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

ZULÜM DÜZENÆYLE, ÂDÆL
DÜZEN GETÆRÆLMEZ!..
Millî Gazete’nin 2 Ekim 1991 tarihli nüshasænda
„Fækæh“ köñesinde „Parti yoluyla hizmet olur mu?“
serlevhasæyla bir yazæ neñredildi.
Partiyi savunma gayretini gösteren ve kâfir bir sistemi
Æslam’a mal edip meñrulañtærmaya çalæñan ilim ve
kaynaktan mahrum, tenakuzlar örneåi Mehmet Tûla
ismini havi bu yazæda bakænæz Millî Gazete ne diyor?
Diyor ki:
„Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanænæ tañæyan,
askerliåini yapan, sigortalarænda kayætlæ bulunan
vesaireyi yapan bir kimse partiye oy vermeli ve bu
yönetime katælmalæ ve bu suretle zulüm düzenini
bertaraf etmelidir.“
Æñte iki tenakuz:
1- Hata emsal gösterilmez:
Sorun Millî Gazete’nin fetva eminlerine ve deyin ki,
nüfus cüzdanænæ tañæma, askerliåini yapma, sigortasæna
kaydolma vesaireyi yapma batæl ve günah ise, bunlar,
kæyasa esas alænamazlar, yani „Usul-æ Fækæh“ tâbiriyle
„Mekisün aleyh“ olamazlar. Ve dolayæsæyla Millî Gazete
müctehidleri demiñ oluyorlar ki: „Siz madem ki bu batæl
ve günah iñleri yapæyorsunuz, o halde bu batællara bir
yenisini de ilave edip sandæk bañæna gidin, oyunuzu
partiye verin!..“ demek deåil midir? Tæpki ñunun gibi:
„Sen hærsæzlæk yapæyorsun, sen yalan söyliyorsun, sen
zina ediyorsun ve saire!.. Öyle ise „Rakæ da iç’’, artæk
senin için mübahtær!..“ demiñ oluyorlar.
Var mæ Ñeriat’ta böyle ñey? Asla!.. Hem bu, Ñeriat’a
ñen’i iftiradær!.. Fakat, Millî Gazete’nin müctehidleri
buna da bir çare bulurlar. Çünkü, onlar için mühim
olan Ñeriat’æ korumak deåil, partiye oy saålayæp,
T.C.’nin meclisine girip arz-æ endam etmektir.
2- Parti de zulüm düzenidir:
„Zulüm“ demek, hakkæn yerine batælæ koymaktær. Bu
noktadan hareketle; Ñeriat’æn yerine demokrasiyi
koymak veya bir kæsmænæ demokrasiden, bir kæsmænæ
da Ñeriat’tan alæp hakkæ batæla karæñtærmak „zulüm“ deåil
midir? Binaenaleyh zulüm, zulümle bertaraf edilir mi?!.
Ve bu, bir tenakuz deåil midir? Var mæ Ñeriat’ta bunun
yeri?

Keza; Peygamber metodu (ki tebliå metodudur),
yerine parti metodunu koymak zulüm deåil midir?
Veya partiyi parti olarak deåil de alet olarak, araç
olarak kullanmak dolayæsæyla da metodun bir kæsmænæ
batældan, bir kæsmænæ haktan almak suretiyle hakkæ batæla
karæñtærmak deåil midir? Ve bu, aynæ zamanda bir zulüm
deåil midir, Ñeriat’a ihanet ve hiyanet deåil midir?
3- Cahil ve cühelanæn arkasændan gidilmez:
Vebal bizde kalmasæn diye, partiye oy verme
tehlikesine düñen müslümanlara tekrar sesleniyor ve
diyoruz ki:
„Ey müslümanlar! Particilerin ne idarecilerinde
Allah korkusu var, ne de hocalarænda! Bunlarda
ilim yok, utanacak yüz de! Bunlar cehennemî bir
uçurumun kenarænda; hem dall, hem mudil! Sizleri,
en azændan batælæ hakka karæñtærarak cehenneme
doåru götürmek istemektedirler. Binaenaleyh,
bunlaræn arkasændan gidemezsiniz, bu cahil ve
zalimlere oy veremezsiniz!“
Rabb’ülâlemin Hazretleri bakænæz ne buyuruyor:
„Zalimlere, en ufak meyille meyletmeyin; sonra
size ateñ çarpar, Allah’tan bañka yardæmcæ da
bulamazsænæz.“ (Hud, 113)
„Zalimler benim ahdime (halifeliåime,
mü’minlere emir olmayana...) nail olamazlar.“
(Bakara, 124)
————————————NOT: Daha önceki ve daha sonraki yazælaræ tekrar
ve tekrar okuyun ve yanlæñæ varsa neñriyat yoluyla
cevap yazæn!..
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