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

GENÇLÆÅE TEBLÆÅ MAHÆYETÆNDE

AÇIK MEKTUP
Besmele, hamdele ve salveleden sonra, Kur’an ñöyle
der:
“Onlara Adem’in iki oålunu gerçek (bir kæssa)
olarak oku! Hani, her biri birer kurban sunmuñlardæ,
(kurban) birinden kabul edilmiñ, ötekinden
edilmemiñti. (Kurbanæ kabul edilmiyen, kabul
edilene:) Seni öldüreceåim, demiñti. (O da:) Allah,
sadece (azabændan) korunanlardan kabul eder,
dedi. Andolsun, eåer sen beni öldürmek için bana
elini uzatærsan, ben seni öldürmek için sana elimi
uzatmam. Çünkü, ben âlemlerin Rabb’inden
korkaræm! Ben isterim ki, sen benim günahæmæ da,
senin günahænæ da yüklenip ateñ halkændan olasæn!
Zalimlerin cezasæ budur! Nefsi onu kardeñini
öldürmeåe çaåærdæ, (o da nefsine uyarak) onu
öldürdü, ziyana uårayanlardan oldu. Derken Allah,
bir karga gönderdi, (karga) ona, kardeñinin cesedini
nasæl gömeceåini göstermek için yeri deñeliyordu.
“Yazæk bana, su karga kadar olup da kardesimin
cesedini gömmekten aciz miyim (ben?)” dedi ve
piñman olanlardan oldu!” (Maide, 27-31)
Ey fani hayatæn baharænda bulunan gençler!
Önce size, dünya hayatænæn manasændan, Allah’æn
Kitab’ændan, Peygamber’in sünnet’inden, tarihteki
neslinizin cesaret, fedakârlæk ve hizmet verme
örneklerinden ve nihayet cemiyet hayatændaki yerinizden
ve tañædæåænæz mesuliyetten bir nebze bahsedip size olan
tebliåatæmæzæ yapmæñ olacaåæz.
Dünya geçici bir hayattær; elli-altmæñ senelik bir hayat
hikâyesinden ibarettir. Nasæl gelir, nasæl geçer pek farkæna
varælmaz! Bazen de hayatænæn baharænda söner gider.
Æñte, dünya bu! Nedir, bunun manasæ? Yok mu bunun
ötesi?!. Ñayet yoksa, vay haline insanæn! Geldi ve gitti;
Æñte o kadar!..
Hikmet:
Ama hikmet böyle deåil; eñyanæn tabiatæna muhalif!
Buna mantæk denmez!.. Çeñmeden suyunu doldur ve
git! Bitti senin iñin; kayæplara karæñ!.. Bu olamaz! Buna
“Evet” demez ne ilim, ne de akæl!..
O halde vardær bunun bir ötesi! Hem öylesine vardær
ki, ölümü yok, sonu gelmez bir hayat; ebedî ve sermedÆ!
Bu hayatta kimi mes’ud, kimi bedbaht, kimi mesrur, kimi
mahzun... Ayrælmæñlar birbirinden; bir færka cennete, bir
færka cehenneme! Kæyas kabul etmez iki âlem: Birinin
nimet ve ikramæ sayæsæz, diåerinin azab ve æzdærabæ
korkunç!..
Nedir sebeb?
Sebeb tek ñey: “Tevhid” Varlæåæ veya yokluåu! Biri

Tevhid’e “Evet!” demiñ, teslim olmuñ, diåeri ise “Hayær!”
demiñ, ñirke sapmæñ! Biri haktan yana olmuñ, diåeri
“batæl” demiñ, “Put” demiñ, puttan yana olmuñ! Biri “Allah” demiñ, “Kitap” demiñ, “Peygamber” demiñ; diåeri
ise “Firavun” demiñ, “Ebu Cehil” demiñ, “Lenin” demiñ,
“Mustafa Kemal” demiñ...
Tevhid ve Ñirk:
Allah Resulü Hz. Muhammed (s.a.v.), Mekke
sakinlerinin ñahsænda bütün bir dünyaya, bütün bir nesle
sesleniyor, tebliå ediyor ve diyor ki:
Sizden tek bir ñey istiyorum, bu tek ñeyi demenizi
istiyorum. Bunu dediåiniz takdirde ülkelere hâkim
olacaksænæz; dünya da sizin olacak, ahiret de. Ñerefle
yañar, ñerefle ölür ve ñerefle kalkarsænæz!..
Æñte o tek ñey “La ilahe illallah” cümlesinde ifadesini
bulan “Tevhid”dir, Tevhid inancædær. Tevhid öyle bir
cevherdir ki, herñey onun etrafænda döner, dolañær. Kâinat
camiasænæn temel tañædær, varlæk âleminin turasædær,
mahlûkatæn ahengidir, din binasænæn esasædær; canlælar
hayatlarænæ ondan alær, nebatat, nesv-ü nemasænæ ondan
alær, kuñlar cævæltælarænæ, yældæzlar paræltælarænæ... ona
borçludur. Æñte Tevhid böyle bir cevher!..
Tevhid ne?
Tevhid vahdetten gelir; “Vahid” ve “ehed” bunun iki
ñeklidir. “Tevhid” demek, Allah’æ birlemek, Allah birdir,
demektir. Allah “Vacid”dir, vardær. Hem hakiki varlæk ona
mahsustur. “Muhyi ve mümit”tir; yaratæp hayat veren,
hayatænæ alæp öldüren O’dur. “Samed”dir; herñey O’na
muhtaçtær, ama O, hiçbir ñeye muhtaç deåildir. “Halæk”tir,
halketme, ñekil verme O’na mahsustur. “Razæk”tær, ræzæk
verme, büyütüp besleme O’na mahsustur. “Malik”tir,
mülk O’nun, melekût O’nun, herñey O’nun, dünya
O’nun, ahiret O’nun. “Hâkim”dir, hüküm verme, kanun
koyma O’na mahsustur. “Seri’ül-hisab”dær, hesab görür
ve görmesi an meselesidir. “Âdil-i Mutlak”tær, zulüm ve
haksæzlæk asla düñünülemez. “Gafur ve rahim”dir,
baåæñlamasæ bol, rahmeti geniñtir. “Ñedid’ül-ikab”dær,
azabæ çetin, cezasæ ñiddetlidir. “Tevvab”tær, tevbe edenleri
“Hata ettim” diyenleri, Ñeriat’æna dönenleri kabul eder!..
Æñte bunlar ve daha niceleri Tevhid cevherinin
muhtevasæ, Rabb’imizin celâl ve cemal sæfatlarænæn birer
tecellisidir.
HÂKÆM VE HÂKÆMÆYYET:
Aziz Gençler!
Günümüzün tebliå mevzuunu çok yakændan alakadar
eden “Hâkim” ve “Hâkimiyyet” üzerinde yeteri kadar
duracaåæz. Neden? Çünkü, günümüzün dünyasænda
hedefinden en çok saptærælan bir meseledir de ondan;
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günümüz müslümanænæn en çok aldatældæåæ bir mevzu da
ondan ve binnetice, müslümanlaræn devletlerini
kaybetmelerine sebebiyet verdi de ondan!..
Hâkim kim, hâkimiyyet ne?
“Hâkim” demek; hüküm koyan, kanun yapan, karar
veren demektir. “Hâkimiyyet” ise, hüküm verme, kanun
koyma iñi ve ameliyesi demektir. “Hâkimiyyet kayætsæz
ve ñartsæz” tabiri de bu cümledendir.
Hâkimiyet bir iman meselesidir:
Gençler! Hâkimiyyet deyip öteye geçmeyiniz.
Hâkimiyyet demek; en yüksek makam, en yüksek
otorite, en yüksek söz sahibi demektir. Öyle ki, ondan
yüksek söz sahibi, onun üstünde bir makam yok; onun
emri, onun sözü kanun, ondan hesap soracak kimse
yok; o “La-yüs’el”dir! Æñte, hâkimiyyet bu! Ñimdi siz, bir
düñünün! Böyle bir hâkimiyyet millette var mædær? Millet
“La- yüs’el” midir? Allah milletten hesap sormæyacak mæ?
Kur’an ñöyle buyurmaktadær: “Kendilerine peygamber
gönderilenlere de hesab soracaåæz, gönderilen
peygamberlere de hesab soracaåæz!” (Araf, 6)
Hâkimiyyet millette ise, ya mahkûmiyyet kimde olacak?
Buna hangi ilim adamæ “Evet!” diyebilir? O halde,
hâkimiyyet Allah’a mahsustur! Ancak O, kanun koyabilir;
O’ndan bañkasænæn kanun yapmaya ne hakkæ vardær, ne
de selahiyeti! Yaratan Allah, emir ve tâlimat gönderen
de Allah’tær!
Bu, bir iman meselesidir:
Allah’æn varlæåænæ kabul ve tasdik etmek nasæl bir iman
meselesi ise, Allah’æn sæfatlarænæ ve bu arada
“Hâkimiyyet”in sæfatænæ da, kanun koyma yetkisinin de
Allah’a mahsus olduåunu da kabul ve tasdik etmek yine
bir iman meselesidir.
Buna binaendir ki, “Hâkimiyyet kayætsæz ve ñartsæz
milletindir!” demek imanla baådañmaz, Tevhid’i giderir,
ñirk ve küfür olur. (Fazla mâlumat almak isteyenler
“Æslam Anayasas”æna bakabilirler!)
Tarihî bir mücadele:
Kabil ve Habil ile bañlayan, günümüze kadar gelen ve
bundan böyle de devam edecek olan bir mücadele var
ki, o da hâkimiyyet mücadelesidir. Ve hâkimiyyetin
muhtevasændan olan “Tevhid” mücadelesidir. Bu iki
gençten biri (Habil), “Hâkimiyyet kayætsæz ve ñartsæz
Allah’dær!” diyerek, Allah’a mahsus olan bu hakka saygæ
duymuñ, dokunulmaz bir hak olduåunu kabul etmiñ,
kendi aleyhine de olsa ona teslim olmuñtur. Ve
dolayæsæyla Tevhid bayraåænæ çekmiñ, kæyamete kadar
gelecek olan Ehl-i Tevhid’i temsil etmiñtir. Hususiyle sizin
gibi gençlere güzel örnek olmuñtur. Diåeri (Kabil) ise,
“Hâkimiyyet kayætsæz ve ñartsæz benimdir, insanændær!”
demiñ, “Ben Ñeriat tanæmam, nefsim nasæl arzu ederse
öyle yaparæm!” demiñ, Allah’a mahsus olan hâkimiyyetin
sæfatæna müdahele ve tecavüz etmek suretiyle ñirk ehlini
temsil etmiñ ve kötü örnek olmuñtur.
Æki yol ayæræmæ:
Ey Gençler!
Ñimdi siz, iki yol ayæræmæ olan bir noktada
bulunuyorsunuz. Habil yolu, kabil yolu! Ve iki levha:
Birinde “Hâkimiyyet Allah’ændær!”, diåerinde ise
“Hâkimiyyet insanændær!” ibaresi yazælæ. Bu iki yol da

yolcusuz kalmamæñtær. Elli-altmæñ sene öncesine kadar,
müslüman milletler hep Habil yolunu takip etmiñlerdir.
Fakat o tarihten sonra, Kabil’in temsil ettiåi zihniyet
gelmiñ, müslümanlaræ ñirk yoluna, put yoluna
döndürmüñtür. Bunun için, önce Kur’an’æ anayasa,
Ñeriat’æ kanun olmaktan kaldærmæñ, yerlerine küfrün ve
kâfirin kanunlarænæ getirmiñtir. Ve bu arada “Hâkimiyyet
kayætsæz ve ñartsæz milletindir!” safsatasænæ ilan ederek
milleti avutmuñ ve uyutmuñtur.
Bu arada bir parentez açalæm:
“Hâkimiyyet milletindir!” sözü bir avutma ve uyutmadær.
Çünkü, Türkiye’de hâkimiyyet ne milletindir, ne
milletvekillerinindir, ne hükümetindir, ne meclisindir, ne
üniversitenin, ne de ilmindir. Bu saydæklaræmæzæn
hiçbirinde ne hürriyet vardær, ne de iktidar. Hep
görünüñten ibarettir. Türkiye’de tek bir iktidar vardær, tek
bir söz sahibi vardær. O da “Kemalizm”dir. Diåerleri hep
emir kuludur!
Kemalizm demek; Mustafa Kemal’in kendisinin
putlañtærælmasæ, sözlerinin birer ilham kaynaåæ olarak
kabul edilmesi, demektir. Ve kemalizm, Türkiye’de aynæ
zamanda bir tabudur, bir puttur ve dokunulmazlæåæ
vardær...
Ñurasæ da çok iyi bilinmeli ki, kemalizm ne bir felsefedir,
ne de bir doktrin ve ne de bir devlet yönetim ñeklidir.
Kemalizm, bir puttur, put! Æslam dinini yækmak için bir
maskedir. Daha açæk bir ifade ile; Kemalizm ñeytanî bir
düzendir!..
Bakænæz: Elli-altmæñ senedir yapælan ñeyler; hep dini
yækma, yok etme istikametinde olmuñtur, Türkiye’de. Din
namæna ne varsa hepsinin temeline dinamit konmuñtur.
Kemalizm; elli-altmæñ senedir, millet ve memleket adæna
fayda deåil, zarar getirmiñtir: Millet birliåini bozmuñ,
anarñi getirmiñtir, gözyañæ getirmiñtir, kan getirmiñtir,
kardeñi kardeñe düñman etmiñtir... Elli-altmæñ senedir,
milletin din ve imaniyle, Cuma ve cemaatiyle, bañörtüsü
ve sakalæyla, cübbe ve saræåæyla uårañmæñtær. Milleti
sarhoñ yapmæñ, kumarbaz yapmæñ, faiz müesseselerini
kurarak, iktisadî dengeyi bozmuñtur...
Üstelik, tarihî ñahsiyete sahip millet evladænæ gurbet
illere sevketmiñ, gayr-i müslimlere iñçi yapmæñtær. Diåer
taraftan, onlara senelerce sahip çækmamæñ, cami
açmamæñtær. Dinini terketme, kendini kaybetme
tehlikesiyle bañbaña bærakmæñtær.
Fakat, düñündükleri gibi olmamæñ, millet evladænæn
mühim bir kæsmæ, bütün kötü ñartlara raåmen, dini
terketmemiñ, kendilerini kaybetmemiñ, camiler açmæñ,
hoca bulmuñ, kendi yaåæyla kavrulmaya bañlamæñtæ. Yine
bu arada, devletin Æslam devleti olmadæåænæn farkæna
varmæñtæ. Anayasasæ Kur’an, kanunu Ñeriat olan bir
devlet kurmak için harekete geçince, kemalist zihniyet
endiñeye kapældæ, uykusu kaçtæ. Hemen Diyanet’in
tepesindeki zihnyeti Avrupa’ya saldæ ve onlara: “Sizi
göreyim! Gidin mevcut camileri ele geçirin, yeni camiler
açæn, hoca gönderin ve ne yapmak gerekiyorsa, onu
yapæn ki, millet uyanmasæn! Bañlarændaki hocalaræ
karalayæn; onlara falancæ ve filancæ deyin, devlet düñmanæ,
vatan haini deyin! Laik kafalælaræ da herekete geçirin,
onlar da size yardæmcæ olsunlar; siz din maskesi, biz de
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kanun baskæsæ altænda bu hareketi söndürelim! Yoksa
bizim maskemiz, sizin de cübbeniz düñer de hakiki
çehrelerimiz ortaya çækar ve bizim ne mal olduåumuz
belli olur...”
Aziz Gençler!
Dost ve düñmanæ çok iyi tanæyæn! Kemalist kanunlar sizi
korkutmasæn, rejimin paralæ askerleri sizi aldatæmasæn!
Allah’a kul, Peygamber’e ümmet olunuz! “Anayasamæz
Kur’an, kanunumuz Ñeriat, devletimiz Æslam olacaktær
ve olmalædær!..” diye ilan edin! “Put ve put kanunlaræ bizi
idare edemez. Bunlaræ kaldæræp tarihin çöplüåüne
atacaåæz! Kanunum Ñeriat, devletim Æslam olacaktær!..”
diye ilan et! Put ve put kanunlaræ bizi idare edemez!..
Bilal’lar, Ammar’lar, Mus’ab’lar gibi tam bir cesaret ve
sadakatle davana sahip çæk! Añaåædaki sualleri sormak
suretiyle tebliåatænæ yap, karñæ çækanlardan yazælæ cevap
iste! Ya ñehid ol ya da gazi!..
Gençler!
Dün olduåu gibi, bugün de devir sizin devrinizdir. Yapæcæ
ve yækæcæ olmada ön safta gelmektesiniz. Geçmiñe sahip
olmada; yani din kültürüne, Æslamî deåerlere sahip
çækmada, onlaræ korumada ve yaymada yeriniz pek
büyüktür. Aksi yönde de böyledir. Vuruculuk ve kæræcælæktan
hoñlanærsænæz. Sel suyuna benzersiniz. Yataåænæzæn
kenarlarænæ söke söke, mevcut aåaçlaræ devire devire,
her önüne aldæåænæzæ sürükleye sürükleye akæp gidersiniz.
Ama, nerede hæzænæz kesileeek ve nerede duracaksænæz?
Orasæ pek belli deåil! Bu haliniz; içinizde birikim haline
gelmiñ heyecanlaræn bir patlama neticesi olabileceåi gibi,
dæñtan gelen etki ve tepkilerle de olur.
Bu itibarladær ki, dost-düñman ve her iki kutupdaki farklæ
ve ihtilaflæ fraksiyonlar, hep size el atmaya, sizi ele
geçirmeye, heyecanænæzæ istismar edip size tesir etmeye,
kendi ideolojisi istikametinde yön ve yol vermede adeta
yaræñ halinde. Daha açæk bir ifade ile; küfrün de, Æslam’æn
da kælæcænæ çektirme gayretleri hüküm sürmekte. Küfre
“Evet!”, Æslam’a “Hayær!” dediåiniz takdirde iñiniz bitmiñtir;
iki hüsran üst üste! Ve ñayet, Æslam’a “Evet!”, küfre
“Hayær!” cevabænda iseniz, iñte o, iki cihan iyiliåi!..
Yalnæz bir hususa dikkat! ikinciyi tercihte de çok dikkatli
olmalæsænæz! Mükemmele ancak mükemmel gerek! Æslam
dini mükemmeldir. Hedefte mükemmel olduåu gibi,
metodda, mekân ve zaman seçiminde de mükemmel
olmalædær! Bu da yine insan kafasæna deåil, vahye
dayanmalæ, lâhûtî kaynaktan alænmalædær! Alænmalæ ki,
hataya düñülmesin ve netice de mükemmel olsun!..
Atacaåænæz adæmæn, kaldæracaåænæz elin zaman ve
mekânænæ da çok iyi seçmelisiniz. Yoksa, vakitsiz öten
horoz gibi, bañænæz gider ve belki de vebal olur!
Devir yine sizin devrinizdir. Æmanæn esasæ zeki bir kalp,
ihlasæn esasæ takvalæ bir gönül, cesaretin esasæ kavi bir
ñuur, hareketin esasæ genç bir azim!.. Bütün bunlar, hep
birlikte sizde vardær. Bu vasæflara sahip olan sizler, her
toplumda kalkænmanæn direåi, kuvvetinin esraræ,
bayraåænæn tañæyæcæsæ olmuñtur. Kur’an size, sizin
neslinizden örnek verir ve ñöyle der:
“Biz yeryüzündeki ñeyleri, kendisine süs olsun
diye yarattæk ki, onlaræn, hangisinin daha güzel amel
yaptæåænæ imtihan edelim. Biz elbette (bir gün) yerin

üzerindekileri kupkuru bir toprak yapacaåæz (yerle
bir edeceåiz). Yoksa sen, kehif ve rakim
sahiplerinin, bizim ñasælacak ayetlerimizden bir ayet
olduklarænæ mæ sandæn? (Onlardan daha acayip nice
ayetlerimiz vardær. Fakat siz onlaræn farkænda
deåilsiniz.) O gençler maåaraya sæåændælar:
“Rabb’imiz! Bize katændan bir rahmet ver ve bize
su iñimizden bir kurtuluñ yolu hazærla!” dediler.
Bunun üzerine maåarada nice yællar onlaræn
kulaklaræna (perde) vurduk. (Onlaræ hiç
uyandærmadan uyuttuk.) Sonra onlaræ uyandærdæk ki,
(onlaræn uyuma müddetleri hakkænda ihtilaf eden)
iki zümreden hangisinin, onlaræn kaldæklaræ süreyi
daha iyi hesap edeceåini bilelim. Biz sana onlaræn
haberlerini gerçek olarak anlatæyoruz: Onlar
Rabb’lerine inanmæñ gençlerdi. Biz de onlaræn
hidayetlerini artærmæñtæk. Kalblerini (sabær ve
metanetle) baå(layæp kuvvetlendir)miñtik. (Kæralæn
önünde kalktælar) dediler ki: “Rabb’imiz göklerin ve
yerin Rabb’idir. Biz O’ndan bañkasæna ilâh demeyiz.
Yoksa saçma söylemiñ oluruz. Ñunlar, ñu kavmimiz,
O’ndan bañka ilâhlar edindiler. Onlaræn ilâh
olduåuna dair bir delil getirmeleri gerekmezmiydi?
Allah’a karñæ yalan uydurandan daha zâlim kim
olabilir?” (Æçlerinden biri söyle dedi:) “Madem ki,
siz onlardan ve Allah’tan bañka taptæklaræ ñeylerden
ayrældænæz, o halde maåaraya sæåænæn ki, Rabb’iniz
size rahmetinden yaysæn (ræzkænæzæ açæp bollastærsæn)
ve ñu iñinizden size yararlæ bir ñey hazærlasæn!” (Kehf,
7-16)
Ayet-i celile’lerin tefsir ve tahliline geçmeden önce,
bilmeniz gereken bazæ hususlar var. Mesuliyyet
yönünden yañlælardan farklæ deåilsiniz. Üzerinize
düñenlerin sayæsæ çok, sizi takip edenler büyük,
üzerinizdeki ümmet haklaræ kat kat ve boyunlarænæzdaki
emanetler aåær!..
Bu itibarla uzun uzun düñünmeniz, mesuliyyetteki
yerinizi tesbit edip çok ciddi çalæñmanæz, üzerinizdeki
ümmet hukukunu yerine getirmek üzere Ümmet-i
Muhammed’i içine düñtüåü ve düñürüldüåü esaretten
kurtarma yolunda üzerinize düñeni yapmak suretiyle
gençliåinizin hakkænæ vermelisiniz. Zira ümmet evladæ
feryad halinde, “Æmdat, imdat!” diye baåæræyor; “Beni
oyuna getirdiler de beni benden, beni deåerlerimden
ayærdælar. Gözümün içine baka baka Kur’an’æmæ anayasa,
Ñeriat’æmæ kanun olmaktan kaldærdælar da yerine, benimle
hiç alakasæ olamayan küfür ve kâfir kanunlarænæ getirdiler,
Kur’an’æn o güzelim harflerini kaldærdælar da yerine latin
harflerini getirdiler, takvim ve tatilimi deåiñtirdiler de
Cuma’yæ Pazar’a, 1 Muharrem’i 1 Ocak’a çevirdiler, daha
güzel, daha rahat ve daha iktisadî ve aynæ zamanda
ecdad yadigâræ kælæk-kæyafetimi deåiñtirdiler de ñehvet
cazibesi, hayasæzlæk nümunesi frenk kæyafetini getirdiler,
adæna da medeniyet dediler, namusumdan ibaret olan
bañörtümden, edebimin ñiaræ tesettürümden soydusoåana çevirdiler de cadde ve sokaklarda, okul ve
bahçelerde beni kællæbañ, baldærbacak dolañmaya
mecbur ettiler ve beni inkilapçælaræn, yani
köpeklesmiñlerin hain bakæñlaræna, kargalaræn
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ñehvetperest arzularæna terkettiler, bana içki içirip sarhoñ
ettiler, faiz yedirip kan kusturdular... Ñanlæ tarihimi
unuttum, parlak devrimi kaybettim, sahsiyet ve
haysiyetim gitti, belirsiz hale geldim!..”
Æñin garibi, bunlaræn kararlarænæn alændæåæ ve ilanlarænæn
yapældæåæ günleri bayram ilan ettiler; 29 Ekim, 23 Nisan,
19 Mlayæs bayramæ dediler. Æñin daha da garibi; tarihin
hiçbir devrinde görülmemiñ zulmü, hakareti,
namussuzluåu bana reva gördükleri o günleri,
utanmadan, yine gözümün içine baka baka ve benimle
alay ede ede bayram yaptælar, merasimler tertip ettiler
ve beni de davet ettiler!..
Aman Ya Rabb’i! Bu nasæl bir ñey?!. Var mæ tarihte
bunun bir benzeri?!. Bu millet ne hâle gelmiñ?!. Kan
aålæyacaåæ yerde, oturup kurtuluñ çarelerini derin derin
düñüneceåi yerde, bayram yapæyor, ñenliklere, hoplama
ve zæplamalara katælæyor!.. Daha dün, “Kadænlarænæzæn
bañlarænæ açarsanæz, size su getiririm!..” diyen Çankaya
sakinlerinden bir kemalistin ñerefine yüzlerce koçlar
kurban ediliyor ve bilinmiyor ki, kesilen bu hayvanlaræn
kurban olmasæ ñöyle dursun, etleri bile yenmez. Bel’am
tipi müftülerden de bir ses çækmaz! “Sen bizim
namusumuza el uzat, biz de sana kurban keselim? Öyle
mi?!. Seni gidi satælmæñ!..” diyen biri çækmaz! Hem de
dindar sayælan serhad ñehri Erzurum ve kazalarænda!
Manzara bu!.. Garip ve korkunç!..
Gençler!
Bizim nesil ve bizden önceki nesil, yani babalarænæz ve
dedelerinizin nesli bir ñeye yaramadæ. Æñte gördünüz;
Din ve imanæna küfredene, namus ve haysiyetine dil
uzatana gerekli dersi vereceåi yerde ñerefine kurban
kesiyor! Maddî-manevî bütün deåerlerine en aåær darbe vurmak için, karar aldæklaræ günleri bayram kabul
ediyor, merasimine katælæyor sevinç ve heyecanænæ
yañæyor!..
Æñte, sizden önceki iki nesil! Æstisnalar kaideyi bozmaz!
Cehenemî uçurumun kenarænda gidenler gitti; geri
kalanlaræ kurtaracak kim? Kendileri mi? Hayær!
Bañlarændaki hocalar mæ? Hayær! Onlaræ kurtaracak
sizlersiniz; bu iñ size düñtü! Henüz gönlünüz kararmæñ,
kalbiniz mühürlenmiñ deåil; cesaret, salabet ve sadakat
sizde, emanet ve ümitler hep sizde! Belki babalarænæz
da size karñæ çækacak, bel’am tipi müftüler onlardan yana
olup aleyhinizde fetva verecekler! Rejim bütün hæñmiyle
üzerinize gelecek, yeni yeni mahkemeler kurup aåær
cezalar tertip edecek, hapishanelere atæp aåær
iñkencelere tabi tutacak!.. Ñartlar iñte bu derece aåær
ve zor!..
Ama, bütün bunlar sizi asla korkutmayacak ve
yældærmæyacaktær. Sizin vazifeniz din ve imanæ, namus ve
haysiyeti, ñeref ve vatanæ kurtarmak ve ilelebed
korumaktær! Æman sizde, enerji sizde, sadakat sizde,
cesaret sizde! Tebliåatænæ yap, arkadañlarænæ çoåalt! Hakk
sende, hakikat sende! Kur ’an kaynak, Hazreti
Muhammed (s.a.v.) örnek! Sayænæz çoåalacak, çæå gibi
geliñecek, meydanlaræn dolacaåæ gün gelecek, put
levhasæ yakælmæñ, heykelleri yækælmæñ, hak bayraåæ
dikilmiñtir! Gelecek Hakk’æn vaad ettiåi günler, ama
bugün, ama yaræn!.. Peygamber neslinizi takdir ve tebrik

ediyor ve diyor ki:
“Gençleri size tavsiye ederim; onlarda hayær vardær;
gönülleri çok hassastær (nasihat dinler, hakkæ
kolayca kabul ederler). Allah beni hanif, cömert (ve
müsamahakâr) bir dinle gönderdiåi halde yañlælaræn
bana karñæ çækmalaræna raåmen, gençler benden
yana oldular.” (El-Æslam ves-Siyaset, sf. 99, Saffet
Mansur)
Ayet-i kerimenin tefsir ve tahlili:
1- Æmtihan:
Dünya ve dünyadaki nimet ve zinetler birer imtihan
vesilesidir. Her insan sahip olduåu nimetlerle imtihana
çekilmekte ve kiñinin ne mal olduåu ortaya çækmakta.
Çünkü, Rabb’ülâlemin kendi bilgisine göre deåil, kuldan
meydana gelecek hareket ve muameleye göre cezasænæ
veya mükâfatænæ verecektir.
Dünya ve dünyadakiler geçicidir, nimet ve zinetleri gelip
geçer. Hatta dünyanæn kendisi de kalmæyacaktær. O halde
dünyaya bel baålæyanlaræn ve yere çakælæp kalanlaræn vay
haline!..
O halde sizin gibi yiåitlerin davaya sahip çækmalaræna,
tebliåat ve benzeri cihad görevlerini yapmanæza dünya
ve zineti mani olmasæn! Særasæ geldiåinde hepsini ezip
geçmelisiniz. Tæpkæ maåaraya çekilen gençler gibi...
2- Æman ve hidayet:
Æmtihan dünyasænda imtihanæ kazanmak için, Allah’a
iman, davaya iman gerek. Hatta bu da kâfi deåil, mevcut
imanæn gün geçtikçe ilahî kaynaktan gelen hidayet
nuruyla daha da parlamasæ, güç ve kuvvet kazanmasæ
gerekir. Bu da ancak saålam bir tevekkül, tam bir
teslimiyyetle mümkündür. Bu da imanæn dæña dönmesi,
sahibini ayaåa kaldæræp, “Rabbimiz Allah’tær! O’ndan
bañka ilâh tanæmayæz, O’ndan bañka yaratan, O’ndan
bañka ræzæk veren, O’ndan bañka kanun koyucu
tanæmæyoruz! Ve biz terbiye sistemimizi, hayat nizamæmæzæ
Rabb’imizden, Rabb’imizin Kitab’ændan alæræz. Yerlere ve
göklere nizam ve düzen veren O’dur. O’ndan bañkasæna
ne iltifat ederiz, ne de yalvaræræz. Çünkü, o zaman, batæla
tapmæñ ve saçmalamæñ oluruz...”
3- Putçulardan yazælæ delil istiyeceksiniz. Tabii delil
getiremiyeceklerdir. Yalancæ olduklaræ, zalim olduklaræ
ortaya çækacaktær. Æñte, o zaman tebliåatænæzæ
yapacaksænæz. Bu sefer onlar, zora bañvuracaklar; belki
de ya hapsedip iñkencelere tabi tutacaklar, ya da idama
mahkûm edeceklerdir. Böyle bir tehlike karñæsænda yer
ve yurdunu terk etmeyi, gideceåi yer bir maåara gibi,
hayat ñartlaræ kötü olsa dahi, göç etmeåi göze alacak
ve fakat küfür erbabæ ile anlañma ve uzlañma yoluna
asla gitmiyecektir.
Tebliå devrindeyiz:
Burada bir noktaya daha iñaret edelim: Yukarædaki
satærlaræmæzda da bir nebze iñaret etmiñtik. Dava bellidir,
metod bellidir. Dava; Kur’an devletini kurmaktær, metod
ise tebliå metodudur. Nitekim kiraren bunlar yazældæ.
Takib ve tatbik edilecek usul Peygamber usulüdür.
Efendimiz (s.a.v.); Mekke’de nasæl bañladæ, nasæl devam
etti hususunu adæm adæm bilmek ve takip etmek ñarttær.
Önce fert, sonra aile, daha sonra cemaat ve nihayet
cemaatæn nisab miktaræ, arkasændan da devlet gelir. Fakat
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bu varæñ öyle bir günde, bir senede, beñ veya on senede
olmaz. Bu en azændan bir neslin yetiñme meselesidir.
Bu da yepyeni bir kan, yepyeni bir ruh, yepyeni tâlim
ve terbiye ve yepyeni bir heyecan ister. Bu hususta da
örnek yine Peygamber ’dir. Peygamber (s.a.v.)
Efendimiz, Mekke’de onüç sene kalmæñtær. Bu müddet
zarfænda fertleri yetiñtirerek bir cemaat meydana
getirmiñtir. Fakat; bu arada yapælan bütün eza ve
cefalara, iñkence ve saldærælara mükabele bilmisil
yapmamæñ, yapælmasæna da asla müsaade etmemiñtir,
izin vermemiñtir. Æsrar edenlere kæzmæñ, tarihten örnekler
vererek onlaræ teskin etmistir...
Evet; kayde deåer bir taban teñekkül etmeden çækæñ
yapmak hikmete aykærædær, Sünnetullah’a uymaz. Kayde
deåer bir taban ise, karñæ tarafæn, en azændan üçte bir
kadarændan meydana gelir. Kur’an ñöyle der:
“Ey Peygamberl Mü’minleri savaña teñvik et. Eåer
sizden sabreden yirmi kiñi olursa, (onlar) ikiyüz
(kâfire), sizden yüz kiñi olsa, kâfirlerden bin kiñiye
galib gelirler. Çünkü, o kâfirler anlamaz bir
topluluktur. Ñimdi Allah, sizden yükü hafifletti.
Sizde zaaf olduåunu bildi. Bundan böyle sizden
sabreden yüz kiñi olsa, ikiyüz (kâfire) galib gelirler
ve eåer sizden bin kiñi olsa, Allah’æn izniyle iki bin
(kâfiri) yenerler. Allah sabredenlerle beraberdir!”
(Enfal, 65-66)
Gençler!
Ayetlerde de görüldüåü gibi, dörtlü bir yol kavñaåænda
bulunan bu maåara gençleri; put yoluna girip
putperestliåi kabul etmemiñlerdir, taviz verme yoluna
gidip küfürle uzlañmamæñlardær, bir fayda ummadæklaræ
için aceleci olup saldærma yoluna da gitmemiñlerdir. Ya
ne yapmæñlardær? “Rabb’imiz göklerin ve yerin
Rabb’idir. O’ndan bañkasæna ibadet edersek,
saçmalamæñ oluruz!..” diyerek tebliåatlarænæ yapmæñlar
ve bu suretle Tevhid yoluna gimiñler, kâfirlerden uzlet
ederek maåaraya hicret etmiñlerdir. Yerlerinde ve
yurtlarænda imansæz ve rahat bir hayat yasamalaræna,
karanlæk, æssæz, loñ ve her türlü imkândan mahrum bir
maåarada imanlæ bir hayat yañamayæ tercih etmiñlerdir...
Rabb’leri de ne yapmæñ? Tarihin bir mislini kaydetmediåi
bir mükâfatla onlaræ taltif etmiñ, üçyüz sene civarænda
bir zaman kendilerine rahat ve tatlæ bir uyku vermiñ ve
yolda kendilerine refakat eden ve rivayete göre hiç
uyumayan ve, “Ya Rabb’i! Bana uyku verme! Ñayet ben
uyursam, korkaræm ki, kâfirler gelip bu gençleri
öldürürlerse, yeryüzünde senin Tevhid inancænæ
tañæyacak, ismini zikredecek kimse kalmæyacaktær...” diye
dua eden bir köpeåe, kapænæn eñiåinde o gençlerin
bekçiliåini yaptærmæñ, Kur ’an-æ Azimüññan’næn
sayfalarænda bunlara ñerefle yer vermiñ ve sizin gibi,
geleceåin yiåitlerine örnek göstermiñtir.
Sizlere ne olur?
Genç yiåitler!
Æñte, sizin böyle bir Mevlâ’næz var. Maåara gençlerini
üçyüz sene uyutmaya kadir olan Allah, neye kadir deåil
ki?!. Yeter ki, siz O’ndan yana olun, Ñeriat’ændan yana
olun! Yeter ki, siz Kur’an’æ kaynak, Peygamber’i (s.a.v.)
örnek alæn! Yeter ki, siz aceleci olmayæn, saålam bir taban

teñekkül edene kadar, sabærla tebliåatænæzæ yaparak,
arkadañlarænæzæn sayæsænæ çoåaltmaya bakæn ve nihayet
yeter ki, siz, daha iñin bañænda iken, ortada fol ve
yumurta yokken, zamanæ gelmeden ve fetvasæ
alænmadan, ehline danæñmadan kendi kendilerine gelin
güveyi olan, “Ñöyle vuracaåæz, böyle kæracaåæz!” diyen
ve fakat, koyu bir cehaletin içinde bocalayæp duran bir
avuç kendini bilmezi deåil, tarihteki yiåitleri örnek alæn!..
Æmam’æmæz, Æmam-æ Azam’æn sözlerine kulak verin! Bakænæz
o Büyük Æmam ne diyor?
“Zalim bir imamet (bir idare), sadece batæl olmakla
kalmaz, ona karñæ huruc etmek yerinde olur. Lakin
bir ñartla: Æhtilal bañarælæ ve faydalæ olmalæ; zalim ve
fasæk bir idarenin yerine âdil ve salih bir idare
gelmelidir. Yoksa, neticesi boñuna kan, dökmekten
ibaret olmamalæ!”
Bañka bir sözünde de ñöyle der: “Emr-i mâruf ve
nehy-i münker farzdær. Ama sözle (yani tebliåle).
Fakat kabul görmezse, o zaman kælæç!”
Devir færtænalæ bir devir; Horasan Fakihi Æbrahim Saiå
Ebu Hanife’ye gelir, emr-i mâruf ve nehy-i münkerin
farz olduåunda ittifaka varærlar. Bunun üzerine Æbrahim
Saiå’in Æmam-æ Azam’a hitaben, “Ver elini, sana bey’at
edeyim!” demesine karñælæk, Æmam der ki: “Dünya
bañæma karanlæk oldu (olamaz dedim)!” Sebebi
sorulduåunda Æmam, “Hukukullah’tan bir hakka davet
edildim, kabul etmedim ve dedim ki, tek bañæna bir adam
ne yapabilir ve fnsanlara kan dökmeden bañka ne fayda
getirir. Fakat, etrafænda yeteri kadar salih (ve mücahid)
insan bulunur ve bañlarænda da AIIah’æn dininin
mukaddes bir emanet olduåuna inanan ve kendisine
güvenilen bir kumandan olursa, o zaman teklifiniz doåru
olur. Ve bu öyle bir farzdær ki, diåer farzlara benzemez.
Çünkü, diåer farzlaræ kendi bañæmæza yapabiliriz. Fakat,
(rejime) ve zalim bir hükümete karñæ kæyam tek bañæmæza
olamaz. Faydasæz, kendi eliyle kendi ölümüne ve
bañkalarænæn öldürülmesine sebebiyet vermiñtir ki,
kendinden sonra da artæk kimse kolay kolay buna
cesaret edemez!” (El-Hilâfet vel-Mülk, Mevdudi, sf. 178179)
Æñte Ehl-i Sünnet arasænda mümtaz yeri olan, Hanefi
mezhebinin reisi bulunan ve kendisine “Büyük Æmam”
ünvanæ verilen Ebu Hanife’nin Kur’an ve Sünnet
æñæåændaki ictihadlaræ budur ve bu merkezdedir. Var mæ
içinizde buna cevap verecek?!. Nitekim hadiseler de
Ebu Hanife’yi tasdik etmiñtir. Hama olaylaræ, Sudan
kæyamæ, Mæsær’daki hareketler, Mekke baskænæ, hatta
Æran’da son ihtilalden önceki ihtilal hareketleri yakæn
tarihin örneklerindendir. Hepsi neticesiz kalmæñtær.
Neden? Çünkü, nisab miktaræ bir taban teñekkül etmedi
de ondan! Ama Fransæz Büyük Æhtilali, Bolñevik ihtilalæ,
Æran’daki son ihtilal bañarælæ oldu. Neden? Halk hareket
etti, yeteri kadar taban teñekkül etti de ondan! Demek
oluyor ki, ister Æslamî olsun, ister Æslamî olmasæn kaide
deåiñmiyor!..
O halde siz gençlere düñen, deåiñmez bu kaideye
uymaktær. Ama, enerjiniz vardær, añkænæz vardær,
heyecanænæz vardær!.. Onun da kolayæ var: Bugün Æslam
âleminin bir çok yerlerinde savañ vardær. “Gençlerinize
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atæcælæk, binicilik, yüzücülük öåretiniz!..” ñeklindeki
tavsiye gereåince, bunlar içerisinde madde ve insan
gücü yönünden daha ihtiyaçlæ olan cephelere
gidebilirsiniz, mücahid kardeñlerinize yardæmcæ
olabilirsiniz. Nitekim yeni müslüman olmuñ Fransæz
kardeñleriniz, hatta hanæm bacælarænæz bunu
yapmaktadærlar.
Gençler!
Hususiyle sizlere tavsiyem odur ki, gerek ñahæslar,
gerek millet ve devletler ve gerekse mezhep ve
meñrebler hakkænda hüküm vermeden, fikir beyan
etmeden önce, mutlaka arañtærma yapænæz; ilmin ve dinin
æñæåæ altænda tahkik ve tetkik ederek, gerekli mâlumata
sahip olunuz! Ondan sonra gerekirse konuñursunuz.
Aksi halde vebale girersiniz, hesabænæ veremezsiniz!
Okuma ve ehlinden sorma:
Gençler!
Bu bañlæk altænda da sizlere birkaç tavsiye ve
tebliåatæmæzæ yaptæktan sonra, ñimdilik sizinle olan
sohbetimizi bitirmiñ olacaåæz.
Bildiåiniz gibi, dinimiz ilim dinidir; her meselesi ilimdir,
ilmîdir. Ælimle çatæñan, ilme ters düñen, akl-i selime
uymayan tek tarafæ yoktur. Æslam ilmi nura, cehaleti
karanlæåa benzetmiñ, ilmî arañtæma yapmayæ, ilmi tahsil
etmeyi cihad saymæñ ve farz kælmæñtær. “Bilenlerle
bilmeyenler bir olamaz!” demiñ, âlimlerin mürekkebi
ile ñehidlerin kanænæ bir tutmuñtur. Yine bildiåiniz gibi,
kiñinin istikrarlæ olmasæ da ilme baålædær. Günden güne
fikir deåiñtirenler, dün söylediåini bugün inkâr edenler,
dün arkasændan gittiåini bugün terk edenler, dün güzel
dediåine bugün beåenmiyenler din ve akide yönünden
kâfi derecede ilme sahip olmayanlardær. Yoksa ilim
deåiñmez; dün ne ise, bugün de öyledir...
O halde; önce ilim, sonra amel! Önce din ve akidenizi,
amel ve hareket tarzænæzæ yeteri kadar bileceksiniz. Ama
nereden? Asæl kaynaklarændan, muteber kitaplardan
okuyacaksænæz, ehil ve mutemed kiñilerden de
soracaksænæz. Zira; kendi dininizi öårenmeden ve
ölçülerini bilmeden bañka dinleri okumaya, incelemeye
kalkarsanæz, belki dönülmesi mümkün olmayan
saplantælara saplanærsænæz. Keza, kendi akidenizi etraflæ
bir ñekilde öårenip gönlünüze sindirmeden bañka
mezhep akidelerini okumaya ve incelemeye veya
sadece duyduklarænæzla yetinmeye kalkarsanæz, belki
düzeltilmesi mümkün olmayan hatalara düñersiniz.
Ehl-i Sünnet vel-Cemaat mensuplaræ olarak,
herñeyden önce, hem akide hem de amel yönünden
kaide ve esaslaræ çok iyi bilmek zorundayæz. Bu hususta
da cok ciddi bir neñriyat yapmak gerekmektedir.
Günümüzde buna da ñiddetle ihtiyaç vardær. Çünkü
mezhep ve mezhepsizlik, meñreb ve meñrebsizlik
cereyanlaræ alabildiåine birbirini yeme ve yok etme veya
bañkalarænæ kendi potasænda eritme gayretlerini açæk
veya sinsi bir ñekilde sürdürmektedir. Bunlara karñæ
insanæmæzæ mutlaka korumak zorundayæz. Bunun kestirme
yolu da, gerek din ve iman yönünden ve gerekse akide
ve mezhep yönünden senelerin ihmalinin bæraktæåæ gönül
boñluåunu kæsa zamanda doldurmak ve doyurmak ve
bu hengâme içerisinde kesin tavræmæzæ ortaya koymaktær.

Nitekim bu husus sæk sæk sorulmaktadær.
Kaynaklar:
Ehl-i Sünnet akaidine ait:
1- Fækh-i Ekber (Ebu Hanife) ve ñerhleri
2- Æslam (H. Akseki)
3- Æslam Dini (H. Akseki)
4- Akaid’ün-Nesefi (Nesefi) ve ñerhleri
5- Akaid-i Hayriye (Vehbi Efendi)
6- Muvazzah Ælm-i Kelâm (Ö. N. Bilmen)
Hanefi fækhæna ait:
1- Mülteka
2- EI-Æhtiyar
3- Nur’ül-Æzah
4- Æbn’ül-Abidin
5- Büyük Æslam Ælmihali
Ulema ñûrasæ:
Diåer bütün mezhep mensuplarænæn da aynæ düñünceye
sahip olmalaræ için beynel-Æslam bir ulema ñûrasænæn
kurulmasænæ zaruri görüyor, Æslam’æn devlet olmasænæ,
devlet olmuñ ise devamænæ isteyen mes’ullere bunu teklif
ediyoruz.
Dost ve düñman:
Burada dost-düñman bütün dünyaya sesleniyor ve
diyoruz ki:
Biz buyuz! Kaynaåænæ Kur’an’dan, örneåini Hazreti
Muhammed (s.a.v.)’den alan insanlaræz. Cehennemî bir
uçurumun kenarænda bulunanlaræ kurtarmak istiyoruz,
onlara iyilik yapmak istiyoruz; Hakkæ tebliå ediyor, ikaz
ve irñadæmæzæ yapæyoruz ve yapacaåæz. Ve bu, bizim
vazifemizdir; Æslam bunu bize emrediyor... Yoksa,
yukaræda da ifade ettiåimiz gibi, bizde vurma-kærma,
terörist bir hareket, adam kaçærma, yol kesme yoktur
ve böyle olanlaræ da tasvip etmiyoruz. Bunlar tebliå
hareketine zarar getirir, engel olur. Günümüz Türkiye’si
genelde dünümüz Mekke’sidir. Æmam-æ Azam ne diyor?
“Önce tebliå, sonra kælæç!”
Sözlerimizi ve tavsiyelerimizi bitirirken, Gençler!
Gerek sizlere ve gerekse bütün müslümanlara ve
hatta bütün dünya insanlæåæna tekrar sesleniyor ve
diyoruz ki:
Bu yazdæklaræmæz doårudur, Ýslam’æn ruhuna da
metnine de uygundur! Binaenaleyh, itirazæ olanlar,
tereddüt ve ñüphesi bulunanlar varsa, buyursunlar!
Laf istemeyiz, yazælæ cevap isteriz!..
Gayret ve tebliå bizden, tevfik ve hidayet
Rabb’imizdendir!..

Cemaleddin Hocaålu (Kaplan) -Rh.a.Emîr'ül-Mü'minîn ve Halîfet'ül-Müslimîn
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