El-Emir ven-Naib Cemaleddin Hocaoålu (Kaplan):

KÂFÆR SÆSTEMLER, ONLARI
DESTEKLEYENLER VE BÆZ!..
Dünyada iki sistem vardær:
Bunlardan biri Æslam sistemi, diåeri ise, kâfir sistem. Bir
sistem düñünün ki, Kur’an ve Kur’an’æn muhtevasæ Ñeriat’a
dayanmakta, ilham ve kaynaåænæ Kur’an’dan almaktadær. Æñte
o sistem, Æslam’dær ve Æslam sistemidir ve bir tanedir. Bir
sistem de düñünün ki, ilham ve kaynaåænæ Kur’an ve
Ñeriat’tan deåil de insan kafasændan ve kafa yapæsændan
almakta, insan aklæna ve insan mantæåæna istinad etmektedir.
Æñte böyle sistemler de kâfir sistemlerdir.
Æsimler ve çeñitleri:
Bir bañka ifade ile; dünyada iki idare var: Bunlardan biri
„Hakk idaresi, hakkæn idaresi“, diåeri de „Halk idaresi,
halkæn idaresi“. Daha bir bañka ifade ile; vahye dayanan,
kaynak ve tâlimatænæ semavî kitaptan alan Allah idaresi, diåeri
de insana ve insan fikrine dayanan, zaman ve mekâna göre
deåiñen bir idare!
Bu iki idareye isim vermek gerekirse; birinciye „Ñeriat
idaresi“, ikinciye ise „Demokrasi idaresi, komünist idare,
kapitalist idare, fañist idare, sosyalist idare, laik idare, millî
idare vs.“.
Bañka bir tabirle; birinciye „Rahmanî idare“, diåerlerine ise
„Ñeytanî idare“ diyebilirsiniz. Keza; netice itibariyle de isim
vermek isterseniz; birincisi insanæ Allah’æn rahmetine ve
ræzasæna, diåerleri ise insanæ Allah’æn azab ve gazabæna götürür.
Daha bir bañka tabirle; birincisi ebedî saadete ve ebedî saadet
yurdu olan cennete, diåerleri ise ebedî ñekavete ve ebedî
ñekavet yurdu olan cehenneme götürür.
Sistemlerin teferruatæ:
Ñeriat sisteminin teferruatæ yoktur, partisi yoktur, ayrælæåægayrælæåæ yoktur. Keza; ayræ ayræ anayasasæ, ayræ ayræ tüzüåü
yoktur. Neden? Çünkü, bir kaynaktan idare edilir ve çünkü,
emir ve tâlimatænæ aynæ kaynaktan, ilahî kaynaktan,
Peygamber talimatændan, tebliåatændan alær ve nihayet sadece
Allah’a, O’nun ezelî ilmine ve sonsuz kudret ve kuvvetine
dayanær; zaman ve mekân onda tesir etmez; son Kitab Kur’an
ne getirmiñse, son Peygamber (s.a.v.) Hz. Muhammed neyi
tebliå etmiñse onu esas alær, onu göz önünde tutar.
Herkesin anlæyabileceåi bir ifade ile:
Ñeriat sisteminin partisi yoktur; onun tek bir yolu vardær, o
da dindir, Æslam Dini’dir; onun tek bir Kitab’æ, tek bir tâlimatæ
vardær, o da Kur’an’dær, onun, tabir caizse, tek bir kuruluñu
vardær. O da ümmettir, Ümmet-i Muhammed’dir.
Ñeriat sisteminin dæñændakiler:
Ñeriat sisteminin dæñændaki sistemlere gelince, onlaræ
saymakla bitiremezsiniz; hareket noktalaræ farklæ olduåu gibi
teferruatlaræ da farklædær. Sadece birkaç ülkedeki partileri
sayarsanæz, insan yapæsæ kanun ve sistemlerin getirdiåi ihtilaf
ve ihtilatlaræn ne kadar çok ve çeñitli olduåunu siz de
göreceksiniz!..
Türkiye’deki parti çeñitleri:
Halk Partisi, Demokrat Parti, Millet Partisi, Milliyetçi Köylü
Partisi, Adalet Partisi, DYP; RP, MSP, MÇP, MHP, ÆDP, TÆP,
YDP, SP, ANAP, DSP, TBP, CGP, MNP...
Bunlar; bu partiler; ya birbirinin devamæ ya da az bir farkla

birbirinin uzantæsædær.
Almanya’daki parti çeñitleri:
CSU, FDP, Grüne, CDU, SPD, Republikaner, NPD, PDS...
Kuzey Irak’ta kurulan ve Kürdistan Federe devletini
yürütmek üzere særalanan parti isimleri ve çeñitleri:
Kürdistan Ættihadî Vatan Partisi, Kürdistan Demokrat Partisi,
Kürdistan Baåæmsæz Demokrat Partisi, Irak-Kürdistan
Sosyalist Partisi, Irak Sosyalist Partisi, Kürdistan Demokrat Millet Partisi, Añuriyye Demokrat Hareket Partisi...
Teokrasi:
Bu arada teokrasi üzerinde bir nebze durmak isteriz:
Teokrasi „Æslam“ mædær? Æslam Dini’ne dayanan bir idare ñekline
„Teokrasi“ denir mi? Cevab: „Hayær!“ Æslam’a ve Æslam’æn
getirdiåi idareye „Teokrasi“ denmez; böyle bir isim vermek
yanlæñtær. Her ne kadar bazæ kitaplarda ve bazæ yazarlaræn
aåzænda „Teokrasi idaresi“ Æslam idaresi diye geçerse de
aslænda böyle deåildir; ne Æslam, teokrasidir ve ne de teokrasi
Æslam’dær. Ya teokrasi nedir ve nasæl bir idare ñeklidir?
Ñimdi bu sualin cevabænæ aræyalæm:
„Teokrasi“ demek de, dinî bir idare demektir. Fakat bu idare,
aslænda Allah tarafændan gelen bir idare ñekli deåildir. Bu da
insan idaresidir, usul ve kanunlaræ insan kafasænæn
mahsulüdür. Yani insan uydurur ve fakat din adæna uydurur,
Allah adæna uydurur, Allah’æn kendisine yetki verdiåine inanær.
Halbuki, Allah tarafændan kendisine böyle bir yetki
verilmemiñtir.
Teokrasi ve hilafet:
Halife de dinî bir devletin bañænda bulunur. Ancak, halifenin,
devleti idare ettiåi kanunlar, ne kendisinin uydurduåu
kanunlardær ve ne bañka herhangi bir insanæn kafasænæn
mahsulüdür. O, Æslam halifesidir. Kanun ve nizamænæ
Ñeriat’tan, Allah’tan alær ve icraatænæ Allah adæna yapar ve ilahî
emrin ve tâlimatæn dæñæna çækamaz. Bañka bir ifade ile; halifeye
Allah tarafændan bir imtiyaz verilmemiñtir, o særadan bir kuldur,
kanun yapmaya selahiyyeti yoktur; yapacaåæ kanunlaræ Allah adæna, din adæna yapsa da muteber deåildir, geçerli deåildir;
günahtær ve hatta ñirktir. Teokrasiye bir misal vermek
gerekirse, devlet idaresini elinde tuttuåu devirlerdeki
papalæktær ve papalæk makamædær.
Demek oluyor ki, papalæk makamæyla hilafet makamæ
arasænda fark vardær; ikisi de devleti, din adæna idare ederse
de papanæn ve papalæåæn elindeki kanunlar papalæk makamænæn
veya papanæn yaptæåæ kanunlardær. Halifeye gelince onun
elindeki kanunlar ise, Allah’æn gönderdiåi ve indirdiåi ve Hz.
Peygamber’in tebliå ettiåi kanunlardær.
Ve netice:
Ve netice itibariyle insanoålu bilmeli ve inanmalæ ki, „Teokrasi
sistemi“, papalæk devlet idaresinde varsa da „Hilafet“
idaresinde yoktur.
Faydalanacaåænæz yazælar:
„Devlete Gidiñ Yolu Parti midir, Tebliå midir?“
„Tüm Æslamî Kuruluñlara Tebliå!“
„Æslam’da Partiyi Destekleme Yoktur ve Günahtær!“
„Dünyayæ Fesada Veren Æki Put!“
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„Mesajlar“
„Beyyineler 1-2“
„Æslam Anayasasæ“
„Hakkæ Sahibine Æade“ risalesi.
Hakk bir tanedir:
Kur’an’dan ayetler:
a) „Æñte bu, sizin hak Rabb’iniz olan Allah’tær. Hakkæn
ötesine delaletten bañka ne vardær? Pekiyi, hâlâ (haktan)
nasæl döndürülüyorsunuz?“ (Yunus, 32)
O halde Allah „Haktær ve bir tanedir!“
Æki delil:
Aklî: „Yerde ve gökte Allah’tan bañka ilahlar olsaydæ,
yer ve gök fesada giderdi...“ (Enbiya, 22)
Naklî: „De ki: Allah birdir!..“ (Æhlas, 1)
Hakk kitap bir:
Evet hak kitap birdir. o da Kur’an’dær. Hakk olan Rabb, bir
olup canlæ ve cansæz bütün bir mükevvenâtæn sahibi, ilâhæ ve
meliki olduåu gibi, O’nun son olarak gönderdiåi ve indirdiåi
hak kitap da bir tanedir ve herkes bu kitaba inanmak ve
uymak mecburiyetindedir; dünyasænæ da ukbasænæ da bu kitaba
ve bu kitabæn getirdiåi din ve tâlimata göre hazærlamalæ,
icraatænæ da bu kitaba göre yürütmeli, iñini ve gücünü,
yatmasænæ ve kalkmasænæ, çalæñmasænæ ve yemesini bu kitaba
göre tanzim etmelidir...
Ayetler:
„Ñübhesiz, Allah’æn sana gösterdiåi gibi, insanlar
arasænda hükmetmen için, biz sana kitabæ hak olarak
indirdik. Sakæn hainlerin savunucusu olma!“ (Nisa, 105)
„Eåer Allah’æn fazlæ ve rahmeti senin üzerinde
olmasaydæ, onlardan bir grup, seni de sapætmak için
tasarlamæñtæ. Oysa onlar, ancak kendi nefislerini
saptærærlar ve sana hiçbir ñeyle zarar veremezler. Allah
sana kitabæ ve hikmeti indirdi ve sana bilmediklerini
öåretti. Allah’æn, üzerindeki fazlæ çok büyüktür.“ (Nisa,
113)
Birinci ayet, hak olan Kur’an’la hüküm vermeyi emir ve
tavsiye ederken, ikinci ayet de düñmanlara karñæ korumayæ
garanti etmektedir.
Hakk Peygamber Bir:
Ahir zaman Peygamberi’nin peygamberliåi bütün
insanlaradær ve cihanñümuldur; bir ferde deåil, bir zümreye
deåil, bir kavme deåil, bir millete deåil, topyekün bütün
insanlæåadær.
Ayetler:
„Biz seni bilumum insanlara müjdeci ve uyaræcæ bir
Peygamber olarak gönderdik. Lakin insanlaræn çoåu
bunu bilmiyorlar.“ (Sebe, 28)
„Biz seni bütün âlemlere bir rahmet olarak gönderdik.“
(Enbiya, 107)
Birinci ayet Hz. Muhammed’in istisnasæz bütün insanlara
tebliåci olarak gönderildiåini anlatærken, ikinci ayet de bir
rahmet ve merhamet vesilesi olduåunu ifade etmektedir.
Hakk din birdir:
Evet; hak din birdir. O da „Æslam Dini“dir. Zira Æslam, ilk
peygamberle bañlayan ve bütün peygamberler tarafændan
tebliå edilen ve son Peygamber Hz. Muhammed’le kemal
ñeklini bulan bir dindir. Ali Æmran Suresi´nin 19. ve 58. ayetleri
bunun ifadesidir. O halde dinin kabul görmesi ve kulun zarar
etmemesi, ancak bu dine baålæ olmakla mümkündür.
Hakk metod bir:
Evet; hak metod birdir. O da Kur’an’æn tarif ettiåi,
Peygamber’in tatbik ettiåi metoddur, usuldür, vesiledir.
Bu metod da birlik farzdær, tefrika ise haramdær. Kur’an ñöyle
der:

„Hep birlikte Allah’æn ipine sarælæn, ayrælæåa düñmeyin...“
(Ali Æmran, 103)
Bu metodda açæklæk, kesinlik ve netlik vardær. Kur’an ñöyle
der:
„Eåer yüz çevirirlerse, sana düñen, ancak açæk (net ve
kesin) tebliådir.“ (Nahl, 82)
„... Biliniz ki, Peygambeirmiz’e düñen açæk tebliådir.“
(Maide, 92)
„Peygamber ’e düñen tebliådir. Allah, açæåa
vurduklarænæzæ da bilir, ketmedip sakladæklarænæzæ da bilir.“
(Maide, 99)
Bu metodda taviz yoktur; iki yüzlülük yoktur, demokrasi
yoktur, laiklik yoktur, hakkæ batæla karæñtærma yoktur, bir taraftan
Æslam hukukunu koruyacaåæna, bir taraftan da Mustafa
Kemal’in ilke ve inkælablarænæ koruyacaåæna dair yemin etme
yoktur ve nihayet bu metodda bir ayaåænæ camide, bir ayaåænæ
da Anætkabir’de olmasæ yoktur... Æsra, 73-74 ve 75; Kehf, 28
ve Abese, 1-12 ayetleri bu hakikatlerin birer ifadesidir.
Bu metodda korku yoktur. Kur’an ñöyle der:
„Æñte o ñeytandær; dostlarænæ kotkutur. Binaenaleyh, eåer
imanænæz varsa, onlardan korkmayæn, benden korkun!“
(Ali Æmran, 175)
Bu metodda para ile satælma yoktur. Kur’an ñöyle der:
„Hani kendilerine kitap verilenlerden; onu mutlaka
insanlara açæklayacaksænæz ve onu gizlemiyeceksiniz diye
kesin söz alænmæñtæ. Fakat onlar, onu arkalaræna attælar
da ona karñælæk deåersiz para (gelip geçici maañ) ile
sattælar. O aldæklaræ ñey ne kötüdür!“ (Ali Æmran, 187)
Ve netice:
Hakk olan „Birleri“ gördünüz ve bu arada hak olan ve tek
olan „metodu“ da gördünüz ve bu metodun ñart ve vasæflarænæ
da anladænææz. Ñimdi bütün bunlaræn æñæåænda lider olmak, bañ
ve buyruk olmak isteyen, gezip dolañan ve birer allame gibi
çalæm satan ve birer kahraman gibi cesaret gösterenlere sorun
ve deyin ki:
„Sizin metodunuz hak bir metod mudur? Bu ñart ve bu
vasæflara sahip midir? Birlik ve beraberliåe riayet ediyor
musunuz? Üstelik, „Herkes kendi metodunda gitsin; kimse
kimseye karæñmasæn!..“ diyorsunuz! Hiç Allah’tan korkmuyor
musunuz ve hiç utanmæyor musunuz? Bunun hesabænæ nasæl
vereceksin? Tebliåiniz açæk mæ? Hayær! Verdiåiniz tavizler ne?
Allah’tan deåil, rejimden korkuyorsunuz! Hem de ödünüz
patlæyor! Makama düñkün, paraya kul oluyorsunuz!..
Ækaz ve Ærñad:
Ey erkek ve kadænlar ve ey gençler! Siz bunlaræn arkasændan
nasæl gidiyorsunuz? Bunlar birer âlim deåil, birer cahil, birer
korkak, dini dünyaya satan birer bel’am, ikiyüzlü, bir ayaåæ
camide bir ayaåæ Anætkabir’de!..
Bunlaræ derhal terkediniz ve tevbe edip hak metoda geliniz
ve bey’atlañænæz! Ve bunu akñamdan sabaha bærakmayænæz!
Ola ki, ölüm kapæyæ çalar!
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