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

KENDÆMÆZÆ TEKRAR TANIMA!..
Bismillahirrahmanirrahim...
Ænsan olmamæz hasebiyle çok yönlü bir varlæåa sahibiz!
Yaratan öyle yaratmæñ ve her yönüyle bizi mükellef kælmæñtær.
Hesabænæ da ona göre soracaktær. Hadis diye de rivayet edilir:
„Bir kimse kendi nefsini bilirse o aynæ zamanda
Rabb’ini de bilir!“; „Sen kendini basit görme, zira sende âlemler gizlidir!“ sözü de bir kelam-æ kibar’dær.
Ne hacet: Kur’an-æ Kerim hususi manada, semavî kitaplar
umumî manada bunun için gelmiñtir; Yani bunlar bir taraftan
insana nefsini tanætærken bir taraftan da Rabb’ini tanætærlar.
Yani iki ñey:
„Rabb ve Abd!“ Bir bañka ifade ile: „Rabb makamæ, abd
makamæ“; Rabb makamæ emredecek, abd makamæ o emri
yerine getirecektir. Ve böylece bu iki makam kesin çizgilerle
bir-birinden ayrælmæñ olacaktær ve olmalædær! Zira bu iki makamæn
birbirine karæñmasæ demek, ñirkin doåmasæ demektir.
Bu giriñten sonra esas mevzumuza geçelim:
1- Makam ve rütbe yönünden:
Cundullah, hizbullah ve ensarullah!
Kur’an’da geçen bu tabirleri bir manada topladæåæmæz zaman:
„Asker olma!..“
Evet, hepimiz askeriz! Rabb’imiz; Rububiyyet, uluhiyyet
ve hâkimiyyet makamændan emredecek, hüküm koyacak,
kanun vaz edecek, biz de O’nun kulu ve Hz. Muhammed’in
ümmeti olarak emirlerine itaat edecek, hükümlerini bañ tacæ
yapacak, kanunlarænæ hayatæmæza tatbik edeceåiz!..
Æñte asker olmanæn; Allah’a asker olmanæn ñartlaræ ve vasæflaræ
bunlardær. Kur’an ñöyle der:
1- Cünud kelimesi Kur’an-æ Kerim’de bir kaç yerde
geçmektedir. Ezcümle:
„Ve galip gelecek olanlar, mutlaka bizim ordumuzdur.
Ey Muhammed! Bir süreye kadar onlardan yüz çevir.
Onlara inecek azabæ gözetle, onlar da göreceklerdir!“
(Saffat, 173-175)
2- Hizbullah kelimesi yine Kur’an-æ Kerim’in bir çok
yerlerinde vardær. Ezcümle Mücadele Suresi´nin son ayet-i
kerime’si bunun veciz ifadesidir.
„Allah’a ve ahiret gününe gerçekten iman eden hiç bir
kavmin Allah ve Resulü’nün hükümlerine karñæ gelen
(ve onlaræ beåenmeyen), kimselerle dostluk ettiklerini
bulamazsæn (onlaræ sevip sayamazlar). Æsterse onlar
babalaræ veya oåullaræ veya kardeñleri veya soy-soplaræ
olsun. Æñte o (Allah ve Peygamber düñmanlarænæ sevmeye)nler, o kimselerdir ki, Allah kalplerine imanæ yazmæñ
ve kendinden bir ruh ile (hakda sebat ile) desteklemiñtir.
Onlaræ, içlerinde ebedi kalmak üzere altlarændan ærmaklar
akan cennetlere koyacaktær. Allah onlardan razæ olmuñ,
onlar da O’ndan razæ olmuñlardær. Æñte bunlar Allah
taraftarædær. Haberiniz olsun ki, hakikaten Allah taraftarlaræ,
kurtuluñ ve saadete erenlerin ta kendileridir!“ (Mücadele,
22)
3- Ensarullah kelimesi ise Saf Suresi´nin 14. ayetini teñkil
etmektedir.
„Ey iman edenler! Allah’æn yardæmcælaræ olun. Tæpki
Meryem oålu Æsa da havarilere: „Allah yolunda benim
yardæmcælaræm kimdir?“ dediåinde havariler: „Allah
yolunun yardæmcælaræ biziz!“
demeleri gibi
Æsrailoåullaræ’ndan bir zümre inandæ, bir zümre inkâr etti.
Biz de inananlaræ, düñmanlaræna karñæ destekledik, onlar
üstün geldiler.“
Elhasæl: Günümüzün gerçek müslümanæ; yani ñirki reddeden,
Tevhid’e „Evet!“ diyen dava adamæ o kimsedir ki, erkeåiyle
kadænæyla, genç ve ihtiyaræyla birer asker olup evleri aynæ

zamanda birer karargâh, camileri ise birer kæñladær:
Her zaman ve her yerde Allah davasænæn bekçiliåini ve
muhafæzlæåænæ yaparlar!..
Æñte cundullah, hizbullah ve ensarullah olmanæn manasæ
budur!..
Bu kuruluñun hadisteki yeri;
1- Allah Resulü ñöyle buyurur:
„Benim ümmetimden bir taife kæyamete kadar eksik
olmayacaktær; onlar hakkæn etrafænda toplanacaklardær;
onlara muhalif ve muaræzlaræ zarar veremeyeceklerdir.“
(Æbn-i Kesir)
Æslam:
Bu arada Æslam’æn ne olduåunu bir daha görelim:
Hz. Ömer ñöyle buyurur:
„Cemaat olmadan Æslam’dan söz etmek doåru olmaz.
Emirsiz de cemaat olmaz. Ætaatsiz de emirlik olmaz.“
Demek oluyor ki, Æslam’æn varlæåændan söz etmenin üç ñeyin
varlæåæna ihtiyaç olduåu muhakkaktær:
Cemaat, Emirlik ve Ætaat!
Cemaat nedir?
Bu sualin cevabænæ da Hz. Ali’den alalæm. Hz. Ali (k.v.) ñöyle
buyuruyor:
„Cemaat, vallahi hakkæn etrafænda toplanan topluluktur,
sayælaræ az da olsa. Tefrika ise batælæn etrafænda toplanan
topluluktur, sayælaræ çok da olsa!“
Misal vermek gerekirse Kur’an’æn ve ñeriat’æn etrafænda
toplanan topluluk cemaattær, sayælaræ az da olsa! Demokrasinin
veya demokrasiyi ayakta tutan partiler ise birer batæl
sistemlerdir. Æñte bu sistemlerin etrafænda toplanan topluluklar ise birer tefrikadær; Bunlar birliåi bölmedir, parçalamadær.
Kur’an ise birinciyi, yani cemaatæ emretmiñ, ikinciyi, yani
tefrikayæ haram kælmæñtær. Kur’an ñöyle der:
„Allah’æn ipine (Kur’an-æ Kerim’e) hep birlikte (yani
cemaat halinde) sarælæn, parça parça olup daåælmayæn!“
(Ali Æmran, 103)
2- Akide yönünden:
Bunun iki kelime ile özeti:
Tevhid’e „Evet!“, ñirke „Hayær!“... Bunun pratikteki ifadesi;
„Hâkimiyyet kayætsæz ñartsæz Allah’ændær!“ Bu, Tevhid’dir.
Yani kanun koyma yetkisi ve selahiyyeti ancak Allah’a aittir.
Rabb’ülâlemin bu yetkiyi hiç bir kimseye vermemiñtir.
Peygamberlere dahi vermemiñtir. Kendisine öyle bir
selahiyyet verilmediåi halde bir insanæn böyle bir yetkiyi
kendisinde görmesi demek, kendisini Rabb’ülâlemin’in yerine
koymasæ demektir ki, iñte bu ñirktir ve putperestliktir. Bunu
yapanlara „müñrik“ denir. Æñte demokratlar ve demokrasiyi
ayakta tutan particiler bu duruma düñmüñlerdir.
Müslüman nasæl olur da müñrik olur?
Siz, „Bir müslümana nasæl müñrik dersiniz? O zaman ne
anamæz kalær ne de babamæz, hepsi müñrik olur çækar!“ Bu
suale cevabæmæz odur ki:
„Ñirke düñme derekesine kim düñerse o müñrik olur!“ Æster
senin annen olsun, ister benim babam olsun fark etmez. Ve
isterse Peygamber olsun! Kur’an ñöyle der:
„Yemin olsun ki, sen Ya Muhammed ñirk yaparsan veya
ñirke düñersen bütün amellerin mahvolur ve neticede
zarar edenlerden olursun!..“ (Zümer, 65)
Demek oluyor ki; særadan anne ve babalar ñöyle dursun,
ñirk yönünden Peygamberlere bile müsamaha edilmiyor; suç
sayælæyor ve gereken ceza ne ise verilmede tereddüt
edilmiyor!.. Bütün Peygamberleri tenzih ederiz!
Umumî manada ise:
„Æman edip de imanlaræna zulüm bulañtærmayanlar var
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(ya), iñte (korkudan) emin olmak onlar içindir. Ve onlar
doåru yolda olanlardær.“ (En’am, 82)
„Allah’æn ve Resulü’nün koyduåu hududu tanæmayæp
onlara zæt hükümler koyarak karñæ çækanlar, kendilerinden
öncekilerin alçaltældæklaræ gibi alçaltælacaklardær. Halbuki
biz apaçæk ayetler de indirmiñizdir, (bunlaræ) inkâr edenler
için rezil edici bir azap vardær.“ (Mücadele, 5)
„Allah’a ve ahiret gününe gerçekten iman eden hiç bir
kavmin Allah ve Resulü’nün hükümlerine karñæ gelen
(ve onlaræ beåenmeyen), kimselerle dostluk ettiklerini
bulamazsæn (onlaræ sevip sayamazlar). Æsterse onlar
babalaræ veya oåullaræ veya kardeñleri veya soy-soplaræ
olsun. Æñte o (Allah ve Peygamber düñmanlarænæ
sevmeye)nler, o kimselerdir ki, Allah kalplerine imanæ
yazmæñ ve kendinden bir ruh ile (hakda sebat ile)
desteklemiñtir. Onlaræ, içlerinde ebedi kalmak üzere
altlarændan ærmaklar akan cennetlere koyacaktær. Allah
onlardan razæ olmuñ, onlar da O’ndan razæ olmuñlardær.
Æñte bunlar Allah taraftarædær. Haberiniz olsun ki,
hakikaten Allah taraftarlaræ, kurtuluñ ve saadete erenlerin
ta kendileridir!“ (Mücadele, 22)
Ñirk fetvasænæ vermede ve kabul etmede gerçek ilim adamlaræ
ittifak halindedir.
Ezcümle:
1- Alusi Tefsiri, 2- Beyzavi Tefsiri, 3- Ñihab, 4- Zahid-i
Kevseri, 5- Nakñ-i Bendi Bahaüddin Efendi, 6- ÑeyhülÝslam
Sabri Efendi, 7- Hafæz Ali Reñad, 8- Gümülcine müftüsü, 9Molla Sadreddin. 10- Ebul Talal Kasimî.
Hülâsa:
Ñirk fetvasæ, bañlæca ñu üç kiñiyi içine almaktadær:
1- Parlamenter; yani tüm millet-vekilleri, ñirk meclisine
girip taåut olduklaræ için!..
2- Bunlaræ (oylaræyle, mallaræyle) destekliyenler! Taåutu
destekledikleri için!..
3- Bunlar hakkænda verilen fetvayæ kabul etmeyenler!
Æslam’æn verdiåi hükme ters düñtükleri için!..
Bunlaræn üçünün de ne arkalarænda namaz olur ne de
tevbe etmeden ölürlerse namazlaræ kælænær.
3- Ælim yönünden:
a) Ta’lim-ül Kur’an:
Yani Kur’an dilini ve Kur’an ilimlerini, yani oniki ilmi (ki bunlar
Sarf, Nahiv, Mantæk, Belaåat, Usul-i Fækæh, Usul-i Tefsir, Usuli Hadis, Usul-i Kelam, Fækæh, Tefsir, Hadis ve Akad’i)
öårenmek.
b) Kur’an kitabetini, yani Kur’an harfleriyle okuma-yazmayæ
öårenmek.
Bu iki yönden evler birer medrese, camiler ise birer
üniversitedir ve olmalædær.
4- Tebliå:
Mevzu:
Tebliå mevzularæ: Kur’an-æ Kerim, Kur’an’æ tebliåe memur
edilen Hz. Muhammed, Æslam Dini ve Æslam ñeriat’æ:
Ñöyle ki, bunlardan her biri cihanñümuldur. Kur’an-æ Kerim
cihanñümul bir Kitap’tær, Hz. Muhammed cihanñümul bir
Peygamber’dir, Æslam Dini ve Æslam ñeriat’æ cihanñümul bir
dindir, bir nizamdær. Bir bañka ifade ile; Kur’an-æ Kerim Hz.
Muhammed geldikten sonra bir dünya kitabædær. Æslam Dini
Hz. Muhammed geldikten sonra bir dünya dinidir. Æslam
ñeriat’æ Hz. Muhammed geldikten sonra dünyaya ñamil bir
nizamdær.
Tebliå edilecekler:
a) Dehrilere (ateistlere); yani Allah varlæåænæ ve ahiret
hayatænæ, yani dini bütün varlæåæyla kabul etmeyenlere Allah
varlæåænæ, ahiret varlæåænæ tebliå etmek!..
b) Ehl-i kitab’a (hæristiyan ve yahudilere); yani yanlæñ dinlilere.
Böylelerine dinin doårusunu, yani Æslam Dini’ni tebliå etmek.
c) Laiklere; yani yaræm dinlilere, yani dinin itikad ve ibadet
bölümünü alæp, dinin ahkâm bölümünü, yani Æslam hukukunu,
ceza hukukunu almayanlara dinin bir bütün olup parçalanmasæ
mümkün olmadæåænæ; parçalandæåæ taktirde dinin devletsiz,
devletin de dinsiz kalacaåænæ, parçalayanlaræn da müñrik

olacaklarænæ insanæmæzæn bilmesi ve ona göre tebliåini
yapmasæ!..
d) Zikri cihad’den ayæran tekke sakinlerine de tebliåini
yaparken, „Sizler yanlæñ yapæyorsunuz; Bu iki hizmet birbirini
tamamlayan iki vazifedir; Birincinin olmadæåæ yerde diåeri
makbul ve muteber olmaz!..“ demeli ve o yolda tebliåatænæ
yapmalædær.
5- Mal ve canænæ Rabb’ülâlemin’e satmæñ olmalædær:
Tevbe Suresi´nin 111. ayet-i celile’sinin manasænæn mazhar
olup ve böyle bir inanç içerisinde yañamalæ ki, Allah davasænæn
eri olduåunu; særasæ geldiåinde canænæ teslim etmede tereddüt
etmemeli, malænæ vermede eli titrememelidir!..
Kur’an ñöyle der:
„Allah mü’minlerin canlarænæ ve mallarænæ cennet
kendilerinin olmak karñælæåænda satæn almæñtær. Onlar Allah yolunda savañærlar. Bu yolda kimi zaman öldürürler
ve kimi zaman öldürülürler. Bu Allah’æn üzerine hak
olarak aldæåæ ve hem Tevrat’ta, hem Æncil’de, hem de
Kur’an’da verdiåi sözdür. Allah’tan daha çok ahdini
yerine getiren kimdir? O halde (ey mü’minler) O’nunla
yaptæåænæz alæñ-veriñinizde sevinin. Æñte bu en büyük
kurtuluñ ve bañarædær.
(Allah ile bu alæñ-veriñi yapan mü’minler) tevbe edenler,
særf Allah’a kulluk edenler, hamd edenler, Allah yolunda
seyahata çækanlar, rükûya varanlar, secde edenler, iyiliåi
emredip, kötülükten sakændæranlar ve Allah’æn koyduåu
hükümlerin sænærlarænæ koruyanlardær. Æñte bu mü’minlere
(cenneti) müjdele!“ (Tevbe, 111-112)
6- Dünya ticaretine hâkim olmaya çalæñmalædær:
Bu arada bir taraftan bir asra yakæn bir zamandan beri
unutturulan Æslam’æn ticaret ahlakænæ yeniden dünya hayatæna
getirmeli, diåer taraftan da Æslam’æn lehine para kazanmalædær.
7- Taviz Yok:
Bañænæzda öyleleri bulunsun ki, ne pahasæna olursa olsun
taviz verme yoluna gitmesin. Yerine göre bañænæ versin, ama
taviz vermesin. Ælmi az olabilir ve fakat taviz verme yoluna
gittiåi, tevil ve tefsir yoluna gittiåi, mezhepleri birbirine
karæñtærdæåæ asla görülmemiñ olacaktær. Zira taviz felakettir,
taviz tavizi gerektirir. Tarihte birçok kuruluñlar vardær ki,
zamanla taviz verdikleri için bozulmuñlardær, rotayæ
kaybetmiñler, Tevhid çizgisinden sapmæñ, ñirke düñme
tehlikesiyle karñæ karñæya kalmæñlardær.
Bugün artæk ciddi bir Æhvan-æ Müslimin’den bahsetmek
mümkün deåildir. Partiye yaklaña yaklaña, partinin içine,
demokrasinin içine düñmüñlerdir ve partiyi savunur hale
gelmiñlerdir.
Elhasæl Kur’an-æ Kerim bir çok ayetleriyle, ezcümle Æsra 7475 ayetleriyle, Kehif 28, Abese 1 ñeklindeki ayetler tekrar
tekrar okunmalædær!..
NOT:
1- Kendimizi tekrar tanæmæñ olduk;
2- Hilafet Devleti’ni tanæmæyan ve bañændaki Halife’ye bey’at
edip izin almayan hocalaræn arkasænda cuma namazlaræ
kælænmaz, yani sahih olmaz!.. Caminizde böyle imam varsa
derhal merkeze bildireceksiniz! Yoksa vebalde kalærsænæz ve
böylelerinden hayær da gelmez!
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