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

TEMEL ESASLAR
Bismillahirrahmanirrahim...
1) Ænsan, dünyaya Allah’a kul olmak üzere gelmiñtir.
„Ben cinleri de insanlaræ da (bañka bir iñ için deåil)
ancak kendime ibadet etmeleri için yarattæm.“
(Vezzariyat, 56)
2) Kul olmanæn yolunu „DÆN“ gösterir. Dinin kitabæ
Kur’an’dær.
„Æñte benim doåru yolum bu. Ona uyun! (Bañka)
yollara uymayæn ki, sizi O’nun yolundan ayærmasæn!“
(En’am, 153)
3) Din demek, Allah kanunu ve Allah nizamæ demektir.
„Din; Allah tarafændan vaz olunan öyle bir
kanundur ki, gönül ræzasæyla baålananlaræ ebedî
saadete götürür.“ (Usul-i Fækæh)
4) Dinin bañlæca bölümleri; Ætikad, Æbadet, Muamelât
ve Ukubat olmak üzere dörttür.
„Ætikad“ bölümü, iman meselelerinden bahseder.
„Æbadet“ bölümü, hususî manada Æslam’æn beñ ñartænæ
anlatær. Umumî mânada ise, kiñinin tüm söz, fiil ve
hareketlerinde,
her
türlü
muamele
ve
münasebetlerinde, dünya ve devlet iñlerinde Allah’æn
emir ve yasaklaræna göre, Allah’æn koyduåu kanun ve
nizamlara göre hareket etmesidir.
„Muamelat“ bölümüne gelince; kiñinin kendi nefsiyle,
ailesiyle, komñusuyla, cemiyetiyle, devletiyle, hasælæ
dünya, devlet ve günlük iñleriyle... olan iliñkilerinden,
hak ve görevinden bahseden bir bölümdür.
„Ukubat“ ise, cezalardan, ceza hukukundan
bahseder.
5) Æslâm’æn getirdiåi cezalaræ uygulamak farzdær. Allah’æn
birer kesin emirleridir. Ama, bu farzlaræ kim yerine
getirecek? Devlet getirecek deåil mi?
6) O halde devletin Æslâm devleti olmasæ ñarttær ve
farzdær. Esasen suçlularæ cezalandærma ve herkesi
ilgilendiren diåer emir ve yasaklaræ yerine getirme
vazifesini topluma ve toplumu temsil eden devlete
vermiñtir. Öyle ise, dini devletten devleti dinden ayærmak
mümkün deåildir. Din bir bütün ise, devlet onun bir
bölümüdür, ayrælmaz bir parçasædær.
7) Ñeriat kelimesi, genel mânada din demektir, dine
eñittir. Ve uyulmasæ Allah’æn kesin emri olan bir yoldur,
bir Allah’æn kanunudur. Ñeriat’æn dæñændaki bütün
kanunlar, anayasalar, bütün sistem ve düzenler ilimden
mahrum kiñilerin heva ve heveslerinden ibarettir.
„Sonra bu emirden seni de bir Ñeriat üzere kældæk
(sana bir hukuk düzeni verdik). Sen ona uy!
Bilmeyenlerin heveslerine uyma!“ (Casiye, 18)
8) Dünya üzerinde iki çeñit devlet vardær: Biri Æslâm
devleti, diåeri de küfür devletidir. Aradaki fark; anayasasæ
Kur’an ise Æslâm devletidir, anayasasæ Kur’an deåilse
küfür ve kâfir devletidir.
9) Müslüman bir milletin devleti mutlaka müslüman
olacaktær ve olmalædær. Bir devletin Æslâm devleti olmasæ
için de, yukaræda görüldüåü gibi, anayasasæ Kur’an,
kanunlaræ Ñeriat olacaktær.

„Allah mü’minlerin aleyhine kâfirlere asla yol
vermiyecektir.“ (Nisa, 141)
10) Türkiye’de anayasa Kur’an, kanunlar Ñeriat
olmadæåæna göre devlet, bir Æslâm devleti deåildir.
11) Esasen Türkiye laik bir devlettir. Laik devlet ise,
dini kendisinden, kendisini de dinden ayærmæñ ve
uzaklañtærmæñtær. Bu ne demektir? „Benim dinle bir
alakam kalmamæñtær, din bana karæñamaz!“ demektir. Bir
kimse, „Benim dinle bir ilgim, bir alakam yoktur, din bana
karæñamaz!“ derse ne olur? Kâfir olur! Deåil mi? Tæpkæ
bunun gibi, bir devlet de: „Benim dinle bir alakam yoktur,
din bana karæñamaz!..“ derse, artæk o devlet bir Æslâm
devleti deåildir.
12) Bu arada ñunu da bilmek lazæmdær ki:
Türkiye’deki laiklik çok acaip bir lakliktir; dini devlete
asla karæñtærmaz ama, kendisi dine alabildiåine
karæñmakta ve dine baskæ yapmaktær. Ñöyle ki:
Türkiye’de ibadet hürriyeti yoktur. Vatandañlar
(mesela: Askerler, memur ve iñçiler, öåretmen ve
öårenciler) cuma namazlaræna gidemezler, vakit
namazlarænæ kælmalarænda da zorluk çekmektedirler.
Din eåitimi, hürriyeti de yoktur. Æmam-Hatip okullaræ ve
onlaræn üst kæsmæ devletin kontrolü ve baskæsæ
altændadærlar. Kæyafet hürriyeti yoktur. Kadænlaræn
bañörtüleri açælær, memurlaræn sakallaræ kesilir, hocalar
cübbe ve sarækla dolañamazlar.
Æñte Türkiye’de dinin durumu bu! Yürekler acæsæ!..
Devlet Æslâm devleti deåil, üstelik dine alabildiåine
baskæ!..
13) Ñeriat’tan bahsetmek, Æslâm devletinden
bahsetmek, söz etmek, „Kur’an anayasadær“ demek
yasaktær. Kur ’an dili en güzel söz iken, malesef
Türkiye’deki rejim tarafændan suç sayælmakta, bunlaræ
söyleyenler suçlu addedilmekte, katiller ve caniler gibi
hapishanelere atælmaktadærlar. Kur’an’æn güzel saydæåæ
bir ñeyi suç saymak, onu yalanlamak demektir. Bu
itibarla, Türkiye’deki rejim ve düzenin küfür ve kâfir
düzeni olduåunu isbat etmek için bañka delil aramaya
lüzum yoktur. Bu kâfidir!
14) Hükümler ve hüküm ayetleri:
a) Hakimiyyet kayætsæz ve ñartsæz Allah’ændær.
„... Hüküm (yani hüküm koyma, kanun yapma,
hâkimiyyet) ancak Allah’a mahsustur. Hem O,
kendisinden bañkasæna ibadet etmemenizi (kul
olmamanæzæ) emretti.“ (Yusuf, 40)
b) Allah’æn ayetleriyle (hükümleriyle) hükmetmeyenler
kâfirlerin, zalimlerin, fasæklaræn tâ kendileridir.
„Kim Allah’æn indirdiåi hükümlerle hükmetmezse,
iñte onlar kâfirlerin tâ kendileridir. (zalimlerin,
fasæklaræn tâ kendileridir.)“ (Maide, 44, 45, 47)
c) Ænsan yapæsæ kanunlar cahiliyyet devrinin ve cahillerin
kanunlarædær.
„Onlar hâlâ cahiliyyet (devrinin) hüküm(lerini,
kanunlarænæ mæ) aræyorlar? Hüküm (koymada)
Allah’tan daha güzel kim vardær? Ama bunu ancak
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gerçek ilme sahip bir topluluk anlar.“ (Maide, 50)
d) Kâfirlerle dost olan onlardandær.
„Ey mü’minler! Yahudileri ve hæristiyanlaræ dost
edinmeyin! Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden
kim onlaræ dost edinirse, o onlardandær. Allah zalim
bir toplumu doåru yola hidayet etmez.“ (Maide, 51)
e) Æslâm düñmanlarænæn bañænda duada ve saygæ
duruñunda durulmaz:
„Ve onlardan ölen birine asla namaz kælma, onun
mezaræ bañænda da durma! Çünkü onlar, Allah’æ ve
Resulü'nü tanæmadælar, yoldan çækmæñ olarak
öldüler.“ (Tevbe, 84)
f) Allah’tan bañkasænæn hüküm ve kanunlaræna uyanlaræn
rabbleri, o kanunlaræ çækaranlardær:
„Onlar hahamlarænæ ve rahiplerini Allah’tan bañka
kendilerine rabb edindiler. Meryem oålu Mesih'i de.
Oysa kendilerine yalnæz tek ilah olan Allah’a ibadet
etmeleri emredilmiñti. O’ndan bañka ilah yoktur. O,
onlaræn ortak koñtuklaræ ñeylerden münezzehtir.“
(Tevbe, 31)
g) Allah’tan bañkasænæn koyduåu düzen ve sistemlere
uyanlar Allah’a deåil, bunlaræ getirenlere kul olmuñ ve
onlara ibadet etmiñ olurlar. (Aynæ sure ve aynæ ayet)
h) Kanun koymak demek, Allah’a karñæ savañ açmak
demektir:
„Allah’a ve Resulü'ne karñæ gelen (Allah’æn
koyduåu sænærlardan, kanunlardan bañka kanun
koymaya kalkan)lar, kendilerinden öncekilerin
alçaltældæklaræ gibi alçaltælacaklardær. Biz açæk açæk
ayetler indirdik, kâfirler için küçük düñürücü bir
azab vardær.“ (Mücadele, 5)
æ) Bir mü’min Allah’a karñæ savañ açanlaræ sevemez, en
yakæn akrabalaræ olsalar dahi.
„Allah’a ve ahiret gününe iman eden bir milletin;
babalaræ, oåullaræ, kardeñleri, yahut akrabalaræ da
olsa Allah ve Resulü'ne karñæ (hudut çizmek ve
kanun koymak suretiyle) çækanlarla dostluk ettiåini
(sevdiåini) göremezsin!..“ (Mücadele, 22)
j) Hz. Hamza’dan sonra en büyük ñehid, zalim bir
devlet reisine karñæ hakkæ haykærdæåændan dolayæ
öldürülendir:
k) Allah’æn hükümlerini söyle-meyenler, ya canlarændan
korkanlar, ya da dinlerini dünyaya satanlardær:
„Ænsanlardan korkmayæn, benden korkun; hem de
benim ayetlerimi az paraya satmayæn!..“ (Maide, 44)
l) Dinden taviz verme dünyada da ahirette de iki kat
azaba müstehak kælar:
„Az daha onlar, seni, sana vahyettiåimizden
ayærarak, ondan bañkasænæ bize iftira etmen için
fitneye düñüreceklerdi. Æñte o zaman seni dost
edinirlerdi. Eåer biz seni saålamlañtærmamæñ
olsaydæk, onlara bir parça meyledecektin. O takdirde
de sana hayatæn da ölümün de azabænæ kat kat
taddærærdæk. Sonra bize karñæ bir yardæmcæ da
bulamazdæn!.“ (Æsra, 73-75)
m) Ñirkin çeñitlerinden biri de kiñinin kendisinde veya
bañkasænda kanun koyma yetkisi görmesidir.
n) Allah’æn ayetlerini ketmedenler mel’un olur:
„Ændirdiåimiz açæk delilleri ve hidayeti - biz kitabda
açæk açæk insanlara belirttikten sonra - gizleyenler
(var ya), iñte onlara hem Allah lânet eder, hem bütün
lânet edenler lânet eder.“ (Bakara, 159)
o) Mel’un olmaktan kurtulmanæn yolu ise, tevbe, æslah

ve söylemediklerini açæk açæk söylemektir.
„Ancak tevbe edip (durumlarænæ) düzeltenler,
(gerçeåi) açæk açæk beyan edenler müstesna. Onlaræ
ben baåæñlaræm. Çünkü ben tevbeyi çok kabul
edenim, çok esirgeyenim.“ (Bakara, 160)
p) Allah’æn ayetlerini ketmederek para kazananlaræn karænlarænda o paralar cehennemin ateñi olacaktær: „O
halde sen emrolunduåun ñeyi açækca söyle ve
müñriklerin (tehditlerine) aldærma. O alay edenlere
karñæ biz sana yeteriz. Allah ile beraber bañka ilah
tutanlar, yakænda (yaptæklarænæn sonucunu)
bilecekler.“ (Hicir, 94-96)
r) Mü’min ancak Allah’tan korkar. Ñeytan ise, kendi
dostlarænæ korkutur:
„O ñeytan sizi kendi dostlarændan korkutuyor. Eåer
inanmæñ iseniz, ondan korkmayæn benden korkun!“
(Ali Æmran, 175)
s) Ulü'l-Emir, ancak, Allah ve Resulü'ne itaat eden ve
Allah’æn kanunlarændan bañka kanun tanæmayan devlet
adamlaræ ve idarecilerdir.
„Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Peygambere
itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de itaat
edin!“ (Nisa, 59)
u) Bulunduåu yerde dinini tam yañæyamæyorsa hicret
etmesi lazæmdær. Yoksa yeri cehennemdir:
„Nefislerine yazæk eden kimselere, canlarænæ alærken
melekler: Ne iñte idiniz dediler. (Onlar): „Biz
yeryüzünde aciz düñürülmüñtük“ diye cevap
verdiler. Melekler dediler ki: „Peki Allah’æn yeri geniñ
deåil mi idi ki, onda göç edip gönlünüzce
yañayabileceåiniz bir yere gideydiniz“. Æñte onlaræn
duraåæ cehennemdir. Ne kötü bir gidiñ yeridir
orasæ!“ (Nisa, 97)
t) Bilhassa Diyanet’in bañændakiler, Æslâm dinini temsil
edemezler. Buna sadece iki sebep göstermek kâfidir:
1) Küfür ve kâfir rejimi, yani laik düzeni korumaya
yemin ederek ve imza vererek söz vermiñlerdir.
2) Ñeriat-æ Garra'yæ hakim kælmak, Kur’an’æ anayasa ve
devleti Æslâm yapmak üzere canla ve bañla çalæñan ñahæs
ve kuruluñlar hakkænda Diyanet'in tepesindeki kiñi ñöyle
demiñtir: „Añæræ uçlara karñæ millî varlæåæmæzæ ve devletimizi
koruyacaåæz!..“ Ve bu suretle Allah’æn Kur’an’da „Hayærlæ
bir ümmet“ diye medhettiåi kiñilere o „zararlæ“ kiñiler
diye zemmetmiñtir. Faiz almalaræyla sakal kesmelerini
de ekleyiniz.
O halde böyle bir Diyanet'in açtæåæ camilerde ve böyle
bir zihniyetin tayin ettiåi imamlaræn arkasænda kælænan
namazlaræn ne derece sahih ve makbul olacaåæ
hususunu mü’minlerin iman ve irfanlaræna bærakæyoruz.
Velhamdülillahi Rabb'ilalemin!..
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