Emîr'ül-Mü'minîn ve Halîfet'ül-Müslimîn Cemaleddin Hocaoålu (Kaplan):
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ÆSLAM'A MAL EDÆLEMEZ! (2)
Bismihi Teala!..
Vahdet Gazetesi’nin 6-12/Mayæs/1991 tarihli nüshasænda
„Æslam’da Parti“ bañlæåæ altænda bir yazæ okumuñtuk.
Æñte bu yazæya „Ümmet-i Muhammed“ Gazetesi’nin 25/
Haziran/1991 tarihli nüshasænda yukarædaki bañlæåæ tañæyan
bir yazæ ile cevap vermiñtik.
„Güreñte yækælan yorulmaz“ kabilinden bu kere de Millî
Gazete’de „Partisel çalæñma metodu Æslamî midir?“ serlevhalæ
bir yazæ okuduk. Bu yazæ „Yalancæ pehlivanlar gibi“ ñu satærlarla
bañlamakta:
„Bu sorunun izahæ çok geniñ (!) yapælabilir! Lakin biz burada
özet olarak birkaçænæ vermeye çalæñalæm:
„Nass, Asr-æ Saadet, Æslam tarihinin oluñum ve yapæmæ,
müctehidlerin kæyas ve ictihadlaræ...“
Hemen kendilerine soralæm:
„Æzahæ çok geniñ yapælabilir!“ diyorlar. Okuyucu da sanacak
ki, Æslam’da partinin olduåuna dair deliller ve izahlar vardær
ve çoktur. Fakat bizim Millî Gazete âlimleri, devede kulak
kabilinden deliller serdeylemisler ve izahlar yapmæñlardær.
Lakin biz de Millî Gazete okurlaræna diyelim ki:
„Millî Gazete âlimleri ve yazarlaræ, bugüne kadar hep abartma
ve avutma ile sizi oyaladælar. Bunlara daha ne zamana kadar
aldanacaksænæz? Bakænæz, bütün sermayeleri ortada: Nasslar
mæ istersiniz, Asr-æ Saadet mi istersiniz, tarihî belgeler mi
istersiniz, kæyas ve ictihad mæ istersiniz? Hepsi var! Pekiyi
ama, geriye ne kaldæ edille-i ñer’iyye’den? Olsa olsa bir icma
kaldæ! Onu ya unuttular ya da ñimdilik hepsini söylemiyelim,
birisi çækar da „Æcma“ nerede kaldæ diye sorarsa: „Æñte icma
da var ya diye cevap veririz!“ Güzel ama ya birisi de çækæp:
„Partinin Æslam’da olduåuna dair vaki olan icmaæn müctehid
âlimleri kimlerdir?..“ diye sorduåunda acaba ne cevap
verebilirler? El-cevap:
„Millî Görüñ’te ve Millî Gazete’de müctehid âlim yok deåil
ki? Æñte bañta A. Selam Rençber Ziya Eryælmaz,
Müftüoåul’laræ, Efe’ler, Doåan’lar gibi nice allameler var! Bunlar
yetmezse, hal-i hazærda milletvekili olarak parlemantoya
girmiñ SeyfülÝslam, Æbn-ül Hudeybî Memnun, Hafæz Selami
gibi zatlaræn varlæåæyle icma nisabæ tamam olur. Olmasa bile o
sütunda daha nice âlim ve fazil insanlar var ya, onlarla nisab
tamam olur ve iñte o zaman Æslam’da partinin olduåu isbat
edilmiñ olur ve artæk kimse de bir ñey diyemez, Cemaleddin
Hoca’næn da sesi kesilmiñ olur!..
Ey Millî Gazete yazar ve okurlaræ ve tüm parti mensublaræ!
Mâlumunuz olsun ki:
Bediüzzaman da dahil, o sütunda ismi geçenlerden hiç
birisiyle icma munakid olmaz! Çünkü, bunlardan hiçbiri
müctehid deåildir. Üstelik „Ættifakul müctehidin fi asrin...“
cümlesinde geçen „El-müctehidin“ kelimesinin harf-i târifi
istiårak içindir. Buna göre Millî Görüñ ve Millî Gazete ulemasæ,
yukaræda isimleri geçenler de dahil, âlim ve ulema cemaatinin
devede kulaåæ da deåildir.
Demek oluyor ki, ihtiyaten geriye bæraktæklaræ „Æcma“ delili
de Millî Gazete müctehid ve yazarlarænæ kurtaramæyacaktær.
Ñimdi serdettikleri delillere bakalæm:
1- Nass:

a) Teåabun Suresi´nin „...O halde gücünüzün yettiåi
kadar Allah’tan korkun...“ mealindeki 16. ayet-i celilesi,
partinin varlæåæna delil gösterilmektedir;
b) „Ben sizlere birñey emrettiåim zaman, imkânænæz
nisbetinde ona sarælæn!“ manasænæ tañæyan hadis-i ñerif delil
olarak zikredilmekte. (Buharî ve Müslim)
c) Ayræca Allah Resulü (s.a.v.), Sakif kabilesine Æslam’æ
arzederken onlar, zekât ve cihadæn dæñænda Æslam’æ kabul
edeceklerini söylemiñlerdir. Allah Resul’ü ise, „Müslüman
olurlarsa, sonradan hem zekâtæ verecekler, hem de cihad
edeceklerdir,“ diye tekliflerini kabul etmiñlerdir. (Ebu Davud)
d) Bunlardan bañka, „Peygamber (s.a.v.), Dar’ünNedve’ye girmedi mi, Hilfü’I-Füdul’a üye olmadæ mæ?“
demektedirler.
e) Ve daha sonra Halife Ömer b. Abdülaziz’in oåluna
cevaben:
„Hayær, böyle düñünme yavrum! Cenab-æ Hakk bile,
içkiyi önce iki seferinde zemmetti, sonra üçüncü
seferinde haram kældæ; Ben insanlara hakkæ bir defada
toptan yüklersem, onlaræn bir çærpæda hakkæ
reddedeceklerinden korkuyorum...“ der.
f) Bir fækæh kaidesi:
„Yapælabilen yapælamæyan için terkedilemez“ kaidesi ileri
sürülmektedir;
g) Nasslar, Asr-æ Saadet, Æslam tarihinin oluñumu, kæyas ve
ictihadlaræ incelediåimizde beñerî düzenlerde partisel
çalæsmanæn metodu: Bölgenin sosyal, kültürel, coårafî yapæsæ
ve stratejik konumuna göre bir çok olumlu iñaretlerin var
olduåunu görebilmekteyiz, denmektedir.
h) Ve nihayet Mevdudi, Said Havva, Hasan Turabî, Hasan
el-Benna’næn oålu, Hudeybi’nin oålu, Said Nursî ve Derviñ
Vahdeti Hafæz Æslamî, Dr. Abdülkerim, Mustafa Sibahî, Ömer
Said ve Ækbal gibi zatlar örnek olarak gösterilmektedir;
æ) Ve son olarak da, „Oy vermeyi günah gören görüñ fitnesini
müslümanlaræn kulaåæna kim fæsældadæ, dersiniz?“ sorusu
sorulmaktadær.
Cevaplaræmæz:
1- Nasslardan, yani ayet ve hadislerden:
a) Æslam’da partinin olduåunu, Kur’an ayetlerinden çækartmak
mümkün müdür? Mesela: Münafikûn Suresi´nin 16.
ayetinden, ki yukaræda mealini gördünüz, Æslam’da partinin
varlæåænæ, özünde ve yapæsænda bulunduåunu ve dolayæsæyle
partinin de ñer’i bir sistem olduåunu isbat etmek mümkün
müdür? Bu sualin cevabæ „Hayær!“ ñeklinde olacaktir. Bir kere
delille dava arasænda „Takrib“ yoktur. Yani mezkûr ayet,
genelde Ali Æmran,102. ayetinin hükmünü neshetmekte veya
en azændan külfetini hafifletmektedir. Yani kolaylæktan zorluåa
doåru deåil, tedricin hilafæna olarak, zorluktan kolaylæåa doåru
bir seyir takib etmektedir. Dolayæsæyla iddianæn hilafæna bir
hüküm çækmaktadær. Tedriç kaidesi ise, genelde kolaylæktan
zorluåa doåru bir seyir takib eder.
2- Hadisler:
a) Hadis-i ñerif’lere gelince: Bunlar da Millî Gazete
yazarlarænæn delili olmaz. Mezkûr ayetin tefsiri mahiyetindeki
hadisin vürûd sebebi, Efendimiz (s.a.v.) hutbesinde hacc
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emrini tebliå ederken, bir zat: „Her sene mi, Ey Allah’æn
Resulü?“ ñeklinde bir sual sordu ve bu suali üç sefer tekrar
etti. Efendimiz: „Eåer, evet deseydim, her sene hacc vacib
olurdu ve gücünüz buna yetmezdi. O halde beni bæraktæåæm
yerde bærakæn. Zira sizden öncekileri helâk eden onlaræn
peygamberlerine (çok) sual sormalaræ ve ihtilafa düñmeleri
idi. O halde sizi, nehyettiklerimden sakænæn, emrettiklerimi
de gücünüzün yettiåi kadar yerine getirin!“ diye buyurdu.
Görüldüåü üzere hadisten asæl maksad çok sual
sormamaktær. Bunun yanænda yasak edilenlerin tümünden
sakænmak, ama emredilenlerin kolay olanlarænæ yerine
getirmektir. Çünkü, menhiyyin anhler genelde birer terk
olduåundan kudrete ihtiyaç yoktur. Emirler bunun hilafænadær.
Binaenaleyh, hadisin de tedriç kaidesiyle bir alakasæ olmadæåæ
gibi, dolayæsæyle de „Takrib“ yoktur ve dolayæsæyle bununla da
parti isbat edilemez.
b) Sakif kabilesi ve hadis:
„Allah Resulü (s.a.v.) Sakif kabilesini Æslam’a davet etti.
Onlar, zekât ve cihadæn dæñænda Æslam’æ kabul edeceklerini
bildirdiler. Bunun üzerine Peygamber onlaræn tekliflerini kabul
etmiñ ve demiñtir ki, „Müslüman olduktan sonra, onlaræ da
edâ ederler.“
Buradan da particiler, kendilerine bir pay çækaramazlar. Zira
burada Millî Gazete ulemasænæn anlæyamadæåæ bir incelik var:
Zira Peygamber’in onlaræn tekliflerini kabul etmesinde ne bir
taviz vardær, ne de bir tedriç vardær. Çünkü, o anda ne zekâtæn
edasæ farzdær ve ne de cihad. Çünkü, bir kimse müslüman
olur olmaz ona zekât farz deåildir. Ancak malænæn üzerinden
bir sene geçtikten sonra farz olur. Cihad da böyle: Savaña
karar verilirse veya düñman hücum ederse iñte o zaman
farz olur. Yani bu iki farz, onlara o anda farz deåildi. Fakat
onlaræn ñartlaræ içinde namaz da vardæ. Lakin Allah Resulü
namaz ñartænæ kabul etmedi. Neden? Çünkü, namaz o günden
itibaren kælænmasæ gerekirdi.
Demek oluyor ki, Peygamber’in bu davranæñændan da
particiler kendilerine bir delil bulamazlar.
c) Hz. Muhammed’in Dar’ün-Nedve’ye girmesi ve Hilfü’IFüdul’a üye olmasæ meselesine gelince: Bunlardan da Millî
Gazete alim ve ulemasæ kendilerine pay çækaramazlar. Çünkü,
ikisi de nübuvvetten öncedir. Ancak „Bugün de çaårælærsam
giderim“ ñeklindeki sözü, Hilfü’l-Füdul hakkændadær.
Bu arada particilere sormak yerinde olur: „Siz Peygamber’in
nübuvvetten önceki sözlerine ve davranæñlaræna itibar edip
hüküm çækarmaya çalæñæyorsunuz da, nübuvvetten sonraki
buyurduåu: „Kim bizim yapmadæåæmæzæ yaparsa o
merduttur, yani yüzüne çarpælær,“ mealindeki hadisi niye
gündeme getirmiyorlar? Yoksa hesaplaræna mæ gelmiyor? Ne
dersiniz? Halbuki ikinci hadis, hem nübuvvetten sonradær ve
hem de Buharî, Müslim, Ebu Davud, Æbn-i Mace ve Ahmed
b. Hanbel’in Müsned’inde vardær.
Sonra Peygamber (s.a.v.), Dar'ün-Nedve’ye gitti de
cahiliyyete göre putlar üzerine, yani T.C meclisinde olduåu
gibi taåut üzerine yemin mi etti; yahut da taåutun önünde
saygæ duruñu mu yaptæ? Hayær bunlaræn hiçbirini yapmadæ.
Nitekim: Ñam ticaret yolculuåunda daha çocuk denecek
kadar küçükken Rahib Bahire’nin sorduåu suallere doåru
cevap vereceåine dair putlar üzerine yemin etmesini Hz.
Muhammed’den istemesi üzerine o, „Hayær, ben putlardan
hiç hoñlanmam, dolayæsæyla onlar üzerine bana yemin
verdirme!“ demiñti.
Ey particiler ve Ey Millî Gazete fetvacælaræ! O daha
küçükken küfrün önünde kæyam etmezken ve putlar üzerine
yemin etmezken, sizler koca koca adamlarken putun önünde
nasæl saygæ duruñu yaparsænæz ve o taåutun inkilablarænæ ve
onun adæna yapælan anayasasænæ koruyacaåænæza dair yine
onlaræn koyduklaræ put yeminini nasæl yaparsænæz?!.
d) Halife Ömer b. Abdülaziz (r.a.)’æn oåluna verdiåi cevap:
„Hayær, böyle düñünme yavrum! Çünkü Cenab-æ Hakk bile

içkiyi önce iki sefer zemmetti ve ondan sonra üçüncüsünde
haram kældæ. Bu insanlara hakkæ bir defada toptan yüklersem,
onlaræn bir çærpæda hakkæ reddedeceklerinden korkaræm!..“ der.
Millî Gazete yazar ve çizerleri, Ömer b. Abdülaziz’in (r.a.)
oåluna olan bu tavsiyelerinden partinin cevazæna dair bir ñey
çækaramazlar. Bu olsa olsa Æslam’da tedriç kanununun bir
ifadesidir. Kur’an’æn nüzûl særasænda gelen emir ve yasaklar
peyder pey, yani alæñtæra alæñtæra tamam olmuñtur ve bir
gerçektir, hikmet de bu yönde ve bu yoldadær. Maide/3 bu
hakikatæn bir isbatæ olduåu gibi, „Helal bellidir, haram da bellidir
ve aralarænda ñüpheliler vardær“ ñeklinde varid olan hadis-i
ñerif de nebevî bir delildir. Yani burada iki mesele var: Tedriç
ve kemal. Yani Æslam, hükümlerini getirirken, hepsini birden
vaz etmemiñtir; Ñeriat 23 senede tamam olmuñtur. Namaz
ve oruç emirleri böyle olduåu gibi, içki ve faiz yasaklaræ da
böyle olmuñtur ve neticede herñey tamam olmuñ ve bitmiñtir.
Bugün Æslam artæk herñeyiyle ortadadær. Yalnæz gelirken toptan
deåil, yukaræda da kaydettiåimiz gibi, tedriç kaidesine riayet
etmiñtir.
Bugün de tedric cari midir?
Bu suale „Evet“ demek mutlak manada mümkün deåildir.
Ne tebliå yönünden, ne de icra ve tatbik yönünden. Yani biz,
Æslam’æn helal ve haram hükümlerini, emir ve yasaklarænæ tebliå
ederken, bidayette olduåu gibi mi anlatacaåæz, yoksa „Æslam;
emir ve yasaklaræyle iñte budur“ diyebilecek miyiz?
Evet biz, Ümmet-i Muhammed olarak, gayri müslim fert
ve milletlere Æslam’æ bir bütün olarak anlatmakla ve tebliå
etmekle mükellefiz. Tedriç kaidesi bu mevzuda cari deåildir.
Tebliå mevzuunda böyle olduåu gibi icraatta da bu böyledir.
Yani bir fert veya bir millet çækæp ben Æslam’æ kabul ettim,
derse biz ona Æslam’æ bir bütün olarak emir ve yasaklariyle
anlatmakla mükellef olduåumuz gibi, o da bunlaræn ilmini ve
tatbikini öårendikten sonra yapmakla ve yerine getirmekle
sorumludur. Ancak bu hususta istisnaî haller olur. Mesela:
Emr-i mâruf ve nehy-i münker babænda öyle haller olur ki,
emirlerin icrasæ, yasaklaræn önünün alænmasæ devlet gücüne
baålædær. Sizin de ya devletiniz yok ya da devletiniz zayæf
düñmüñ; duruma hâkim deåil. Bu halde de yine siz Æslam’æ
bir bütün olarak anlatærsænæz. Fakat icraata gelince gücünüzün
yettiåini tatbik sahasæna koyar ve iñte burada tedriç kaidesini
gündeme getirirsiniz.
Æñte Halife Ömer b. Abdülaziz’in oåluna olan tavsiyesi,
istisnaî haller cümlesindendir. Nitekim: Halife’nin, oåluna
tavsiye ederken gösterdiåi gerekçe de bu yoldadær:
„Oålum: Senin ecdadæn, insanlaræ haktan inhirafa davet
eylediler, iñler çæåærændan çækarældæ. Ñer çoåaldæ, hayær azaldæ.
Ñimdi nöbet bana geldi. Madem ki, bu ahvalin def’aten, yani
bir seferde æslahæ kabil deåil, iyisi bu deåil mi ki, her gün bir
hakkæ ihya ve bir batælæ imha edeyim ve ölünceye dek her
gün bu yolda gideyim,“ diye cevap vermiñtir. Keza Hz. Ali
(kerremallahü veche) de öyle yapmæñtæ:
Kendisine Hz. Osman’æn katillerini yakalatæp kæsas ettirmesi
teklifi geldiåinde o, ñöyle demiñti:
„Ñu anda onlaræ yakalayæp gereken cezayæ verme
mümkün deåildir. Zira suçlular çok, ortalæk karæñæk,
dolayæsæyla devlet güçsüz. Devlet kendisini toparlayæncaya
kadar bu iñin tehir edilmesi lazæm gelmekte...“
Yalnæz yine ñunu unutmamak lazæmdær ki, istisnaî olan bu
hallerde bile taviz verme yok, yani batæl yollara bañvurma
yok. Çünkü, ñer yollardan giderek ne ñerler önlenir ve ne de
emirler yerine getirilir. Ama Millî Gazete fetva eminlerine
sorun ve deyin ki:
„T.C meclisine girip ñerleri ve batællaræ, bir bir de olsa ortadan
kaldæracaklarænæ söylemektedirler ve bu noktadan hareketle
partiye cevaz vereceklerini söyliyorlar, ama o noktaya
gelinceye kadar ne günahlar, ne haramlar ve hatta imanæ
tehlikeye düñürecek ne duruñlar ve ne yeminler yaptæklarænæ
niye söylemiyorlar? Gerek Ömer b. Abdülaziz ve gerekse
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Hz. Ali peyderpey batællaræn ve haksæzlæklaræn üzerine
giderlerken particilerin yapmakta olduklaræ gibi mi yaptælar?
Örnekler verirken neden tek taraflæ veriyorlar, hesaplaræna
geldiåi yerleri alæp, hesaplaræna gelmiyen yönleri niye
unutuyorlar? Bu, Æslam’a ihanet deåil midir? Allah’æn
huzurunda bunun hesabænæ nasæl vereceklerdir?!.
f) Kaide:
Particiler, „Yapælabilen, yapælamæyanlar için terkedilmez“
kaidesini ileri sürmekte ve kendilerine bir pay çækartmak
istemektedirler. Partinin müctehidleri (!) hiç boñuna
yorulmasænlar! Bu kaidenin varlæåæ Æslam’da partinin varlæåænæ
isbat etmez. Evet böyle bir kaide vardær ve ñu ñekilde asæl
ifadesini bulmuñtur:
Evet; bu kaide yukaræda kaydedilen ayet ve hadiste geçen
„Æstitaa“ kelimesiyle alakalædær. Yani „Gücünüzün yettiåi kadar
Allah’tan ittika edin, gücünüzün yettiåi kadar emrettiklerimi
yerine getirin,“ ñeklinde manalandærælan ayet ve hadise istinad
eder. Fethü’l-Bari sahibi, o hadis ve bu kaideyi zikrettikten
sonra ñunu naklediyor:
„Ñeriat’æn menhiyyata gösterdiåi itina, memurata gösterdiåi
itinanæn fevkindedir. Yani emredilenlerden ziyade
nehyedilenler üzerinde daha çok durmuñtur. Nehyedilenlerin
terkinde meñakkat olsa da...“ (c. 13/276)
Harama götüren de haramdær:
Gerek delillendirmede ve gerekse icraatta Æslam’a istinad
ederken, Æslam’æn bütününü gözönüne getirmek kaçænælmazdær.
Yoksa, Æslam’æn bir kæsmænæ alæp bir kæsmænæ almamak veya
bilmemek hususuna Æslam, asla ræza göstermez, üstelik böyle
yapanlaræ tel’in eder. Binaenaleyh, particilere sorun ve deyin
ki: „Harama götüren ñey de haramdær“ kaidesini niye gündeme
getirmiyorlar? Getiremezler! Çünkü, onlar için parti herñeyden
üstündür; parti için Æslam’dan faydalanabildiklerini alærlar;
Hatta Æslam’da partinin olduåuna dair kærk tane ayet ve hadis
vardær, derler ve hatta hadis uydurmaktan bile çekinmezler.
Hele hele „Düñmanæn silahæyla silahlan!“ sözünü hadis diye
hemen hemen bütün particiler ezberlemiñlerdir. Biz, bunun
bir Peygamber sözü olduåuna dair defalarca kaynak
istediåimiz halde bugüne kadar getiren olmamæñtær. Belki
partinin fetva eminleri bunun kaynaåænæ bulurlar da hem
particileri hem de bizleri memnun etmiñ olurlar. Ve ñimdiden
kendilerine teñekkürlerimizi bildiririz. Fakat heyhat! Çünkü,
Avrupa’næn fetva emini M. Efe Hoca, bir konuñmasænda
(Rüsselsheim’daki konuñmasænda) parti hakkænda kærk tane
delil var, ayet ve hadisler var, demiñti. Biz kendilerine haber
ettik, „Kærkæn 39’unu kendisine baåæñlæyalæm; birini bize yazsæn!“
demiñtik. Fakat bugüne kadar bir cevap gelmedi.
Æñte, „Harama götüren ñey de haramdær!“ kaidesini gündeme
getirmezler ve getiremezler. Çünkü, o zaman kendilerinin
de partilerinin de iñi bitmiñ olacaktær. Yani partinin de haram
olduåunu kendi aåæzlaræyla söylemiñ olacaklardær. Neden?
Çünkü parti tüzükleri haram, saygæ duruñlaræ haram, yemin
ediñleri haram ve hatta küfür!.. Binaenaleyh bunlar, her
yönüyle çækmazæn içindedirler, bataklæåæn içindedirler, batælæn
içindedirler...
g) Diyorlar ki: „Asr-æ Saadet, Æslam tarihinin oluñumu, kæyas
ve ictihadlaræ incelediåimiz zaman beñerî düzenlerde partisel
çalæñmanæn metodu: Bölgenin sosyal, kültürel, coårafî yapæsæ
ve stratejik konumuna göre birçok olumlu iñaretlerin var
olduåunu görebilmekteyiz.’’
Sorun bu efendilere:
1- Gerek Asr-æ Saadet’te ve gerekse Æslam tarihinin
oluñumunda, kæyas ve ictihadda partisel çalæñmalaræn
metoduna tek bir iñaret verebilirler mi? Veya tek bir örnek
gösterebilirler mi veyahut da Æslam tarihinin hangi devrinde
ve döneminde partisel çalæñma olmuñtur veya parti ve parti
metodu, hangi kæyas veya ictihad delillerine dayanmaktadær?..
Sonra iñaretler tâbirini kullanmaktadærlar. Nasslaræn ve
delillerin sarahatæ karñæsænda iñaretin önemi olmadæåænæ acaba

biliyorlar mæ? Biliyorlarsa niye bu tabiri kullanæyor ve zaman
israfæna niye sebebiyet veriyorlar. „Æbare ile iñaret tenakuz
ettiåinde ibaresiyle delalet eden delil tercih edilir,“ kaidesi
vardær. Ñayet bunu bilmiyorlarsa, ilmî mevzularda ve gazete
sütunlarænda niye boy gösteriyorlar?
2- Æslam Æslam’dær; bölgeye göre veya stratejiye göre
hükümleri deåiñmez. Deåiñmesi gerekiyorsa mesela: Bir
ikrah hali, bir zaruret hali gibi, bazæ hükümlerin deåiñmesini
bizzat kendisi getirmiñ, ortaya koymuñ, bizim kafamæza
bærakmamæñtær. Ve bunlaræn içinde ne parti vardær ve ne de
partisel metod!..
h) Æltica meselesi:
Meñru muazeretler karñæsænda iltica edilir. Edilmesi de
meñrudur. Æltica edilen merci gayri müslim ferd de olur, devlet
de olur. Yalnæz bir ñartla: O da taviz verme yok! Hz. Ebu
Bekir’in kabul ettiåi ñartlar taviz cinsinden deåildir. Farz olan,
namazæn kælænmasæ ve Kur’an’æn okunmasædær. Yoksa herkesin
gözleri önünde namaz kælmasæ veya herkesin iñitebileceåi
ñekilde okumasæ ñart deåildir. Ayetleri tebliå etme meselesi
ayræ.
æ) Darü’n-Nedve’ye gelip melik olmasæ teklifi:
Millî Gazete ulemasæ diyorlar ki, „Evet, Peygamber (s.a.v.)
Efendimiz, elbette o teklifi kabul edemezdi. Çünkü, teklif
beraberinde ñartlar getiriyor; Æslam davasændan vazgeçmesi.
Bunu kabul etme küfürdür. Nasæl kabul edebilirdi? Bize de
aynæ teklifler yapælsa elbette biz de kabul edemeyiz.
Sorun bu beylere ve deyin ki, sizin T.C. meclisine girip söz
sahibi olabilmeniz, beraberinde aynæ ñartlaræ getirmiyor mu?
Hem de bir kaç sefer! Nitekim: „Öze inelim“ bañlæåæ altænda
göreceksiniz. Bunlardan hangisini bir müslüman, müslüman
olarak kabul edebilir? Alænmæñ mæ bunlaræn fetvasæ?
k) Parti kuran veya partiye girenler:
Ve nihayet particiler bir takæm isimler ve simalar
vermektedirler, iddialaræna destek saålamak için! Mesela:
„Mevdudî, Said Havva, Hasan el-Benna’næn oålu
SeyfülÝslam (milletvekili), el-Hudeybî’nin oålu Memnun
(milletvekili), Said-i Nursî ve Derviñ Vahdetî (beraber „Ættihadi Æslam Partisi“ni kurmuñlar), Hafæz Selamî (milletvekili), Æhvan,
Irak’ta Nevf ve Æbrahim Davud’un askerî hükümetlerine iñtirâk
etmiñler, Rus meclisinde çarlæåæn esareti altænda yañayan
müslümanlar, Pakistan’da Ebü’l-Alâ el-Mevdudî zalim
idarecilerin düñürülmesi için saå ve sol gruplarla birliåe razæ
olmuñtur. Hasan el-Benna aday oldu, Mustafa Sipahî
Suriye’de parti kurdu, Ömer Said Endonezya’da „Ñirket-i
Æslam“ ismiyle parti kurdu, Allâme Muhammed Ækbal eyalet
meclisine seçildi. Æñte bütün bu zatlar, Æslamî uyanæñ ve
ñuurlañmamæza vesiledirler.“
Æñte particiler böyle diyorlar. Cevabæmæz odur ki:
1- Gösterdikleri yaklañæk bu 15 isim, dertlerine deva,
göåüslerine ñifa olmaz ve olamazlar. Çünkü, bunlaræn bir
kæsmæ ne parti kurmuñ ne de bir partide arz-æ endam etmiñ!
Mesela: Bediüzzaman ile Derviñ Vahdetî, parti
kurmamæñlardær. „Ættihad-i Æslam Cemiyeti“ni kurmuñlardær. Ama
bizim Millî Gazete ulemasæ ya arañtærma yapmamæñlar ya da
cemiyetle partiyi birbirine karæñtærmæñlardær. Üçüncü bir ñæk
kalæyor ki, o da ñu: Nasæl olsa yuttururuz!..
2- Ækbal, eyalet meclisine seçilmiñtir. Seçilir ya!
3- Ebu’l-Alâ el-Mevdudî, saå-sol ile birleñerek bañtaki
idarecileri düñürmüñ. Caizdir, ya! Ayetullah Humeyni de
solcularla birleñip Ñah’æ düñürdü. Çünkü ipin ucu
müslümanlaræn elinde olmak kaydæ ñartæyle kâfirlerden istifade
edilebilinir...
4- Bunlardan bir kæsmæ da askerî hükümetlerde görev
almæñlar. Fakat sormalæ ki, askerî hükümetlerde parti olur
mu?
5- Velev ki, bütün bunlar parti kurmuñlar ve meclislerine
girmiñlerdir. Bu noktada hemen ñu iki suali kendilerine sorun
ve deyin ki:
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a) Bunlar isim ve ñahæs olarak bizim için ñer’î birer delil
midir? Nitekim: Bediüzzaman Hazretleri, „Partiler birer
muzir kuruluñtur. Çünkü partiler meleåi ñeytan, ñeytanæ
melek gösterirler,“ derken, Mehmed Zahid Kotku Efendi
de, „Partiler, hiç de doåru deåildir, çünkü millet
bütünlüåünü parçalarlar.“ („Æslam’da Partiyi Destekleme
Yoktur ve Günahtær“ isimli bildirimizi okuyun! Orada
kaynaklarænæ da göreceksiniz.)
a) Ækinci sorunuzu onlara sorun ve deyin ki: Verdiåiniz bu
isimlerden hangisi iktidara geldi de devlet oldu ve ñeriat’æ
bütünüyle hayata hâkim kældæ. Cevap veremiyeceklerdir. Bu
sualin cevabænæ yine biz verelim ve diyelim ki, „Hayær, parti
yoluyla Æslam adæna çækanlar bu güne kadar iktidar
olmamæñlar, üstelik Peygamber metoduyla yola çækanlara
engel ve mani olmuñlardær ve olmaktadærlar. Bu yönden
de veballeri çok büyüktür.“
Mevdudî, „Æslam’æn Çaåræsæ“ isimli kitabænæn 99. sayfasænda
ñöyle der:
„Böyle davranmanæn nedeni ñu: Acele etmek, beklenen
sonucu engeller. Mesela bozuk bir hükümete, bizi hedefe
yaklañtæracak düñüncesiyle katælmak, isabetli bir hareket
deåildir. Çünkü deneyimler bunun iyi sonuçlar
vermediåini göstermiñtir. Öyle ya, egemenliåi ellerinde
bulunduranlar iç ve dæñ politikayæ çækar ve istekleri
doårultusunda yürüteceklerdir. Hayærlæ sonuçlar elde
etmek için onlara katælanlar ise, o bozuk gidiñe ayak
uyduracaklardær. Bunun anlamæ ñudur: Bunlar sonuçta
hâkim hükümetin elinde oyuncak duruma düñmeye
mecburdurlar.“
Öze inelim:
Ne demiñler: „Bir bina çürük olursa, direk ver de ver; neye
yarar? Bir gün gelir yækælær, gider! ‘’ Biz de buna bir cümle
ilave edelim: „Æçindekiler altænda kalær da ne ñehid olurlar, ne
de gazi!“ Teneñire suçlu olarak çækarlar. Neden? Çünkü, ortada
saålam bina varken, o binaya tañænmayæ akæl edemeyip çürük
binada oturmaya devam ettiler de ondan!..
Teneñir meselesi bize ñunu hatærlattæ:
Bir tenbih: Ey particiler! Çalmakta olduåunuz yanIæñ kapænæn
önünde her an ölüm tehlikesi vardær. Ve bilmelisiniz ki, çürük
(parti) binasænæn bekçileri mesabesinde olan hoca ve
idarecilerin gözleri kör, kulaklaræ saåær ve kalpleri dumura
uåramæñtær. Neden? Çünkü idareciler makama, hocalar da
paraya meftun olmuñlar da ondan!
O halde vakit geçirmeden, az ileride gözlerinizin önünde
sapasaålam bir bina var. Hem de Peygamber binasæ (tebliå
metodu)! Æñte o binaya geliniz! Geliniz de „Særat-æ Müstakim“
yolundan yürürken teneñire çækarsænæz da dünyanæz mâmur,
ahiretiniz mesud olur!..
Bu tenbihten sonra, parti ve Æslam meselesinin özüne ve
yapæsæna inelim ve meseleyi bu açædan ele alalæm ve bu iki
müesseseyi mukayese edelim:
23 delil:
Millî Gazete ve onun âlim ve ulemasæ (!), „Æslam’da parti,
illa da parti vardær!“ fetvasænæ çækartmak için 23 civarænda delil,
mesned, kaynak ve emsal göstermiñlerdir. Fakat, Millî
Gazete ve onun yazarlaræ bilsin ki 23 deåil, bu rakamæn saåæna
bir de sæfær koysalar, adet 230’a çæksa da yine isbat edemezler.
Neden? Çünkü, bu iki müessese birbirine ters de ondan!
Sadece birkaç misal:
1- Menñe itibariyla:
Æslam vahye dayanær, parti ise insan kafasæna dayanær.
2- Netice itibariyle:
Æslam birleñtiricidir, parti ise bölücüdür. O halde hakla batæl
karñæ karñæya: Vahye dayanan Æslam, hak; insanæn kafa
yapæsæna dayanan parti, batæl! Keza müslümanlaræ birleñtirme
hak, parti parti bölme batæl!..
3- Metod itibariyla:
Æslam’da metod „Særat-æ Müstakim“, partide ise put anayasasæ

ve put yolu!..
4- Yemin itibariyla:
Æslam’a göre yemin Rabb’ülâlemin’e, partiye göre yemin,
M. Kemal putuna ve onun anayasasæna!..
5- Mekân itibariyla:
Æslam’a göre putsuz ve resimsiz bir yer, partiye göre putun
bulunduåu ve resminin asældæåæ bir yer.
6- Mesned ve kaynak itibariyle:
Æslam’a göre Kur’an, partiye göre ise put anayasasæ!..
7- Karara baålama itibariyle:
Æslam’a göre ba’deñura reisin verdiåi karar, partiye göre ise
parmak sayæsæ!..
Muhasebe:
Ñimdi Millî Gazete yazar ve çizerlerine, Millî Görüñ hoca
ve idarecilerine sorun! Biz deåil, siz sorun! Arkalarændan
gittiåiniz bu adamlara sorun ve deyin ki:
„Birbirine taban tabana zæt olan bu iki müessese bir
araya gelir mi? Dolayæsæyle birbirine ters düñen partiyi
nasæl Æslam’a mal edersiniz? Æslam’da parti vardær, diye
nasæl söylersiniz? Siz de hiç mi akæl yoktur? Siz de hiç
mi insaf yoktur? Siz de hiç mi Allah korkusu yoktur?..“
Millî Gazete’den ve onun cesur (!) yazarlarændan sorur ve
deyin ki; yuvarlak konuñmayæn, ayet ve hadisleri kendi
kafanæza göre te’vil ve tefsir etmeyin, ñahæslaræ edille-i
ñer’iyyedenmiñ gibi delil göstermeyin! Açæk, net ve kesin
konuñun! Ve hatta deyin ki, bize 23 tane delil göstermeyin:
22’si size kalsæn, bize bir tane getirin ve gösterin! Ama
Kur’an’æn metnine ve ruhuna uygun olsun! Tæpki bizim
dediåimiz gibi: M. Efe Hoca, Rüsselsheim’da bir düåün
konuñmasænda: „Æslam’da partinin olduåuna dair kærk tane ayet
ve hadis gösteririm!..“ demiñti. Biz, kendisine haber ettik ve
dedik ki, kærk deåil, otuz dokuzunu kendisine baåæñladæk, bize
sadece bir tanesini göstersin ve yazsæn! Fakat göstermedi,
gösteremedi, gösteremez de! Neden? Çünkü, delil yok da
ondan ve çünkü Æslam’da parti yok da ondan!..
Netice ve tavsiyelerimiz:
Ñeriat olmayan, Allah’æn kitabæna ve Peygamber’inin
sünnet’ine dayanmayan ve ulema tarafændan tasdik ve tasvib
görmeyen ve tatbikatta da kârdan çok zarar getiren ve
binnetice dünyada hüsrana, ahirette ise günaha, hatta küfre
götüren parti sistemini bærakæn da ñeriat’æn ta kendisi olan;
Peygamber metodundan ibaret bulunan „Tebliå metodu“na
gelin ve neticeyi Rabb’ülâlemin’in takdir ve nusretine bærakæn!
Bærakæn da dünyada da rahat edin, ahirette de!
Bize kæzmayæn ve darælmayæn:
Æslam dünyasænæn neresinde olursa olsun, bütün partiler ve
particiler için geçerli olan bu yazæmæzæ ve tavsiyelerimizi, elinizi
vicdanænæza koyarak ve ince ince düñünerek okuyun, tekrar
tekrar okuyun ve ondan sonra red ve kabul edin! Yetmiyorsa
bir de Muhammed Kutub tarafændan kaleme alænan ve Ümmeti Muhammed Gazetesi’nin 32. sayæsænda neñredilen yazæ ki,
aynen añaåæya alæyorum, bu yazæyæ da tekrar tekrar okuyun!
Okuyun da iñte o zaman; hem bakanlækta çalæñan iki kiñiden
birinin sadece temizleme makamænda bulunan hademe ile
Allah’æn hâkimiyyet hakkænæ gasbeden hâkimiyyet makamænda
oturan bakan arasændaki farkæ göreceksiniz hem de fitnenin
oy vermeyi günah gören ve Peygamber metodunu takib eden
görüñ tarafændan mæ müslümanlaræn kulaåæna fæsældanmæñ veya
bir küfür sistemini takib eden görüñ tarafændan mæ üflenmiñ
olduåunu göreceksiniz. Ve ayræca „Dünyayæ Fesada Veren
Æki Put“ bañlæklæ yazæyæ da ibretle ve dikkatle okuduåunuzda,
„Partiye oy vermek demek, ñeriat’a hayær demekten“ ibaret
olduåunu göreceksiniz ve partinin nasæl korkunç bir fitne
olduåunu müdellel bir ñekilde kabul ve tasdik etmiñ
olacaksænæz. Dost acæ konuñur kabilinden, komaya girmiñ
hastanæn kurtuluñu dozajæ fazla iåne ve ilaçlarla mümkündür.
Sözlerimizi burada bitirirken, ñu duayæ akñam ve sabah
yapmanæzæ tavsiye ederim:
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„Ya Rabb’i! Bize hakkæ hak olarak göster ve hakka tabi
olmamæzæ nasib et; batælæ da batæl olarak göster ve ondan
sakænmamæzæ bize hidayet buyur!“
Selam Hakk’a tabi olanlara!..

„Yönetime iñtirak etmek,
Ñeriat’æn tatbikini
gerçekleñtirmez’’
Hangi yoldan olursa olsun, yönetime ve seçimlere iñtirak
etmeyi uygun görmüyorum. Bu yoldan ñüphesiz ki, bir kæsæm
faydalar saålanabilir. Fakat Allah’æn ñu sözünü gözönüne
getirmeliyiz:
„Onlarda hem büyük günah, hem de insanlar için
yararlar vardær. Ama günahlaræ yararlarændan daha
büyüktür.“ (Bakara, 219)
Muhakkak ki, yönetime katælma bir takæm cüz’i faydalar
getirir. Bu yolda mücadele verenler:
„Eåitim bakanæ bizden olsa Æslam’æn eåitim metodlarændan
bir kaçænæ koysa komünistlerin ve mülhidlerin eåitim metodunu
koymasændan daha iyi deåil midir?“ diyorlar. Karñælæåænæ
Allah’dan bekleyerek bu meseleyi ñöyle izah edeyim:
Müslüman cemaatler yönetime katælmakla cüz’i faydalar
saålarlar. Fakat bu katælmalarændan dolayæ büyük günah ve
zarar tahakkuk eder.
Birinci zarar:
Biz Allah’æn indirdiåinin dæñænda hükmetmek haram ve batæl
diyoruz, daha sonraki günlerde Allah’æn indirdikleri ile
hükmetmeyen yönetimlere katælæyoruz. Bu iki durumu birbiriyle
nasæl baådañtæræræz? Bu gevñekliåimizin ve ciddiyetsizliåimizin
delili nedir?
Bugün biz, yaptæåæmæz iñlerde Æslam davasænæ
ciddiyetsizleñtiriyorsak, çaåærdæåæmæz dava üzerine insanlaræn
doåru olmasænæ, doåru kalmasænæ nasæl arzu ederiz? Biz „Bu
yönetim haram ve batældær“ der, yaræn sabah o yönetime iñtirak
ederiz. Bunda ne kadar cüz’i kazançlar tahakkuk ederse
etsin, zararæ daha büyük olacaktær. Æslam davasæ ve Allah’æn
indirdiklerinin dæñænda hükmetmek, Allah’æn indirdikleriyle
hükmetmemek basit ve önemsiz bir ñey haline gelir. Allah’æn
indirdikleriyle hükmetmemek batæl ve haram diyorsak, peki
biz bu yönetimlere nasæl katælær ve yardæmcæ olabiliriz? Bu en
büyük durumda böyledir. Bundan daha añaåæ olmayan
seviyede de durum ñöyledir:
Bakan olacak hiç bir kimse düzene baålælæk yemini etmeden
bakan olamaz. Allah’æn indirdikleriyle hükmetmeyen düzene
baålælæk yemini kendilerinden istendiåi zaman Æhvan-æ
Müslimin’in davranæñæ ne olacak acaba? Yemin edecekler
mi, yoksa etmiyecekler mi? Eåer yemin etmeyeceklerse
bañta hükümetten çækacaklar, eåer yemin ederlerse emanete
hiyanet etmiñ olurlar.
Vakæanæn yerini ve ismini belli etmeye bu konu ile ilgili vuku
bulan bir olaydan söz etmeye gerek yoktur.
Æhvan-æ Müslimin’den bir kiñi eåitim bakanæ oldu ve öåretim
için çeñitli metodlar koydu. Sonra bu bakan deåiñti. Çünkü
cahiliyye toplumlarænda vuku bulan bir olaydær bu bakanlaræn
deåiñmesi. Yeni gelen bakan, eski bakanæn yaptæåæ bütün
eserleri kaldærdæ. Din derslerini dörtten ikiye indirdi ve kalan
bu iki saatte müzik, raks (dans) dersleri koydu. Peki bu
müslüman bakan kendisinden sonra eserlerinin yok edildiåi
bu kæsa sürede ne yaptæ? Bu davayæ, yani Æslam davasænæ
basitleñtirdi, ciddiyetsiz hale soktu ve insanlaræ oyaladæ.
„Allah’æn indirdikleriyle hükmetmeyenler kâfirlerin ta
kendileridir.“ (Maide, 44)
Ey insanlar diyorsunuz ve onlaræn elleri içine ellerinizi nasæl
koyuyorsunuz? Allah’æn ayetlerinden ñu ayeti tefsir etme

mesuliyetini tañæyorum:
„Allah’æn ayetlerine küfredildiåini ve onlarla alay
edildiåini iñittiåinizde onlar bir bañka söze dalæp
geçinceye kadar onlarla oturmayæn.“ (Nisa,140) Yani,
Allah’æn ayetlerine küfür ve alay gece gündüz Allah’æn
hâkimiyyetini ve hükmünü reddetmekten daha kötüdür, daha
büyüktür. Ondan sonra onlaræn yanænda oturur ve onlarla görüñ
alæñ-veriñi yaparæz. Sofrada beraber otururuz, onlaræn görüñü
bizim görüñümüz, onlaræn sesi bizim sesimiz olur. Sonra temiz
bazæ kardeñlerimiz demokratik tærmanma yoluyla mecliste
çoåunluåu ele geçirerek galib geleceåiz diye düñünüyorlar.
Düñmanlaræmæzæn bizim basamak basamak tærmanmamæza
ve bir gün Æslamî yönetimi ilan etmemize müsaade
edeceklerini nasæl düñünebiliriz? Meclisteki çoåunluåu
oluñturan müslümanlaræ yakalamalaræ onlara güç gelir mi?
Bir taåut övünerek, güzel konuñtuåunu göstermek için
avurdunu açarak bir gün ñöyle konuñtu:
„Bir gecede 20 bin kiñiyi tutukladæm!“ Peki
parlementonun üyeleri kaç kiñidir? 300 kiñidir. Bunlar bir
saatte belki 15 dakikada tutuklanmaz mæ? Onlar mecliste
iken tutuklanærlar. Bu yolu düñünmemiz bizim için zayæflæk ve
saflæktær. Biz, bu yolla, Æslamî yönetimin gelmesini
uzaklañtæræræz. Nasæl? Yollaræn en kæsasæ bu deåil mi, derler.
Hayær, bilakis en uzunudur.
Müslümanlar ne zaman yeryüzünde güçlü ve büyük olurlar?
Cemaatler „La ilahe illallah“æn Allah’æn ñeriat’ænæn hâkim
kælænmasæ manasæna geldiåini anladæklarænda „Allah’æn
indirdikleriyle hükmetmeyenler kâfirlerin ta kendileridir!“
olduklarænæ anlayænca ve bu idrak ve anlayæñ aksiyona
dönüñürse müslümanlar o zaman yeryüzünde güçlü olurlar.
Allah’æn ñeriat’æyla hükmetmeyenlerle biz beraber oturur,
onlaræn yanænda bulunursak cemaatlerin fikirlerini olgunlañtærær
mæyæz, yoksa idraklarænæn oluñmasænæ geciktirir miyiz?
Bilakis onlaræn idraklarænæ geciktiririz.
Biz, onlara (cemaatlara) kötülüåe düñüren sebepleri söyleriz
veya onlara bir söz söyleriz fakat kendimiz bañka türlü
yaparæz. O zaman bizler, bu cemaatleri kaybederiz, idraklerini
geriye döndürür ve Allah’æn indirdikleriyle hükmetmeye
götürmeye onlaræ geciktiririz.
Bazæ insanlar biz iktidarda olmayænca hiçbir ñey yapamayæz
diyorlar.
Hayær, ey kardeñim! Biz daima çalæñacaåæz. Cemaatleri „La
ilahe illallah“ hakikatæna ulañtærmak için nefsimizle
çalæñacaåæz.
Æñte faydalæ, verimli çalæñma budur. Yol da, metod da budur!
Bu yolda ceza ve zindanlara girmenin olduåunu söyleyerek
sizleri acizlendirmek istemiyorum. Bunun yolu yönetime
ortak olmak deåil, caddelerde mücadele vermektir.
—————————————NOT: Bu yazæ 05.10.1983 yælænda Ürdün’de yayænlanmakta
olan „EI-Livai“ dergisinde, Haziran 1990 tarihinde de
Lübnan’da yayænlanan „EI-Vai“ dergisinde yayænlanmæñtær.

Cemaleddin Hocaålu (Kaplan) -Rh.a.Emîr'ül-Mü'minîn ve Halîfet'ül-Müslimîn
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