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

KURTULUÑUN TEK YOLU
Tevhid ve ñirk mücadelesi:
Son Peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.), gelmeden önce
dünyanæn her tarafænda ve hususiyle Arab yaræmadasænda
cahiliyyet devri hüküm sürüyordu ve bu devirde kayde deåer
ñirk-Tevhid mücadelesi yoktu. Bu mücadele esas itibariyle
Kur’an ayetlerinin gelmesi ve Allah Resulü’nün peygamberlik
görevine bañlamasiyle bañlamæñ oldu. Æleri sürülen itirazlara,
ñüphe ve tereddüdlere Allah Resulü Kur’an ayetleriyle cevab
veriyordu. Kur’an hakikatlaræ karñæsænda aciz kalan Mekke
müñrikleri, bu sefer Peygamber’e ve ona tabi olan
müslümanlara saldærmaya bañladælar. Saldærænæn, iñkencenin,
baskænæn her türlüsünü denemelerine raåmen, Tevhid ve iman
hareketinin önünü alamadælar. Neticede Tevhid galib, ñirk
maålub oldu.
Ælmî mücadele:
Müteakib devirlerde hak-batæl mücadelesi, ilim sahasæna
intikal etti. Ehl-i hak ile ehl-i batæl arasænda münazaralar tertib
edildi. Fakat her seferinde ilme ve hakka dayanan ehl-i hak,
vehme ve hurafeye dayanan ehl-i batælæ maålub etti!..
Savañ meydanænda:
Vahyin ve ilmin karñæsænda umduåuna ulañamayan batællar,
bu sefer ne yaptælar? Silaha sarældælar, haçlæ seferlerini tertib
ettiler. Ve fakat her seferinde müslümanlaræn karñæsænda
hezimete uåradælar!..
Münafikâne mücadele:
Münazaranæn ve silahlæ mücadelenin de fayda vermediåini
gören ehl-i batæl, bu sefer, düñmanca davranmanæn yerine,
dostça yanañmanæn ve bu suretle bir takæm kiñileri satæn alæp
kaleyi içinden fethetme yoluna gitmeyi kendileri için faydalæ
gördüler ve bilfiil harekete geçtiler!..
Taviz koparma:
Ehl-i batæl, ñeytanî zekâsænæ kullanarak, önce taviz koparma
yoluna gitti ve taviz üstüne taviz kopardæ. Æñte bu taviz
koparmalardær ki, Tanzimat, æslahat, ittihat ve terakki
devirlerini hazærladæ.
Ækinci cahiliyyet devri:
Tanzimat, æslahat, ittihat ve terakki zihniyyeti geliñe geliñe
ikinci cahiliyyet devrini hazærladæ. Ve bu devir de Ñeriat’a
düñman kemalizmi, arkasændan demokratik sistemi ve laik
sistemi getirdi. Ve neticede bu cahiliyyet devrinin özelliåi ñu
üç ñeydi:
„Devlet mülåa, din mefluc, topraklar iñgal!..“
Æñte M. Kemal’in yaptæåæ ve kendisinden sonrakilere miras
bæraktæåæ bu üç ñey birbirinden korkunçtu! Milletimiz ve bütün
bir ümmet, bunlaræn sækæntælarænæ çekmekte ve æzdærabænæ hâlâ
yañamaktadær!.. Zira bir düñünün: Bir ülkede devlet
laåvedilirse, din felce uårarsa, topraklar iñgal edilirse, o
memlekette hayærdan eser kalær mæ? Birlik beraberlik kalær mæ?
Huzur ve güven kalær mæ? Terakki ve tekâmül olur mu? Artæk
varlæåænæ koruyabilir mi? Elbette „Hayær!..“ Üstelik katliamlar,
namusa tecavüzler, göçe zorlamalar birbirini takib etmekte,
iç düñmanlar sus-pus olmakta, dæñ düñmanlar ise seyirci
kalmakta; olup bitenler hoñlaræna gitmektedir. Ve bu gidiñin
nerelerde duracaåæ bilinmemektedir. Ve netice itibariyle
diyebiliriz ki:
Æslam âlemini, son derece çetin günler beklemektedir. Bu,
müslümanlaræn toptan imhasæ ve dünya haritasændan silinmesinden ibarettir. Ve bu, bilfiil bañlamæñtær; Doåuda
Azerbaycan’dan, batæda ise Bosna-Hersek’ten!.. Katliamlar,
namusa tecavüzler ve göçe zorlamalar neticesinde Æslam
topraklarænæ bañtan baña iñgal ve istila ñeklinde kendini
göstermektedir...
Kurtuluñun tek yolu:
Evet, kurtuluñun tek yolu vardær! O da Æslam Dini’ni hakiki

manada anlama ve anlatma ve bilfiil yañama ve yañatmadær.
Yani, yeniden Æslam’a dönmedir. Bunun için:
a) Æslam’æn ilmini yapma ve kültürünü yayma;
b) Tek devlet olma! Yani Hilafet devletini kurmak üzere,
Æslam halifesini baña geçirme;
c) Dahildeki ajanlaræ tanætma ve bunlaræn millet ve ümmet
üzerindeki hâkimiyyet ve tahakkümlerine son verme ve bu
suretle yabancælaræn eline-eteåine set çekme!..
Saålam iman ve sarsælmaz tevekkül:
Bütün bunlaræn ötesinde ve üstünde Rabb’ülâlemin’e saålam
bir iman ve sarsælmaz bir tevekkül ile baålanma!..
Bir cümle ile:
Bütün bunlaræ bir cümleye baålæyacak olursak, Allah’æn dinine
sahip çækma ve O’na tevekkül etme!..
Ve netice:
Netice iki ñey: Ya, mukadderse, Allah’æn nusretine mazhar
olup zafere ulañma ya da o yolda ñehadet ñerbetini içip ñehid
olma! Bunlaræn ikisi de güzel!.. Kur’an ñöyle der:
„Ey iman edenler! Ne oldu ki size, Allah yolunda savaña
koñun denildiåi zaman, yerinizde aåærlañæp kaldænæz?
Ahiretten cayæp dünya hayatæna mæ razæ oldunuz? Ama
ahiretinkine nazaran bu dünya hayatænæn yararæ pek
azdær!“ (Tevbe, 38)
Tahlil:
Ayet-i celile sitem mahiyyetinde olup iman ve iman
iddiasænda bulunanlaræ derin derin düñünmeye sevketmekte
ve insaflæ olmaya çaåærmakta, günümüzden çok yarænæmæzæ
düñünme yolunda ibret dersi vermektedir. Ñöyle ki:
1- Biz, Æslam Devleti’ni ihya edip dünyanæn gündemine
getirdik;
2- Anayasasæ hazærlanmæñ, Tevhid bayraåæ asælmæñtær;
3- Anadolu insanæna seslendik ve dedik ki; geliniz, Tevhid
bayraåæ altænda toplanæp, topraklarænæza da dininize de sahip
çækænæz ve bu suretle Saff suresindeki „Ey mü’minler!
Ansarullah olunuz;“ yani Allah’a asker olup Allah ordularænæ
meydana getiriniz ve bu suretle mü’min ve müslüman
olduåunuzu isbat ediniz!..
4- Bu teklif ve taleb karñæsænda insanæmæz ikiye ayrældæ: Bir
kæsmæ tereddütsüz „Evet“ dedi ve demekte, bir kæsmæ da
cehaletini, korkaklæåænæ veya mütekebbirliåini, yani buyruk
olmada devam etmek istediåini ortaya koyarak „Hayær“ dedi
ve halen de demekte!
5- Ñu da biline ki, bu din, dæñtan gelen zorlamalardan zarar
görmemiñtir; içten gelen tehlikeler ona zarar vermiñtir. Yani
Æslam Dini, dæñ düñmanlardan deåil, içteki münafæklardan yara
almæñtær.
Bu noktadan hareketle:
Æçteki kemalistlerin ötesinde bilhassa iki kuruluñun davayæ
engellemesi ve derin yaralar açmasæ! Bunlardan biri Diyanet
diåeri de Refah Partisi! Diyanet, hakkæ ketm ve tahrif etme
yönünden, Refah Partisi ise taviz verme ve gerçekleri
saptærma yönünden!..
Kör ñeytana uyma:
Kemalistler, Rahman’a deåil, büyük kör ñeytana ve onun
kemalist kanunlaræna tabi olurken, Diyanet camiasæ ile Refah
Partisi ise, kemalizmin tesiri altænda kalarak kendilerini
ñeytanlaræn yollaræna atmæñlardær. Bunlaræ cezalandærmak
lazæmdær ki, akællaræ bañlaræna gelsin de Ñeriat’æn çizgisine
gelsinler, bekçiliåini yapsænlar ve taviz verme yoluna
gitmesinler. Binaenaleyh, kemalistleri falakaya yatærmalæ,
hakkæ ketmeden Diyanet ile haktan taviz veren particilerin
de kulaklarænæ çekmelidir. Çekebilir miyiz ki? Elbette! Çünkü
ulema, peygamberlerin varisleridir. Ulemaya karñæ gelmek,
Peygamber’e karñæ gelmektir. Keza ulema ve ulemaya tabi
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olan müslümanlar, muallimlerdir ve muallimlik makamænda
bulunmaktadærlar; Allah’æn risaletini, talimatænæ tebliå
etmektedirler. Dolayæsæyle hakkæ ketmedenleri, haktan taviz
verenleri yatæræp falakadan geçirme veya kulaklarænæ çekme
salahiyyetine sahiptirler. Bu itibarladær ki, biz ve devletimiz
üzerimize düñen neñriyatæ yapæp ikaz ve uyaræda
bulunmazsak; hem Allah huzurunda ve hem de gelecek
nesiller huzurunda hesab vermemiz mümkün deåildir. Hz.
Ali ñöyle buyurur:
„Kim bana bir harf öåretirse, beni kendine köle
yapmæñtær. Æsterse çalæñtærær, isterse satar!“ Bir bañka
sözünde de ñunlaræ söylemiñtir:
„Æki kiñi benim belimi kærmæñtær: Bunlardan biri günah
iñleyen hoca, diåeri de bilgisi olmadæåæ halde dine ve
davaya sarælan cahiller.“ Birincinin kulaåænæ çekeceksiniz
ki, günah iñlemesin, ikincinin de kulaåænæ çekeceksiniz ki,
ilim öårensin, Ñeriat’æ öårensin!..
Taviz vermeyen ve hakkæ söyleyen:
Dördüncü bir zümre var ki, hakkæ açæk, net ve kesin bir
ñekilde söylemenin yanænda asla taviz verme yoluna da
gitmezler! Gayeleri ise, insanlæåæ, içine düñmüñ olduåu ñirkten,
nifaktan, dalaletten kurtarmaktær. Cemaleddin Hoca’næn
yazdæåæ, hazærladæåæ, doldurduåu yazælaræ, bildirileri, bantlaræ
daåætærlar ki, bunlar çerezdir, bunlar ñifalæ sulardær, bunlar
serumdur. Bir sene içinde insanæmæza, hasta insanæmæza,
komaya girmiñ insanæmæza sunulmuñ olanlaræna ñöyle bir göz
atacak olursak:
1- Hakkæ Sahibine iade,
2- Hakkæ Æstemek Haktær, Æstemiyenler Æse, Ahmaktær,
3- 27 Üniversite Rektörüne Açæk Mektup,
4- Æñçi ve Æñveren Temsilcilerine Açæk Mektup,
5- Müslüman ve Terör Yasasæ,
6- Æbrahim Agâh Çubukçu’ya açæk mektup,
7- Necip Bilge’ye Açæk Mektup,
8- Hüsameddin Cindoruk’a Açæk Mektup,
9- Nusret Demiral’a (Kendi Ædam Kararænæ Kendisi
Vermiñtir!..),
10- Devlet Bulunmaz Bir Nimettir,
11- Ñeriatçæ Olmayanlar Solaklaræn Ta Kendileridir,
12- Saflar Artæk Æyice Netleñti,
13- Anayasa Mahkemesi Bañkanæ Yekta’ya Açæk Mektup.
Æñte biz ve iñte onlar:
Görüldüåü üzere, bizden onlara çerezler, ñifalæ sular,
serumlar! Æñte biz bunlaræ kendilerine takdim ediyor, kendilerini
hakkæ söylemeye, taviz vermemeye, særat-æ müstakim’e davet
ederken, onlar buna mukabil bize kæzæyorlar, engel oluyorlar,
hakaret ediyorlar, iftira ediyorlar, kemalist rejime jurnallayæp
imha etmek istiyorlar. Hoca da tekrar söz alæyor ve diyor ki:
„Bize kæzmayæn; ñayet yalanæmæz, yanlæñæmæz, Kur’an’a ve
Æslam’a aykæræ bir tarafæmæz varsa, dibde-köñede konuñmayæn,
gazetelere verin; neñriyat yoluyla bizim iñimizi bitirin, meydan
size kalsæn! Yoksa, Hoca sizin iñinizi bitirecektir! Elhasæl: Ya
cevap veya teslim! Bañka bir ifade ile; bir ñey ya doårudur
ya da yanlæñtær. Doåru ise, gelin teslim olun, beraber çalæñalæm!
Ñayet yanlæñ ise, neñriyat yoluyla yanlæñlæåæ ortaya koyup
Hoca’yæ da efkâr-æ umumiyyeyi de ikaz ve irñad etmek size
düñmez mi?“
Æñte Cemaleddin Hoca böyle söylüyor!..
„Eåer topluca (savaña) çækmazsanæz, Allah size acæ bir
ñekilde azab eder ve yerinize sizden bañka bir topluluk
getirir. O’na hiçbir zarar veremezsiniz. Allah her ñeye
kadirdir.“ (Tevbe, 39)
Mevzuumuzun üçüncü ayet-i celilesi bir tehdit mahiyyetinde
olup bañlæca ñu hakikatlaræ ihtiva etmektedir:
1- Müslüman o kimsedir ki, hoñuna gitse de gitmese de
çaårældæåæ yere gitmesi, verilen emir ve talimatæ yerine
getirmesi imanæn bir gereåidir.
2- Æmanænæn gereåini yerine getirmeyenleri Allah elim bir
azabla azab eder.
3- Allah, onlaræ kulluåundan azledip, Maide, 54 ayette de
görüldüåü üzere, onlaræn yerine öyle cemaat getirir ki, Allah

onlaræ, onlar da Allah’æ severler...
4- Allah’a kimse zarar veremez; Çünkü Allah, her ñeye
kadirdir. O halde zararæ çekecek onlardær, yani kendilerine
verilen emir ve talimatlaræ yerine getirmiyenlerdir.
5- Ve netice:
Ey hal-i hazærda mevcut olanlar! Eåer sizler, ihya ve ilanæ
yapælan Æslam Devleti’ni kabul etmeyip Tevhid bayraåæ altænda
toplanmazsanæz, zararæ size ait olup, Allah sizi yerin dibine
geçirir de sizin yerinize itaatkâr bir nesil getirir. O zaman
sizler piñman olursunuz amma velakin, iñ iñten geçmiñ olur.
Allah neye kadir deåil ki!..
Üçüncü ayet-i celile ñu mealde:
„Eåer siz, ona yardæm etmezseniz, iyi bilin ki Allah
ona yardæm etmiñti: Yalnæz iki kiñiden biri olduåu halde,
küfürde æsrar etmiñ olanlar, (Mekke’den) kendisini
çækarttæklaræ særada ikisi maåarada iken arkadañæna:
„Üzülme Allah bizimle beraberdir“ diyordu. Æñte o zaman
Allah ona yardæm etti; kalbini yatæñtæran huzur ve güveni
verdi ve onu sizin görmediåiniz askerlerle destekledi;
kâfirlerin sözünü alçalttæ! Yüce olan yalnæz Allah’æn
sözüdür. Allah daima üstündür, hüküm ve hikmet
sahibidir.“ (Tevbe, 40)
Tahlil ve tefsir:
1- Elhamdülillah, bugüne kadar Allah, yardæm etti; yer verdi,
cemaat verdi, Kur’an gibi, edille-i ñer’iyye gibi silah ve kaynak
verdi;
2- Gönüllere teselli verdi, en tehlikeli anlarda çalkalanan
kalbleri yatæñtærdæ, teyid ve takviye etti, destekledi;
3- Muaræz ve muhaliflerin haddini bildirdi, cevap verecek
halleri kalmadæ ve bu suretle bu alçaklaræn sözlerini alçalttæ,
kendilerini yerin dibine geçirtti; bu suretle Allah’æn davasænæ
yükseltti ve yüceltti;
4- Allah; Tevhid akidesini ve ondan yana olanlaræ ilim, fikir
ve hak meydanænda galib kældæ, düñmanlarænæ maålub etti.
Çünkü, Allah azizdir, hâkimdir.
Dördüncü ayet-i celile:
„Gerek hafif gerek aåær olarak hep birlikte savaña çækæn!
Mallarænæzla ve canlarænæzla Allah yolunda cihad edin.
Eåer bilirseniz bu, sizin için daha hayærlædær.“ (Tevbe,
41)
Tefsir ve tahlil:
Rabb’imiz Teala ve Tekaddes Hazretlefi, kullaræna tekrar
sesleniyor, onlaræ tevbe ve istiåfara çaåæræyor ve onlara cihadæ
emrediyor. Ñöyle ki:
1- Diyor ki bu hayærlæ bir iñtir;
2- Ve bu, aynæ zamanda bir ilim ve bir ñuur iñidir; ilimden
mahrum, ñuurdan yoksun olanlar, bunun hayærlæ bir iñ
olduåunu idrak edemezler...
Beñinci ayet:
Bu ayet-i celile münafæklaræ tasvir etmekte ve ñöyle
demekte:
„Yakæn bir dünya menfaatæ ve orta bir yolculuk olsaydæ,
elbette sana tabi olurlardæ. Fakat güç añælacak mesafe,
kendilerine uzak geldi. Bir de „Gücümüz yetseydi,
sizinle beraber çækardæk“ diye Allah’a yemin edecekler.
Boñuna kendilerini mahvediyorlar. Allah onlaræn yalancæ
olduklarænæ biliyor.“ (Tevbe, 42)
Tefsir ve tahlil:
1- Münafæklaræ tasvir eden bu ayet-i kerime diyor ki, onlar;
yakæn bir dünya menfaatæ ve orta bir yolculuk olsaydæ, elbette
koña koña gelirlerdi.
2- Fakat güç añælacak bir mesafe, ateñten bir gömlek ve
sandæåa atælacak bir oy deåil!..
3- Bunlar ileride yemin edip „Gücümüz yetseydi, sizinle
beraber çækardæk“ diyecekler!..
Bu ayet-i celile’nin æñæåæ altænda ñöyle bir parentez açabiliriz:
(Hakkæ batæla karæñtæranlarla asla taviz yoluna gitmeyenler
hiç bir olur mu?)
Æñte Erbakan ve iñte biz!.. Erbakan, hakkæ batæla
karæñtærmakta, bu cemaat ise, Peygamberî bir yol takib
etmekte ve ñartlar ne olursa olsun taviz yoluna asla
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gitmemektedir:
a) Erbakan parti metodunu tercih etmekte, biz ise
cemaatleñmeyi!
b) Parti, ñeytanî bir yol, cemaatleñme ise Peygamberî bir
yoldur. Ækincisi hak, birincisi batældær!..
c) Cemaatleñme vahye dayanær, particilik ise kâfir bir kafanæn
mahsulüdür!..
d) Cemaatleñme birleñtiricidir, particilik ise bölücüdür!..
e) Cemaatleñme saygæ ve sevgi getirir, particilik ise, kin ve
düñmanlæk bærakær!..
f) Cemaatleñme Tevhid’dir ve Tevhid yoludur; particilik ise
ñirktir ve insanæ ñirke götürür, müñrik yapar!..
g) Cemaatleñme zafere ve devlete götürür. Misalleri vardær.
Particilik ise hayalcælæk ve hüsrandær; dünyada misalsæz ve
neticesizdir. Ahirette ise cehennemliktir.
Particilik; aynæ zamanda Ñeriat’a, Allah’a noksanlæk, eksiklik
ve cahillik atfetmektedir. Ñöyle ki:
„... Bugün sizin dininizi ikmal ettim ve tamamladæm!..“, „Allah, ahkemül hâkimindir; yani, hükmedenlerin en muhkemi
ve en saålamædær“, „Hâkimlerin en hayærlæsæ; ræzæk verenlerin
en hayærlæsæ; merhamet edenlerin en merhametlisi ve ondan
daha güzel hüküm koyan var mæ? Allah’tan daha doåru sözlü
var mæ?!.“ ñeklinde tecelli eden ilahî beyanata particilik ters
düñmekte ve bunlaræ yalanlamakta ve Allah’a noksanlæk, cehl
ve acz isnad etmektedir ve iñte bütün bunlardan her biri
ñirktir, küfürdür; insanæ müñrik yapar, kâfir yapar!..
4- Binaenaleyh, boñuna kendilerini mahvetmesinler; Allah
biliyor ki, bunlar yalancædærlar!..
Altæncæ, yedinci ve sekizinci ayetler:
„Allah seni affetsin, doåru söyliyenler sana iyice belli
olup, yalan söyleyenler; bilinmezden önce onlara niye
izin verdin?
Allah’a ve ahiret gününe iman edenler; mallaræyla ve
canlaræyla cihad etmeleri hususunda senden izin isteyip
geri kalmazlar. Allah takva sahiplerini bilir.
Ancak Allah’a ve ahiret gününe inanmayan, kalbleri
tereddüde düñmüñ ve ñüpheleri içinde bocalayæp
duranlar, senden izin isterler.“ (Tevbe, 43-45)
1- Æslam’da taviz yoktur. Neden? Çünkü, sadæklarla,
kâzibler, samimi olanlarla sahtekâr olanlar, davaya baålæ
olanlarla olmayanlar, daha açæåæ mü’minlerle münafæklar
birbirinden ayrælsæn!
2- Kur’an; kâfir ve münafæklaræ ikaz, irñad ve tenkid etmenin
yanænda mü’minleri ve hatta Peygamber’i bile eleñtirmekte
ve tenkid etmektedir.
3- Siz, onlara, „Eåer yalanæmæz, yanlæñæmæz ve hatamæz var
ise cevap verin; eleñtirin ve tenkid edin!..“ dediåinizde onlaræn,
„Biz, kâfirlerle uårañmayæ bærakæp da müslümanlarla mæ
uårañacaåæz!“ ñeklindeki cevaplaræ, Kur’an’a uymamakta ve
iflas etmektedir...
Dokuzuncu ayet-i celile:
„Eåer onlar cihada çækmak isteselerdi, onun için bir
hazærlæk yaparlardæ. Fakat Allah, onlaræn davranæñlarændan
hoñlanmadæ da onlaræ durdurdu: „Oturan (çocuk ve
kadænlarla) beraber oturun!“ denildi.“ (Tevbe, 46)
Tefsir ve tahlil:
1- Allah onlara nasib etmemiñtir; gözlerini kör, kulaklarænæ
saåær, kalblerini münafæk yapmæñtær;
2- Savaña çækmak istemiñ olsalardæ hazærlæåænæ yaparlardæ
(cevap vermek isteselerdi, arañtærma yapar, müsbet veya
menfi karñælæk verirlerdi);
3- Fakat Allah, onlaræn hareketlerini beåenmedi de yerlerinde
durdurdu ve onlara: „Kadæn ve çocuklar gibi yerinizde oturun!“
dendi. Çünkü sizde hayær yok! Neden? Çünkü, sizler hâlâ
çocukça bir hava yañæyor ve kendinizi eålendiriyorsunuz!
Kæyamet sabahæna kadar bekleyin bakalæm, dendi...
Onuncu ayet:
„Sizin içinizde savaña çækmæñ olsalardæ, size bozgunculuktan bañka bir kârlaræ olmazdæ. Sizi fitneye düñürmek
için hemen aranæza sokulurlardæ. Æçinizde de onlara kulak
verenler vardær. Allah zalimleri bilir.“ (Tevbe, 47)

Tefsir ve tahlil:
1- Æñleri güçleri fitnedir, ona buna iftira etmektir (Hoca saftær,
cahildir, ajandær, der ve fitne çækarærlar...);
2- Halbuki, içinizde ajanlæk yapanlar da onlara kulak verenler
de vardær. Ajanlæk yapanlar da ajanlara kulak verenler de
zalimlerdir. Allah ise zalimlerin kimler olduåunu bilir!..
Onbirinci ayet:
„Onlar önceden de fitne çækartmak ve sana nice iñleri
ters çevirmek istediler. Nihayet hak geldi, onlar
istemedikleri halde Allah’æn emri (dini) galib geldi.“
(Tevbe, 48)
Tefsir ve tahlil:
1- Bu ayetler, Tebuk Seferi’ndeki hadiseleri anlatmaktadær.
Münafæklar bu çetin günlerde Æslam ordusuna katælmamæñlar,
bahaneler uydurarak Allah Resulü’nden izin istemiñler,
savaña gitmemiñlerdi. Allah’æn Resulü de bunlara izin vermiñti.
Çünkü, gönülsüz savaña katælan insanlardan bir hayær
gelmiyeceåini biliyordu. Æñte ayetler, onlaræn bu kötü
davranæñlarænæ mü’minlere anlatmaktadær.
2- Bunlar, bu münafæklar, geçmiñte de iñleri tersyüz edip
fitne çækartmak istemiñlerdi. (Bize Ærancæ dediler, Tercüman,
Hürriyet, Zaman gibi gazeteler hakkæmæzda yazælar yazdælar;
Doåu’daki olaylarda Hoca’næn parmaåæ vardær, doåuya silah
sevk ediyor dediler ve hakkæmæzda bir de kara kitap
yayænladælar!..);
3- Fakat elhamdülillah, hak geldi, hakikatler ortaya çæktæ.
Hem de neñriyat yoluyla! O iki yüzlüler ne yapacaklarænæ
ñañærdælar!.. Neden? Çünkü, „Hakk gelince batæl zail olur ve
silinir gider“ kaziyyesi ilahî bir fermandær. Æñte bu ilahî kaidenin
bir tecellisidir ki, biz meydandayæz; onlar ise gündemden
silinip gittiler!..
Onikinci ayet:
„Æçlerinden öylesi var ki, ‘Bana izin ver; beni fitneye
düñürme’ der. Æyi bilin ki, onlar zaten fitneye
düñmüñlerdir. Cehennem de kâfirleri kuñatacaktær.“
(Tevbe, 49)
Tefsir ve tahlil:
1- Gerçekler deåiñmez; söylense de söylenmese de, izin
verilse de verilmese de!..
2- Bir kæsmænæz kemalizmin kulu, bir kæsmænæz da
demokrasinin kölesi; Diyanet hakkæ ketmetme ve tahrif etme
yönünden, parti ise taviz verme ve hakkæ saptærma yönünden!
Ækisi de felaket! Zira hak ketmedilir veya tahrif edilirse ve
bunu, sözüm ona Peygamber postunda oturan Diyanet Æñleri
Bañkanæ, müftüleri ve vaizleri yaparsa, Ümmet-i Muhammed,
dinin gerçeklerini, Æslam’æn hakikatlerini kimden öårenecek?
Ve bunun faturasænæ kim ödeyecek? Elbette hakkæ söylemeyen
ve hakkæ ketmeden hocalar deåil mi? Æñte böyle hocalaræ
Kur’an lanetlememiñ mi? Dini dünyaya satan sæfatlarla tavsif
etmemiñ mi?.. Kur’an ñöyle der:
„Ændirdiåimiz açæk delilleri ve hidayeti -biz Kitab’da
insanlara açækça belirttikten sonra- gizleyenler var ya,
iñte onlara hem Allah lanet eder hem de bütün lanetçiler
lanet ederler.“ (Bakara, 159)
„Allah, kendilerine kitap verilenlerden: ‘Onu mutlaka
insanlara açæklayacaksænæz, gizlemiyeceksiniz’ diye söz
almæñtæ. Fakat onlar, verdikleri sözü arkalaræna attælar ve
ona karñælæk birkaç para aldælar. Satæn aldæklaræ bu ñey ne
çirkin!..“ (Âl-i Æmran, 187)
Evet; hakkæ ketmetme ümmet bünyesinde derin yaralar
açacaåændan ve tüm insanlæåæ mahvü periñan edeceåinden,
dünyada Bakara ayetiyle lanetlenmiñ, Ali Æmran ayetiyle de
takbih edilmiñlerdir. Kurtuluñun yolu ise, tevbe-i nasuh ile
tevbe etmek, ketmettiklerini açæk açæk tebliå ve beyan
etmektir. Bu husus Kur’an’da ñöyle anlatælær:
„Ancak tevbe edip durumlarænæ düzeltenler, gerçekleri
açæklayanlar müstesna! Onlaræ baåæñlaræm. Çünkü ben,
tevbeyi çok kabul ederim.“ (Bakara, 160) Ve ñayet Ñeriat’æn
hükümlerini saklamaya ve saptærmaya devam ederlerse, artæk
bunun faturasænæ ödemeleri artæk mümkün deåildir. Çünkü
ketim ve dini dünya ile satmalaræ kendilerini kâfirliåe götürür,
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kâfir olarak teneñire çækarlar, ebediyyen mel’un olur ve
ebediyyen cehennemi boylarlar. Æñte Kur’an:
„Ama ayetlerimizi inkâr etmiñ ve kâfir olarak ölmüñ
olanlar, iñte Allah’æn meleklerin ve tüm insanlaræn laneti
onlaræn üstünedir. Ebediyyen lanet içinde kalærlar. Ne
kendilerinden azab hafifletilir ne de onlaræn yüzlerine
bakælær!“ (Bakara, 161-162)
Taviz verenlere ve saptæranlara gelince:
Bunlar da particiler ve bu arada Refah Partisi; taviz vere
vere, müslümanlaræ aldata aldata hoca ve idarecileri
kendilerini Allah’æn dergâhændan kovulmanæn ötesinde,
„Günümüzün Putlaræ ve Putperestleri“ bañlæåænæ tañæyan
yazæmæzda da ifade ettiåimiz gibi, kendilerini seçenlerle birlikte
ñirke düñer, müñrik olur ve cenazeleri kælænmaz!
Onüçüncü ve ondördüncü ayet:
„Sana bir iyilik ulañsa bu, onlaræn hoñuna gitmez ve
eåer sana bir kötülük ulañærsa, ‘Æyi ki, biz önceden
tedbirimizi almæñ, bañæmæzæn çaresine bakmæñæz’ derler
ve sevine sevine dönerler. De ki: Allah, bizim için ne
yazmæñ (ne takdir etmiñse), ancak bize o ulañær. Bizim
sahibimiz O’dur. Mü’minler Allah’a tevekkül edip (O’na
sæåænsænlar).“ (Tevbe, 50-51)
Tefsir ve tahlil:
1- Ñu hareketin geliñmesi, yayælmasæ, çoåalmasæ, güç ve
kuvvet bulmasæ, üzerine düñeni yapmasæ, gereken cevaplaræ
verip muaræz ve muhaliflerini susturmasæ onlaræn hoñlaræna
gitmez ve yerlerinde duramazlar! Ve düñünemezler ki, bu
bañaræsæ Æslam adæna yapælmakta; Æslam’æn devleti, Ñeriat’æn
hayata hâkim olmasæ adæna bir muvaffakiyettir! Sevinmeleri
gerekirken, fakat heyhat!..
2- Lakin bu hareketin durmasændan, daåælmasændan,
yækælmasændan ve siz müslümanlaræn Avrupa’da olsun,
Anadolu’da olsun hapse atælmasændan, asælæp kesilmesinden,
idama mahkum edilip daraåaçlarda asælmasændan sevinç ve
ferah duyarlar ve ilave ederek derler ki, „Biz, iyi ki, tedbirimizi
almæñæz da bu harekete katælmamæñæz!..“ derler ve bu suretle
de günah üstüne günah iñlerler!..
3- Bakara, 18’de ‘Onlar saåærdærlar, onlar dilsizdirler, onlar
kördürler’ derekesine düñtüklerinden iman hakikatlerini,
herñeyin Allah’æn elinde ve emrinde olduåunu göremez ve
idrak edemezler; dilsizlik ve saåærlæk içinde bocalayæp
giderler!..
4- Ama mü’minler ise; Kur’an’æn æñæåæ altænda ve imanæn nuru
ile herñeyi olduåu gibi görür; kendilerine bir iyilik isabet
ettiåinde ñæmarmazlar ve ñayet bañlaræna bir musibet gelirse
ñañærmazlar, daima mütevekkil olup müteselli olurlar ve
nihayet herñeyin Allah’tan geldiåine inanærlar...
Ve yine bu tür müslümanlar, bir hadiste de geçtiåi üzere,
bilir ve inanærlar ki, mücahidlerin hak ve hukuklarænæ Allah
tekeffül ve teahhüd etmiñtir; cihad yolunda ölürlerse cennete
koyacak, evine döndürecekse onlaræ ecir ve mal-i ganimetle
gönderecektir.
Onbeñinci ayet:
„De ki: ‘Bize yalnæz iki iyilikten (ya gazilikten veya
ñehidlikten) birini gözetlemiyor musunuz? (Bundan
bañka ne olabilir? Ækisi de bizim iñtiyakla beklediåimiz
ñeylerdir.) Ama biz, Allah’æn size ya kendi tarafændan veya
bizim elimizle bir azab ulañtærmasænæ gözetiyoruz. Haydi
gözetin, biz de sizinle beraber gözetenleriz.“ (Tevbe, 52)
Tefsir ve tahlili:
1- Bu, mü’minlerin münafæklara verdikleri cevap
mahiyyetindedir. Zira mü’min savañ meydanænda ölürse ñehid
olur, kalærsa gazi ünvanæna sahib olur. Ækisi de güzeldir;
müslümanæn arayæp bulamæyacaåæ ñeydir!.. Yukaræda
kaydedilen hadis-i ñerif de bunun bir ifadesidir. Esasen
mü’minin her hali güzeldir; eline bir nimet girerse ñükreder,
güzel olur; elinden bir nimet çækarsa veya bañæna bir musibet
isabet ederse sabreder, yine güzel olur. Ve bu mü’mine has
bir vasæftær. Bu da yine bir hadisin mealidir.
Bütün bunlaræ ñöyle bir neticeye baålarsak, diyebiliriz ki;
müslüman o kimsedir ki, onun hali daima dengelidir; onda

ifrat ve tefrit yoktur; ne bulduåuna añæræ derece sevinip ne
oldum delisi olur ve ne de kaybettiåine añæræ derecede üzülüp
ne yapacaåænæ ñañærær ve nihayet onun iki kanadæ vardær: Biri
ñükür diåeri sabærdær. Ækisi de Allah’æn ræzasænæ kazanmanæn iki
vesilesidir. Vaktiyle çölde yañæyan karæ ile koca; kadæn son
derece güzel! Koca ise hiç de güzel deåil! Bir gün aynaya
bakarlar; koca üzülür. Kadæn ise, kocasænæn imdadæna yetiñir
ve der ki; „Ækimiz de cennetliåiz. Zira sen, benim güzelliåime
ñükrediyorsun, ben de senin çirkinliåine sabrediyorum.
Sabredenlerle ñükredenlerin yeri cennettir!..“
2- Æmansæzæn, imanænda gel-git olanæn iñi ise, harabtær; nereye
gitse kara yumurtlar; ne dünyada yüzü güler ve ne de
ahirette! Siz, onun eålenip gülmesine bakmayænæz; her gün
korku içinde ve huzursuz! Æç hastalæåæna mübtela olmuñ: Ya
nifak ya da inkâr!.. Kur’an ñöyle der:
„Onlaræ gördüåün zaman cisimleri hoñuna gider,
konuñtuklaræ zaman dinletirler. Ama onlar elbise
giydirilmiñ sanki duvara birer kütük! Her yükselen sesi
kendi aleyhlerinde sanærlar (korkularændan ödleri patlar)!
Onlar düñmandær! Onlardan sakæn! Allah onlaræ kahretsin!
Nasæl da haktan döndürülüyorlar?“ (Münafikun, 4)
Hülâsa:
Æki tip insan; birbirine zæd iki hayat ve iki akibet: Biri imanlæ,
biri inkârcæ, biri muhlis, biri münafæk, biri muvahhid, biri
müñrik!..
Ve netice:
Æki günahkâr: Biri Diyanet diåeri parti! Biri hakkæ
ketmetmekte, tahrif ve tevil yoluna gitmekte; Ñeriat’tan yana
deåil, demokrasiden yana; ehl-i Tevhid’in yanænda deåil,
T.C’nin yanænda! Gaye iki ñey: Makam ve para!..
Tevbe:
Üç ñey: Tevbe-i nasuh, æslah ve beyan!..
Particiler ve tevbe:
Günahlaræ:
1- Taviz ve saptærma;
2- Parti tüzükleri;
3- Fotoåraf asma;
4- Anætkabir’e gitmek;
5- Sandæk bañæna gitmek;
6- Ñirk meclisine girmek;
7- Tekbir yerine alkæñ;
8- „Laiklik din hürriyetidir“ demek;
9- „Gaye, hakiki demokrasiyi hâkim kælmak“ zihniyyeti;
10- „Hâkimiyyet kayætsæz ve ñartsæz milletindir“ prensibinin
anayasada yerinde kalmasænæ isteme;
11- „Atatürk saå olsaydæ, bizim partimizde yer alærdæ“ sözünü
söylemek.
Bunlaræ yapanlaræn Ñeriat’ta hükmü nedir?
El-Cevap:
a) Tavizkâr olma; b) Hakkæ batæla karæñtærma; c) Münafæk
olma; d) Müñrik olma!
Kurtuluñun tek yolu:
Yukaræda maddeler halinde særaladæåæmæz on bir günahtan
da tevbe-i nasuh ile tevbe etmeleri, gelip ñu kervana
katælmalarædær. Ya cevap ya teslim!..
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