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

RESULULLAH'IN DOÅUMU
Dört gözle gelmesi beklenen gün artæk gelmiñti. Fil
senesinin Rebiülevvel ayænæn on ikinci Pazartesi (20 Nisan
570) gecesi sabaha doåru, henüz tan yeri aåardæåæ bir
saatte, bir taraftan yeryüzünü aydænlatan güneñ doåarken,
diåer taraftan gönülleri aydænlatan, kalpleri nurlandæran
yakæn zamanæn Peygamber’i Hazreti Muhammed Mustafa
(s.a.v.) doåuyordu.
Hz. Muhammed’in doåumu, dünya tarihinin bir mislini
kaydetmediåi ve edemiyeceåi bir hadisedir. Çünkü onun
doåumu; onun son Peygamber oluñunun, Kur’an gibi bir
Kitab’æn geliñinin, hakla batælæn birbirinden ayrælæñænæn, imanæn
küfre galip gelmesinin, karanlæåæn gidip aydænlæåæn
gelmesinin, putlaræn ve putçularæn yerle bir edilip Tevhid
bayraåænæn dalgalanmasænæn, bir cümle ile insanæn
insanlæåænæ tanæmasænæn ve insanca yañamasænæn yolunda
atælan ilk adæmdær.
Cahiliyyet Devri:
Cahiliyet devrinde dünyanæn hali periñandæ. Peygamberler
tarafændan tamir ve æslah, insanlar tarafændan tahrib ve
ifsad devam ediyor; gele gele bu hal Hz. Æsa (a.s.)’a kadar
geliyor. Æsa Peygamber’in islah ettiåi, düzelttiåi din, hak
din, Hz. Adem’le bañlayan din, kendinden sonra, bilhassa
yahudiler tarafændan çæårændan çækarælmaya, altüst edilmeye
maruz kalæyor. Bu durum, 600 sene gibi bir zaman içinde
devam ede ede öyle bir hale geliyor ki, Hz. Æsa’næn
öårettiåi din tamamen çæåærændan çækmæñ, prensibleri
kaybolmuñtur. Batæl inançlar haline gelerek bugünkü
hæristiyanlæk ñeklini almæñtær.
Hakk dinden eser kalmamæñtær. Hakkæn yerini batæl, imanæn
yerini küfür, Tevhid’in yerini ñirk, adaletin yerini zulüm,
ilmin yerini cehalet, medeniyetin yerini vahñet,
merhametin yerini merhametsizlik almæñtær. Allah’æn birliåi
unutulmuñ, çok ilâh sistemi, üçlü ilâh sistemi hüküm
sürüyor. Zenginler fakirleri eziyor, kuvvetliler zayæflaræ inim
inim inletiyordu. Dünyanæn hiçbir tarafænda vicdan hürriyeti,
can emniyeti, mal emniyeti, namus emniyeti kalmamæñtæ.
O zamanæn doåusunda da batæsænda da huzur diye bir ñey
yoktu. Kargañalæk her tarafæ sarmæñtæ. Savañlar, kanlæ
çarpæñmalar hüküm sürüyor, baskæncælæk, soygunculuk
ortalæåæ kasæp kavuruyordu. Ænsanoålu yaratanæ bærakmæñ,
yaratæklara tapæyor, onlardan medet umuyordu.
Hindistan’da tapælan putlaræn sayæsæ 400 bini añmæñtæ.
Æranlæ’lar ateñe tapæyor, onun sönmemesine çalæñæyordu.
Kæzkardeñ ve annelerle evlenme mübah görülüyor,
insanoålu bu derece alçalæyordu. Romalæ’laræn hali de
bunlardan pek farklæ deåildi. Mezhep kavgalaræ almæñ
yürümüñtü.
Arap yaræmadasænda durum daha garip, daha acaipti;
Allah’æn birliåi unutulmuñ putperestlik almæñ yürümüñtü. Bir
Allah’a ibadet yerine sayæsæz putlara tapælæyordu. Sadece
Kâbe’nin etrafænda særalanan putlaræn sayæsæ 360’a
yükselmiñti.
Bunlardan bañka her kabilenin, her muhitin, hatta her
ailenin bir putu vardæ. Bunlaræn meñhurlarænæ ñöyle
særalayabiliræz: Taifte bulunan „Lat“, Mekke’de bulunan
„Uzza“, Medine’de bulunan „Menat“, Duvmetülcendel’de
bulunan „Yauk“.
Bütün bunlaræn bir bañkanæ, bir büyük putu vardæ, adæna
„Hubel“ derlerdi. Yeri de Kâbe’nin üstü idi. Akikden
yapælan insan suretinde idi.
Ne acaip bu insanoålunun hali! Putunu eliyle yapæyor,
dönüp ona ilâh diye tapæyor. Putun önünde divan duruyor,

saygæ duruñu yapæyor, ondan medet umuyor!.. Ne gülünç
ñey bunlar deåil mi?!. Demek insan bu derece küçülüyor!
Bu derece ñañkæn oluyor, bu derece sapæklañæyor!...
Siz bunlara ñañmayæn, „cahiliyet devri insanlaræ ne kadar
akælsæz, ne kadar fikirsiz kiñilermiñ“ demeyin. Onlaræn o
akælsæzca hareketlerinin benzerlerini bugünün insanlaræ da
yapæyor. Aslænda; cahiliyet sözü bir zamana veya bir
mekâna mahsus terim deåildir. Yalnæz Arabistan’æn
Peygamber öncesi yañayæñ tarzæna ait deåildir. Cahiliyet
kelimesi aslænda bir terimdir. Kæsaca tarifini yapmak
istersek, „Cahiliyet demek, ilahî kanundan ibaret olan dinî
hayatæ yañamamak“ demektir.
Bu tarife göre cahiliyet, bir asra, bir devre has yañayæñ
tarzæ deåil, hangi asær ve devirde olursa olsun, gerçek dinî
hayatæ yañamayan, günlük hayata, devlet hayatæna Allah
kanunlarænæ deåil, uydurma kanunlaræ koyan cemiyet ve
milletin hali demektir.
Cahiliyet:
Gerçeåi söylemek gerekiyorsa; hususiyetle günümüz
Türkiye’sinde tam manasæyla bir cahiliyet hayatæ
yañanmaktadær. Hz. Muhammed’in getirdiåi o adaletli, o
nurlu, o Tevhid devri, o iman devri cumhuriyetin geliñiyle
zulümün, istibdadæn, ñirkin ve küfrün hüküm sürdüåü devir
haline gelmiñtir. Kur’an devlet yönetiminden kaldærælmæñ,
yerine taåutî yönetim ve yöntemler getirilmiñ, put
kanunlaræ hâkim olmuñtur. Tevhid timsali Hz.
Muhammed’in veya putlaræ kæran Hz. Æbrahim’in tekrar
gelmesine ihtiyaç vardær. Fakat bunlardan hiçbiri artæk
gelmeyecektir. Bu peygamberler üzerine düñeni yapmæñlar
ve gitmiñlerdir.
Ama giderlerken put kærma iñini, Tevhid bayraåænæ
dalgalandærma görevini, „Ey Ümmet-i Muhammed!“ sana
emanet etmiñlerdir. Fakat, sen oyuna getirilip, uyutuldun
da memlekette Tevhid bayraåæ indirildi, yerine put bayraåæ
dikildi, meydanlar putlarla doluverdi.
O ñehidler diyaræ memlekette ñimdi manzara bu!.. Æñler
sana düñüyor. Asæl görevin, hâlâ uyumaya devam eden
ümmetdañlarænæ da uyandæræp, ñirk bayraåænæ indirmek, onun
yerine Tevhid bayraåænæ asmaktær. Taåutî kanun ve ñeytanî
anayasalaræ kaldæræp, yerine Hz. Muhammed’in (s.a.v.)
getirdiåi ñeriat-æ garra’yæ koymaktir. Zira senin ülkende ve
senin devletinde put kanunlaræ söz sahibi olduåu
müddetçe, sen Hz. Æbra-him’in milletinden, Hz.
Muhammed’in ümmetinden olamazsæn!..
Bu vesile ile Velâdet-i Nebeviye’nizi tebrik eder, hepimizin
o iki büyük peygambere (salât ve selam üzerlerine olsun!)
hakkæyle millet ve hakkæyle ümmet eylemesini yüce
Mevlâ’mæzdan dua ve niyaz ederim.
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