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

- 3 Önemine binaen tekrar edelim: Peygamberler ile
taåutlar arasændaki asæl mücadele hâkimiyyettir,
hâkimiyyet mevzuudur; yani kanun koyma mevzuudur.
Ve bu babda tekrar bilinmesinde zaruret vardær ki,
peygamberler hakkæn, Allah’æn ve Ñeriat’æn temsilcileri
olduklaræ gibi, taåutlar da batælæn, putlaræn, put
kanunlarænæn ve ñeytanæn temsilcileridir. Keza; Tevhid ile
ñirk, iñte bu noktalarda gündeme gelir ve kendilerini
gösterirler. Ñöyle ki:
Allah’æn Ñeriat’ænæ hayat düsturu kabul eden, söz, fiil ve
hareketlerinde kæstas ve ölçü alan ve Allah kanununun
dæñænda hiç bir kanun ve sistem tanæmæyan ve bilcümle
taåutu, putu ve her türlü put sistemlerini red ve inkâr
eden kiñiler Tevhid ehlidir; mü’mindir, müslümandær ve
muvahhiddir ve iñte böyleleri „Æslam Devleti“ne sahib
çækar, bey’atænæ yapar ve Tevhid bayraåænæn altænda
toplanær ve Allah’æn mülkünde bu bayraåæn dalgalanmasændan ñeref ve huzur duyar ve ancak bu suretle
Allah’æn ræzasænæ ve cennetini kazanacaåæna inanær ve iman
getirir.
Ñirk ise; ñeytanæn çeñitli hile ve desiselerine kapælarak
ve muhtelif oyun ve tuzaklaræna aldanarak; yerine göre
tevile kaçarak, yerine göre tavize giderek, yerine göre
ñan ve makam sevdasæna düñerek, yerine göre bir takæm
menfaatlaræ göz önüne getirerek ne yapar? Gönülden
taåuta baålanær, Ñeriat’a deåil; demokrasiyi diline
virdeder; akñam-sabah demokrasiyi tekrar eder durur
veya kanunlaræn bir kæsmænæ batæl sistemlerden, bir kæsmænæ
da Ñeriat’tan alarak hakkæ batæla karæñtærær; ikiyüzlülük
yapar, bir ayaåæ camide, bir ayaåæ da Anætkabir’de olur!
Daha da ileri giderek;
a) „Laik düzen din hürriyetinin teminatædær!“ der ve bu
suretle dine noksanlæk, Allah’a acz veya cehl isnad eder
ve bu suretle Kur’an’æn Maide, 3 ayetiyle Cenab-æ Hakk’æn
„Kemal“ gibi sæfatlaræna ters düñer ki, bu da ñirktir;
müslümanæ mürted yapar!..
b) Demokrasiden, hakiki demokrasiden yana olur ve
onu ister! Ve böyle bir duruma düñmekle; „Bir ñey necis
olmasæn, sulusu ile kurusu arasænda bir fark olmadæåæ...“
gafletine düñer de müñrik olduåunun farkæna varamaz!
c) „Hâkimiyyet kayætsæz ñartsæz milletindir“ demek
suretiyle de Allah’a ait bir sæfatæ millete vermek suretiyle
milleti put yapar; ñirke düñer ve mürted olur.
d) „Atatürk saå olsaydæ bizim partimizde yer
alærdæ!“ der ve zaman zaman mañatænæn bañæna giderek,
dinin temeline (98) dinamit koyan Allah ve din düñmanænæ
tebcil ve tazim eder ve bu suretle de ñirk üstüne ñirk
yaparak müñrik ve mürted olduåunu kiraren ve miraren
ilan ve isbat eder.
e) Parti tüzüåünde ñirk anayasasæna, partiler kanunun 4. maddesine uyacaåænæ taahhüd ederek küfrü

iltizam ettiåini; meclis kürsüsünde alâmeleinnas ñirk
anayasasænæ, ñirk inkælablarænæ ve diåer put kanunlarænæ
koruyacaåæna yemin eder ve söz verir ve bu suretle de
küfre gittiåini ve ñirke düñtüåünü tekrarlamæñ olur ve
nihayet Nisa, 137 ve müteakib ayetlerinin ñümulüne
girer!..
Æñte iki tip müñrik:
Bunlardan biri Demirel gibi net bir müñrik, diåeri de
Erbakan gibi münafæk bir müñrik!..
Ya bunlaræ seçip iñbañæna getirenler?!.
Evet; bu iki tip müñriki seçip iñbañæna getirenler; malæyla,
canæyla yardæmcæ olanlar; meddahlæåænæ yapæp can-æ
gönülden seven ve savunanlar, küfre ræzanæn ötesinde
bir duruma düñmüñ olmazlar mæ ve bu halleriyle bunlar;
ne „Benim ümmetim de yetmiñ üç færkaya ayrælacak“
hadis-i ñerif’inde zikredilen „Ümmet“ kelimesinin
ñümulüne girerler ve ne de „Haram liaynihi veya haram
ligayrihi“ hükümlerinden birine dahil olurlar; bunlar, bu
halleriyle ñirkin içindedirler ve efendileri gibi mürted olma
hükmüne tabidirler...
Æki çækæñ yolu:
Evet iki çækæñ yolu; bunlardan biri maziye (geçmiñe)
dönük, diåeri ise istikbale (geleceåe) müteveccih!
Ækincisine muhakkak gözüyle bakælærsa da birincisi ümit
verme noktasænda kalær.
Ækincisi tevbe-i nasuh ile tevbe etmeleri, Æslam
Devleti’nin Tevhid bayraåæ altænda toplanmalaræ,
kurtuluñlarænæn tek yoludur. Birincisine gelince; insanæmæz
yetmiñ-seksen sene bir cehalet devri yañadæ, bir zulümbaskæ devri yañadæ, „Denize düñen yælana sarælær“
kabilinden çækæñ yollaræ aradæ, 1950’lerde partiyi buldu
ve iñte buldum dedi ve sandæk bañæna yürüdü ve bu
arada inceleme færsatæ bulmadæ veya bulamadæ! Ta ki on
sene öncesine 1980 yællaræna kadar! Ve iñte o zaman
„Devlete Gidiñ Yolu Parti midir, Tebliå midir?“
bañlæåænæ tañæyan bir bildiri kaleme alændæ ve dünyanæn
tahkik ve tedkikine arzedildi ve iñte bu tarihten
itibarendir ki, „Tebliå, târif, tahkik ve teslim“ merhaleleri
gündeme geldi; Yani, devlete gidiñ yolu tebliå yoludur,
Peygamber yoludur ve vahye dayanan bir metoddur.
Parti yolu ise, ñeytanî bir yoldur, taåut yoludur ve ñirk
yoludur; müslümanæ Æslam’æn devletine götürmez ve
götüremez ñeklinde tebliå yolu özetlenirken, tebliåi
yapan bir cemaat da târif edilerek ortaya çæktæ. Ve iñte
bu cemaat, bir taraftan prensiplerini tesbit ederken bir
taraftan da tebliå vasætalarænæ çoåalttæ ve o hale geldi ki,
16 Ñevval 1412’de „Æslam Devleti“ni ihya ve ilan etti.
Ve neticede muaræz ve muhaliflerin bir kæsmæ hidayete
mazhar olup, tetkik ve tahkiki yaparak ve ilahî hidayete
mazhar olarak „Tevhid“ bayraåænæn altænda toplandæ ve
toplanmakta, teslimiyet göstermekte! Bir kæsmæ da eften
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püften bir takæm bahaneler ileri sürerek ñirk metodunu
takib etmekte ve o yolda inad ve æsrar etmektedir.
Artæk cehalet devri kapanmæñtær:
Evet; ñu hareketin dünyanæn gündemine gelmesiyle
ve günden güne sesini yükseltmesiyle resmi çevrelere
de, orta sænæf insana da ve halk sænæfæna da sesini
duyurmuñ ve nihayet „Günümüz Dünyasænæn Putlaræ
ve Putçularæ“ bañlæåænæ tañæyan ve Hicr, 94 ve müteakib
ayet-i celilelerde ferman buyrulduåu vechiyle sert ve
kesin, kesin olduåu kadar da tüm parti liderlerinin ve
bu arada Ecevit, Ænönü, Deniz Baykal, Mesut, Demirel,
Erbakan ve benzerlerinin, Cindoruk ve tüm meclis
sakinlerinin ve yine bu arada sandæk bañæna gidip bunlaræ
seçenlerin birer müñrik olduklarænæ ve cenazelerinin
kælænmæyacaåæ keyfiyyetini bütün bir dünyaya ilan etmiñtir.
Ve artæk kimsenin; Ñeriat’æn dæñændaki tüm sistemlerin ve
bu arada demokrasi sisteminin bir put olduåu, hakkæ
batæla karæñtærmanæn da yine bir put olduåu ve bu yollardan
herhangi birini tercih edenlerin, ister seçenler olsun ve
ister seçilenler olsun ñirke düñüp birer müñrik olduklaræ
hususunda asla muazeret ileri sürme imkânlaræ
kalmadæåænæ ilan etme noktasæna gelinmiñtir.
Tebliå ehline düñen ñey hakkæ söylemektir:
Tebliåcinin bir görevi vardær. O da Kur’an’æn usul ve
üslubuna göre hakkæ söylemektir. Yoksa kalplerinin içine
girip kabul ettirmek deåildir; cemaatleri tutmayæ ve
çoåaltmayæ asæl gaye olarak almak da deåildir. Zira tebliå
ehli bilir ve inanær ki, ñifa ümidini kaybetmiñ hastalara
ne kadar da ñirin görünseniz, o yine bildiåinden ñañmaz,
bir gün gelir çeker gider, sizi de yaræ yolda bærakær. Fakat
ñifayab olmasænda ümidvar olanlar gitseler de yine
gelirler, huzuru yine sizin halkanæzda bulurlar.
Binaenaleyh, taviz vermenin bir manasæ yoktur; kendi
kendimizi aldatmæñ oluruz! Sonra bu kabil sert tebliålerin
ñu faydasæ da vardær: Hastalæklæ olanlar ortaya çækar; ya
tedavi olur, ya da ölür gider!..
Esas mevzumuza dönelim:
Æleride mufassal bir ñekilde müñriklerin ve hatta
mürtedlerin cenaze namazlaræ kælænmaz mevzuuna
döneceåimizi haber verirken, ñimdilik istidrat yoluyla
sual-i mukaddere ve musarrahalara kæsa bir cevap
vermeyi uygun bulduk.
Hâkimiyyet:
Mü’minler bilir ve inanær ki, yerleriyle ve gökleriyle,
canlæsæyle ve cansæzæyle bütün bir kâinat, Allah tarafændan
var edilmiñtir. Ædaresi de yine Allah’a aittir. Allah (c.c.)’nin
iki türlü kanunu vardær:
1- Bunlardan biri „Tekvinî Kanun“ ismini alær ki, yerlerin
ve göklerin ve aralarændakilerin nizam ve intizamæ bu
kanunla yürütülür; galaksi, güneñ ve yældæzlaræn
hareketleri, kendi alemlerindeki devir ve deveranlaræ;
nebatat alemindeki neñvü nemalar, ñekillenmeler ve
renklenmeler; canlælar alemindeki tevalüd ve tenasül,
beslenme ve büyüme, iç ve dæñ organlaræn ñekillenmesi,
bir ahenk dahilinde faaliyetlerini göstermeleri, ölmeleri,
çürüyüp hâk ile yeksan olmalaræ, yerlerine yenilerinin
gelmesi hep bu kanunlara göre cereyan eder. Fizik,
kimya, biyoloji ve astronomi gibi tabii ilimler bu kanunun tefsir ve tahlili mahiyyetindedir...
Teklifî kanunlar:
Allah Teala Hazretleri’nin bir de „Teklifî Kanun“ ismini

alan bir nizamæ vardær ki, insanlar arasændaki
münasebetleri tayin ve tanzim eder. Yani insanæn
yaratæcæsæ ile, insanæn kendi ruh ve beden yapæsæ ile,
insanæn kendi çevresi ile, insanæn devleti ile olan hak ve
hukuku ile olan münasebetlerini tayin ve tesbit eder.
Semavî kitaplar, iñte bu kanunun kaynaklaræ ve yazælæ
metinleridir. Peygamberler ise; bu kanunun tefsir,
tercüman ve tebliåcileridir. Ve iñte bu kanunun bir ismi
de „Ñeriat“tær.
Ælahî kanun:
Demek oluyor ki, biri tekvinî ve biri de teklifî olan bu iki
kanuna tek bir isim vermek gerekirse bunlara „Ælahî
kanun“ demek doåru olur.
Hata ve sapma yoktur:
Ælmî keñif ve buluñlar gösteriyor ki, Rabbi Zülcelal’in
kâinatæ idare eden kanun ve nizamlarænda bir eksiklik,
bir yanlæñlæk, bir fazlalæk yoktur ve insanoålunun bunlaræ
deåiñtirmeye gücü yetmez; bunlaræn herhangi birine el
atæp deåiñtirmek istediåi takdirde kendi felaketini kendi
hazærlamæñ olur! Neden? Çünkü her ñey yerli yerinde ve
tam bir ahenk içinde!.. Kur’an ñöyle der:
„Mülk (mutlak hükümranlæk ve yönetim) elinde
bulunan Allah, mübarektir ve O, her ñeye kadirdir.
Ve O, hanginizin daha güzel iñ yapacaåænæzæ
denemek üzere ölümü ve hayatæ yarattæ. O,
üstündür, baåæñlayandær. O, yedi göåü, birbiri
üzerinde tabaka tabaka yarattæ. Rahman’æn
yaratmasænda bir aykærælæk, bir uygunsuzluk
göremezsin. Gözünü döndür de bak, bir bozukluk
görüyor musun? Sonra gözünü iki kez daha
döndür (bak), göz, aradæåæ bozukluåu bulamaz. Hor,
hakir ve bitkin, ümidini kesmiñ bir halde sana
döner.“ (Mülk, 1-4)
Demek oluyor ki, Allah’æn, kâinatæ idare ve tanzim eden
kanunlarænda nasæl bir eksiklik, bir fazlalæk yoksa ve
dolayæsæyle onu deåiñtirmeye kimsenin gücü yetmiyorsa,
yetse bile insanoåluna felaketten bañka bir ñey
getirmiyeceåi gibi, insanlaræn ahengini tanzim etmek
üzere indirilen ve gönderilen Ñeriat kanunlarænæn
deåiñtirilmesi, taåyir ve tebdil edilmesi de inkâr yerine
zarar, saadet yerine felaket getireceåi muhakkaktær. Æñte
günümüzün dünyasænæn içine düñtüåü huzursuzluklar,
saldærælar, namuslara tecavüzler, kundaklamalar,
baskænlar, soygunlar ve bir kelime ile canavarlañmalar
iñte hep Adil-i Mutlak ve Rahim-i Mutlak olan Allah’æn
indirdiåi ve gönderdiåi Ñeriat kanunlaræna insanoålunun
sært çevirmesi ve kendi yaræm-yamalak kafasæna göre
kendini idareye kalkmæñ olmasændandær.
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