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

ÆKÆ ÑEY ARASINDA TERCÆH
Besmele, hamdele ve salveleden sonra, Kur’an ñöyle gösteriyor: Biri rahmet, biri gazab! Æki netice bildiriyor:
der:
Biri kazanma, biri de kaybetme!..
„Ey mü’minler! Eåer imana karñæ küfrü seviyorlarsa
Müslüman! Æñte tam kritik biæ noktada bulunuyorsun!
babalarænæzæ ve kardeñlerinizi veliler edinmeyin!“ Bu nokta her an seninle karñæ karñæya! Attæåæn her adæm
(Tevbe, 23)
bununla ilgili; Terazinin kefelerinden biri aåær basæyor!
„De ki; eåer babalarænæz, oåullarænæz, kardeñleriniz, Ama hangisi?!. Dikkat et! Dünya mæ, ahiret mi? Babahanæmlarænæz, hæsæm ve akrabalarænæz, kazandæåænæz evlat mæ, yoksa Allah ve Peygamber’i mi?!. Melekler
mallar, düñmesinden korktuåunuz ticaret, yazæyor, fotoåraflar çekiyor! Saådan mæ, soldan mæ?
hoñlandæåænæz evler, size Allah’tan, Peygam- Günler geçiyor! Kârdan mæ zarar mæ?!.
ber’inden ve Allah yolunda cihad etmekten daha
Ey insanoålu! Önüne bir tablo çizdim: Çifte kutuplu,
sevgili ise, o halde Allah’æn (azab) emri gelinceye iki planlæ; ya önde ya arkada!
kadar gözetleyin (bañænæza gelecekleri göreÑimdi ikili örnekleri særalayalæm:
ceksiniz)! Allah, yolundan çækmæñ topluluåu doåru
1- Namaza davet; Vakit gelmiñ, çækmak üzere! Æñin
yola hidayet etmez.“
bañændasæn, mühim bir iñ:
Müslüman! Æñte tam kritik bir Ticarethâne veya pazarda
(Tevbe, 24)
Okuyacaåænæz bu yazæyæ,
para akæyor su gibi, müñteriler
noktada bulunuyorsun! Bu
iñte bu ayet-i kerime’lerin
kuyrukta, namaz geçti
nokta her an seninle karñæ
æñæåæ altænda ve etrafænda
geçecek! Kritik bir nokta: Ya
okuyacaksænæz!..
para, ya edâ! Bir tarafta
karñæya! Attæåæn her adæm
Ey müslüman! Kritik bir
„Namaz geçiyor, namazænæ
bununla ilgili; terazinin
noktadasæn, iki ñeyden birini
kæl!..“ ñeklindeki ilahî ferman
kefelerinden biri aåær basæyor! tekrar edip dururken, diåer
seçeceksin; Æki ñeyden
birini alæp, yeri ve zamanæ
taraftan da nefis, „Færsat bu
Ama hangisi?!. Dikkat et!
geldiåinde diåerini terk
müñterileri kaçærma,
Dünya mæ ahiret mi? Baba-evlat færsattær;
edeceksin, ikisinden birinin
namazæ kaza da edersin!..“
mæ? Yoksa Allah ve
yanænda ve safænda yer
ñeklindeki vesvese ve æåva!
alacaksæn!.. Bunlardan biri
Çetin bir imtihan! Tercih sana
Peygamber’i mi?!. Melekler
dünya diåeri ahirettir,
ait! Ya Allah sevgisi ya nefis
yazæyor,
fotoåraflar
çekiyor!
bunlardan birileri baba ve
ihtirasæ; Ya nefse kul, ya
Saådan mæ soldan mæ? Günler Rabb’e kul! Ya gazab ya
kardeñler, diåeri de
mü’minlerdir; Bunlardan
geçiyor! Kârdan mæ zarar mæ?!. rahmet!..
birileri akraba, soy ve sop,
2- Yine kritik bir nokta, bir
hanæm ve evlat, diåerleri de Allah ve Peygamber’i; tercih meselesi daha; Hangisinden yana olacaksæn?
Bunlardan biri mal-mülk, servet-masa, diåerleri de Ækisinin de tehlikeli taraflaræ var! Küfür ve kemalist
cennet ve nimetleri; Bunlardan biri dünya ve dünyalæk devletten yana olursan ve o safta yerini alærsan, kimse
sevgisi, diåeri de Allah sevgisi ve Peygamber añkæ; senin kælæna bile dokunmaz; Mal da senin can da senin;
Bunlardan biri kolaylæklar içinde rahat günler geçirme, Rejim senden memnun, devlet senden memnun! Ama,
diåeri de tehlikelerle karñæ karñæya gelmekten ibaret olan ötesi cehennemdir! Kur’an anayasasændan, Æslam
cihad; Ve nihayet bunlardan biri küfür ve küfrü üstün devletinden yana olduåun takdirde pasaport tehlikeye
görenler, diåeri de iman ve iman ehlidir!..
düñer, mal ve can korkusu kendini gösterir. Yani saldærælar
Æñte; sen böyle bir noktadasæn! Ya o, ya da bu!.. Ækisine bañlar; bütün bir küfür dünyasæ karñænda! Üstelik, baban
birden „Evet“ veya „Hayær“ demen mümkün deåil! Bir ve akrabalaræn da sana karñæ, seni davandan
tercih meselesi! Ya menfisini kabul edip dünya ve vazgeçirmek istiyorlar ve, „Gel oålum! Devletle, siyasetle
ahirette hüsrana (ziyana) uårayacaksæn ya da müsbetini uårañma! Senin neyine kalmæñ? Æñte devlet, iñte
kabul edip dünya ve ahiretini mâmur edeceksin! Ya anayasa! Sen bize bak! Biz devletten yanayæz, Atatürk
nefsin beåendiåini seçip dünyayæ zindan, ahiretini zehir kurdu bu Cumhuriyet’i, size emanet etti ve o, memleketi
edeceksin; Ya da Rabb’inin beåendiåini seçip dünyayæ düñmandan kurtardæ. Biz bunlara karñæ çækamayæz. Bunlar
mâmur, ahiretini mesut edeceksin!
bizlerden daha iyi bilirler memleket meselelerini, görmüñ
Æñte Tevbe Suresi’nin iki ayeti: 23 ve 24; Æki cepheli bir geçirmiñ insanlardær. Camilerin kapælaræ arkasæna kadar
sahne sergiliyor: Biri cennet, biri de cehennem! Æki yol açæktær. Namaz kælana bir ñey diyorlar mæ? Namazæna
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niyazæna karæñan mæ var?!. Yap ibadetini, kimsenin
etlisine-sütlüsüne karæñma! Ve nihayet sözün kæsasæ: Biz
devletten yanayæz, devletimize toz kondurmayæz! Bizim
devletimiz Türkiye Cumhuriyeti’dir; Annen ve
kardeñlerin, bütün soy ve sopumuz da böyle inanmakta
ve böyle düñünmektedirler. Her halde onlar da devlet
iñlerini bizden iyi bilirler!.. Ya bizim gibi düñünürsün, ya
da dünyayæ bañæna yækaræz ve yæktæræræz; Hapishaneleri
boylarsæn, dünyan zehir olur!..’’
3- Æñte sen, Ey Genç! Böyle bir manzara ile karñæ
karñæyasæn; Nokta çok kritik! Ya babana „Evet!“, Rabb’ine
„Hayær!“ diyeceksin, ya da bunun tersini yapacaksæn! Ya
babanæn dediåi yola gidip küfrün ve kemalistlerin
yanænda yerini alacaksæn, ya da Rabb’inin Kitab’æna,
Peygamber ’inin Sünnet’ine kulak verip küfrün
karñæsænda, müslümanlaræn safænda yerini alacaksæn! Ya
o, ya da o! Tercih sana düñüyor ve iki zæt netice: Ya
rahmet ya da gazab, ya cennet ya da cehennem!..
4- Cephe iki: Æman-küfür:
Æki ordu savañ halinde: Biri, küfür adæna imanæ yækmak,
diåeri de iman adæna küfre karñæ çækmak; Biri küfür
rejimini korumak, diåeri ise, Æslam devletini korumak
veya kurmak! Birinin anayasasæ kâfir bir anayasa,
diåerininki ise Kur’an! Æñin garib tarafæ, küfrün hüküm
sürdüåü yer vatan topraklaræ ve daha garibi bu topraklar
üzeri de senin yerin ve yurdun! Annen ve baban da
hep küfrün safænda yerlerini almæñlar, onlaræn davulunu
çalæyorlar. Üstelik kardeñlerin de bu ordunun eri ve
kurmaylaræ! Öbür tarafta ise ne yer ne de yurt, ne anne
ne de baba! Fakat ordu mü’min ve muvahhid, hizbullahî
müslümanlar; Devlet Æslam, anayasa Kur’an!..
Elhasæl: Bir tarafta iman ve Æslam yolunda, Æslam’æn
devlet olmasæ yolunda, diåer tarafta ise, küfür ve küfrün
hâkim olmasæ, taåut rejiminin (kemalist rejimin), put
düzeninin ayakta durmasæ yolunda bir savañ! Manzara
bu! Son derece kritik ve hassas bir nokta!.. Tercih sende!
Senin, iman ve Tevhid ehli olarak, „Hâkimiyyet
kayætsæz ve ñartsæz Allah’ændær!“ diyerek yerin ve safæn
elbette iman ve Æslam cephesi olacaktær. Taåutlara, put
rejimi ile yanyana, safsaf olamazsæn! Velev ki, annen
ve baban, hæsæm ve akraban bu cephede olsa da! Yani,
iman ve Tevhid baåæ kan baåæna mutlaka galip gelecektir
ve gelmelidir! Bu mevzuda „Vatan, bayrak, Sakarya!..“
bahis mevzuu deåildir.
Mezara girdiåinde senden bunlar sorulmayacak! Senden iman, Æslam ve Æslam’æn devleti sorulacaktær. Ayræca
bilmelisin ki, küfrün safænda yer alæp çarpæñanlaræn
ñehidlikten nasipleri yoktur. Velev ki, biz de müslümanæz
deseler de, hatta namaz kælsalar da!..
Tarihten misaller:
Bedir Savañæ’næ bir düñünün! Baba ve evlatlaræn bir kæsmæ
Peygamber (s.a.v.) yanænda ve safænda yer alærken, bir
kæsmæ da Ebu Cehiller’in yanænda ve safænda yer
almæñlardær. Bunlardan biri de Hz. Ebu Bekir’le oålu
Abdurrahman’dær. Baba Peygamber safænda, oåul ise
Ebu Cehil ordusunda! Manzara bu! Çok garip!..

Hz. Ebu Bekir kælæcænæ çekerek, müslümanlara meydan
okuyan oålunun üzerine yürümüñtür. Bunu gören oåul,
babasænæn iman heybeti karñæsænda duramaz, Kelime-i
Ñehadet getirip, teslim olur. Bu esnada baba ile oåul
arasænda ñu konuñma geçer: Oåul:
-Baba! Ñayet ben müslüman olup teslim olmasaydæm
da savañsaydæk ve ben seni alt etseydim, sana karñæ
olan hürmetim seni öldürmeye mani olacaktæ. Ya sen
beni alt etseydin, acaba evlat ñefkati beni öldürülmekten
alækoyacak mæ idi?!. Baba:
-Hayær! Ya Abdurrahman! Allah’a yemin ederim ki, ñayet
sen müslüman olup teslim olmasaydæn, seni bu kælæcæmla
parça parça ederdim de of-aman bile demezdim!..
Æñte iman, iñte Æslam’æn savañ anlayæñæ!.. Ve hangi
safta
yer
alacaåænæzæ
iñte
buna
göre
deåerlendireceksiniz! Babamæzæn yerini aldæåæ safta deåil,
Kur’an’æn anayasa olmasæ için savañan tarafæ sorup o
safta yerinizi alacaksænæz!
Ve iñte; „Savañan iki ordunun hangisinde yer
alacaåæz?“ ñeklindeki bir suale verilecek tek cevap
vardær: O da hangisinin niyyeti saålam (yani Allah’æn
ræzasænæ kastederek ve Allah’æn emri olduåuna inanarak),
Ñeriat’a baålæ, Ñeriat’æ seven, Kur’an’æn anayasa, Æslam’æn
devlet olmasænæ candan arzu eden, bu yolda ñehid
olmayæ cana minnet bilen tarafæn yanænda ve safænda
yerimizi alacaåæz.
Ñeriat’æ reddeden, Ñeriat’a düñman olan, Ñeriat’æn
kanun, Kur’an’æn devlet olmasænæ istemeyen, hatta karñæ
çækan bir ordunun yanænda asla yer alamayæz, safænda
yerini alæp savañamayæz. Velev ki, kendi milletinin, kendi
vatanænæn ordusu olsun, velev ki babasæ, kardeñleri bu
ordunun içinde de bulunsun!
Ve artæk sual ve cevabæ bu açædan deåerlendireceksiniz.
Ve bu açædan deåerlendirdiåiniz takdirde artæk kimsenin
bir ñey demeye hakkæ yoktur. Varsa cevap yazsæn, gazete
ve dergilerde neñretsin! Laf istemeyiz!..
Birkaç ayet mealiyle bitirelim:
„Æman etmiñ olanlar, Allah yolunda savañærlar;
Küfre sapmæñ olanlar da taåut uåruna savañærlar.
Ey müslümanlar! Siz ñeytanæn bu dostlaræyla
savañæn ve onlardan korkmayæn! Zira ñeytanæn hilesi
zayæftær.“ (Nisa, 76)
Ayræca yazænæn bañænda zikrettiåimiz Tevbe Suresi’nin
23. ve 24. ayetlerini tekrar okuyunuz!..
Allah’æn selamæ üzerinize olsun!
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