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

ÆÑÇÆ-ÆÑVEREN VE
TEMSÆLCÆLERÆNE TEBLÆÅ

Hayat:
Hayat demek, kelime yapæsæ itibariyle herhangi bir varlæåæn
yañamasææ, demektir. Istælahda ise, insanoålunun yaña-masændan
ibarettir. Bañlæca iki kæsma ayrælær: Dünya hayatæ, ahiret hayatæ. Bir
de bu iki hayatæ birbirine baålayan üçüncü bir hayat var ki, buna
mezar hayatæ denir.
Dünya hayatæ geçicidir. Ahiret hayatæ ise bakædær, ebedîdir; bitip
tükenmez. Dünya çalæñma yeri, ahiret ise mükâfat veya ceza
yeridir. Gerçek isimleriyle cennet veya cehennemdir. Mezar ise
muvakkat bir bekleme yeri olup ya cennetin bir bahçesi veya
cehennemin bir çukurudur. Dünya insanlæåæ mezarda toplanacak,
tabir caizse, kalk borusu çaldæktan sonra herkes yerinden kalkæp,
hesab vermek üzere mahñere, Allah’æn huzuruna,
Rabb’ülâlemin’in huzuruna gidecektir. Ve iñte orada haklæ-haksæz,
suçlu-suçsuz, mü’min-kâfir, muhlis-münafæk, zâlim-mazlum, katilmaktul ortaya çækacak, ve arkasændan birinciler için cennete,
ikinciler için cehenneme yol verilecektir. Günahkâr mü’minler
ise, ñayet affa uåramazlarsa günahlaræ kadar yanæp bilahare
cennete yol verileceklerdir. Gayret ve dua edelim de Rabb’imiz,
bizleri cennetliklerinden eylesin! Amin!
Bu giriñten sonra, insanoålu bilmeli ki: Hayatæn mânasæ Allah’a
kul olmaktær; O’na ibadet ve ubudiyyette bulunmaktær. Ænsan bunun
için yaratælmæñtær; yerler ve gökler bunun için var olmuñtur, canlæcansæz, otlar-ekinler, gece-gündüz, hava-su ve nihayet sayæsæz
nimetler hep bunun için halk edilmiñtir.
Rabb’imiz Kur’an’da ñöyle buyurur:
„Ben cinleri de insanlaræ da (bañka bir iñ için deåil) ancak
kendime kul olmalaræ için yarattæm.“ (Vezzariyat, 56) Bañka bir
ayet de ñöyle: „O, öyle Allah’tær ki, yerde ne varsa hepsini sizin
için yarattæ...“ (Bakara, 26)
Bir diåer ayet de ñöyle:
„O, öyle Allah’tær ki, göklerde ne varsa yerde ne varsa hepsini
sizin hizmetinize vermiñtir...“ (Casiye, 13) Son bir ayet; bu babda
yüzlerce ayetten bir ayet-i celile zikretmekle yetineceåim:
„Allah, isteyeceåiniz her ñeyi size vermiñtir. Öyle ki, Allah’æn
nimetlerini saymak isteseniz sayamazsænæz. Fakat insan buna
raåmen çok zâlim ve çok nankördür.“ (Æbrahim, 34)
Görüldüåü üzere birinci ayet, insanæn yaratælæñ gayesini ve asæl
görevinin ne olduåunu anlatmakta, diåer ayetler ise kâinatæn ve
kâinattaki bütün nimetlerin insan için ve insana hizmet için,
insanæn bütün ihtiyaçlarænæ gidermek için yaratælmæñ olduklarænæ
göstermektedir.
Demek oluyor ki, her ñey insan için, insan da yaratanæna kul
olmak için ve kulluk görevini yapmak için vardær ve var olmuñtur.
Buraya bir cümle daha ilave edelim: Kâinattaki her ñey görevini
yapmaktadær; Gece ve gündüzler birbirini takib etmekte, mevsimler
arka arkaya gelmekte, aylar ve güneñler her gün doåup batmakta,
sular ñaræl ñaræl akmakta, rüzgârlar esmekte çiçekler ve çimenler
rengarenk açmakta ve yeñerip kabarmakta, daålar yükselmekte,
aåaçlar göåe serçekmekte, kuñlar ötüñmekte, karada hayvanlar
yürümekte, denizde balæklar birbirini kovalamakta, elhasæl:
Yeryüzü ve gökyüzü sayæsæz nimetlerle dopdolu! Hepsi insan
için, insana hizmet için dönüp dolañmakta, gelip gitmekte, solup
açælmakta, kuruyup yeñermektetir. Ve bu suretle üzerlerine düñeni
yapmaktadærlar...
Ya insan! Acaba insan da görevini yapæyor mu, ibadetini hakkæyla
yerine getiriyor mu? Bu sualin cevabænæ üç ñekilde vermek lazæm:
Æbadet ve taatænæ mükemmel ñekilde yapanlar var, yaræya yapanlar
var ve hiç yapmæyanlar var. Rabb’imiz Teala ve tekaddes
Hazretleri cümlemizi mükemmel yapanlardan eylesin!
Din:
Din; Allah kanunudur. Ænsana kulluk görevini öåretmek üzere

Peygamber vasætasiyle Allah tarafændan gönderilmiñtir. Dinin
tarihi, insanlæåæn tarihi kadar eskidir. Ælk insan, ilk müslüman ve ilk
peygamber Hz. Adem’dir. Din birdir. O da Æslam’dær, Æslam Dini’dir.
Bütün peygamberler müslümandær. Peygamberlere iman eden
bütün ümmetler de müslümandær. Keza; Allah tarafændan zaman
zaman gönderilen yüz dört kitaptan hepsi de Æslâm Dini’ni
anlatmæñlardær. Kitaplaræn ve dinlerin farklæ oluñlaræ, peygamberler
gittikten sonra, din düñmanlarænæn kitaplara ve dinlere kalem
karæñtærdæktan sonradær. Yoksa, Hz. Adem’den itibaren Hz.
Muhammed’e kadar gelen kitaplar ve dinler iman esaslarænda
ve inanç itibariyle, hatta ibadet esaslarænda aralarænda bir fark
yoktur; Hepsi Allah’æn varlæåændan, birliåinden, yüksek sæfat ve
güzel isimlerinden, peygamberlerden, meleklerden, ahiret
hayatændan, cennet ve cehennemden, Allah’æn rahmet ve
gazabændan helal ve haramdan, namazdan ve oruçtan
bahsetmiñlerdir. Ve yine hepsi de siyasetten ve siyaset
eseslarændan söz etmiñlerdir. Her Peygamber aynæ zamanda bir
siyaset adamædær; ibadetle ilgili hükümlerden bahsettikleri gibi,
siyasetle ilgili hüküm ve kanunlardan da bahsetmiñlerdir. Yani
getirdikleri hüküm ve kanunlar Kur’an’da olduåu gibi, hep Allah
tarafændan gönderilmiñ ve peygamberler tarafændan tebliå edilmiñ
ve beyan edilmiñtir. Kur’an ñöyle der:
1- „Din, Allah indinde Æslam’dær. Kendilerine kitap verilenlerin
ihtilafæ, kendilerine bilgi geldikten sonra olmuñtur. Sebeb ise
çekememezliktir. Kim Allah’æn ayetlerini inkâr ederse, bilmeli
ki, Allah’æn hesabæ çok süratlidir.“ (Al-i Æmran, 19)
2- „Kim Æslâm’dan bañka bir din ararsa, o ondan asla kabul
edilmiyecektir. O, ahirette ise, zarar edenlerdendir.“ (Al-i Æmran,
85)
3- „Æncil ehli, Æncil’de Allah’æn indirdikleriyle hükmetsin! Kim
Allah’æn indirdikleriyle hükmetmese iñte onlar fasæklaræn ta
kendileridir.“ (Maide, 47)
Dinin muhtevasæ:
Dinin muhtevasæ, bañlæca dörttür. Yani din, ñu dört ñeyden
bahseder: Æman meseleleri, ibadet meseleleri, muamelat
meseleleri, yani dünya ve devlet iñleri; bu arada karæ-koca
münasebetleri, baba-evlat münasebetleri, amir-memur
münasebetleri, iñçi-iñveren münasebetleri, devlet-vatandañ
münasebetleri (vesaire) den söz eder. Ve cezalardan bahseder...
Din ve hayat:
Demek oluyor ki, din, öyle bir müessesedir ki, insan hayatænæ
içine alær ve hayatæn her safhasæ hakkænda hükümler vermiñ,
kanunlar getirmiñtir. Bu itibarladær ki, „Din iñidir, dünya iñidir“ diye
bir ayæræm yoktur. Hepsi din iñidir velev ki, dünya ile ilgili olsa da.
Keza; „Din bir vicdan iñidir, Allah’la kul arasænda bir vicdan iñidir,
camide olup bitendir; devlet iñlerine, dünya iñlerine karæñmaz!..“
diyenler var ya, onlar ya dini bilmiyorlar ya da kötü niyyetlidirler.
Elhasæl: Ænsan, kanun yapmak için dünyaya gelmemiñtir: Allah’æn
gönderdiåi ve indirdiåi kanunlara uymak için, uygulamak için
dünyaya gelmiñtir. Esasen insan, kanun yapamaz; yani kanun
yapmaya ne bilgisi kâfi gelir ne de gücü.
Din ve laiklik:
Dinde, dünya ve ahiret iñleri ayrælmadæåæna göre, din laikliåi
kabul etmez, yani Æslam’da laiklik yoktur ve olamaz. Vardær diyenler
delil bulamazlar; zira laikliåin ne Kur’an’da yeri vardær ve ne de
sünnette yeri vardær. Ve hiç bir ilim adamæ da bunu söyleyemez.
Bakænæz: Ælim adamlarænæn kitaplaræ ortadadær. Æbrahim Agâh
Çubukçu gibi, bir-iki kendini bilmez çækarsa da gereken cevabæ
almæñtær ve hakkettiåi cevap kendisine verilmiñtir...
Laiklik dinsizliktir:
Esasen laiklik dinsizliktir; demokrasi de dinsizliktir. Ñunu
kesinlikle söyliyebiliriz ki, bir insan, hem müslüman hem de laik
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olamaz. Keza bir insan, hem müslüman ve hem de demokrat
olamaz. Çünkü, Æslam Dini bir bütündür, parçalanamaz! Laiklik
demek dini ikiye ayærmak demektir; yaræm din insanæ yaræ yolda
bærakær! Bu hakikatæ; bir bañka ifade ile söyliyecek olursak: Dini
devletten ayærærsanæz, din devletsiz kalær, devlet de dinsiz olur.
Binaenaleyh, Türkiye’deki devlet dinsiz bir devlettir. Ñeriat, din
demektir. Mustafa Kemal, Ñeriat’æ kaldærmæñtær ve dini devletten
ayærmæñtær; ve bu sebeple 1924’den itibaren devlet, dinsiz bir
devlet olmuñtur. Zira bir devletin müslüman olabilmesi için
anayasasæ Kur’an olacaktær, Ñeriat olacaktær. O cahiller bilmiyorlar
veya bilmek istemiyorlar ve zannediyorlar ki din ayræ ñeydir, Ñeriat
ayræ ñeydir, Kur’an ayræ ñeydir. Halbuki, Ñeriat demek Kur’an’æn
iki kapaåæ arasændaki hükümler, mevzular, meseleler demektir.
Önemine binaen tekrar ediyorum: Ñeriat’æ dinden ayærmak demek,
Ñeriat’æ devletten ayærmak demektir; yani, Ñeriat’sæz bir din
düñünülemiyeceåi gibi , Ñeriat’sæz bir devlet de düñünülemez.
Æñte Mustafa Kemal, Ñeriat’æ kaldærdæåæ andan itibaren devlet
resmen ve alenen dinden çækmæñ ve kâfir bir devlet olmuñtur. Ve
tekrar ediyorum: O gün bugün T.C. devleti dinsizdir, dinsiz bir
devlet olmuñtur. Ve netice itibaræyla hiç bir müslüman, böyle bir
devlete „Müslüman bir devlettir“ diyemez veya „Benim devletim“
diyemez. Derse ne olur? Dini de gider, imanæ da gider. Ñayet
tevbe etmeden ve böyle bir devlete karñæ nefret duymadan,
laikliåin kalkmasæna ve Ñeriat’æn gelmesine çalæsmadan ölürse
aåzæ imansæz kapanær, namaz kælsa da!
Ve bu bir iman meselesidir:
Bir müslüman çækæp da laik bir devlete, demokratik bir devlete
„Benim devletim!..“ diyemez! Derse yukaræda da söylediåim gibi,
dini de gider imanæda da gider!..
Ñimdi Ey Æñveren temsilcileri ve Æñçi temsilcileri!
Bir taraftan sizlere hitabederken, bir taraftan da iñverenlere ve
iñçilere hitabediyor ve diyorum ki; hepimiz, Elhamdülillah
müslümanæz, Æslam Dini’ne baålæyæz. Rabb’imiz Allah, Kitab’æmæz
Kur’an’dær. Ve hepimiz Hz. Muhammed’in ümmetiyiz ve ona
ümmet olmakla ñeref duyaræz!..
O halde geliniz; bir ve beraber olalæm; „Tevhid“ bayraåænæn
altænda ve Kur’an’æn etrafænda toplanalæm! Ve Kur’an devleti
etrafænæda toplanmayæ tavsiye ediyor ve diyorum ki, geliniz hep
birlikte Allah askeri olalæm, Hazreti Muhammed’e ümmet olalæm,
Hz. Æbrahim’e millet olup, o bütün putlaræ kærdæåæ gibi, biz de
Anadolu topraklaræ üzerinde dikilen putlaræ kæralæm, bütün
müessese ve binalara asælan put resimlerini alañaåæ edip binalaræ
put resimlerinden, topraklaræmæzæ put heykellerinden temizliyelim;
Kemalizm yækælsæn, put kanunlaræ yækælsæn; Æsviçre kanunlaræ, Ætalyan
kanunlaræ ve diåer bütün küfür ve kâfir kanunlaræ çöplüåün tarihine
atælsæn da Ñeriat devleti kurulsun, Ñeriat gelsin, adalet gelsin,
memlekette huzur olsun! Vatandañ devletini, devlet de
vatandañænæ sevsin ve saysæn; iñçi iñ verenin, iñveren de iñçinin
kardeñi olsun! Hayatænæz temiz, gönlünüz temiz, fikriniz temiz ve
nihayet dünyanæz temiz, mezarænæz temiz, ahiretiniz temiz olsun!..
Ve ñunu da önemle kaydelim ki, bu iñi akñamdan sabaha
bærakmæyalæm! Olaki eceliniz gelir de bey’atsæz gidersiniz, kemalist
devletin bayraåæ altænda gidersiniz, Selanikli Kemal’in askeri
olarak gidersiniz. Allah’æn askeri olarak deåil de putun askeri
olup da onun cehennemdeki yanæna gidersiniz! Dünyanæz da
zehir olur ahiretiniz de!..
Kemalizm, yani Mustafa Kemal’in kanunlaræ millete ve
memlekete kâr getirmemiñtir. Üstelik felaket getirmiñtir; Hilâfet’i
kaldærmæñtær, Ñeriatæ kaldærmæñtær, dini devletten ayærmæñtær, Kur’an
dili Arapça’yæ, Kur’an harfleriyle yazæ yazmayæ yasak etmiñtir.
Yukaræda da söylediåim gibi, cuma tatilini pazara çevirmiñtir, Æslâm
takvimini kaldærmæñ, yerine hæristiyan takvimini getirmiñtir.
Kadænlarda edeb ve haya bærakmamæñtær. Elhasæl; dinin aleyhinde
yapmadæåæ kalma-mæñtær. Ve nihayet devleti borçlu, insanæmæzæ
Avrupa’ya iñçi yapmæñtær; kardeñi kardeñe düñman etmiñ,
Mehmetçiåi vatandaña, vatandañæ Mehmetçiåe kurñunlatmæñtær.
Æñte M. Kemal ve iñte onun getirdiåi din düñmanlæåæ ve iñte açtæåæ
yaralar! Tek çækar yol var. O da Ñeriat’a, Æslam Devleti’ne
dönmektir. Hepinize söylüyorum: Ñayet daha kestirme bir yol
varsa söyleyin ve gösterin! Ama biliyor ve inanæyoruz ki, Allah’a,
Ñeriat’a ve Kur’an devletine dönmekten bañka yol yoktur.
Kur’an ñöyle diyor:
„Kim, benim zikrimden, (yani Kur’an’æmdan, yani
Ñeriat’æmdan yüz çevirirse) onun için maiñet (yani geçim dar

olup, çækmazdan çækmaza girerler, iki yakalaræ bir araya gelmez,
kölelikten ve esirlikten kurtulamazlar ve nihayet
hâkimiyyetlerini kaybederler! Ve, bu dünyadaki cezalarædær,
ahiretteki cezalaræna gelince) onlaræ kör olarak diriltiriz. Der:
Ya Rabb’i! Beni niye kör olarak hañrettin? Halbuki ben
görürdüm! (Verilen cevap ñu:) Senin yaptæåæn gibi biz de yaptæk:
(Ayetlerimiz sana geldi de sen onlaræ terkettin, onlara karñæ
kör bir tavær takændæn!) Sen de böylece körlükte terk
olunacaksæn!“ Hep birlikte Rabb’imize, O’nun Ñeriat’æna, O’nun
Kur’an devletine, Kur’an anayasasæna dönelim; ñirk
kanunlarændan, put kanunlarændan nefret duyalæm ve ñu ñekilde
dua edelim:
„Ya Rabb’i! Bizi affet, bizi maåfiret et, bize merhamet et de
kâfirlere karñæ bize yardæm et!“
Huzur Æslâm Devleti’ndedir:
Æslam Devleti’ni hiç olmazsa birkaç madde olarak gözden
geçirelim:
1- Ñirki reddetmiñ, Tevhid’i getirmiñtir. „Kelime-i Ñehadet bunun
bir ifadesidir.“
2- Allah korkusunu getirmiñtir. „Hikmetin bañæ Allah
korkusudur“ sözü bunun bir ifadesidir.
3- Kardeñlik prensibini getirmiñtir. „Bütün mü’minler kardeñtir“
bunun bir ifadesidir.
4- Adalet esasænæ getirmiñtir. „Adalet mülkün temelidir“ demiñtir.
5- Üstünlük malda ve mülkte deåil, hizmette ve fazilettedir. „Bir
milletin efendisi o millete hizmet edendir“ demiñtir.
6- Æñveren iñçisini hor göremez. Onu kardeñ bilmeli ve onu
baåræna basæp sevmelidir.
7- Æñçi de iñverene düñman olmamalæ, tersine onu sevmeli ve
baåræna basmalædær.
8- Æñveren iñçinin daha teri kurumadan hakkænæ vermeli, iñçi de
iñverenin iñini emanet bilmelidir.
9- Æñveren, iñçisini kendi yerine koymalæ ve ona göre hakkænæ
vermeli, iñçi de kendini iñverenin yerine koymalæ ve ona göre
ondan ücret istemelidir.
10- Æñveren iñçisini namazændan ve cumasænden men edemez;
iñçi de namazænæ normalændan fazla uzatamaz.
11- Æñveren, iñçininin saålæåæna zarar verecek bir talebde
bulunamaz, iñçi ise iñverenin müessese ve aletlerine zarar
veremez.
12- Elhasæl: Æñçi iñvereninden, iñveren de iñçisinden memnun
olmalædær. Esasen iñ hukukundaki adalet budur. Bu, bir yönüyle
de taraflaræn anlañmalaræna baålæ olmanæn yanænda bilirkiñilerin
tesbitine dayanær.
Not: Æñçi ve iñveren münasebetleri mevzuunda sadece birkaç
örnek verdim. Fazla mâlumat isteyen kardeñlerimiz, bizim „Æñçi
ve Æñveren Münasebetleri“ ismini tañæyan risaleyi okuyabilirler.
Æñçi ve iñveren mevzuunda bu kadarænæn da kâfi geleceåi
kanaatændeyæm. Gerisi teferruattær. Bu sebebledir ki, Æslam iñ
hukukunda ne grev vardær ne de lokavt! Çünkü bunlar birer kaba
kuvvettir, adaletin olmadæåæ sistemlerde taraflaræ durdurmak ve
susturmak için bañvurulan çarelerdir. Ama Æslam’æn getirdiåi
sistemler adaletin tâ kendisidir. Çünkü, Allah kanunudur!..
Sözlerimi burada bitirirken Rabb’ime hamd, Peygamber’e salât
ve selam ederken, iñçi ve iñveren kardeñlerimizi Allah’æn selamiyle
selamlar, Kur’an devletinin Tevhid bayraåæ altænda toplanmalarænæ
Cenab-æ Hakk’tan dua ve niyaz ederim!..
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