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

TÜRKÆYE'DE
ÆKÆ DÆN VE BÆZ

Bizde kæñkærtma yok, tebliå var!
Evet; Türkiye’de iki din vardær. Biri Allah’æn gönderdiåi
ve indirdiåi din, diåeri de devlet dini. Bir bañka ifade ile;
Biri Kur’an’æn târif ve beyan ettiåi, milletin inandæåæ din,
öteki de devletin tanædæåæ, resmen kabul ettiåi ve
müsaade ettiåi din.
Bu iki din de „Æslam“ ismini alærsa da muhteva (içeriliåi)
bakæmændan aralarænda çok büyük farklar vardær.
Bir kæsmæna burada iñaret edelim:
1- Sahasæ: Allah’æn gönderdiåi dinin sahasæ, istisnasæz
bütün hayat safhalaræ olup, insanoålunun söz, fiil ve
hareketlerini içine almæñ ve hepsi hakkænda hüküm
koymuñ, müeyyideler getirmiñtir.
Devletin tanædæåæ din ise; Allah ile kul arasænda bir vicdan
iñi olup camide olup bitendir, dünya ile bir ilgisi yoktur.
2- Allah’æn dininde; hem dünya hem de ahiret vardær:
Devletin dininde ise sadece ahiret vardær; Din dünyaya
karæñmaz.
3- Allah’æn dininde; Din devlet bütünlüåü vardær;
ibadeti siyasettir, siyaseti de ibadettir.
Devletin dininde ise; din ayræ devlet ayrædær; ibadet ayræ
siyaset ayrædær. Bunlaræ birbirine karæñtærmak suçtur.
4- Allah’æn dininde; Aile yönetimi dine, Ñeriat’a
baålædær. Devletin dininde ise, aile yönetimine din
karæñamaz, evlenme ve boñanmalar, karæ-koca
arasændaki hak ve görevler Æsviçre medenî kanunundan
gelir, geçer.
5- Allah’æn dininde; Eåitim ve öåretim sistemi dine
göredir. Okul programlaræ yapælærken ibadet saatleri
gözönünde tutulur.
Devletin dininde ise eåitim sistemine din karæñamaz;
Müfredat programlaræ yapælærken ibadet saatleri nazar-æ
itibare alænmaz.
6- Allah’æn dininde; basæn-yayæn dine göre çalæñær.
Devletin dininde ise basæn-yayæna din karæñamaz.
7- Allah’æn dininde; Hâkimiyyet kayætsæz ñartsæz
Allah’ændær.
Devletin dininde ise, hâkimiyyet kayætsæz ñartsæz
milletindir.
8- Allah’æn dininde; Kanun koyma yetkisi yalnæz
Allah’a aittir.
Devletin dininde ise, kanun koyma yetkisi millete ve
millet meclisine aittir.
9- Allah’æn dininde; Anayasa Kur’an’dær.
Devletin dininde ise, anayasayæ millet ve temsilcileri
yapar.
10- Allah’æn dininde; Hukuk sistemi Æslam’dær, Æslam
hukukudur.
Devletin dininde ise, hukuk sistemi Æsviçre ve Roma
hukukudur.
11- Allah’æn dininde; Mahkemeler Kur’an’a göre
kurulur; Hâkimler hükümlerini Ñeriat’a göre verirler.

Devletin dininde ise, Ætalya, Æsviçre ve benzeri
ülkelerden getirilen kanunlara göre kurulur, hüküm ve
kararlar da bunlara göre verilir.
12- Allah’æn dininde; Kaynak Kur ’an, örnek
Peygamber’dir.
Devletin dininde ise, kaynak insan kafasæ, örnek Mustafa Kemal’dir.
13- Allah’æn dininde; Ñarap haramdær, meyhanesi de
haram, fabrikasæ da haramdær.
Devletin dininde ise, bunlaræn hepsi caiz ve serbesttir.
14- Allah’æn dininde; Faizin alænmasæ da haram,
verilmesi de haramdær.
Devletin dininde ise bunlar mübahtær ve caizdir.
15- Allah’æn dininde; Zina mutlak surette haramdær
ve yasaktær.
Devletin dininde ise, taraflaræn ræzasæ olduåu takdirde
mübahtær ve caizdir; Æstedikleri kadar yapabilirler.
16- Allah’æn dininde; Süt anne ve süt kardeñle
evlenmek haramdær.
Devletin dininde ise ikisiyle de evlenebilir, bir ñey lazæm
gelmez.
17- Allah’æn dininde; Tesettür vardær ve farzdær.
Devletin dininde ise, tesettür yoktur; Kadæn bañænæ da
açar, kæçænæ da.
18- Allah’æn dininde; Cuma namazæna gitmek farzdær.
Cuma saatinde herhangi bir iñ yapælamaz, günahtær.
Devletin dininde ise, iñi bærakæp Cuma namazæna gitmek
olmaz.
19- Allah’æn dininde; Günah iñleyenleri kænama ve
onlardan nefret etme vardær. Ve bundan müslüman
sorumludur.
Devletin dininde ise, hoñgörü vardær; adamæn karæsæ
veya kæzæ ile zina edilse bile bunu da hoñgörü ile
karñælayacak ve susacaktær.
20- Allah’æn dininde; Kötülükleri elle, dille, kalple
engellemek, kerih görmek vardær ve her müslüman
bundan sorumludur.
Devletin dininde ise, hoñgörü ile karñælanær ve ayæplanæp
kænanmaz.
21- Allah’æn dininde; Hakkæ hak olarak, batælæ da batæl
olarak tebliå etmek farzdær.
Devletin dininde ise, kimse kimseye karæñmamalædær.
Æñte iki din!
Malesef Türkiye’deki manzara bu! Æki din birbiriyle
mücadele halinde! Memleket bir savañ meydanæ!
Müslüman iki suyun arasænda kalmæñ ve ñañærmæñtær:
Devletin dinine mi uysun, Allah’æn dinine mi uysun?!. Bir
taraftan Kur’an’æn emrettiåi din, bir taraftan kemalizmin
müsaade ettiåi din!
Æñte Türkiye’deki kavganæn esas menñei budur.
Sürtüñmeler, anlañmazlæklar, ihtilaflar, ihtiyatlar, geri
kalmalar, itimatsæzlæk ve güvensizlikler, Devlet Güvenlik
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Mahkemeleri’nin kurulmasæ, MÆT teñkilatænæn seferber
edilmesi, bir takæm ñahæs ve ailelerin hapishanelere
atælacak maådur edilmesi hep bu ikilik yüzündendir.

ÇARE:

Ækiyi teke indirmek zorundasænæz. Ya Allah’æn dinini
tamamen kaldæræp, yasak edeceksiniz ya da devletin
yaræm yamalak dinini kaldæræp, onun yerine Allah’æn dinini,
hem devlete hem millete hâkim kælacaksænæz! Ya o, ya
da o! Ækisi bir arada yürümedi; Elli-altmæñ senedir
denendiåi halde yürümedi. Size düñen ya Allah’tan,
Allah’æn dininden yana olmak, ya da devletten, devletin
tanædæåæ ve müsaade ettiåi dinden yana olmak. Yani
ikisinden birini tercih etmek zorundasænæz.
Siz, müslüman olarak devletin dinini tercih
edemezsiniz. Çünkü yaræmdær, yanlæñtær. Kabul etmedæåin
takdirde, nihayet hapishanesi vardær; Cehennemi
yoktur! Fakat siz, Allah’æn dinini tercih edip ondan yana
olacaksænæz ve olmalæsænæz. Çünkü Allah’æn dini haktær ve
tamdær. Ucunda cennet vardær. Aksi halde dünyada rezil,
ahirette sefil olursunuz. Sonunda da cehennemi
boylarsænæz!
Uçurumun kenarænda:
Æñte, bizim dert ve davamæz budur. Bu durumu ümmet
fertlerine tebliå etmek ve duyurmaktær. Bu tebliåatæmæzla
ne devlet düñmanlæåæ yapæyoruz, ne de millet düñmanlæåæ.
Hem uçurumun kenarænda bulunan yaræm ve yanlæñ din
sahiplerini kurtarmak istiyoruz, hem de o yaræm ve yanlæñ
dincilere karñæ sus-pus olduåumuz takdirde yine
uçurumun kenarænda bulunan bizleri kurtarmak istiyoruz;
Bunun için çærpænæyor, bunun için gayret ediyoruz. Tebliå
ve telkinatæmæzæ bunun için yapæyoruz ve yaparken de
ilmî ve fækrî zeminde kalæyor, kaba kuvvete bañ vurmuyor,
kæñkærtma yoluna gitmiyor, terörist bir harekete teñebbüs
etme niyyet ve maksadænæ gütmüyoruz. Gütmemiñiz de!..
„Kaynaåæmæz
Kur ’an,
örneåimiz
Hz.
Muhammed’dir!“ dediåimize göre, kendimizi sorumlu
addetmiñizdir ki, aslænda öyledir, sorumluyuz. Yanlæñ din
anlayæñænæ tashih etmeye, noksanlaræ ikmal etmeye
bañlamæñæzdær. Tebliå yoluyla, telkin yoluyla bañlamæñæzdær.
Ve bu, bañta hocalar olmak üzere her müslümana
farzdær. Mü’min olmanæn vasæflarændan biridir, aksi yönde
kalmak münafæklæk olur. Kur’an ñöyle der:
„Mü’min erkekler ve mü’min kadænlar, birbirlerinin
velisidirler (dostlarædærlar). Æyiliåi emrederler,
kötülükten men ederler, namazæ kælarlar, zekâtæ
verirler, Allah’a ve Resulü’ne itaat ederler. Æñte
onlara Allah rahmet edecektir. Allah daima
üstündür, hikmet sabibidir.“ (Tevbe, 71)
„Münafæk erkekler ve münafæk kadænlar
birbirlerindendir: Kötülüåü emreder, iyilikten men
eder ve ellerini sækæ tutarlar. Allah’æ unuttular. Allah
da onlaræ unuttu. Münafæklar; iñte yoldan çækanlar
onlardær.“ (Tevbe, 67)
Biz, münafæklaræn safænda deåil, mü’minlerin safænda yer
almak için, mü’minler gibi, tebliåat ve telkinatæmæzæ
yapmak istiyoruz ve yapmaktayæz. Ve bunun için yola
çæktæk ve diyoruz ki: Æslam dini bir bütündür; Æbadetiyle,
siyasetiyle, devletiyle bir bütündür. Hayatæn her safhasæ,
her hareketi hakkænda hüküm getirmiñtir. Ve bunun bir
istisnasæ yoktur ve hak din de iñte budur. Bütün
müslümanlaræn böyle bilmelerini, böyle inanmalarænæ,
böyle yañamalarænæ ve böyle anlatmalarænæ Allah
emretmiñtir, farz kælmæñtær.
Biz müslüman olarak, Hz. Muhammed (s.a.v.)’e ümmet

olarak, dinin bu emrini, bu farzænæ yerine getirmeye
çalæñæyoruz ki, bu çalæñma bir yönüyle de cihaddær.
Kur’an’da 30’dan fazla ayet-i kerime’de yer alan cihad
da farzdær, Allah’æn kesin emridir. Bu noktada da yanlæñ
anlamalar vardær; „Cihad“ denince hemen tetik çekmeyi,
savañ ilan etmeyi anlæyor bazælaræ!.. Halbuki cihadæn
safhalaræ vardær; Nefisle bañlar cihad; Önce insan kendi
nefsine karñæ cihad açmalædær, onu añæræ istek ve kötü
duygulara karñæ frenlemelidir ki, cihadæn bu safhasæ,
Peygamber diliyle en büyük cihad sayælær. Sonra cihadæn
ikinci safhasæ gelir; Kötülüklerin ortadan kalkmasæ,
yanlæñlæklaræn düzeltilmesi, hurafelerin bertaraf edilmesi
için dil ile, kalem ile yani öåüt ve nasihatlarla, telkin ve
tebliålerle yapælan cihaddær. Æñte bizim yaptæåæmæz ve
yapmakta olduåumuz cihad budur. Telkin ve tebliå
cihadædær, öåüt ve nasihat cihadædær, din hakkænda yanlæñ
telakkileri düzeltme cihadædær. „Din; Devletin anladæåæ,
kabul ve müsaade ettiåi din deåil; Allah’æn
gönderdiåi ve indirdiåi dindir!“ demek suretiyle
yapælan bir cihaddær. Yoksa silahlæ bir cihad deåildir, savañ
halindeki bir cihad deåildir. Silahlæ savañ hakkænda
Kur’an’da „Cihad“ kelimesinden çok „Kætal“ kelimesi
kullanælmaktadær.
Ve netice:
Æñte onlar ve iñte biz!
Onlar, yani kemalistler ne yaptælar? Allah’æn gönderdiåi
dinî taåyir ettiler, tahrif ettiler, bir takæm dinî vecibelere
yasak koydular, bir takæm haramlaræ mübah kældælar,
serbest ettiler; Dinin bir kæsæm hükümlerini diåerlerinden
ayært ettiler, dini böldüler ve parçaladælar. Ve nihayet bir
kæsmænæ kabul bir kæsmænæ red ve inkâr ettiler ve bu surette
küfre ve kâfirliåe saptælar!..
Gidenler gittiler; Yaptæklaræ bu melunâne iñlerin, bu
münafikâne hareketlerin hesabænæ vermek üzere gittiler.
Dönüñü olmayan bir gidiñle gittiler, telafisi ve tedavisi
olmayan yaralar açarak gittiler, tamiri mümkün olmayan
tahribatæ, ihanet ve hæyaneti yaparak gittiler!..
Dünküler gitti, bugünküler de yaræn elbet gideceklerdir.
Hiç olmazsa bugünküleri kurtarmaya çalæñalæm. Çalæñmak
her müslümana farzdær. Her müslüman bundan
mesuldür. Evi yanan birisinin evini kurtarmak gören ve
bilen her müslümana bir vecibe, bir mesuliyet olduåu
gibi bu da bir vecibedir, bir mesuliyettir.
Æñte biz bu vecibeyi yerine getirmek, bu mesuliyetten
kurtulmak istiyoruz. Bunun için yola çæktæk. Bize kæzanlara,
Kur’an’æn ñu ayetini hatærlatmakla bahsi kapatæyoruz:
„Ey benim kavmim! Neden ben sizi kurtuluña
çaåærdæåæm halde siz beni ateñe çaåæræyorsunuz? Siz
beni Allah’æ inkâr etmeye ve bilmediåim ñeyleri O’na
ortak koñmaya çaåæræyorsunuz; bense sizi O aziz
ve çok baåæñlæyan Allah’a çaåæræyorum.“ (Mü’min, 4142)
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