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

BA
TIL SÆSTEMLER VE HOCALAR
BATIL
Sualler:
Sual: 1- Æslam’æn devlet yapæsæ bir tane olduåuna göre bu devlete
giden yol da bir tane midir? Veya birkaç tane olabilir mi? Yani;
Æslam, devlet yapæsænæ vahye ve ñeriat’a dayandæræp bizzat kendisi
tayin ve tesbit ettiåi gibi, devlete giden yolu da bizzat kendisi
tâyin ve tesbit edip bildirmiñ midir, yoksa serbest mi bærakmæñtær?
Mesela: Particilik de bir yol mudur? Mesela: Bir partiye oy veren
veya en azændan partiye karñæ çækmayan Süleymanîler’in,
Nursîler’in, ülkücülerin tâkib ve tatbik ettikleri, rejimle iç içe, tavizci
ve uzlañmacæ, sentezci ve kavmiyetçi metodlar da birer yol mudur
veya hoñgörücü zihniyete sahip vahdetçilerin ve Ehl-i Sünnet’i
ve kaynaklarænæ hor gören bey’atçælaræn takib ve tatbik ettikleri
metodlar da birer yol mudur?
Sual: 2- Æslam’æn devletine giden yol bir tane olup vahye ve
ñeriat’a dayandæåæ ve aynæ zamanda taviz vermeyi ve en azændan
hakkæn karñæsænda susmayæ dahi kabul etmediåi takdirde:
Diåer metodlar batæl mædær? Batæl ise:
a) Metodu yanlæñ ve batæl olan kuruluñlara katælan cemaatlerin
ñer’an hükmü nedir?
b) Böyle kuruluñlarda imamlæk yapan hocalaræn arkalarænda
kælænan namazlaræn ñer’an hükmü nedir?
c) Ayræca laik rejimin dümen suyunda giden, ñeriat’æn deåil de
rejimin yanænda yer alæp laik ve kemalist rejimi müdafaa eden ve
ñeriat’æn devlet olmasænæ isteyen cemaat ve hocalara düñman
kesilen hocalaræn ñer’an hükmü nedir?
Sual: 3- Bir caminin kürsü ve minberinde Æslam’æn hem din hem
devlet olduåu anlatælmazsa, laik ve kemalist rejimin küfür ve kâfir
düzen olduåu, Mustafa Kemal’æn bir put, onun getirdiåi rejimin
de bir putperestlik rejimi olduåu söylenmese, böyle camilere
yardæmda bulunmak, gidip namaz kælmak caiz midir?
CEVAPLAR:
Cevap: 1- Æslam vahye dayanan bir dindir; kaynaåænæ AIlah’tan
alær. „Kaynak Kur’an, örnek Peygamber“ düsturundan hareket
eder. Ve, bu noktadan hareketle devlet sistemini bizzat kendisi
tâyin ve tesbit etmiñ ve o sisteme uyulmasænæ emretmiñtir. Keza;
devlete giden metod ve usulü de bizzat kendisi tayin etmiñtir ve
tavize asla müsaade etmemiñtir.
Binaenaleyh, „Hakk dava“ bir tane olduåu gibi, „Hakk metod“
da bir tanedir. O da fetvasæ alænan „Tebliå“ metodudur, Peygamberî
bir metoddur. Diåer metodlar, yani tebliå metodunun dæñænda
kalan metodlar ise -isimleri ne olursa olsun- yanlæñtær, batældær
demiñ, tümünü red ve inkâr etmiñ, takbih ve tel’in etmiñtir. (Metod
çeñitlerini, bunlaræn tenkid ve tahlillerini „Yeni Neslin Görevi“
bañlæåænæ tañæyan yazæyæ mutlaka okuyunuz!)
Elhasæl; Parti metodu da onun ñemsiye ve ayakkabæsæ da ñeriat
deåildir. Taviz veren bir metod da ñeriat deåildir. Hoñgörülü olmak
için hakkæ-batælæ söylemiyen bir metod da ñeriat deåildir. Bunlaræn
hiç birinin fetvasæ yoktur ve bulunamaz. Çünkü: „Hakkæn ötesinde
delaletten (batældan) bañka bir ñey yoktur.“ (Yunus, 32)
Cevap: 2- Hakk metodun (yani tebliå metodunun) dæñændaki
metodlarla çalæñan kuruluñlara katælan:
a) Cemaatlerin durumu:
Cemaatler günahkârdær. Batæla hizmet etmekte, para ve
gayretleriyle batælæn ayakta durmasænæ ve yañamasænæ saålamakta,
bilerek veya bilmeyerek tefrikaya (ayrælæk ve gayrælæåa) sebebiyet
vermekte ve Ali Æmran Suresi´nin 103. ayetinin hükmüne ters
düñmektedirler. Dolayæsæyla sevap yerine günah
kazanmaktadærlar. Bunun hesabænæ ne dünyada verebilirler ne
de ahirette!..
b) Hocalaræn durumu:
Hocalaræ bu hususta dört gruba ayærmak lazæm:
1- Metodu ve sistemi hak olmayan, üstelik tâviz veren bir
kuruluñta çalæñtæklaræ halde kuruluñun yanlæñ olduåunu

söylemezler; para için, makam için sus-pus olurlar. Hakk-batæl
mücadelesinde susmayæ tercih ettikleri için günahkârdærlar, haram
iñlemektedirler ve fasæk hükmüne girmektedirler. Dolayæsæyle
arkalarænda namaz kælmak mekruhtur.
2- Sistem ve metodu „Hakk“ olmayan bir kuruluñta çalæñmanæn
yanænda susmuyor, müdafaasænæ yapæyor ve bu suretle batæl bir
kuruluñun ayakta durmasæna, mevcudunu muhafaza etmesine,
geniñleme ve yayælmasæna sebebiyet veriyorlar.
Bunlar; Bakara, 159, 174-175 ve Ali Æmran, 187. ayetleriyle
tel’in ve takbih edilenlerin ñümulüne girmenin yanænda hem
„Dall’’ hem „Mudill“ olmaktadærlar. Akl-i selim sahibi bunlaræn
arkasænda namaz kælmaz. Çünkü arkalarænda kælænan namazda
en azændan en ñiddetli (harama yakæn) kerahet vardær. Mezhepsiz
imamlar da böyledir.
3- Ñeriat’a ve ñeriat’æ savunanlara düñman olanlaræn yanænda
yer alan kemalist ve laik rejimi savunan hocalardær. Bunlar da
birer mel’un ve birer bel’amdær. Kur’an, bunlaræ A’raf suresinde
köpeklere, Cuma suresinde eñeklere benzetmektedir. Bunlaræn
arkalarænda namaz kælmak ñöyle dursun, tevbe edip, kemalist
rejime karñæ çækæp, ona düñmanlæklarænæ ilan etmeden ve yæktæklaræ
gönülleri æslah edip düzeltmeden ölürlerse, namazlaræ dahi
kælænmaz. Köpek ve eñek leñleri gibi bir çukura gömülürler.
4- Kendi bañlaræna birer buyrukturlar. Sistemle, siyasetle ve
devletle bir alakalaræ yoktur. Bir cami açabilirlerse veya bir cami
ele geçirebilirlerse ve bu arada zayæf iradeli, ñuurdan mahrum,
gayesiz ve hedefsiz ve aynæ zamanda korkak bir kaç cemaat da
bulabilirlerse ve maddî ihtiyaçlarænæ da bunlaræn særtændan temin
ederlerse; „Gel keyfim gel!“ derler ve ötesini düñünmezler.
Bu tip hocalar, bir taraftan Âl-i Æmran Suresi´nin 103. ayetine
ters düñerken bir taraftan da cemaatleri uyutma ve avutma
durumuna düñtüklerinden haram iñlemektedirler. Dolayæsæyla
arkalarænda namaz kælmak mekruhtur.
Cevap: 3- Hayær! Böyle camilere ne gidilir ne de yardæm edilir
ve ne de namaz kælænær. Allah’æn ñeriat’æ anlatælmayan camiler artæk
Allah’æn evi ve Allah’æn camisi olmaktan çækmæñtær, taåuta hizmet
eden birer merkez haline gelmiñlerdir.
Velev ki, böyle olan camilerin cemaatleri hep derviñ olsun;
hüküm deåiñmez. Ne gidilir ne de namaz kælænær. Çünkü, zikir için
cihad terk edilmez...
——————————————NOT: 1- Ve nihayet bu; mezkûr ayetlerin ñümulüne girmemek
için bir tebliådir, hakkæ duyurmadær. Yoksa bazælarænæn zannettiåi
gibi, ñahæs ve ñahsiyetlere, fert ve cemaatlara çatma deåildir,
düñmanlæk deåildir; onlaræ uçurumun kenarændan kurtarmaktær...
2- Bu yazæ çoåaltælæp daåætælacak, itiraz edenlerden yazælæ cevap
istenecektir.
3- Mezhebsizler ile cihad kaçkænæ ve ñeytanæn maskarasæ yalancæ
derviñler hakkændaki yazælaræ bekleyiniz.
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