Emîr'ül-Mü'minîn ve Halîfet'ül-Müslimîn Cemaleddin Hocaoålu (Kaplan):

BA
TIL KIY
ASLARLA,
BATIL
KIYASLARLA,
BA
TIL SÆSTEMLER,
BATIL
ÆSLAM'A MAL EDÆLEMEZ! (3)
Yörünge Dergisi’nden alænæp daåætælan tarihsiz bildiride
„Sohbet“ bañlæåæ altænda bir yazæ okuduk. Bu yazæ da
önceki yazælar gibi, batæl bir sistemi ñeriat’a mal etmeye
ve meñrulañtærmaya çalæñmakta ve batæl bir dairenin
etrafænda dönüp dolañmaktadær.
Zæt iki sistem:
Biri ñeriat, diåeri demokrasi! Birbirine düñman iki
sistem! Mücadele halindeler!.. Ñeriat Allah kanunu olup,
O’nun ñañmaz ilmine ve sonsuz kudretine dayanmakta,
demokrasi ise, insan yapæsæ, cahilî bir sistem, Fransæz
büyük ihtilalinin mahsulü olup küfre dayanmakta!
Partiler ise demokrasinin vazgeçilmez unsurlaræ!.. Dikkat
edin: Ñeriat’æn deåil, müslümanlaræn deåil; demokrasinin

ve iñte o, hakkæ batæla karæñtærmadær ve haramdær. Ve aynæ
zamanda böyle davranæñlar ne yapar? Æslam’a ve Æslam
ñeriat’æna nakæse getirir; görenler ve duyanlar demezler
mi: „Æslam hükümlerini, kanunlarænæ getirirken metodunu
getirmemiñ, bu hususu noksan bærakmæñtær. Bunun için
onu bañka sistemlerle tamamlamak lazæm gelmekte ve
demokrasiden faydalanælmakta!..“
Cevabæmæz odur ki:
Hayær, partiyi araç olarak kullansada onu bu Din-i
Mübin-i Ahmediyye’ye yine yamalæyamaz. Zira Æslam
herñeyiyle mükemmeldir; davasænæ da, metodunu da
beraberinde getirmiñtir. Ne demokrasiye ihtiyacæ vardær
ne de sizin tevil ve tefsirinize! Kendi kafanæza göre
ahkâm çækaramazsænæz, Æslam’a zæd olan
Biri Ñeriat, diåeri demokrasi! Birbirine düñman fækirleri Æslam’a mal edemezsiniz. Günah
iki sistem! Mücadele halindeler!.. Ñeriat Allah olur, haram olur ve hatta ñirk olur.
kitabænda ñöyle der:
kanunu olup, O’nun ñañmaz ilmine ve sonsuz Allah
„Dillerinizin yalan yere vasæflandærdæåæ
kudretine dayanmakta, demokrasi ise, insan yapæsæ, „Ñu helaldir, bu haramdær“ demeyin.
cahilî bir sistem, Fransæz büyük ihtilalinin mahsulü Sonra Allah’a karñæ yalan uydurmuñ
Allah’a karñæ yalan uyduranlar
olup küfre dayanmakta! Partiler ise demokrasinin olursunuz.
ise iflah olmazlar.“ (Nahl, 116)
vazgeçilmez unsurlaræ!.. Dikkat edin: Ñeriat’æn Binaenaleyh, particiler boñuna
deåil, müslümanlaræn deåil; demokrasinin ve yorulmasænlar; iflah olmazlar, Allah onlaræ
ulañtærmæyacaktær, üstelik hæzlana
demokratlaræn unsuru, parçasæ, direåi, duvarlaræ, bañaræya
düñürüp rezil edecektir. Çünkü bunlar, batæl
çatæsæ ve temeli. Elhasæl önemli bir parçasæ! Ama bir yolu takib etmenin yanænda Kitab ve
sünnet’i istismar etmektedirler. Bu halleriyle
demokrasinin!..
bunlar, bir küfür yolunu takib eden
ve demokratlaræn unsuru, parçasæ, direåi, duvarlaræ, çatæsæ Ænönü’den, Ecevit’ten, Demirel’den daha kötüdürler.
ve temeli. Elhasæl önemli bir parçasæ! Ama Bunlaræn hepsi cehennemî bir uçurumun kenarænda
demokrasinin!..
olmakla beraber, Refah Partisi’nin lider ve hocalarænæn
Taviz vermenin acæ neticeleri:
azablaræ daha ñediddir. Evet, Æslam kaynaklarænæ tahrif
Acæyasæn mæ, aålæyasæn mæ? Allah kimseyi hæzlana ve tebdile kalkæñanlaræn hali elbette böyle olacaktær. Zira
düñürmesin! Buna „Hæzlan“ denir. Hidayetin tam tersi!.. kimsenin bu din ile, bu dinin kaynaklariyle oynamaya
Yazænæn bañlæåæna bir bakæn; Aldatmaca! „Siyasî faaliyet ne hakkæ vardær ve ne de selahiyeti!
düzene hizmet mi?“
Ñimdi bunlaræn yalan ve yanlæñlæklarænæ görelim:
Ortada sanki siyasî faaliyeti inkâr eden mi var?!. Æñte
1- „Bugünkü ülkeyi yönetenler parti yoluyla gelmiñlerdir
bunlar taviz vermenin acæ neticeleridir. Kur’an ñöyle der: ve yine parti yoluyla düzelecektir,“ demek istiyorlar.
„Eåer Allah size yardæm ederse, size galib gelecek
Biline ki, bugünkü particiler zulüm devrinin banisi
yoktur. Ve eåer sizi hæzlana düsürürse O’ndan sonra deåillerdir, devamædærlar. Zulüm ve zulüm devri Mustasize yardæm edecek kim vardær? Artæk mü’minler, fa Kemal ile bañlamæñtær. Bugünküler onun muakkibi ve
AIlah’a tevekkül etsinler.“ (Ali Æmran, 160)
uñaklarædær. Mustafa Kemal’in; kendisinin de zulmünün
Niyyetler hüviyeti deåiñtirmez:
de bu milletin bañæna musallat oluñu, parti yoluyla
Batæl bir sistemi, ister metod olarak kullanæn, ister araç deåildir, hile yoluyladær, ihanet ve hiyanet yoluyladær. Sizin
olarak kullanæn iyi niyyet, mahiyyet ve neticeyi gibi, aldata aldata ve avuta avuta bu milleti bu hale
deåiñtirmez. „Ya Hep Ya Hiç“ bañlæåænæ tañæyan getirdi. Daha açæk bir ifade ile; o, küfür sistemlerinden
bildirimizde de görüldüåü gibi, batæl, batældær. Æyi niyyetle biri olan milliyetçilikle, „Muasær medeniyyet seviyyesi“
kullanmak batælæ meñrulañtærmaz ve ona cevaz vermez sloganlaræyla, Tekbir getirmenin yerine alkæñlaræ
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getirmekle, sakal ve bæyæklaræ kesmekle, çarñafæ, saræk
ve cübbeyi kaldærmakla, kadæn ve kæzlaræn ellerini
sækmakla iñe bañladæ. Elhasæl ñeriat sistemini kaldærarak
ve küfrün ve kâfirin sistemleriyle amel ederek yapacaåæ
ihanet ve hiyaneti yaptæ ve bu milleti bu hale getirdi.
2- Æfsadât æslahatla mümkündür:
Zulüm devrini kapatmak, geride bærakmak istiyorsak,
sizin gibi yuvarlak ifadelerle deåil, açæk, net ve kesin bir
ñekilde „Biz ñeriat’æ hâkim kælacaåæz, ñeriat Allah
kanunudur, onu kaldærmak haramdær, ñirktir...“
diyeceksiniz ve cübbeye, saræåa, çarñafa sakala ve
bæyæåa hürmet edeceksiniz ve bilfiil hayatænæzda tatbik
edeceksiniz. Öbür taraftan da kadænlaræn ellerini
sækmæyacaksænæz, papaz elbisesini giymeye hazær
olmæyacaksænæz, putun önünde saygæ duruñu
yapmæyacaksænæz,
fotoåraf
asælæ
binalarda
oturmæyacaksænæz, alkæñ yerine Tekbir getireceksiniz.
Yoksa „Adil düzen“ demekle ancak saf müslümanlaræ
aldatabilirsiniz. Demirel’in partisinin ismi de „Adalet
Partisi“ idi. „Adil“ kelimesi „adalet“ kelimesinin köküne
dayanmaktadær. Ækisi de zulmü bertaraf edip adaleti
yerleñtirme manasænadær. Ñimdi vatandañ size mi
inansæn, yoksa böylelerine mi? Sloganla iñ bitmiyor ki?!.
3- Parti yoluyla hizmet olur mu?
„Yörünge“ dergisi böyle bir bañlæk atmæñ. Partici, bu
ifadesiyle „Æslam’a hizmeti“ kastediyorsa, cevabæmæz
odur ki, Æslam’a partiyle hizmet olmaz ve olamaz.
Gülünç sözler: Vatandañ T.C.’nin nüfus cüzdanænæ
tañæmakta, vergi vermekte, askerliåini yapmakta,
memuriyet almakta!.. O halde sandæk bañæna gidip oy
verecektir, diyorlar. Ne münasebet? Ñayet sandæk bañæna
gitmek benim din ve imanæma uymuyorsa, benim
ñeriat’æma uymuyorsa, tersine küfrün ve kâfirin usulüne
göre ise ve benim de cemaatleñme sistemim varsa,
beni kim zorlayabilir; illa da gidip bir küfür sistemini
ayakta tutacaksæn, sandæk bañæna gidip oyunu
kullanacaksæn, diye? Buna kargalar da güler! Üstelik o
saydæåænæz ñeyler birer hata ise, hatalar emsal olmaz ve
olamaz!
4- Æzin alma yokmuñ:
Particilerin maharetlerinden biri de muåalata yapmak
ve bu suretle insanlaræ kandærmak. Æñte bir örneåi daha:
„Parti kurarken izin alma yoktur,“ deniyor. Beynamazæn
birine sormuñlar: „Niye namaz kælmæyorsun?“ Cevap
vermiñ: „Allah kitabænda namaza yaklañmayæn dedi de
onun için, iñte ayet!“ demiñ. „Ælerisini okusana!“ demiñler.
O da ñu cevabæ vermiñ: „Hafæz deåilim ya!’’
Anayasalarænda siyasî partiler bölümü:
Madde: 68- „Siyasî partiler, önceden izin almadan
kurulurlar. Anayasa ve kanun hükümleri içinde
faaliyetlerini sürdürürler.
Siyasî partilerin tüzük ve programlaræ, devletin ülkesi
ve milletiyle bölünmez bütünlüåüne, insan haklaræna,
millet hâkimiyyetine, demokratik ve laik cumhuriyet
ilkelerine aykæræ olamaz. Cumhuriyet bañsavcælæåæ,
kurulan partilerin tüzük ve programlarænæn ve
kurucularænæn hukukî durumlarænæ anayasaya ve kanun
hükümlerine uygunluåunu, kuruluñlarænæ takiben ve
öncelikle denetler, faaliyetlerini takib eder.“
Buna göre:

Buna göre, birkaç kiñi bir araya gelir, bir parti kurarlar.
Evet, buraya kadaræ izine tabi deåil. Bundan sonra siz
ne yapacaksænæz? Æñte Refah Partisi’nin tüzüåü elimde:
„Madde: 2- Partinin gayesi programænda yazælæ
hususlaræ gerçekleñtirmektir. Bunun için anayasaya ve
2820 sayælæ partiler kanunu çerçevesinde faaliyet
gösterir.“
Ñimdi ey aklæ bañænda olan biri! Sana soruyorum: Gerek
anayasalarændaki sözlerden ve gerekse parti
tüzüåündeki sözlerden ve hususiyle „Önceden“
tâbirinden parti kurmak için ilgili makamdan izin alænær
mæ, alænmaz mæ? Ælkokul mezunu bir çocuåa da sorsanæz,
„Evet“ diye cevap verecektir.
5- Darü’n-Nedve mevzuunda:
Bu mevzuda söylenmesi gerekenleri söylemiñizdir.
Burada ñu kadarænæ söyliyelim: Allah Resulü (s.a.v.)’in
Ebu Talib’in ve Taif dönüñü bir müñrikin himayesine
girmesi, Yörünge Dergisi’nin partisini isbat etmez. Zira
himayeye girmek caizdir. Taviz vermediåi veya
hizmetlere mani olunmadæåæ müddetçe caiz ve hatta
lüzumludur. Nitekim: Bir gün Ebu Talip: „Oålum!
Görüyorsun, Mekkeliler’in durumu ciddi, beni müñkil
duruma düñürme, artæk seni koruyamæyacaåæm, sen
kendi dinine baålæ kal da bunlaræn ilahlaræna dil uzatma!..“
gibi sözler söyledi. Bunun üzerine Efendimiz:
„Bir elime ayæ, bir elime güneñi koysalar ben bu
davadan vazgeçmem. Ya bu yolda ölürüm, ya da
Allah bir yolunu gösterir...“ dedi ve yürüdü.
Keza: Himayesine girdiåi müñrik, haber göndererek
„Tebliåatæna devam ederse himayemi kaldæræræm!..“
demiñti. Bunun üzerine Efendimiz de „Kaldærsæn!“ dedi.
Dikkat edilirse Efendimiz (s.a.v.) hiç birinde de susmadæ
ve taviz vermedi. Ñeriat’æ tebliåe ve hizmete devam etti.
Ñimdi siz sorun Yörünge’nin yazar ve fetva eminlerine
ve deyin ki:
„Bu durum partinin lehine midir yoksa aleyhine midir?..“
Bir de diyorlar ki: Darü’n-Nedve mensuplaræ ñayet
Peygamber’e müsaade etseydiler oraya gidip tebliåatænæ
yapardæ, ñeklindeki soruyu böyle deåil de ñu ñekilde
sorsalar daha yerinde olacak:
„Peygamber, Refah Partisi’nin tüzüåünü eline alarak
ve kürsüye çækæp anayasayæ ve Atatürk ilke ve inkilablarænæ
koruyacaåæna yemin ederek gelip meclis særalarænda
oturur mu idi?“ Cevap: „Asla!..“ Amcasæna ve
himayesine girdiåi müñriåe verdiåi red cevabænæ elbette
orada da verecek ve size de burada sizin ne iñiniz var
deyip sizi en azændan azarlæyacak. Deåil mi? Buna, fetva
eminleriniz acaba hayær diyebilirler mi?
6- Bir de diyorlar ki, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Darü’nNedve’ye girmeyi ve krallæk teklifini reddetmesi, bugünkü
siyasî parti faaliyetine benzetilmez. Çünkü Hz.
Peygamber’e yapælan liderlik teklifi tebliå ve davasændan
vazgeçmesi ñartiyle yapælan bir tekliftir. Dinini yaymaktan
vazgeçmesi ñartiyle kendisine bu teklif sunulmuñtu.
Tabiatiyle bunu kabul etmemiñtir. Halbuki bugün meclise
girerken inancændan vazgeçme teklifi yapælmamakta,
aksine meclise giren inanmæñ kiñi, inanciyle ve inancænæ
gittiåi yerde tebliå etme ñartænæ kendisi ilan ederek
meclise girmektedir.
Cevabæmæz odur ki: „Milletvekili, mecliste bulunduåu
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merhaleye gelinceye kadar ve hatta ondan sonra da
inancændan da ve inancænæ tebliå etme davasændan
vazgeçeceåine dair sözler sarfetmiñtir ve edecektir, hem
de yazælæ ve sözlü belgeleriyle. Hazærladæåæ tüzüåün ikinci
maddesiyle ve yaptæåæ yeminle, birer küfürden ibaret
anayasaya uyacaåæna ve anayasayæ, Atatürk ilke ve
inkilablarænæ koruyacaåæna yemin ederek söz vermiyor
mu?
7- Harb bir hiledir:
Æbn-i Hiñam’dan naklen (Beyrut, c. 3/58):
Müslümanlara eliyle, diliyle zarar veren Medine
yahudilerinden Kâ’b b. Eñref’i öldürmek isteyen
gericlere, o zararæ defetmek için ne uygunsa onu
söylemelerine ruhsat vermiñ olmasænæ küfrü gerektirecek
ñekilde Peygamber aleyhinde konuñmalarændan, sizin
meclise girmek için küfür sözleri söylemenize ve
yazmanæza dair bir ruhsat hükmü çækaramazsænæz. Çünkü
kæyas mealfaræktær. Zira Kâb’i öldürme meselesi bir harb
halidir. Meclise gidip oturma bir harb hali deåildir.
Binaenaleyh, bu iki hüküm birbirine nasæl kæyas edilir?
Harb halinde hayat tehlikesi ve hatta öldürme ve ölme
hadisesi vardær, yani hayat bahis mevzuudur. Hayatæ
koruma bahis mevzuu olan yerde, kalbi imanla mütmein
olduåu halde küfrü gerektiren sözleri lisanen söylemeye
ruhsat verildiåi gibi Kâ’b’i öldürme yolunda da küfrü
gerektiren sözlerin bile söylenmesine ruhsat verilmiñtir.
Nitekim Hendek savañænda da Allah Resulü (s.a.v.), yeni
müslüman olmuñ olan ve henüz müslüman olduåunu
Peygamber’den bañkasæna söylememiñ bulunan Nuaym
b. Mes’ud’a kendi talebi üzerine ñöyle demiñti:
„Elinden gelirse, bizi kuñatmæñ olan kavimlerin
arasæna gir de onlaræ birbirlerinden ayærmaya çalæñ!
Çünkü, harb bir aldatmaktan ibarettir,“ diye buyurdu.
Bunun üzerine Nuaym’in ikinci talebi ñu oldu: „Ben bu
iñi yaparæm. Fakat, Ya Resulallah! Gerektiåinde gerçeåe
aykæræ bir ñeyler söylememe izin verir misiniz?“ dedi.
Allah Resulü de: „Æstediåini söyle! Sana helaldir,“
diye buyurdu. (Æslam Tarihi, M. Asæm, c. 5/278)
Bir ihtar:
Particiler nedense tebliå haliyle harb halini birbirine
karæñtærmakta, kæyas yapmakta ve fahiñ hatalara
düñmekte ve aåær veballerin altæna girmektedirler. Bu
noktada tabana sesleniyor ve diyoruz ki: Bunlaræn
arkasændan gitmeyin! Zira bunlaræn ne bilgileri var, ne
de Allah’tan korkuyorlar!..
8- Son bir hatalaræ; Yanlæñ anlama:
Bunlar aynæ yazælarænda Bezzâziye’den kaynak
veriyorlar. Verdikleri kaynakla iddia ettikleri mesele
arasænda münasebet yoktur. Ñöyle ki: Kaynak olarak
verdikleri ibarede „Talik“ten bahsediliyor. Talik ise üç
ñeyden ibarettir: Ñart cümlesi, ceza cümlesi ve bunlaræ
birbirine baålayan edat-æ ñart.
Meclis kürsüsündeki yeminin ñekli:
„Devletin varlæåænæ ve baåæmsæzlæåænæ, vatanæn ve
milletin bölünmez bütünlüåünü, milletin kayætsæz ve
ñartsæz egemenliåini (hâkimiyyetini) koruyacaåæma;
hukukun üstünlüåüne, demokratik ve laik
cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkilablaræna baålæ
kalacaåæma...
anayasaya
sadakattan
ayrælmæyacaåæma; Büyük Türk milleti önünde

namusum ve ñerefim üzerine and içerim.“ (Türkiye
Cumhuriyeti Anayasasæ, Madde 81)
Æñte particilerin yemin ñekli!
Ñimdi Yörünge’nin, partinin âlim ve ulemasæ ve hatta
Efeler’i ve Doåanlar’æ, Bezzâziye „Hindiyye“ kenarænda,
c. 6/326-7’deki metinde bulunan o üç unsur meclis
yemininde var mæ? Göstersinler?!. Gösteremezler!
Çünkü ibare ñekli tâlik deåil, tencizdir.
Ñeriat nizamænæn getirdiåi yemin ñekillerinin gayrisiyle
yapælan yeminlerin hükmünde üç tesbit: Küfür, ñirk,
kerahet. Yani en azændan kerahet var. Ñeriat düñmanæ
taåutî sistemin getirdiåi yemin ñeklini bir de siz
düñünün!..
Bu babda üç ñekil: Peygamber’in ismini zikretme,
peygamberlik ismini reddetme ve sükût geçme. Bu
hadisede silme neticesi, sükût geçme demektir. Bu ise
caizdir. Bunda tâviz yoktur. Kaldæ ki, vahye
dayanmaktadær, istisnaî olabilir. Binaenaleyh, istisnaî
mevzularda kæyas câri deåildir.
Ækaz ve Ærñad:
Ñimdi partinin lider kadrosuna, âlim ve ulema
kadrosuna, fetva eminleri kadrosuna deåil, çünkü onlar,
Tevbe Suresi´nin 31. ayetinde beyan edildiåi gibi,
kendilerini Rabb yerine koyup, Hz. Musa’næn ve Hz.
Æsa’næn getirdiåi ñeriat’laræ tahrif ve tebdil eden haham
ve papazlar gibi, bunlar da Hz. Muhammed’in getirmiñ
olduåu ñeriat’æ tahrif ve tebdil etmek için bilerek veya
bilmeyerek yola çækmæñlardær. Ve dolayæsæyla kendilerini
„Rabb’’ yerine koymuñ olmuyorlar mæ?
O halde ey taban cemaat! Sizlere sesleniyor ve diyoruz
ki, derhal bunlaræ terk edin ve tevbekâr olun. Ölüm sizi
hemen yakalæyabilir, aåzænæz müñrik olarak kapanær!.. Bu
din oyuncak deåildir; cahil ve cühelanæn oyuncaåæ
deåildir. Bu dini, taåutî sistemin vazgeçilmez
unsurlarændan biri olan parti gibi dar ve kâfir kalæplara
sokmaya kimsenin hakkæ yoktur. „Bañka alternatif
yoktur!“ demeyin; Æslam getirmiñtir alternatifini ve
metodunu! Hem de Peygamber metodu, kitap ve
sünnet’e uygun: Cemaatleñme! Baraj añma endiñesi
de yok! Diåer partiler zaten ñeriat’æ ve ñeriat’æn devlet
olmasænæ inkâr ettiklerinden dolayæ küfre düñmüñ ve kâfir
olmuñlardær, sorgusuz ve sualsiz cehennemliktirler.
Refah Partisi’ne gelince azablaræ daha ñiddetlidir.
Neden? Çünkü küfrü ve küfür sistemini ayakta tutmak
için dini alet olarak kullanmaktadærlar. Kur’an ñöyle der:
„Hahamlarænæ ve rahiplerini Allah’tan ayræ rabbler
edindiler. Meryem oålu Æsa’yæ da. Oysa kendilerine
tek ilâh olan Allah’a ibadet etmeleri emredilmiñti.
O’ndan bañka ilâh yoktur. O, onlaræn ortak
koñtuklaræ ñeylerden münezzehtir.“ (Tevbe, 31)
Allah Resulü de ñöyle buyurur:
„Allah, insanlaræn göåüslerinden ilmi çekip almaz.
Lakin âlimleri almak suretiyle alær. (Ortada) âlim
kalmayænca insanlar cahilleri baña geçirirler. Onlar
da kendilerine sorulanlar hakkænda ilimsiz fetva
verirler. Hem kendileri delalete düñerler hem de
bañkalarænæ delalete düñürürler (yani hem dall ve
hem mudil olurlar).“ (Æbn-i Mace, Mukaddime)
LAHÆKA:
„Batæl Kæyaslarla Batæl Sistemler Æslam’a Mal Edilemez“
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bañlæåænæ tañæyan serinin üçüncü yazæsæ baskæya
hazærlanærken, „Fadlullah, Æslam ve Demokrasi“ bañlæklæ
6.8.1991 tarihli Millî Gazete küpürüyle „Seçim“
serlevhalæ ve 19.8.1991 tarihli Millî Gazete küpürünü,
bir kadeñimiz bize göndermiñ.
Yazarlarænæn isimleri ise; biri Mehmet Metiner, diåeri
de Rañid Demir. Rañid Demir’i tanæmam ama, Mehmet
Metiner’i hoñgörücü bir tavær takænmasændan ve o babda
yeni bir fækæh oluñturulmasænæ tavsiye etmesinden tanæræm
ki, o zamanlar parti hastalæåæ kendisine yavañ yavañ
bulañmæñ olduåu hissediliyordu. Fakat ñimdi görüyorum
ki, parti hastalæåæ artæk her tarafænæ sarmæñ!..
Her ne ise; biz, parti hastalæåæna mübtelâ olmuñ olanlaræ
uyarmakla ve gereken mukavemet ve muafiyet añæsænæ
vermeye ve vurmaya devam edeceåiz.
Millî Gazete ve müfessirleri:
Ayetullah Fadlullah, „Demokrasi ve Æslam“ mevzuunda
bir konuñma yapacak, konuñmasæ da kendi kanaatlerine
dayanacak; bizim parti hastasæ Metiner de o konuñmayæ
cümle cümle, kelime kelime tefsirini yapacak ve partinin
müctehid âlimleri de ictihadlarænæ yürütecekler ve bu
suretle bir fækæh oluñturacaklar ve yine bu suretle
demokrasinin nimetlerinden (!) yararlanæp halkæ
toplayacaklardær!..
Halka deåil, müslümanlara sormak lazæm:
Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarændan biri olan parti,
halkæ toplæyacak mæ yoksa Ümmet-i Muhammed’i, parti
parti edip parçalæyacak mæ? Ama, Millî Gazete’nin fetva
emini Metiner ’e sorarsanæz, Millî Gazete’nin
müctehidleriyle de yan yana gelerek beraberce
oluñturduklaræ fækha göre, „Parti, eski fækhæn hilafæna ve
hatta demokrasinin partiyi târifi hilafæna halkæ
toplæyacaktær!..“ ñeklinde cevap alacaksænæz: Neden?
Çünkü, particiliåin verdiåi hastalæåa, milletvekili olma hærsæ
da eklenirse, hastalæk o derece artar ki, ona yani M.
Metiner’e acæ tatlæ, tatlæ ise acæ gelecektir. Ve bu noktadan
hareketle batælæ hak, hakkæ da batæl yazacak, haklælaræn
yanænda deåil, batællaræn yanænda yerini alacaktær!..
Fadlullah, gayr-i meñru, yani batæl olan vasætalaræ
kullanæp meñru olan „Æslam’æn devletine“ gidilebileceåini
söyliyecek, Metiner de „Tamam, buldum!“ diyecek,
kendisine has bir edebiyyatla Millî Gazete’nin sütununa
yeni mal bulmuñ gibi yerleñtirecek ve düñünemiyecek
ki, Ayetullah Fadlullah, bu fetvasænæ kendi kanaatine
dayandærmakta ve ñer’î bir kaynak göstermemektedir.
Fadlullah; devrimle demokrasiyi, diktatörlükle
demokrasiyi aynæ hizaya getirip ehven-i ñer terazisinde
tartacak ve diyecek ki, „Æñte görün! Devrimdense
demokrasi, diktatörlüktense demokrasi elbette ñayan-i
tercihtir!..“ demogojisini yapacak ve bu suretle Æslam’æn
Peygamber metodunu, Æslam’æn cemaatleñme usulünü
kulak ardæ edip Æslam’a noksanlæk atfederek
müslümanlaræn gönlünde ve kafasænda ñüpheler
meydana getirip imanlarænæ tehlikeye düñürecek.
Bu noktada ñunu söylemeli ki, Æslam gelirken,
metodunu da, cemaatleñmesini de beraberinde
getirmiñ, fayda ve maslahatænæ da beyan etmiñ, fækhænæ
da oluñturmuñtur. Yeni müctehidlerin fækæh
oluñturmasæna ihtiyaç bærakmamæñ ve hatta buna
yeltenenleri tel’in etmiñtir.

Rañit Demir:
Millî Gazete’nin müctehid âlimlerinden biri de Rañit,
bu zat da gazete sütunlarænda arz-æ endâm etmekte,
„Hakk-batæl“ mücadelesinde Adem babamizdan
bañlamakta, Hz. Yusuf’un hazine vekili oluñunu
gündeme getirmekte ve nihayet davayæ sandæk bañænda
demokrasiyle noktalamaktadær.
Evvela soralæm Milli Görüñ’ün bu müctehid yazarlaræna:
a) Ænsanlardan, ruhlar âleminde „Rabb’im! Sen
emredeceksin, biz yapacaåæz. Çünkü sen Rabb, biz
kuluz! Sadece senin vahyine dayanan davana
baålanæp, yine vahye dayanan rabbanî bir metoda
sarælacak ve peygamberî bir çizgide yürüyeceåiz!“
diye cevap verenler kazanmæñ, buna gönülden „Evet“
demiyenler ise kaybetmiñtir.
Kazananlardan biri de Hz. Yusuf olmuñtur. Çileli
hayatænæn hiç bir noktasænda en ufak bir taviz vermediåi
gibi, hazine vekilliåini isterken ve onun icraatænæ yaparken
meñru zeminden bir milim dahi ayrælmamæñ ve bu arada
melikin huzurunda saygæ duruñu yapmamæñ ve ne de,
„Ey melik! Senin anayasana baålæ kalacaåæm, senin
yolunda ve senin izinde gideceåim ve nihayet sana ve
senin gösterdiåin ñekilde sadakat yeminimi
yapacaåæm!..’’ dememiñ, tersine icraat ve tatbikatænæ
Peygamberî bir yönde ve yolda yapmæñtær. Kur’an
ayetleri buna ñahittir.
Binaenaleyh, particiler; önce batæl bir sistemi terk
etsinler, abdest alæp tevbe ve istiåfar etsinler de ondan
sonra Hz. Yusuf’laræ aåæzlaræna alsænlar.
Hakkæ batæla karæñtærmak daha kötüdür:
Particiler bilmeli ki, kendilerini; ne Kur an ayetleri, ne
sünnet-i seniyyeler, ne Hz. Yusuf’lar, ne Abbas
Medenî’ler, ne Ayetullah’lar ve ne de Millî Gazete’nin
âlim ve ulemasæ kurtaramaz. Çünkü:
Particilik batæl bir sistemdir. Batælæn ise ne ayette yeri
vardær, ne de sünnet’te. Ne tarihte yeri vardær, ne de
icraatta. Yirmi senedir ne yaptæ particiler? Millet
kendilerine güvendi, 49 milletvekili verdi. Bunlar ne
yaptllar? Sæfæra düñürdüler. Bunlar ne yaptælar? Faizin
altæna imza koydular, meyhane ve kerhaneden gelen
ve giden gelir bütçesini tasdik etmek üzere imza
koydular, yælbañæ gecelerinde polisi seferber etmek ve
sarhoñlaræ sokaklardan toplatæp evlerine götürmek üzere
emirler verdiler.
Æñte demokrasinin nimetleri ve iñte particiliåin ve verilen
oylaræn getirdiåi hizmetler!..
NOT: Yazarlarsa, yine yazaræz!

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