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

ÆNSANLARI KÂFÆRLEÑTÆREN

BAYRAMLAR
Nisa, 135-139 ayet-i celile’lerinin meal ve tahlilleri:
„Ey iman edenler! Allah’a, O’nun Resulü’ne ve
Resulü’ne indirdiåi Kitab’a (Kur’an’a) ve daha önce
indirdiåi kitaba iman edin! Kim de Allah’æ, meleklerini,
Kitab’larænæ, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr
ederse ñüphesiz ki, o uzak bir sapæklækla sapætmæñtær. Ama
o kimseler ki, iman edip sonra küfre saparlar, sonra yine
iman edip sonra yine küfre saparlar, sonra da küfürleri
artanlar var ya: Allah onlaræn günahlarænæ affetmiyeek ve
onlara hidayet yolunu göstermiyecektir. Münafæklaræ elim
bir azabla müjdele! Onlar ki, mü’minleri bærakæp da
kâfirlerin yanænda yer alær ve onlaræ dost ittihaz ederler.
Acaba bunlar onlaræn yanænda izzet ve ñeref mi aræyorlar?
Æzzet ise ancak Allah’a mahsustur. O, size Kitap’ta:
„Allah’æn ayetlerine küfredildiåini veya alay edildiåini
iñittiåiniz zaman, onlar bañka abir söze dalæncaya kadar
onlarla beraber oturmayæn! Sonra onlar gibi olursunuz.
Muhakkak Allah, münafæklaræ kâfirlerle bir araya getirip
toptan cehenneme dolduracaktær.“
Ayetlerin bir nebze tahlili:
1- Samimiyyet ve ihlas, imanda da muteberdir. Zira iman
temele inmeli ve gönülde kök salmalædær. Ki, bütün beden
yapæsænda meyvelerini versin de aåæzlaræ tatlælandærsæn. Yoksa
böyle olmayan iman dil ucuyla yapælmæñ bir görünüñten ibaret
kalmæñ olur ki, böyle olan iman, ne sahibini ve ne de
bañkasæna faydalæ olur! Æñte bu hikmete binaen olsa gerek
ki, Allah (c.c.) böylelerine yeniden iman etmelerini
emretmektedir.
2- Æmandan küfre, küfürden imana yön deåiñtirenlerin
durumu da çok korkunçtur. Bu kararsæzlæk (mesela: Camiden
Anætkabir’e, Anætkabir’den tekrar camiye...) gidip gelmeler
sahibine yar olmaz; ikinci veya üçüncü adæmda kapælar
kapanær, yollar kesilir; dolayæsæyla bir daha imana dönme ve
orada sebat etme artæk imkânsæz gibi olur. Allah korusun!
3- Böyleleri artæk münafæklañmæñtær. Dolayæsæyla mü’minlerle
alakalaræ kalmaz, kâfirlerle oturup kalkar, onlarla hopar, onlarla
zæplarlar; onlaræn her yaptæåæna takdirle bakar, hayat ölçülerini
bile onlardan alærlar! Ve nihayet haysiyet ve ñereflerinin onlaræ
taklit etmede ve onlara baålæ kalmada olduåuna inanærlar ve
nihayet, dünyada onlarla hañir ve neñir olduklaræ gibi, ahirette
de onlarla birlikte cehennemi boylarlar.
Onlar ve biz:
Æñte mevcut parti liderleri: Demirel’ler, Yælmaz’lar, Ænönü’ler,
Erbakan’lar, Türkeñ’ler, Ecevit’ler ve saire ve iñte biz! Bir
mukayese yapældæåænda kimin Anadolu insanænæ, yani
müslümanænæ, Hazreti Muhammed’in ümmetini temsile layæk
olduåunu göreceksiniz:
1- Ben Hafæz-æ Kelam’æm. Onlardan hiç biri deåil! Belki de
bir kæsmæ yüzünden okumasænæ bile bilmez!..
2- Ben on iki ilmi tahsil ettim; onlar ise bu ilimleri tahsil
etmiñ olmalaræ ñöyle dursun, isimlerini bile duymamæñlardær.
Binaenaleyh, bunlaræn gelip önce bu ilimleri tahsil etmeleri,
âmme hizmetlerine ehil olmalaræ için ñarttær. O halde

kendilerine düñen tevbe ve istiåfardan sonra gelip bize talebe
olmalaræ lazæmdær. Bu hususu bilhassa kendilerine iletin!
3- Cübbe giyerim. Onlar ise, giymezler.
4- Ben saræk baålaræm; Onlar ise hayatlarænda bile saræk
baåladæklaræ görülmemiñtir.
5- Benim kæravatæm yoktur; onlar ise kæravatsæz gezmezler.
6- Ben yakasæz gömlek giyerim; onlar ise kolalæ olmayan
gömleyi giymeye tenezzül bile etmezler.
7- Ben ñalvar giyerim; onlar ise buna tenezzül bile etmezler.
8- Benim sakalæm var; onlaræn yoktur! Üstelik her gün sakalæ
kazær ve günah iñlerler.
9- Benim saç trañæm sünnete uygundur; Onlarænki ise gayri müslimlerinkine benzemektedir.
10- Benim bæyæklaræm sünnete uygundur; onlarænki deåil.
Hatta bir kæsmænæn bæyæklaræ bile yoktur.
11- Benim tüzüåüm (düsturum) Kur’an’a uygundur. Onlarænki
ise taåuta uygundur.
12- Benim kuruluñum ve her hareketim fetvaya baålædær;
onlaræn kuruluñ ve hareketleri ise taåut anayasasæna
uygundur.
13- Benim metodum Kur’an’dær, ñeriat’tær ve Peygamberî
bir metoddur; vahye dayanær. Onlarænki ise demokrasiye,
partiye baålæ olup taåuta dayanær ve ñeytanî bir nizamdær.
14- Ben Dar’ün-Nedve’ye gitmediåim gibi, toplanæp
çalæñtæklaræ yerin Ebu Cehiller meclisi olduåuna inanæræm. Onlar
ise, girilmesi bile caiz olmayan böyle bir yerde oturup
çalæñærlar.
15- Ben sandæk bañæna gitmem; onlar ise, Æslam’la
baådañmæyan sandæåa girer ve çækarlar.
16- Ben kadænlara ne el öptürürüm, ne de onlarla el
sækæñtæræræm. Onlar ise, bu günahtan sakænmazlar ve herkesin
gözleri önünde bu hareketleri yapar ve adeta Æslam’æn bu
yasaåæyla alay ederler.
17- Ben fotoåraf asmam ve asmadæm; onlar ise, parti
binalaræna fotoåraf astæklaræ gibi, meclis toplantælarænda da
putun timsalinin önünde oturur, saygæ duruñu yapar, feyz ve
bereket almaya çalæñærlar ve nihayet meleklerden mahrum,
ñeytanlaræn cirit attæklaræ yerlerde hañrü neñir olurlar da
mahñerde de böyle yerlerde sakin olacaklarla beraber
bulunacaklarænæ düñünmezler bile!
18- Ben, Kur’an’æn æñæåæ altænda doåudaki hastalæåæ doåru
olarak teñhis etmiñ, ona göre tavær ve inancæmæ ayarlamæñæmdær.
Onlar ise maddeye ve dünya çækarlaræna bakarak yanlæñ teñhis
koymuñlar, tavær ve hareketlerini fasit bir zemin üzerine
oturtmuñlardær.
19- Ben, taraflara kan dökülme iñine derhal son vermeye
çaåræsænda bulunup anlañmazlæklaræ Kur’an’æn hakemliåinde
çözmelerini tavsiye ederken onlar ise, millî koalisyon
kurulmasænæ teklif eder veya demokrasi içinde kalæp
halledeceklerine inanærlar ve savunmasæz insanlaræn bile
kanlarænæn akmasæna, yerlerini ve yurtlarænæ terk etmelerine
sebebiyet verirler ve vermektedirler.
20- Ben yemini Allah adæna yaparæm, onlar ise taåut adæna
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yaparlar.
21- Ben, asla taviz vermem ve verme yoluna gitmem ve
gitmedim. Onlar ise taviz üstüne taviz verirler.
22- Ben, demokrasiyle, yani parti yoluyla Æslam’æn devletine
gidileceåine inanmamakta ve o yolda mücadele
vermekteyim. Onlar ise gidileceåine inanær ve iman
etmiñlerdir.
23- Bizim takvimimiz Hicrî takvimdir ve 1 Muharrem’i
bañlangæç olarak alær. Onlarænki ise miladîdir, Æslamî deåildir,
1. Ocaåæ bañlangæç alær.
24- Ben, 23. Nisan ve benzeri günleri bayram deåil, milletimiz
için birer kara gün olduåuna inanmæñæmdær ve „Neyin Bayramæ?“
bañlæåænæ tañæyan bildirimizle de bu günlerin milletimiz
için birer kara gün olduåunu kabul etmiñ ve bütün
bir dünyaya ilan etmiñizdir. Onlar ise bu günlerin
bayram olduåunu kabul eder, gündüzleri
meydanlarda merasimler tertip eder, davullar çaldæræp
oynarlarken, geceleri de kafalaræ çekip dans
evlerinde kahir ekseriyeti birbiriyle tepiñir dururlar.
25- Ben, Mustafa Kemal’in mañatæna, yani
mozelesine, yani cehennem çukuruna gitmem.
Onlar ise her bayram günlerinde gider, saygæ duruñu
yapar; hürmet ve ta’zimlerini, ibadetlerini arzeder,
din ve imanlarænæ, nikâhlarænæ orada bærakær ve
„Æmandan sonra küfre düñmeyi“ tekrar eder dururlar.
Erbakan da, yine resimde görüleceåi üzere, zaman
zaman diåer liderlere katælmayæ ihmal etmez, bilakis
aralarænda boy gösterir ve Nisa, 136-140. ayetlerinin
ñümulüne girer.
Bunlar nereye gidiyor veya nereden geliyorlar?
Bir ñeriat düñmanænæ, bir Allah ve Peygamber
düñmanænæ saygæ duruñuna, hürmetle anmaya ve
dolayæsæyle ona olan kulluk görevlerini yapmaya ve
dolayæsæyla kâfirleñmeye, imansæzlañmaya,
nikâhsæzlañmaya gidiyorlar veya geliyorlar? Buna
kim, „Hayær, öyle deåil!“ diyebilir? Hangi hoca bunlaræ
böyle olmaktan kurtarabilir ve hangi âlim bunlaræn
yanænda yer alabilir?.. Var ise öyle hoca ve öyle alim!
Æñte ortaya çæksæn da bunlaræ savunsun!..
Bunlaræn içinde en günahkâr kim?
Bunlaræn içinde en günahkâræ Erbakan’dær!
Neden? Çünkü günahæ kat kat da ondan! Ñöyle
ki:
1- Erbakan da putçularla beraber bir putçudur.
2- Ñeriat’a, aynæ zamanda iftira ediyor ve putun
mezarænæn bañæna gitmekle ñunu söylemiñ oluyor ve
diyor ki, „Ey benim parti kardeñlerim! Sizler de benim gittiåim
Anætkabir’e gidebilirsiniz, iñte ben gidiyorum ve gideceåim.
Bir ñey lazæm gelmez. Yeter ki, niyyetiniz saålam olsun, yeter
ki, iyi niyyetle gidiniz!..“
Æñte bu, ñeriat’a iftiradær, Allah’a iftiradær. Allah’a iftira ise en
büyük zulümdür. En büyük zulüm ise ñirktir...
3- Erbakan da aynæ zamanda kandærma da var; Bir taraftan
camiye ve cemaata gidiyor, Allah ve Peygamber’den
bahsediyor, Tevhid’den bahsediyor, ñeriat’æ hâkim kælacaåæm,
diyor bir taraftan da putun mañatæna gidiyor; ayræca
demokrasiye meñruuluk kazandæræyor...
Müslümanlaræ kandærma ise, Kur’an’æn beyaniyle
MÜNAFIKLIK ALAMETÆDÆR.
Bundan daha kötüleri de var:
Evet daha kötüleri de var ve en kötüleri de var! Kimler
bunlar? Biliyor musunuz?
Biliniz ki, bu liderlerin partilerinin içindeki hocalar ve
hacælardær. Hocalar birer bel’am, hacælar da aldatælmæñ birer
gafil; kötü örnek, ñeytanæn davetlisi bulunan hacælardær.

Æñte bu hacælar ve bu hocalar, cehennemde ñu liderlerin
ayaklarænæn altændaki sefillerdir.
Ve bütün bunlar içinde en ñedidleri ise Fatma Girik’in elini
sækan Halil Æbrahim Çelik, putun küçük resmini kaldærdæåæ halde
aynæ putun mañatæna giden lideri Erbakan’a toz kondurmayan
Hasan Mezarcæ, parti için kærktan fazla hadis var deyip de
birini bile gösteremiyen ve ayræca Erbakan’a fetvalaræyla
tavizinde cesaret veren Mustafa Efe Hoca, bant doldurup
ev ev gezdiren ve fakat yazælæ cevaba yanañmayan Ali Æhsan
Halisçi Hoca’yla, Niådeli Bayram Hoca ve Erbakan’æ Fatih’e
benzetip kendisi de Akñemseddin sanælan Lütfi Doåan ve
benzerleri olan alim ve hocalardær.

Æñte bunlar da Maide Suresi´nin ayetlerinin ñümulüne giren
lanetlenmiñ hocalardær.
Halisâne tavsiyelerimiz:
Kendilerine gidin ve bu kabil yazælaræ onlara okutun!.. Ya
bana cevap verirler ya da tevbe ve istiåfar edip günahlaræna
gözyañæ dökerler.
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