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

DEMOKRASÆ SÆMSARLARI
Bilindiåi üzere her sistemin samimisi vardær,
sahtekâræ vardær; inanarak kullananæ vardær, maske
olarak kullananæ vardær.
Bir sistemin samimi olanæ; O sistemin faydasæna,
insan haklarænæ koruyacaåæna inanær ve onu hayat
felsefesi olarak kabul eder. Dolayæsæyla kuruluñ ve
icraatænæ o sistem üzerine kurar ve ondan asla taviz
vermez, hatta o hususta örnek olur.
Sahtekâræ ise; Onun niyyet ve maksadæ, hedef ve
gayesi bañkadær. O sistemi bir maske olarak
kullanær, maksadæna ulañæncaya kadar onu istismar
eder, ondan faydalanær. Kuruluñ ve icraatæ
söylediklerini tutmaz, ikiyüzlülük yapar ve böylece o
sistemi dejenere eder. Sistem artæk o hale gelir ki,
tutulacak tarafæ kalmaz ve artæk onun varlæåændan söz
etmek mümkün deåildir.
Bu duruma düñen sistemlerden biri de
demokrasidir. Misal olarak onu alalæm:
Mâlum olduåu üzere, günümüz dünyasænda idare
(yani devleti idare etme) ñekilleri o kadar çoktur ki,
belki saymakla bitiremezsiniz ve içinden
çækamazsænæz. Fakat; bütün bunlaræ iki noktada
toplamak mümkündür: Halk idaresi, Hakk idaresi!
Birincisi kaynaåænæ halktan, yani milletten alær ve
halk iradesine dayanær. Ækincisi de kaynaåænæ Allah’tan
alær ve Allah iradesine dayanær.
Demokrasi birinci kategoriye girer. Zira dernokrasi,
teoride kaynaåænæ halktan alan, halk iradesinin
ekseriyetine dayanan bir sistemdir. Ancak batæl bir
sistemdir. Bu tasnif ve izahtan her halde
demokrasinin ne demek olduåu anlañælmæñtær.
Günümüz dünyasænda demokrasi sistemini
seçmiñ olan devletlerin sayæsæ çoktur. Türkiye de
bunlardan biridir. Fakat, yukaræda belirtildiåi gibi
demokrasinin samimi olanlaræ vardær, sahtekâræ
olanlaræ vardær. Æñte Türkiye de bu ikinci tasnifte yer
alan devletlerden biridir. Cumhuriyet tarihi boyunca
Türkiye’yi idare edenlerde samimiyet ve iyi niyyet
aramak mümkün deåildir. Zira Türkiye’de idare ve
idare zihniyeti, din yönünden, Æslam yönünden
sahtekâr ve münafæk olduåu gibi, demokrasi
yönünden de sahtekâr ve ikiyüzlüdür. Kemalizm
zihniyeti, her ñeyi dejenere ettiåi gibi, demokrasiyi
de dejenere etmiñtir.
Gayet rahatlækla ve tam bir cesaretle söyliyebiliriz
ki, Türkiye’deki rejim, kelimenin tam manasæyla
diktatörlüktür ve dikta bir rejimdir. Her ñeyden önce,

müsbet manada hürriyet diye bir ñey yoktur.
Muhtelif yazæ ve konuñmalaræmæzda da ifade
ettiåimiz gibi, Türkiye idaresinde Æslam dini söz
sahibi deåildir, hükümet ve mahkemeler söz sahibi
deåildir, basæn ve yayæn söz sahibi deåildir, siyasî
partiler söz sahibi deåildir, millet de söz sahibi
deåildir. Ve bunlaræn hiç biri iktidar deåildir, hiç birinde
hürriyet yoktur. Hepsi birer maskedir ve birer
gorüntüden ibarettir. Domokrasi ve ona baålæ laik
düzen de söz sahibi deåildir. Bunlar da birer
maskedir ve kemalizm zihniyetinin maskeleri olarak
kullanælmaktadærlar.
Türkiye’de tek bir iktidar:
Evet; Türkiye’de tek bir iktidar ve tek bir söz sahibi
vardær. O da kemalizmdir, kemalizm cereyanædær.
Türkiye’de her ñey bu cereyana ve bu zihniyete
göre kurulur, tatbikat ve icraatænæ buna göre yapar ve
yapmak mecburiyetindedir
Kemalizm nedir? Kemalizm ne bir felsefe, ne bir
doktrin ve ne de herhangi bir sistemdir.
Kemalizm demek; Mustafa Kemal’in kendisinin
putlañtærælmasæ, sözlerinin her ñeye yön verir hale
getirilmesi demektir. (Bunun delil ve misallerini,
çeñitli toplantælarda yaptæåæmæz konuñmalarda ve
yazælarda uzun uzun anlattæk!)
Türkiye’de anayasalar, siyasî partiler, hükümet ve
mahkemeler, basæn ve yayæn, eåitim ve öåretim,
hatta dine verilen hak ve imkân hep kemalizme
göredir ve kemalizme göre monte edilir. Bundan
dolayædær ki, Türkiye’de din hürriyeti yoktur, fikir
hürriyeti yoktur, yazæ yazma hürriyeti yoktur, kæyafet
hürriyeti yoktur... Kemalizm; bir felsefe ve bir sistem
olmadæåæ gibi, ilmî bir vasfæ, akla mantæåa uyan bir
tarafæ da yoktur. Bu sebepledir ki, 60 senedir bir türlü
yerine oturamamæñtær. Bütün çabalara raåmen, ne
millete mal olmuñ ne de gençlik tarafændan
benimsenmiñtir. Taraftarlaræ sadece yüksek rütbeli
bazæ askerlerle, bir takæm katmerleñmiñ kiñilerdir. Bu
cereyan, bugüne kadar gelebilmiñ ise, silahlaræn
gölgesinde ve baskæ rejimine dayanarak gelmiñtir.
Bundan sonra da yañayamayacaktær. Kur’an
tâbiriyle, bir örümcek aåædær. Yækælmanæn eñiåine
gelmiñtir ve yækælacaktær. Hem de irtica
yaygaralaræyla, bu cereyanæ biraz daha yañatabilir
miyiz diye çærpænanlaræn üzerine yækælacaktær.
Artæk, kemalizmi ne silahlar kurtaracak ne de
bugünkü Diyanet’in bañæna çöreklenen zihniyet!
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Diyanet’in bañæna musallat olan bu zihniyet de
yækælacaktær. Din görevlilerindeki iman cevheri
ñahlanacak, bir volkan gibi, patlayæverip tozu
dumana katacak ve kemalizme payanda olan
bañlarændaki bu bel’amlaræ kaldæræp atacaktær. Biz buna
inanæyoruz. Çünkü o teñkilat mensuplarænda iman
cevheri vardær. Ve o cevherdir ki, Türkiye Din
Görevlileri Federasyonu seçiminin her seferinde
Tayyar zihniyetini hezimete uåratmæñtær. Hele hele
federasyon mesullerinin, son genel kurul
toplantæsænda; Tayyar’æn, faizi mübah görme yolunda
yapmæñ olduåu konuñmayæ, protesto eder mahiyette
yaptæklaræ neñriyat da bunun açæk delillerinden biridir.
Tayyar zihniyetinin, mutlaka yækælacaåænæn
delillerinden biri de, örümcek aåæ mesabesinde
bulunan kemalizme særtænæ dayamæñ olmasædær. Artæk
onu da Diyanet Vakfæ’næn paralaræyla etrafæna topladæåæ
paralæ askerleri de kurtaramæyacaktær. Çünkü, din
görevlileri ve hoca efendiler nezdinde bu ñebekenin
maskesi düñmüñ ve hakiki çehrelerinin ne olduåu
gün æñæåæna çækmæñtær.
Esasen teñkilat mensuplaræ, hoca efendiler,
müslüman bir milletin evladlaræ ve mihmandarlarædær.
Ama, millet istiklâl mücadelesinin sahte
kahramanlaræ tarafændan oyuna getirildiåi gibi,
mihmandarlaræ da Tayyar zihniyetinin oyununa
getirilmiñ de, kemalizmi koruyacaklaræna dair imza
verip yemin etmiñlerdir. Ama, bunlar aslænda satælmæñ
deåillerdir. Ve artæk oyuna geldiklerinin farkæna
varmæñlardær, nedamet duyup tevbe ve istiåfar
etmenin yoluna girmiñlerdir ve gireceklerdir. Çünkü,
onlardaki iman cevherine yakæñan da budur. Ve
çünkü, onlar AIlah’a kul, Peygarnber’e ümmet
olrnanæn ñerefinin idraki mevkiindedirler ve onlar,
kürsü ve minberlerden “Allah’tan ancak ulema
korkar!” mealindeki ayet-i kerime’yi okuyan ve
okutan insanlardær ve nihayet, asærlarca Æslam’a
hizmet etmiñ, Æslam’æn bayraåænæ tañæmæñ, adaletin ve
cesaretin örneåini vermiñ bir milletin evlatlarædær.
Bu kadar vasfa ve ñerefli bir maziye sahip olan bu
kuruluñ mensuplarænæn Tayyar zihniyetine ve
doIayæsiyle kemalizm putuna âlet olacaklaræna veya
âlet olmada devam edeceklerine ihtimal vermek
doåru deåildir.
Keza o iman cevherine, o vasfa ve o ñerefli
maziye sahip olan bu teñkilat mensuplaræ, bilir ve
inanær ki, kiñi dünyada kimi sever, kiminle hañr-ü
neñr olur ve kimden yana olursa ahirette de onun
arkasæna takælacak, onunla hañr-ü neñr olup, onunla
çaårælacaktær ve hakkænda verilecek hüküm de ona
göre olacaktær. Æsra Suresi’nin 71. ayeti bunu nâtæktær.
Meal ñu:
“(Hatærla) ol günü ki, biz insanlardan her birini

tabi olduåu imamiyle (önderiyle) çaåæracaåæz!..”
Iñte, Hoca Efendi bunu bildiåi ve buna inandæåæ için,
kendisini dünyada rezil, ahirette zelil ve periñan
edecek kiñilere yardæmcæ olmaz ve olamaz; onlaræ
sevmez ve sevemez. Ondaki iman cevheri buna
müsaade etmez!
Bakænæz Rabb’imiz Hud Suresi’nin 113. ayetinde ne
buyuruyor:
“Sakæn zulmedenlere en ufak meyille meyletmeyin, sonra size ateñ çarpar!” Hiç bir hoca efendi
dehñet saçan bu ayet karñæsænda zalimlere yardæmcæ
olamaz veya yardæm etmede devam edemez!..
Ve yine Ahzab Suresi’nin 66, 67 ve 68. ayetlerinin,
“Yüzleri ateñte (piñirilip) çevrildiåi gün derler ki:
Eyvah bize! Keñke Allah’a itaat etseydik,
Peygamber’e itaat etseydik. Ve derler ki:
Rabb’imiz! Biz efendilerimize ve büyüklerimize
uyduk da bizi yoldan sapættærdælar. Rabb’imiz!
Onlara azaptan iki kat ver ve onlara büyük bir
lânet eyle!” ñeklinde tecelli eden ve dehñet saçan
manzaralaræ karñæsænda piñmanlæåæn da, suçu
bañkasæna atmanæn da fayda vermeyip korkunç
akibete sürüklenmelerine ve nihayet arkalaræna
takældæklaræ kiñilerle birlikte cehennemi boylamalaræna
kendilerindeki iman cevheri müsaade etmiyecektir.
Ve netice:
Hoca Efendiler; Tayyar zihniyetinin oyununa
geldiklerinin farkæna varmakta gecikmiyeceklerdir.
Zaten bir kæsmæ çoktan farkæna varmæñtær. Henüz
farkæna varmayanlar da bu ve buna benzer tebliå
mahiyetindeki yazælar, Ænayet-i Hakk’la farkæna
varmalaræna vesile olacaktær.Allah’tan dua ve
niyazæmæz odur ki, hocasæna, hacæsæna ve bütün
millete basiret ihsan eylesin de, demokrasi
simsarlarænæn ve diåer bütün batæl sistemlerin mañasæ
olan bel’amlaræ ve bunlaræn zihniyetlerini en kæsa
zamanda tanæyæp onlaræ bañlarændan atsænlar ve
onlaræn tahakküm ve tasallutlarændan kurtulsunlar.
Tebliå ve dua bizden, tevfik ve kabul
Rabb’imizdendir!..
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