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

GÖRÜNÜÑ BAZEN
ALDATIR!..

Ænsanæmæz; dikkatli olmalæ, görünüñe bakæp da
aldanmamalædær; bir kaç sefer okumalæ, ya da
dinlemeli ve ondan sonra hükmünü beyan etmeli ve
kararænæ vermelidir. Hele hele hoca olursa bu önem,
on kat daha artmakta, itibar sarsælmakta ve vebale
girilmektedir. Zira acele ederse hataya düñebilir! Onun
için derler ki: „Cevabda acil olan ilimde racil olur!“
Birkaç misal vermek gerekirse:
1- Karñælañtæåæmæz insanlarda çok oluyor; size
bir mesele soruyorlar. Siz de cevabænæ veriyorsunuz,
itiraz bañlæyor! Kaynak, delil gösteriyorsunuz!
Delilden, kaynakdan anlamæyor! Neden? Adam,
çünkü okumamæñ veya çeyrek veyahut da yaræm
molladær. Atalaræmæz ne kadar güzel söylemiñ:
„Yaræm molla dinden, yaræm hekim candan
eder!“
2- Yalan söyler ve iftira ederler:
Yalan söylerler. Neden? Çünkü, söyliyecek gerçekleri
yok da ondan! Kuruluñlaræ; yalan, iftira, cehalet ve
batæl üzerine kurulmuñ da ondan! Bañka ne
yapabilirler ki? Sermaye yok, ilim yok; Allah’tan korkma
yok!.. Batæl sistem; demokrasi, demokrasiye dayanan
parti, batæl bir yol!..
Örnek particiler:
a) Peygamber’e iftira: „Efendim! Düñmanæn
silahæyle silahlanæn!..“ Kaynak isterseniz yok! Yahu
bu, iftiradær, Peygamber’in söylemediåini söylemek
günahtær, haramdær, cehennemde yerini
hazærlamadær. Bu hususu söylemezler ve
düñünmezler! Yüzleri de kæzarmaz! Neden? Çünkü
ilim yok, haya yok ve Allah korkusu yok!..
b) Cemaleddin Hoca; „... Bölücülük haramdær,
öldürülür!..“ dediåi halde kendisi böldü, Millî Görüñ’ü
böldü. Öyleyse katli vacibtir, derler. Ve fakat neden
böldü? Æñte burasænæ sormazlar ve söylemezler!..
Halbuki iki türlü bölme vardær. Bunlardan biri; batæl
yoldan gidenleri bölme: Cehennemî bir uçurumdan
kurtarmak için bölme ki, aslænda buna „Bölme“ deåill,
buna „Kurtarma“ denir; ñirkten kurtarmadær bu! Zira
particilik ñirktir, putçuluktur! („Dünyayæ Fesada Veren
Æki Put“ bañlæåænæ tañæyan yazæyæ bir daha
okuyun!) Ve bu, bölme ise, Hazreti Peygamber (s.a.v.)
de böldü! Bunu diyebilir misiniz! Ee Hoca ne yapmæñ?
„Dünya yüzündeki en güzel cemaatlerden biri budur!..“
demiñ ve bu cemaatæ ñirk sisteminden kurtarmak
istemiñ! Ancak ñuurlu ve ferasetli olanlar hocayæ takib

etmiñ; ñuursuz, ferasetsiz, ilimden behresi olmayan,
koyun kafalæ ve nihayet görünüñe aldanan çürükler geri
dönmüñlerdir. Æñte ayrælanlar ve iñte kalanlar!.. Bunlara
birer saf vermek gerekirse, Cemaleddin Hoca’yæ takib
edenler „Ashab-æ yemin“den olup saå safta yerlerini
almæñlar, geri kalanlar veya geri dönenler ise, „Ashabæ ñimal“den olup sof safta yer alma durumuna
düñmüñlerdir!..
Yine de biz, hakkæ görmeleri için dua ediyor ve
diyoruz ki, bize darælmasænlar! Çünkü dost acæ
konuñur!..
c) Erbakan:
Görünüñüyle aldatanlardan biri de Erbakan’dær.
Yaålæ kelimelerden ziyade manaya ve o manalaræn
tañædæåæ hükümlere bakmalædær; zira küfür
anayasasæna göre tüzük yapmanæn, Kör Kemal’in
senbolünden ibaret fotoåraf asmanæn ve asælæ parti
binalarænda ve meclis koltuklarænda oturmanæn,
kürsüden alâ meleinnas küfür anayasasænæ, Atatürk
ilke ve inkilablarænæ koruyacaklaræna yemin etmenin,
bir ayaåæ camide, bir ayaåæ Anætkabir’de olmanæn,
„Laiklik, din hürriyetinin teminatædær, Atatürk bizim
partimizdendir“ demenin ñer’an hükmü nedir ve
fetvasæ alænmæñ mædær? Bañta kendisi, Doåan’lar
ve Efe’ler olmak üzere bütün alim ve ulemaya (!) ve
tüm cemaatlere soruyoruz ve diyoruz ki, bütün bu
særalananlaræn fetvalaræ alænmæñ mædær? Yok!
Alænabilir mi? Yok! Alænamaz!..
Pek iyi ama bu adamæn arkasændan niye
gidiyorsunuz, niye aldanæyorsunuz? „Adil Düzen“
dediåine mi? Yoksa „Ñeriat“æn ismini aåzæna
almaktan korktuåuna mæ? Veyahut da solaklarla
beraber olduåuna mæ?!.
d) Ñeni’ bir iftira:
Particilerin yaptæklaræ iftiralardan biri ve en ñenii de
„Cemaleddin Hoca ajandær, Amerika ajanædær!“ veya
„Herhangi bir kaynaktan emir ve talimat almaktadær!..“
demeleridir.
Alâ meleinnas söyliyor, ilan ediyor ve diyoruz ki, „Biz,
herhangi bir milletten veya devletten veyahut da
herhangi bir kaynaktan ne talimat ve ne de yardæm
almæyoruz! Alamayæz da! Neden? Elhamdülillah, biz
müslümanæz; biz Allah’tan korkaræz! Hiç bize
yakæñær mæ ki, kalkæp da gayr-i müslim
kaynaklardan, çevrelerden veya ñahæslardan,
ajanlardan tâlimat alalæm veya onlaræn namæna
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ajanlæk yapalæm! Elhamdülillah, bizim mazimiz bellidir,
hal ve hazærdaki durumumuz da bellidir! Elhamdülillah
bizim talimat almaya ihtiyacæmæz da yoktur! Zira
Kur’an’æmæz var, hadis külliyatæmæz da var, fækæh ve Akaid
kitaplaræmæz var ve aynæ zamanda ñuramæz vardær.
Æsbat etsinler:
Aksini iddia ediyorlarsa, onlaræ alâ meleinnas isbata
davet ediyoruz. Æsbat edemezler! Neden? Çünkü,
böyle bir ñey yoktur ve olamaz! Æñte meydan! Ellerinde herhangi bir delil varsa, onlar için mühim bir
færsattær; meydanlarda, kürsülerde, bantlarda
konuñmasænlar da gazetelere versinler, hususiyle Milli
Gazete’lerinde yazsænlar! Kendilerini herkesin gözleri
önünde isbata davet ediyorum! Hele hele hocalarænæ!
Yoksa yalan söylemesinler, iftira etmesinler,
namussuzluk yapmasænlar!..
e) Saflæåæmæz veya cahilliåimiz:
Muaræz ve muhaliflerimizin, yersiz ve asælsæz
isnad ve iftiralarændan biri de budur! „Hoca saftær;
herkesin sözüne aldanær, cahildir; birñey bilmez!..“
Böylelerine sorun ve ellerinden yazælæ ve imzalæ
kâåæt alæn ve deyin ki, „Hoca kimlerin sözüne
aldanmæñ ve kanmæñtær? Misal versinler!“ veya
„Hangi fetvasæ veyahut da hangi yazæsæ ñeriat’a
aykærædær? Göstersinler!“ Ne duruyorlar, kendileri
için bulunmaz bir færsattær!..
f) Kendisi de adaylæåænæ koydu:
Milli Görüñ’ün attæåæ çamurlardan biri de budur.
„Kendisi de aday oldu!.. Ñimdi particiliåe niye karñæ
çækæyor?!.“ gibi sözleri söylemekte ve hakkæmæzda
karalamalar yapmaktadærlar.
Bir kere bunlaræ söylemeleri ve gündeme getirmeleri
günahtær ve haramdær. Niye? Çünkü, Hoca
adaylæåænæ koyduåuna en azændan piñman olmuñ
ve tevbe-i nasuh ile tevbe etmiñtir. Tevbe edenlerden
Rabb’ülâlemin bile hesab sormuyor ve biz de
particilikten tevbe edip gelenlerden hesap sormuyoruz!
Kaldæ ki, bu hususta „Çaresiz Kalænca“ bañlæåæ
altænda Beyyine 1’de cevap mahiyetinde geniñ
mâlumat vardær.
3- Hizb’üt-Tahrir (Hürriyet partisi) mensublaræ):
Ælimsiz konuñanlardan biri de „Hizb’üt-Tahrir“dir.
Kendilerine cevap mahiyyetinde yazælar yazdæk ve
sualler sorduk. Zaman geçtiåi halde cevap vermediler,
veremezler de! Çünkü cevap verecek ilimleri yoktur.
Ümmet-i Muhammed Gazetesi’nin 20 Recep 1410 (15
Ñubat 1990) tarihli 17. sayæsæna bakænæz!
4- Ve nihayet, Kerimoålu’nun, Misak dergisinde
neñrettiåi sekiz sayfalæk bir yazæyæ, bir kardeñimiz
bize faksladæ. Kabaræk bir yazæ! Sekiz sayfa!
Görünüñe aldanmayæn! Dedik ya! Ætiraz noktalaræ
genelde üç meseleden ibaret! Birkaç paragraf ile ifade
edilebilirdi; kaåæt ve zaman israfæ! Herhalde
zamanlaræ yokmuñ? Bu babdaki yazælaræmæz
gereåi gibi takib edilseydi bu kadaræna da gerek yoktu!
Bütün bunlara raåmen, gelecek sayælarda
görüñürüz!..
5- Muaræz ve muhaliflerimizin itiraz etmek istedikleri

noktalardan biri de bazæ mevzular üzerinde tekrar
tekrar durmamæzdær. Hususiyle müñrik ve solcu Put
Kemal hakkænda! Derler ki, artæk bu adamæ herkes
tanædæ, bu kadar bahsetmeye gerek yoktur!..
a) Bir kere Türkiye’deki yolsuzluk ve
haksæzlæklaræn,
hayasæzlæk
ve
namussuzluklaræn, din düñmanlæåænæn, kardeñ
kavgalarænæn, devletin borçlu, insanæmæzæn fakir
ve iñçi oluñunun ve sairenin bilinmesi, bu adamæn
gerçek çehresiyle bilinmesine baålædær. Görmüyorlar
mæ, Kur’an’æn her suresinde ve hemen hemen her
sayfasænda ñirkten ve puttan bahsedilmekte ve bu
husus tekrar edilmektedir. Çünkü, „Tevhid“in
bilinmesi ve tekrar edilmesi ne kadar önemli ise,
Tevhid’e ters düñen ñirkin, putperestliåin de bir o kadar
bilinmesine ihtiyaç vardær. Zira dünün Mekke’sinde
Ebu Cehil ne ise, bugünün Türkiye’sinde Mustafa
Kemal odur.
Bu maksada binaen olsa gerek ki, atalar ne demiñ:
„Ettekrarü ahsen velev kâne yüz seksen!..“
b) Tekrarlar birbirini tamamlar ve bu, hem mana
yönünden daha iyi anlañælmasænæ saålar hem de
biri adamæn eline geçmezse öteki geçer ve o da o
meseleyi duymuñ ve bilmiñ olur. Keza tekrarda üçüncü
bir fayda daha vardær ki, o mevzu tekrar edile edile bir
daha unutulmaz...
Ve netice:
Dava Allah davasædær, metod Peygamber
metodudur, anayasa Kur’an, ñeriat kanun; açæk
oturum, basæn, gazete ve dergi sütunlaræ, muhatab
bütün bir dünya!..
Taleb ve teklif: Ya cevab ya teslim! Ötesi zaman
israfæ! Konuñma caiz deåil!..
Gaye: Hakk’æn hâkimiyyeti, adaletin tecellisi,
Æslam’æn devlet olmasæ!..
Hedef: Hakk’æn ræzasæ, insanlæåæn huzuru!
Söz sahibi: Æki ñeye baålæ:
1- (On iki ilmi tahsil etmiñ) ilim ehli;
2- Tavizsiz, ævazsæz, salabet ve cesaret ehli! Ötesi
kæñ günü köpeåin kar yemesine benzer!..
Mevlâ Æsra Suresi 36’da ñöyle buyurur:
„Hakkænda bilgin olmayan ñeyin ardæna düñme;
Çünkü kulak, göz ve kalp, bunlaræn hepsi ondan
sorumludur.“
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