Cemaleddin Hocaoålu (Kaplan):

HÆZBULLAH VE HÆZBÜÑÑEYTAN
Demokrasi:
Demokrasi felsefesi, eski Yunan düñüncesine dayanær.
Fransæz büyük ihtilali ise demokrasiyi bir sistem halinde
dünyanæn gündemine getirmiñtir.
Parti:
Parti ise, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarændandær.
Görüldüåü üzere, demokrasi de parti de kaynaåænæ insan
kafasændan alær ve küfrî bir menñeåe dayanær.
Demokrasi ve Ñeriat:
„Æslam ve Demokrasi“ bañlæåænæ tañæyan yazæmæzda da
görüleceåi üzere demokrasi ile Æslam dinini baådañtærmak
mümkün deåildir. Çünkü Æslam, Æslam’dær; demokrasi de
demokrasidir. Menñe ve kaynaklaræ farklæ olmanæn zorunlu
kældæåæ bir neticedir ki, biri „Hakk idaresi, hakkæn idaresi“,
diåeri de halk idaresi; dolayæsæyle birbirine zæd ve düñman iki
sistem; birinin „Evet“ dediåine diåeri „Hayær“ der; birinin
bulunduåu yerde diåeri bulunamaz. Ve netice itibariyle ñunu
söyliyebiliriz: Bir insan, nasæl hem komünist hem müslüman
olamazsa, bir müslüman da hem demokrat hem müslüman
olamaz!..
O halde demokrasi ile Ñeriat’æ baådañtærmak mümkün
deåildir.
Parti ve Ñeriat:
Partinin anasæ demokrasi olduåuna ve parti aynæ zamanda
demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru bulunduåuna göre, bir
insan hem müslüman hem partici olamaz!..
O halde:
Parti ile Æslam dinini ve Æslam Ñeriat’ænæ baådañtærmak
mümkün deåildir.
Hizb:
Hizb kelimesi, Kur’an’da 18 yerde geçer. „Hizb“ kelimesinin
cemi sæåasæ „Ahzab“dær. Lügat manasæ ise: Ænsanlardan bir
bölüm, bir taife demektir; kiñinin hizbi demek, onun ashabæ
ve arkadañlaræ demektir; Kur’an’æn cüzlerinden her birine de
„Hizb“ denir (yani bir cüz, beñer sayfadan dörde ayrælær ve
bunlardan her birine „Hizb“ ismi verilir. Kur’an-i Kerim, otuz
cüz olduåuna göre, yüz yirmi hizibten ibarettir); Ayræca
peygamberlerle savañmak üzere bir araya gelen taifeye de
„Ahzab“ denir. (Muhtaru’s-Sæhah)
Ænsanlardan bir cemaata; kalbleri ve amelleri ñekillenen her
kavim. „Hizb“ kelimesinin cemi sæåasæna „Ahzab“ denir; kiñinin
kendi fikrinde olan askerleri ve ashabæ, demektir; Kur’an’æn
bir cüz’üne de „Hizb“ denir ve saire. (Müncid)
Hizb: Cemaat, tâife, sahib demektir; Kiñinin hizbi demek,
onun ashabæ demektir; Kur’an’æn cüzlerinden (her beñ sayfasæ)
hizib ismini alær; Peygamberlere karñæ savañmak üzere bir
araya gelen taife, demektir... (Ahter-i Kebir)
Lügâvî bu izahlara göre, „Hizb“ kelimesini Türkçe’de
topluluk, cemaat, taife, grup, færka, parça, özel fikre sahib
bölüm, özel vasfa sahib asker, ordu, muhafæz ordusu gibi
kelimelerle ifade edebiliriz. Ve netice itibariyle diyebiliriz ki,
özel ve hususî vasfa sahib, diåer insanlardan ayrælan bir
bölüm, bir cüz ve bir parça... Ve bu itibarladær ki, batæ dilinde

„Parti, partay“ kelimeleri yerine bazæ ülkelerde „Hizb“
kelimesini kullanmæñlardær. Yani partiye hizib demiñlerdir.
Hizbullah ve hizbüññeytan:
„Hizbullah ve hizbüññeytan“ tabirleri birer Kur’anî
ifadelerdir. Kur’an; insanlaræ, iman nokta-i nazarændan, dil ile
kalbin birbirine uyup uymamasæ bakæmændan üç færkaya, üç
taifeye, üç hizbe ayærmæñtær: Mü’min, kâfir, münafæk. Diliyle
de kalbiyle de inanæyorsa „Mü’min“, diliyle de kalbiyle de inkâr
ediyorsa „Kâfir“, kalbiyle inanmadæåæ halde diliyle ikrar ve
kabul ettiåini söyliyorsa „Münafæk“ ismini alær. Æñte bu noktadan
hareketle:
„Hizbüññeytan“ ikidir: Kâfir ve münafæk; „Hizbullah“ birdir:
Mü’min.
Mü’min ve münafæk kargañalæåæ:
Mü’min olsun, kâfir olsun belli; bilinen ve anlañælmasæ kolay
olan kimselerdir. Fakat „Münafæk“ kiñileri seçmede, bunlaræ
mü’minlerden ayært etmede zorluk vardær, birbirine karæñtærma
vardær. Hz. Ömer bile kendi hakkænda tereddüdünü gidermek
üzere, münafæklaræn listesi elinde bulunan Hz. Huzeyfe’ye
(ki Peygamber (s.a.v.) ona listeyi yazdærmæñtæ): „Ya Huzeyfe:
Benim ismim o listede var mæ?“ diye sormuñtu. O da, „Hayær!“
demiñti.
Evet; münafæklæk, illa da Kur’an’æn ve Ñeriat’æn tümünü kalben inkâr etmekten ibaret deåildir; Ñeriat’æn bir cüz’ünü kabul
etmemesi veya Kur’an’dan ve Ñeriat’tan olmayan bir ñeyi,
Kur’an’danmæñ, Ñeriat’tanmæñ gibi göstermesi veya küfür
sözlerden birini söylemesi, yazmasæ veya yapmasæ da
kendisini münafæk yapar ve münafæklaræn listesine girer. Æñte
bu noktada bir çok müslümanæn ayaklaræ kaymaktadær. O halde
müslümanæmæz Ömer misali, son derece dikkatli olmasæ
gerekir.
Æñte gördünüz: Demokrasinin de ve onun vazgeçilmez
unsurlarændan biri olan partinin de Æslam’a ters düñtüklerini,
Æslam’la çatæñma ve mücadele halinde olduklarænæ ve bir
müslümanæn hem müslüman hem demokrat, hem müslüman
hem de partici olamæyacaåænæ tariflerinden de anladænæz.
Binaenaleyh, bir müslüman nasæl olur da partiyi savunur,
Æslam’da parti vardær, der; kendisini Hizbullah sayar?
Demokrasi ve Ñeriat:
Meselenin daha iyi anlañælmasæna binaen yazæmæzæn baña
doåru olan kæsmæna dönüyor ve diyoruz ki:
Demokrasi; halk idaresi olup hâkimiyyetini milletten alær,
ilahî vahyin siyasetini red ve inkâr eder; Ñeriat ise, hak idaresi
olup hâkimiyyetini Allah’tan alær. O halde demokrasi Ñeriat
deåildir. Binaenaleyh, demokratlar „Hizbullah“ olamazlar.
2- Parti ve Ñeriat:
Parti; keza, halk idaresi olup, hâkimiyyetini milletten alan
ve demokrasinin vazgeçilmez unsurlarændan olan bir
metoddur. Ñeriat ise Allah kanunudur. Öyle ise parti Ñeriat
deåildir ve dolayæsæyla partici „Hizbullah’’ olamaz.
3- Hizbullah’æn, yani Allah askerlerinin hayatænda küfre ve
kâfire saygæ duruñu yoktur. O halde küfre ve kâfire saygæ
duruñu yapanlar „Hizbullah“ olamazlar.
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4- Hizbullah’æn tüzüåünde „Küfür anayasasæ çerçevesi“
yoktur. O halde küfür „Anayasasæ çerçevesinde faaliyet
gösterir...“ sözünü yazanlar „Hizbullah“ olamazlar.
5- Hizbullah’æn tüzüåünde Atatürk ilke ve kanunlarænæ koruma
ve o istikamette çalæñma ifadesi yoktur. Öyle ise; bu ifadeye
yer verenler „Hizbullah“ olamazlar.
6- Hizbullah’æn tüzüåünde 2820 sayælæ kanuna göre, yani
partiler kanununa göre çalæñma yoktur. Öyle ise; tüzüklerinde
buna yer verenler „Hizbullah“ olamazlar.
7- Hizbullah’æn oturduåu binalarda putun resmi yoktur. Öyle
ise putun resminin asælmæñ olduåu binalarda oturanlar
„Hizbullah“ olamazlar.
8- Hizbullah’æn liderinde sakal kesme ve bañ açæk gezme
yoktur. Öyle ise sakal kesen ve bañ açæk gezen bir liderin
arkasændan gidenler „Hizbullah“ olamazlar.
9- Hizbullah’æn lideri kadænlara el öptürmez. Öyle ise; kadænlara
el öptüren bir lidere sahip olanlar „Hizbullah’’ olamazlar.
10- Hizbullahî müslümanlaræn toplantælarænda alkæñ yoktur.
O halde toplantælarænda alkæñ olanlar „Hizbullah“ olamazlar.
11- Hizbullah cemaatinden, gerekirse putun önünde secde
ederim, diyen veya gerekirse papaz elbisesi giymeye de
hazæræm, sözlerini söyleyen çækmaz. O halde bu sözleri
söyleyenler „Hizbullah“ olamazlar.
12- Hizbullah; T.C.’nin kürsüsünde kâfir anayasayæ ve kâfir
ilke ve inkilaplaræ koruyacaåæna yemin etmez. O halde böyle
bir yemini yapanlar „Hizbullah“ olamazlar.
13- T.C. kemalist anayasasæna göre kurulan bütün partiler
hizbüññeytandær. Çünkü kemalist anayasa ñeytanîdir.
14- Hizbullah, Allah’tan bañkasænæn ismi üzerine yemin
edemez. O halde Allah’tan bañkasænæn üzerine yemin edenler
„Hizbullah“ olamazlar.
15- Hizbullah, putun timsalinin asælæ olduåu bir mecliste ne
oturur, ne de demokrasi usulüne göre çalæñmaz ve icraat
yapmaz. O halde böyle yerlerde oturanlar ve çalæñanlar
„Hizbullah“ olamazlar.
NOT: Hizbullah bilir ve inanær ki; hayat tehlikesi (yani ölüm
veya bir uzvunun kesilme tehlikesi) olmadæktan sonra, bu
küfür sözlerden herhangi birini söylemeye, yazmaya veya
yapmaya ruhsat yoktur. Ve yine hizbullah bilir ve inanær ki,
iyi niyyetle de olsa, (hatta ben, devlet kuracaåæm, Ñeriat’æ
hayata hâkim kælacaåæm niyyetiyle de olsa), küfür sözler
mübah, haramlar helal olmaz. Mesela: Partiyi ister parti olarak
kullansæn, isterse alet olarak kullansæn hüküm deåiñmez. Æñte
particilerin, hususiyle Refahçælar’æn yanældæklaræ nokta burasædær.
Ve çünkü hizbullah bilir ve inanær ki; iyi niyyetler, Ñeriat’æn
kabul etmediåi bir ñeyin mahiyet ve hükmünü deåiñtirmez,
ikrah-i mülci ve harp hali müstesna!
Türkiye’deki partiler ve hizbullah:
Görüldüåü üzere „Hizbullah“da, yukaræda zikredilen onbeñ
maddeden hiç biri yoktur. Türkiye’deki partilerde ise bunlaræn
hepsi vardær. O halde Türkiye’deki partiler ve hususiyle
hizbullah iddiasænda bulunan ve Ñeriat’æ hâkim kælacaåæz diye
yola çækan, dini istismar ederek insanæmæzæ ñañærtan partiler
ve mensublaræ „Hizbullah“ olamazlar.
Hizbullah bilir ve inanær ki, kendisinin, yukaræda zikri geçen
onbeñ maddeyi irtikâb etmesi ñöyle dursun, en yakænlaræ da
olsa bunlaræ yapanlaræ ve yerine getirme zilletine düñenleri
asla sevmez ve sevemez ve hele hele böylelerine oy verip
baña geçiremez. Ve bu, onun iman ve irfaniyle baådañmaz
ve baådañamaz.

Ve yine hizbullah bilir ve inanær ki, Æslam’æn devletine
gitmenin tek yolu vardær. O da Peygamber (s.a.v.)’in yolu ve
metodudur. Bu yolu ve bu metodu takib eden tek bir kuruluñ
vardær. O da „Æslamî Cemaatler Birliåi“ ismini alan
kuruluñtur.
Yazæmæzæ, Mücadele Suresi´nin son sayfalarænda yer alan
ve hizbüññeytan’dan ibaret münafæklar ile, hizbullahî
müslümanlaræ tasvir ve tavsif eden ayet-i kerime’lerin
mealleriyle bitirelim:
„Allah’æn kendilerine gazap ettiåi bir topluluåu dost
edinen (münafæk)laræ görmedin mi? Onlar sizden de
deåildir, onlardan da deåildir. Kendileri bildikleri halde
(mü’miniz diye de) yalan yere yemin ederler.
Allah, onlar için ñiddetli bir azap hazærladæ. Doårusu
onlaræn iñledikleri ne kötüdür.
Onlar (müslümanæz diye) yeminlerini kalkan yapæp da
(mü’minleri) Allah yolundan çevirdiler. Æñte onlar için,
rezil edici bir azap vardær.
Onlaræn ne mallaræ ne de evlatlaræ, Allah(‘æn azabæn)dan
hiç bir ñeyi kendilerinden uzaklañtæramaz. Onlar ateñ
ehlidirler. Onlar orada ebedî kalacaklardær.
Allah onlaræn hepsini tekrar dirilttiåi gün, size (yalan
yere) yemin ettikleri gibi O’na da (mü’miniz diye) yemin
edecekler ve hakikaten onlar birñey üzerinde olduklarænæ
(bu yemini kendilerine bir fayda vereceåini) sanærlar.
Haberiniz olsun ki, onlar, yalancælaræn ta kendileridir.
Ñeytan onlaræ kaplamæñ da Allah’æ anmayæ onlara
unutturmuñ. Bunlar, ñeytanæn taraftarlarædær. Æyi bilin ki,
ñeytanæn taraftarlaræ, hüsrana uårayanlaræn ta kendileridir.
Allah ve Resulü(‘nün hükümleri)ne karñæ gelen (ve onlaræ
beåenmeyen)ler, iñte onlar, en alçaklar arasændadærlar.
Allah (ñöyle) yazmæñtær: „Andolsun ki, hem ben galip
geleceåim, hem de Peygamber’im.“ Süphesiz Allah, çok
kuvvetlidir, mutlak galiptir.
Allah’a ve ahiret gününe (gerçekten) iman eden hiç bir
kavmin; Allah ve Resulü(‘nün hükümleri)ne karñæ gelen
(ve onlaræ beåenmeyen), kimselerle dostluk ettiklerini
bulamazsæn (onlaræ sevip saymazlar). Æsterse onlar
babalaræ veya oåullaræ veya kardeñleri veya soy soplaræ
olsunlar. Æñte o (Allah ve Peygamber düñmanlarænæ
sevmeye)nler, o kimselerdir ki, Allah kalplerine imanæ
yazmæñ ve onlaræ kendinden bir ruh ile (kalp nuru ve
hakta sebat ile) desteklemiñtir. Onlaræ, içlerinde ebedî
kalmak üzere altlarændan ærmaklar akan cennetlere
sokacaktær. Allah onlardan razæ olmuñ, onlar da O’ndan
razæ olmuñlardær. Æñte bunlar Allah taraftarædær. Haberiniz
olsun ki, hakikaten Allah taraftarlaræ, kurtuluñ ve saadete
erenlerin ta kendileridir.“ (Mücadele, 14-21)
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