak düzenin yozlaştırılmasıyla şekillenen Eski Yunan'da "Devlet Prensiplerinin
ve idareci yetkilerinin Allah tarafından çizilmesi yerine halk tarafından belirlenmesi" demek olan
DEMOKRASİ dönemi başlamıştır. Arkasından iman ve ahlâk esaslarının bütün insanlığa ait olduğunu
bildiren ve dini düşünceleri evrenselleştiren Hz. İsa'nın saf inanç akidesinin Roma zulüm ve zihniyetiyle
bozulması ve Yahudilerce yozlaştırılması sonucu Avrupa'da önce kilise yönetimi demek olan TEOKRATİK
dönemi atlatılmış, bunun devamı olarak ta ROMA / BİZANS'TA EMPERYALİZM ve sömürü düzenini
kurmuşlardır.

Daha sonra Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) vahiyle getirdiği İSLAM Dini
ve Medeniyeti, devlet yönetiminde "İÇTİHAT DÜZENİ" dönemini açmış, vahiyle belirlenen mutlak
doğruları esas alarak, değişen ve gelişen şartlara ve standartlara uygun yeni çözümler üretmeyi
ilim ehline bırakan bir sistemle Abbasi, Selçuklu, Endülüs ve Osmanlı gibi muazzam
medeniyetler ve devletler kurup yaşatmıştır.
Cihat ruhunun ve içtihat şuurunun körlenmesi (milli savunma, ilmi ve yerli kalkınma gayretinin
terk edilmesi), tembellik ve taklitçiliğin yerleşmesi sonucu Müslümanlar, hâkimiyeti yitirince,
İslam’dan etkilenen Batıda Reform ve Rönesans hareketleri başlamış, sonunda kilisenin ve kralların
elinden kurtulan batı, sanayi devrimi sonrasında Siyonizm’in planlarıyla, "bürokrasi düzenine"
bağlanmış, sözde seçim ve demokrasi perdesi altında mason bürokrat ve teknokratların mutlak
saltanatı ortaya çıkmıştır.

Kapitalist ve Sosyalist sistemlerle insanlığın bütün ahlaki değerlerini dejenere eden ve
sınırsız bir sömürü hırsıyla toplumları ezen Siyonizm’in şeytan düzeni ve devlet modelleri
artık tek tek çürümeye ve çökmeye başlamıştır.
Şimdi artık yeniden ilmi ve insani temellerin üzerine kurulacağı, her dinden her görüşten ve çeşitli
kavimlerden herkesin birlikte barış içinde yaşayacağı ve bütün insanların can, mal ve namus emniyetinin, din
ve düşünce hürriyetinin korunacağı "uzlaşma ve anlaşma" esasına dayanan "ADİL DÜZEN" dönemine,
bütün insanlık acilen muhtaçtır ve inşallah Türkiye'den başlayarak bu düzen yakında uygulamaya
koyulacaktır. Çünkü Kur'an, sadece Arapları, Acemleri, Türkleri veya başka bir kavmi, hatta sadece iman
edenleri ve İslam Dinine girenleri değil, bütün insanlığı kuşatacak ve kurtaracak genel ve temel kanun ve
kurallar getirmiştir. Yani İslam "Bütün dünya da ortak bir barış ve bereket düzeni" kurmayı hedeflemiştir.
İslam’ın inanç ve ibadet esaslarını kabul etmeyen kimseler, yani gayrimüslimler bile Kur’an’ın adil ve
evrensel düzenine, İslam’ın ekonomik, siyasi, ilmi ve ahlaki prensiplerine uymadan asla huzur ve hürriyete
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erişemeyeceklerdir.126 Kur’an’ın gelmesiyle "Din artık kemâle erdirilmiş", şeriatların gelişmesi ve değişmesi
dönemi bitmiş, din ve düzenle ilgili sorunların "içtihat ve icma" yoluyla çözülmesi devri başlamıştır. Kur'an;
"Mutlak Delil", Sünnet; "Delil" makamındadır. Bundan sonra İçtihat; "Hüküm" İcma ise "Mutlak hüküm"
olarak sorunların çözümüne kolaylık sağlanacaktır. Zira artık yeni bir peygamber ve vahiy gelmeyecektir, bu
kapı kapanmıştır.127
Elbette din ile düzen birbirine düşman değil, mutlaka uyum içinde olmak zorunda olan
unsurlardır. Din ile düzenin çatışması halinde kişiler ya dininden taviz vererek vicdani ve ahlaki
ayarını bozacak veya mevcut kanun ve kuralları çiğnemek zorunda kalacak ve tabiatıyla uyumsuzluk
ve huzursuzluk çıkacaktır. Özellikle bir Müslüman için din ile düzenin uyuşmazlığı, ya onu sosyal ve
ekonomik hayattan koparacak veya fasık ve münafık yapacaktır. Din ile düzenin çatışması, anarşiyi
doğuracaktır. Ama zaten bir devlet sistemi ve hukuk prensipleri bulunmayan Hıristiyanlar ve diğer
gayrimüslimlerin hiç değilse düzen olarak "Adil Düzen"i benimsemeleri onlar için de dünyada hayır
ve huzura vesile olacaktır.
Yeri gelmişken açıklamamız gereken bir husus da şudur: Aynı dine mensup insanlar ve tabii
Müslümanlar ayrı ayrı devletlerde yaşayabilecekleri gibi, aynı devlet sınırları içerisinde değişik dinlere
mensup insanlar da birlikte yaşayabilirler. Yani bütün Müslümanların tek bir devlet halinde birleşmeleri hem
şart değildir, hem de zaten mümkün görülmemektedir.
Ancak İslam Birleşmiş Milletleri, İslam Ortak Pazarı, Ortak Savunma Paktı, Kültür ve Eğitim
işbirliği Teşkilatı ve İslam Dinarı gibi, mutlaka Müslümanların yararına ve insanlığın hayrına olacak
müşterek kuruluş ve kurallar etrafında güç ve gönül birliği yapmaları hem gerekli hem de güzeldir. Ve
işte bunu da "Adil Düzen" gerçekleştirecektir. Konuyu, ilgili gördüğümüz şu ayet mealleriyle
açıklayalım:
"(Ya Muhammed) Biz seni bütün âlemlere (ve dönemlere) rahmet (Vesilesi ve selamet rehberi)
olarak gönderdik.” 128
"Biz seni bütün insanlığa (dünyaya hürriyet ve adalet, ahrete de cennet ve ebedi saadet
yollarını, gösterici) ve müjdeleyici ve inzar ve irşat edici (küfür ve kötülüklerden ve onların acı
neticelerinden ikaz ve irşat edici) olarak gönderdik"129
"Siz (sadece Müslümanlar için değil bütün) insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmet oldunuz.
(Çünkü siz, ülkede ve yeryüzünde) ma'rufu (Hakkı ve hayrı) yürütecek, münkeri (zulmü ve kötülükleri)
önleyecek (bir Adil Düzen kurmaya) çalışırsınız."130
HERKESİN VE HER KESİMİN YÖNETİME KATILIMI:
İslam’da fert ve devlet ilişkilerinin ve siyasi otoritenin körü körüne bir esareti ve kayıtsız şartsız bir
teslimiyeti öngören, merkezi mutlakiyetin ve dikta rejimlerinin yeri olmayıp, hür irade ve seçimlerle
gerçekleşen tam bir adalet ve haysiyet düzeni kurulmasını öngören:
"Ey iman edenler, bizi güt demeyiniz, “bize nezaret et”, deyiniz ve (Ahlaka ve hukuka aykırı
olmayan emirlerini) dinleyiniz”131 ayeti üzerinde durmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu ayet genellikle "Ey
iman edenler "Raina" (Bizi gözet) demeyin "Unzurna" (Bize bak) deyin ve dinleyin." Şeklinde anlaşılmış
ve anlatılmıştır.
"Raina" (Bize riayet et) denmesi şöyle izah edilir; Ashab-ı Kiram, ara sıra Peygamber Efendimize
müracaat ederek, bazı sorunlarını aktarırken, lütfen bizim daha rahat anlayabilmemiz için acele etmeyip
biraz yavaş konuşmanız ve icabında tekrarlamanız hususundaki temennimize uyarak bize "riayet et"
manasına kullandıkları "Raina" kelimesini o zamanki Yahudiler kendi lisanlarında "ruunet"ten türeme "Ey
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ahmak kişi." manasında bir hakaret hitabı olarak veya "Raina", yani "Bizim çobanımız" anlamında
kullanıyorlardı. Efendimize de bu maksatla gizli ve alaylı bir yolla ve hakaret kastıyla "Raina" demeye
başladılar. Cenabı Hak da bu yüzden "Raina" kelimesinin kullanılmasını ve Yahudiler tarafından istismar
konusu yapılmasını önlemek için yasakladı.
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Her ne kadar "Raina" kelimesini yanlış manalara ve kötü maksatlara göre kullanan bazı Yahudilere
muhalefet ederek "unzurna" tabirinin kullanılmasının emredildiği şeklinde rivayetler ve tefsirler yapılmış olsa
da ve böylece bir edep ve hürmet dersi verilmesi amaçlansa da, biz bu ayetin, bazı alimlerin yaklaşımına
katılarak "Bizi koyun gibi gütmeyin, bize sadece nezaret edin" şeklinde anlaşılmaya daha münasip ve
müsait bulunduğunu görüyoruz.
Çünkü yalnız "Raina" kelimesini değil, Peygamberimize karşı kullanılan pek çok kelimeyi asli manası
dışında alaylı ve dolaylı maksatlar için kullanmak mümkündür... Bunların her birisi için eş anlamlı başka
kelime ve deyimler kullanılmasını istemek ise pek mümkün görülmemektedir.
Örneğin yine Yahudi ve münafıkların selâmlaşmadaki "Esselamû aleyküm" yerine ölüm temennisi
manasına "Essamû aleyküm" dedikleri bilinmesine rağmen "selam" kelimesinin değiştirilmesi asla
düşünülmemiş ve bu konuda bir yasak getirilmemiştir.
Onun için ayetler, sadece böyle geçici ve hususi bir meseleye hasredilemez ve dar manalar içinde
hapsedilemez. Bu ayet aslında daimi ve umumi manalar ve hükümler içermektedir.
Önce "Raina" kelimesi üzerinde duralım:
Ri'y: Hayvan otlatılacak çayıra denir.
Re'y: Hayvan otlatmak ve koyun gütmek işidir.
Raiy: Davar otlatıcısı, çoban demektir.
Raiye: Otlatılan, güdülen... manalarına gelir.
Mer'a: Otlak, çayırlık demektir
Riayet: Koyunların çobanı dinledikleri gibi, verilen emirlere itaat etmektir.133
Peygamber Efendimizin "Hepiniz çobansız ve raiyetinizden mesulsünüz" şeklindeki hadisi şerifi de
hatırlanırsa, "Raina" demeyin "unzurna" deyin..." ayetini, "Ey iman edenler, bizi "güt" demeyiniz, bize
"nezaret et" deyiniz, şeklinde anlamak ve açıklamak daha uygun düşmektedir.
Önce "Ey iman edenler" hitabıyla bu ayet Hakka ve adalete inanan insanlara yöneliktir... Yani
emredilen hususlar ve hükümler iman edenler için gerekli ve geçerlidir. Zira Müslüman, kelime-i tevhid
getirmekle İslam dininin bütün emirlerini ve adil hukuk ve ekonomik düzenin bütün hükümlerini peşinen kabul
etmiş demektir. Bir dini ve düzeni kimseye zorla kabul ettirmek yoktur ama kendi hür iradesiyle bir dini ve
düzeni kabul eden insanlar da başıboş davranamaz. Aksi halde toplumda fitne çıkacak ve anarşi doğacaktır.

Bu ayette devleti yöneten ve başkanlık edenler değil bizzat halk muhatap alınıp:
"Ey iman edenler, bizi güt demeyin, bize nezaret et deyin..." buyurarak "yöneticilerin toplum
tarafından seçilmesi gerektiği" ifade edilmektedir. Bizzat yöneticiler muhatap alınıp "sakın halkı koyun
gibi gütmeyin, onları keyfi yönetmeyin, adil düzen içinde herkesin işlerine nezaret edin ve denetleyin"
şeklinde emredilmemiş olması buna işarettir.
İslam, Müslümanlara şahsiyet kazandırmak, onların hak ve hürriyetlerini korumak ve bunların bizzat
kendileri tarafından kullanılmasını sağlamak için, şahıs ve parti diktatörlüğü cinsinden merkezi yönetimleri
"Bizi güt demeyin" buyurmak suretiyle yasaklanmıştır.
Bunun yerine "Bize nezaret et deyin" buyurmakla hem yöneticilerin toplum tarafından seçileceğini,
hem de bu sistemde başkanların sadece "nezaret etme, denetleme, genel organizeyi ve otoriteyi
sağlama" yetkisi bulunduğu bildirilmektedir.
Zaten adil düzendeki ilmi, ahlaki, siyasi ve ekonomik kurumlar arasındaki dengeyi kuran ve koruyan
vücuttaki beyin mesafesindeki “devlet başkanlığı” makamıdır. "Ey iman ederler. Bizi güt demeyin,
132
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bize nezaret et deyin" ayeti, devleti yönetenleri ve hükümet olacak partileri seçerken, yani "rey" verirken
başkalarının etkisinde kalarak veya rey hakkınızı ve haysiyetinizi menfaat karşılığı satarak değil, "kendi hür
iradeniz" ve vicdani kanaatinizle karar verin ve öyle hareket edin manasını da taşımaktadır.
"Siz nasıl olursanız öyle idare olunursunuz" hadisi şerifi de bir bakıma "nasıl bir sistemi ve nasıl
bir şahsiyeti sever ve seçerseniz elbette Onun yönetimine müstahak olursunuz" anlamındadır.
"Ey iman edenler" şeklinde çoğul sigasının kullanılması ise, Müslümanların devlet düzeni ve teşkilat
disiplini altında organizeli bir güç halinde hareket etmeleri ve hadiste buyrulduğu gibi "Bir vücudun azaları"
gibi birlik, dirlik ve dayanışma içinde olmaları gerektiğini anlatmak içindir. "Ey iman edenler... Bizi güt
demeyin, bize nezaret et deyin ve dinleyin." ayetinin sonunda "Dinleyin" emri, toplumun tensip ve
tasvibiyle seçilmiş ve işbaşına gelmiş bulunan devlet başkanına ve diğer yetkili makamlara herkesin biat ve
itaat etmesi ve bağlılık göstermesi gerektiğini vurgulamaktadır.
Başkan ve komutanın ahlaka ve hukuka aykırı olmayan her emri dinlenecek ve ona itaat edilecektir.
Adil devlet düzeninde "Meşru Hükümete", batıl ve zalim zihniyetlerin esaretinden kurtuluş döneminde
ise "cihat emirine" biat ve itaatten kaçanların, cemaat ve teşkilattan ayrılıp nifak çıkaranların, cahiliye üzere
ölecekleri Hz. peygamber tarafından ikaz edilmiştir.
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Evet "Ey iman edenler, bizi güt demeyin, bize nezaret et deyin ve dinleyin...”135 ayeti kerimesi
görüldüğü gibi İslam’daki siyasi disiplin ve düzenin temel esaslarını belirten hükümler içermekle beraber,
ayrıca "adil ekonomik sistemin" önemli kurallarını da öğretmektedir. Demek ki İslâm toplumu koyun gibi
güdülmeye razı olan şuursuz ve onursuz bir kalabalık olmayacak, bulundukları ülkede denetim ve adaleti
sağlayacak bir düzeni yerleştirecek ve O’na itaat edeceklerdir. Fert devlet ilişkilerinde daima nimet - külfet
dengesi

gözetilecektir.

Peygamber

Efendimizin

"hepiniz

çobansınız

ve

hepiniz

sürünüzden

sorulacaksınız" hadisi şerifi ise, yöneticilerin halkı hayvan sürüleri yerine koyup böyle gütmeleri ve
yönetmeleri gerektiğini anlatmak için değil, başkanların cemaatlerinden sorumlu bulunduklarını hatırlatmak
içindir. Bu ayeti celile aynı zamanda Müslümanların, kendi haysiyet ve hürriyetlerini koruyan, İslam’ın verdiği
hakları savunan ve kullanan, daima gerçeği araştıran ve doğruları konuşan, diri, dinamik ve disiplinli bir
topluluk olduğu kadar, hayır ve hizmet yolunda itaat etmesini ve emir dinlemesini bilen şuurlu ve huzurlu
insanlar olduğunu da haber vermektedir.
EMANETİ EHLİNE VERMEK:
Cenabı Hak Kitabı Keriminde "Allah (cc) size emanetleri (Devlet yönetimi ve milletin idaresiyle
ilgili görevleri ) mutlaka ehil ve emin kimselere vermenizi ve insanlar arasında (karar verirken ve
tercih yaparken) hükmettiğiniz zaman adalet ve hakkaniyetle hükmetmenizi emreder"136 buyurmakla
herhangi bir göreve getireceğimiz, bir makam ve memuriyeti emanet edeceğimiz kişileri tayin ederken
mutlaka dikkat ve riayet etmemiz gereken hususları hatırlatmaktadır. Bunlar:
1- Liyakat ve Ehliyet: Yani o görevi yerine getirecek bilgi ve beceriye sahip bulunması
2- Sadakat ve Emniyet: Yani samimiyet ve ciddiyet derecesinin bilinmesi, güvenilmesi ve denenmiş
olması.
3- Kıdem ve Hizmet: Bir davada veya teşkilâttaki hizmet süresinin deneyim ve birikiminin, gayret ve
fedakarlık derecesinin hesaba katılması
4- Karakter ve Fazilet: Özü sözüne uygun, takva ve istikamet ehli olması, laubalilik ve laçkalıktan uzak
durması
5- Metanet ve Cesaret: Zorluk ve sıkıntılardan yılmaması, hak bildiğini konuşmak ve yapmak
hususunda tehdit ve tecavüzlerden korkmaması gibi esaslardır.
Bir göreve getirilecek kişiler hakkında görüşümüzü beyan ederken veya tercih yaparken, bu
sayılan ölçüleri esas alarak ve vicdani kanaatimize uyarak hareket etmek hem islami bir görevdir hem
134
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de Hak'a bağlılığımızın ve karakter yapımızın bir göstergesidir. Vicdani kanaatimize göre "layık ve
sadık olanı" değil, "işimize yarayanı" tercih ve teklif etmek ise hem emanete hıyanettir, hem davamıza
hakarettir, hem de bile bile bir insanın hakkına tecavüz demektir.
"Kim iyi bir işe (hayırlı ve yararlı bir kişiye) yardımcı ve aracı olursa bunun sevabından ve hayırlı
sonuçlarından hissesi olacaktır. Her kim de kötü bir işe (hain ve zararlı bir kişiye) aracı ve yardımcı
olursa onun da bunun kötü sonuçlarından vebali ve sorumluluğu olacaktır. Allah her şeyin karşılığını
vericidir" 137 ayetinin uyarısına dikkat etmemiz gerekmektedir.
Şunu kesinlikle bilelim ki; her konuda mutlaka Allah'ın dediği olacak ve ezel takdiri asla
bozulmayacaktır. Biz ise tercih ve tarafgirliğimizde "nefsimize göre mi, vicdanımıza göre mi?"
davrandığımızın hesabını vereceğiz... Çünkü "Allah’ın insanlara açacağı bir rahmet (nimet ve fazilet)
kapısını, hiç kimse kapatamaz. Onun vermediğine de kimse sahip olamaz"138 Bu bakımdan
"kendisinden daha layık ve müstahak birisi varken herhangi bir göreve gelmek için kulis yapan, rüşvet
dağıtan, plân kuran kimseler" dinimizde şiddetle kınanmış ve bu durum yasaklanmıştır.
Cenabı Peygamberimiz (sav): "Emanetler zayi edildiği zaman kıyameti (her türlü felaket ve
musibeti) gözleyiniz" buyurunca, Sahabe (ra):
- Emanetin zayi olması ne demektir. Ya Resulüllah? diye sormuşlar Efendimizde:
- "Devlet ve millet idaresiyle ilgili makam ve memuriyetlerin ehil olmayanlara verilmesi
emanetlerin zayi edilmesi demektir" cevabını vererek bu hususta nimet-külfet dengesine, marifet ve
samimiyet derecesine göre hareket etmemiz gerektiğine, aksi halde maddi ve manevî felaketlerin başımıza
geleceğine dikkatlerimizi çekmişlerdir.
Ülkemizi ve milletimizi idare edecek ve hükümeti teşkil edecek partiye ve milletvekillerine oy verirken de bu
esaslar ölçümüz olmalı, Teşkilat içerisindeki istişarelerde fikrimizi sorarlarken de bu esaslara ve vicdani
kanaatimize bağlı kalmalı, insanlar arasında karar verirken ve tercih yaparken de adalet ve hakkaniyetten
asla ayrılmamalıdır. Çünkü dünyada huzur ve haysiyetimiz, ahirette ise hesabımız ve Allah katındaki
kıymetimiz buna bağlıdır... Ve unutmayalım ki "Aziz eden de Allah'tır. Zelil eden de Allah'tır."139 "Ve
sonuçta muttakiler kârlı çıkacak ve kazanacaktır"
HİLAFET VE SALTANAT BEKLENTİSİ
Son zamanlarda Türkiye'de ve diğer İslam ülkelerinde "Hilafeti yeniden diriltme" hatta "Osmanlı
hanedanını geri getirme" heveslerinin yoğunlaştığını görüyoruz. Bunların bir kısmı, kuru bir hayal peşinde
de olsa, saf ve samimiyetli, bir kısmı da dış kökenli ve art niyetlidir. Her şeyden önce, Müslüman ülkeler
gerçek anlamda ilmi, ahlâkî, siyasi, iktisadî ve askeri bağımsızlıklarına kavuşmadan ve İslam Birleşmiş
Milletleri, Ortak Askeri Savunma Paktı, İslam Ortak Pazarı, Kültür ve Eğitim İşbirliği Teşkilatı ve Ortak İslam
Dinarı gibi evrensel "dayanışma" unsurları oluşmadan. Ve bu mutlu neticelere örnek ve önder olacak bir
ülkede, mesela Türkiye' de Milli irade tam iktidar olmadan ve Adil Düzen kurulmadan, kalkıp birilerini "Halife"
ilan etmek veya Osmanlı hanedanından birilerini bulup bu makama getirmek;
a) Ya İslam'ın esaslarını ve dünya şartlarını bilmeyen ve hayal gemisinden yere inmeyen saf insanların
düşüncesidir,
b) Veya Adil Düzenin başını çektiği, adım adım hedefine yaklaşan "Evrensel barış ve bereket"
döneminin gerçekleşmesi yolundaki gayretlerini kösteklemek ve dikkatleri başka taraflara çekmek isteyen
Siyonistlerin ve dış güçlerin işidir.

Çünkü şu anda yeryüzü hâkimiyeti için çarpışan iki güç odağı vardır.
1- Mevcut haksızlık ve ahlâksızlık düzenini devam ettirmek ve Büyük İsrail hayalini gerçekleştirmek
isteyen merkezler,
2- Bu zulüm ve sömürü saltanatını yıkıp evrensel "barış ve adalet" nizamını yerleştirmek isteyen ve
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bunun için gerekli olan kurum, kavram ve programlara sahip Mü'minler...
Üstelik "Hilafet" mana ve maksat olarak ele alınmalı ve uygulanmalıdır. Yoksa, tarihte o dönemlerin
şartları ve standartları için mümkün ve münasip olarak uygulanan "şekil"leri anlaşılmamalıdır. Bugün,
mesela "İslam Birleşmiş Milletlerinin" bünyesinde oluşturulacak bir yüksek komite ve konseyin genel
sekreteri statüsünde bir zât bu makamı temsil edebilir. Adına, ille de "halife" demek de gerekmemektedir.
Hele hele bu zatın " Osmanlı Soyundan gelmesi" de hiç lazım değildir.
Mevdudi'nin yakın talebelerinden iken bazı görüş ayrılıkları yüzünden ayrılan ve "Hilafetin Sesi" diye
bir dergi çıkaran Dr. Israr Ahmet'in bu konudaki "Bugün İslam Hilafeti başkanlık sistemi şeklinde veya
parlamenter sistem biçiminde de pekâlâ olabilir. Yalnız bir şartla; Parlamento ve Reisicumhur ilmî,
İslami ve insanî değerlere bağlı kalmalıdırlar, o zaman bu modern sistemi de İslam Hilafeti sayabiliriz"
sözleri bu gerçeği yakalamış olduğunu göstermektedir. Kısaca demokrasi ve laiklik gibi çağdaş kurum ve
kavramların hedefleriyle İslam’ın prensipleri pekala uyuşabilmektedir.

Halifelik Fertlere Değil, Devlete Aittir:
Yeryüzünde Allah'ın (cc) halifesi olabilecek ve O'nu hakkıyla temsil edecek imkân ve istidata, fertlerden
ziyade devlet sahiptir. Devlet ve hükümet, demokratik yollarla oluşuyor ve adaleti uyguluyorsa, o takdirde
halkın temsilcisi, Hakkın halifesidir. Zira Cenab-ı Hakkın bütün isim ve sıfatları, ancak şuurlu ve sorumlu
insanların gayret ederek kuracakları bir "Adil devlet düzeni" içerisinde tecelli ve tezahür edebilir

Örneğin Cenab-ı Allah'ın (cc):
Rezzak; (Sebeplerle rızıklandıran) sıfatını, vatandaşlarına insanca yaşama şartları ve geçim imkânları
sağlayan, zekât vergisini mükelleflerden alıp müstahaklara dağıtan bir devlet en güzel biçimde temsil
edebilir.
Mü'min; (Kullarını emniyetle tutan) sıfatını, insanların can, mal ve namus güvenliğini, din ve düşünce
özgürlüğünü koruyan bir devlet en iyi şekilde temsil edebilir
Adil; ( Herkese ve her hususta hak ettiğini veren ) sıfatı, ancak tabii ve evrensel hukuk nizamını kuran
ve uygulayan bir devlet düzeninde hakkıyla tecelli edebilir.
Rab; (Basitten mükemmele doğru tedrici bir suretle terbiye edip yetiştiren ve hayatın dengesini
korumak için fıtri kanun ve kuralları yerleştiren) sıfatı, en mükemmel şekilde ancak bütün fertlerini ve özellikle
gençliğini çeşitli ve kademeli eğitim ve öğretim kurumlarında yetiştirip İslam’ın ve insanlığın hizmetine
hazırlayan bir devlet düzeninde tezahür edebilir.
Şafi; (şifa veren) sıfatı en güzel ve en geniş manada ancak, çeşitli hastalıklara karşı gerekli korunma
tedbirlerini alan ve hastalıkların tedavisi için gerekli hastaneler, dispanserler vb. yerler açan, yeterli doktor ve
ilacı hazırlayan bir devlet tarafından temsil edilebilir.
Ayrıca, Vali, (Kâinatı ve hadisatı yöneten), Müntakim, (Suçluları cezalandıran ve düşmanlarından
intikam alan) Kadir, (İstediğini yapmaya gücü yeten), Vekil (İşlerini kendisine bırakanlara sahip çıkan ve
haklarını koruyan) Şehit (Her yerde ve her zaman hazır ve nazır olan), Mücib, (Yalvaranların ve ihtiyacını
anlatanların isteklerine cevap veren) Hafız, (Her şeyi koruyan ve muhafaza edip saklayan), Melik (Mülkün ve
memleketin gerçek sahibi ve hükümdarı bulunan),gibi diğer bütün esma ve sıfatlarını en geniş şekilde tecelli
ve tezahür ettirecek ve yeryüzünde en güzel biçimde Allah'ı temsil edebilecek yani Ona halife olabilecek
makam, fertlerden ziyade devlettir... Çünkü, fertler tek başına Allah'ı temsil edemezler ve hilafet
sorumluluğunu yerine getiremezler. Zira, bir fert olarak Kur' anın adaletini yürütemezler. Bu nedenle Devlete,
"İnsanı kâmil, sıfatına layıktır" diyenler bu manaya da işaret etmişlerdir.
"Sizi yeryüzünün halifeleri yapan, sizi verdiği şeylerle denemek için kiminizi kiminizden
derecelerle üstün kılan O dur."
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"Hatırlayın ki Allah sizi Ad (kavminden) sonra halifeler yaptı."
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"Biz Nuh'u (as) ve gemisinde bulunanları kurtardık ve yeryüzünün halifeleri (hakimleri) yaptık."142
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"Sizi yeryüzünde halifeler (yöneticiler) yapan O'dur"143

gibi ayeti kerimeler de yeryüzünde Allah'ın

halifesi olmak sıfatının ve sorumluluğunun fertlerden ziyade devlete ait olduğuna işaret etmektedir. Çünkü
kendilerine kuvvet ve hakimiyet verilenlerin "Halifeler" kılındığı belirtilmektedir.
Müslümanlar fıtrat dinine ve evrensel hukuk sistemine tabi olacak ve O'nun prensiplerini
uygulayacak bir Adil devlet düzenini kurmak ve yürütmek için bütün gayret ve samimiyetleriyle
çalışır ve bunu başarırlarsa, yeryüzünde Allah'ın halifesi olma ve O'nu temsil etme şeref ve sevabına
erişeceklerdir... Cenab-ı Hak Kur’an’ı Kerimde birçok yerde "Ben" yerine "Biz" zamirini kullanması ve
Müslümanlara dua etmesini öğretirken de Fatiha’da olduğu gibi "Biz ancak sana ibadet eder ve Biz
yalnız senden yardım dileriz" şeklinde yine "ben" yerine "biz" zamirini emir buyurması, hem hitabette
iltifati Rabbani sayılması, hem kullarını benlik ve enaniyetten kurtarmak için bir edep dersi olması ve
en önemlisi "Müslümanların ferdi değil, cemaat ve teşkilat halinde hareket etmesi gerektiğini"
anlatması bakımından önemlidir. Cenab-ı Hakkın Meleklere hitaben "Yeryüzünde bir halife
yaratacağım" buyurarak Hz. Adem'e işaret etmesi de; Hz. Adem ailesi ve kabilesi arasında Allah'ın
anayasasını (10 sahifelik ilahi esasları) uygulayan bir peygamber olduğu yani aile ve kabile düzenini
ve bir nevi çekirdek toplumunun temelini kurduğu ve yürüttüğü içindir...
ÖZLENEN CUMHURİYET
Cumhur; Arapça bir kelime olup, halk, ahali, aynı fikir üzerindeki ekseriyet, Milli çoğunluk
manalarına gelir. "Cumhurî" kelimesi ise “(halka ait, millete mahsus)” anlamını içerir. Cumhuriyet ise,
milletin çoğunluğunun arzu ve iradesine uygun olan idare şekli demektir. Başka bir deyişle, Cumhuriyet,
milletin kendi kendisini yönetmesi, daha doğrusu, "devleti yönetenleri milletin seçmesi " esasına dayanan
siyasi rejimdir. Bu nedenle Cumhuriyet ve Demokrasi eş anlamlı kelimelerdir.
Bu anlamdaki cumhuriyetin en güzel örneği Hulefa-i Raşidin (dört büyük halife) döneminde ve özellikle
Hz. Ebubekir'in hilafete (devlet başkanlığına) seçilmesinde görülebilir. Her şeyden önce, Peygamber
efendimiz (sav)'in, kendi yerine, resmen ve alenen bir halife tayin etmemiş olması, ümmetine, kendi
başkanını seçme yolunu açmak ve Müslümanları siyasi şuur olgunluğuna hazırlamak içindir. Efendimiz
(sav)'in bazı söz ve davranışları, her ne kadar kendisinden sonra Hz. Ebubekir'in halife olmasına işaret
sayılsa bile, bunu seçkin sahabeleri huzurunda açıkça ve kesinlik ifade eden bir emir sigasıyla ilan
etmemesi, sözlü veya yazılı bir senetle bunu resmiyete dökmemesi, üzerinde durulması ve düşünülmesi
gereken bir meseledir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin vefatından hemen sonra, başsız ve biatsız
devletin ve vahdetin korunamayacağını, dirlik ve düzenin bozulup parçalanacağını çok iyi bilen Ashabı
Kiram (ra), ilk iş olarak devlet başkanını seçmeye yönelmiştir.
Bunun içinde Muhacir ve Ensar'ın değişik adaylar çıkardıklarını, her hizip ve grubun tam bir serbestlik
ve seçim havası içinde kendi adaylarının ehliyet ve liyakatlarını savunduklarını ve nihayet bu gayet tabii ve
samimi tartışma ve görüşmelerden sonra, çoğunluğun ittifakıyla Hz. Ebubekir'in (ra) devlet başkanlığına
seçildiğini ibretle görüyoruz.
Bu tür bir seçimi, “Cumhurbaşkanını, halkın vekâlet vereceği milletvekillerinden oluşan
meclislerin seçmesi” şeklindeki çift kademeli bir seçime benzetmek te mümkündür. Zira, o dönemde
Hz. Ebubekir'e biat eden zevat, halk arasında resmen seçilmiş olmasa da, her birisi belli bir kesimi
veya kabileyi fiilen temsil eden kimselerdi. Ve zaten, insanların "kabile" seviyesinde düşünebildiği ve
kabilelerin bir şahsı manevi (kabile reisi) ile temsil edildiği, ulaşım imkânlarının ve haberleşme
araçlarının pek kısıtlı bulunduğu ve insanlara tek tek danışıp sormanın da çok zor olduğu o şartlarda,
bütün halkın iştirakiyle bir seçim yapmanın mümkün ve münasip olmayacağını izah etmeye gerek
yoktur. Daha sonraları bugünkü meclis yerine "Ehlül hal vel akt" (devlet ve hükümet başkanını
seçmeye, gerektiğinde ise görevine son vermeye yetkili kimseler) müessesesi geliştirilmiş, alim, adil
ve asil şahsiyetlerden seçilen şura heyetleri (danışma kurulları) oluşturulmuştur.
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İnsanların İslam’ı, Hak bir din ve hayat düzeni olarak seçmesi ve benimsemesi ise hiçbir baskı ve
zorlama neticesi olmadığından, halk, evrensel adalet programı olan ve ilmi esaslara dayanan bir anayasanın
uygulanmasını da zaten peşinen istiyor demektir. Şimdi % 99' unu Müslümanların oluşturduğu bir ülkede,
milletin müşterek inanç ve ihtiyaçlarına uygun bir anayasanın hazırlanması ve bütün insanların barış içinde
yaşayabileceği adil bir düzenin kurulması ve bu genel çerçeve içerisinde hayır ve hizmet yarışı yapan
Liderlerin hür ve eşit şartlarda plân ve programlarını millete anlatması (propaganda yapması) ve neticede
milletin istediği lideri ve hükümeti seçmesi esasına dayanan bir idare ancak cumhuriyet sayılabilir ve "halkın
kendi kendisini yönetmesi" olabilir ve zaten demokrasinin amacı da bu değil midir?
Yoksa, sadece bir kişinin veya belli bir kesimin menfaat ve saltanatını korumayı amaçlayan...
Sağ-Sol gibi danışıklı dövüş içindeki partilerin ve perde arkasındaki masonik çevrelerin, kendi
tekellerindeki basın ve televizyon gibi etkili araçları veya ordu ve para gibi baskı unsurlarını
kullanarak halkı istedikleri gibi yönlendirdikleri... İstedikleri kişi ve zihniyetleri işbaşına getirip,
istemediklerini ise çeşitli metotlarla devre dışı bıraktıkları veya devirdikleri... Toplumu çeşitli
yanlışlardan birini seçmeye mecbur ettikleri bir rejim ise, cumhuriyet ve demokrasi kılıflı bir
diktatörlükten başka bir şey değildir. Bu tür bir cumhuriyet, aslında çağdaş bir firavniyettir ve açık bir
hile rejimidir. Parçalanan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri, aslında bir parti diktatörlüğünden,
Amerikan demokrasisi bir "Lobiler" imparatorluğundan, Avrupa tipi cumhuriyetler gerçekte mason
bürokratlar saltanatından, geri kalmış ülkelerdeki sözde cumhuriyetler ise uzaktan kumandalı ve dış
güdümlü kuklalardan ve halkları ise, "robotlaştırılmış demokrat köleler" konumundan başka bir şey
değildir ve bu durumdan mutlaka kurtarılmaları gerekir.
Evet, biz, içi boşaltılıp samanla doldurularak vitrinlere süs diye koyulan cansız kuşlar gibi sadece
göstermelik bir cumhuriyet değil, inancımıza ve insanlık onurumuza yakışan, tam bir adalet ve hürriyet ortamı
sağlayan gerçek bir cumhuriyet istiyoruz ve bunun için çırpınıyoruz. Yoksa, cumhuriyeti, ahlaksızlık
serbestiyeti ve din düşmanlığı hürriyeti gibi anlayanları, veya cumhuriyet adı altında çağdışı bir zulüm ve
esaret rejimi uygulayanları veya "hakimiyet milletindir" deyip sonra da ülkeyi sömürücü sermaye
baronlarına teslimiyet sevdasında olanları hangi neticelerin beklediğini, ilahi adaletin ve milli haysiyetin nasıl
tecelli edeceğini birlikte göreceğiz!..
Vatan hainleri örgüt kurup teşkilatlandığı halde, mazlumların hayır ve hizmet amacıyla bir araya
toplanamadığı... Mason olmanın Şeref, Müslümanlığı yaşamanın suç sayıldığı... Başörtüsü takanların
okuldan atılıp, fuhuş simsarlarına ve genelev patronlarına madalya takıldığı... Faizin, kumarın, karaborsanın
teşvik edilip, meşru kazanç yollarının kapatıldığı... İnsanların servet ve şöhret sahibi olabilmek içir haram ve
hileli yollarda yarıştırıldığı ve buna mecbur bırakıldığı... Yüzde doksan dokuz çoğunluğun, yüzde bir azınlığa
köle yapıldığı, milli gelirin yüzde seksenini, nüfusun yüzde yirmilik bir mutlu azınlığının paylaştığı, geri kalan
yüzde seksenlik çoğunluğun ise yüzde yirmilik payla geçinmeğe, daha doğrusu sürünmeğe çalıştığı bir
rejime Cumhuriyet demek Cumhurla (Milli Çoğunlukla) alay etmektir.
Hâlbuki Cumhuriyet, en kamil manada adalet, eşitlik, refah ve emniyet demektir. Çünkü
Cumhuriyet, Hakkın ve halkın isteğine teslimiyettir. Özünü ve örneğini evrensel hukuk kurallarından
alan, temel insan Hak ve hürriyetlerini sağlayan ve koruyan, bir barış, selamet ve fazilet rejimi olan
gerçek Cumhuriyete kavuşmak ümidiyle... Ümitlerin ise, oturup beklemek ve hayal etmekle değil,
ancak gayret ve cesaretle gerçekleşeceği bilinciyle!..
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YA “ADİL DÜZEN” KURULACAK;
YA “REZİL DÖNEMLERE” KATLANILACAKTI
Türkiye’de “Fareleri kedileştirme sistemi” uygulanıyor!
Adamın evine fareler dadanmış. Aklı evvel bir arkadaşı, “bunlardan kurtulmak için,
fareden kedi yapacaksın!” diye bir teklif yapmış. “Hiç fareden kedi olur mu?” diye sorunca,
“Düşün bulursun!” yanıtını almış.. Adam tasarlamış, çabalamış, sonunda üç fareyi
yakalamış, kafese bırakmış. Ama kafesteki fareleri hiç beslememiş, aç bırakmış. Tam öldü
ölecekler duruma gelince, daha önce yakalayıp öldürdüğü farelerin etlerini önlerine atmış ve
fareler mecburen hemcinslerini yemeye başlamış. Kafesteki fareler iyice semirince bunları
ortaya salmış... Tabii evde cirit atan fareler bu yeni farelerin kedileştiğini bilmediğinden
onlardan kaçmamış; kısa sürede de evde bir tek fare kalmamış!
Meraklısına not: Kimi ülkeler, göz koydukları ülkeleri ele geçirmek için, o ülke insanını
kullanır, işbirlikçilerini sömürü canavarı yapıp azgınlaştırırmış!.. Ve işin garibi, o kullanılan
insanlar, kendi ülkeleri için çalıştığını sanırmış!..
Krizler alt gelir grubunu eziyor!
Milli gelir (üretilen mal ve hizmetlerin parasal değeri) sürekli geriliyor. Tüketim harcamaları
azalıyor. Kayıtlı (resmi) işsiz sayısı, bankalara borçlarını ödemeyenlerin sayıları ve ödeyemedikleri
borç rakamı, protesto edilen senetlerin, ödenmeyen çeklerin sayısı ve miktarı artıyor.
Açıklanan rakamlar yaklaşık 80 milyonun durumunu yansıtıyor. Fakat 80 milyonun tamamının
geliri gideri aynı değil. Gelir dağılımı çok bozuk. Bu ülkede bir yıl içinde elde edilen toplam gelirin
yüzde 5.8’ini en fakir 14 milyon insan paylaşırken, en zengin 14 milyon insanın toplam gelirden
aldıkları pay yüzde 46.9 oranında. (Bunlar TÜİK 2007 rakamlarıdır. Yeni rakamlar daha da ürkütüyor!)
Nüfusumuzun üçte ikisi bir yılda elde edilen gelirin (katma değerin) sadece yüzde 30 ile
yaşarken, geri kalan bölümü toplam gelirin yüzde 70’lik bölümüne sahip oluyor. Bununda yüzde
80’ini bin aile paylaşıyor. Yani 80 milyonun büyük çoğunluğu insanca bir hayat süremiyor, sadece
sürünüyor, halkımızın önemli bir kesimi ise maalesef açlık sınırında can çekişiyor.

Adil Düzen tek ve gerçek çare olarak ortada duruyor.
'Kapitalizm, komünizm, sosyalizm, liberalizm' gibi “izm’ler” hepten ve bütünüyle yanlış
değiller; içlerinde bazı doğrular da bulunuyor ve o doğruları sebebiyle bir müddet ayakta
kalabiliyorlar. İşte tam da bundan dolayı, Adil Düzen ve Adil Ekonomik Düzen, bu izm’lerin
doğrularını içinde barındırıyor. Ancak, nasıl 'iki nokta arasındaki doğru tek' ise; bir bütün olarak
tek doğru sistem vardır, o da "Adil Düzen / Adil Ekonomik Düzen"dir. Çünkü Adil Düzen:
sosyalizmin, kapitalizmin, liberalizmin ve halk ekonomisinin doğru ve olumlu yanlarını
bünyesinde toplayan ilmi, insani ve İslami bir sistemdir.
- Adil Düzende liberalizmin yararlı yanları vardır. Halk, devletten faizli kredi ve destek almaksızın
küçük müteşebbisler hâlinde “karzı hasen” kredisi ile kendi işini kurabilir.
- Adil Düzende kapitalizmin faydalı tarafları vardır. Sermaye, tekel oluşturmamak ve faizli muamele
yapmamak üzere büyük işletmeler açabilir, ticaret yapabilir.
- Adil Düzende sosyalizmin akılcı ve paylaşımcı kısımları da vardır. Devlet vakıflar veya halk
kooperatifleri kurarak “kamu tekeli” içinde faaliyet yürütebilir.
- Adil Düzende halk ekonomisi vardır. Küçük ve orta müteşebbisler, halk ekonomisi sisteminde
kooperatifler şeklinde organize olabilir, kamudan aldıkları faizsiz kredi ve genel hizmet desteği ile küçük ve
orta işletmeler de kamu destekli liberalizmi yaşayabilir.
Özetle: Batı dünyasındaki yoksulluk kapitalizme yani sermaye tekeline götürüyor... Doğudaki işsizlik,
yoksulluk ve anarşi ise feodalizme götürüyor... Zulmü alkışlamak sadakat kabul ediliyor; oysa adalete
sadakat gerekiyor... Zulüm düzeninde devlet ancak zulümle yönetilir; zulüm düzeninde adaletle yönetim
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vaadiyle halk aldatılıyor. "Adil Düzen"e geçilmesi için her şeyden önce halkın adalete inanması lazım geliyor.
Evimize çekilmek değil; "Adil Düzen"i anlamak ve uygulayarak halkımıza anlatmak görevi bizi bekliyor. Eski
kötülüklere, eski ilgisizliklere, eski bilgisizliklere, eski cehaletlere kefaret için çalışmamız icap ediyor. Çünkü
barış ve adalet, halkın kendi kimliğine saygılı olmakla gerçekleşiyor... Adalet için çaba sarf etmeli ve adaleti
hak etmeliyiz...
2010'a da yine IMF palavraları ile başlamıştık!.. Güya IMF'ye ümüğümüzü sıktırmayacaktık; IMF
ile bir daha yeni anlaşma yapmayacaktık; IMF'ye olan borçlarımızı kapatıp yeni borç almayacaktık;
oysa ABD Siyonist bankalarından aldığımız borçlara hala IMF kefil olmakta ve komisyon almaktaydı.
Hani ekonomimiz düze çıkmıştı ve biz bir daha IMF'ye muhtaç olmayacaktık?!. Kaldı ki, IMF, Yahudi
bankerlerin verdiği faizli kredileri ABD adına gerekirse zorla tahsil etmek üzere kurulmuş kefalet
sigortasıdır. Türkiye’nin dış borcu 850 milyar dolara yaklaşmıştır.
Eski yılların Maliye Bakanı Kemal Unakıtan gitti diye sevinenler aldanmıştı, çünkü yeni Maliye
Bakanı Mehmet Şimşek eskisini de aratmaktaydı. Bu arada Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı
Ali Babacan, büyüklere ninniler söyleyerek uyutmaktaydı. Madem bakanlarımız başarılıydı, madem
ekonomimiz dahil her şey iyiye gidiyordu; ABD Yahudi bankalarıyla neden yeni bir anlaşma
imzalıyoruz, neden?!.. Yeni Şafak'tan İbrahim Kahveci bile yazısının başlığında soruyordu: Kriz yoksa
neden IMF?.. Ve yazısını sonuna şunu ekliyordu: “Not edin: Bu IMF aslında 2 yıl sonra daha büyük bir
IMF'ye muhtaç bırakacak, haberimiz olsun” İşte IMF’den daha zalim küresel tefeci kurumları, ABD
Yahudi bankalarıdır.

Türkiye’nin Misyonu ve Vizyonu
Türkiye coğrafi olarak öylesine merkezî konumdadır ki; dünyadaki hiçbir güç ve güçlü ülke, Türkiye'yi
hesaba katmadan adım atamamaktadır. Mesela, SSCB'nin çökmesinden sonra Rusya onun yerini almaya
çalışmakta ama her adımını Türkiye'yi hesaba katarak atmak zorunda kalmaktadır. ABD ise süper güç
olarak yerini koruyor gibi görünse de, kazın ayağı hiç de öyle değil. Türkiye, TBMM'ndeki 1 Mart (2003)
Tezkeresi ile ABD'nin süper güç oluşunu tam olarak bitirmediyse de, karizmasına büyük bir çizik atmış ve
ABD'ye 'hayır' denebileceğini bütün dünyaya göstermiş bulunmaktadır. İşte bunlar ve benzeri sebeplerden
dolayı Türkiye, başta ABD'nin ve diğer güçlü ülkelerin geleceği açısından önemli rol oynayacak merkezî bir
konumdadır.
İnsanlık bir nevi beşer yüzyıllık uygarlıkları yaşamıştır. Hz. Nuh (Mezopotamya), Hz. İbrahim, İbrani,
Hıristiyanlık, İslâmiyet biner yıllarını, MÖ ve MS olmak üzere, yaşayıp yıkılmışlardır. Çağımızda yeni bir
"hakkı üstün tutan uygarlık" doğmaktadır ve bu uygarlık "Adil Düzen Uygarlığı" olacaktır. (Bunlardan
sonra beş yüzer sene gecikme ile Mısır, Yunan, Roma ve Avrupa uygarlıkları vardır. Bunların ömrü de
ortalama 500 senedir. Batı dünyasının "kuvvete dayalı uygarlığı" şimdi beş yüz yaşındadır. Yani çökmeye
başlamıştır. Bugünkü Batı uygarlığını Yahudi tekel sermayesi kurmuş ve kullanmıştır, faize ve sömürüye
dayanmaktadır.)
Türkiye açısından son dönemde bu sömürü uygarlığı ile yaşanan çatışmalar vardır. Önce Siyonist
ABD güdümlü Çekiç Güç stratejik merhalelerle Erbakan tarafından kovulup uğurlanmıştır. Derken
Türkiye'de 1 Mart Tezkeresi'nin Meclis'ten geçmemesi üzerine küresel sermaye milli güçlere savaş açmıştır.
Sermaye şimdi tutunacak dal aramaktadır. Her şeye rağmen hâlâ doları istediği gibi basıp
kullanmakta ama zorlanmaktadır.. Sermaye artık devletleri tam olarak emrinde tutamamakta ama;
Türkiye gibi önemli dünya ülkelerinde ekonomik sıkıntıları ve terörü kullanmaktadır. Siyonist sermaye
Dünya Bankası ve IMF gibi kuruluşlar sayesinde hâlâ dünya ekonomisini kontrol edip istediği gibi
yönlendirmeye çalışmaktadır... Velhasıl, Milli Türkiye ile Siyonist sermaye yeni dengeleri kurmak için
gizliden gizliye çarpışmaktadır... [BAK: ŞEKİL-14 sh.183]

Sömürü düzeninin çökertilmesi ve Adil Düzen’in gerçekleştirilmesi için yapılması
gerekenleri tek tek sıralayalım.
BİR: Her şeyden önce sadece sömürü sermayesinin daha çok semirmesine sebebiyet veren;
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özellikle İslam ülkeleri ve Türki Cumhuriyetlerle gümrükler ve vizelere son verilmelidir. Dünya,
sömürü sermayesinin kurduğu emperyalist tekelden kurtulup, ortak ekonomik pazar hâline
gelmelidir.
İKİ: Karşılıksız kâğıt para terk edilmeli. Onun yerine kuyumcularda bile geçerli olacak "altın
para"ya geçilmelidir. Ayrıca “Millî paralar” kamunun vatandaşlara satabileceği (Devlet malı olan)
gayrimenkuller ve hazine arazileri karşılığı çıkarılıp piyasaya sürülmeli ve karşılığı olan "mal
senetleri" tedavüle girmelidir.
ÜÇ: Sömürü sermayesini tekel ve tek güç hâline getiren faizli sistemdir. Faiz ortadan
kalkmalıdır. "Faizsiz kredileşme sistemi" getirilmeli, "ön ödemeli sipariş kredisi ve sistemi" (selem
sistemi) yürütülmelidir. Sermaye varlığını korumalı, tamamen yok edilmemeli; ama artık halkı
sömüren değil, halka hizmet eden bir konuma getirilmelidir.
DÖRT: "Faizsiz çalışma/emek kredisi" verilmeli, işçi/emek üretici işletmelerde çalıştığında
işletmeler borçlandırılmalı ve ücret doğrudan işçiye ödenmelidir. Ham madde bedeli de "faizsiz ham
madde kredisi" şeklinde verilmelidir. Üretilen ürün ortak ambarda depolanmalı, satıldıkça üretimden
itfa edilmelidir. İşletmeler yerli olmalıdır. İşçi/emek ise her yere gidip çalışabilmeli, herhangi bir
engelleme ile karşılaşmamalıdır. Çok önemli bir mesele daha: "Sosyal adalet"in gerçekleşmesi için
"primsiz genel sigorta sistemi" kurulmalı, herkes aidat ödemeksizin sigortalı muamelesi görmelidir.
İşte; bugün eğer "anarşi ve terör olaylarının önü alınamıyorsa", önemli ülkeler sürekli olarak
"barış" değil de "savaş hâli" yaşıyor ve savaşlar bir türlü bitmiyorsa, dünyada sürekli olarak
"ekonomik krizler" gerçekleşiyorsa; suçlu olan bu "sömürü dünya düzeni"ni kuran "emperyalist tekel
sermaye" değil midir? Elbette, bu zulmün devam etmesinin bir sebebi de; âcizane bizlerin de kırk yıldan
beri milletimize ve bütün beşeriyete çare ve çözüm olarak "Adil Düzen" ile "Adil Ekonomik Düzen"i
anlatmamıza rağmen; halkın ve iktidarların şimdilik bu tedavi reçetesine kulaklarını tıkayıvermeleridir.
Halkımız ve beşeriyet, biricik çare ve çözüm önerilerine karşı kör ve sağır olmaya devam ederse; tekel
sömürü sermayesinin şerrinden ve tahakkümünden kurtulması maalesef gecikecektir.

Bugün büyük güç olarak ortada ABD ve Çin birinci sırada görülmektedir. AB (Avrupa
Birliği) ve eski SSCB/Rusya ikinci sırada yürümektedir. Hindistan da potansiyel olarak
güçtür, ama şimdilik hareketsizdir. Türkiye ise; Tarihi mirası, tabii kaynakları, talihli fırsatları
ve en önemlisi Erbakan Hoca gibi süper bir beyne, onun projelerine ve Milli Çözüm gibi
takipçilerine sahip bulunmasıyla yeni ve adil bir medeniyet merkezi olmaya en yakın ve layık
aday olarak kutlu bir değişime öncülük edecektir.

Gelecekte neler olabilir?
-ABD'de siyonizmin ve kapitalizmin güdümünden çıkabilir; insanlık için yeni çıkış yolu arayışlarını
değerlendirir; bu arada "Adil Düzen"i de inceleyip faydalanabilirse bu bataktan kurtulabilir.
-Çin'de 300 milyon Müslüman vardır. Bugünkü Çin düzeni Batı düzenidir, "komünizm"den
"kapitalizm"e evrilmektedir. Bu durum binlerce yıllık Çin'e uygun değildir. Çinliler "Adil Düzen"i kendilerince
benimseyebilir ve III. Bin Yıl Medeniyetinin oluşmasında rol alabilir. Çin bunu ABD'den daha kolay yapabilir.
-Eski Sovyetlerde (SSCB) halkının yarıya yakını Müslümandır. Bu coğrafyada Hıristiyan ve
Müslüman halklar yüzlerce yıldan beri birlikte yaşamaktadır. Rus lider Putin buna yatkındır. Bir ilim heyeti
kurup, araştırır ve çalışırlarsa sonunda "Adil Düzen" medeniyetine büyük katkı sunabilir.
-Avrupa Birliği, çağdaş uygarlığa meyyal bir oluşum peşindedir ama Haçlı emperyalist
zihniyetinden vazgeçmelidir. Bir ilmî araştırma merkezini kurarak Papalığı bile bu organizasyona ortak
edebilir ve "Adil Düzen"i öğrenip uygulayabilirse huzura erişecektir. "Adil Düzen"in varlığından haberdar
olan ve on üç yıldır AB peşinde koşan AKP’liler; özellikle R. Tayyip Erdoğan ve ekibi, AB'ye böyle bir
şeyi hatırlatmayı maalesef akıllarından bile geçirmemiştir.

Enerji siyasetimizin ne/nasıl olması gerekiyor?
Allah kâinatı atom altı parçacıklardan yaratmıştır. Parçacıkların taşıdıkları hızların kareleri enerjiyi

181

oluşturmaktadır. İki çeşit enerji deposu vardır: Birinci enerji deposu, demirden küçük parçacıklardır.
Bunların en küçüğü hidrojen atomudur. Bunlar birleşir ve demire doğru ağırlaşıp, ışık salmaktadır. Güneş
ışığı böyle oluşmaktadır. Bizim dünyamız bu enerjiden yararlanır. Güneş enerjisi dediğimiz şey budur.

Diğer enerji deposu ise ağır elementlerdir. Radyum gibi elementler parçalanarak demire doğru
hafifleşirler. Atom enerjisi budur. Her iki durumda her şey demirleşmektedir. Demir en aşağıdadır. Her şey
ona düşmektedir. Hangi şekilde olursa olsun, sonunda kâinatta faydalı enerji tükenmekte, biz ise ölüme
doğru gitmekteyiz.

Adil Düzenciler olarak, bizim ana enerji kaynağımız GÜNEŞ olacaktır!
Bizim ana enerji kaynağımız güneş enerjisidir, bu enerjiyi iki şekilde elde ediyoruz.
Bir: Sular buharlaşıyor, göğe çıkıyor, rüzgâr oluyor, yağmur oluyor, göl oluyor, deniz oluyor,
akarsu/nehir oluyor. Biz o enerjileri kullanırız.
İki: Güneş enerjisinden ikinci faydalanma yolu ise bitkilerin güneş enerjisini kimyasal enerjiye
çevirmesidir. Sonra biz ondan yararlanır ve besleniriz, onları yakarız.
Bu enerji kaynakları geçmişte kömür, petrol, gaz şeklinde depolanmışlardır. Şimdi onları tüketiyor ve
uygarlığımızı yürütüyoruz. Gelecekte bu enerji kaynaklarının hepsi tükenmiş olacaktır. O enerji kaynakları
tükenince, insanlık kalıcı enerji kaynaklarına yönelecektir. Bunlar nelerdir? a) Güneş enerjisi, b) Rüzgâr
enerjisi, c) Su enerjisi, d) Bitkisel enerji. Ülkemizde petrol ve gaz gerçekten kıt mıdır yoksa var olduğu
halde kasıtlı olarak saklanıp, kapatılmış mıdır? Maalesef hâlâ bilemiyoruz!!! Buna karşılık devamlı var olan
güneş, rüzgâr, su ve diğerlerinden oluşan- enerji kaynaklarımız ülkemizde boldur. O halde bizim enerji
siyasetimiz bu enerjilerden yararlanma olmalıdır. Bunun sistemini ve teknolojilerini geliştirmemiz
kaçınılmazdır. Bu sayede geleceğin enerji lideri olmamız imkânı vardır.
Enerji meselesinin çözümüne nereden başlamalıyız?
-Ülkemizin her yönünde var olan geniş topraklarımızın yüzeylerini yeşillendirmeliyiz...
-Binalarımızı sera ile kaplayarak değerlendirmeli, yaz-kış güneş enerjisini kimyasal enerjiye
yönlendirmeliyiz.
-Ülkemizde hidroelektrik santralleri var ama yeterli değildir; tüm akarsularımızı elektrik
enerjisine çevirmeliyiz...
-Son yıllarda nihayet rüzgâr enerjisini de keşfettik; keşfettiğimize göre artık rüzgârların boş
yere esmesini önlemeliyiz...
-Güneş ışığını doğrudan hidrojen enerjisine çevirmeliyiz... Ama bütün bunların olması için
önce Adil Düzen’e geçmeliyiz.

 Teminatlı ehliyet sistemi
başlatılmalıdır.
 İlmi, siyasi, iktisadi ve ahlaki
dayanışma ortaklıkları devreye
sokulmalıdır.

‒ Diplomatlar teminatsızdır ve
denetim dışındadır,
‒ Bilimsel sigorta sistemi
kurulmamıştır,
‒ Bilim ve teknoloji tekelleri
oluşmaktadır.

BİLİM VE TEKNOLOJİ
MAĞDURLARINI
KORUYACAK
TEDBİRLER
ALINMAMIŞTIR.

Şekil-13

 Akılla çelişmeyen Dini düşüncenin
gelişmesi sağlanmalıdır,
 Toprağa fayda sağlayıcı, hayatı
kolaylaştırıcı ve sorunları rahat aşıcı
bilimsel çalışmalara ağırlık
kazandırılmalıdır.

a) Temel insan haklarının değil, ya
imtiyazlı azınlığın veya çoğunluğu
oluşturan halkın istek ve ihtiyacı
esas alınmaktadır,
b) Menfaat ortaklığı yerine çıkar
çatışması yaşanmaktadır,
c) Hurafeci ve taklitçi dini grupların
baskıları.

a) Dağınıklık, İsraflık
b) Gizlilik - Kapalılık
c) Kaynak noksanlığı
zaman, eleman ve
imkan kaybına yol
açmaktadır.

BİLGİ ÜRET İMİNDE;

DİĞER SOSYAL
KURUMLARLA
DAYANIŞMA YERİNE
ÇATIŞMA
YAŞANMAKTADIR.

 Bağımsız ilmi kurumlar oluşturulmalıdır,
 Bütçeden ilmi kurumlara yeterli paylar
ayrılmalıdır,
 İlmi ekollerin doğmasına fırsat
tanımalıdır,
 Bağımsız dini kurumların fonksiyonları
arttırılmalıdır.

ÇÖZÜMLERİ

 Araştırmaların planlanması lazımdır,
 İlim dilinin gelişmesi sağlanmalıdır,
 İlmi belgelerin, projelerin ve keşiflerin
"Bilgi bankaları" kurulmalıdır,
 Yeni buluşların vakıflarca
ödüllendirilmesi ve teşviki yapılmalıdır,
 Bilim-Din çatışması yerine dayanışma ve
ortak çalışma esas alınmalıdır.

 Sermayenin veya siyasi
otoritenin ilmi kurumlara
baskısı,
 Tektip ilim üretici değil,
taklitçi araştırma,
 Materyalist kafa yapısı.

SEBEPLERİ

 Araştırmalar plansızdır,
 "İlim dili" oluşturulmamıştır,
 Patent hakları sömürü aracıdır,
 Ön yargılardan kurtulmamıştır,
 Yalnız akıl esas alınmakta, iman
ve maneviyata ters bakılmaktadır.

 ÖZERKLİK TAM
SAĞLANMAMIŞTIR,
 GERÇEK İLİM
ADAMININ YETİŞMESİ
ZORLAŞMAKTADIR.

İLMİ PROBLEMLER

İLİM VE EĞİTİM DÜZENİ
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UYGARLIKLAR

DEVLET ÖNCESİ
DÖNEM

MÖ 2000

AŞİRET
AİLE

SİTE
KABİLE

ROMA
HIRISTİYAN
LIK
YUNAN
İBRANİFİLİSTİN
MISIR
MEZOPOT
MEZOPOTAMYA
AMYA

BATI
ROMA

GELECEK

MÖ 1000

MISIR

İBRANİ

ŞEKİL - 14

MİLAT

YUNAN

HRİSTİYAN

MS 1000

ROMA

İSLAM

MEDENİYETLERİN ETKİLEŞME SÜRECİ

MS 2000

BATI
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ADİL DÜZEN’İN GERÇEKLEŞME AŞAMALARI
“Nasıl (ve neye layık) olursanız, öyle idare olunacaksınız” gerçeği, aynı zamanda; “Toplumların
kendi özgür tensipleri ve demokratik tercihleri sonucu seçip yönetime getirdikleri partilerin ve sistemlerin
sonuçlarına katlanmak durumunda kalacaklarını” da bildirmektedir. Bu nedenle, bir ülkede herhangi bir düzenin
yerleşmesi ve yürütülmesi için, toplumun önemli bir kesiminin konsensüsle o düzeni sahiplenmesi ve
desteklemesi gerekir.
Kur’an’daki Talut ve Calut hikayesi, haklı ve hayırlı bir mücadelenin nasıl kazanılacağının,
başarıya nasıl ulaşılacağının prensiplerini öğretmektedir.
“İşte bunlar, Allah’ın ayetlerinden (Delil ve belgelerinden, ibret ve hikmet öğütlerinden, hizmet
ve hareket ölçülerinden)dir. Biz onları sana Hakk olarak (Doğruyu bulmanda misal ve mizan olsun
diye) okuyoruz”144 ayetiyle son bulan, tam iki sahife ve yedi uzun ayette anlatılan Talut ve Calut

Kıssası:
. Tek merkezden yönetilmeyen, . İtimat ve itaat disiplinine girmeyen, . Sıkıntı ve saldırılara sabır ve
sebat göstermeyen, . Davasına ve haklılığına tam güvenmeyen hayırlı hizmet ve hareketlerin başarıya
ulaşmayacağını, buna karşılık; itaat, itimat, sadakat, cihat ve sebat ehli çok küçük bir azınlığın bile sonunda
zafer kazanacağını anlatmaktadır.

Bu ayetler dikkatli ve biri biriyle irtibatlı şekilde ve günümüzdeki toplum psikolojisiyle
ilişkili biçimde okunup üzerinde durulduğunda şu gerçekler ortaya çıkmaktadır:
1- Halk, yani şuursuz kalabalıklar değil “Mele: İleri gelenler ve aklı yetenler” düşülen zillet ve esarete
karşı bir çare aramaktadır.
2- Bu ekip, çarenin de ancak çalışıp çırpınmak yani cihat olduğunun farkındadır.
3- Bu çalışma ve çarpışma Allah yolunda ve onun Adalet düzeni hâkim olsun amacıyla olursa,
makbuliyet ve muzafferiyet umulacaktır.
4- İşte bu “Allah yolunda çabalama ve çarpışma” nın vazgeçilmez şartının “bir melik, komutan, genel
başkan etrafında toparlanıp teşkilatlanmak ve emir-komuta zinciri ve cihat disiplini içinde, görev ve sorumluluk
bilinciyle çalışmak olduğunu bildikleri için; görevli nebilerden” kendilerine bir “yetkili yönetici: Melik” tayin etmesi
talep olunmaktadır. Yoksa, her taifenin kendi kafasına ve kıstasına göre, birbirinden habersiz ve istişaresiz
hizmet ve gayretlerle bir yere varılamayacaktır.
5- Bunun gibi: Zulmün ve küfrün topyekûn hâkimiyeti döneminde lider ve önder şahsiyetlerin, şuurları
kirlenmiş ve ruhları körlenmiş halk tabakaları tarafından tayin ve tespit edilmesini beklemek hayaldir, muhaldir.
“Allah size Talut’u gönderdi”145 ayetinden de anlaşılacağı üzere, böylesi şahsiyetlerin yetişmesi de,
yetkilendirilmesi de Allah’ın özel bir lütfu inayetidir.
6- Tefsirlerde ve batılı belgesellerde 100 bin kadar olduğu söylenen ve Hz. Musa’dan sonra tekrar
sapıklığa yönelince, yeniden Firavunların tasallutuna girip; hanımları, çocukları ve malları ellerinden alınarak
ıssız sahralara sürgüne gönderilen İsrailoğullarına “düşmanla çarpışma (ve cihat hükmü) yazılıp
kesinleşince, pek azı hariç (Çoğunluğu) yüz çevirip”146 savaşmaktan vazgeçmiş ve sözlerinden
dönmüşlerdir. Rivayetler, 80 bin kişinin cihattan caydığını, sadece 20 bin kadar kaldığını bildirmektedir.
7- Bu geri kalanların önemli bir kısmı da çeşitli bahaneler üreterek “Melik, emir ve lider” tayin edilen
Talut’u kabul etmeyerek, kaytarıp gitmişlerdir. 20 binden 15 bin ayrılıp 5 bin kişi kaldığı rivayet edilmektedir.
8- “Talut (yanında kalan) orduyla birlikte (savaşmak üzere) ayrılıp yola çıktığında: Doğrusu, Allah
sizi bir ırmakla imtihan edecektir. (Susamanıza rağmen, karşıya geçinceye ve ben size izin verinceye
kadar) kim bu (su)dan içerse, o benden değildir. Kim de -eliyle bir avuç hariç- doyasıya içmezse o
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bendendir. (Anlarım ki sadık ve sağlam birisidir)”147 dedi. Ama az bir kısmı hariç, çoğunluğu bu sözü
dinlemeyip (hatta lüzumsuz ve olumsuz bir emir telakki edip) o sudan içmişler ve Komutana muhalefet
etmişlerdir. Böylece 4 bin kişi daha ayrılıp sadece 1000 askerin kaldığı görülmektedir.
9- “Talut, kendisiyle beraber, devam edenlerle (ırmağı) geçince, onlar(ın önemli bir kısmı) bugün bizim
Calut’a ve ordusuna karşı koyacak gücümüz yoktur.(Bu savaş değil, intihardır. Çünkü onbinlerce zırhlı, silahlı
ve hazırlıklı bir düşmana karşı böyle zayıf ve azıcık bir birlikle karşı çıkmak bile bile ölüme gitmektir.) diyerek
itiraz ve isyana yönelmişlerdir.
10- Ama yegane kuvvet ve kudret sahibinin Cenabı Hak olduğuna ve “Allah(ın vadine, nusretine ve
rahmetine) kavuşacaklarına iman ve itimatları (ve Rablerine hüsnü zanları) tam ve sağlam olanlar
dediler ki: Allahın izniyle, nice az (ama itaatkar ve sebatkar) topluluk, çok daha kalabalık (ve güçlü
sanılan) topluluklara galip gelmiştir. (Çünkü) Allah sabreden (müminlerle) beraberdir”148
11- “Böylece (sonunda) onları, Allahın izniyle yenilgiye uğratıp (perişan ettiler) (Talutun askerleri
içinde bulunan ve düşman tarafının bilmediği “sapanla taş fırlatmak” tekniğini çok iyi kullanan) Davut,
(düşman komutanı) Calut’u (sapan taşıyla gözlerini kör edip) öldürdü… Allah da O’na mülk ve hikmet
verdi.”149

İlk bakışta, giderek eriyen ve gücünü kaybeden, nihayet tükenme ve tıkanma noktasına
gelen… Ama bir liderin etrafında, sebat ve sadakat gösterip kenetlenen ve “yüzde bir”lere düşen
bir hareketin, sonunda Allah’ın izniyle zafere eriştiği görülmektedir. Demek ki her şeyden önce bir
Talut, bir Davut gereklidir.
 Siyonist düşmanların bütün siyaset ve stratejilerini önceden sezen ve karşı tedbirler geliştirip onları
boşa çıkarabilen…
 Davut misali, düşmanın kıtalararası atom başlıklı füzelerinden, uçak gemilerine, hepsini etkisiz
bırakacak yeni ve yeterli teknolojik beyne ve beceriye sahip…
 “ Evlerinizi satıp kooperatifimize yatırın… Tarlanızı satıp vakfımıza bağışlayın ki ayakta duralım…”
diyen değil, Davut gibi, cihat ve teşkilatın ve hatta dünya çapındaki devrim ve ıslahatın bütün masraflarını
kendi üstün gayreti ve “el emeği” ile hazırlayıp kimseye minnet etmeyen…

 D-8’lerle resmen, Avrasya hareketiyle fiilen, Siyonist sömürü hegemonyasına karşı, ekonomik,
siyasi, askeri, teknolojik ve psikolojik gerekli bütün şartları ve imkânları hazırlayıp yönetebilen bir
Lidere ihtiyaç vardır. Bu nedenle Erbakan’ın ilmi projeleri milli ve talihli bir kaynaktır.
a- İslam Âlemindeki ve diğer mazlum ve mağdur ülkelerdeki hazırlık ve hizmetlerini yürütebilmesi için
“Türkiye’nin Başbakan yardımcısı, Başbakanı” gibi itibar ve itimat edilir bir TEMSİLİYET imkânından
b- Ülke içinde ise; devlet ve hükümet imkânlarından Milli ve insani amaçlar doğrultusunda yararlanmak,
iyi niyetli ve kabiliyetli insanları teşkilatlandırmak, bunları eğitip olgunlaştırmak, sahtekârları sadıklardan
ayıklamak için de RESMİYET fırsatından faydalanmak üzere Siyasi Parti faaliyetlerini başlatan ve bütün şer
cepheleriyle boğuşup amacına yaklaşan bir hidayet ve hizmet önderi lazımdır… Yoksa: “Her tarikat, her fırka
kendi başına İslami gayretlerini sürdürsün… Hizmet ağını büyültsün… Sonunda kendiliğinden
Müslümanlar hâkim olur ve huzur bulur.” Veya: “Adil Düzen için kıyam, Kur’an okumadır. Türkiye’nin
her tarafında guruplar halinde Kur’an okunacaktır. Bugünlerde bu başlamıştır. Bunların her biri,
kendilerine göre şeriat yasaları hazırlayacaktır. Mümkün mertebe bunları kendi cemaatlerine
uygulayacaktır. Derken bunların birer başkanları ortaya çıkacaktır. Böylece siteler kurulacaktır. Bir
değil, pek çok resul (elçi-davetçi) bulunacaktır. Allah bunları bir araya toplayacaktır. Bunlar da kendi
arasından büyük başkanı atayacaktır.” gibi, ne Kur’an’a, ne Sünnetullah’a, ne akla ve mantığa ve nede
tarihi hakikatlere asla uygun düşmeyen saf beklentiler ve ham hayallerle bir yere varılamayacaktır.
Hatta daha da ileri gidip: “Ondan sonra biz kendi şeriatımızı ve şartlarımızı uygularız. Karşı çıkan olursa,
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bütün dünya ile savaşır, mallarını da ganimet olarak alırız” kanaat ve içtihadında olanlar vardır… İyi de, acaba
hangi güçle, hangi teknolojiyle, hangi düzenli ve disiplinli askerle ve hangi denenmiş ve eğitilmiş ekiple bunları
yapacaksın? sorularına verecek cevapları da var mıdır?
“Herkes kendi kafasına ve kapasitesine göre bir köşesinden çalışmaya, taşları ve tuğlaları
yığmaya başlasın. Sonunda inşallah Selimiye gibi bir şaheser kurmuş oluruz” iddiası ne kadar akıldan
uzaksa… Her şeyden önce, bir Mimar Sinan ortaya çıkıp, en ince detayına kadar plan ve projesini
hazırlayıp, yine sonuna kadar bizzat başında bulunmazsa böyle bir caminin yapılması imkânsızsa…
Bunun gibi, bir liderden, ortak bir projeden, işbölümünden, otorite ve organizeden mahrum,
birbirinden kopuk ve kendi başına buyruk hareketlerle, dünya çapında bir devrim ve değişimi ve Hakkın
hâkimiyetini hayal etmekte o derece saflıktır, hatta safsatadır. Bu yaklaşım, değil Yeni ve Adil bir Dünya
Nizamı kurmak ve uygulamak, farklı mühendis ve ustaları çağırıp: Ortak bir proje ve işbölümü
olmaksızın, “haydi herkes kendi kafasına göre motor ve şase’nin istediği parçalarını yapsın, sonra biz
bunları birleştirip mükemmel ve son model bir araba çıkaracağız” iddiasından bile gülünç karşılanacaktır.
Ve işte bu yanlış anlayış ve yaklaşım yüzünden nice yıllardır Müslümanların emekleri ve ödenekleri maalesef
hep boşa harcanmıştır. Sadece iyi niyet ve samimiyet; çok büyük imkân, eleman ve zaman israfına yol açan bu
yanlış kanaat ve gayretlerin kefareti olamayacaktır. Bunların “ölü doğmuş içtihatlar” olduğunu, 40 yıl geçtikten
sonra bile olsa, artık anlamalıdır. Ölü içtihat; hiçbir şekilde ve hiçbir yerde uygulanma ve verimli semereler
alma şansı olmamış, bazı girişim ve deneyimler de hep başarısızlıkla sonuçlanmış içtihattır. Böyle olması,
sosyal fıtrata ve Sünnetullaha aykırı olduğunun da bir alameti sayılmalıdır.
“Doğrusu Allah, kendi yolunda (tuğlaları ve bütün parçaları) sanki birbirine kenetlenmiş bir bina
gibi saf bağlayarak (irtibatlı, intizamlı ve itaatlı bir teşkilat ve cemaat şuuruna ve sorumluluğuna
kavuşarak) çarpışanları sever”150 ayeti; cihat eden mümin topluluğu sağlam ve sarsılmaz bir binaya
benzeterek, o yapının rastgele ve Allah veresiye gayret ve girişimlerle değil, ancak bir mimarın proje ve
gözetiminde kurulacağını da hatırlatmaktadır. Böyle bir hareketin, derinlere kök salan bir çınar misali, toprak
üstündeki gelişmesinin çok ağır olması ve uzun zaman alması, hatta bazı dallarının sık sık budanmasının bile
asıl gövdeye kuvvet katması, bazı kesimleri umutsuzluğun tuzağına atmaktadır. Oysa bu durum; insanların
Allahu Taalaya mı yoksa zahiri şartlara mı güvenip dayandığının bir imtihan sırrıdır.
Kur’an bütün İslami hareketlerin ve bütün Resullerin zaferlerinin, böyle bir ümitsizlik ortamında
gerçekleştiğini şöyle buyurmaktadır. “Vakta ki, resuller (halktan) umutlarını kesip de, artık kesinlikle
yalanlayacakları (Kavimlerinin asla imana gelmeyeceği ve Hak davaya yardım etmeyecekleri)
kanaatinin (iyice yerleştirdiği) bir sırada, yardımımız onlara gelmiş (zafer kapıları açılıvermiştir)”151

Allah, sadıklarla sapıkları, salihlerle fasıkları, müminlerle münafıkları birbirinden ayırmak
ve yeryüzünde iktidar mirasını bu ezilen ve seçilen azınlığa bırakmak muradındadır:
“Firavun, içinde bulunduğu yerde büyüklenmiş ve güçten düşürmek (rahat yönetmek ve karşı bir
cephe oluşturmalarını önlemek için) oranın halkını fırkalara ayırıp parçalamıştı….”152
“Biz ise yeryüzünün (her yerinde ve her devirde) zayıf düşürülen kimselere (aciz ve çaresiz hale
getirilip ezilen inanç, itaat ve cihat ehline) lütufta bulunup nimet ve faziletimizi tattırmak, onları (devlet,
hükümet ve siyaset) önderleri kılmak ve (ülkelerindeki ve yeryüzündeki imkân ve iktidarlara) mirasçı
yapmak istiyoruz”153
“Ve (yine istiyoruz ki) onları (sebat ve sadakat ehli olanları) kuvvet ve hâkimiyet sahibi olarak
yeryüzünde (ve iktidar mevkiinde) yerleştirip (onurlandıralım) (böylece) Firavuna, Hamana ve bunların
ordularına (zalim hükümet ve hükümdarlara, hain bürokratlara ve bunların keyfi ve şahsi menfaatı için
halka baskı ve barbarlık yapan asker ve polis takımına) korktuklarını başlarına getirelim (ve ezdikleri ve
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hıyanet ettikleri mümin mücahitlerin zafere erdiklerini ve kendi devlet ve düzenlerini ele geçirdiklerini)
onlara gösterelim de (intikamımızı alalım)”154 ayetleri, bu mesaj ve müjdeleri bize hatırlatmaktadır.
Halbuki münafıklar ve kalbinde maraz olanlar Allah’ın değil, Siyonistlerin ve emperyalistlerin dostluğuna
ve desteğine güvenip sığınmakta ve o kafir ve zalimlere yaranmak için yarışmaktadırlar.
“İşte kalplerinde maraz olan (ama çevresinde âlim, fazıl, muhterem ve mücahit sanılan
münafık)ları: (Müslümanlar zayıftır. Süper güçlerle başa çıkmaları imkânsızdır. Öyle ise, onların
himayesine sığınmamız lazımdır) Devranın ve dünyanın aleyhimize dönüp bize (musibetler)
çarpmasından korkuyoruz” diyerek (Yahudi ve Hıristiyanların) aralarında çabalar yürüttüklerini
görürsün… (oysa) umulur ki Allah, (yakında) bir fetih veya kendi katından bir emir getirecek de,
münafıklar ve marazlılar nefislerinde gizli tuttukları (iman zafiyetinden ve hıyanet düşüncesinden)
dolayı pişman (ve perişan) olacaklardır”155 ayetleri bu gerçeği anlatmaktadır. “Ancak, bu şeytan(lar),
sadece kendi dostlarını (ve dalkavuklarını) korkutur.”156 Yani şeytanın avukatlığını yapan, ama safdiller
arasında mübarek ve muttaki tanınan, ağzı kalabalık münafıklar, gerçek müminleri değil, Siyonist ve
emperyalist güçlerle, yalnız ve ancak kendi avanelerini korkutup, zalimlerin safına kaydırmaktadır. İşte

bu:
“Küfürde büyük çaba harcayanlar, (kâfir ve zalimlere yaranmak için yarışanlar) seni üzmesin…
Çünkü O (münafık)lar hiçbir şeyle (ve hiçbir şekilde) Allaha (ve İslam davasına) zarar veremezler. Allah,
onları ahirette hazz (lezzet ve izzetten pay) sahibi kılmamayı ister. (Bu yüzden dünyada bazı geçici ve
cüzi başarı ve ganimetler verir.)”157 “Onlar İmana karşılık küfrü satın alanlardır. (yani önce iman
etmişken sonra onu vererek, İslam’a hıyanet edip kâfirlerle işbirliğine girişen, dünyalık makam ve
menfaat karşılığında zulüm düzenine taşeronluk yapan münafıklardır)”158 ayetleri mucizevi şekilde, sanki
yeni nazil olmaktadır. Ve aynen diyalogcuları, ılımlı İslamcıları, Siyonist merkezlerin himayesinde Mehdilik
satanları ve onların safsatalarını anlatmaktadır.

Kur’an bizi “hikmet”le değil, “hüküm”le amel etmek üzere yükümlü ve sorumlu
tutmaktadır.
“Bu Müslümanlar gaflet ve kötülüklerinin cezasını çekiyor… Bu saldırı ve sıkıntılarla ölenler şehit
hükmüne geçiyor, kalanlar bilinçlenip bileniyor!” gibi hikmetleri bahane ederek, Amerika’nın Irak’taki
vahşetini ve işgalini, haklı ve hayırlı görmek şeytanlıktır! “Böylece, toplum ve sistem; hanımı tesettürlü
olan, kendileri namaz kılan, ağzına içki koymayan kimselerin iktidarına alışıyor… Başbakanın, bir kısım
bakanların ve bazı bürokratların Cuma namazına gitmesi insanın göğsünü kabartıyor!” gibi hikmetlere
sığınarak, ipi Siyonistlerin elindeki iktidarların ülkemize ve milletimize yönelik hıyanetlerine… Dinimizi ve
Devletimizi tahribe yönelik hareketlerine hoşgörüyle bakmak ve keramet uydurmak, şaşkınlıktır…
Yahudi ve Hıristiyanların, Avrupa ve Amerika’nın; İslam’ın ve insanlığın aleyhine olan haksız ve
ahlaksız girişimlerine taşeronluk yapanların… Bunca cinayet ve rezaletlerine rağmen, hala onlara
destek çıkıp dostluk kuranların “ılımlı İslam” diye, dinimizi yamultmak ve yozlaştırmak isteyenlerin bu
sinsi emellerine bile bile alet olanların… Ve onlarla birlikte “Küfürde müsaraat halinde bulunanların”,
yani zalimler ve kâfirlerle dayanışma ve yardımlaşma içinde çalışanların, bütün bu melanetlerine…
“O’nun okullarında ve yurtlarında yetişenler, namaz kılmakta ve haramlardan sakınmaktadır. Bu
gençler, gelecekte kurulacak barış ve bereket düzenine uyumlu ve olumlu bir nesil oluşturacaktır…”
gibi hikmet ve mazeretlerle kılıf hazırlamak ve katkıda bulunmak elbette şarlatanlıktır!...

Büyük Din Âlimi ve Osmanlı Şeyhülislamı Zembilli Ali Efendinin, İstanbul’a Kırkçeşme
sularının akıtılması merasiminde, sultana dönüp:
“Kur’ani kurallara ve fıtri hukuka aykırı bazı Avrupai kanunları, şeriata monte etmekle, öyle bir
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halt işlediniz ki, bu Kırkçeşme suları, kırk sene aksa o pisliği temizleyemez!” sözlerini hatırlatmanın
zamanıdır…
Hadisi Şerifte işaret ve ifade buyrulduğu gibi: Allah dilerse, zındıklar, fasıklar ve münafıklar eliyle
de dinine ve müminlere kuvvet katıp destek sağlayabilir… Onların şahsi hesapları ve şeytani amaçları
için yaptıkları bazı işler, hayrül makirin olan Allah’ın dilemesiyle, sonunda İslam’a ve Müslümanlara
yararlı ve hayırlı sonuçlar doğurabilir… Ama böyle faydalı sonuçlara sebep olabilir diye, fasık ve
facirlere arka çıkmak elbette haramdır ve kalbi bir hastalıktır…
“Bedeviler, “biz inandık” dediler. Deki: Siz iman etmediniz. Ama “İslam olduk deyiniz”…(Çünkü)
henüz iman kalplerinize girip yerleşmiş değildir…”159 gibi ayetlerden de anlaşılacağı gibi:

Mümin: İnandığı ve hayatının amacı saydığı Hak Nizam kurulsun ve insanlık küfür ve kötülükten
kurtulsun diye çalışanlardır.

Müslim ise: Kurulan ve hâkim olan Hak Nizama tabi ve teslim olanlardır.
Şu anda bizim, her şeyden önce Mümin ve müstakim hizmet ve davet ehline ihtiyacımız vardır. Adil
Düzen hâkim olunca insanlar fevc fevc, bölük bölük, dalga dalga160 zaten huzura koşacaklardır.
Velhasıl, Adil Düzen, sadece “tedrisat” ve “içtihat” la değil, aynı zamanda “Siyasi cihat”la hakim
olacak ve uygulanacaktır.
Elbette, tedrisat ve içtihat ta mutlaka lazımdır ve farzdır. Ancak, Zulüm düzenlerini dağıtıp devre dışı
bırakmak ve Kur’ani ve ilmi içtihatları yürütme fırsatına kavuşmak için, tek çare, cihattır. Namaz, oruç, hac,
zekât gibi, “cihat” da hepsinden farklı ve faziletli bir ibadet olup, kendine mahsus edasının şartları; yani
farzları, sünnetleri, mekruhları ve müfsitleri bulunmaktadır. Ve ancak bu şartlara uygun yapılan hareket ve
hizmetler cihat sayılır ve ancak bu şekilde Kur’an’ın vaat ettiği zafere ulaşılır.
Türkiye sadece ülkesinin değil, bölgesinin, Türk-İslam âleminin, hatta tüm mazlum milletlerin
diriliş merkezi ve motoru olmak makamında ve sorumluluğundadır. Adil Düzen Projeleri ise, hem
milletimizin hem de insaniyetin kurtuluş ve saadet programıdır. Elbette bu ilmi hazırlıkların hataları ve
noksanları bulunacaktır ve bunların çoğu uygulama aşamasında fark edilip olgunlaştırılacaktır. Adil

düzen gibi ilmi ciddi ve bir sistemin tüm kurumlarını içerici başka bir proje ortaya koyamayıp sadece
“Adil Düzen yetersizdir” diye tenkit etmek acizlik ve hasetçilik tavrıdır; “böyle bir düzen
gereksizdir” demek ise mevcut zulüm ve sömürü çarkına razı olmak anlamını taşımaktadır.
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KUR'AN VE SOSYAL ADALET ESASLARI
Kur'an’ı Kerim'de hem dünyevi hem de uhrevi yönden çalışmaya ve kazanmaya teşvik
eden ve iş hayatını düzenleyen ayetlerin bir kısmını mealen arz edelim:
"Dünya hayatında insanların geçim şartlarını ve rızklarını aralarında biz takdir ve taksim ettik ve
onların kimilerini ötekilerine derece derece üstün kıldık ki biri diğerine iş gösterebilsin" (Zuhruf: 32)
“Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeylere göz dikmeyin. Erkeklere de kazandıklarından bir
pay var. Kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Siz Allah'ın lütfundan isteyin.” (Nisa: 32)
“İnsana çalışıp (hak ettiğinden) başka bir şey yoktur ve çalışması yakında görülecek (ve
değerlendirilecektir ) Sonra ona karşılığı tastamam verilecektir. (ve çalışıp hak edin)” (Necm: 39 – 41)
“Her bir kimsenin yaptıkları işlere göre dereceleri vardır ve Rabbin onların yaptıklarından
habersiz değildir.” (En' am: 132)
“Sonra herkese kazandığı tastamam verilecek ve onlara asla haksızlık edilmeyecektir.” (Bakara:
281)
“Allah kimseye gücünün yetmeyeceği görev ve sorumluluk yüklememiştir."
“Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, kötülükler ise kendi zararınadır.” (Bakara: 286)
“(Dünyayı yarattık ve çeşitli imkânlarla donattık ki insanlar) Onun ürünlerinden ve kendi ellerinin
emeklerinden yesinler ve yararlansınlar” (Yasin: 35)
“(Kur'an) Sizden (iyilik, ibadet ve hizmet yolunda) gayret edip ileri geçmek isteyenlerle tembellik
edip geride kalmak isteyenleri (uyaran ve ayıran bir kitaptır).
Çünkü herkes kendi kazandığı karşılığı (kurtulmak üzere) rehin alınmıştır.” (Müddesir: 37 - 38)
“İnsanların amellerinden hiç bir şey eksiltmemişizdir. Herkes kendi kazancına bağlıdır.” (Tur: 21)
"İşte onlar kazandıklarının eline teslim edilmiş, (hak edip layık oldukları konuma erişmiş)
durumdadır.” (En'am: 70)
“Herkes kendi yaptığı işin başında duracaktır.?” (Rad: 33) (sorumluluğu da mutluluğu da
kendisine ait olacaktır)
“Allah her nefsi kendi yaptıklarıyla cezalandırmak ve mükâfatlandırmak için (böyle adaletle
davranacaktır)” (İbrahim: 51)
"Onlar bir ümmetti, gelip geçti. Onların (iyi veya kötü) kazandıkları kendilerinin sizin
kazandıklarınız ise sizindir. Siz onların yaptıklarından sorulmazsınız.” (Bakara: 134)
“İnsanların elleriyle kazandıkları ve yaptıkları yüzünden karada ve denizde fesat çıktı.” (Rum: 41)
“Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizle yaptıklarınız yüzündendir.” (Şura: 30)
“Allah gökleri ve yeri hak ve adaletle yarattı ki her can kendi kazancının karşılığını alsın ve
kimseye zulüm ve haksızlık yapılmasın.” (Casiye: 22)

Önce bu ayeti kerimelerde anlatılan uhrevi ve manevi hakikatleri sıralayalım:
1 - Herkesin Allah yanındaki kıymeti kendi hizmeti ve ibadeti ölçüsündedir.
2 - Başkalarının bizim hakkımızdaki iyi veya kötü zanları Allah katındaki gerçek değerimizi
değiştirmeyecektir.
3 - İnsanların cennetteki dereceleri de cehennemdeki derekeleri de kendi amelleri nispetindedir.
4 - Zerre kadar iyiliğin de zerre kadar kötülüğün de karşılığı mutlaka verilecektir.
5 - Hiç kimse haksızlığa uğratılmayacak ve amelleri asla zayi edilmeyecektir.
6- Herkes kendisine verilen imkân ve iktidar nispetinde sorumlu tutulacak ve öyle hesaba çekilecektir.
7 - İman ehliyle inkâr ehli, hizmet ve ibadet ehliyle gaflet ve meskenet ehli asla bir değildir.
8 - Anne babasının veya atalarının iyilikleri veya kötülükleri kişileri bağlamaz. Herkesin ameli
kendisinedir.
9 - Cennet veya cehennemi kazanmak insanın kendi niyetine, gayretine ve tiyniyetine göredir.
10 - Çevre kirliliği, hava kirliliği ve tabiatın tahribi sonucu meydana gelen yaygın hastalıklar ve pek çok
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afetler insanların kendi şuursuz ve sorumsuz davranışları yüzündendir.
11 - İnsanların elindeki nimet ve faziletlere göz koymak ve kıskanmak haramdır ve Allah'ın taksimine
itiraz etmektir.

Yukarıda meallerini sunduğumuz ayeti kerimelerden çıkarılan sosyal ve
ekonomik esaslar ise şunlardır:
1 - Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi Adil bir devlet düzenidir ve devlet bütün vatandaşlarına insanca
yaşama ve çalışma imkânlarını hazırlamakla mükelleftir.
2 - İnsanların kabiliyet ve servet yönünden farklı yaratılması Nizamı alemin devamı için gerekli ve
hikmetlidir.
3 - İnsan çalışıp ürettiği ve hak ettiği kadar tüketme hakkına sahiptir.
4 - Başkalarının sırtından geçinmek veya haram ve hileli yollarla servet edinmek asla caiz değildir.
5 - Devlet hizmetinde olsun, karşılıklı serbest iş sözleşmelerinde olsun mutlaka, nimet - külfet dengesi
gözetilmelidir.
6 - Her kese ve her işte sorumluluk nispetinde salahiyet verilmelidir.
7 - Ücret işin ve görevin zorluğuna ve sorumluluğuna göre tespit edilmelidir.
8 - Kadınlar da kendi fıtratlarına uygun işlerde çalışma ve kazanma hakkına sahiptir.
9 - Herkese kendi gücüne ve becerisine uygun iş gösterilmelidir.
10 - Emanet olan görev ve yetkiler ehline verilmelidir.
11 - Serbest ticarette olsun ve özel girişimcilikte olsun kişilerin kârları da zararları da kendilerine aittir.
12 - Hak edilen ücretler vaktinde ödenmeli ve geciktirilmemelidir.
13 - Rüşvet almak, adam kayırmak, devlet imkânlarını keyfince dağıtmak ve faiz sistemini uygulamak
düzeni ve toplumu dejenere edecektir.
14 - Anne babadan miras olarak kişilere mal kalabilir. Ancak marifet ve makam babadan oğula
geçmez. İlim ahlâk sanat ve maneviyat herkesin kendi kazancı ve kabiliyetidir.
15 - Doğal dengeyi bozacak çevre ve deniz kirliliği ve tabiatın sorumsuzca tahribi gibi davranışların
cezasını her halde insanlar çekecektir. Öyleyse devlet ve toplum bunları önleyici tedbirler geliştirmelidir.
16 - Devlet kurumları kendi çalışanlarını ve elemanlarını takip ve kontrol etmeli hizmet ve kabiliyetleri
ve de başarı nispetleri derecesinde onları terfi ve taltif ettirmelidir.
17 - Tayin ve terfi işlerinde gayret, sadakat ve kabiliyet gibi değerler değil de, yağcılık ve kayırmacılık
esas alınırsa hizmetler hezimete uğrar. Dalkavukluk yarışı başlar ve kamu hizmetleri laçkalaşır ve tıkanır
hale gelir.
18 - Toplumda hayır ve hizmet yarışını gerçekleştiren bir düzen kurulmalı ve yürütülmelidir.
19 - Haksızlığı, hayasızlığı ve hırsızlığı rağbetlendiren bir düzen mutlaka çürüyecek ve çökecektir.
20 - Fertlerin ahlaki ve insani değerleri mensup oldukları düzene göre şekillenir. Kötü bir düzende iyi
kalmak, iyi bir düzende ise kötü olmak imkânsız değildir, ama zor bir iştir.
"İnsanların dini, meliklerinin dinidir " hadisi de insanların savundukları ve sahip çıktıkları düşünce ve
düzenlerin rengine boyanacağını bildirmektedir.
21 - Sanayi ve teknolojiyle birlikte tarıma da gereken önem verilmelidir.
22 - Şu veya bu şekilde devlete borçlananlar, hapsedilmek yerine borçlarını ödeyinceye kadar devlete
ait çiftlik ve işletmelerde istihdam edilmelidir.
Evet, işte görüyorsunuz ki Kur'an ayetleri, hem uhrevi ve manevi sorumluluğu ve ilahi adaleti
izah ve ikaz ederken, bir yandan da sosyal ve ekonomik hayatı düzenleyen esasları öğretmektedir. Ve
bu esaslara ne aklıselim, ne müspet ilim, ne tarihi tecrübe ve birikim ve ne de vicdani kanaat ve
tatmin, ne de ahlaki değerler yönünden karşı çıkmak asla mümkün değildir. Zira Cenab-ı Hak her şeyi
en iyi bilendir, bütün hükümleri hayırlı ve hikmetlidir. Bize bizden de merhametlidir. Ve artık başka
çaresi yok. Kurtuluş için yeniden ve acilen Kur'an’a dönmelidir.
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TABİİ HUKUK'UN KAYNAKLARI
Adil Düzen, tabii bir düzendir. Zannedildiği gibi hayali olarak hazırlanmış ve bu hazır
kalıplara uygun bir toplum oluşturulmaya çalışılmış değildir. Tam aksine, insanca yaşamaya
çalışan bir toplumun değişen ve gelişen ihtiyaçları böyle ilmi bir düzenlemeyi gerektirmiştir.
Temel insan hak ve hürriyetlerini benimsemiş ve kurtuluş savaşı sonucu milli hâkimiyete
dayanan "Cumhuriyet Düzenine" geçmiş bir toplum,

şimdi haliyle, idari, iktisadi, ahlaki ve

eğitim sorunlarını ilim ve inanç gibi temel kaynak ve kaidelere göre çözümlemek ihtiyacını
hissetmekte ve bu ihtiyaçlar, yeni içtihatlara ve yeni programlara yöneltmektedir.

Hatta; Dikkatle bakıldığında "Kur'an-i kuralların" da, iki ana bölüme ayrıldığı
görülecektir.
1 - Cehalete düşmüş fertleri, tevhit düşüncesi ile değiştirici ve ruhen eğitip yetiştirici kurallar.
2 - Değişen bu fertlerin oluşturduğu toplumun dinini ve hayat disiplinini düzenleyici kurallar.
Mekke dönemi, fertleri ve toplumu ruhen ve fikren değiştiren ve yetiştiren kuralların konulduğu devredir. Bu
birinci kurallar İslam’ın ana kuralları ve temel esaslarıdır. Bunlara her zaman ve her yerde mutlaka uyulması
gereklidir. Tevhit dininin İman ve İtikat esaslarını oluşturan, hem zatında, hem icraatında hem de nizamında
Allah'a ortak tanımamak temellerine oturtulan bu kurallara "Usûl" (Asıllar ve esaslar) denir. İkinciler ise,
özellikle Medine devlet düzenine geçildikten sonra indirilen "Ahkam" (Hükümler)dir ki, bunların
uygulanabilmesi için devlet otoritesi ve siyasi bağımsızlık gibi bazı şartlar gerekmektedir. Ve bu hükümler bir
anda değil, yaşanan hayat süresinde ihtiyaçlar ve sorunlar ortaya çıktıkça peyder pey gönderilmiştir.
Adalet düzeni ve devlet disiplini bulunmayan dönemlerde, bir kısım suçlar hakkında kesin cezalar
koyulmadan önce, bunların aile fertleri ve kabile reislerinin tedip ve terbiye etmesi şeklinde
cezalandırabileceği, “yüz kızartıcı suçlar ve uhrevi cezası olan günahlar” şeklinde telakki edilmesi ve bazı
"sosyal disiplin kurallarıyla” önlenmeye çalışılması dikkat çekicidir. Hem zaten İslam’da asıl olan suçluyu
cezalandırmaktan ziyade, suça iten şartları gidermek ve önlemektir.
“Kadınlardan zina ettiği dört şahitle kesinleşmiş olanları ölüm gelinceye veya Allah (onlar için)
bir yol açıncaya kadar evlerde tutun (Göz hapsine alıkoyun)”161 “(İçki içtiğiniz zaman sarhoşluğunuz
geçinceye kadar namaza durmayın)"162 “Sizden kim (hile, hırsızlık ve haksızlıkla) zulmederse, ona
(ahirette) büyük bir azab tattırırız.”163 Mealindeki ayetler, bir toplumun alışageldiği kötülükleri ancak
tedricen bırakabileceği hikmetine uygunluğu yanında, suçluları takip ve cezaları tatbik edecek bir devlet
otoritesi bulunmadan koyulacak kanunların boşlukta kalacağı ve lüzumsuz olacağı gerçeğine de
dayanmaktadır. Şimdi asırlarca önce, o günün şartlarına, ihtiyaçlarına ve hayat standartlarına göre
hazırlanmış ve uygulanmış siyasi, içtimai, iktisadi ve hukuki kurum ve kuralları bugünkü topluma
aynen uygulamaya kalkışmak ne kadar yanlış ve imkansız ise, toplumun şuur seviyesi
olgunlaşmadan ve konsensüs oluşmadan ve Adil bir devlet düzeni kurulmadan, üstelik geçmiş çağlar
için hazırlanmış modelleri bugüne uydurmaya zorlamak da o kadar yersiz ve yetersiz olacaktır.
Zira tabii Hukuk, bizzat yaşanacak toplum düzeni ve hayat şartları içinde doğacak sorunların ve
ihtiyaçların ilmi çözümleri olarak ortaya çıkacaktır. Adil düzene geçiş döneminde bazı temel kural,
kavram ve kurumlar üzerinde yapılacak ilmi çalışmalar ise sadece bir proje ve ön hazırlık
niteliğindedir ve günümüzün şartlarına ve ihtiyaçlarına göre yapılması lazımdır.
“Mevridi nasta içtihada mesağ yoktur” (Mecelle) Yani hakkında açık ve kesin hüküm bulunan
konularda zaten içtihada izin ve ihtiyaç olmayacaktır. Ancak genellikle itikat ve ibadet dışında kalan
muamelat (tabii hayat) konularında şartlar ve ihtiyaçlar değiştikçe içtihatların da değişebileceği inkar
edilemez. Zamanın değişmesi ile ahkâmın değişmesi de kaçınılmazdır.
161

Nisa: 15
Nisa: 43
163 Furkan: 19
162
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Tarih boyunca ve hiç bir İslam devletinin yazılı ve değişmez bir anayasanın bulunmaması, her zaman
ve herkesi bağlayıcı bir fetva kitabının yazılmamış olması da hep bu gerçeği doğrulamaktadır.
Çünkü İslam insanlar içindir ve insana göredir. Yani İslam fıtrat dinidir. İnsan ve toplum fıtratı
ise devamlı gelişme, değişme ve yenileşme istidadındadır. Bu nedenle İslam, her asırda ve herkes
için gerekli ve geçerli olacak genel ve temel esasları "mutlak" olarak naslarla ortaya koymuş, ancak
bunların uygulama biçimini kayıtlamamış, belirli sınırlar ve kalıplar içine sokmamış, tam aksine
birçok hükümlerin icrasının şeklini, değişen ve gelişen şartlara ve ihtiyaçlara uygun içtihatlara
bırakmıştır. Bu hareketlilik ve seyyaliyet özelliği sayesindedir ki, İslam dar kalıplar içinde sıkışmış ölü
prensipler yığını olmaktan kurtarılmış, her asırda ve her hususta hayata yön ve şekil verecek canlı bir
din olmuştur.
Yanlış anlaşılmalara ve yersiz itirazlara fırsat vermemek için hangi konularda ve ne kadar "içtihat"
yapılabileceğini de açıklamamız gerekiyor. Önce, "içtihat" sözünü duyan bazı kimseler, çoğu mason kökenli
modernistlerin, dinin özünü değiştirme ve yozlaştırma gayretlerini ve hıyanetlerini hatırlamamakta ve hemen
itiraz etmektedirler. Bu nedenle:
1 - Şurası kesinlikle bilinmelidir ki İslam’ın temeli olan inanç ve itikat esasları asla değiştirilemez ve
bunlardan vazgeçilemez. Bu konulardaki içtihatlar sadece izah ve ispat içindir.
2 - Hakkında açık ve kesin hüküm bulunan Helal- Haram, Emir- Nehiy, gibi konular ise sabit değerler
olup geçerli mazeretler dışında bunlar da içtihatla değiştirilemez, terk edilemez.
3 - Namaz, Oruç, Hac, Zekât ve Cihat gibi ibadetlerin vakti, adedi, uygulama şekli ve şartları sahih ve
sabit delillerle ortaya konmuş ve en ince teferruatına kadar gösterilmiştir. İbadet konularında Müctehit
alimlerin bir Mezhebinde cevaz ve cevap verilmeyen zaruri durumlarda diğer Mezhepleri taklit imkanıyla da
Müslümanlara büyük bir kolaylık kapısı açılmıştır. Dolayısıyla ibadet konularında da yeni içtihatlara gerek
kalmamış gibidir. Ancak ibadet zannı ile dinimize sokulan bazı bidatların açıklanması ve ayıklanması
gerekmektedir.
4 - Ticaret, Şirket, Sanat ve sanayii gibi iktisat düzeni, Mahkeme (Soruşturma, Sorgulama ve
yargılama) usulü, Anayasa ve Hukuk sistemi, adil vergi ve bütçe tanzimi, yönetim biçimi, siyasi ve
idari yapılanma gibi konularda:
a - Nassla sabit olan esaslar zaten olduğu gibi geçerli ve gereklidir. Zira İslam’da her konunun
çözümüne esas alınacak bir hüküm mutlaka bildirilmiştir.
b - İlgili konularda Müçtehit imamların geçmişteki içtihat ve tatbikatlarından da yararlanılacak,
günümüz ihtiyaçlarına cevap verip doyurucu- nitelikte olanlar aynen uygulanacaktır.
c - Günümüz ihtiyaçlarına yeterli veya gerekli bulunmayan içtihatlar terk edilecektir.
d - Banka, Para, Kredi, Sendika, Emeklilik, Sigorta, Parti, Dernek, Demokrasi, Laiklik ve benzeri
kurum ve kavramların yorumlanması; İslam Birleşmiş Milletleri, İslam Ortak Pazarı, İslam Ortak
savunma Paktı, Kültür ve Eğitim işbirliği, Müşterek ve sabit Para Birimi gibi yeni ve zaruri
oluşumların prensip ve programlarının hazırlanması ve uygulanması gibi konularda ise haliyle yeni
içtihatlara ihtiyaç vardır.

Bu içtihatların hangi kaynak ve kaidelere göre yapılacağını belirtmeden önce bir
konuya daha açıklık kazandıralım:
A- İçtihatlar asla değişmez ve karşı gelinmez düsturlar değildir. Mesela İmamı Azam'ın talebeleri, daha
kendi sağlığında pek çok konuda üstatlarının içtihat ve kanaatlerine katılmadıkları halde onların bu tutumu
asla yadırganmamış ve kınanmamıştır. Hanefi fıkhının önemli bir kısmı İmamı Azam'ın değil İmamı Yusuf ve
İmamı Muhammet gibi kendi talebelerinin içtihatlarından oluştuğu, bilinen bir gerçektir.
Ancak içtihat yapabilmek için, müçtehit vasıflarını taşımak gerektiğini unutmamak lazımdır. Aksi halde
kasap çıraklarının operatörlüğe kalkışması gibi olur ve elbette yanlıştır. Bu konuda daha çarpıcı bir örnek
olarak İmamı Şafii Hz.lerini gösterebiliriz:
İmamı Şafi'nin mezhebi iki devreye ayrılır:
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1 - Bağdat'ta yaymış olduğu mezhebi ki bunu Za'ferani rivayet etmiş olup Şafii'nin Bağdat'ta yazmış
olduğu kitapları içine alır. Bu kitaplarda ise: Risale (usul hakkındadır) ve El-Ümm Vel Mebsut'tur. Bunları
Za'ferani Şafii'nin yazdırması ile kitaplaştırmış ve Bağdat'ta talebelerine okutmuştur. Zafera'ni bu kitapları
Hicri 260 yılından ölünceye kadar okutmaya devam etmiştir. Hâlbuki İmamı Şafii Mısıra gittikten sonra bu
görüşlerinin bir kısmını değiştirmiştir.
2 - 199. Hicri yılında Mısır'a geldikten sonra yazdığı Mezhep: Şafii Hazretleri Mısır'a gelince Irak'ta
yazdığı kitapları yeniden gözden geçirmiştir. Ve bazı kısımlarını değiştirmiştir. Bunlardan birisi Er-risale diğeri
El-Mebsut' tur. O bunlardaki görüşlerini yeniden incelemiş, bazı görüşlerden vazgeçmiş, bazılarında ise ısrar
etmiş, ayrıca bazı İfadelerin de iki çeşit görüşe ihtimal veren kısımları kesin bir şekle kavuşturmuştur. Halbuki
Şafii daha önce bazı meselelerin iki türlü halledebileceğini söylerdi. Yeni mezhebine göre o bu iki şekilden
birisini tercih etmiş veya her ikisinden de vazgeçmiş yahut üçüncü bir çözüm şekli ortaya atmış veyahut daha
önce bilmediği bir hadise vakıf olduğu için önceki görüşlerinin hepsinden de vazgeçmiş veya hatırına gelen
yeni bir kıyasa dayanarak birini ötekine tercih etmiştir.
O "Bağdat'ta yazdığım kitapları benden kimsenin rivayet etmesine cevaz vermiyorum" demiştir.
"Demek ki Şafii eski fikirlerini yeni fikirleri ile nesh etmiştir"164 Şimdi, bir müçtehidin kendi kısa ömrü
içerisinde bile sosyal, siyasal ve ekonomik şartların değişmesiyle içtihatlarını değiştiriyor veya önceki
içtihatlarının bazılarında yanıldığını anlayıp vazgeçiyorsa, aradan asırlar geçtiği, hayat şartları ve dünya
standartları fevkalade gelişip değiştiği halde, hala o içtihatların aynen takip ve tatbik edilmesini istemek ne
kadar manasız ve imkânsızdır.
B- Açıklanması gereken ikinci bir husus da şudur. Kıyas, dinde bir delildir. Ancak, kıyas,
istihsan, mesalihi mürsela vb. yollarla elde edilen içtihatlar, başka içtihatlara dayanak ve kaynak
olamaz. Yani bir müçtehid, ihtiyaç duyulan bir konuda Kur'an ve Sünnete kıyas ederek veya İcma'i
ümmete bakarak bir karara varmaya çalışır. Yoksa o konuda başka müçtehitlerin içtihatlarına
dayanarak, yeni içtihatlarda bulunamaz. Elbette bir müçtehidin içtihatlarıyla kendi mezhebine tabii
olanlar amel edecektir. Bizim söylemek istediğimiz, eski içtihatlar, yeni içtihatlara mesnet ve delil
yapılamaz. Çünkü sadece Kur'an ve Sünnet gibi sabit ve şaşmaz kaynaklara göre kıyas yapılabilir.
İçtihatlar ise sabit ve mutlak doğrular değildir ki onlara dayanarak kıyas yapılsın.
Burada "Hak" ile "Doğru"nun da bir tarifini yapmamız gerekiyor. Bize göre HAK: Asla değişmeyen,
eskimeyen, önemini ve özelliğini kaybetmeyen, vakti geçmeyen, her zaman ve zeminde mutlak doğru ve
geçerli olan gerçeklerdir. Yani, fıtrat dininin tabii ve temel prensipleri Hak'tır.
Doğru ise; Bu tabii ve temel ve delillerden çıkarılan ve mevcut duruma göre münasip olan içtihatlardır
ki bunlar zamanın ve şartların değişmesiyle, değişebilme özelliğine sahiptir. Bugün için uygun, münasip ve
doğru olan bir içtihat ve bu içtihatlara bağlı kurum ve kurallar, gelecekte yersiz ve yetersiz olabilir.
İhtiyaç duyulan konularda yapılacak yeni içtihatlar, asla "yeni bir mezhep kurmak veya mezhepsiz
olmak” şeklinde de anlaşılmamalıdır. Belki müctehit âlimlerin temel usûl ve kaidelerinden yararlanarak
bugün için gerekli olan kanun ve kuralları çıkarma işidir. Ve bu bir nevi mezheplerin tatbikat sahasını
genişletmek ve geliştirmekten başka bir şey değildir. Bu gün ilim ve ehliyet sahibi zevatın İslam adına
yapması gereken en önemli hizmet, önce asrımızın ve insanımızın temel sorunlarını ve çözüm yollarını
göstermektir. Gerisi "Ha bir kuru emektir".
Peygamber efendimizin şu hadisi ne kadar anlamlı ve önemlidir. "(Anlamını ve ahkâmını bilip
uygulamadan) sadece tilavetle (okuyup tekrarlamakla) Kur'an olmaz. Sadece rivayetle (Geçmişteki
zevatın yazdıkları ve yaşadıkları şeyleri ezberleyip nakletmekle de ilim olmaz. Kur'an, ancak,
hidayetle (İnsanların maddi ve manevi ihtiyaçlarına çözüm üretmek ve yol göstermekle amacına
ulaşmış) olur. İlim ise, ancak dirayet (Feraset, hikmet, marifet ve cesaretle) olur."165

Şimdi de müçtehit imamların İslam’da delil kabul ettiği kaynakları tanıyalım:
164
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1- KİTAP: Kur’an’ı Kerim, dinin temel direği olup kıyamete kadar sürekli ve gerekli olacak ilahi
prensipler barındırmaktadır. Temel ve genel hükümlerin kaynağı Kur’an’dır. Kur’an İslam’ın ana kitabı ve
insanlığın huzur programıdır. Hazırlanacak bütün kanun ve kurumların bu ilahi ve evrensel programa uygun
olması, insanlığın hayrınadır.
2- SÜNNET: Kuran'ı keyfi ve yanlış yorumlardan korumak, ilahi emir ve hükümleri bizzat yaparak ve
yaşayarak açıklamak üzere peygamber gönderilmiştir. Hz. Peygamberin (sav) sözleri, hareketleri, olaylar
karşısındaki tavrı (susması, sevinmesi veya sinirlenmesi), fert, aile reisi, devlet başkanı ve ordu komutanı
gibi çeşitli sıfatlar altındaki davranışları, genel ahlak ve karakteri hepsi birden "sünnet"i oluşturmaktadır.
Kur’an’ın ilk ve önemli tefsiri ve tatbikatı sünnettir. Kur’an’ı keyfi yorumlamak ve yozlaştırmak
hevesinde olanlar, hadisler ve onları rivayet eden sahabeler üzerinde şüphe ve vesvese bulutları oluşturmak
suretiyle bunlara olan itimat ve itibarı sarsmak için uğraşa gelmişlerdir. Sünneti üçe ayırmak münasiptir.
1 - Şahsi sünnet: Efendimizin kendi zatına aittir.
2 - Örfi sünnet: Yaşadığı dönem ve toplum için geçerlidir.
3 - Daimi sünnet: Her zaman ve herkes için örnektir ve gereklidir.

Bir takım insanlar ise Sünnet'in illet, hikmet ve hedefini kavramak yerine, sadece kuru
şekilcilik ve taklitçilikle oyalanır olmuşlardır.
3- SAHABENİN SÖZLERİ: Çünkü sahabeler (ra) Hz. Resulün (sav) tebliğini bizzat işitmişler, vahyin
gelişini ve vahiy düzeninin tatbikatını gözleri ile görmüşler ve Hz. Peygamberin tedris ve terbiyesinde
yetişmişlerdir. Onlar ayetlerle hadisler arasındaki çeşitli münasebetleri bilen ve Resulüllahın tebliğ ettiği dini
sonraki nesillere nakleden kimselerdir. Ayet ve hadislerdeki ifadeler "resmi ve genel" sahabi sözleri ise daha
"samimi ve özel"dir.
Tabiilerin ve daha sonra gelenlerin sözleri ise aynı derecede olamaz. Çünkü Sahabilerin sözlerinin
doğrudan doğruya Hz. Peygamberden alınmış olma ihtimali çok kuvvetlidir ve sadece kendi içtihat ve
görüşleri değildir. Sahabenin pek çoğu, direk Peygamberden rivayet etmeseler bile onların birçok görüşleri
Resulüllahın sözlerine ve hareketlerine dayanmaktadır. Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali (ra) gibi
Peygamberimizle uzun zaman beraber bulunmuş nice sahabinin bu sohbetleri ile mütenasip miktarda hadis
rivayet etmemeleri, hadisleri eksik veya fazla söylemek korkusundandır. Ancak bunların verdiği fetvaların
büyük çoğunluğunun bizzat efendimizin sünnetine ve sözlerine dayandırdıkları inkar edilemez. Bu nedenle
müçtehit mezhep imamları, sahabinin sözlerine büyük bir kıymet vermişler, bunları delil olarak kabul
etmişlerdir. Ebu Hureyre ve Ebu Said el Hudri (ra) gibi sahabilerin Hz. Ömer ve Hz. Ali'den daha çok hadis
rivayet etmelerini şüphe ile karşılayanlara ise şunu hatırlatalım: Hz. Ömer ve Hz. Ali gibi zatların rivayet ettiği
hadis sayısı fazla değil ama onların hakkında fetva verdiği konuların sayısı oldukça kabarıktır. Ve bu
fetvaların pek çoğunu hadislere dayandırdıkları muhakkaktır.
Fazla hadis rivayet eden sahabi ise ümmete yararlı olacak bir ilmi gizlemek günahından çekindikleri ve
daha başından hadis öğrenip nakletmeyi bir nevi meslek edindikleri için Hz. Peygamberden her duyduklarını
ve gördüklerini anlatmak ve aktarmak istemişler ve çok mühim ve mübarek bir hizmeti yerine getirmişlerdir.
Zaten, hem mevzu (uydurma) hadisler hem hadis zannedilen sahabi sözleri hem de hadislerle karıştırılan
israilî rivayetler muhakkik ve muhaddisler tarafından çok ilmi ve ince metotlarla ayıklanmış ve açıklanmıştır.
Sahabi sözlerini delil saymak konusunda İmam-ı Azam'ın şu sözleri meşhurdur: "Ben önce Allah'ın
kitabı ile hüküm veriyorum. Kuran’da bulamadığım zaman Resulüllahın sağlam sünnetine
sarılıyorum.

Resulüllahın

sünnetinde

bir

hüküm

bulamadığımda

ise

sahabinin

sözlerine

bağlanıyorum. Yalnız sahabeden, istediğim kimselerin sözlerini alıyorum, istediğim kimselerin
sözlerini de bırakıyorum. Ne var ki sahabilerin sözlerinin dışına da çıkmıyorum. Fakat iş İbrahim
Nehaî, İbni Sirin, Ata ve Said bin Müseyyeb gibilere gelince; onlar nasıl içtihat yapmışlarsa ben de
öyle içtihat yapıyorum: Onların içtihatlarına bağlı kalmak zorunda değilim" 166
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4- KlYAS (Karşılaştırma, benzer sebepleri benzer sonuçlara bağlama): Bütün mezhep imamları ve
müçtehitlerin başvurduğu ve delil kabul ettiği bir metottur. Kıyas; hakkında nass (ayet, hadis) bulunmayan bir
meseleyi, aralarındaki aynı illet ve hikmet sebebiyle, hakkında nass bulunan benzer bir meseleye bağlamak
ve hepsine aynı hükmü vermek demektir.
Aslında kıyas; naslardaki genel hükmün vasıflarını ve sebeplerini tespit etmek suretiyle, aynı sebeplere
dayanan ve aynı sonuçları doğuran yeni meseleleri nassa dayandırmaktır. Çünkü hükmün illeti bilinince, aynı
illete sahip olan bütün meselelere tatbiki mümkün olur. Bu nedenle bazı âlimler "Kıyas, nassın tefsiridir"
demişlerdir. Özellikle İmam-ı Azam kıyasla çözüm üretmek hususunda çok yüksek bir noktaya ulaşmıştır. O,
ayet ve hadislerin sadece zahir manasıyla yetinmez, bunların yakın ve uzak hedeflerini, hikmetlerini, illet ve
sebeplerini anlamaya ve açıklamaya çalışırdı. Hatta, İmam-ı Azam, henüz ortada olmayan, ama çıkma
ihtimali bulunan bazı problemleri bile var sayarak, aynı metotla onların bile hükümlerini açıklamıştır. "Takdirî
(Farazi) fıkıh" adı verilen bu uygulama gelişen Hanefi Fıkhına ve İslam hukukuna önemli bir hazırlık ve
kolaylık sağlamıştır.
5- İSTİHSAN (Güzel ve gerekli olanı bulma): Kıyasla varılacak bir sonucun başka bir nassla
çatışması veya nassla benzer meselenin ayni sebeplere dayandıkları zannedildiği halde değişik sonuçlar
doğurması veya kıyas sonucunun icma ve örfe aykırı çıkması gibi durumlarda, bu yeni meselede başka illet
ve hikmetlerin aranması sonucu varılacak hükümlere istihsan veya "gizli kıyas" adı verilir.

İstihsan, dönen hayat çarklarının tıkanmaması ve muamelatın kolaylaştırılması için
esas alınmıştır.
Müçtehit imamların büyük çoğunluğu istihsanı kabul ve tatbik etmiştir. İmam-ı Malik "İstihsan, ilmin
onda dokuzudur" demiştir. Ancak talebesi İmam-ı Şafii istihsana karşı çıkmıştır. Özellikle İmam-ı Azam
istihsana çok başvurmuş, bu esasla pek çok meseleyi çözüme kavuşturmuştur. Ebu Hanife Hz.leri Selem
(Para peşin mal veresiye yapılan vadeli satış akdi) Murabaha (malın % 5,% 10 gibi belirli bir kârla satılması),
Tevliye (malın alış fiyatına satışı) ve Vadia (malın zararına elden çıkarılması) gibi ticari münasebetler ve
şirketlerle ilgili içtihatlarının pek çoğunu istihsana dayandırmıştır. Talebesi İmam Muhammed'in anlattığına
göre İmam-ı Azam'ın talebeleri kıyas üzerinde kendisiyle tartışır, icabında karşı çıkarlardı. Fakat O "bu
konuda ben istihsan yapıyorum" deyince artık kimse ona yetişemezdi.
6- İCMA (İlim erbabının bir konudaki görüş birliği): Bu İslam’da bir hüccet ve delil olup herhangi bir
asırdaki müçtehitlerin bir hüküm üzerinde ittifak etmeleri ve fikir birliğine varmalarıdır. Ancak müçtehit
Ashabın icmaı ile tabiin ve sonraki müçtehitlerin icmaı arasında, tabiatıyla değer ve derece farkı
bulunacaktır.
7- ÖRF (Yerleşik ve yararlı adet ve gelenekler) : Bu, Kur'an sünnet ve sahabilerin tatbikatı gibi
hakkında herhangi bir nass bulunmayan bir konuda Müslümanların kendi aralarında öteden beri uygulaya
geldikleri genel teamül, tutum ve tatbikatlarıdır. Akla ve ahlaka aykırı olmayan ve nasslarla çatışmayan bu
gibi sahih örf ve adetler İslam’da hüccet kabul edilmiştir.
Birçok yönüyle İslam’dan ve diğer semavi dinlerden etkilenen, akli ilimler ve tecrübeler sonucu
geliştirilen ve şu anda yaşanan hazır batı medeniyetinin Kuran ve Sünnete aykırı düşmeyen bazı hukuki
iktisadi, siyasi ve ilmi verileri dahi bir nevi örf sayılabilir ve "Yeni bir Dünya Medeniyeti " kurarken bunlardan
da elbette yararlanma yoluna gidilecektir.
Pek çok müçtehitler gibi İmam-ı Azam hazretleri de örfü, şeri bir prensip olarak kabul etmiş ve yerine
göre örfü kıyasa tercih etmiştir" 167
8- MESALİHİ MÜRSELE (Toplumun genel huzuru ve çıkarı): Hakkında, kitap, sünnet ve icmaya
dayanan müspet veya menfi özel bir hüküm bulunmayan hususlarda toplumun "maslahatını celp,
mazaratını def etmek" prensibine dayanır. Yani “ Topluma yarar veren şeyleri serbest bırakıp, zarar veren
şeyleri yasaklamak” anlamındadır. İslam’ın temel esaslarına ve genel amaçlarına ters düşmeyen bu gibi
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maslahatları hem Ashabı Kiram hem de müçtehid âlimlerimiz kabul ve tatbik etmişlerdir.
Özellikle Ahmet B. Hanbel İslami siyaset ve yönetimde maslahatı esas almıştır.
Siyaseti Şerriye; Adil devlet düzeninde hükümetin, insanları selaha ve felaha ulaştırmak maksadıyla onları
yararlı işlere teşvik etmek ve zararlı şeylerden uzaklaştırmak için takip edeceği yoldur. Ahmet b. Hanbel,
herhangi bir nass bulunmazsa dahi (can, mal ve namus emniyetinin, din ve düşünce hürriyetinin sağlanması
ve korunması için) gerektiğinde bazı kanunların çıkarılmasını ve yeni cezaların uygulanmasını kabul etmiştir.
Bu zaten dinen ve aklende caiz ve gereklidir. Onun bu kabil fetvalarından bazıları şunlardır:
a- Fesat ve kötülük çıkaranlar ve genel ahlakı bozanlar, şerlerinden emin olunacak yerlere sürgün
edilebilir.
b– İbadethanelere ve ibadet edenlere hakaret etmek gibi, toplum düzenini ve disiplinini bozmak
isteyenlerin uyarı cezaları artırılabilir.
c- Mukaddes değerlere dil uzatanların ıslahı ve cezalandırılması gerekir.168
Hambeli uleması bu hususta İmam Ahmet'e uyarak ve maslahatı esas alarak birçok konuda fetvalar
vermişlerdir. Meselâ:
"Boş ve müsait bir evi (veya dükkânı) bulanan bir kimse, barınacak (ve çalışacak) başka yer
bulamayan birisine-ücret karşılığı evini kiralamaya mecbur edilir" Ve yine "toplumun ihtiyaç duyduğu
sahalar boş kalırsa bu işten anlayan sanatkâr çiftçi ve işçi gibi meslek erbabı, kendileri istemese dahi
normal ücretleri verilmek şartıyla- o işlerde çalışmaya mecbur edilir." 169
İmam Ahmet bin Hanbel’in, maslahatı esas olarak verdiği çok önemli fetvalardan birisi de şudur: O,
"Onların işleri kendi aralarında şura (dayanışma) iledir"170 ayetine dayanarak "halifenin şura ile
seçilmesi" gerektiğini söylerdi. İmam Ahmet bin Hanbel’in diğer fakihlerle birleştiği başka bir siyasi görüşü
de: Zalim bir yönetimi devirip "İdareyi demokratik olmayan yollarla ele geçirip halkı memnun eden ve adaleti
yerine getiren kimsenin hilafetini ve hükümetini meşru saymasıdır. Hatta İmam Hanbel, daha ileri giderek,
hükümeti ele geçiren kimseler Hak ve adaleti uyguladıkları müddetçe şahsi hayatlarında günahkâr bile
olsalar, onlara itaatin gerekli olduğunu söyler. Çünkü bu suretle fitnelerin önüne geçilmiş olacağını savunur.
Bu arada : "facir"le "kâfir" asla karıştırılmamalıdır. Facir, Müslüman olan ve devlet nizamında hakkı esas
alan, ancak şahsi hayatında ibadet ve istikametten ayrılan kimse demektir. İmam Ahmet’in bu ifadesi
"Zalimlere ve tağuti rejimlere itaat ve itibar edilir." şeklinde anlaşılamaz. Çünkü, sömürü ve saltanat
rejimlerinden kurtulmak ve zalim yönetimlerin ıslahına çalışmak farzdır, ve bu cihattır. İslam’da asıl olan
şuranın (halkın temsilcilerinin) tayin ve tensibi ile devlet başkanın atanması ve hükümetin halkın hür iradesi
ile oluşmasıdır.

Velhasıl, (Can, mal ve namus emniyetini, din ve düşünce hürriyetini sağladıkları ve
korudukları müddetçe) hiç bir kimsenin meşru hükümete isyan etmek veya kanunsuz
yollarla mücadeleye girişmek hakkı yoktur. Bu hükümetlere vergileri vermek ve kanunlara
itaat etmek caizdir ve gereklidir. Özel hayatlarında günahkâr bile olsalar, Hak ve adaleti tatbik ettikçe,
devlet yetkililerine vergilerini ödeyen borçtan kurtulur. Cuma namazı da bunların arkasında kılınabildiği gibi,
bunların tayin ettiği imamların arkasında da kılınabilir.
Bir kimse, bunların arkasında kıldığı bir namazı iade ederse bidat işlemiş, cemaati terk etmiş ve sünnete
muhalefet etmiş olur.
Bir imam, (devlet ve hükümet yetkilileri) İslam’dan çıkmadığı, küfre ve ahlaksızlığa çağırmadığı ve
halka kötü örnek olmadığı, adaleti uyguladığı müddetçe onlara karşı ayaklanan kimseler Müslümanların
birliğini bozmuş ve Peygamberin hadislerine aykırı davranmış olur. Adil imama ve lidere karşı ayaklanan bu
kimse aynı hal üzere ölürse "cahiliye üzerine ölmüş sayılır".171 Evet, lider veya komutan küfre girmedikçe
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veya içki, kumar, faiz ve fuhuş gibi haramları teşvik etmedikçe, şahsi kusur ve günahlarından dolayı ona
isyan edilemez. Düzelmesi ve değişmesi için gerekli girişimler elbette yapılır.
"Şüphesiz, Ahmet Bin Hanbel bu sözleriyle zalimin zulmünü kabul ediyor değildir. Fakat o, bu
meselede Müslümanların maslahatını gözetmektedir. Ona göre "istikrarlı ve sabit bir nizam" mutlaka
bulunmalıdır. Bu nizamın dışına çıkanlar milletin kuvvetini ve birliğini parçalamakta ve devleti temelinden
sarsmaktadırlar... Böylece "hukuki bir düzene ve adil bir hükümete" sırf bazı idarecilerin şahsi kusur ve
günahları yüzünden isyan edenler hem dinen hem de vicdanen suç işlemiş sayılırlar.” 172
Velhasıl fasık ve facir yönetimlerin ıslahı, toplumu anarşi ve kargaşaya sürüklemeden, siyasi ve
seviyeli yollarla yapılmalıdır. Ve tabi önemli olan halktır ve onların temel haklarıdır. Devlet ise halka
hizmet için vardır.
9- ZERAYİ (Araçları, amaçlara göre değerlendirme): Genellikle Hambeli fukahasının uyguladığı bir
hukuk kuralıdır. Dinin ve aklın, yararlı ve hayırlı gördüğü işlere, "vasıta ve vesile olan" şeyler de güzel ve
helaldir. Bunun gibi, İslam’ın haram ve çirkin saydığı işlere sebep ve araç olan şeyler de günah ve yasaktır.
İşte Zerayi’ bu vasıta ve vesilelerdir. Bunlar, vasıta oldukları şeyin hükmünü alırlar. Neticede hayra
ulaştıracak şeyler helal ve makbuldür. Sonunda şerre ve zarara sebep olacak şeyler de haram ve yasaktır.
Örneğin, Ahmet b. Hanbel, fitne ve anarşi zamanında şüpheli kimselere silah satışını, eşkıya ve
anarşistlere kolaylık sağlanmasını, şarap üretenlere üzüm satılmasını, fuhuş ve kumar gibi haram
işlerde kullanacak olanlara bina kiralanmasını, haksızlığı ve ahlaksızlığı yaygınlaştıracak olanlara
destek çıkılmasını haram ve günah saymıştır. Parti ve dernek gibi şeyler de Zerayi kısmındandır.
Kullanıldıkları amaca göre hüküm kazanır.
10- İSTİSHAB (Genel kuralların geçerli olması ve zorlukların kolaylaştırılması): Sabit bir hükmün
onu değiştirecek bir delil bulununcaya kadar, devam etmesidir. Özellikle Hambelilerin çok kullandığı bir
esastır. Yasaklandığına dair bir delil bulununcaya kadar "eşyada asıl olan ibahattır (helal oluştur)"
kaidesine dayanır. Örneğin; zararlı ve zehirli olduğu kesinleşmeyen her türlü meyve ve sebze temizdir ve
helaldir.
Hambeliler genellikle akit ve şartlar hususunda aksine bir nass bulunmadıkça ibahatı (helal oluşu)
kabul etmekle bu konuda kendileri diğer mezheplere nazaran daha rahat ve geniş hareket etme imkânına
kavuşmuşlardır.

Toplumlar İçin Tehlike Çanları
İnsanlık ve İslam toplumları için yıkıcı etkileri bulunan durumları arz etmeden önce
önemli bir hususu hatırlatmakta yarar vardır. Doğal hükümler genel olarak iki kısma ayrılır:
1- Sabit ve değişmez hükümler: Bunlar zaman ve mekânın değişmesiyle veya bilginlerin görüşleriyle
ile asla değiştirilemeyen temel ve tabii esaslardır. Namaz, Oruç, Zekât, Hac ve Cihat gibi farzların
bağlayıcılığı, içki, kumar, zina, faiz gibi kötülüklerin haramlılığı, mali ve bedeni cezaların miktarı ve şartları
gibi kesin hükümlerde, gerek sayı ve şekil yönünden, gerekse zaman ve mekan yönünden olsun hiçbir
değişiklik söz konusu yapılamayacaktır. "Mevridi nas'da içtihada mesağ yoktur" (Mecelle) Yani hakkında
ayet, hadis ve icmadan kesin delil bulunan konularda içtihada ve değişikliğe asla izin ve ihtiyaç
bulunmamaktadır.
2- Zamanın, mekânın ve şartların durumuna göre, genel maslahat ve mecburiyetler karşısında
"değişebilen hükümler": Tazir (uyarı )cezalarının cinsi, çeşitleri, miktarı, siyasi ve sosyal yapılanma biçimi,
örf ve adetlerle belirlenen ticari ve sınai kurum ve kurallar, değişen ve gelişen ekonomik ve teknolojik şartlara
göre şekillenen günlük hayat standartları gibi konulardaki kararlardır, İslam’ın genel hüküm ve amaçlarına
aykırı olmamak şartıyla değişmeye ve yenileşmeye açık hükümler sayılır.
Maliki imamlarından El-Karafi " El-İhkam" adlı eserinde "örf ve adetlere dayalı hükümlerin, bu örf ve
adetler değiştiği halde, hala yerinde kalması gerektiğini söyleyenlerin hem akla, hem icmaya, hem de
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dinin genel amacına aykırı davrandığını " savunmaktadır. Hicri on üçüncü asırda yaşayan ve son dönem
Hanefi ulamasının en büyüklerinden sayılan İbni Abidin "Neşru"l Arf fi Binai Ba'dil Ahkami Alal Örf" adlı
risalesinde, Hanefi fakihlerinin, değişik zaman ve şartlarda aynı konuda verdikleri farklı fetvaları sıralamış.”173
Ve durumların değişmesiyle hükümlerinde değişmesi gerektiğini vurgulamıştır.

İbni Kayyım El- Cevziye ise:
"Eğer bu gibi hükümler esnek olmayıp sabit kalsaydı, birçok konuda adalet zulme, rahmet
zahmete, yarar zarara, hikmet nikbete, maslahat meşakkate dönüşürdü. Bu ise İslam’ın özüne
tamamen terstir"174 buyurmuşlardır. Bu nedenlerden dolayıdır ki "Zamanların değişmesiyle ahkâmın
değişmesi de inkar edilemez" (Mecelle) esası bir Kaideii Külliye (genel kural) halini almıştır.

Şimdi insanlık ve İslam toplumu için büyük bir tehlike oluşturan iki hususu arz edelim:
A- Birinci tehlike: Dinin, "değişmez ve değerini yitirmez" nitelikteki temel hükümlerinin bozulması,
yozlaştırılması veya hepten yürürlükten kaldırılarak yerine batıl ve bozuk sistemlerin konulması ve
uygulanmasıdır. Çağdaşlaşma veya dinde reform hevesleriyle yapılan bu gibi tatbikat ve tahribatlar sonucu
insanlık ve İslam toplumu dejenerasyona uğramış, bütün değer ölçüleri laçkalaşmış, helal haram düşüncesi
kalkmış, ahiret ve sorumluluk duygusu yıkılmış, her türlü haksızlık ve ahlaksızlık yaygınlaşmıştır. Dini
disiplinden ve ahlaki prensiplerden koparılan insanlar huysuz ve huzursuz kalabalıklar halini almıştır.
"Yaratılış gayesi Allah'a ibadettir. İbadet ise Allah'a hürmet mahlûkata merhamettir" düsturu ve
düşüncesi unutulmuş, şuurlu ve huzurlu bir İslam toplumu yıkılarak geride köküne ve özüne yabancı, bencil
ve bunalımlı, gayesiz ve gayretsiz kalabalıklar bırakılmıştır. Bugün özellikle İslam dünyasında görülen
dağınıklığın, geri kalmışlığın ve perişanlığın birinci sebebi budur. Yani İslami anlayış ve ahlaktan uzaklaşmış,
daha doğrusu uzaklaştırılmış olmamızdır.
B- Her toplum için ikinci büyük tehlike ise, şartlara ve ihtiyaçlara göre değişme, gelişme ve
güzelleşme, yani basitten mükemmele doğru evrimleşme özelliği taşıyan konularda, maalesef kısırlığın,
donukluğun ve duraklamanın baş göstermesi, taassup ve taklitçiliğin ve kuru şekilciliğin yaygınlaşmasıdır.
Bunun sonucu, durgunlaşan su gibi, İslam toplumu giderek içten içe kokuşmaya ve çürümeye başlamış...
Artık hidayet ve istikametin yerini bidat ve dalalet, hareket ve bereketin yerini uyuşukluk ve atalet, izzet ve
asaletin yerini zillet ve meskenet kaplamış... Toplumda Cihat'ın, Hukukta içtihadın, ilimde icadın, insanlarda
vicdanın, günlük hayatta ahlakın, sanat ve sanayide teknoloji yarışının terk edildiği bu dönemler, İslam
toplumunun da haysiyet ve hürriyetini yitirdiği ve yıkıldığı dönemler olmaktadır.
Halbuki İslam, devamlı düşünen, araştıran, gelişen, üreten, diri ve dinamik bir toplum oluşturmayı
amaçlamıştır. Çünkü İslam, fıtratı ve hayatı kısırlaştırmak ve güdükleştirmek için değil, bilakis geliştirmek ve
güzelleştirmek için gelmiş bulunmaktadır. Fıtratı ve hayatı kirletecek olan aşırılıklar ve ahlaksızlıklar kadar,
fıtratı ve hayatı körletecek derecedeki taassup ve taklitçilik de din ve toplum için muzır ve mahvedici
unsurlardır.

Kurtuluşumuz ise iki şarta bağlıdır.
1– Temel insan haklarının ve evrensel hukuk kurallarını hayata hâkim kılacak ve adil bir düzeni
uygulayacak bütün tedbirleri acilen almak üzere fikri ve siyasi Cihadımızı kesintisiz sürdürmek.
2- Yersiz ve yararsız olan taassup, taklitçilik, şekilcilik, ucuz ve kolay kahramanlık hastalıklarını
terk etmektir.

Milli Görüş Medeniyetinin merkezi ve mümessili olacak Lider Ülke Türkiye'nin
kurulacağı ve Adil Düzen içinde tüm insanlığın huzur bulacağı mutlu yarınlarda buluşmak
ümidiyle... [BAK: ŞEKİL-15 sh.200]

173
174

Kardavi - Temel Nitelikleriyle İSLAM 7. Bölüm
İlamul Muvakkiin C.3, sh:111

199

TARİHTE EKONOMİK AŞAMALAR
PİYASA EKONOMİSİ
MAL
MÜBADELESİ

ADİL DÜZEN
ORTAKLIK SİSTEMİ

EMEK MÜBADELESİ

ARACILI
MÜBADELE

DOĞRUDAN
MÜBADELE

ÇİFTÇİLİK

ÇOBANLIK

AVCILIK

TOPLAYICILAR
(MEYVACILIK)

TÜKETİM
ÜRETİM
PAZARINDA ARAÇLARINDA
MÜLKİYET
MÜLKİYET

İŞÇİLİK
(ÇAĞDAŞ KÖLELİK)
DÖNEMİ

KAPALI EKONOMİ

ŞEKİL - 3

% MÜTEŞEBBİS PAYI

YÖNETİM

TEŞEBBÜS KATKISI

% KİRA PAYI

TESİS

MÜLKİYET KATKISI

% EMEK PAYI

EMEK - İŞÇİ

EMEK KATKISI

% ANA MAL PAYI

HAM MADDE

ANA MAL KATKISI

% GENEL HİZMET PAYI

GENEL HİZMET
(DEVLET)

HİZMET KATKISI

ŞEKİL - 4

İŞLETME ORTAKLIĞI

FAİZSİZ KREDİ

ADİL DÜZEN ORTAKLIK EKONOMİSİNDE
İKTİSADİ GİRDİLER VE BÖLÜŞME

M anevi ve
A h la k i D ü z e n

İlim v e E ğ itim
Düzeni

-5000

TEDRİS
DÖNEMİ

-2150

-1800

S iy a s i
Düzen

E k o n o m ik
Düzen

-100000

-28000

TOPLAYICILIK
(MEYVACILIK)

A V C IL IK

-100000 -28000 -20000 -5000

-20000 -5000

ÇİFTÇİLİK

-1500

FAMİLYA AŞİRET KABİLE SİTE MEZOPOTAMYA
AİLE
AİLE AŞİRET KABİLE
BİRLİĞİ BİRLİĞİ BİRLİĞİ
SİTELER
BİRLİĞİ

-28000

GÖRENEK
DÖNEMİ

-5000

Ç O B A N L IK

HUKUK
DÜZENİ

KRALLIK
DÜZENİ

-1500

-1250

DOĞRUDAN
MÜBADELE
DÖNEMİ

0

622

350 622

350

DİNİ DÜZEN

622

EMPERYALİZM

HIRİSTİYANLIK ROMA BİZANS

-500

622

1990

1600

İÇTİHAT
DÜZENİ

İSLAMİYET
MEDENİYETİ

1600
ZAMAN

1990

(Çağdaş
Kölelik
Dönemi)

İŞÇİLİK

1990

BÜROKRASİ
DÜZENİ

BATI

1990

DENEY DÖNEMİ

1600

BATI

KUR'AN'I KERİM

İSLAMİYET
HZ. MUHAMMED
(AS)

(Karşılıksız Para, Faizli Banka ve Tekelci
Komisyoncular Yoluyla)
MÜSLÜMAN
ARACILI MÜBADELE
ÜLKELERDE
DÖNEMİ
ORTAKLIK İLİŞKİSİ

0

DEMOKRASİ

ESKİ YUNAN

Şekil-15

-500

İBRANİ

MISIR

-1250

-1000

TARTIŞMA DÖNEMİ

-1250

İNCİL

ZEBUR

TEVRAT

SUHUF
-1500

HZ.
İSA
(AS)

HZ.
DAVUT
(AS)

HZ.
MUSA
(AS)

HZ.
İBRAHİM
(AS)

T a n z im E d ic i
D in
S is te m a tik
S ü re ç
B a rış v e
U z la ş m a
Düzeni
O rta k lık
E k o n o m is i

TARİHİ SÜREÇTE DİN - DÜZEN İLİŞKİSİ

200

201

YENİ ANAYASA HAZIRLIKLARI
VE
GERÇEK DEĞİŞİMİN TEMEL KURALLARI
Anayasalar, bir ülkedeki toplumla devlet arasında ortak konsensüsle oluşan ve
her kesimi bağlayıcılık özelliği taşıyan hukuki metinlerdir. Anayasaların; adil, milli,
gerçekçi ve yeterli olması beklenir. Elbette bir ülkede hukukun ve huzurun hâkim
olması için, sadece anayasaların doğru ve doyurucu olması yetmeyecektir, ilgili
kanunların ve bunları uygulayanların da vicdani dürüstlüğe ulaşması gerekir. Yani
sadece metrenin ve terazinin düzgün olması yetmez, onu kullanan elin de
sahtekârlık yapmaması lazım gelir.
Hazırlanan yeni anayasa şu özellikleri taşımayacaksa, ondan hayırlı sonuçlar beklemek
yersizdir:
1- Bu anayasa, temel insan haklarına, evrensel hukuk kurallarına ve çağdaş yaşam
standartlarına uygun hazırlanmalıdır.
2- Ancak “Küreselleşme, dünya ile bütünleşme, demokratik ve laik çıtaları yükseltme” gibi
jelatinli kılıfların arkasına sığınarak ülkemizi Emperyalist ve Siyonist Gizli Dünya Devletinin
güdümüne sokacak, Milli hâkimiyet ve hürriyet düşüncesinden koparacak “tuzak kavramlardan”
mutlaka sakınılmalıdır.
3- Yeni anayasa her türlü peşin önyargılardan ve ideolojik saplantılardan uzak, ilmi ve insani
değerlere uygun yazılmalıdır.
4- Toplumun, farklı din ve düşünceden her kesimin özgürlük ve beklentilerini karşılamak,
herkesin özgüvenini ve onurlu yaşam garantisini sağlayacak olmakla birlikte, Milletimizin kahir
ekseriyetini oluşturan insanlarımızın inancına, ihtiyacına ve ortak amacına uygun bir anayasa olması
esastır; aksi halde Milli bünyeye uyum sağlayamadığından, eğreti bir elbise gibi kalacaktır.
5- Anayasa mutlaka “Milli” olmalıdır. Yani toplumun dini ve ahlaki yapısına, tarihi ve tabii
dokusuna ve Lider ülke olma arzusuna olumlu yanıt verecek, yani doğal ve sosyal kanunlara
münasip düşecek bir içerikte tasarlanmalıdır.
6- Ülkemiz ve Milletimiz üzerindeki sinsi emelleri öteden beri bilinen Haçlı zihniyetiyle
şekillenen; “AB’ye uyum sürecine” ve Siyonist sömürü sermayesinin dünyayı ele geçirme projesi
olan; “Küreselleşme serüvenine” kolaylık sağlamak ve meşruiyet kazandırmak niyetiyle yapılacak bir
anayasa, peşinen bir “ana-tasa” yani huzursuzluk kaynağı olacaktır.
7- Hazırlanacak yeni anayasa, hassas dengeleri ve Cumhuriyet değerlerini gözetip kollayacak
bir duyarlılık ve tutarlılık taşımalıdır.
8- Anayasa metninde çok farklı ve aykırı biçimlerde yorumlanmaya müsait, güç ve iktidar
çevrelerince kendilerine göre yozlaştırmaya münasip bulunan kapalı ve karmaşık ifadelerden uzak
durulmalı; açık ve anlaşılır bir dil kullanılmalıdır.
9- Türkiye Cumhuriyetinin uluslararası tapusu konumundaki Lozan Anlaşmasının kazanımlarını
geri alacak, ertelenmiş Sevr’in dayatmalarını hortlatacak ve Lozan’ın gizli maddelerine resmiyet
kazandıracak terim ve tavizlere yanaşmamalıdır.

Değişim Anayasası ve Genel Esasları
Adil ve çağdaş bir anayasanın en önemli özelliği: Temel hak ve hürriyetleri değil, özel
görevleri ve genel sorumlulukları saymasıdır. Çünkü hak ve hürriyetler sınırsızdır ve
doğaldır, yani doğuştan kazanılmıştır. Bu nedenle ayrıca ve kanunla sayılmaları
anlamsızdır. Yasalar sadece vatandaşların görev taksimatını, yükümlülük ve sorumluluk
şartlarını ortaya koymalı, çok açık ve net ifadeler kullanılmalıdır.
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Akevler Ekibinin hazırladığı "Yeni Anayasa Tasarılarının Temel Esaslarıyla" ilgili öneri ve örnekleri;

•Ciddi ve cesaretli, •İlmi ve asri, •İnsani ve İslami olmakla beraber; yanlış anlaşılmalara, haksız hücumlara
ve kasıtlı çarpıtılmalara müsait ifadeler içermekte, hatta bazen yersiz ve gereksiz teklifler getirmektedir.
Bunları tek tek ele alıp tenkit ve tahlil etmek çok zaman alacağından ve uzun yer kaplayacağından, biz
sadece önemli gördüğümüz bazı düzeltme ve eklemelerle ve özet halinde bir düzenlemeyi okurlarımıza, ilgili
kurum ve şahıslara aktarmakla yetineceğiz.

A- Türk Ulusu Tanımlanmalıdır.
Ulussuz devlet olmaz. Türkiye devleti Türk ulusunundur. Bu da tartışılamaz.
Yapacağımız tek şey Türk ulusunun kimlerden oluştuğunu belirtmektir. Mustafa
Kemal bunu dört umdeye bağlamıştır.
a- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b- Türkçe konuşmak.
c- Ülkeyi düşman taarruz ve tasallutundan koruyucu ve devletimizi kurucu en önemli unsur
olan halkımızın iman ve maneviyat esaslarına; farklı köken ve kültürleri aynı potada kaynaştırıp millet
vasfını oluşturmakta en büyük rolü oynayan Müslümanlığa sahip çıkmak ve tabii bütün inançlara
saygı duymak ve özgürlük sağlamak.
d- "Ben Türküm" diyerek; ülkesine, devletine ve milletine bağlı kalmak…
Biz bunların biraz değiştirilmesini ve şunların eklenmesini uygun buluyoruz.
a- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, başka ülkenin vatandaşı olmamak.
b- Resmi dil olarak Türkçeyi bilmek ve konuşmak, genel eğitimi Türkçe yapmak, merkezi ve
yerel bütün kurumlarda resmi yazışma, konuşma, soruşturma ve yargılamada Türkçeyi kullanmak
kaydıyla; ama başka dilleri de bilip konuşma, yerel ve özel ortamlarda kullanma hakkına sahip
bulunmak.
c- Normal vatandaşlara da azınlık haklarından yararlanma imkânı tanımak. (Azınlıklar özel
statülü vatandaştır.)
d- Genel aidiyet ve mensubiyet olarak, Türküm demekten onur duymak. Ama bu durum özelde,
örneğin "ben Kürdüm" demeye engel sayılmamak. Çünkü ırkın değil, ulusun alt kimlikleri olabilir;
olacaktır da.

B- Lâiklik tanımlanmalı ve herkesin anlayacağı bir Türkçe ile yazılmalıdır.
Anayasamızın 24. maddesi lâikliğin temel esaslarını ortaya koymaktadır. Ama "muğlâkkapalı"dır ve istismara müsait durumdadır. Oysa Anayasa hükümlerini, okuyan herkesin aynı
şeyleri anlayacağı biçimde açık net ve kesin bir dille ve Türkçe yazılması esastır. Bu nedenle
“Laiklik”in 24. maddedeki temel esaslara uygun olarak yeniden ve Türkçe yazılması, farklı kesim
ve görüşlerden uzmanların ortak bir konsensüsle ortaya koyacağı bir tanımın hazırlanması, artık
zorunlu bir ihtiyaçtır.
a- 24. Madde; Kamunun değil, devletin,
b- Düzenin değil, temel düzenin,
c- Dini fikriyatı değil, dini hissiyatı,
d- "İstismar edemez ve kötüye kullanamaz" denilmiştir. Burada; "veya" yerine "ve"
kullanılarak, “istismarın, açıkça kötüye kullanmak” olduğu belirtilmiştir. Oysa bugün Laiklik tamamen farklı
yorumlanmaktadır. Ve her türlü istismar ve suiistimale açık bulunmaktadır. Hem din istismarcıları, hem
devrim simsarları, bu kapalı laiklik maddesini, kendilerine uydurmaya ve baskı unsuru olarak uygulamaya
çalışmaktadır.
C- Hâkimlik sistemi yanında, “Hakemlik sistemi” de oluşturulmalıdır.
Yeterli hukuk tahsili yapmış, kendi sahasında uzmanlaşmış kimselere, devlet tarafından, bugünkü
avukatlık ve hâkimlik karşılığı HAKEM’lik yetkisi verilecek ve maaşları bütçeden ödenecektir. Hakemlerden
birini bir taraf, ötekini diğer taraf seçmelidir. Başhakemi ise hakemler kendileri seçmelidir. Geçiş sürecinde
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başhakemliği bugünkü atanmış hâkimlerden birisi üstlenmelidir. Hakemlerin kararları temyiz edilebilmelidir.
Hakemler aleyhine dava açılabilmelidir. “Yüce Divan” milletvekillerinden oluşmuş hakemlerden meydana
gelmelidir. O zaman tüm dokunulmazlıklar kaldırılabilir. Kasıtlı, yanlı ve hukuka aykırı karar veren hakemlerin
yetkilerine son verilmeli, her türlü devlet görevlerinden ve şahitlikten men edilmelidir.

Ç- Şu maddeler Anayasada yer almalıdır.
1- Faizin her türlüsü kaldırılmıştır. Devlet faizsiz kredi kurumları oluşturacaktır. Geçiş
sürecinde, faizli bankacılığa ruhsat verilecek, ancak banka ve faiz batıklarına resmi teminat
sağlanmayacaktır ve faiz giderleri masrafa yazılmayacaktır.
2- Vergi sadece servet ve üretimden alınacak, isteyenden üretilen mal cinsinden de vergi
toplanacak, ücretten vergi alınmayacaktır.
3- Her türlü sarhoş edici içki ve uyuşturucu, bunların alım satımı ve reklamı yasaklanmıştır.
4- Ahlaki ve ailevi hayatın yozlaşmasına ve her çeşit fuhşun yaygınlaşmasına sebep olacak
hiçbir yola ve yayına fırsat tanınmayacaktır.
5- Her türlü kumarın; loto, toto, piyango, kazı kazan, at yarışı gibi şans oyunlarının ve hele
devlet eliyle ve garantisiyle oynanması son bulacaktır.
6- Ceza hukukunda caydırıcılık esas olacak, bu nedenle kısas (misliyle karşılık ve idam)
uygulanacak, tutuklamalar dışında hapis yerine genellikle maddi külfet ve müeyyide ve ağır
kamu hizmetlerinde mecburi görevlendirilme yapılacaktır.
D- Ekseriyet sistemi yerine, ortak vekillik sistemi getirilip uygulanmalıdır.
Temsilciler oluşmalıdır. Temsilciler konuyu tartışmalıdır. Anlaşamadıkları hususlarda ortak vekil atayıp
ortak vekil istişareden sonra karar almalıdır. Bu karar herkesi bağlamalıdır. Çünkü ortak vekillerin kararıdır.
Ortak vekiller sıralama usulü ile atanmalıdır.
E- Merkez Bankası'nın parayı nasıl çıkaracağı kanunla saptanmalıdır.
TCMB hem dış bağlantılardan hem de siyasi baskılardan arındırılmalıdır. Karşılıksız para asla
çıkmamalıdır. Para, sadece arz edilen emeğe avans olarak aktarılmalı ve krediler stok edilen mala
tanınmalıdır. Yapılara, binalara kredilendirilme imkânı sağlanmalıdır. Altınla değiştirilebilen bir para
çıkarılmalıdır. Devlet taşınmazlar alıp satarak para arzını dengeleyebilir olmalıdır. Devlet faiz vermemeli ve
almamalıdır, özel bankaların faizli hesaplarına garanti sağlanmamalıdır.
F- Tek karar merciinin bürokrasinin olduğu yerlerde, vatandaşa hizmet vereni seçtirme ve
hizmetliye ona göre maaş verme sistemi uygun bulunmaktadır.
Odalar Birliği, Tabipler Odası, Avukatlar Barosunun yöneticileri şeffaf ve demokratik seçimlerle
belirlenmeli ve çoklu sistem getirilmelidir. Antidemokratik kuruluşlar artık tarih olmalıdır.
G- Baraj %5'e indirilmeli ve partilere oylarını birbirine kullandırabilme fırsatı tanınmalıdır.
Denge nispi sistemde aranmalıdır. Partilere aldıkları oylar nispetinde bakanlık verilmeli ve hiçbir
vatandaşın oyu boşa çıkarılmamalıdır.
H- Türkiye dengeli olarak 100'e yakın İle bölünmeli ve yeniden yapılandırılmalıdır.
Bir ilin nüfusu bir milyondan fazla olmamalıdır. Bölge merkezlerine valiler merkezden atanmalıdır.
Diğer illerin valilerini halk seçmeli ve çift başlılık ortadan kaldırılmalıdır. Meclisleri de bağımsız çalışmalıdır.
Cumhuriyet kanunları bütün ülkede geçerli olmalıdır. Ancak, tarihi ve turistik sebepler ve yöresel
gerekliliklerle ve tabii anayasal sistemin temel esaslarına aykırı düşmemek, milli birlik ve dirliğe zarar
vermemek şartıyla, il meclislerine özel kurallar getirme hakkı tanınmalıdır.
İ- Her türlü eğitim ve öğretim serbest olmalı, ancak bütün imtihanlar devletçe yapılıp resmi ve
geçerli diplomayı devlet vermiş olmalıdır.
Halkın ne öğreneceğine değil, istediği şeyleri bilip bilmediğine bakılmalıdır. Devlet halka sen bunu
öğren diyebilir, ama hiç kimseye “şunu öğrenmeyeceksin” diyemez.
J- Farklı din ve mezheplere bağlı bütün meşrep ve cemaatlere resmiyet kazandırılıp, mesuliyet
yüklenmeli, partiler ve mesleki kuruluşlar gibi onları da yönetime katmalıdır.

204

Evet, bir yönetim ya demokrasi, ya da dikta rejimi olacaktır. İkisinin arası
sadece karmaşadır. Devleti yıkmak istemiyorsanız; ya tek parti rejimine dönüş
yapılmalı, ya da demokrasiyi tam uygulamalıdır.
K- Mason Locaları ve yan kuruluşları gibi, dış bağlantılı ve hıyanet maksatlı tüm
dernek ve oluşumlar kapatılmalı; bunların, sivil ve asker bürokratları ve siyasi
kadroları etki altına alarak devleti ve milleti yönetmesine fırsat tanınmamalıdır.
Böylesi karanlık odaklarla ilişkilerini sürdürenlerin ehliyetleri geri alınmalı, resmi
veya devlet hizmetlerinden atılmalıdır.
Şimdi mevcut anayasaların varsayımlarını ele alalım ve neden bizzat
kendilerinin sorun olduğunu sıralayalım:
a) Mevcut anayasalar ekseriyet kararlarına dayanır. Oysa ekseriyet kararı sadece azınlıkta
kalanların haklarına zulüm değil, aynı zamanda istikrarsızlık kaynağıdır.
b) Mevcut anayasalar ekseriyet seçimine dayanır. Bu da yalnız çoğunluğun azınlığa hâkimiyeti
ile sonuçlanmaz, çelişkiler doğurur. Lâiklikle demokrasi bir arada yürümez hale gelir ve tıkanır.
c) Mevcut anayasalarda "hâkim devlet" vardır. Ekseriyetin oyu ile de gelse iktidarda olanlar
halka hükümrandır. Onlar ne kadar hak tanırlarsa insanlar o kadar hürriyetini kullanır. Beş senede bir
yapılan seçimlerle sadece efendilerini değiştirirler, kölelik devamlıdır.
d) Mevcut anayasalar merkezî yönetimi esas alır. Bu yalnız taşranın sömürülmesini doğurmaz, bu aynı
zamanda işlerin sürüncemede kalmasını ve sistemin tıkanmasını sağlamaktadır.
e) Mevcut anayasalar merkezden atanmış hâkim sistemiyle yargıyı dağıtmaktadır. Böylece Yargı
bağımsızlığı lafta kalmaktadır. Savcı hâkimin yanında oturur, maaşları merkez verir, terfileri onlar yapar, bir
de Yargıtay'da kararları bozulmaktadır. Yargıtay da bazen, kuvvetler ayrılığı dengesini kendi lehine
bozmakta ve böylece "yargı devleti" oluşmaktadır.
f) Mevcut Anayasa bürokratik anayasadır, dokunulmazlıklar anayasasıdır, sınıflı anayasadır. Bürokrat
halkın üstünde ve sanki hata etmez sayılır. Yetkileri polisten alıp hâkime vermekle sorunların çözüleceği
kanaati yaygındır, ama bu da yanlıştır.
g) Mevcut Anayasa hakları sayan anayasadır. Yani, insanlar köle sayılır, hakları sınırlıdır, sadece
devlet onlara istediği hakları ihsan buyurmaktadır. Hakların nerelerden tahsil edileceği de belirsiz
bırakılmıştır. "Devlet şunu yapar, bunu yapar" der ama kimin yapacağı yanıtsızdır, nasıl yapılacağı
karanlıktır.
h) Mevcut Anayasa faizli sistemi esas almıştır. Faiz enflasyonu, enflasyon işsizliği, işsizlik açlığı, açlık
borcu, borç yolsuzluğu, yolsuzluk rüşveti, rüşvet baskıyı, baskı anarşiyi doğurmakta ve insanlar birbirini
boğmaktadır.
i) Mevcut Anayasa "gelir vergisine" dayanan anayasadır. Bu da sömürü sermayesini güçlendiren ve
tekele götüren, ekonomik ve siyasi krizler üreten bozuk bir yapılanmadır.
j) Mevcut Anayasa fuhuş serbestliğine dayanmaktadır. Cinsi ilişki bir nevi serbest bırakılmıştır. Bu da
aile müessesesini yıkmakta genel ahlakı yozlaştırmaktadır. Oysa bu varsayımların bizzat kendileri çözülmesi
gereken sorunlardır. Yani bozuk sistem, sorunların bizzat kaynağını ve sömürü çarkının dayanağını
oluşturmaktadır.
k) NATO ve AB gibi uluslararası kuruluşlara, gizli teslimiyet ve mahkûmiyet anlamına gelecek
uygulamalar kaldırılarak, karşılıklı çıkar dengesine ve tam bağımsızlık ilkesine dayalı anlaşmalar
yapılmalı ve buna göre yasalar konulmalıdır.

Yeni Anayasaya Geçiş Kriterleri
1- Ortak teklif sistemi.
Demokratik topluluk herhangi bir konuda karar alacağı hatta kanun ve kural yapacağı zaman; önce
öneriler ortaya konacak, çeşitli görüşler meydana çıkacaktır. Gruplar birer temsilci belirleyecek, bu temsilciler
ortak vekil seçecek ve onun istişari kararlar alması sağlanacaktır. Taraflar bu ortak vekilin aldığı karara
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uymak zorunda bırakılmayacaktır. Bu da tekliflerden biri sayılacaktır. Sonra oylama yapılacak ve ekseriyetin
kararı yine geçerli olacaktır. Zamanla taraflar ortak vekil kararlarına uymayı öğrenecek ve böylece adil
düzene geçilmiş ve gerçek demokratik katılım gerçekleşmiş olacaktır.
2- Ortak aday sistemi.
Partiler adaylarını belirlerken ortak ön seçim yapılacaktır. Herkese açık olarak kendisine temsilci
seçme hakkı tanınacaktır. Bir adayın seçilebilmesi için gerekli oyların en az yarısını alan aday "ortak aday"
olacaktır. Daha az alanlar aldıkları oyları başka adaylara devredebilirler. Bir aday seçilmesi gereken oydan
fazlasını temsil edemez. Fazlasını istediğine devredebilir. Böylece ortak adaylar belirlenmiş olur. Adaylar
istedikleri partiye başvurabilirler. Parti bunları kabul ederse listesinin başında yer vermek durumundadır.
Kalanları parti istediği kimselerle dolduracaktır. Bu "ortak aday sistemi" ile ekseriyet demokrasisinden, temsili
sisteme geçme fırsatı doğacaktır. Böylece Silm-Barış demokrasisi zamanla olgunlaşacaktır.
3- Sonradan kontrol sistemi.
Bir görevli görevi yaparken tam yetkili sayılması lazım gelir. Gerekli kararları alıp, uygulayacak ve
uygulatacak fırsat verilmelidir. Sonra bunlar merkeze gönderilir. Merkez kontrol eder, yanlışlık varsa düzeltir.
Kötü niyet varsa cezalandırılma yoluna gidilir, ama baştan müdahale edilmeyecektir. Zamanla bu
"merkezden görevlendirme sistemi" "yerinden görevlendirmeyle" desteklenecektir. Böylece "yerinden
yönetim sistemi" ile merkezi yönetim dengesi gerçekleşecektir.

4- Bölge valilikleri ve yerel yöneticilere yetki sistemi.
Batılı güçlerce dayatılan ve Türkiye’nin parçalanmasını ve bazı bölgelerinin kontrolden
çıkmasını amaçlayan “Demokratik özerklik ve federatif sistem” gibi yıkıcı ve dağıtıcı girişimlere asla
prim vermeden, ülkemizdeki bürokratik hantallık ve tıkanıklığı giderecek ciddi tedbirler gereklidir.
Bunun için de, Merkezi Sistemle Yerel Yönetimler dengesinin yeniden kurulması,
ülkenin üniter yapısını mutlaka koruyarak, etnik köken ve mezheplere göre değil, coğrafi durumlara
ve kalkınmışlık şartlarını hızlandırmaya yönelik bölgesel programların hazırlanması ve merkezce
atanan yetkili bölge valileri eşgüdümünde yerel yönetimlerce birlikte kararlar alınıp uygulanması
oldukça önemlidir ve artık geciktirilmemelidir. Resmi ve özel işlerde çıkan her türlü ihtilafların ilk
çözümü; geçici olarak valilerin, kaymakamların ve bucak müdürlerinin yetkisine verilir. Onlara;
memuru kayırmanın mağduru sahipsiz bırakmanın, devlete ihanet olduğu öğretilir ve bunun cezası
belirtilir. İşlerin aksamadan yürümesi için ne gerekiyorsa ona karar verilir. Mağdur edilenler sonradan
mahkemeye giderek tazminatlarını alacak ve bunu da devlet ödeyecektir. Zulmedenler ise, cezasını
devlete verecektir. Zamanla yöneticiler adil karar vermeyi öğrenecek, hakemler sistemi devreye
girecek ve Adil Düzen böylece yerleşecektir. Giderek, hâkim devlet, hadim devlet haline gelecektir.

Başkanlık Sistemi: Her bakımdan güçlü, katılımcı demokrasi kültürlü, bağımsız hareket
edebilme dürtülü bir ülke için; karar almada kolaylık ve hızlılık, dış politikada ağırlık ve saygınlık,
yaygın kalkınmada bürokratik hantallığı çabuklaştırıcılık sebebi olacağı tarihi tecrübelerle
ispatlanmıştır.
Ancak; siyasi, iktisadi ve askeri yönden bağımlı ve dış güdümlü yöneticilerin BOP gibi
emperyalist projelerde ve CFR gibi Siyonist merkezlerce görev üstlenip yürüttüğü ülkelerde ise

Başkanlık Sistemi, Meclisi ve Milletin temsilcilerini devre dışı bırakıp, o ülkeyi “başkan” kılıflı
kendi kuklaları eliyle daha rahat ve sorunsuz yönlendirme ve demokratik denetimleri ve
dengeleri kilitleme aracıdır. Adil Düzendeki Başkanlık Sistemi, üstteki şartlar ve standartlar
çerçevesinde yararlıdır ve bir ihtiyaçtır.
5- Hakemliğe geçiş sistemi.
Bugün de hakemlik vardır ve pek çok konuda Türkiye’mizde ve farklı ülkelerde uygulanıyor. Taraflar
baştan hakemliği kabul etmişlerse ondan sonra mahkeme yerine hakemlere gidiliyor. Ancak hiçbir şey
yazmamışlarsa mahkemeye başvuruluyor. Sadece hiçbir şey yazmamışlarsa hakemlere gidecekleri kayda
alınır ve avukatların hakemlik yapabilecekleri hükmü getirilirse, zamanla "hakemlik sistemi" yerleşir ve işler
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hâle gelir. Ceza davalarında da bilirkişiler taraflara seçtirilir. Biri bir bilirkişi seçer, diğeri de bir bilirkişi seçer;
baş bilirkişiyi de bu ikisi seçer. Hâkim bunların raporuna dayanarak karar verir. Reddedip yeniden başka
bilirkişi atamalarını da isteyebilir.
6- Yarım mesai sistemi.
Bugün bürokratlar kaçak olarak dışarıdaki işlerde çalışmaktadır. “Tam gün yasaları” ile bu sorunlar
aşılmaya uğraşılmaktadır. Oysa bürokratlar eşleştirilerek, iş bölümü yapılsa; biri öğleden evvel çalışırsa,
diğeri öğleden sonra çalışacak, resmi işler aksamayacaktır. Veya bir gün çalışırsa, diğer gün
çalışmayacaktır. Stratejik kurumlar dışında, memurlara görevli olmadıkları bir alanda veya mekânda, iş yeri
kurma ve serbest iş yapma imkânı sağlanmalıdır. Böylece halkı ezen ve hayat pratiklerini bilmeyen bürokrat
tipi yerine, iş hayatı içinde yoğrulmuş ve halka kolaylık sağlayan bürokrasi ortaya çıkacaktır. Kendilerine
faizsiz kredi de verilecek, böylece serbest mesleğe geçişleri sağlanacaktır.
7- Mevzuat sistemi.
Kamuya ait bütün işler mevzuatla tanımlanacaktır. Görev nedir, görevli kimdir, yetkileri nelerdir,
sorumlulukları nelerdir? Görevlinin hakları nelerdir? Hizmet alanlar kimlerdir? Hizmet alanların yükümlülükleri
nelerdir? Bütün bunlar açıkça tanımlanacak ve görevlinin masasında halka açık olarak bulundurulacaktır.
Eğer mevzuat yapılmamışsa, bu sefer görevli mevzuatı kendisi hazırlayacak, mülki amire onaylatacak,
ondan sonra göreve başlayacaktır. Yani yalnız haklar değil, görevler de sayılacak ve kimin yapacağı
belirlenmiş olacaktır. Böylece kimse görevinden kaytaramayacak, sorumluluğu başkasına yıkamayacaktır.
8- Çalışana faizsiz kredi sistemi.
İşveren işçiyi çalıştıracak, işçinin ücretini devlet karşılayacak; karşılığında işvereni borçlandıracaktır.
İşveren bunu faizsiz borçlanacaktır. Bunları ödemesi halinde kredisi artırılacak, ödeyemediği zaman kredisi
azaltılacaktır. (Cebri icra sistemi yanlıştır.) Ardından hammadde kredisi ile faizsiz sisteme geçilmiş olacaktır.
9- Sermaye vergisi
Ücretten ve gelirden değil, sermaye ve üretimden vergi alınmalıdır. Bu adil ve dengeli sistem
uygulanırsa artık vergi mal makbuzları olarak alınıp satılır. Böylece hem vergi kaçakçılığı, hem de haksız
vergi zorbalığı önlenmiş olacaktır.
10- Sözleşmeli “özel eşlik” sistemi
Maalesef ülkemizde giderek daha da yaygın ve tehlikeli hale gelen ve toplumun temel taşı aile
yuvasını tehdit eden fuhuş batağının kurutulması şarttır. Bunun için gerekli ve yeterli tedbirlerin mutlaka
alınması lazımdır. Tartıştırılıp olgunlaştırılmak üzere bu sorunun çözümüne yönelik öneriler sunulmalıdır.
Başka teklif ve tavsiyeleri olanlar bu konuya katkı sağlamalıdır. Görmezden gelerek ve boş vererek değil;

• Evrensel hukuk ve ahlak prensiplerine,
• Tabii ve insani gereksinimlere,
• Milli gelenek ve göreneklerimize,
• Dini ve vicdani değerlerimize uygun, dengeli ve denetlenebilir çareler üreterek, ahlaklı ve
sağlıklı bir toplum yapısını kurmak ve korumak için çaba harcanmalıdır. Bu teklif aslında; Pek çok
yöremizde “imam nikâhı” altında... Veya “metres, dost, sevgili, flört” gibi tanımlarla zaten fiilen
yaşanan bir durumu disiplinize edip, özellikle kadın haklarını ve genel ahlakı koruma amaçlıdır. Ve
yine doğal ve sosyal ihtiyaçların, doğru ve meşru yollarla karşılanmasına imkân sağlanmaktadır.

Görülüyor ki; batının "merkezî ve gayri insani" sisteminden, doğunun
"hükümler ve yükümlülükler" sistemine geçmek için uygun çözümler bulunabilir,
bulunmalıdır.
Önce iki önemli ve tarihi tespit: 1- Allah'ın yeryüzüne indirdiği ilk Anayasa "Tevrat'tır. Orada devletin
kuruluşu ile ilgili hükümler vardır. 2- İlk demokratik anayasa ise “Medine Sözleşmesi” olmaktadır.
İslâmiyet'in etkisiyle Batı dünyası hukuk sisteminde değişiklik yapmış ve "serbest sözleşme" ilkesini
kabul etmiş, böylece devletler anayasalar yapmaya başlamışlardır.

Kuvvete dayanan Batıl ve barbarlık düzeninde:
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Birinci Varsayım: Herhangi bir şekilde oluşan bir kuvvet, ortak ihtiyaç ve amaçları yansıtan ama
mutlaka seçkinlerin saltanatını sağlayan bir anayasa yaparak hukuk devletini oluşturmaktadır. Bu

varsayıma göre; önce herhangi bir yolla bir toplulukta "kuvvet" meydana çıkmaktadır. Sonra bu "kuvvet"
disiplinli ve ortak iradeli topluluğu oluşturmaktadır. Bunlar ise Anayasalarını yaparak Devleti kurmaktadır.

Bu varsayıma göre; anayasa ancak onu destekleyip yürüten bir kuvvet varsa anayasadır. Yoksa
anayasa boş bir teoriden ve hayalden başka bir şey olmayacaktır. Bu varsayım doğru kabul edildiğinde, en
güçlü oluşum “ulusal kuvvet” olmaktadır. Ulustan büyük toplulukların, dil dâhil ortak anlaşma araçları
olmadığı için, güçlü topluluk oluşturamayacağı varsayılır. Ulustan küçük topluluklar da güçlü organizeler
kuramayacaktır. Dolayısıyla devletler ulus seviyesinde oluşmaktadır. Uluslararası savaşlarla bölgesel ve
evrensel dengeler kurulmaktadır. Hâkim olan uluslar diğer ulusları hakimiyeti altına alarak sömürüp
duracaktır. Bu varsayımda halk devlete isteyerek değil, korkarak tabi olmaktadır. Bu devlette korkutanlar,
yani hâkim güç vardır; bunlar yöneten odaklardır. Bir de korkan mahkûm halk vardır; bunlar da yönetilen ve
güdülen sürüler konumundadır.

Hak ve Adalet Düzeninde: Ortak inanç ve ihtiyaçlar etrafında anlaşanlar bir araya gelip
“müşterek ve müttefik anayasa paydası” sayesinde kuvvete ve hâkimiyete ulaşmakta ve devlet
olunmaktadır.
Tarih boyunca kuvvet ve zulüm düzenlerinde, anayasaları “güçlü ve hâkim olanlar” yaparken;
Hak ve Adalet düzeninde ise anayasalar kuvveti oluşturmaktadır. Sonunda, anayasası olan kuvvet,
devlete dönüşmüş olmaktadır. Devlet kavramı, anayasa ile kuvvet birleşmesinden meydana gelmiş
bir olgu sayılmaktadır. Peygamberler insanları önce bir inancın potasında toplamışlardır. Sonra onları
bir kitap-yasa etrafında organize yapmışlardır. Böylece ortaya çıkan kuvvet ile devletlerini
oluşturmuşlardır.
Uzlaşarak devlet oluşturma çabalarının ilk örnekleri Mezopotamya site devletleri arasında başlamıştır.
Sonra İbraniler Tevrat'ın etrafında; Hıristiyanlar İncil'in etrafında; Müslümanlar ise Kur'an'ın etrafında
kaynaşmışlardır. Böylece büyük uygarlıklar kurmuşlardır. Burada sorun şudur. İnsanları uzlaştıran temel
unsur ne olacaktır? İnsanlar hangi dürtüler ve gereksinimlerle bir araya toplanarak ve ortak anayasa yaparak
güçlenecek ve devletlerini kuracaklardır? Kimilerine göre bu ihtiyaç, ırktır. Aynı soydan gelenler
birlikte yaşamak için toplanır, ortak anayasa yapılır, güçlenmeye çalışılır ve sonunda devletlerini kurmuş
olurlar. Bunlar güya başka ırktan olanları aralarına almazlar, onlara tahakküme de kalkışmazlar. Oysa kuvvet
varsayımına göre, gücü yetenler başka ırkları tahakkümleri altına almaya çalışırlar.

Kimilerine göre ortak payda “ırk” değil, “yurt” olmalıdır: Aynı topraklar üzerinde
olanlar, güçlenmeleri ve kendilerini koruyabilmeleri için uzlaşarak ortak anayasa yaparlar ve birlikte yaşarlar.
Bu anlayış yeterli değildir. Çünkü toprağın sınırını kim belirleyecek ve nasıl kabul ettirecektir? Sorusunun
yanıtı verilmemiştir.

Kimilerine göre bu ortak değer din ve inançtır. Aynı inanca sahip olan kimseler bir araya
gelerek birlikte anayasalarını yaparlar ve devletlerini kurarlar. Bu da yeterli olmamaktadır. Çünkü büyük
dinler tüm yeryüzüne dağılmıştır. Ancak ortak paktlar ve pazarlar halinde ittifaklar kurulacaktır. Hepsini tek
devlet çatısı altında toplamak imkânsızdır. Bu arada devletleri oluşturan asıl unsur, ekonomidir yahut hukuk
düzenidir diyenler de vardır.
Adil Düzene göre ise; Ortak amaçlar ve ihtiyaçlar etrafında, farklı kültür ve kökenden,
toplulukların kendi iradeleriyle bir araya gelmesiyle devletin temeli atılmaktadır. Anlaşanlar bir araya
gelerek ocak, bucak, il ve ülkelerini kurmaktadır. Buna "Silm-Barış ve Selamet demokrasisi" demek
uygun bulunmaktadır. Daha sonra, ortak amaçlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda küresel paktlar
oluşturma imkânı doğacaktır.

Türkiye'de Mustafa Kemal'in öncülüğünde "anlaşan, uzlaşan ve asırlardır birlikte
yaşayanlar" bir araya toplanıp Kuvay-ı Milliye’yi oluşturdular, geçici anayasa yaptılar,
devletlerini kurdular. Mübadele (nüfus değişimi) yoluyla anlaşanları (özellikle Balkanlar ve
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Kafkaslardaki farklı kökenden Müslüman unsurları) bir araya getirmeyi başardılar.
Mübadele dini temelde yapılmıştı, ama ülke bağımsızlığı bir istiklal savaşıyla kazanılmıştı.
Böylece Ulus devleti kurdular. Ortak dil olarak Türkçeyi seçip uzlaştılar.
"Kuvvet Düzeni"nde herhangi bir şekilde oluşmuş “güç odakları” anayasa yapmakta ve
kendilerine hukuk düzenine geçerek devleti kurmaktadır. "Hak Düzeni"nde ise gönüllü olarak anlaşıp
uzlaşan toplum temsilcileri konsensüsle ortak bir anayasa yaparak, böylece kuvvet oluşturmakta ve
sonra devletlerini kurmaktadır. Şimdi Türkiye’mizde hazır oluşmuş bir devlet vardır, ama maalesef altı oyulup
yıkılmaya çalışılmaktadır. Ancak Atatürk’ten sonra Batılıları taklit eden işbirlikçiler, Hak anayasasının yerine
kuvvet anayasasını oluşturmuş, buna göre baskıcı müesseseler kurmuşlardır. Şimdi bunların ıslahının
zamanıdır, ancak Devlet hazırdır, ayaktadır ve buna asla dokunulmayacaktır. Bu devletin varlığı elbette
lazımdır, şarttır, hayat ve hürriyetimizin sigortasıdır ve buna sahip çıkılmalıdır. Ama şartlar ve ihtiyaçlar
değişmiş olduğundan anayasa yetersiz kalmaktadır. Kuvvet Düzeninden Hak Düzenine geçmek için önce biz
halk olarak “Adil Düzen Anayasası”nı hazırlayacağız. Sonra bunu siyasi partilere ve sivil örgütlere
anlatacağız, tartışmaya açıp olgunlaşmasını sağlayacağız. O anayasanın meclisten ve milli iradenin tercih ve
tensibinden geçmesi için çabalayacağız.

Türk Savunma Hukuku
Anayasadaki temel maddelerden hiç birini kaldıramazsınız, değiştiremezsiniz, bu
yanlıştır ve yararsızdır. Çünkü o takdirde birçok devlet kurumları rahatsız olacak,
kışkırtılacak ve patlama yaşanacaktır. Mesela Genel Kurmay Başkanlığı'nı Milli Savunma
Bakanlığı'na bağlayamazsınız. Çünkü o takdirde siz, silahlı kuvvetlerin statüsünü üçüncü,
dördüncü dereceye atmış olursunuz. Hâlbuki onun yerini dolduracak kurum, onun
yapacağı güce sahip değildir, ülkeyi koruyamayacaktır.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Başkomutanlığını Türkiye Büyük Millet Meclisi seçmektedir ve Onun
bir organı yerindedir. Meclis’i başkomutanlıkta Cumhurbaşkanı temsil etmektedir. Genelkurmay
Başkanı Cumhurbaşkanı adına başkomutanlık görevini yerine getirir. Millî güvenlik ve savunmayı
hazırlamada Hükümet Meclis'e karşı sorumluluk yüklenir.

Maalesef ülkemizde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dört tane başı oluşmaktadır, a) Türkiye
Büyük Millet Meclisi, b) Cumhurbaşkanı, c) Hükümet, d) Genelkurmay Başkanı. Bu durumda
asker kimden emir alacak, kimi dinleyecek? Bu belirsizdir. Bu hususun netleşmesi gerekir.
Devlet, hukuk düzeninin korunması için vardır, hayati ve gerekli bir yapıdır. Ancak hiçbir
devlet, bağımsızlık savaşı verilmeden sadece hukuk düzeni içinde kurulamayacak ve hukuk
düzeni içinde korunamayacaktır. Ordu deri vazifesini yapacak, bedenin içine karışmayacak ama
bedenin dışarıya karşı savunulmasını, açık ve gizli tecavüzlerin savuşturulmasını asker
sağlayacaktır. Askerler devleti, askeri metotlarla kurar ve korur, sivil yönetim ise devleti hukuk
düzeni içinde yaşatır ve geliştirmeye çalışır. Ordunun oluşması ve yetkileri, hukuk düzeni içinde
denetlenir, ama ordu içinde özel kurallar geçerlidir; zayıflatılmış, etkisiz ve yetkisiz bırakılmış bir
ordu ile Türkiye’nin bağımsızlık ve bekasını korumak imkânsızdır.

Temel Kavramlar:
Seferberlik ve savaşla ilgili kavramlar kanunla konulacaktır.
Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş halleri anayasada tanımlanmalıdır.
Seferberlik, savaşa hazırlıktır.
Seferberlik hukuk düzeninin kaldırılıp yerine askeri düzenin getirilmesidir. Orduların konuşlandığı
bölgelere veya tüm ülkeye şamildir. Bize göre, ülkemiz on iki bölgeye ayrılmalı, her bölgenin merkez ilinde bir
ordumuz konuşlandırılmalıdır. Her bölge için ayrı seferberlik ilan olunabilir.
Genel seferberlik bütün ülkeye şamildir. Kısmî seferberlik bölgeleri içerir. Seferberlik hâli
belirlenen tarihleri arasında geçerlidir. “Savaş hâli”, hiçbir sınırlama yapılmadan askeri birliğe
teslimdir. Savaş hâli, hakların kısmen veya tamamen askıya alınmasını gerektirebilir. Savaş hâlinde
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cephe komutanının bütün emirleri kanun hükmündedir. Kararları mahkeme kararları gibidir. Savaş bitinceye
kadar müdahale edilemeyecektir. Her konuda komutan yetkilidir, esirlere yapılacak muamelede de söz
sahibidir. Savaş bittikten sonra, “savaş suçlusu” aramak yersizdir. Çünkü savaş zaten suçun meşrulaştığı
yerdir. Ancak burada:
"Hiçbir sınırlamaya tâbi tutulmadan" tabiri “her türlü haksızlık ve ahlaksızlığa izin verilir”
anlamında değildir. Evrensel savaş hukukuna mutlaka riayet edilecektir. Ve zaten bizim dinimizde ve
Milli geleneğimizde savaşta bile her türlü barbarlık ve aşırılıkla ilgili yasaklar getirmiştir.

Millî Savunma:
Güvenlik ve savunma hazırlığından meclise karşı sorumlu olan hükümet, Millî Güvenlik Kurulu
kararlarından yararlanarak görevini yerine getirir.
Bugünkü mevcut sistemde: Hükümet iç güvenliği sağlamakla, orduyu da savunmayı hazırlamakla
yükümlü sayılmaktadır. Bu konularda da meclise karşı sorumlu tutulmaktadır. Hükümet Ordunun
başkomutanı olmadığından, emretme yetkisi bulunmamaktadır. Ama Genelkurmay Başkanı ona bağlıdır.
Yani savaş ve savunmayı hazırlamakla yükümlü olan kurum amir değildir. O halde onun emrinde hazırlık
yapar demektir. Millî Güvenlik Kurulu da bu emri verir demektir. Ama öbür taraftan sorumluluk hükümete
aittir. Bütün bunlar çelişkidir, belirsizliktir ve giderilmesi gerekir. Savunmanın çalışmaları ve bütçeleri ayrıdır.
Yasa ile düzenlenmiştir. Meclis sadece ona gelir sağlayan kaynakları belirler. Ondan sonra genel bütçede
yer almaz. Planlamada asker-sivil uzlaştırılır. Bu uzlaştırmayı yapacak olan kişi ise devlet başkanıdır.
Savunma kararları güncelleştirilmeli, kararlılık içinde uygulanmalıdır.
Savunma ile ilgili çalışmaları askeri karargâhlar yapacaktır. Tüm hazırlık ve eğitim ordu tarafından
yapılır ve ordu komutanlarının yetkisindedir. Savaş, seferberlik ile ordular arası veya ordularla sivil yönetim
arasında çıkacak ihtilaflı kararları Devlet Başkanı giderir. Bu nedenle, Genel Kurmay Başkanının da
doğrudan Devlet Başkanına bağlanması gerekir.

Silahlı Güç Kullanılması:
Savaş veya benzeri hallerde hükümet meclisten izin almalıdır.
Bugünkü sistemde, sözde Başkomutan Cumhurbaşkanıdır; hükümet meclisten onay alsa bile,
Cumhurbaşkanı emir vermedikçe asker harekât yapamaz. Türkiye'de tezatlar ve çıkmazlar vardır. Örneğin
2006’da, Lübnan'a asker göndermeye Cumhurbaşkanı karşı olduğu halde gönderildi, bu yanlıştır. Hükümet
savaşa veya benzer eyleme tek başına karar veremez, bunu meclisten geçirmekle yetinemez. Son kararda
Devlet Başkan'ının onayı şarttır. Meclis, isterse Cumhurbaşkanı'nı görevden alabilir, ama devlet başkanı
başta kaldıkça tüm savaş yetkisi onun emrindedir. Çünkü iktidar tecezzi (parçalanma) kabul etmez.

Mustafa Kemal'in kuvvetler birliği ilkesi budur. Yoksa “okullarda herkes şu kıyafeti giyecek, bunu
giyemeyecek” meselesi, kuvvetler birliği ile ilişkisi olan bir şey değildir. Bu tavırlar, devlete ve askere olan
güveni zedeleyecek ve zarar verecektir.
Mevcut yasada:
“Bakanlar Kurulu savaşla ilgili her türlü hazırlığı yapmak, Genelkurmayın talebi üzerine,
imkânları onun emrine vermek” durumundadır. Burada belirsiz bir husus vardır. Hükümet mi
genelkurmayın emrindedir, yoksa genelkurmay mı hükümetin emrindedir, belli değildir. Savaş veya
seferberlik kararını kim verecektir? Cumhurbaşkanı mı, yoksa hükümet mi, belli değildir. Önce hükümet ile
genelkurmay başkanlığı; ikisi devlet başkanına bağlı olacaktır. Savaşla ilgili kararları hükümet değil,
cumhurbaşkanı almalıdır.

Başkomutanlık
Savaşta; yasama organı, (meclis) hükümet ve Cumhurbaşkanı, hiçbiri devre dışı olmayacak
birlikte sorumluluk alacaklardır. Çünkü savaşın kazanılması için doğal kanunlar vardır:
a) Erken davranan savaşı kazanır. Kim tetiği erken çekerse o yaşayacak, karşı taraf yok olacaktır.
b) Birlikte hareket eden ordu galip gelip zafere ulaşacaktır. Tek kuvvet olmayan ve aynı merkezden
emir almayan ordu düşman karşısında şaşıracak ve bozguna uğrayacaktır.
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c) Düşmanın bilmediği ve beklemediği bir tarzda vurmak şarttır. Yeni (stratejik ve teknolojik) silahlarla
vurmak lazımdır. Bu da gizlilikle ve ekonomik güçle alakalıdır.
d) Savunmada sabırlı olmak, uzun zaman dayanmak ve sebatlı davranmak sonucu belirleyecek en
önemli unsurlardır. Maneviyatsız bir ordu çabuk dağılacaktır.
Bu da ordunun kendi ikmalini kendisinin yapması ile alakalıdır. Napolyon'un sözü var; "Savaş kendisini
finanse etmekle kazanılır." Savaş ortamında Hükümet birçok konuda devre dışıdır. Barışta bile askeri eğitim
ve disiplin düzenine karışmamalıdır. Cumhurbaşkanı zaten başkomutandır. Peki, Meclisin durumu ne
olacaktır? İşte Savaş hâli, meclisin bile cumhurbaşkanının emrine girdiği bir durum ortaya çıkarmaktadır.
Aksi halde savaşın kaybedilmesi riski vardır. Uluslararası hukuk, savaşın meşruluğuna müdahale edebilir,
ama savaşın şekline müdahale edemez. Savaş, vatanını ve bağımsızlığını korumak ve açık tehdit ve
tehlikeleri savuşturmak için ölmek veya öldürmektir. Ötesi yoktur. Bu da vahdet-i kuvva ile olur, tek komuta
ile olur.
Ordunun bir görevi de; savunma dışında, milli birlik ve dirliği sağlamak üzere anayasal düzeni
korumaktır.
Ordunun bir görevi de anayasal düzeni, yani hukuk devletini koruyup, güvenliğini garanti etmektir.
Ülkenin birliği ve milletin dirliği tehlikeye düştüğü zaman anayasal düzeni korumak da ordunun
sorumluluğundadır. Ancak buna genelkurmay başkanı veya başbakan yerine Adil Düzendeki Devlet Başkanı
karar vermelidir. Devlet demek, hukuku kuvvetli kılan kurum demektir. Hukuk demek, hakemlerden oluşan
bağımsız, yansız, etkin ve saygın yargı kararları demektir. Adil yargı düzeni olmayan devlet değildir, ordusu
da zorbalık sebebidir. Yargının yozlaştığı, iktidarın zorbalaştığı, milli birlik ve dirliğin tehlikeye atıldığı bir
durumda ordunun vazifesi müdahale edip adil bir düzeni yeniden kurmasıdır. Nitekim geçmişte de zaman
zaman bunu yapmaya çalışmıştır. Ama aynı yetki ve mesuliyeti, şahsi ihtirasları ve ideolojik saplantıları için
kullanan komutanlar da çıkmıştır. Bunu önlemek için ordu-millet barışını sağlamak şarttır.
Genelkurmay barış zamanında da savaş hazırlığını hükümetle birlikte yapacaktır.
Genelkurmayın bütçesi belirlenmelidir. Bütçe harcamalarının beşte biri orduya aittir. Askerlik bedelleri
orduya aittir. Gümrük gelirleri orduya aittir. Sivillerin de kullandığı bazı tesislerin korunması ve bakımı orduya
verilebilir. Ordu bundan gelir temin eder. Ordu askeri mıntıkalarda askeri personelle kendi ihtiyacı olan
üretimi

yapabilir.

Ürün

onlara

aittir.

Uzmanlık

isteyen

alanlarda

profesyonel

askerlik

sistemi

geliştirilebilmelidir. Belirli yaşa kadar her vatandaşın üç senede bir on beş günü geçmemek üzere askere
çağrılıp kendi sınıfında eğitim verilmesi yararlı olabilir. Gerektiğinde ilerideki günler mahzuf edilmek üzere de
fazla gün de istihdam edebilir.
Dönüşüm Anayasasında Yerel Yönetim
Türkiye Cumhuriyeti Devleti halkımız tarafından oluşturuldu. Yani Türkiye’mizi başka ve hazır bir
kuvvet kurmamış, aksine yıkılan imparatorluğun yerine, halkımız birleşmiş, savaş vermiş ve devletini
kurmuştu. Anadolu halkı bin yıldır birlikte yaşarken, imparatorluk yıkılınca halk gizli Yahudi (sabataist)lerin ve
dış Siyonistlerin tertip ve tahrikiyle iki gruba ayrıldı; Müslümanlar ve Hıristiyanlar. Maalesef aralarında kanlı
hesaplaşmalar kışkırtıldı. Vatanımız Haçlı emperyalistlerce işgal altına alındı. Ama sonunda Müslüman
halkımız Mustafa Kemal’in önderliğinde toparlanıp organize olmayı başardı ve teslime yanaşmadı. Bu
savaşın kazanılması için merkezi bir güç lazımdı, böylece “Hâkimiyeti Milliye, Kuvvayı Milliye” kavramları
ortaya çıktı. “Vahdeti Kuvva” (Milli güçlerin birliği ve tek merkezden yönetilmesi) ilkesi benimsendi. Sonunda
merkezi hükümet oluşturuldu.

Demek ki Türkiye İstiklâl Savaşı'nı, İslâm’ın ve fıtratın doğal kuralları içinde,
yerel ve bölgesel Kuvayı Milliyecilerin şahlanışı ve merkezi güçlere katılmasıyla
kazandı. Ama sonra varlığını sürdürmek için milli ve merkezi bir otorite oluşturdu,
buna ihtiyaç vardı, bu aşamada kısmen Batı modelleri örnek alındı.
Milli Mücadelenin önemli sonuçları şunlardır:
a) Türkiye; azınlıklar dışındaki isyancı Hıristiyanlardan ayıklandı, saf Müslüman halklardan
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oluşup kaynaştı.
b) Batılıların kışkırtması ile oluşan bölücülük akımları yenilgiye uğratıldı ve güçlü bir devlet
ortaya çıktı.
c) Halkımız Türkçe öğrenerek dil bakımından da tek ulus hâlini aldı.
d) Müslüman Anadolu halkı Türk kabul edilerek, iç göçler ve evlenmeler sonucu tek millet
olarak güç ve ün kazandı.
Bununla beraber bugün bu tek gücün sıkıntıları vardır. Dış kışkırtmalar sonucu ülkemizde terör
olayları azdırılmıştır. Ekonomik sıkıntılarımız ve dış borçlarımız artmıştır. Yargıda sıkıntılarımız ve
medya sorunlarımız ortadadır. Yeni anayasa yapma ihtiyacındayız. Ama devletimizin esası olan
Vahdeti Kuvva ilkesini asla bırakamayız. Çünkü bunu terk edersek devletimiz yıkılacaktır. Onun için
bizim önerdiğimiz bir geçiş dönemi ilkesi vardır.

“Vahdeti Kuvva (Güçler Birliği)” ilkesi hangi prensipleri içermektedir?
a) Vahdeti Kuvva'nın birinci ayağı tek meclis sistemini içerir. Türkiye Büyük Millet Meclisi milletin
yegâne temsilcisidir. Millî hâkimiyet orada tecelli ve temerküz etmiştir. Bu durum kesinlikle sürdürülmelidir.
Meclisin üstünde bir devlet başkanı, meclisin üstünde başka bir meclis, meclisin üstünde dışarıdan yargı
denetimi, meclisin üstünde bir üniversite etkinliği söz konusu edilmemelidir. Ancak meclis de yargı
denetimine girmelidir. Yoksa hukuk devleti olmamız mümkün değildir. Meclisin içinde hakemler seçilmeli,
yüce divan onlardan meydana gelmelidir. Taraflar birer hakem seçmeli, başhakemi de sonradan hakemler
seçmelidir. Her konu için oluşturulan yüce divanın kararları kesindir. Bu hem yargı denetimini
gerçekleştirecek, hem de meclisin hâkimiyetine zarar vermeyecektir.
b) Vahdeti Kuvva'nın ikinci ayağı tek ordudur, millî silahlı kuvvetlerdir. Orduda birlik
sağlanmalıdır. Bunun için Cumhurbaşkanı askerlerin de tasvibiyle seçilip ordu komutanları doğrudan ona
bağlanmalıdır. Fiilen Başkomutan asker destekli devlet başkanı olmalıdır. Türkiye'nin on iki bölgesine on iki
ordu yerleştirmek yararlıdır. Bu orduların askerleri o bölgeden olmayan halktan oluşmalıdır. Herkese kendi
bölgesi dışındaki bir orduyu seçme hakkı tanınmalıdır. Böylece hem demokratik ordu oluşacak hem de
düzenli ve disiplinli silahlı kuvvetler güç kazanacaktır.
c) Vahdeti Kuvva'nın üçüncü ayağı ise merkezi yönetimdir. Bölgelerin yönetimi merkezi olmalıdır.
Orduların konuşlandığı illerin yönetiminde asker de söz sahibi yapılmalıdır. Ama taşra iller tamamen serbest
siyasete bırakılmalıdır. Kendi meclisleri olmalı, kendi başkanları seçimle kazanmalıdır. Yüzde birden az
büyüklükte bir bağımsız il devlet için tehlike teşkil etmesi imkânsızdır. Kaldı ki bölge merkezinde
konuşlandırılan ordu muhtemel isyanları bastırmaya her zaman muktedir olacaktır.
d) Vahdeti Kuvva'nın dördüncü ayağı ise Türkçe ve Tevhidi Tedrisat prensibidir. Okullar Türkçe
ders vermelidir. Ama özel okullarda, Türkçe esas olmak üzere farklı dilde öğrenim serbest olabilir. Ama
imtihanlar devlet tarafından merkezi yapılmalı, diplomayı okullar değil, üniversiteler değil, devlet vermelidir.
Soruları merkezi yönetim belirtmelidir.
Merkezin taşra üzerindeki denetimi ektin ve yetkin biçimde devam etmelidir. Her türlü tasarrufla
ilgili merkezi yönetim bilgilendirilmelidir. Gerektiğinde müdahale edilebilir. Ancak bu izin şeklinde
yürütülmelidir. Taşra görevlileri her türlü kamu işleri hakkında aldıkları kararları hemen
uygulayabilmelidir. En sıradan icraatlarda bile merkezden izin veya ruhsat bekleme dönemi
bitmelidir. Ancak yaptıkları bütün muameleyi merkeze bildirmeli, merkez bunları denetlemeli, Vahdeti
Kuvva ilkesine aykırı bir şey görürse müdahale edilmelidir. Gerekirse, muameleyi iptal edebilmeli
veya yargıya gidebilmelidir. Böylece hem merkezin denetimi devam edecek, hem de merkezin
denetimi neticesinde oluşan tıkanıklık giderilecektir.

Yeni Anayasada Yargı:
Hiçbir müessesede başka bir sisteme, aniden ve birden geçilemez; dolayısıyla "hâkimlik sistemi"nden
hemen “hakemlik sistemi”ne geçilemez. Öyle bir anayasa yapmalıyız ki “hakemlik sistemi”ne
kendiliğinden kolayca geçilebilsin. Bunun için çok basit yollar vardır. Şöyle ki: Bugünkü hâkimlik sistemi
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devam edecek, 30 bin ile 50 bin arasında nüfusa sahip olan ilçelerimizde belirli ihtisas dallarında birer hâkim
bulunacaktır. İstenirse idari, hukuk, ceza hâkimleri ayrı ayrı atanır. Bunların görevleri şunlar

olacaktır.
a) Duruşmaları bunlar yönetecek, mahkemeye başkanlık yapacak.
b) Bütün kayıtlar bunlar tarafından tutulacak; sekretaryaları bulunacak.
c) Hakemlerin verdiği kararları bunlar usulden ve esastan inceleyerek kabul veya reddetme
yetkisi tanınacak. Ama kendileri davaya bakmayacak.
d) Verilen kararların infazı hâkimlere ait olacaktır.
e) İlçe hâkimlerinin onayladığı davalar geciktirilmeksizin uygulanacaktır. Bugünkü yüksek
mahkemeler de elbette lazımdır ve kalacaktır. Kararların bozulması hâlinde tazminat söz konusu
olacaktır.

Bu işlemlerin dışında dört yüksek kurul oluşturulmalıdır:
a) Savunma Yüksek Kurulu kurulmalıdır. Avukatların ve savcıların yer aldığı bu yüksek kurulda özel
ve kamu davalarına bunlar bakacaklardır. Savcılık avukatlık hâline getirilecektir. Resmi avukatlar olacak,
bunlar maaşlarını devletten alacaklar. Avukatı olmayanların avukatlığını karşılıksız yapacaklar; bunu özel
hukukta da yapacaklardır. Bunlar hakem de olabileceklerdir. Diğer avukatlar eskisi gibi avukatlık
mesleklerine devam edeceklerdir.
b) Soruşturma Yüksek Kurulu oluşmalıdır. Soruşturma ve kovuşturma polisleri adalet bakanlığına
bağlanacak, bunlara müdahale etme ve operasyon yürütme yetkisi tanınmayacaktır. Müdahale yetkisi özel
eğitimli uzman polis teşkilatının ve jandarmanın olacaktır. Bu polisler sadece soruşturmacı olacaktır. Resmi
ve özel davaların soruşturmasını bunlar yapacaklardır. Maaşlarını devletten alacaklardır. Ayrıca özel
soruşturma timleri oluşturulacaktır. Bunlar dışarıdan sözlü ve yazılı soruşturma yapacaklardır. Duruşmalı
soruşturma ile karakol soruşturması polis tarafından yapılacaktır.
c) Bilirkişilik Yüksek Kurulu hazırlanmalıdır. Bilirkişileri hakemler atayacaktır. Birini bir hakem,
diğerini diğer hakem ve baş bilirkişiyi de başhakem atayacaktır. Bu husus ceza davalarında da böyle
olacaktır. Bilirkişileri hâkim atamayacaktır.
d) Hakemlik Yüksek Kurulu lazımdır. Hukuk tahsili almış, belirli alanlarda ihtisas yapıp
uzmanlaşmış, devlet tarafından bu işi yapabilir diye yeterli ve yetkili sayılmış ehliyetli ve dayanışmalı
hakemler

kurulu

oluşturulacaktır.

Muhakeme

usulü

kanununda

küçük

değişiklikler

yapılacaktır.

"Sözleşmelerde aksi belirtilmemişse taraflar hakemlere gitmek zorundadırlar. Ayrıca ceza kanununda da
dâhil olmak üzere bilirkişileri ehliyetliler arasından taraflar seçerler. Baş bilirkişiyi seçilen bilirkişiler tayin
ederler. Hâkim onaylamazsa yüksek mahkemeye gidilebilir."
Böylece oluşan yargı, eski sistemi bozmadan yoluna devam edecektir. Önce isteyenler
hâkimlere giderler, isteyenler hakemlere giderler. Nitekim bu bugün de böyledir. Sadece taraflar
belirtmemişlerse hâkimlere giderler. Değişecek yeni sistemde belirtmemişlerse hakemlere giderler.
Bilirkişiler taraflarca atanmıyordu. Yeni durumda taraflar atıyor, hâkim onaylıyor. Bilirkişilere ara itiraz
yapılamıyordu, şimdi yapılacaktır.
Resmi avukat ve bilirkişilerin ücretleri devletçe ödenmelidir. Bunun için bütçeden paylar
ayrılmalıdır. Bilirkişiler bu payları davaların büyüklüğüne göre bölüşüp dağıtmalıdır. Kazanan ve kaybeden
avukat hakemler, aynı meblağı almalıdır. Çünkü avukat ve hakem adilane karar vermek durumundadır.
Sömürü sisteminden kaynaklanan ve büyük kısmı devleti hortumlamaya dayanan davaların bugünkü şekliyle
devamına, ama en kısa zamanda sonuçlandırılıp, devletin ve milletin hakkının geri alınmasına çalışılmalıdır.
Adil Düzene geçildiğinde faiz, karaborsa, kumar gibi haksız ve ahlaksız davalar kendiliğinden sona erecek ve
avukatlık da ortadan kalkıp yerine hakemlik gelecektir. Çünkü hakemler aynı zamanda avukat yerindedir.
Hakemlerin maaşları devletçe ödenmektedir. Rüşvet alma, hile yapma, adam kayırma, delilleri karartma,
devleti zarara uğratma gibi haksızlık ve yanlışlıkları yapan hakemlerin ehliyetine son verilir ve devlet
hizmetinden men edilir.
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Eski Diyanet İşleri Başkanlarından ve Cumhuriyet döneminin büyük âlimlerinden olan Ömer
Nasuhi Bilmen Hoca Efendi, Kur’an ahkâmına ve İslam şeriatına göre hazırladığı meşhur “Hukuk-i

İslamiye Kamusu” kitabının 1. cildindeki önsözünü şu zevata teşekkür ederek bitirmektedir:
“İstanbul Üniversitesi Rektörü muhterem Ordinaryüs Profesör Sıddık Sami Onar, böyle bir
eserin tedvini (yazılması) hususunda mütevali (ısrarlı) teşviklerini ibzal (cömertçe ikram)
buyurmuşlardır. İstanbul Hukuk Fakültesi muhterem Dekanı Profesör Doktor Hüseyin Nail Kubalı ve
Hukuk Fakültesi Dekanı bulundukları sırada eserin tab'ı imkânını temin etmiş olan muhterem
Ordinaryüs Profesör Doktor Hıfzı Veldet Velidedeoğlu ve Fakülte muhterem heyeti tedrisiyesi
(öğretim üyeleri) de bu eserin mühmel (ihmal ve iptal edilmiş) kalmaması hususunda pek kıymetli
lütuflarını diriğ etmediler (esirgemediler). O sayede eserin tab'ına başlanılmış oldu. Bu muhterem,
yüksek hey'eti ilmiyeye (yüksek ve değerli ilim ekibine) samimi teşekkürlerimi arz etmeyi bir borç
bilirim. Eserin bütün ciltlerinin tab'ını İkmale (tamamlayıp bitirmeye), muvaffakiyetî de atıfeti
İlahiyyeden (Allah’ın ihsan ve inayetinden) beklerim.”
İşte bu zevat, Cumhuriyet tarihimizin en önemli ve etkili hukuk bilginleridir ve eserleri hala
temel ders kitabı olarak okutulan profesörlerdir. Ve bu yüksek bilim adamları, tamamen İslam
hukukuna dayalı 8 ciltlik muhteşem bir eserin hazırlanmasına ve basılıp yayınlanmasına yardımcı
olmuşlar ve bunu asla laikliğe ve cumhuriyetin temel değerlerine aykırı görmemişler, tam aksine
teşvik ve tebrik etmişlerdir.

Ve hele Rektör Sıddık Sami Onar’ın bu kitabı takdim ve takdir yazısı hayret ve
hayranlık vericidir:
O tarihte Türkiye’de üç üniversite var: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi,
Ankara Üniversitesi... İstanbul Üniversitesi’nin Rektörü Ord. Prof. Dr. Sıddık Sami Onar. Hatta bu
zatın Yahudi olduğu iddia ediliyor. Yine o tarihte İstanbul müftüsü, dersiamdan ve icazetli ulemadan
Erzurumlu Ömer Nasuhi Bilmen oluyor. İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi yayınları içinde, işte
bu 1949 yılında İstanbul müftüsü Ömer Nasuhi Bilmen’in abidevî (anıtsal) eserinin birinci cildi
bastırılıp yayınlanıyor. Kitabın ismi “Hukuk-i İslamiyye ve Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu”ydu. Birinci cilt
büyük boy 506 sayfa. (İstanbul Matbaacılık TAO, 1949) Önsözünü Ord. Prof. Dr. Sıddık Sami Onar
kaleme almış ve şu başlığı koymuştu:
“Hukuk-u İslâmiyye ve Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu’nun Temin Edeceği Büyük Faydalar.”
Bir buçuk sayfalık bu veciz önsözde şunları söylüyordu:
“Hak ve adaletin en büyük ve feyizli kaynaklarından olan İslâm hukuku, asırlarca en medenî
milletlerin ihtiyaçlarına cevap verdiği halde, bugün maalesef mukayeseli hukuk sahasında layık
olduğu yeri alamamış bulunmaktadır. Roma hukuku kaidelerinin, zaman ve devlet şekilleri içinde
geçirdiği istihale (özünü koruyarak gelişme kabiliyeti) ve hayatın zaruretlerine intibak bakımından,
ilim âleminde büyük bir kıymet arz ettiği halde, İslâm hukukunun; aynı olgunlaşma merhalelerini
geçirmiş, hayat şartları birbirinden farklı ve ayrı ayrı medeniyetlere sahip olan Türk, Arap, İran, Hint
gibi değişik İslâm milletlerinin içtimaî bünyelerine uymuş ve ihtiyaçlarına cevap vermiş olmasına ve
bugün de içinde adalet ve faziletin en esaslı hükümleri saklı bulunmasına rağmen; mukayeseli hukuk
sahasında ve hukukun tekâmülünde bugün bir rolü bulunmaması, hukuk ilmi namına esefle
karşılanması icap eder.
Bugün İslâm hukuku esaslarının meydana konması, bunların ehemmiyet ve kıymetlerinin dünya
hukuk âlemine ve ilim ehline sunulması bu ilmin inkişafı bakımından büyük bir hizmet olacaktır;
çünkü İslâm hukuku üzerinde, mukayeseli hukuk kaide ve usulleri dairesinde yapılacak tetkikler, bir
taraftan bu hukukun ehemmiyetini meydana koyacak, bir taraftan da birçok meselelerde cemiyetin en
âdil hareket kaidelerini bulmaya (mükemmel bir anayasa ve kanunlar yapmaya) yardım edecektir.
Mazide İslâm hukukunun gelişmesinde ve hâdiselere tatbikinde büyük hizmetleri dokunmuş
olan Türk hukukçularına bugün de bu hukukun zamanın kıymet hükümleri dâhilinde (İslam
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hukukunu) tetkik ve izahı vazifesi düşmektedir. Fakat bu mühim işe başlamak için seleflerimizin bir
bahr-i bî-payan (sonsuz bir okyanus) diye tavsif ettikleri (tanımladıkları) fıkıh ilmini, İslâm hukukunu
bütün incelikleriyle ortaya koymak lazımdır.
Asırlar ve kıt’alar içinde, milletler ve medeniyetler arasında yayılmış muazzam bir hukuk
manzumesini bugünkü nesillerin anlayabileceği bir şekilde ve toplu olarak ortaya koymak, her ilim ve
hukuk adamının yapabileceği bir iş değildir. Değerli âlimimiz ve Müftümüz Ömer Nasuhi Bilmen,
büyük bir bilgi ve ihatanın, yorulmak bilmez bir mesainin mahsulü olan bu kıymetli eserleriyle, bu çok
güç işi başarmış bulunuyorlar. Bugünün ve yarının hukukçuları orijinal mukayeseli hukuk tetkiklerine
(dikkatli araştırma ve karşılaştırmalarına), kanun vâzıları (kanun koyma kurumları) ise hazırlayacakları
kanunlara temel olacak bilgi ve esasları bu değerli eserde bulacaklardır. Bu kitapla Türk hukuk
edebiyatı kıymetli bir eser kazanmış bulunuyor. Üniversite böyle bir eseri neşriyatı arasında görmekle
büyük bir haz ve memnuniyet duymaktadır. Eserin fazıl müellifini bu büyük başarısından dolayı tebrik
ederken, bu eserleriyle biz hukukçulara yapmış oldukları kıymetli yardımlarından dolayı şükranlarımı
sunmayı da bir borç sayıyorum.”
İstanbul Üniversitesi Rektörü
Ord. Prof. Dr. Sıddık Sami Onar

Bu önsözdeki şu cümleyi dikkatle ve defaatle okumak lazımdır:
“Bugünün ve yarının hukukçuları orijinal mukayeseli hukuk tedkiklerine (araştırmalarına),
kanun vâzıları (koyucuları) ise hazırlayacakları kanunlara (ve anayasalara) esas olacak bilgileri bu
değerli eserde bulacaklardır.”

Şimdi şu sorular üzerinde kafa yorulmalıdır:
1. 1949’da İstanbul Üniversitesi böyle bir İslâm hukuku (Şeriat) külliyatını (tamamı 6 cilttir) nasıl
yayınlamıştır? Türkiye’nin bugün de böyle bir özgüvene ihtiyacı vardır.
2. Rektör Ord. Prof. Dr. Sıddık Sami Onar yukarıdaki önsözü nasıl yazmıştır? Şimdi yeni bir
anayasa hazırlanırken ilim adamlarımızın ve aydınlarımızın, bu tutarlı ve duyarlı tavrı örnek almaları
lazımdır.
3. “Geleceğin kanun koyucuları hazırlayacakları kanunlara esas olacak bilgileri bu kitaptan
çıkartacaklardır” cümlesi cesaretli ve samimi bir itiraftır.175 İşte yeni anayasa hazırlıkları, bu tarihi
tavsiyelere uymak ve milletimizi tabii mecrasına kaydırmak için önemli bir fırsattır.
Kesinlikle anlaşılmıştır ki, Türkiye’deki “İslam’ı hayatın her safhasından dışlamak ve İslami olan
her şeye düşmanlık yapmak” şeklindeki laiklik anlayışı ve uygulaması, özellikle Atatürk’ün şaibeli
ölümünden sonra ülkemizdeki köşe başlarını tutan sabataist ve Yahudi dönmelerinin ve masonik
hainlerin planlı ve ısrarlı dayatmasıdır. Asıl amaçları, Lozan’ın gizli maddeleri uyarınca, Aziz
milletimizi ismen ve resmen olmasa da, fikren ve fiilen İslam’dan uzaklaştırmak ve yozlaştırmaktır.
Yoksa Kur’ani kuralların ve İslam hukuku esaslarının ne denli adaletli ve toplum düzeni ve disiplini
için gerekli olduğunun, elbette Yahudi bilim adamları da farkındadır ve işte bu nedenledir ki İslam
hukuku esas alınarak yazılan Ahmet Cevdet Paşanın meşhur “MECELLE”si çok uzun yıllar İsrail’in
gizli anayasası yapılmıştır.
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ORDUMUZUN ÖZEL KONUMU VE MİSYONU VARDIR
Askere Düşmanlık; Düşmana Askerlik Sayılırdı!
Numan Kurtulmuş’un ifadesiyle:
“TSK’yı tamamen sivil iradenin emrine girdirme ve bir daha darbe yapamaz hale
getirme!?” girişimlerinin, ordumuzu temelinden sarsıp güdükleştirmeye ve güçsüzleştirmeye
yönelik sinsi ve Siyonist projelerin pratiğe dökülmesinden ciddi kuşkular duyuluyordu. Bu
tahripçi ve tehlikeli adımların; iyi niyetle, veya gaflet ve cehaletle, hatta bilinçli hıyanetle atılmış
olması hiç fark etmiyordu. Çünkü “Askerimize düşmanlık, düşmanlarımıza askerlik” anlamını
taşıyordu. Evet kendi ordumuza verilecek her zarar, düşmanlarımızın kâr ve yarar hanesine
yazılıyordu. ABD’nin derin devleti sayılan Siyonist Yahudi odakların tam 50 yıldır “Türk
ordusunu küçültme ve profesyonel askerliğe geçirme planlarının” dayatıldığını artık herkes
biliyordu. İşte şimdi bu yönde alınan kararların ülkemize ve güvenliğimize neye mal olacağının
çok iyi hesaplanması ve ilgililerin uyarılması gerekiyordu. Çünkü ordumuzu zayıflatmak;
yurdumuzu, onurumuzu ve namusumuzu savunmasız bırakmakla aynı anlama geliyordu.

Ordumuzun Özel Konumu ve Misyonu bulunuyordu!
Hatırlayacaksınız; AKP yandaşı YENİ ŞAFAK yazarı ve yalakası Ali Bayramoğlu, güya kendisine
gönderilen bir mektuptaki şikâyetleri haklı buluyor ve şunları söylüyordu:
“Türkiye’de 185 bin er; posta, kuaför, şoför gibi isimler altında sadece subaylara hizmet
veriyor… 32 bin asker ise, “koruma” sıfatıyla yine kurum olarak TSK’ya değil, komutanların şahsına
çalışıyor. Ayrıca 14 bin asker de lojmanları bekliyor ve subay-astsubay ailelerinin özel işlerine
koşturup duruyor.. Bunların toplamı 231 bin ediyor ki; Almanya’nın tüm ordu sayısı 240 bin, İtalya’nın
190 bin, İngiltere’nin 170 bin olduğu düşünülürse, yüz binlerce askeri boş yere ve şahsi hizmetler için
tuttuğumuz ortaya çıkıyor”176 diyor ve tabi gerçekleri hem abartıyor, hem çarpıtıyor, hem de, “bu
denli masraflı ve kalabalık orduya ne gerek var, bu milletin çocukları, subayların özel hizmetkârı mı?”
demeye getirip halkımızı kışkırtıyordu! Ama her ne hikmetse Ali Bayramoğlu; örneğin Emniyet
teşkilatında kaç bin polisin aynı özel “koruma ve lojman” hizmetlerinde çalıştırıldığını hiç gündeme
getirmiyordu?!.. Oysa dünyanın her yerinde ve tarihin her döneminde, asker ve polis gibi silahlı
birimlerin özel disiplin ve düzeni gereği, bazı iç hizmetlerinin kendi personeline yaptırılması
gerekiyordu. Elbette TSK’nın; hantallıktan kurtarılması, Milli Savunma yanında milli kalkınmaya da
katkı sağlaması, daha profesyonel ve pratik bir yapıya kavuşturulması, ayrı ve yararlı bir konuydu.
Ama Ordumuzun psikolojik, teknolojik ve askeri yönden caydırıcılık rolünün zayıflatılmasının ve
çeşitli bahanelerle aleyhinde kampanyalar başlatılmasının arkasında çok sinsi niyetler sırıtıyordu.

TSK küçültülerek NATO’ya piyon yapılmak isteniyordu!
Ordu, 'vatani görev' sayılan askerlik hizmetinin süresini her yurttaş için eşitlemek istiyordu.
Hükümetin ön şartı ise, “bedelli askerlik” kanunuydu. Ancak Bülent Arınç, AKP içinde etkin ve yetkin
olduğu dönemde: “Türk Ordusuna kapsamlı bir sistem müdahalesi hazırlığı içinde olduklarını”, bu
tartışmalar içinde ağzından kaçırıyordu ve zaten sınır birlikleriyle ile ilgili düzenlemenin de
yasalaştırılması tartışılıyordu. Daha sinsi bir plana göre ise; orta vadede birçok birliğin lağvedilmesi,
uzun vadede ise “sembolik ordu”ya geçilmesi hedefleniyordu. Asker ile AKP’nin, askerlik sistemi
konusunda çetin bir mücadeleye giriştiği gözleniyordu. TSK 'vatani görev' sayılan askerlik hizmetinin
her yurttaşı kapsaması için uzun süredir bir çalışma yürütüyordu. 'Tek tip' askerlik modelini geliştiren
TSK, hükümete bu raporu sunmuştu. TSK'nın askerlik süresini eşitleme planı hayata geçerse;
orduların er ve erbaş mevcudunun yaklaşık 150 bin kişi azalacağı tahmin ediliyordu. Ancak,
hükümetin ön koşulu durumundaki “bedelli askerlik” düzenlemesi, ordunun öngördüğü bu sistemi
baltalıyordu. Hükümet kaynakları, bedelli askerliğin çıkmasını bekleyen 100 bine yakın kişi olduğunu
17616

Ekim 2010

216

ileri sürüyordu. Bu rakamda bir bedelli uygulaması olursa, bir celp dönemi riske girecek; mevcudu,
sadece bir celp döneminde 10 binin üzerinde azalacak olan TSK’nın ardından gelecek celp
dönemlerinde de silâhaltına alınacak asker bulmakta zorlanacağı biliniyordu. O süreçte dayatmalarını
TSK’ya kabul ettiremeyen Başbakan Recep T. Erdoğan, Güney Kore ziyareti öncesi, “bedelli

askerliğin gündemlerinde olmadığını” açıklamak zorunda kalıyordu.
ABD; AB ve NATO’nun dayattığı planın bir sonraki aşaması, TSK'nın adım adım

küçültülmesi kapsamında bazı birliklerin lağvedilmesi oluyordu. Askeri kaynaklar, bu yöndeki
çalışmaların, 2002-2004 yılları arasında Genelkurmay Başkanı olan Org. Hilmi Özkök'ün döneminde
başlatıldığına dikkat çekiyordu. Bu çerçevede atılacak adımların en başında, TSK'nın NATO'ya bağlı
olmayan tek ordusu durumundaki Ege Ordu Komutanlığı'nın ortadan kaldırılması geliyordu. Bu plan,
TSK'nın mevcut görev ve yapılanmasının bütünüyle değiştirilmesini öngörüyordu. Tartışılmaya
başlanan; “profesyonel sınır birlikleri” projesinin hayata geçirilmesiyle, bu bölgelerde görev
yapan askeri birliklerin sınırlardan çekilmesi gerekiyordu. Hem Jandarma'nın hem de sınır birliklerin
uzun vadede idari yönden Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığına, taktik komuta yönünden ise
İçişleri Bakanlığı'na bağlanması hedefleniyordu. Planın tüm aşamaları gerçekleşirse Genelkurmay,
komuta yönünden sembolik bir kurum halini alıyordu. Hatta personel ve birlik sayısı iyice azaltılacak
olan TSK'da rütbelerin bile azaltılacağı konuşuluyordu. Uzmanlar, "Plan bu şekilde işlerse
Genelkurmay Başkanlığı koltuğunda oturacak kişi orgeneral rütbesinde bile olamayabilir" sözleriyle,
TSK'nın düşeceği durumu dile getiriyordu ve Milli Çözüm Dergimiz yıllardır bu sinsi tehlikelere dikkat
çekiyordu.
Ve planın son aşaması: Hilmi Özkök’lerin Genelkurmay Başkanlığı'yla ve Türk Ordusu'nun
ulusal güvenlik anlayışını değiştirme çabasıyla paralel biçimde; TSK, NATO'nun yeni konseptine

uygun olarak uluslararası güvenlik için çalışacak bir kuruma dönüştürülmek isteniyordu.
Artık TSK, NATO ve BM güdümünde görev yapacak; Somali, Afganistan, belki İran’a karşı
kullanılacaktı. NATO, nereyi hedef gösterirse Mehmetçik oraya koşacaktı! Yani, “parası olana

bedelli; garibana ise Kore ve Somali” yolları açılacaktı!
Milletimiz için Ordu, hangi anlamı ve amacı taşıyordu?
Şanlı tarihler yazan ve “Nizam-ı Alem” (Yeryüzüne adalet düzeni ve huzur sistemi) ülküsü
taşıyan ve bunu nice bin yıllarca başaran Aziz Milletimizin: a) Hem devlet olmaları, b) Hem
medeniyete ve hâkimiyete ulaşmaları, c) Hem de devamlılık kazanmaları ve ayakta kalmalarında; 1Kurucu, 2- Koruyucu, 3- Kurgucu özelliği taşıyan ordumuz, en temel unsur ve en hayati kurumdur. Bir
devletin oluşması için en önemli öğe olan halkın “kalabalık”tan “millet”e dönüşmesi için gereken: AOrganize B- Ortak İrade C- Ve Otoriteyi sağlamak da tarih boyunca, bu kalıcı ve akılcı kurum olan
ordumuzun sorumluluğu olmuştur.
Bu nedenle, Türk Ordusunu başka ülke ordularıyla kıyaslamak; demokrasi demagojileri ve
küreselleşme kem-kümleriyle onun tabii ve tarihi misyonunu kısırlaştırmaya çalışmak, son yıllarda
karşılaştığımız, belki de en talihsiz ve tehlikeli bir durumdur. Gafletle veya hıyanetle yapılan bu
girişimler, bizzat devletimizin temeline dinamit koymakla eşit bir şuursuzluktur. Osmanlı'nın yıkılışı
öncesi, özellikle İttihatçılar döneminde orduya sabataist ve masonların sızdıkları ve bu yüce kurumu,
devletimiz ve dirliğimiz aleyhine kullanmaya çalıştıkları… Ve yine, Atatürk sonrası İnönü, Menderes
ve devamı sürecinde, bazı üst düzey askeri bürokratların ordumuzun bizzat dinimize, Milli
değerlerimize ve Milletimize muhalif tavır takındığı izlenimi veren yanlışlıkları ve haksızlıkları,
maalesef doğrudur. Ancak sağlıklı bir bünyenin, organlarına sızan mikropları, vücuda zarar vermeden
etkisiz hale getirmesi ve hatta bağışıklık sistemi geliştirmesi gibi; dış güçlerin ve işbirlikçi hainlerin
marifetiyle, zaman zaman ordumuza sızan ve bu kutsal kurumu Milletimizin ve Devletimizin aleyhinde
kullanmaya kalkışan ve bazı tahribatlar yapmayı da başaran kişilerin ve kümelenmelerin: Milli
özelliğini ve asli hüviyetini asla yitirmeyen Kahraman Ordumuzun sağlam bünyesi içerisinde eritildiği
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ve etkisizleştirildiği de, sevinilecek ve güvenilecek bir konudur.
Asırlar sonra, aynen haber verdiği şekilde gerçekleşmesiyle Hz. Peygamberimizin mucizesi
sayılan İstanbul'un Fethiyle ilgili hadislerinde: “Konstantin mutlaka feth olunacaktır. O’nun emiri;

ne güzel ve örnek bir komutandır. Ve O’nun askeri; ne iyi ve bereketli bir ordu konumundadır”
buyurmaları: Kahraman Türk Ordusunun şeref ve faziletinin, tarihi ve talihli zaferlere öncülük
edeceğinin çok açık bir müjdesi ve garantisidir. Evet, her şeye rağmen, müjdelenen ve hasretle
beklenen, Türkiye merkezli yeni barış ve bereket Medeniyetinin en önemli destek ve dayanağının yine
asil Türk Ordusu olacağını haber veren Bediüzzaman şunları söylemektedir:
“Gariptir, hem çok gariptir (hayret edilir ki Dış güçler ve hain işbirlikçi şahsiyetler) yedi yüz
sene boyunca İslamiyet’in ve Kur'an’ın elinde şeref şiar (Şan ve şerefle şöhret bulan), barika-asa
(Şimşek gibi parlayan) bir elmas kılınç olan Türk Milletini ve Türkçülük (düşüncesini), muvakkaten
(geçici bir dönem) İslamiyet’in bir kısım Şeairine (Ezan, Kur'an, İmam Hatip, başörtüsü gibi dinin
simgelerine) karşı kullanmaya çalışır. Fakat (tam) muvaffak olamaz (sonunda) geri çekilmeye (mecbur
kalır) (Çünkü) “Kahraman ordu, dizginini onun (masonluğun Siyonist ve sabataist hıyanet
gurubunun) elinden kurtarıyor” (ve kurtaracak) diye, (hadis) rivayetlerden anlaşılıyor.177
Bu gün sevinerek görüyoruz ki; Ordumuz softalık ve istismarcılık niyetiyle Yüce Dinimizin
yobazlaştırılmasına da, laiklik ve demokratiklik bahanesiyle devletimizin ve manevi değerlerimizin
yozlaştırılmasına da karşıdır, ilmi, insani, akli ve ahlaki bir çizgiyi benimsemektedir. Aziz Türk
Milletinin ve Devletinin maddi ve manevi iki güçle ayakta kalacağına inanan Üstat: “İşte;

1- Haysiyet-i askeriye (yani ordunun onuru, değeri, gücü ve kuvveti)
2- Hamiyet-i İslamiye (İslam ve iman gayreti) ve Şeriat-ı Muhammediye (Kur'an'ın bütün
insanlığa getirdiği adaleti) bir terazinin iki kefesindeki Ağrı dağı ile Sübhan dağı gibi iki dengeye
benzer” diyerek, ordunun önemini ve değerini ortaya koymaktadır.178
Yurdumuzun barbar batılılarca işgali sırasında ve mütareke yıllarında; istila kuvvetlerine
şiddetle ve cesaretle karşı çıkıp direnen ve Milli Mücadeleye ve Atatürk'ün Ankara Hükümeti’ne
taraftarlık

gösteren179

Anadolu

hareketine

karşı

İngilizlerin

dayatmasıyla

Damat

Ferit

Hükümetinin, Şeyhülislam Dürrizade imzasıyla yayınladığı “Bunlar isyan etmiştir. Öldürülmeleri
gerekir” fetvasını “Müslüman halkı Kuvay-ı Milliye aleyhine kışkırttığı” için kabul etmeyen,
Ankara Müftüsü Rıfat Börekçinin fetvasını destekleyen ve “Zıt kavramlar yer değiştirmiştir;

Zulme adalet, Cihada isyan, esarete ise hürriyet adı verilmiştir” diyerek Atatürk'ün başlattığı
Milli Mücadeleyi, cihat ve hürriyet hareketi kabul eden180 Bediüzzaman; Kahraman Türk
ordusuna çok değer vermekte ve sürekli övgüyle bahsetmektedir.
“Ben bu milletin bahadır ordusunun milyonlarca efradını, eratını ve subaylarını
samimiyetle seviyorum, hürmet ve haysiyetlerini, elimden geldiği kadar korumaya çalışıyorum.
Ama benim garazkâr ve mason muarızlarım ise, bir tek adamı sevmek ve yüceltmek bahanesiyle,
Türk ordusunun şehit olan ve hayatta bulunan milyonlarca mensubuna hıyanet ve hakaret
ediyor. Bana hücum edenlerin tek bahanesi “Mustafa Kemal'e itirazım ve dost olmadığım”
(iddiası)dır. Hâlbuki o beni taltif etmek (itimat ve itibar göstermek) ve bütün Doğu ve Güneydoğu
Anadolu'ya resmi yetkili umumi vaiz olarak göndermek üzere Ankara'ya çağırmıştır.181
Bediüzzaman; geçmişteki, günümüzdeki ve gelecekteki milyonlarca mensubuna: “Hayran ve
hayırhah olduğum bin seneden beri cengâverliğini, gaziliğini ve hakperestliğini dünyada gösteren

ve ispatlayan... Kur'an’ın bayraktarlığını kılıçlarıyla ve kanlarıyla imzalayan bir ordunun bazı
kumandanlarına yanlış ve haksız bulduğum davranışları yüzünden karşı çıkmam bahane
177
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edilerek, bana bu denli hücum ve hakareti hak ediyor muyum?” diye sormakta ve aslında
Atatürk'ün istismar ve suiistimal edildiğine parmak basmaktadır.182
Son devrin büyük âlimlerinden Seyyid Abdulhakim Arvasi Hazretlerinin şu tespitleri

üzerinde dikkatle durmak gerekiyordu:
“Türklük bir içtimai kavramdır. Biyolojik ve ırksal bir olay olarak değerlendirilmesi yanlıştır.
Türklük sosyal bir ırktır, bu Milletin adalet ve hürriyet yolunda mücadele vermiş ve kendisini Allah'a
ve insanlığa vakfetmiş kimliği” şeklinde algılanmalıdır. Bediüzzaman Hazretlerinin “Dünyanın

neresine giderseniz gidin, Türk demek Müslüman demektir” sözleri de bu anlamdadır. Türkler,
Emeviler döneminde Müslüman ordularının Türkistan İstilası sırasında Arapları daha yakından
tanımışlardı. Bu dönemde, Arapların fetih hareketine katılan ve henüz İslam ahlakını sindirememiş
bulunan bazı askerlerin yağmaya girişmesi, Türklerde, Emevi yönetimine karşı düşmanca tepkileri
oluşturmuştu. Bu nedenle, Emevi yönetimine karşı çıkan Ehli Beyte mensup ihtilalci şahsiyetlerin
Türklere sığınması Peygamberin nesline karşı kuvvetli bir sempati doğurmuştu. Emevilere karşı
isyan eden Ebu Müslim'in ordusunda henüz Müslüman olmamış çok sayıda Türklerin de yer alması
bunun neticesi olmalıdır. Ehli Beyte karşı oluşan bu yakınlık, Türklerin Müslümanlığı kabulünden
sonra daha da gelişmiş, bu konuda birçok destan ve menkıbenin meydana gelmesine yol açmıştır.
Sonraki zamanlarda bu durum, Ehli Beyt soyunun Araplardan çok Türklere yakın olduğu kanaatini
yaygınlaştırmıştır.

Meşhur Tarihçi Cahız, Horasanlılar hakkında bilgi verdikten sonra şunları yazar: “Buna
göre Türkler sonradan gelip yerleştikleri (İran’daki) Horasanlı sayılmıştır ve halifelerin
(Abbasilerin) pek yakın akrabaları ve dostları konumuna çıkmışlardır. Bunun neticesi Türkler,
bunların hepsinin ortak değeri olan üstün meziyetlere sahip çok şerefli bir kavim olmaktadır.”183
Hendek savaşı sırasında, Hz. Peygamberin, ilk kazı işlerini ve şehrin müdafaasını kontrol etmek
için seçtiği yer olan Seyhan denilen tepede kurdurduğu çadır, Kendi ifadesiyle “Kubbe-i Türkiye”
(Türk Çadırı)184 ismini taşıyordu.
Bu konuda, Taberi Tarihinde, Amr b. Avf’dan naklen malumat verilmektedir. Medine etrafına
hendek kazılması sırasında büyük bir kaya çıkması üzerine şunlar nakledilir: “Selman hendekten
çıkarak (haber vermek için) Hz. Peygamberin bulunduğu yere geldi. Bu sırada Hz. Peygamber Türk
çadırını (Kubbe-i Türkiye) kurmakla meşgul idi”185 Bugün bu yere, Hz. Peygamberin ikamet ettikleri
“Kubbe-i Türkiye”nin hatırasına Zübab Camii inşa edilmiştir.186 Hz. Peygamber Mekke'nin Fethinden
sonra, burada kaldığı 15 gün müddetinde, Ebu Talip ve Hz. Hatice'nin kabirleri yakınında kurduğu
“Kubbe-i Türkiye”de ikamet etmişlerdir.187 Araplar buna “Gubba Turkıya” yani Türk Çadırı
demişlerdir.188 Bütün bunlar Hz. Peygamberin Türk kavmine ve Türk askerine olan özel ilgi ve
sevgisinin bir göstergesi sayılır.
Aynı konuda, İzmirli de değerli bilgiler verir: “Müslim'in Sahih'inde Kadir gecesinin fazileti
babında İstanbul'da olan Ebu Şeybeti Hudri'nin kardeşi Ebu Saidi Hudri'den tahriç (çıkartma) ettiği
üzere, Hz. Peygamber, bir ramazan ortalarında, bir Türk çadırında itikâf189 etmiştir. Şarih190 Nevevi
182

Emirdağ Lahikası 27.Mektup
(Prof. Ramazan Şesen El-Cahiz, Hilafet Ordusunun Menkıbeleri ve Türklerin Faziletleri. 2.Baskı Türk Kültürü Ar. Yay.
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184 Kitapçı, Yeni İslam Tarihi ve Türkler, s.154
185 Kitapçı, Prof. Dr, Zekeriya, Hz. Peygamberin Hadislerinde Türk Varlığı, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yay.,
İstanbul Tarihsiz, s. 58.
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Türkler tarafından değil, diğer komşuları tarafından da kullanılmaktaydı. Hatta Peygamber devrinde Arabistan'da Türk
çadırlarının kullanıldığına dair kayıtlara sahip bulunmaktayız. Dipnot. Prof. Dr. Ramazan Şeşen. İbn Fazlan
Seyahatnamesi, s.41
189 İtikâf: ibadetle vakit geçirme.
190 Şarih: Bir kitabı şerh eden, bir kitaba açıklama getiren
183

219

bunu küçük geçe (keçe) çadırı diye tefsir ediyor ki tamamıyla bir Türk çadırıdır.191 İzmirli bir başka
makalesinde, Hz. Peygamberin bu çadırda, Ramazan ayında “tam on gün on gece Rabbına ibadette
bulunmuştur” demektedir.192 İzmirli, “Peygamber ve Türkler” adlı makalesinde, Kazan'ın tanınmış
bilgini Şehabettin Mercani'nin (Öl.H.1306) “Müstefad Ül Ahbar” adlı eserinde, İbnü'l Esir'in “Üsdü'lĞâbe fî Ma'rifeti's-Sahâbe”sine dayanarak, Hz. Peygamber'in Türk hakanına, Türkçe bir mektup
yazmış olduğunu belirtmektedir, İzmirli o devirde Hz. Peygamberin çevresinde Türkçe bilenlerin
bulunduğunu da anlatır.193

“Ordumuz, niye yıpratılmaya çalışılıyordu?” konusu yıllar önce gündeme taşınıp
yanıtları aranıyor ve iktidara sorumlulukları hatırlatılıyordu!
Dış güçlerin, AKP hükümetinin ve özellikle CIA-MOSSAD maşası Cemaatin Kahraman
Ordumuzu

“layt”laştırmak

ve

laçkalaştırmak

amacıyla,

önce

milli

ve

haysiyetli

Paşaların

Genelkurmay Başkanlığını önlemeye ve komuta kademesini birbirine düşürmeye yönelik girişimleri
başarısız kalınca, bu sefer “ordu yapısı değiştiriliyor!?” haberleriyle ortalık karıştırılmaya
çalışılıyordu. “26.08.2006 tarihli Milliyet Gazetesi, (CNN Türk-Kemal Yurteri) kaynaklı şu kışkırtıcı
haberi yayınlıyordu:
“Türk Silahlı Kuvvetleri, tarihinin en büyük değişimine hazırlanıyor. Yeniden yapılandırma
planına göre, iki ordu karargâhı lağvedilecek, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları,
Genelkurmay çatısında birleşecek. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kara gücü, iki ana komutanlık haline
getirilecek. Genelkurmay Başkanı Özkök'ün uzun zamandır üzerinde çalıştığı plana direnen bazı
generaller de tasfiye edildi ve edilecek. Kademeli olarak yaşama geçirilecek plan için bazı adımlar
atılıyor. Önümüzdeki yıllarda köklü değişikliklerin yaşama geçirilmesi hesaplanıyor. Plana göre 4
orduya sahip Kara Kuvvetleri Komutanlığında; Ege Ordusu ve 3. Ordu lağvedilecek, sadece birinci ve
ikinci ordular kalacak. Plan, karargâhı İstanbul'da bulunan 1. Ordu ve Karargâhı Malatya'da bulunan
2. Orduyu “Doğu ve Batı Grup Komutanlıkları” haline getiriyor. Türkiye bu iki ordunun görev
sahasına bölünecek” deniyordu. Planda Genelkurmay Karargâhının yapısı tamamen değişiyor, merkezi bir
karargâh kuruluyordu. Yıllara yayılan plana göre Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları
Genelkurmay Başkanlığının çatısına çekilmesi, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları, halen mevcut olan
taktik birimlerde yeni değişikliklerle plana tamamen uyumlu hale getirilmesi hedefleniyordu.

Kuvvet komutanlıkları Milli Savunma Bakanına bağlanması 10 yıl önce tartışmaya
açılıyordu!
Böylece, Kuvvet komutanlıkları Genelkurmay Başkanı’nın yardımcıları haline geliyordu. Kuvvet
komutanları yerine, birimlerden sorumlu yardımcılar bulunuyordu. Plandaki önemli bir değişiklik de,
bütün kuvvetlerde ayrı ayrı bulunan, lojistik, istihbarat, plan prensipler, eğitim gibi daire başkanlıkları
da iptal edilerek, bu birimlerin Genelkurmay Karargâhındaki, daire başkanlıkları tarafından tek
merkezden yürütülür hale getirilecek deniyordu. Genelkurmay Plan Prensipler Başkanlığı’nın da,
ikiye ayrılması, Genelkurmay‘da mali işlerden sorumlu yeni bir J. Başkanlığı da kurulması ve böylece
mali yönetimin de tek elde toplanması amaçlanıyordu. Plan bu haliyle Amerikan ve İngiliz ordularının
karma bir modeli olarak nitelendiriliyordu.

Dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevinde iken
üzerinde çalıştığı planı, Genelkurmaya gelince hızlandırıyordu. Genelkurmay Harekât Başkanlığı
tarafından yürütülen çalışmalar sırasında bu plana, hem kuvvet komutanlıklarından, hem de
Genelkurmaydan direniş geliyordu. Hatta Dönemin Harekât Başkanı Emekli Korgeneral Köksal
Karabay'ın bu nedenle pasif göreve atandığı ve erken emekliliğini istemek zorunda bırakıldığı
belirtiliyordu”
E. Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Büyükanıt'ın, Kara Kuvvetleri Komutanlığı devir teslim
191
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töreninde kesin ve keskin bir dille yalanladığı bu, “Ordudaki değişim ve küçülme” haberleri, maalesef
adım adım gerçekleştirilmeye çalışılıyor ve şu sinsi amaçları güdüyordu:
1- Orduyu karıştırmak ve kuvvet komutanlarını G. K. Başkanı’na karşı kışkırtmak
2- NATO kontrolü dışındaki Ege Ordumuzun lağvedileceğini öne sürüp dönemin yeni G.K.
Başkanı aleyhinde şüpheler ve şaibeler oluşturmak ve milletçe kendisine duyulan itimat ve itibarı
sarsmak
3- İleride yapılması münasip ve muhtemel değişim projelerinin, çok farklı ve aykırı biçimde
ortaya döküp, yeni komuta kademesinin hayırlı ve yararlı girişimlerini, peşinen boşa çıkarmak
Malum ve mel'un (Masonik) merkezler, bu tür çıkışlarıyla; ABD, NATO, İsrail ve Yahudi Lobileri
gibi dış güçlere: “Bu yeni G.K. Başkanı ve ekip arkadaşları bizim kontrolümüz dışındadır. Milli
Haysiyetli amaçlar taşınmaktadır. Gerekli önlemler alınmalıdır” mesajını ulaştırmaya çalışmak… İşte
bütün bu şeytani hesapları fark eden bazı komutanlar, devir teslim törenlerinde, oldukça kararlı ve
tutarlı bir tavır sergiliyordu.

O süreçte Org. Yaşar Büyükanıt'tan sert ve net tepkiler geliyordu.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda düzenlenen devir teslim töreninde konuşan
Orgeneral Yaşar Büyükanıt sert mesajlar veriyor, “Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkisizleştirilmeye
çalışıldığını, bu çabaların son dönemde artırıldığını” söyleyerek ”Bu çabaların Türkiye Cumhuriyeti’nin
üniter yapısından rahatsız olan çevreler tarafından yapıldığını” belirtip, mücadelelerinin kararlılıkla
süreceğini vurguluyordu. “Son zamanlarda askerlere iğrenç saldırılar yapıldığını” hatırlatan Büyükanıt,
“Bu kampanyaları sürdürenlerin kendi yarattıkları 'iğrenç bataklıkta’ boğulacaklarını ve günü
geldiğinde bu kişilerin hesap vereceklerine inandığını” hatırlatıyordu. Bu saldırıların kendilerini
yıldırmayacağını belirterek ve “Rüzgâr belki küçük ateşleri söndürebilir, ama büyük ateşleri ise daha da
güçlendirir. Ne Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet değiştirilebilir ne de ülke bölünebilir” diyen

Büyükanıt'ın konuşması hararetle alkışlanıyordu.
Org. Başbuğ: 'Kararsızlıklar terörü besler' diye uyarıyordu!
O dönemde Orgeneral Büyükanıt'tan Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini devralan Orgeneral
İlker Başbuğ da güvenlik konseptinin küreselleşme ile birlikte değiştiğini ifade ederek, “Türkiye'nin

küresel düşünüp, Ulusal hareket etmek” durumunda olduğunu belirtiyordu. Türkiye'nin geniş bir
tehdit yelpazesiyle karşı karşıya olduğunu kaydeden Org. Başbuğ, “Ege ve Doğu Akdeniz'deki

dengelerin değiştirilme çabası ve uluslararası anlaşmalardan doğan kazanımlara zarar verecek
davranışların Türkiye'nin güvenliğini etkileyebilecek simetrik riskleri oluşturduğuna” dikkat
çekiyordu. “Bu gibi risklerin Türkiye'nin güçlü bir silahlı kuvvetlere sahip olmasını zaruri kıldığını”
belirten Başbuğ, “Teknolojik olanaklardan yararlanarak, modüler ve esnek her ortamda görev
yapabilecek bir gücün oluşturulması göz önünde bulundurulacaktır” sözleriyle Türk Silahlı
Kuvvetlerin yıpratılmaya çalışıldığına ve bölücü terör örgütünün de amaçlarına ulaşmak için
demokrasiyi kullandığına vurgu yaparak: “Terör örgütünün etkinliği bitirilene kadar operasyonlar

sürecektir. Çünkü kararsızlıklar bölücü terör örgütlerinin umudunu besleyecektir” uyarısıyla
bağlıyordu.
Sn. Büyükanıt’la, Sn. Başbuğ’un söylemleriyle eylemleri arasında rahatlatıcı bir uygunluk
gözlenmese de, bu sözler gerçeklerin ifadesi oluyordu. Çünkü güçlü ve güvenilir bir ordunun, ancak
toplumun inancıyla ve hayat tarzıyla barışık ve her yönüyle Milli temellere ve hedeflere bağlı bir
anlayışla oluşup başarıya ulaşacağı asla inkar ve itiraz edilmez bir gerçek olarak karşımızda
duruyordu!..

Biz tam 10 yıl önce bu konuları gündeme taşıdığımız ve derin kaygılarımızı
paylaştığımız zaman, bizi “hayali endişelerle ve hamasi gayretkeşlikle” suçlayan AKP
kurmaylarının bugün bütün o akıl almaz adımları attıklarını görünce kuşkularımız bir kat
daha artıyordu! Türkiye nereye sürükleniyordu?
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“DİN DEVLETİ” VEYA “DEVLET DİNİ” YERİNE
ADİL DÜZEN LAİKLİĞİ KONULMALIDIR
a) Cahilliğinden veya kasıtlı cinliğinden, İslamiyet’i de tahrif edilmiş Hıristiyanlık ve Yahudilik
gibi sanıp öyle sunmaya çalışan,
b) Dine sadece devletin bir aksesuarı ve istismar aracı olarak yaklaşan,
c) Yahudi ve sabataistlerin sinsi faaliyet ve hıyanetlerini özellikle gizlemeye çalışan,
d) Tanzimatçı ve ittihatçı kadroların masonluklarını ve Siyonist bağlantılarını ve Osmanlıyı,
İslam’ı yıkma çabalarını örtüp onları modernleşme ve demokratikleşmenin öncü kurmayları gibi
takdime uğraşan,
e) Bir takım makam ve menfaat hırslısı, taklitçi ve yobaz kafalı ulemaların hatalarını İslam
dinine yüklemek için çırpınan,
f) Sultan Abdülhamit’i ve Erbakan’la ilgili tarihi gerçekleri bile bile çarpıtan; “Sultan
Abdulhamid’in, “Dinin ilerlemeye engel olduğunu fark etmek”, Erbakan’ı “kökten dinci ve radikal bir
çizgi takip etmek”le suçlayan, ama bu zatların Siyonist Emperyalizme karşı çıktıkları için suçlanıp
dışlandıklarını saklayan,
g) Turgut Özal ve Recep T. Erdoğan hareketlerini “akılcı ve uzlaşmacı” bulup hararetle
alkışlayan,
h) Osmanlı ve Cumhuriyet dönemindeki önemli değişimleri ve kırılma dönemlerini doğru
saptamakla birlikte, bunları alakasız yorumlarla saptıran,
i)

Bütün insanlığı demokratik köleleştirme projesinin ve Siyonizm’in dünya hâkimiyetinin

yaldızlı bir kılıfı olan küresel tekelleşme düzeninin uyumlu bir parçası olarak “ılımlı İslam” hıyanetini
ve dinin bir sömürme ve uyuşturup sindirme aracı haline getirilmesini arzulayan,
j)

Bütün olaylara sabataist (gizli Yahudi) kafası ve Siyonist İsrail’in amaçları doğrultusunda

yaklaştığı sırıtan Prof. H. Kemal Karpat’ın “Osmanlıdan günümüze elitler ve din” adlı kitabındaki
yanlışlıkları, haksız ve dayanaksız yorumları, tek tek ele alıp yanıtlamak birkaç cilt kitap hacmine
ulaşacağından, sadece bazı konuları düzeltmek ve doğruları özetlemekle yetineceğiz.
“Osmanlı kuruluş ve gelişme sürecinde kendisi dışında herhangi bir grubun iktidar mücadelesiyle yüz
yüze gelmedi. Adaleti yürütmek ve devleti sürdürmek için, kendi üyeleri de dâhil olmak üzere, servetin belli
kişi ve grupların elinde birikmesine izin vermedi. Osmanlı bürokrasisi etnik, sosyal ve kabilesel imtiyazla
değil, sadece “devlete bağlılık” temelinde varlığını devam ettirmekteydi. Liyakat ve devlete sadakat, Osmanlı
siyasal elitinin sistem içinde elde edeceği konum ve ödül için temel kriterdi. Bürokrasi içindeki mevkiler çoğu
zaman bilgi ve beceri temelinde şekillenirdi. Adliye teşkilatında görev almak için resmi eğitim önemliydi ve
hâkimler (kadılar) göreve gelebilmek için İslam Hukuku bilgilerine sahip olduklarını kanıtlamak
mecburiyetindeydi. Her ne kadar on sekizinci yüzyılda yüksek mevkideki kişilerin aileleri ve taşradaki
idareciler bürokrasiye kadro sağlayan kanallar haline gelse de bu durum geçiciydi ve kendisine atfedildiği
ölçüde bir sosyo-politik etki geliştirememişti. Bütün bunların kaynağı ise İslamiyet’ti.
Osmanlı bürokrasisiyle sultan birbirlerine karşılıklı olarak bağımlı haldeydi. 1396’ya kadar sultan,
savaş zamanı kılıç sallayan, barış zamanında ise tarım ve ticaretle uğraşan sınır boylarındaki gazilerin
başkomutanı gibiydi. Erken dönem Osmanlı toplumunun ikili askeri-sivil statüsü ve askeri hiyerarşinin pek
katı olmayışı, ordu ile siviller arasında, “devlet etrafında meydana gelen sürekli bir kaynaşma” meydana
getirmişti. Gerçi on beşinci yüzyılda II. Mehmet (1451-81) gibi merkeziyetçi sultanlar, devletin ve Osmanlı
toprakları üzerinde bulunan her şeyin “sorumlu sahibi” görünseler de yine devletin temelinde ortak değerlerin
bulunduğu anlayış hakimdi. II. Mehmet eski uç beylerini merkezi bürokrasiye dâhil etti ve onların topraklarını
devlet mülkiyetine geçirerek kendisine ve devlete yönelik halk desteğini güvence altına almayı denedi.
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Bunun yanında hanedan, devlet iktidarının, geleneğin ve sürekliliğin kaynağı, sultan da bunun temsilcisi,
sözcüsü ve yürütücüsü haline geldi. Dinî bürokrasi ise bu düzenlemelerin Kur’ani meşruiyet temelinde yapılıp
yürütülmesini temin etti. İktidarın bu şekilde hanedan-devlet elinde toplanması, devlet otoritesini
kurumsallaştırdı (bu kilit öneme sahip bir başarıdır) ve reaya (farklı köken ve kültürden bütün halk kesimleri)
tarafından desteklenen sultanın, bürokrasi ve ilmiyenin ve tüm askeri birliklerin başında yer aldığı güçlü bir
hiyerarşi yürütülmekteydi.
Bürokrasideki mevkileri; liyakat yanında devletin temsilcisi olan sultana mutlak itaat ve sadakat
belirlemekteydi. Sultanın tahta çıkışı ve tahttan indirilişine ordu, dini liderler ve hatta pazar
esnafından oluşan bir heyet tarafından karar verilse de, bu tercihi resmileştiren ve ona son halini
veren kişi “Şeyhülislam” denen otoriteydi. Şeyhülislamlığın, on beşinci yüzyılda devlet kararlarının
dini hükümlere uygun olup olmadığını denetleyen kendine özgü bir Osmanlı Kurumu olarak ortaya
çıktığında sahip olduğu geniş yetkilere, sonraki yüzyıllarda devlet lehine sınırlamalar getirildi.
Nihayet modernleşme süreci denilen, ama Masonluk marifetiyle Osmanlının Sabataist (gizli
Yahudilerin) kontrolüne alınmasını hedefleyen 1876 Anayasası, “halkın” veya "milletin" otoritenin
kaynağı

ve

meşrulaştırıcısı

haline

gelmesini

sağlamak”

bahanesiyle

hıyanet

şebekesinin

kadrolaşmasını hedeflemişti. Sonuçta Şeyhülislamın "kendisi yerine bir başkasını kudret mevkiine
yerleştiren kişi" olarak oynadığı rol, özellikle 1876 ve 1909 yılları arasında çeşitli memurların görevine
son verilmesini sağlamak için masonlaşmış ordu komutanlarınca sıklıkla kullanılmasıyla birlikte,
daha da geriledi ve şeyhülislam kendisinden bekleneceği gibi yüzlerce yıllık İslami teamüllere göre
değil, siyasal tercihlere göre tahta sultan geçirme aracı haline geldi.
Osmanlıda

Devletin

inançla

özdeşleşmesi

Müslümanların

kaynaşmasını

sağlarken,

gayrimüslimlerin birbirinden ayrı tutulması da önemliydi.
Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinde İslam, halk düzeyinde harekete geçirici bir güç olarak temel bir
işlev yerine getirdi ve aynı zamanda bir ideoloji, hukuk ve meşruiyet kaynağı olarak hizmet verdi. Ancak
Tanzimatçı ve İttihatçı Masonlar iktidarında Devlet bir yandan kendi amaçları için dini kullanırken, bir yandan
da onu savunup destekliyor görünerek, dini ve ahlaki değerleri dinamitleme yoluna gitti. Osmanlı Sultanları,
on beşinci yüzyıl gibi erken bir tarihte, devlet yönetmenin pratik kurallarıyla dinin normatif esasları arasında,
bunların özünden kaynaklanan bir çatışma olmadığını, ancak değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre dinin temel
kurallarının yeniden yorumlanması lüzumunu anlamıştı. Sultan, İstanbul müftüsünü devlet ve inanç
arasındaki çatışmanın hakemi olarak görevlendirse de bu deneme başarılı olmamıştı.
On beşinci yüzyıl Osmanlı sultanlarının devletin kararlarını dine uygun hale getirmekten çok, devletle
din arasındaki kaçınılmaz çatışmanın önüne geçmek amacıyla her biri için özerk bir faaliyet alanı yaratmaya
çalıştıkları” şeklindeki kanaatlerde haklılık payı vardı. Bu uygulama, pratikte tersi geçerli olsa da, teoride dini
devletin üzerine yerleştiren bir laikleşme biçimiydi.
Devletin ve inancın de facto özerkliği I. Selim (1512-1520) ve Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566)
devirlerine kadar işlerliğini sürdürmüş görünmektedir. On altıncı yüzyılda İran'daki Şii Safevilere karşı
girişilen mücadele sonucunda, Suriye, Mısır ve Hicaz'ın fethedilmesi ve halifeliğin Osmanlı Sultanları
tarafından devralınıp sahiplenilmesi Osmanlıları Sünniliğin ve yerleşik dinin savunucusu haline getirdi ve
Osmanlı Devleti'nin başlangıçtaki dayanağı olan “Popüler İslam” alt sınıflara bırakıldı. Nihayet devlet,
otoritesini genişletti ve toplumsal rahatsızlıktan ve Haçlı devletleri, İran Safevi misyonerleri, azınlık kesimleri
ve siyasi muhaliflerince kışkırtılan Celali İsyanları gibi halk ayaklanmalarından kaynaklanan, düzene yönelik
tehdidin önüne geçmek için, “inancı kendi hizmetine koşma” yanlışlıkları da yapıldı. Bu amaç uğruna devlet
İstanbul Müftülüğünü Şeyhülislamlığa dönüştürüp meşihatın kendi eylemlerinin şeriata uygun olduğunu
tasdik eden, istenmeyen hareketleri ise şeriat adına mahkûm eden bir araç olarak kullanılması; dinin de,
devletin de aleyhine sonuçlandı.
Müslüman dini elitler bu durum karşısında üç gruba bölündüler. 1- Birinci grup, merkezi devlet
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hazinesinden maaş alan, sağlam bir konuma ve devlet tarafından desteklenen bir prestije sahip olan,
şeyhülislam etrafında toplanmış yerleşik elitler, kadılar ve bunların alt gruplarından oluşuyordu. 2- İkinci
grupta genellikle taşra merkezlerinde yer alan, mahalle mekteplerinde hocalık ve vakıflarda idarecilik yapan
ve çoğu zaman biraz kişisel servete de sahip olan yüksek ve orta düzey ulema mensupları vardı. Düşünce
ve eylemlerinde nispeten bağımsız olan bu ikinci grup dini elitler, on sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıllarda
yükselişe geçen ve güçlerini özel toprak mülkiyeti ve yerel ticaretten alan mahalli sivil elitlere son derece
önemli bir destek sağlayacaklardı. 3- Üçüncü dini grup, merkezi ulemaya karşı olan popüler tarikat
liderlerinden oluşuyordu. Bunlar her ne kadar farklı öğretilere sahip olsalar da, birinci gruptaki devletçi ve
bürokratik dini elitlere karşı, ikinci gruptaki taşra uleması ile işbirliği içinde hareket ediyorlardı.
On altıncı yüzyılda birinci grubun konumunu ve devletle ilişkisini tanımlamak için bir siyasal literatür
meydana geldi. Kınalızade Ali (1510-1572) adında bir kadı tarafından 1564'te Şam'da kaleme alınan Ahlak-ı
Alai bunun bir örneğidir. Kınalızade'ye göre, insan topluluklarının temel özelliği karşılıklı bağımlılık
olduğundan, yöneticiler uygun danışmanlar seçerek insanların eğilimlerini düzene sokmak zorundaydı.
Kınalızade devletin ve siyasal elitlerin üstünlüğünü kabul ediyor, ancak ulemayı da devletin varlığını
sürdürmesi için vazgeçilmez bir kurum olarak görüyordu, Çünkü sadece ulema, devlet işlerinin meşru bir
istikamette işlemesi için gerekli olan dini ve dünyevi bilgilere sahip bulunuyordu.
Ancak İslam’ın yüceliğini savunmak adına paradoksal bir şekilde ulemayı kayıtsız şartsız devletin
hizmetine koşacak veya yapılan haksızlık ve yanlışlıkları “kitabına uyduracak” bir rol biçilmesi ve içtihat
ruhunun körletilmesi yeni ve derin sorunlara da zemin hazırlıyordu. Ahlak-ı Alai Osmanlı medreselerinde ve
yönetici kadrolar arasında yüzyıllarca ders kitabı olarak okutuldu. 1830'da yeniden basılan ve yeni kurulan
okullar aracılığıyla yaygınlaştırılan kitap, bugün, eseri yeniden basan Tercüman gazetesi tarafından Türk
"klasikleri" arasında görülüyordu.
Osmanlı’ya Kapitalizmin sızması ve “Ayan”ların azıtması
Devletin uzun ömürlü oluşu ve nispi istikrarı, devletle hanedanın, sultanla bürokrasinin ve Müslüman
yöneticilerle yönetilenlerin inanç temelinde birbirleriyle kaynaşmış olmalarına atfedilebilir. Yine bu kaynaşma
"devletin" belli başlı ekonomik kaynakları denetimi altında tutmasını ve toplumsal hareketliliğe ilişkin kuralları,
devlet hizmetine alınma koşullarını ve ulemayla hangi şartlar altında işbirliği yapılacağını tayin etmesini
mümkün kıldı. Osmanlı'nın din ve devlet arasında kurduğu sağlam ilişkiyi ve otoritesinin meşruiyetini, ne on
yedinci yüzyıldaki Kadızadeler ve sonraki yüzyıllardaki Vahhabi hareketi gibi sisteme yönelik dinsel meydan
okumalar, ne de sosyal ve ekonomik sebepli ayaklanmalar zedeleyebildi. Ne var ki on sekizinci yüzyılda
kapitalizm, kırsal kesimde ve cemaat içinde ekonomik kaynakların denetimi uğruna merkezi devletle
rekabete girişen yeni tipte bir elit olan ayanları yarattı.
Mevcut literatür göstermektedir ki modern ayanlar, on sekizinci yüzyılda devlete ait toprakların
idarecileri ve vergi tahsildarları olarak üstünlük elde etmeye başladılar ve 1786–1812 tarihleri arasında
Osmanlı Devleti'nin Rusya ve Avusturya karşısında uğradığı yenilgiler sonucunda merkezi devlet otoritesinin
birkaç şehirle sınırlı hale gelmesinden sonra, kendi bölgelerinin defacto efendileri oldular. Bunun yanı sıra
hinterland üzerindeki merkezi devlet otoritesinin zayıflaması ve ayanların girişimciliği, tarımın ticarileşmesi
sürecini hızlandırdı ve dış piyasalara bağımlılığı arttırarak özel toprak mülkiyetinin devlet mülkiyeti aleyhine
genişlemesine yol açtı. Bu modern ekonomik güçlerin toplumsal ürünü olan on sekizinci yüzyıl ayanları,
merkezi hükümetin ve bürokrasinin otoritesini sınırlayarak, yeni elde ettikleri zenginlik ve konumu sağlama
almaya çalıştılar. Bunun aksine III. Selim'in (1789–1807) reformları ise, ayanların eski siyasal sisteme
yönelttiği tehdidi frenlemek için, Fransız modeline göre oluşturulmuş ve Fransız subaylarının komutası
altında bir ordu tarafından desteklenen güçlü bir merkezi otorite yaratmaya çalışıyordu. Bu açıdan III. Selim
ve II. Mahmud tamamen devletin (hanedanın) felsefesi ve çıkarlarına göre hareket ettiler ve dinsel otoritenin
veyahut sivillerin görüşlerini dinlemediler. Paradoksal olan şudur ki III. Selim'in reformları ve açtığı değişim
yolu, tam da denetim altına almak istediği ayanlar tarafından genişletildi. Devlet "reformlarla" kendini
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güçlendirmeyi amaçlıyordu, ayanlar ise bu reformların, temsil etme iddiasında bulundukları cemaate maddi
ve manevi anlamda can vermesini istiyorlardı.
IV. Mustafa muhafazakâr “devrimciler” tarafından tahta çıkarıldıktan sonra çok sayıda ayan,
kuvvetlerini İstanbul'da toplayarak IV. Mustafa'yı tahttan indirdi ve bu kez II. Mahmud tahta çıkartıldı. Bu
süreçte ayanlar sultandan Sened-i İttifak (1808) adında bir anlaşma belgesi koparmayı başardılar. Sultan
adına sadrazam tarafından imzalanan bu belge, ayanların sahip olan mülklerin tapuya bağlanmasını ve
varislerinin bu mülkleri miras olarak devralma haklarını güvence altına alıyordu. Aşağıdan yukarıya
gerçekleşen ilk sivil hareket olan ayanların kalkışması, iktidardaki siyasal elitleri, ikinci derecedeki elitlerin
görüşlerini dikkate almaya zorladı. Hareket halkçı veya eşitlikçi bir felsefenin veya bir halk ayaklanmasının
değil, konumlarının ve zenginliklerinin devlet tarafından güvence altına alınmasını sağlamak için kısmen
taşra ulemasının desteğiyle harekete geçen ayanların eseriydi. Osmanlı sivil elitinin kazandığı bu ilk zaferin
sembolü sadrazamlık makamına yükselen Rusçuk Ayanı Alemdar Mustafa Paşa idi. Bu sürecin yine de
kalıcılıktan yoksun olması şunu göstermekteydi: Taşrada oluşan bir sivil grup örgütlenip yeterli güç elde
edebilirse, sultan-bürokrasinin iktidarını paylaşabilirdi ama bu durumda bile hanedan-devlete mutlak
sadakatini sürdürmek durumundaydı. Velhasıl ayanlar, eski toplumsal düzendeki askeri sınıflar-reaya ayrımı
içinde orta noktada bulunduğundan, devletin kitleler içindeki gözlemcilerinden ayrışması süreci de başlamış
oldu.
II. Mahmud "devletin" düşmanlarını fiziksel olarak ortadan kaldırmak şeklindeki sağlam yönteme
başvurdu. Belli başlı ayanları cezalandırıp mülklerine el koydu, ama onları merkezi otoriteye karşı
destekleyen cemaat içindeki şebekeyi yok etmeyi veya ayanların toprak biriktirmelerini mümkün kılmış olan
ekonomik süreci geriye çevirmeyi başaramadı. Osmanlı toplumunun güç denkleminde temel bir değişim
meydana gelmişti. Artık devlet değişim ihtiyacına cevap vermek ve ayanlara sempati duyan taşra cemaatini
denetimi altına almak için, ayanları ve onların takipçilerini sisteme entegre etmek zorundaydı. Bütün bu
değişiklikler olup biterken, bir yandan da devletin bir yolunu bulup hâlâ eski İslami özünü koruduğunu
kanıtlaması gerekiyordu.
Merkez ve taşra arasında ortaya çıkan bu siyasal çatışmanın arka planında temel bir yapısal gelişme
vardı: Modern kapitalizmin girişiyle birlikte, tarımsal mahsullerin üretiminde ve fiyatlandırılmasında piyasa
güçlerinin etkisi bir hayli artmıştı. Ayanlar ve onları destekleyen ilişkiler ağı, başka bir deyişle müstakbel yeni
orta sınıf, yüzyıllardır devlet adına ekilip biçilmesinden sorumlu oldukları ve üzerinden vergi topladıkları miri
toprakların sürekli ve güvenceli denetimini ele geçirdiler. Kısacası yetiştiricisi ve yöneticisi olarak fiili
denetimini ellerinde bulundurdukları toprağın sahibi haline geldiler. Bu topraklardan elde edilecek tarımsal
gelire son derece ihtiyaç duyan sultan ve bürokrasi ise fiziksel olarak toprağa sahip olmasa da siyasal gücü
ve devlet otoritesinin meşruiyet kaynaklarını (hukuk, mahkemeler ve saltanat) elinde bulunduruyordu.
Merkez ile (kültür ve inancı kullanarak cemaat üzerindeki denetimini arttıran) ayanlar arasındaki çıkar
çatışması, belli yönlerden birbirlerine bağımlı olmaları nedeniyle, uzlaşmaya yöneldi. Birinci grup ekonomik
kaynaklar için, ikinci grup ise güvenlik, yasallık ve meşruiyet için bu uzlaşmaya ihtiyaç duyuyordu.
Devlet veya başka bir deyişle kendi çıkarları için bir iktidar mücadelesine girişen sultan ve bürokrasi,
başlangıçta ayanları devre dışı bırakarak cemaati kazanmaya çalışacak, ne var ki bu girişimin sonucunda,
ayanların ve 1850'lerden sonra ortaya çıkan yeni orta sınıfların kültürel, sosyal ve ekonomik olarak cemaatin
bir parçası olduğunu anlayacaktı. Söz konusu yeni orta sınıf, aslında hem cemaat içindeki İslamcılığı, hem
de ekonomik ve idari anlamda liberal ve modernist görüşleri temsil eden yeni bir elitti ve gerek Osmanlı
Devleti'nin son dönemlerinde gerekse modern Türk demokrasisinde belirleyici bir siyasi rol oynadı.
Meclis-i Nevvab ve Taşra Eşrafının etkinlik kavgası
II. Mahmud'un yerine geçen I. Abdülmecid (1839–61), nazırlarının teşvikiyle, taşra eşrafını 1845'te bir
danışma organı olarak kurulan Meclis-i Nevvab'a almaya çalıştı. Çoğu tarihçi tarafından göz ardı edilen bu
meclis, merkezi otoritenin eşrafı devlet yönetimine dâhil etmek üzere gerçekleştirdiği ilk resmi girişimdir.
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Küçük olmasına karşın, demokrasiye doğru atılmış ilk çekingen adımdı bu. Osmanlı tarihi boyunca çeşitli
düzeylerde bir dizi danışma meclisi kurulmuştur. Örneğin on altıncı yüzyılda kurulan Kadı Meclisi, diğer
mahalli eşrafın yanı sıra kimi "ayanları" da içine alıyordu. Ne var ki bunların "ayan" olarak görülmelerinin
nedeni, on dokuzuncu yüzyılda olduğu gibi zenginlikleri ve cemaat üzerindeki nüfuzları değil, sahip oldukları
derin bilgi ve devlet nezdinde gördükleri kabuldü. Sonuçta bu eski kurum, sınırlı bir özerkliğe sahipti ve bir
grup veya sınıf bilinci neredeyse hiç yoktu.
Meclis-i Nevvab ise farklıydı. Burada tartışılan temel konulardan biri, devletin eşrafın onayıyla
yürürlüğe sokmak istediği ve tam da ayanların göz dikmiş olduğu miri topraklar üzerindeki devlet mülkiyetini
sağlama alan yeni bir toprak kanunuydu. Osmanlı hükümeti, tarihinde ilk kez muhtemel devlet politikaları
hakkında cemaat elitlerine danışıyordu. Gerçi devletin, cemaat temsilcilerine danışması meşveret ve şura
kavramlarına uygundu, ancak bu İslami "açıklamalar", uygulama yürürlüğe sokulduktan sonra onu
meşrulaştırmak için gündeme getirilmişti.
Benzer bir şekilde Mithat Paşa da taşradaki grupları yönetime dâhil etmek ve sultanın gücünü
sınırlamak için Meşrutiyeti (anayasayı) bir araç olarak kullandı. Birçok anlatımda, 1877'de parlamentonun
kurulmasıyla sonuçlanan Meşrutiyet hareketi, ya Aralık 1876'daki Tersane Konferansında büyük devletlerin
reform taleplerinin önüne geçmek için devletin başvurduğu bir hileye ya da bir avuç Osmanlı aydınının
siyasal özgürlük ve halkın yönetimde temsil edilmesi gibi Batılı ideallere bağlılığına atfedilmektedir. Oysa
Mithat Paşa, modernleşme sürecinin pilot bölgesi olarak düşünülen Tuna Vilayetinde valilik yaptığı
1860’larda, Hıristiyan ve Müslüman eşrafı vilayet yönetimine dâhil etmek konusunda zaten hatırı sayılır bir
başarı elde etmişti. Gayrimüslimlerin milliyetçi özlemlerinin önüne geçmek için buradaki deneyin ülke
çapında hayata geçirilmesini amaçlayan Meşrutiyet bu açıdan homojen bir Osmanlı milleti yaratmaya yönelik
Osmanlıcı projenin bir parçasıydı.
1877 parlamentosunda Meclis-i Mebusan, vilayetlerdeki ayan ve ulema kökenlilerin de içinde olduğu,
taşra eşrafından oluşan idare meclisleri tarafından seçiliyordu. Vekiller aslında halkın vekâletiyle mecliste
bulunuyor sayılmazdı, buna karşın “milletin” temsilcileriymişçesine hareket ettiler ve bürokrasiyi bir yandan
devlete ve saltanata sadık olduğunu iddia edip diğer yandan devlet gücünü kendi çıkarları için kullanmak ve
kötü yönetim sergilemekle suçladılar. Açıkça sultanı eleştirme noktasına gelen 1878 parlamentosu, kısa bir
süre sonra dağılsa da vekillerin halk tarafından seçilmesi için bir temel oluşturmayı başardı. Aynı zamanda
Türk demokrasisinin daimi ikilemini, yani bürokrasinin hem devletin kişileşmiş hali ve sahibi olarak haiz
olduğu statüyü devam ettirip hem de vatandaşların pratik ihtiyaçlarına hizmet etmesinin nasıl sağlanacağı
sorununu ilk kez gündeme getirdi.
Mason Mithat Paşanın anayasayı yürürlüğe koyup parlamentoyu açmak istemesinin ardında yatan
nedenlerden biri de, "devleti" reformdan geçirmek amacıyla, Hariciye'de ve Ordu'da yoğunlaşan reformcu
bürokratların üstün pozisyonunu güvence altına almak ve padişahın yetkilerini sınırlamaktı. Bürokrasinin
reformcu ve geleneksel kanatları arasındaki iktidar mücadelesi Mithat Paşa'nın yol göstericiliğinde Serasker
Hüseyin Avni Paşa'nın örgütlediği ve Sabataist-Mason elitlerin desteklediği bir askeri darbeyle reformmeşrutiyet yanlılarının lehine sonuçlandı. Askeri okulların etkili hocalarından biri ve aynı zamanda bir Türk
tarihi ders kitabının yazarı olan Sabataist (gizli Yahudi) Süleyman Hüsnü başta olmak üzere, diğer önde
gelen Mason subayların desteğini alan darbe, 1876 ilkbaharında Abdülaziz'i devirdi, yerine önce V. Murat'ı,
üç ay sonra da II. Abdülhamid'i (1876–1909) geçirdi. Abdülhamid anayasayı askıya alıp meclisi dağıttı ve
otuz üç yıl sürecek bir direnme ve diriliş yönetimi başlattı. Bu dönem, esasen sivil gruplar tarafından
desteklenen bir askeri darbe olan 1908 Jön Türk (Yahudi-Mason) “Devrimi” ile son bulacaktı.
Şeyhülislamlığın yozlaştırılması ve ilk laiklik adımları
Modernist bürokratik elitin geçici zaferi, şeyhülislamlık kurumunun yozlaşması olgusunu ve dinsel
elitler arasında gerçekleşen başka bir devrimi gölgede bıraktı. Üç dört ay gibi kısa bir zaman aralığında üç
sultanın değişmesi, resmen Şeyhülislam Hasan Hayrullah Efendi'nin fetvalarının ürünüydü. Abdülhamid daha
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sonra "Şerrullah" ismini taktığı Hasan Hayrullah Efendi’yi önce Medine'ye sürgüne, sonra da korkunç bir
sefalet içinde öleceği Taif zindanına gönderdi. Yeni Sultan, Meşrutiyetçilerden ve diğer yüksek rütbeli
ulemayla beraber Abdülaziz'in tahttan indirilmesini desteklemiş olan kazaskerden ne kadar çekiniyorsa
Meşihat'tan da o kadar çekiniyordu. Bunun sonucunda Abdülhamid orta rütbeli ulemayı, taşra eşrafını ve
popüler tarikatları destekledi. Abdülhamid bu "popülist" dinsel devrimi kendi mutlak iktidarını sağlamlaştırmak
amacıyla yürürlüğe sokmuştu, ne var ki istemeden yerleşik İslam'ın marjinalleşmesine neden oldu ve ayrıca
"devlet" elitlerinin rütbelerini yeniden düzenleyerek din adamlarını devletin profesyonel denetimine tabi hale
getirdi. (Jön Türk dönemi şeyhülislamı Mason Musa Kasım Meşrutiyet taraftarı ve sözünü sakınmaz bir
istibdat muhalifiydi)
Mahalli imam, hatip, müezzin vesairin, yani cemaate hizmet eden alt seviyedeki din adamlarının
"yolsuzluk" ve “yeteneksizliğinden” rahatsız olan devlet 1888'de Tanzimat Dairesi'ni “mahalli din adamlarının
atanma koşullarını ve görevlerini belirleyen nizamnameler yayınlamakla” görevlendirdi. Buna göre
payitahttaki Adli Teftiş Heyeti ve vilayetlerdeki idare meclisleri din görevlisini fıkıh, Kur'an ve benzeri
konularda imtihandan geçirecek ve başarılı olanlara eskiden olduğu gibi icazetname değil, şahadetname
verecekti. Ayrıca, devlet elitlerin resmi olarak tanınan üç kolu için (askeri, mülki ve kalemi), ilk ikisi dokuz
mertebeden oluşmak üzere, yeni bir hiyerarşik sistem getirildi. Bu dokuz mertebe (birincisi askeri, ikincisi
mülki rütbeyi belirtmek üzere) şöyleydi: Müşir/vezir, ferik/bala, mirliva/ula-i evvel, miralay/ula-i sani,
kaymakam-saniye/mütemayiz,

binbaşı

ve

alay

emini/saniye

sanisi,

kolağa/salise,

yüzbaşı/rabia,

mülazım/hamise. Kalemiye sadece yedi mertebeden oluşuyordu. Ayrıca önemle kaydetmek gerekir ki
1888'deki rütbe sistemi, ilmiye veya ulema için askeri rütbelerin eşdeğerlerini sağlamıyordu. Nihayet 1891'de
Sadr Rumili, Sadr Anadolu, Haremeyn gibi benzer rütbeler getirilse de bunlar ilmiye tarafından pek
kullanılmadı. Böylece askeriye sadece resmi olarak değil, fiili olarak da elit konumunu sağlamlaştırarak, “İbn
Haldun ve Ahmet Cevdet Paşa'nın, devletin kaderini etkileyen kriz dönemlerinde kalem ehlinden ziyade kılıç
ehline ihtiyaç olduğu” fikrini de doğrulamış oldu.
Sonunda sivil ve askeri elitler arasında bir yarılma meydana getiren ve eşrafın daha da
yabancılaşmasına yol açan bütün bu gelişmelerin bir sınıf boyutu vardır. Osmanlı'da eski yüksek rütbeli sivil
ve askeri görevliler sahip oldukları veya kullandıkları devlet mülklerinden sadece görev süreleri içinde
faydalanabiliyorlardı, oysa Tanzimat reformcuları muazzam büyüklükteki mülklerin gerçek sahipleri olmaya
başladılar. Örneğin reformların mimarı olan Mustafa Reşit Paşa'nın (Ö.1858) varisleri 1970'lerde bile İstanbul
civarında büyük miktarda değerli araziye sahip olmaya devam ediyordu. Modern eğitim ve bilgiler aracılığıyla
sahip oldukları otorite tekeline yeni bir yasallık ve meşruiyet temeli sağlayan modernist elit de 1930'larda bir
devlet ilkesi haline getirilen devletçilik uygulamasıyla bütün ekonomik kaynakların potansiyel sahibi haline
geldi. Bir zamanlar, devlet eylemlerinin “yol göstericisi” ve meşrulaştırıcısı olan ulema, süreç içinde
lüzumsuzlaştı, eşraf ve toprak sahipleri de önemlerini yitirdi, bundan başka, devletin temel savunucusu
olmasına karşın sivil bürokrasinin denetimindeki devlet kaynaklarına erişemeyen ordu da sisteme
yabancılaştı. Bu yüzden alaycı bir tona sahip olan yeni "efendi" hitabı, esasen askere değil, modern
okullarda yetişmiş sivil bürokrasiye ve yüksek ilmiye mensuplarına layık görüldü.
Eğitim, yeni elitler ve siyasal temsil tartışması
Sultan Abdülhamid'in uzun saltanatı (1876–1909) "karanlık" bir gerileme ve dağılma dönemi olarak
hatırlanır. Oysa bu dönemde, eğitim ve okuryazarlık, kitap ve gazete yayını, sivil kurumların oluşturulması,
kentleşme, haberleşmenin yaygınlaşması ve ticaret açısından hızlı bir gelişme yaşandı. Aşağıda 1850–1913
dönemi için Mehmet Ö. Alkan tarafından derlenen kimi temel büyüme göstergeleri bulunmaktadır.
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1850–1913 DÖNEMİNE AİT BÜYÜME GÖSTERGELERİ
(Büyük Kısmı Abdülhamid Dönemine Ait)
OKULLAR
a) Orta ve yüksek
okul (Rüşdiye, İdadi,
Sultani)

YIL VE SAYI
1851

1875-6

1884

1900-8

48

431

313

637

b) "Müslüman"
ilköğretim okulları
("dini" okullar)

1870-1880
18.947

c) "Modern" okullara
dönüştürülen
b kategorisindeki
okullar ve yeniler

1893

28.587 (849.033 öğrenci)
YAYINLANAN KİTAP

1729-1829 1876-1892 1893-1907 1908-1917
180

6.357

10.601

17.428

1875

1883

1895

1903

1911 1915

87

144

226

365

548

SİVİL DERNEKLER

1864

1876

1888

1896

1904 1908 1912

(sportif kültürel
faaliyetler)

25

49

80

116

136

1866

1884

1896

1902

1912

164

2.072

2.607

4.781

7.727

DERGİ, GAZETE

DEMİRYOLLARI
(km.)
KENTLEŞME

1830-1912

(Seçilen şehirler:
Bursa, Şam, Bitlis,
Trabzon, Kastamonu)

Ortalama büyüme %15-40

TİCARİ ŞİRKETLER

1872

1879

1892

1896

8

21

53

66

855

252

1907 1910
82

132

518
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SONSÖZ
DÜŞÜNCE YOBAZLIĞI
Günümüzde “beyin tembelliği” ve “zihin uyuşukluğu” çok yaygın bir hastalık halini
almıştır. Maalesef, halk kesimi “uydum kalabalığa” kolaycılığına kapılmakta, ilim ve fikir adamı
geçinenlerin bir kısmı da, “bilgi hırsızlığına ve ucuz kahramanlığa” soyunmaktadır. Sağdan
soldan aşırdıkları bazı bilgi kırıntıları, yavan yorumlarıyla ambalajlanıp, orijinal buluşlar gibi
sunulmakta ve “farklılık fantezisi” ile yeni imajlar peşinde koşulmaktadır. Hem dini hem siyasi
sahada, güya “gerçekleri dile getiriyor: yanlışlık ve haksızlıkların üzerine gidiyor” görünenlerin
pek çoğu da, sisteme ve yönetime karşı oluşan haklı tepkileri ve talepleri törpülemek ve halkın
havasını indirmek için kiralanmış “Bel’amlar” durumundadır.
Bu nedenledir ki, genellikle yeni ve yeterli projeler ortaya koyulmamakta: Nadiren gündeme
gelen ve gerçekten tutarlı ve yararlı öneriler ise, daha doğar doğmaz boğulmaya çalışılmaktadır. Oysa
bir düşünceyi veya öneriyi, topluma yararları ve zararları tartışılmadan ve adil bir terazide, akıl ve
ahlak ölçüleriyle tartılmadan, sadece kendi görüş açılarımıza ve ön yargılarımıza uyup uymadığına
bakarak hemen karşı çıkmak, tam anlamıyla yobazlıktır. Özellikle şahsi çıkarlarımıza ters düşen
düşünce sahiplerini karalamak için suçlamak ve dışlamak ise büyük bir haksızlıktır. Ve unutmayalım
ki, her haksızlık bir ahlaksızlığı da içinde barındırmaktadır.
Bağımsız düşünebilme yetenek ve cesaretini ve tarafsız değerlendirebilme adalet ve asaletini
göstermeyenlerin yazar ve yorumculuğu ise, beyinleri bulandırmaktan başka işe yaramamaktadır. Ve
hele, kendi kendini eleştiremeyenlerin ve nefsine söz geçirmeyenlerin dürüstlük ve hoşgörü
nutukları, şeytani bir kurnazlıktır. Farklı ve aykırı kesimlerden gelen haklı teklifleri ve hayırlı
temennileri tebrik edemeyenlerin, sevgi ve saygı üzerine konuştukları, sadece hokkabazlıktır... Bir
“yanlış ve yaramaz” düşünceyi, toplumun çoğunluğu “doğru ve yararlı” zannediyor diye, kınanmak
ve hücuma uğramak endişesiyle, bu yanlış ve yaygın kabule uymak ve susmak da, en azından
korkaklıktır.
Ve tabi, bizim “doğru” dediklerimiz de “HAK”ka dayanmalıdır ve halkın ihtiyacını karşılamalıdır. Çünkü
“doğru”lar, eğer HAK’tan doğmuyorsa ve insanların bir konudaki ihtiyacını ve açlığını doyurmuyorsa, o canlı
gerçek değil, süs bebek konumundadır. Öyle ise, çağımızın sorunlarına karşı ürettiğimiz çarelerin kaynağı
ilim ve adalet, muhatabı ise bütün beşeriyet olmalıdır. Doğruyu bulmak için “sünnet”ten (Nebevi yöntem ve
öğretilerden) ve “icma-i ümmet” ten (ehil ve emin uzmanların bir konudaki ortak ve kesin kanaatinden) de
yararlanmalıdır. Değişen dünyayı ve gelişen olayları doğru okumalı ve bunlara uygun tespit, teşhis ve
tedaviler yapılmalıdır.

Ekonomik, siyasi, sosyal ve ahlaki çürümüşlük ve çöküntülere karşı önerdiğimiz reçeteler;
müspet ilme, aklıselime, tarihi birikime, ahlaki temellere, hukuki prensiplere, çağdaş
gereksinimlere ve dini değerlere uygun bulunmalı ve uygulanabilirlilik şartları taşımalıdır. Ve
zaten İslam’ın da amacı, hayatı zorlaştırmak değil kolaylaştırmak, sorunları ağırlaştırmak değil
onları aşmak, böylece disiplinli ve dengeli bir ortama ulaşmaktır. Evet, “genel kabul” haline
gelmiş, ruhsuz ve şuursuz bir “gelenek dinine” bağlı taklitçi tavırları... Ve yine tabulaştırılmış
kişi ve ideolojilere körü körüne teslimiyetten doğan saplantıları ve önyargıları, hayatın
vazgeçilmezleri sananları... Veya kendi çağının şartları, ihtiyaçları ve hayat standartları
çerçevesinde verilmiş, ama bugün için önemini, özelliğini ve geçerliliğini yitirmiş bazı fetvaları,
“Bunlar dinin kesin emridir ve İslamiyet’in gereğidir” diye savunanları uyarmak ve halkı
uyandırmak zorundayız. Karşı çıkılmak ve dışlanmak pahasına da olsa, elbette doğruları ve
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günümüz sorunlarına uygun çözüm yollarını ortaya koyacağız ve bunun sıkıntılarına
katlanacağız.
Çünkü “Hak” ayrı, “doğru” ayrıdır. Hak; asla değişip başkalaşmayan, her zaman ve her yerde
gerekli ve geçerli olan “mutlak gerçekler”dir. “Doğru” ise, şartlara ve durumlara göre münasip ve
muvafık olan ve zamanla değişebilme özelliği taşıyan “mukayyed değerler”dir. Örneğin Kur’ani
hükümler HAK, ama bunlara dayanılarak yapılan içtihatlar DOĞRU’dur.

Hz. Peygamber SAV. Efendimize kadar, ihtiyaca binaen Nebiler ve Resuller gönderilerek
“Şeriatların değişme ve gelişme dönemi” yaşanmıştır. Efendimizden sonra ise, yeni bir
peygamber ihtiyacı, bu sefer “içtihatların değişme ve gelişme dönemi”nin açılmasıyla
karşılanmıştır. Hiçbir zaman önemini ve özelliğini yitirmeyen ve değişime ihtiyaç göstermeyen
iman, ibadet ve ahlaki kurallarda değil, ama mumamelat (ekonomik, hukuki, siyasi ve sosyal
hayat) konularında, değişmeyen doğrularımızı esas alarak, değişen ve gelişen şartlara uygun,
yeni ve yeterli programlar üretebilme... Ve her din ve düşünceden bütün insanlığa huzur ve
hürriyet bahşedecek yeni model ve medeniyetler geliştirebilme ruhsatını ve fırsatını
değerlendiremeyen Müslümanların, bugünkü zillet ve esaretten kurtulmaları imkânsızdır.
Bu konuda, herkese örnek bir saadet sistemi olarak gösterilmeye müsait bulunan “Adil

Düzen” projelerini ve bunların hazırlanmasına büyük önem veren ve himmet gösteren Erbakan
Hoca’nın gayretlerini takdirle anmamız gerekir. Bu hususlarda araştırma yapan, birçok İslam
ülkelerini ve ilim merkezlerini dolaşan birisi olarak itiraf etmeliyim ki, Adil Düzen, hayatımızı ve
insanlığı bir bütün halinde kucaklayan ve çağımızın sorunlarına ilmi çözümler sunan, sahasında
görebildiğimiz tek modeldir. Böylesi ilmi ve yeni (orijinal) projelerin anlaşılması da, sahiplenip
anlatılması da elbette kolay değildir. Eksiklerinin ve belirsizliklerinin olduğu söylenebilir ve bu
tabiidir. Çünkü ilahi değil, beşeridir. Ve beşeri olan her şey eskimeye, değişmeye ve düzeltilmeye
ihtiyaç gösterir. Zaten yeryüzündeki bütün sistemler beşeridir. Ne var ki kapitalist, sosyalist ve
benzeri sistemler, sadece akla ve nefsi ihtiyaç ve amaçlara dayanan beşeri sistemlerdir. Ama mesela
hanefi mezhebi ise, vahye ve akla dayanan yine beşeri bir projedir. Yani içtihatlar insanların eseridir.
Ve elbette içtihatlar, fıtrat kanunlarına, insanların tabii ihtiyaçlarına ve çağın standartlarına uygunluğu
nispetinde gerçekçi ve geçerlidir.
“İslam’ı anlamak ve yaşamak için Kuran yeterlidir. Sünnet ve mezhep gereksizdir” iddiaları ne
denli yanlış ise, artık sorunlarımıza çare olmayan ve hatta hayatı zorlaştıran bazı fetvaları veya gelenek
halini almış uygulamaları körü körüne sahiplenmek de o denli yanlış ve yersizdir. Bu konuda hem
“yobaz”laşmamaya, hem de “yoz”laşmamaya dikkat etmelidir.
Türkiye’de Cumhuriyet dönemi ilahiyatçıları ve ilim adamları, ne İslam Âleminde ve ne de Batı
ülkelerinde, tercüme ve tetkik edilmeye değer bulunacak eserler ve orijinal projeler, maalesef
üretememişlerdir. Bu durum hem hür düşünceyi ezen resmi ideolojinin, hem de taklitçi eğitim sisteminin tabii
neticesidir. [Müfessir Hamdi Yazır, Fakih Ömer Nasuhi Bilmen ve Bediüzzaman Said Nursi gibi zatlar,
Osmanlı medreselerinin meyveleridir. Son zamanlarda her kesimde zevkle ve dikkatle okunan ve çeşitli
dillere çevrildiği, yine farklı dinden ülkelerde satış rekorları kıran.... İnkârcı Darwinist felsefeyi ve materyalist
düşünceyi temelinden yıkan... Kur’ani gerçeklere dayanarak yorumladığı imani ve ahlaki esaslarla insanlığa
yeni ufuklar açan (Erbakan Hocamızın hazırladığı ama daha rahat dağıtılıp yararlanılsın diye başkalarına
yayınlattığı) Harun Yahya serileri ise, ilahiyatçı veya klasik din hocası olarak bilinmeyen bir şahsiyetin
himmet ve marifetleridir.] Ama bu süreçte, örneğin çağdaş Pakistan uleması, özellikle “faizsiz bankacılık ve
adil hükümet” sahasında... Ezher (Mısır) uleması, “Hukuk ve Sosyal Adalet” hususunda... Suriye uleması
“sünnetin yeniden yorumu ışığında sistem ve siyaset” konusunda ilmi ve önemli araştırma ve hazırlıklar
ortaya koymuşlardır.
Ancak bunlar:
a) Bulundukları ülkelerin mevcut siyasi, hukuki ve sosyal durumlarının, bu projelere ne denli müsait
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olduğu pek hesaba katılmadığından ve geçiş süreci için “ara formüller” hazırlanmadığından
b) Dünya düzenine hâkim güçlerin, böylesine bağımsız ve milli girişimlere karşı başlatacağı hücum ve
hileleri boşa çıkaracak tedbirleri bulunmadığından
c) Çağımızın ekonomik, siyasi ve ahlaki sorunlarının, hem nedenlerinin yeterince araştırılıp farkına
varılmadığından... Hem de gerekli ve yeterli çözüm önerilerinin ortaya tam koyulamadığından...
d) Ve en önemlisi, birbirinden kopuk ve koordinesiz yapıldığından, bütün bu ilmi çalışmalar, yeni bir
sistem bütünlüğü ve alternatif bir model görüntüsü verememiş ve arayış içinde olan kesimlerin ilgisini
çekememiştir. Hem zaten bu durum, birbirinden habersiz ve istişaresiz atölyelerde yapılacak çeşitli
parçalardan, uyumlu bir motorun ve randımanlı bir makinenin yapılması gibi imkânsız bir şeydir.

İşte sadece Adil Düzen, dünyanın ortak değerleri ve hedefleri haline gelmiş, demokratik ve
laik hukuk devleti esaslarını gözeterek, ekonomik, siyasi, ilmi ve ahlaki konuları bir bütün
halinde ele alan ve orijinal çözümler sunan, ciddi ve çağdaş bir projedir. Sadece problemleri ve
acı neticeleri sıralamak, ama bunların asıl nedenlerini ve çözüm önerilerini ortaya koymamak,
toplumu oyalamaktır. İlim ve fikir adamlarına düşen, sorunlarımızı önem ve öncelik sırasına göre
ele almaktır. “Eteği ile başını örtmek”, yani başını kapatmak için bacaklarını açmak
şaşkınlığından kurtulmalıdır.
Faizin ve rantiye sisteminin, ekonomik ve ahlaki tahribatını hiç gündemine almayanların... İçki,
kumar ve fuhuş patlamasını ve bunların şeytani alt yapısını hazırlayanları gözden kaçıranların...
Kur’ani kavramların yasaklanması her türlü haksızlık, hırsızlık ve hayâsızlığın yaygınlaşması
karşısında dilini yutanların... Sömürme ve sindirme üzerine kurulan zalim zihniyetlere ve işbirlikçi
hain hükümetlere alkış tutanların... Kalkıp da, ezanın makamı, cenazenin nizamı, zelzelenin zamanı,
kıyametin dumanı ve Dabbetül Arz (Ahir zaman alameti sayılan yeryüzü hayvanı) ile uğraşmaları, en
azından ayıptır ve kayıptır...
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AHMET AKGÜL KİMDİR?
Araştırmacı-Yazar, Düşünür ve Siyaset Bilimci olarak tanınan Ahmet Akgül, Milli Görüş çizgisinde
önemli bir fikir adamıdır. Olaylara insan eksenli ve İslam endeksli yaklaşmaktadır.
2004 Ocağında, arkadaşlarıyla birlikte İstanbul’da aylık olarak yayınlanan “Milli Çözüm” Dergisini
çıkarmaya başlamıştır.
Uzun süreli, ciddi ve çileli bir mücadele dönemi yaşamış ve bu duyarlı, tutarlı ve kararlı tavrını hiç
bırakmamıştır. Bu yüzden pek çok sıkıntı ve saldırılara uğramış, defalarca mahkeme açılıp tutuklanmış ve
hapis yatmıştır.
İnancımız ve ihtiyacımız olan evrensel hukuk kurallarının; bütün insanlığın ortak değeri ve hayat
düzeni haline getirilmesi, “Demokrasi, Laiklik ve özgürlükler” gibi çağdaş kurum ve kavramların; ilmi ve insani
temellere göre yeniden şekillenmesi… Ve Türkiye’nin yeni bir barış ve bereket medeniyetine öncülük etmesi
konularında yoğunlaşmıştır.
Üstadımızın, başta “İnsanın Yozlaşması”, ardından “Adil Düzen ve Yeni Bir Dünya” ve yine “Barış
ve Bereket Nizamı “İslam Davası” ve Yozlaştırılan “Cihat Kavramı” gibi birçok kitapları İngilizce’ye çevrilip
merkezi Londra’daki Cagalogu Yayıncılık organizesiyle; Amazon ve Bornes&Noble (bn.com) gibi dünya
genelinde dağıtım yapan yüzlerce online sitesinde ve dijital (e-kitap) sayesinde 20 kadar ülkede yayınlanıp
okunmaktadır. Ayrıca Üstadımızın “Yüce Kur’an’ımızın Manası ve Mesajı” başlıklı Meali Kerim
yorumları ile “Adil Düzen ve Yeni Bir Dünya” kitaplarının Rusça tercümeleri tamamlanıp basılmış
olup; Almanca, Japonca ve Arabça tercümelerinde de sona yaklaşılmıştır.
Milli siyaset ve sorumluluk düşüncesini farklı bir boyutta ele alan ve yorumlayan Hocamız; yaklaşık 40
yıldır Türkiye’mizin her yerinde, Avrupa’da ve İslam ülkelerinde, önemli seminer ve konferanslara
katılmaktadır.
Mili Görüş’e çöreklenmiş bazı şaibeli kişilerin gizli niyet ve tertiplerini haber vermesi, uzun
vadeli hedefler ve stratejik tavizler sonucu Partiye girdiklerini sezmesi ve söylemesi nedeniyle,
Ahmet Akgül’ün teşkilatlarda ve Milli Görüşçü kuruluşlarda hizmet vermesi engellenmeye çalışılmış;
Erbakan Hoca ise, kendisinin daha bağımsız davranabilmesi ve nifak çarkı içinde körletilip
kirletilmemesi için bu girişimlere karşı çıkmamış, ama kendisini uzaktan destekleyip yönlendirmekten
de geri durmamıştır. Erbakan’ın “Adil Düzen” projeleri, AKP’nin siyasi hileleri ve karanlık ilişkileri,
Fetullahçı Cemaatin gizli mahiyeti konularında sayılı uzmanlardandır.
1949 Elazığ doğumlu olan, çeşitli konularda yayınlanmış ve hazırlanmış 70 (yetmiş) eseri bulunan
yazarımız, evli ve beş çocuk babasıdır.
Hocamız’ın Başlıca Kitapları:
■Kur’an’ı Kerim’in Türkçe Meali (Abdullah Akgül Yayına Hazırladı) ■Milli Sorunlarımız ve
Sorumluluklarımız. (2 Cilt) ■İnsan’ın Yozlaşması. ■İslam Davası ve Cihat Kavramı. ■Kur'an-i Kavramlar ve
Yorumlar. ■Ruhlar, Sırlar ve Uzaylılar. ■Dünyanın Değişimi ve Erbakan Devrimi. ■Bizim Atatürk. ■AKP ve
Akıbeti. ■AKP İntihara Gidiyor. ■Türkiye Uçuruma sürükleniyor. ■Dünya Dönüşüme Hazırlanıyor.
■Cumhuriyet Türkiyesinde Nifak Hareketleri. ■Küresel Fesatçıklık ve Fetullahcılık. ■Osmanlıdan
Cumhuriyete Kripto Yahudiler ve Pakraduniler. ■Bir Devrim Yaşanıyor. ■Gönül Seması ve Tasavvuf Kapısı.
■Mesaj ve Metot. (İletişim ve İşbirliği Sanatı). ■Dış Politikamız. (1. Cilt) BOP’un Temelleri. ■Dış Politikamız.
(2. Cilt) Tarihin En Talihli Değişim Süreci. ■Din, Devlet ve Demokrasi. ■Medeniyet Mücadelesi ve Mehdiyet
Müjdesi. ■Siyaset ve Strateji Bilgeliği. ■Başörtüsünün İnkârı ve İstismarı. ■Ergenekon Senaryosu, “At
Değiştirme” Operasyonu mu?. ■Adil Düzen ve Yeni Bir Dünya. ■Ah-u Figan’ım (Şiir Kitabı). ■Cezaevinde
Yazdıklarım. ■Din Dengedir, İslam İlericiliktir. ■Milli Görüş’ün Marazlıları. ■Refah-Yol'la Rantiye Savaşı.
■Tarikat Terbiyesi ve Ahlâk Tedavisi. ■Terör–Masonluk ve Mafia Medeniyeti. ■Yakın Tarihimizde Yüceler ve
Cüceler. (3 Cilt) ■Zafer Müjdeleri. ■Hayatın Gerçeği ve İnsanlığın Gereği. (Hazırlanıyor) ■Osmanlı Sistemi
ve Abdulhamit Siyaseti. ■Deccalizm: Siyonist Yahudi Şebekesi. ■Sözün Çözüme Dönüşmesi (Siyasi
Fıkralar) (Hazırlanıyor). ■BDP’nin Özerklik Ezanı ve Türkiye’nin Cenaze Namazı ■Türkiye Tarihi Dönemeçte,
Ya Yıkılacak, Ya Şahlanacak!. ■Sabah Yakın Değil mi? ■Rüyaların Öğrettikleri ve Yakın Çevremizden İlginç
Örnekleri ■Tuz Kokarsa… ■Bilge Erdoğan’dan, İlkeli Numan’a ■Dilin Düğümü Çözüldü (Şiir Kitabı) ■Türkiye
Büyüyor mu, Bölünüyor mu? ■Katı Ulusalcıların ve Ilımlı İslamcıların Din Tahribatı. ■Amik Ovası ve
Armegeddon Savaşı. ■Devrim Simsarları ve Din İstismarcıları. ■Dert Söyletir, Aşk İnletir. (Şiir Kitabı)
■Cemaatın Cılkı, Erdoğan’ın Çarkı, Erbakan’ın Farkı. ■Türkiye Kuşatılırken, Kuklaların Kapışması. ■Yeni
İstiklal Savaşında Milli Şuur ve Ordu. ■Türkiye Dağılacak mı, Doğrulacak mı? (Ahmaklar Okumasın).
■İslamcı Münafıklar. ■Asker Darbesi Değil Devlet Müdahalesi Gereklidir. (Hazırlanıyor) ■Sistem Tahlili ve
Siyaset Tenkidi. ■Hidayet Kıvılcımı ve Hikmet Kılıcı (Şiir Kitabı). (Hazırlanıyor). ■Bir Darbe Analizi ve Sistem
Krizi. ■Başkanlık Muamması ve Çarkların Tıkanması. ■Suriye’de Yaklaşan Hilal-Haç Kapışması. ■Pazarlık
Partisi ve Palavra İktidarı. (Hazırlanıyor) ■Kemalizm-Tayyibzm Kavramları ve Çelişkili Kurguları.
(Hazırlanıyor)
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ARKA KAPAK YAZISI
Bu kitapta, Adil Düzen'le ilgili genel bir kanaat oluşturmayı, bu gayet ilmi,
İslami ve insani projelerin, öyle havai ve hayali söylem ve sloganlardan ibaret
olmadığı gerçeğini ortaya koymayı amaçlıyoruz. Böylece Adil Düzen'le ilgili çeşitli
soruları cevaplandırmak, birçok istifhamları (yanlış kuruntu ve kavrayışları) ortadan
kaldırmak yanında, olumlu tenkit ve tekliflerle, bu projelerin olgunlaşmasına katkıda
bulunacak olanlara, yeni bir fırsat hazırlamaktan dolayı da kendimizi ayrıca mutlu
sayıyoruz.
Bu kitapta;
1- Adil Düzen hangi ihtiyaçlardan doğmaktadır?
2- Hangi değerlere ve kaynaklara dayanmaktadır?
3- Adil Düzende;


Ekonomi ve Ticaret



Hükümet ve Siyaset



Hukuk ve Adalet



Eğitim ve Marifet



Ahlak ve Diyanet



Dış politikada haysiyet, nasıl olacaktır?

4- Tüm Dünyada barış ve bereket üzerine kurulu Yeni Bir Medeniyet nasıl
kurulacaktır?
5- Ülkemiz, bölgemiz ve insanlık âlemi bugünkü zulüm ve sömürü çarkından
nasıl kurtulacaktır?
Sorularının yeterli ve tutarlı cevaplarını bulacağınızı umuyoruz.

