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

- 5 Ñeytanî idare (Batæl ve ñirk idaresi...)
————————————————
Batæl Sistemler: (Kaynaklar insan kafasæ)
1- Fañist sistem bir puttur.
2- Komünist sistem bir puttur.
3- Kapitalist sistem bir puttur.
4- Demokratik sistem bir puttur.
5- Laik sistem bir puttur.
6- Selanikli Kemal bir puttur.
7- Kemalist sistem bir puttur.
8- Parti sistemi bir puttur.
9- Irkçælæk ve milliyetçilik sistemi bir
puttur.
10- Hakkæ batæla karæñtærma sistemi bir
puttur.
Sænær:
Seçenler için ñirk sænæræ sandæk bañædær.
Seçilenler için ñirk sænæræ tüzük yapæmædær.
Seçenler de seçilenler de ashab-æ
ñimal’dær (solaklardær).
Habis ve necesler:
Tüzük, sandæk, parti, demokrasi, meclis
ve parti binalaræ.
Müñrikler:
Tüm parti liderleri ve seçenler. Ve bu
arada Ecevit’ler, Ænönü’ler, Deniz
Baykal’lar, Mesut’lar, Demirel’ler,
Erbakan’lar ve benzerleri birer müñriktir,
cenazeleri kælænmaz.
Cindoruk ve tüm meclis sakinleri birer
müñriktir; cenazeleri kælænmaz.
Hocalaræ:
Bel’am, mel’un, ñeytan-æ ahres,
mümessel bilkelb, mümessel bilhimar.
Ordularæ:
Hizbüññeytan, cündüññeytan, mükatil
fi-sebilittaåut...
Genellemenin ötesinde özelleme:
1- Kemalizm sistemi
2- Hakkæ batæla karæñtærma sistemi ve,
3- Demokrasi sistemi. Bütün bunlaræn
da ñirk olmasænda ñüphe yoktur.
Sur duvaræ:
Zahiri, Allah’æn gazabæ ve cehennemi.

Ñirk kapæsæ

Tevbe kapæsæ

Rabbanî idare (Hak ve Tevhid idaresi)
—————————————————
Ñeriat sistemi (Vahye dayanær): Æman ve
Æslam idaresi;
Kur’an’æn muhtevasæ: Din ve Ñeriat.
Müctehidler,
mücahidler
ve
müceddidler:
Devlet reisi: Halife, Ashab-æ Yemin.
Raiyye (vatandañlar): Ümmet; Ashab-æ
yemin (saå ehli, saåcælar)..
Ordusu: Hizbullah, Cündullah,
Ansarullah, mücahid ve mukatil fi
sebilillah.
Ulema: Varis-i enbiya, müstahfazin
(Kitab muhafæzlaræ), Ñahidül Kur’an.
Mahkeme: Kur’an anayasa; ñeriat kanun.
1- Müctehidler, mücahidler ve
müceddidler:
Allah Resulü’nden sonra tüm sahabe ve
bu arada dört Halife (r.a.) müctehidlerin,
mücahidlerin bañænda gelir.
2- Tüm tabiinler ve bu arada dört imam
(Mezheb reisleri);
3- Tüm tebe-i tabiin;
4- Æmam Eñari’ler ve Æmam Maturidi’ler.
5- Selehaddin Eyyubi’ler ve Alpaslan’lar;
6- Ñeyhülislam Sabri Efendi’ler;
7- Zahid-i Kevseri’ler;
8- Ñeyh Said Efendi’ler;
9- Bediuzzaman’lar;
10- Atæf Efendi’ler;
11- Hasan el-Benna’lar;
12- Seyyid Kutup’lar;
13- Humeyni’ler;
Sur duvaræ:
Batænæ: Allah’æn rahmeti ve Allah’æn
cenneti.“

Not: Basæn yoluyla tenkide açæktær; ya teslim ya da cevab!..
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Ñema ve Açæklama:
Yukaræda da iñaret ettiåimiz gibi, „Günümüzün Putlaræ ve
Putperestleri“ bañlæåænæ tañæyan yazæ yeni deåildir: Dünün
bir hülâsasæ, yarænæn bir özetidir. Yani zaman zaman yazdæåæmæz
yazælarda „Putlar ve Putçular“ ve hatta isimler de vererek,
yerine göre uzun, yerine göre kæsa ñekilde yazælmæñ, yazæya
geçmiñ ve gazete sütunlaræna intikal etmiñtir. Yeniden gözden
geçirildiåi takdirde bunlar kendini gösterecektir. Nitekim:
Sandæk bañæna gitmenin ñirk, gidenlerin müñrik olacaklaræna
dair „Dünyayæ Fesada Veren Æki Put“ bañlæklæ yazænæn ilgili
bölümü okunduåu takdirde aynæ meseleler kendini
gösterecektir. Yeri geldiåinde tekrar göreceåiz.
Demokrasi ve ñirk mevzuunu bir de ñema ñeklinde
göstermemiz ve en ufak ñüpheye mahal bærakmamamæz için:
1- Ñemayæ dikkatle gözden geçirdiåinizde, asæl ve esasa
uymayan bir taraf görürseniz neñriyat yoluyla bize bildiriniz.
2- Arkasændan da bunlaræn tekrar izahæ yapælacaktær. O bölümü
hassasiyetle takib ediniz, ederken de ñu duayæ okuyunuz:
„Ya Rabb’i! Bize hakkæ hak olarak göster ve hakka tabi
olmamæzæ bizlere lütfet! Batælæ da batæl olarak göster ve
batældan ictinab etmemizi bize nasib et!..“
Rabbanî ve ñeytanî idareler:
Tarihi boyunca dünyada iki idare ñekli hüküm sürmüñtür.
Bunlardan biri Rabbanî, diåeri ise ñeytanî olmuñtur.
„Rabbanî“ demek, Rabb’e mahsus; Rabb’ülâlemin’e mahsus
bir idare ñeklidir. Bunun bir ismi de „Ælahî“dir; Allah idaresidir,
vahye dayanær; kaynaåænæ vahiyden alær; semavidir, semadan
gelir. Bütün peygamberler bu idare ñeklini tebliå etmiñlerdir
ve bütün semavî kitaplar bu idarî ñeklin kaynaklaræ ve yazælæ
metinleridir. Ve nihayet bu idare ñeklinin mâruf ve meñhur
bir ismi vardær ki, o da „Ñeriat“tær.
Özelliåi:
Ñeriat’æn özelliklerinden biri de her devirde insanoåluna hitab
etmesi, ihtiyacænæ karñælamasæ ve aynæ zamanda onun için
biçilmiñ bir kaftan olmasædær. Zira; her devirdeki Ñeriat sistemi,
Allah’æn ñañmaz ilmine ve sonsuz kudretine dayanmakta,
feyz ve bereketini ondan almaktadær.
Kur’an ñöyle der:
„Gerçekten Tevrat’æ biz indirdik, onda yol gösterme ve
nur vardær. Æslam’a teslim olmuñ peygamberler, onunla
yahudilere hüküm verirlerdi, kendilerini Rabb’lerine
vermiñ zahidler (abidler, veliler, ñeyhler) ve alimler de
Allah’æn kitabænæ korumakla (muhafæzlæåænæ yapmakla)
görevlendirildiklerinden (onunla hüküm verirlerdi) ve
onu gözleyip ñahidliåini yaparlardæ. (Ey hâkimler!) O
halde insanlardan korkmayæn, benden korkun ve benim
ayetlerimi az paraya satmayæn (dini dünya ile
deåiñtirmeyin)! Kim Allah’æn indirdiåi hükümlerle
hükmetmezse onlar kâfirlerin ta kendisidir.“ (Maide, 44)
„Æncil’in sahipleri, Allah’æn onda indirdiåiyle
hükmetsinler. Kim Allah’æn indirdiåiyle hükmetmezse
iñte onlar yoldan çækmæñlardær.“ (Maide, 47)
„Sana da kendinden önceki kitablaræ doårulayæcæ ve
onlaræ kollayæp koruyucu olarak bu kitabæ hakla indirdik.
Onlaræn aralarænda Allah’æn indirdiåiyle hükmet ve sana
gelen hakikatlerden ayrælæp onlaræn keyiflerine uyma!
Sizden her biriniz için bir ñeriat ve bir yol belirledik.
Allah isteseydi, hepinizi bir ümmet yapardæ, fakat size
verdiklerinde sizi imtihan etmek istedi. Öyleyse hayær
iñlerine koñun, hepinizin dönüñü Allah’adær. O, size
ayrælæåa düñtüåünüz ñeylerin hakikatænæ haber verecektir.
Aralarænda Allah’æn indirdikleriyle hükmet, onlaræn
keyiflerine uyma ve onlaræn, Allah’æn indirdiåi ñeylerin
bir kæsmændan seni ñañærtmalarændan sakæn! Eåer
dönerlerse bil ki, Allah, bazæ günahlaræ yüzünden onlaræ

felakete uåratmak istiyordur. Zaten insanlardan çoåu,
yoldan çækmæñlardær. Yoksa cahiliyye hükmünü mu
aræyorlar? Æyice bilen bir toplum için Allah’tan daha güzel
hüküm veren kim olabilir?“ (Maide, 47-50)
Tefsir ve tahlili:
Maide Suresi’nden 44, 47, 48, 49 ve 50. ayetlerin meallerini
gördük. Ve bunlar, mevzumuzla, yani Kur’an’æn „Hâkimiyyetle“
daha doårusu ahkâm ayetleriyle ilgili yüzlercesinden sadece
bir Suresi´nin sadece birkaç ayetidir.
44. ayetde bañlæca yedi mesele vardær:
1- Tevrat da Allah tarafændan indirilip hidayet ve nur dolu bir
kitaptær.
2- Peygamberler onunla hüküm ve karar verdikleri gibi,
ulema ve evliya da onunla karar verirlerdi.
3- Keza ulema ve evliya (tarikat ñeyhleri) Tevrat’æn muhafæz
askerleri olduklaræ gibi, aynæ zamanda ihtiva ettiåi hüküm ve
kanunlaræn da doåruluåununun birer ñahidleridir.
4- Tebliåatænæ yaparken, ahkâmænæ anlatærken, muhafæzlæåænæ
ve ñahidliåini ifa ve icra ederken bañkasændan deåil, sadece
Allah’tan korkacaklar.
5- Makam ve maañlarænæ düñünerek ahkâm ayetlerini
ketmedip gizlemiyecekler.
6- Hâkimler ise ancak Allah’æn indirdikleriyle
hükmedeceklerdir.
7- Allah’æn indirdikleriyle deåil de bañka kanunlarla
hükmettikleri takdirde kâfir olacaklarænda ñüphe yoktur.
47. ayetde bañlæca iki mesele vardær:
1- Æncil ehlinin de kendi zamanlarænda mevcut olan
hükümlerle hükmetmeleri Allah’æn bir emri idi.
2- Allah’æn indirdikleriyle hükmetmiyenlerin aynæ zamanda
yoldan çækmæñ olacaklaræ muhakkaktær.
48, 49 ve 50. ayette bañlæca dört mesele var:
1- Kur’an aynæ zamanda kendinden önce gelen kitaplaræn
tastikcisi ve kollayæp koruyucusudur.
2- Müslümanlaræn Kur’an hükümleriye hükmetmeleri, bañka
herhangi bir sistemi tanæmamalaræ emredilmektedir. Zira
Kur’an’æn hükümleri hak, insanlaræn yaptæklaræ heva ve
hevesten ibarettir ve cahilâne ñeylerdir.
3- Kur’an’æn hükümleri bir bütündür; bir kæsmænæ ñeriat’tan,
bir kæsmænæ da insan yapæsæ kanunlardan almak da hem bir
fitnedir ve hem de felaket getirir ve neticede imtihan
kaybedilmiñ olur.
4- Beñer kanunlaræ cahiliyyet eseri olup onlaræ kabul ve tercih
etmek hem ahmaklæåæn bir eseri ve hem de kâfirliåin
danæñkasædær. Zira bunda ne var? Bunda Allah’a cehli veya
yalanæ isnad etme vardær.
Ælim adamlaræ:
Kur’an-æ Kerim ve onun getirdiåi din, aynæ zamanda
dünyanæn insaflæ ilim adamlarænæn ve hukukçularænæn takdirine
de mazhar olmuñtur:
1- Sava Paña: „Æslam Hukuk Nazariyyatæ“ adlæ eserinin 34.
sayfasænda Peygamberimiz’in, „Ey nas! Beni dinleyiniz ve
sözlerimi zihinlerinize hakkediniz. Size her ñeyi Allah’æn
emriyle bildirmiñ bulunuyorum. Size öyle bir kanun
bærakæyorum ki, ona sæmsækæ sarældækça asla dalalete
sapmæyacaksænæz. Size Allah’æn kitabænæ bærakæyorum...“
mealindeki hadis-i ñerif’i kaydettikten sonra diyor ki:
„Æslamiyet’te hak olan tek bir ñey vardær. O da dindir. Din,
insanæn halikæyla, devletiyle ve kendi neviyle mevcut
münasebetlerin hukukî esasiyyesini muhtevî umumi bir
tabirdir. Bu, ister itikatta, ister ibadette olsun ve isterse dünya
iñlerinde olsun...“
2- Æsviçreli meñhur Prof. Rogen, Æslam hukuku hakkændaki
takdirlerini ñu cümlelerle ifade etmektedir:
„Æslam hukuku beni hayrete düñürdü. Meåer ki, bu bir derya
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imiñ! Biraz genç iken bunlara muttali olmayæ ne kadar
isterdim. O vakit bunlaræ bütün dünya nazarænda tecessüm
ettirirdim.“ (Bedayi tercemesi, Av. Seniyyüddin’in önsözü)
3- Marmaduke Piktahall de ñöyle diyor:
„Halik'æn hukukuyle mahlukun hukuku, en mükemmel surette
ancak müslümanlæk tarafænda tarif edilmiñtir.“
4- Meñrutiyyet devrinde meclis toplanmæñ azænlæklaræn haklaræ
görüñülüyordu. Bir milletvekili: „Azænlæklara daha fazla hak
tanæmamæz lazæmdær...“ diyordu. Öteden bir Ermeni avukat söz
ister ve der ki: „Hayær! Siz bize Æslam’æn tanædæåæ hakkæn
tamamænæ verin, biz sizden fazla hak istemeyiz!..“
Æslam hukukunu yetersiz görenlerin saåær kulaklaræ çænlasæn!..
Æman ve küfür meselesi:
Æñte bu hikmete binaendir ki, ñeriat sistemiyle hüküm ve
karar verme imanæn gereåi, Æslam’da kalmanæn ñartæ sayælmæñtær.
Ve yine bu hikmete binaendir ki, ñeriat sistemini bærakæp da
bañka bañka sistemlerle hüküm ve karar verme kâfirliktir,
müñrikliktir, necesliktir.
Ñeytanî idareye gelince:
Rabbanî olmayan, ilham ve kaynaåænæ Allah’tan almayan,
tersine insan kafasæna dayanan, demokratik sistemler,
sosyalist sistemler, kemalist sistemler, laik sistemler ve daha
nice sistemlerin hepsi ñeytanî idarelerdir, taåut idarelerdir,
kâfir ve ñirk idarelerdir, müñrikleñme ve necisleñmedir. Tevbei nasuh ile tevbe etmeden ölürse cenazesi kælænmaz; bir
çukura atælær.
Ve netice:
Din bir bütündür; devletiyle, ibadet ve siyasetiyle bir
bütündür; Gelirken hukuk sistemini de beraberinde getirmiñtir;
Laik düzen Æslam’la baådañmadæåæ gibi, hiçbir semavî dinle
de baådañmamæñtær. Binaenaleyh, insan yapæsæ bir ñeyi ona
karæñtærmak ñirk, karæñtæranlar da müñrik olur. Zira ñeriat;
Rabbanî bir idaredir, diåer sistemler ise ñeytanî idarelerdir.
Ñeytanî idareler, Rabbanî idareye ne karæñtærælær ve ne de onun
yerini alær; biri iman esasæna dayanær, diåerleri ise ñirke ve
kâfirliåe götürür.
Ñirkin ve kâfirleñmenin sænæræ:
Ñemada da görüleceåi üzere, parti kurucularænæn ñirk ve
kâfirleñmesi tüzük yapæmændan, onlaræ seçenlerin ñirki ve
kâfirleñmesi ise, sandæk bañæna gidiñten itibaren bañlar. Parti
tüzüåünün ikinci maddesi ñöyle: „Partimiz mevcut anayasa
çerçevesi içerisinde kurulmuñtur...“ Partiler Kanunu’nun 4.
maddesi ise ñöyle: „Partiler, Atatürk ilke ve inkælablaræ
doårultusunda çalæñær.“
Ñeriat’æ red ve inkâr:
Gerek mevcut anayasa ve gerekse Atatürk ilke ve
inkælablaræ, birer taåut olup ñeriat’æ, dini ve dolayæsæyle Kur’an’æ,
Allah ve Peygamber’i red ve inkâr etmekte, Allah kanunundan
ibaret ñeriat’a düñman kesilmekte, gelmesini isteyenleri
terörist saymakta ve en aåær cezalarla cezalandærmaktadær.
Böyle bir anayasaya göre ve „Æslam Dini“nin temeline (98)
dinamit yerleñtiren Selanikli Put Kemal’in kâfir ilke ve
inkælablaræna göre tüzük yazma, kurulan partinin sandæåæna
gitme insanæ kâfirleñtirip müñrik yapmaz mæ? Buna kim hayær
diyebilir? Æñte „Sur Duvaræ“næn saådan sola açælan kapæsæ bunu
göstermektedir. Demek oluyor ki, tüzük yazan kurucular,
sandæk bañæna giden seçmenler, bu hareketleriyle ñirk
kapæsændan ilk adæmlarænæ atmæñlar ve müñrik olmuñlardær.
Demokrasi ve sandæk:
„Dünyayæ Fesada Veren Æki Put“ bañlæåænæ tañæyan yazæyæ
bir daha dikkatle okuyun (Bu yazæ Beyyine 2’de yer almæñtær)!
Mevzumuzla alakalæ bir iki bölümünü alæyorum:
Demokrasi partileri ñöyle tarif eder: „Partiler,
demokrasinin vazgeçilmez unsurlarædær.“ Bu tarife göre,
partisiz bir demokrasi düñünmek mümkün deåildir. Keza;

partiler, günün taåutî sistemi olan demokrasiyi ayakta tutan,
ona destek olan kuruluñlardær, sistemlerdir.
Æñte demokrasi ve iñte partiler! Anasæ Æslamî sisteme ters
düñerse, danasæ da elbette Æslamî sisteme ters düñecektir.
Demokrasi taåut olduåu gibi, partiler de birer taåuttur.
Demokratik sisteme göre, oy vermeye giden bir müslüman,
acaba oy sandæåæna oy pusulasæ mæ atæyor, yoksa iman
pusulasæ mæ? Æñte bunu tesbit etmek gerekir. Beraberce
muhasebesini yapalæm:
Demokrasi partilere dayanær; partiler de oy vermeye dayanær.
Mantækî bir kaide: „Öyle ise demokrasi oy vermeye
dayanær.“
Demokrasi; taåutî bir sistem, dolayæsæyle kâfir bir sistem
olduåuna göre, sandæk bañæna giden bir müslüman da taåutî
sistemi desteklemeye ve onu ayakta tutmaya gidiyor,
demektir.
„Küfre ræza küfürdür“ kaidesince sandæk bañæna giden bir
müslüman küfre ræzanæn da ötesinde ve üstünde bir küfür
sistemini oyu ile desteklemekte, onu ayakta tutmakta ve
yañatmaktadær. Bir müslümanæn sandæk bañæna gidiñiyle
demokrasiyi kazanmæñ olduåu muhakkaktær. Dönüñü ile
acaba iman pusulasænæ ve Rabb’inin ræzasænæ kaybetmiñ
olmasæn?!. Buna kim „Hayær!“ diyebilir?
Demek oluyor ki, bir insan hem komünist hem müslüman
olamæyacaåæ gibi, hem demokrat hem de müslüman olamaz!
Bir bañka ifade ile; demokrasiye oy verme demek, ñeriat’æ
reddetme demektir, daha açæk bir tabirle; demokrasiye
dolayæsæyle partiye „Evet“ demek, Æslam’a „Hayær“ demekten
ibarettir. Hangi hoca buna „Hayær! Öyle deåildir!“ diyebilir?
Çünkü, ister laik sistem olsun, ister demokratik sistem
olsun, neticede aynædær; ikisi de dini devletten ayærmaktær ve
din-devlet bütünlüåünü ortadan kaldærmaktær. Kanun koyma
yetkisini insanæn eline vermektir, dolayæsæyle Allah’æn emir ve
talimatænæ bir tarafa itmektir.
Ve netice:
Demokrasiye oy verme demek, ñeriat’æ reddetme demektir.
Bu ise, müñrik olma, kâfir olma, mürted olma demektir ki,
böylelerinin cenazeleri kælænmaz.
Hakkæ batæla karæñtærma:
Evet; hakkæ batæla karæñtærma da bir puttur. Ve insanæmæzæn
en çok aldandæåæ ve aldatældæåæ siyasî hatalardan biridir ve
belki de birincisidir. Ve bu aldanæñæn sebeplerinden biri de
bazæ noktalarda batælæn hakka çok benzemesidir. Kur’an ñöyle
der: „Bile bile hakkæ batæla bulayæp (karæñtæræp
renklendirmeyin: Batæla hakkæn rengini vermeyin, batælæ
hak, hakkæ batæl göstermeyin ve bu suretle) hakkæ
ketmetmeyin!“ (Bakara, 42)
Hakkæ batæla karæñtæran iki kuruluñ vardær. Bunlardan biri
Diyanet teñkilatæ diåeri de Refah Partisi. Aslænda bu iki kuruluñ
iç içedir ve birbirine benze-mektedirler. Ækisi de dini istismar
edip insanæmæzæn din duygularæna hitab etmekte, din adæna
dinsizliåe doåru, bilerek veya bilmeyerek, götürmektedirler.
Ñöyle ki:
a) Ækisi de putu ve putperestliåi korumaya söz vermiñler,
imza atmæñlar ve yemin etmiñlerdir. Biri görev alærken, diåeri
de tüzük hazærlarken!..
b) Bir taraftan dinden ve imandan bahsederken, diåer
taraftan da puta dua eder, takdir ve tebcilde bulunur, zaman
zaman saygæ duruñu yapar, zaman zaman Anætkabir’e giderler.
Ve bu suretle hakkæ batæla karæñtærmæñ ve bunlaræ meñrulañtærmæñ
olurlar.
c) Bir taraftan fotoåraf asmanæn günahlæåændan ve asælæ
yerlere meleklerin girmiyeceåinden, Peygamber’in
girmediåinden bahsederken veya bahsetme durumunda iken,
kendileri parti binalaræna, belediye binalaræna, müftülüklere,
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kurs binalaræna Ebu Cehil’in fotoårafænæ asar, orada oturur ve
Æslam’a hizmet ettiklerini iddia ederler. Bu da hakkæ batæla
karæñtærmadær.
d) Biz laikliåe karñæ deåiliz, zira laiklik din hürriyetinin
teminatædær; hâkimiyyet, kayætsæz ve ñartsæz milletindir; Atatürk
saå olsaydæ bizim partimizde yerini alærdæ; onun istediåi aåær
sanayiyi biz kurduk denirken, parti içi hocalardan da
Diyanet’te görevli hocalardan da ses çækmaz. Æñte bu da hakkæ
batæla karæñtærmanæn bir çeñididir.
e) Bir taraftan, „Bir kimse bir kavme benzerse o,
onlardandær“, „Sakal bærakmak sünnettir“ denirken, kravatlar
takælær, sakallar kesilir, kadænlaræn elleri sækælær. Bunlar da hakkæ
batæla karæñtærma deåil midir?
f) Æslam’æn yasak ettiåi, haram saydæåæ ve hatta küfür
addettiåi, tehlikeli gördüåü söz, fiil ve hareketler, hoñgörü ile
hafife alænær; „Kadænæn bañbakan olmasæ önemli deåil, hizmet
yapmasæ mühimdir“ denmesi; hoñgörü mevzuunda hutbeler
hazærlanæp minberlerden okunmasæ ve bu suretle modern
görünüp Milliyet Gazetesi köñeyazaræ Rüñtü Ñardaå’æn
takdirine mazhar olunmasæ ve böylelerini cüretlendirip,
„Æslamiyet’le hæristiyanlæåæn Æbrahim’in dininde birleñtirilmesi“
talebinde bulunmasæ da hakkæ batæla karæñtærmanæn bir bañka
örneåi deåil midir?
Æñte bu suallerin cevabænæ kim verecek? Diyanet hocalaræ
mæ veya ÑeyhülÝslam (!) Ali Yüksel’ler, Doåan’lar, Efe’ler,
Mezarcæ’lar, Coñar’lar gibi milletvekilleri (!) ve diåer parti içi
hocalar mæ veyahut da partinin üst kademesindeki lider ve
idareciler mi? Heyhat! Neden çünkü her iki grubun hoca ve
idarecilerini Kur’an Araf suresinde köpeklere, Cuma suresinde
de eñeklere benzetmektedir. Keza bunlar, hem dall ve hem
mudildirler; Diyanet, makam ve ünvanlaræyle, cübbe ve
saræklaræyle, parti ise, dibde-köñede de olsa „Biz Æslam
partisiyiz; Ñeriat’æ getireceåiz!..“ sözleriyle cemaatleri ve genç
dimaålaræ aldatmakta ve uyutmaktadærlar!..
Yerleri:
Bu iki grubun yeri de „Sur“ duvarænæn solundadær. Ya cevap
ya kabul! Sur duvaræ hakkænda Kur’an ñöyle der: „O gün
münafæk erkekler ve münafæk kadænlar, mü’minlere derler
ki; Ne olur bize bakæn da sizin nurunuzdan alalæm
(faydalanalæm)! Onlara: Arkanæza dönün de nur arayæn!
(Derken) aralaræna kapæsæ olan bir sur (duvar) çekilir ki,
iç tarafænda rahmet (cennet), dæñ tarafænda azab
(cehennem) vardær. (Münafæklar), onlara seslenir (ve derler
ki): Biz de sizinle beraber deåil miydik? (Mü’minler)
derler ki: Evet, ama siz kendi canlarænæza kötülük ettiniz
(gerçekleri söyliyenleri dinlemediniz, üstelik mü’minlerin
sürülmesini ve susturulmasænæ temenni ettiniz ve)
beklediniz ve ñüphe ettiniz. Kuruntular sizi aldattæ.
Allah’æn emri (ölüm) gelinceye kadar böyle hareket ettiniz.
O çok aldatæcæ ñeytan sizi Allah, bilhassa Allah’æn
hâkimiyyeti hakkænda aldattæ! Bugün artæk ne sizden (sizin
gibi münafæklardan) ve ne de inkâr eden kâfirlerden fidye
alænmaz! Varacaåænæz yer ateñtir. Size layæk olan odur.
Ve ne kötüdür o gidilecek yer!“ (Hadid, 13-15)
Halisâne tavsiyeler:
Ey Diyanet ve hocalaræ ve Ey Refah Partisi; hoca, idareci
ve seçmenleri! Sizlere sesleniyor ve diyorum ki:
1- Kur’an ayetlerine, Ñeriat’æn hükümlerine, ulemanæn
fetvalaræna kulak verin de dalalet ve ñirk yolunu bærakæp hakkæn
yolunu tutun ve tevbe-i nasuh ile tevbe edip tevbe kapæsændan
geri dönün, tekrar Ñeriat’a baålanæp, ona sahib çækarak, ona
sæmsækæ sarælæn, particiliåi ve partiye oy vermeyi terkedin ve
Kur’an ayetlerini, Ñeriat’æn hükümlerini açæk açæk tebliå edin
ve nihayet ihyasæ yapælan devletin „Tevhid“ bayraåæ altænda
toplanæn!

2- Mealini vereceåim ayet-i celile’nin üzerinde derin derin
düñünün ve geç kalmayæn! Aksi halde sizi iki felaket
beklemektedir: Ya kalbiniz kararæp pekleñir ya da ecel gelip
müñrik olarak ölür gidersiniz ve neticede sur duvarænæn sol
tarafænda kalæp, solaklarla birlikte Allah’æn gazabænæ ve
cehennemini boylarsænæz!..
Æñte ayet:
„Ænananlar için hâlâ vakit gelmedi mi ki, kalbleri
Allah’æn zikrine ve inen hakka (Ñeriat’a, Ñeriat’æn devlet
olmasæna) saygæ duyup teslim olsunlar ve bundan önce
kendilerine kitab verilmiñ, sonra (ha bugün, ha yaræn
derken) üzerlerinden uzun zaman geçmekle kalbleri
katælañmæñ, çoåu da yoldan çækmæñ olanlar gibi
olmasænlar?“ (Hadid, 16)
Ækinci not:
Bütün meselelerde ve hususiyle ñirk sænæræ hakkænda teñkilat
içi ve teñkilat dæñæ emir ve hocalara sesleniyor ve diyorum
ki, tüm yazælaræmæzda hata ve yanlæñ bulduåunuz bir cihet
varsa, hiç çekinmeden yazænæz, „Ve iñte bu yanlæñtær!..“ deyiniz
ve neñriyata intikal ettiriniz! Ve biliniz ki, bu sizin
vazetmenizden ve ders okutmanæzdan önce gelir ve buna
yerden göåe kadar hakkænæz vardær. Yok böyle deåil de dibdeköñede, ötede-beride konuñursanæz, gæybet olur, fesad olur,
fitne olur ve nihayet davaya ihanet ve hiyanet olur. Ve iñte
buna hakkænæz yoktur!..
Zira biz; Æslam’æn gerçeklerini tam bir cesaretle söylediåimiz
gibi, hatalæ bir beyanda bulunduåumuz takdirde sözümüzü
geri çeker, hatamæzæ tashih eder, hatærlatanlara da teñekkür
ederiz. Nitekim, „Hilâfet Devleti Bulunmaz Bir Nimettir!“
yazæmæzda „Bey’atsæz ölen cahiliyyet ölümüyle ölür!“
cümlesinin yorumunda „murdar ölür...“ tâbirini kullanmæñtæk.
Bir kardeñimiz bizi uyardæ ve dedi ki, „küfür üzere ölür“
demek caiz deåildir. Biz de kendisine „kaynak isteriz ve hatta
biz de bakalæm ve arañtærma yapalæm...“ demiñtik. Ve
aramæzda böyle bir konuñma geçmiñti. Sonra ben baktæm; o
arkadañæn dediåinin doåru olduåunu gördüm ve kendisine de
bunu gazetede yazacaåæmæ söyledim. Hadisin ñarihleri ñöyle
ñerh ediyorlar:
„Cahiliyyet ölümü üzere ölür demek, küfür üzere ölür
demek deåildir; baåi olur, âsi olur, dâlalet üzere ölür;
cahiliyyet devrinde olduåu gibi emirsiz, talimatsæz; bir
bañka ifade ile, kendi aralarænda insafla ve intisafla itaat
olunan bir imam bulunmaksæzæn, demektir. Ve daha bañka
bir tâbirle; Bir kimse zamanænæn imamænæ tanæmazsa ve
onun emanænæn gölgesine girmezse, iñte o cahilî bir
hayatla yañadæåæ gibi ölürken de cahilî bir ölümle ölür“
demektir. (Hañiyetül Kesteli Ala Ñerhilakaid; Ñerh-i
Ñerhilakaid li-Ramazan Efendi)
Ve nihayet:
Gayemiz hakkæ ihkak, adaleti tesisdir. Yoksa batælæn etrafænda
kitleleri toplamak veya onlaræn sempatilerini kazanmak
deåildir. Tek kelime ile Hakk’æn ræzasænæ kazanmaktær!
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