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

- 4 Târifi:
Seri yazæmæzæn mevzuunu teñkil eden „Hâkimiyyet“;
tekrar tekrar söylediåimiz gibi, peygamberlerle taåutlar
arasændaki ihtilaf ve ihtilatlaræn, itiraz ve tereddütlerin,
harb ve darblerin hareket noktalarænæ teñkil etmekte;
mü’minlerle kâfirlerin, hakla batælæn, haklælarla haksæzlaræn,
saåcælarla solaklaræn, hizbullahla hizbüññeytanlaræn, Allah erleriyle taåut kullarænæn, rabbanî kafalarla ñeytanî
kafalaræn, mü’minlerle kâfirlerin, muvahhidlerle
müñriklerin ve nihayet tâhirlerle necislerin ve neticede
cennet ehliyle cehennemliklerin bariz vasæflarænæ,
ayrældæklaræ noktalaræ ortaya koyan iñte bu ölçüdür, yani
„Hâkimiyyet“ ölçüsüdür. Ve iñte bu ölçü, aynæ zamanda
ilmin de cehlin de ölçüsüdür; hâkimiyyeti, mahiyyet ve
hüviyyetiyle, asæl ve gerçek sahibiyle bilen âlimdir,
bilmiyen ise cahildir; makam ve mevkii ne olursa olsun!..
O halde son derece ehemmiyet arzeden
„Hâkimiyyet“ kelimesini ve onun tañædæåæ manayæ;
binlerce hatta yüzbinlerce ve çeñitli tabir ve ifadelerle
târif ve tekrar etsek de yeridir; sözü uzatmæñ, uzun
konuñmuñ olmayæz!
„Hâkimiyyet“ demek, kanun koyma yetki ve
salahiyyetine sahib olma demektir; bu yetki ve bu
salahiyyete sahib olan insan mædær yoksa Allah mædær?
Bir bañka tabirle; bu hak, Allah’a mahsus bir hak mædær,
yoksa bu hak insanlarda da ve hiç olmazsa bir kæsmænda
da bulunur mu? Daha bañka bir ifade ile; dünyayæ ve
devleti idare edecek kanunlar, Allah tarafændan
gönderilen ve indirilen ñeriat kanunlaræ mæ olmalæ yoksa
insanlaræn çækarttæåæ ve koyduåu kanunlar mæ olmalædær
veya bir kæsmæ Allah kanunlarændan alænmalæ, bir kæsmæ da
insan yapæsæ kanunlardan alænmalæ mæ veyahut da üçüncü
bir ñæk daha vardær ki, o da insanoålu, serbest bærakælmalæ;
bir kæsmænæ Allah’tan, bir kæsmænæ da beñerî kanunlardan
mæ almalæ?
Æmtihan edilsin:
Kanun yapma iñi bir ilim iñidir, bir hikmet iñidir, bir hukuk
iñidir, bir adalet iñidir!..
Evet bir ilim iñidir. Kanun yapæcæsæ bilecektir. Neyi
bilecektir? Hayatæn manasænæ bilecek, insanoålunun
hayattan önceki hak ve hukukunu, hayatta kaldæåæ
müddetçe hak ve hukukunu ve buna karñælæk görevini,
en ince noktalaræna kadar bilecek; hayattan ayrældæktan
sonraki hak ve hukukunu da bilecek; muris ve varisin
kimler olacaåænæn, miras miktarænæ da bilecek; iñçi ve
iñverenin hak ve hukukunu bilecek, karæ-koca arasændaki
hak ve görevleri, baba-evlat arasændaki hak ve görevleri,
devlet reisi ile raiyyesi arasændaki hak ve görevleri, amirmemur arasændaki hak ve görevleri, hoca ve talebe
arasændaki hak ve görevleri en ince noktalaræna kadar
bilecek; müslim, gayri müslim arasændaki hak ve

görevleri; kadæn-erkek arasændaki farklaræ, ruh ve beden
arasændaki hak ve münasebetleri, insanlarla hayvanlar,
insanlarla nebatat arasændaki hak ve münasebetleri ve
nihayet yaratan ile yaratælan, Rabb ile kul arasændaki
münasebetleri, hak ve görevleri yine en ince noktalaræna
kadar bilecek ve bu arada suçla ceza arasændaki
münasebetleri; mesela; Hangi suça karñæ hangi cins
ceza verilmeli ve ne miktar verilmelidir? Æñte bu hususu
da en ince noktalaræna kadar bilecektir. Bilecektir ki,
koyduåu kanunlar hakkæ ihkak, adaleti tesis etsin;
kimsenin hakkæ kimseye geçmesin ve kimse kimseye
zulmetmiñ olmasæn da insaf ve adalet bihakkæn tecelli
etsin!..
Æñte imtihan mevzularæ:
Aklæ bañænda, eli vicdanænda olan bir insanæn vereceåi
cevap tektir. O da yaratandær; Allah’tær. Zira Allah, herñeyi
bilendir, hem en ince noktalaræna kadar bilendir. O’nun
ilminde bir noksanlæk, bir eksiklik düñünülemez, bir
boñluk ve bir hata tasavvur edilemez; hikmetine akæl
yetmez; sonsuz kudrete sahib yegane O’dur!.. Ænsan
da böyle midir? Buna kim „Evet“ diyebilir? Ælminin eksik,
aklænæn eksik olduåunu kim inkâr edebilir? Üstelik çeñitli
ihtiraslaræn ve zaaflaræn hamili, nisyanlarla mâluldur.
Æki eser:
Æki eser ortadadær! Bunlardan biri Allah yapæsæ diåeri ise
kul yapæsædær. Ækisi arasænda kæyas kabul etmiyecek farklar
vardær. Zira kâinattaki incelikleri bir tarafa bærakalæm da
sadece insanæn beden yapæsænæ ve beden yapæsændaki
beñ duyu organænæ; yapæsæ ve fonksiyonu itibariyle ele
alalæm; bir de bir bilgisayar getirelim! Göreceåiz ki, arada
daålar kadar farklar vardær! Bir gözün, bir kulaåæn, bir
dilin, bir derinin, bir burunun biyolojik yapæsænæ ve onun
otomatik olarak icra ettiåi hizmetleri; ve bir de bilgisayaræ
açæn! Yapælæñæ ve icraatæ; her ne kadar fevkalâde ise de
Allah yapæsæ beñ duyu organænæn yanænda çok basittir ve
bir çocuk oyuncaåæ gibi kalacaktær. Kaldæ ki, bu eseri
meydana getiren akæl ve zekâ da yine O’nun eseridir!..
Ayetler:
Mülk Suresi 1-4 ayetiyle Nisa, 28 ayetini tekrar tekrar
okuyun; aradaki farkæn ne derece büyük olduåunu siz
de görecek ve diyeceksiniz ki, „Hâkimiyyet“ hakkæ
Allah’ændær, Allah’a mahsus bir haktær ve hakkæ sahibine
vermek ise adaletin tâ kendisidir. Ve bu hakkæ insanlara
vermek ise zulümdür ve ñirktir; verenler ise müñrik olur,
neces olur; cenazeleri kælænmaz!
Bakænæz Kur’an ne diyor:
„(Allah), gökleri direksiz yarattæ. Nitekim
görüyorsunuz (veya görebileceåiniz direklerle
deåil, çekim kanunlaræ gibi...). Sizi çalkalamasæn
diye yere (daålar gibi) aåær baskælar yerleñtirdi.
Oraya debelenen (hareket eden) her canlædan yaydæ.
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Gökten bir su indirdik, orada her güzel çifti bitirdik.
Æñte Allah’æn yarattæklaræ bunlar! Gösterin bana,
Allah’dan bañka ilah (put) dedikleriniz ne yarattæ?
Doårusu, o zalimler apaçæk bir sapæklæåæn
içindedirler! Yemin olsun, biz Lokman’a hikmet
verdik, Allah’a ñükret, dedik. Kim ñükrederse
kendisi için ñükreder. Kim nankörlük ederse, Allah,
zengindir (onun ñükrüne ihtiyacæ yoktur), hamde
layæktær. Lokman, oåluna öåüt vererek demiñti ki,
‘Yavrum! Allah’a ortak koñma (hâkimiyyet gibi O’na
mahsus bir sæfatæ herhangi bir kimseye verme ve
bu suretle O’na ñirk koñma)!.. Çünkü O’na ñirk
koñmak büyük bir zulümdür.’“ (Lokman, 10-13)
Ayetlerin tahlil ve tefsiri:
Ayetlerde genelde iki esas: Bunlardan biri yaratan,
diåeri yaratma gücünden mahrum olan; yaratan Allah,
yaratma gücünden mahrum olan ise tüm putlar.
Netice:
Æki ñey; „Hâkimiyyet“, bañkasænæn deåil; yaratanæn
hakkædær. Hâkimiyyeti yaratana vermek, O’nun ñeriat’ænæ
devlet yapmak Tevhid’in, adaletin tâ kendisi olduåu gibi;
putlara, milletlere ve millet temsilcilerine vermek de en
büyük zulümdür ve ñirktir, putçuluktur. Binaenaleyh,
„Hâkimiyyet kayætsæz ve ñartsæz milletindir“ diyen liderler
ve bunlaræn arkasændan gidenler de puttur ve putçudur,
müñriktir ve necestir; cenazeleri kælænmaz.
Asræmæzæn putlaræ ve putçularæ:
Bu bañlæåæ tañæyan bildiriyi, muaræz ve muhaliflerle
beraberce bir daha gözden geçirelim:
„1- Fañist sistem bir puttur. „Hayær“ diyebilir
misiniz?
2- Komünist sistem bir puttur. „Hayær“ diyebilir
misiniz?
3- Kapitalist sistem bir puttur. „Hayær“ diyebilir
misiniz?
4- Demokratik sistem bir puttur. „Hayær“ diyebilir
misiniz?
5- Laik sistem (yani dini devletten ayærma sistemi)
bir puttur. „Hayær“ diyebilir misiniz?
6- Selanikli Kemal bir puttur. „Hayær“ diyebilir
misiniz?
7- Kemalist sistem bir puttur. „Hayær“ diyebilir
misiniz?
8- Particilik sistemi bir puttur. „Hayær“ diyebilir
misiniz?
9- Milliyetçilik ve ærkçælæk sistemi bir puttur. „Hayær“
diyebilir misiniz?
10- Hakkæ batæla karæñtærma sistemi bir puttur.
„Hayær“ diyebilir misiniz?
Günümüz dünyasænæn putperestleri (yani Ebu
Cehiller’i, yani müñrikleri, yani münafæklaræ, yani
kâfirleri):
Tüm parti liderleri ve bu arada Ecevit, Ænönü, Deniz
Baykal, Mesut, Demirel, Erbakan ve benzerleri birer
müñriktir. Cenazeleri kælænmaz. „Hayær“ diyebilir
misiniz?
Cindoruk ve tüm meclis sakinleri birer müñriktir;
cenazeleri kælænmaz. „Hayær“ diyebilir misiniz?
Sandæk bañæna gidip bunlaræ seçenler birer
müñriktir; cenazeleri kælænmaz. „Hayær“ diyebilir

misiniz?
Ñeriat’æ deåil; demokrasiyi ve laik düzeni seçen
tüm memurlar birer müñriktir; cenazeleri kælænmaz.
„Hayær“ diyebilir misiniz?
Ve bilcümle „Hâkimiyyet kayætsæz ve ñartsæz
Allah’ændær“ demeyip „milletindir“ diyenler birer
müñriktir; cenazeleri kælænmaz. „Hayær“ diyebilir
misiniz?
Binaenaleyh, bütün bunlaræn, tevbe-i nasuh ile
tevbe etmeleri ve Æslam Devleti’ni benimseyip
Tevhid
bayraåænæn
altænda
toplanmalaræ
kurtuluñlarænæn tek yoludur. „Hayær“ diyebilir
misiniz?
Not: 1- Bu yazdæklaræmæzæ; cemaatlaræna söylemiyen
hocalar, müritlerine duyurmæyan ñeyhler, aynæ
zamanda birer dilsiz ñeytan ve birer mel’undurlar.
„Hayær“ diyebilir misiniz?
2- Bu iki sænæf; yani hocalarla derviñler, kæsa
zamanda üzerlerine düñeni yapmadæklaræ takdirde
isim isim bunlaræ teñhir edeceåiz.
3- Bütün bu yazdæklaræmæz birer fetvadær. Basæn
yoluyla ya „Hayær“ diyeceksiniz ya da kabul
edeceksiniz. Susmanæz kabul manasæna gelir.
Çünkü haksæzlæåæn karñæsænda susan dilsiz ñeytan
olur. „Hayær“ diyebilir misiniz?
4- Kaynaklar: Akaid ve fækæh kitaplaræ, Ümmet-i
Muhammed Gazetesi, Beyyine 1 - 2 - 3 - 4.
Cemaleddin Hocaoålu (Kaplan)
Emîr'ül-Mü'minîn ve Halîfet'ül-Müslimîn
22. Zilkaide 1413 (14.05.1993)“
Ve hülâsa:
Mâlum olduåu üzere, dünyada genelde iki sistem var.
Bunlardan hak sistem, yalnæz ñeriat sistemidir; diåerleri
ise batæl sistemlerdir, kâfir sistemlerdir, müñrik
sistemlerdir.
Ñeriat sistemini tümüyle kabul ve hürmet etmenin
yanænda diåerlerini red ve inkâr etme „Tevhid“i, Tevhid
akidesini meydana getirir. Diåer sistemlerden birini
veyahut da sistemin bir kæsmænæ ñeriat’tan, bir kæsmænæ da
bu sistemlerin herhangi birinden alma müñrikleñme ve
kâfirleñmedir.
Açæk oturuma davet:
Muaræz ve muhaliflerin tümünü, basæn yoluyla açæk
oturuma davet ediyoruz. Medenî ve haklæ olanlar
yazarlar. Aciz ve vahñi olanlar da ya polise bañvurur ya
da dibde-köñede aåæz paralarlar.
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