Merhum Emîr’ül-Mü’minîn ve Halîfet’ül-Müslimîn
Cemaleddin Hocaoålu (Kaplan)’æn cemaata son hitabæ:

12 SENENÆN
BÆLANÇOSU
„Allah’æn yardæmæ ve fetih (Mekke’nin fethi)
geldiåi zaman ya Muhammed (s.a.v.),
insanlaræn Allah’æn dinine bölük bölük
girdiåini gördüåün zaman, sen tesbih et
(Subhanallah de) ve istiåfar et. Ñüphesiz ki,
Allah (c.c.), tevbeleri çok kabul eden bir Zât-æ
Vacib’ul Vücud’dur!“ (Nasr, 1-3) Amenna ve
saddakna!..
Sizlere yapacaåæmæz kæsa konuñmamæz bir
bilançodan ibarettir. Yani on iki seneden bu
tarafa yaptæåæmæz iñler, fiiller ve hareketler
nelerden ibarettir iñte kæsaca bu bilançodan, bu
özetten, bu hülâsadan bahsedeceåiz.
Daha doårusu ñu anda söyleyeceklerimiz
hemen hemen her zaman dinlediåiniz
meselelerdir. Fakat tekrarænda fayda vardær.
Belki hatærænæzda hepsi kalmæñ olabilir, belki bir
kæsmæ kalmæñ olabilir, belki de unutulmuñ olabilir.
1- GÜNDEM MADDESÆ:
70-80 seneden beri bugüne kadar ihmal
edilen mevzular, iñlenmesi gereken
mevzulardær. Bu arada hemen hoca efendilere,
derviñ efendilere yani ñeyhlere bir sözümüz var:
Vaaz ve nasihat yapacaåænæz tebliå ve telkin,
ihmal edilen mevzular olmalædær. Bu arada ñunu
ilave edelim: Namazdan, oruçtan, hacdan ve
zekâttan çokça bahsedilmektedir. Kürsüler
bunlarla doldurulmakta ve benzeri meseleler
sæk sæk gündeme getirilmektedir. Halbuki mühim
olan vaiz ve ñeyh efendilerin ihmal edilen
mevzularæ iñlemeleri gerekir. Esasen her
müslüman ñeyhtir, ben de ñeyhim. Zikrini, fikrini
yapan, tekkenin havasænæ teneffüs eden,
kalbinin zahirini de batænænæ da temizleyen
herkes ñeyhtir.
Nitekim tâlimatta demiñiz: Bir kimsenin 24
saatlæk zikri:
-100 kere Estaåfirullah,
-100 kere Kelime-i Tevhid, yani Lâ ilâhe
ilallah
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-ve 100 kere de Salâvat-i Ñerife,
Allahümmesalli...
Bu ñekilde yapan bir müslüman zikrini yapmæñ
olur; „Dikkat edin! Ancak kalbler Allah’æ (c.c.)
anmakla huzura kavuñur!“ særræna mazhar olur
ve ñeyhtir. Æster ona ñeyh denir, isterse ona
mürid denir. On binlerce, otuz binlerce Kelime-i
Tevhid çekmeye lüzum yoktur; buna ne vaktiniz
müsait olur, ne de siz tahammül edebilirsiniz.
Ve bu söylediklerim, bunlardan herbiri saålam
kaynaklara dayanmaktadær. Ayetlere, hadislere
dayanmaktadær. Binaenaleyh tereddütsüz,
ñüphesiz bunlaræ yaparsanæz, huzur içerisinde
olursunuz, ñeyh olursunuz, mürid olursunuz ve
zikir vazifesini, tekkedeki vazifenizi yapmæñ
olursunuz.
Hususiyle hanæmlara söylüyorum: Hanæmlar
kærk günde evliya olur veya yirmi günde. Ama
bunun tersi de var. 24 saat içerisinde zikrinizi
fikrinizi yapæn. Biz yapæyoruz, bugün de
üzerinize afiyet yaptæk. Biraz üzerimizde
kærgænlæk olmasæna raåmen, kuñluk namazænæ
kældæktan sonra bu saydæåæmæz ñeyleri yaptæk.
Asæl konumuza geri dönelim:
Æhmal edilen mevzulardan birisi, bañta gelen
Tevhid ve ñirk mevzuusudur. Hoca efendi
kürsüsüne çæktæåæ zaman, ñeyh efendi
müridlerini etrafæna topladæåæ zaman, Tevhid’den
bahsedecek, Allah birdir, eñi ve benzeri yoktur
diyecek, sizlere bugün Tevhid’den
bahsedeceåim diyecektir.
Tevhid nedir?
„Lâ ilahe illallah“ Tevhid’in veciz ve mânidar
bir ifadesidir.
Ñirk ise bunun tersidir.
Allah’a eñ ve ortak koñmanæn da çeñitleri
vardær: Puta tapma ve putperestlerle beraber
olma da bir ñirktir.
2- ÑERÆAT VE HÆLÂFET:
Size demiñtik ki, Anadolu’da en çok hakarete
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uårayan iki kelime vardær. Bunlardan birisi
Ñeriat, diåeri de Hilâfet! En çok hakarete
uårayan, hakir görülen, dibe köñeye itilen bu iki
meseledir. Ñeriat demek bu Kur’an’æn
muhtevasædær, içinde olan hükümlerdir, Allah’æn
kanunlarædær. Buna Ñeriat denilir. Ama
Anadolu’nun beyni yækanmæñ, küfre düñmüñ,
ñirke düñmüñ insanæ, „Kahrolsun Ñeriat“ (!) diyor.
Bunlaræn haddlerini hududlarænæ bildirmek
gerekiyor ve onun da zamanæ gelecek. Ñimdi
tebliå devrindeyiz, tebliå ediyoruz, „Etmeyin,
gitmeyin“ diyoruz, „Allah’tan korkun, Allah birdir,
put yoktur, demokrasi yoktur, parti yoktur...“
diyoruz. Neden yoktur? Bunlaræn herbiri ñirktir.
Geçende, iki gün önce Bosna-Hersek sefiri
geldi. Kendisine söyledik. Bir insan hem
müslüman, hem komünist olamaz. Keza bir
insan hem müslüman, hem demokrat, hem
partici olamaz. Bunlara dikkat edin!
Æñte hoca efendinin en çok üzerinde duracaåæ
mesele budur. Kürsüye çæktæåæ zaman, ben
bugün size Hilâfet Devleti’nden ve Halifelik’ten
bahsedeceåim diyecek. Günümüzün ihtiyacæ
olan bu iki kelime, yetmiñ seneden beri ihmal
edildi. Hâlâ uyanmadænæz mæ?
Hoca efendiler, sizin kürsülerde Hilâfet ve
Ñeriat meselelerinden bahsedip üzerinde
durmanæz gerekir. Yoksa namazdan, oruçtan,
haccdan, zekâttan ve sahabe hayatændan
bahsedenlerin sayæsæ çoktur. Bunlarla ilgili de
birtakæm kitaplar da yazælmæñtær. Ænsanæmæz okuryazar, alsæn okusun. Ama Hilâfet Devleti’nden
ve Halifelik’ten bahsedenlerin sayæsæ parmakla
sayælacak kadar azdær! Söyleyin hocalara,
söyleyin ñeyhlere: Günümüz dünyasænæn
gündeminde Tevhid ve ñirk vardær!
Ænsanæmæz Tevhid ve ñirkin ne demek olduåunu
bilmezse, teneñire müñrik olarak çækar, aåzæ
müñrik olarak kapanær. Bunun vebali de size ve
bize aittir. Korkmayæn, Korkulacak bir ñey yok.
Eåer ñu veya bu rejim tarafændan zarar gelecek
olsaydæ bize gelirdi.
Sizlere bu mevzuyla ilgili bir ñey anlatayæm:
Æki gün önce polisten bir mektup gelmiñ. Orada
aynen ñöyle: „Æñittiåimize göre filan yerde siz bir
konuñma yapacakmæñsænæz haberini aldæk. Ona
göre hareket edin!“ yazælæ. Ne yapabilirsiniz
söyleyin bakalæm. Para cezasæ veririz diye
bizleri korkutamazsænæz. Biz bunlaræ
söyleyeceåiz!
Bizim insanæmæz buna muhtaç, yetmiñ senedir
muhtaç. M. Kemal kâfirinin eliyle bu mevzular
gündemden kaldærældæ, gündem dæñæ edildi.
Tevhid’den ñirkten bahsedilmedi. Halifelik
müessesesi kaldærældæ, halifeler sürüldü. Bizim

buna ihtiyacæmæz vardær. Bu insan Allah’æn
huzurunda bizden davacæ olacak ve diyecek ki,
„Yüzünüz kara olsun! Siz bizlere bu meseleleri
niçin anlatmadænæz? Gönül hatær saydænæz da
hocalara niye söylemediniz, ñeyhlere niye
söylemediniz? Onlar niye söylemediler?“
Cevabæmæz ne olur?!.
Bu millet böylece Tevhid’i ve ñirki öårenemedi,
Hilâfet ve Halife’yi tanæyamadæ. Onun için bu
korkunç neticeye düñtüler.
Particilere hususiyle söylüyoruz: Particilik
ñirktir, M. Kemal’in getirdiåi bir sistemdir.
Ve bugün Ñeriat’æn önünde iki engel var, iki
kuruluñ var: Biri particiler, diåeri de Diyanet.
Hocalaræna söyleyin, akællarænæ bañlaræna
alsænlar. Sizi ne makamlarænæz, ne de
maañlarænæz kurtarær.
Cemaleddin Hoca ne demiñse, o doårudur!
Eåer yanlæñ söylüyorsak cevap verin! Her
birinizin eli kalem tutuyor. Kimse darælmasæn,
kimse alænmasæn, biz Allah’æn huzurunda
kendimizi kurtarmak istiyoruz. Biz söylesek de
söylemesek de Allah’æn hükmünde bu böyledir!
Elhamdülillah Ñeriat’a baålæyæz, Halife’ye
sahibiz! Cahiliyyet ölümü ile deåil, Hilâfet’in
bayraåæ altænda ölmek istiyoruz. Buna kimse
müdahale edemez. Bir kimse Halife’ye bey’at
etmeden ölürse, cahiliyyet ölümüyle ölür.
3- DEVLETÆN DÆNÆ ÆSLAM’DIR:
Devletin dini Æslam’dær maddesi M. Kemal
tarafændan 1924 anayasasændan kaldærældæ. Bu
kâfir, bu put, bu maddeyi kaldærdæ ve yerine
zamanla laikliåi getirdi, dini devletten ayærdæ.
Buna kimsenin gücü yetmez. 70 sene sonra da
olsa, insanæmæz M. Kemal’in laikliåini
reddedecek, tarihin çöplüåüne atacaktær!
Æñte ñu cemaat ve bañændaki hocalar,
hazærladæklaræ anayasada „Devletin dini
Æslam’dær!“ maddesini getirdiler. Elhamdülillah
M. Kemal’in yæktæåæ bu maddeyi siz geri
getirdiniz. Hanæmlar ister bilin, ister bilmeyin;
Sizin de burada emeåiniz geçmiñ
bulunmaktadær. En azændan kocalarænæza mani
olmadænæz. Kulaåæmæza kadar geliyor, bir
takæmlaræ kocalaræna, „Eåer sen, Cemaleddin
Hoca ile çalæñærsan bizi hapse atarlar, malæmæzæ,
mülkümüzü elimizden alærlar“ diyenler,
kocalaræna mani olanlar varmæñ. Fakat siz
inñaallah böyle deåilsiniz!
4- TAKÆP EDÆLECEK METOD:
Takip edilecek metod, usul parti deåil,
Peygamber metodudur. Elhamdülillah ñu
cemaat 12 senedir partinin her çeñidini
reddetmiñ ve Peygamber metodunu getirmiñtir.
Peygamberimiz (s.a.v.) nasæl bir yol takip
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etmiñse, sizler de o yolu takip ediyorsunuz. Hiç
kimse kendini aldatmasæn!
Parti daha dünkü Fransæz ihtilalinden sonra
gündeme getirildi. Sen 1400 sene önce Hz.
Muhammed’in getirdiåi Ñeriat usulünü,
metodunu terk edersin de, partinin ve
particilerin, demokrasinin arkasændan gidersin...
Olacak ñey deåil bu! Günah olur, vebal olur,
aåzænæz imansæz kapanær. Aklænæzæ bañænæza alæn!..
Partide deåiñen hükümetlerdir; Æslam’da ise
devletlerdir. Bunu da bu arada kaydetmiñ
olalæm. Partide kim çoåunluåu alærsa, hükümeti
kurar, kim de çoåunluåu bulamazsa o da
havasænæ alær. Æslam’da öyle deåildir, Æslam’da
sabit ve yerine oturmuñ bir mesele vardær.
Devlet deåiñir; eåer Æslam devlet deåilse,
müslümanlar bir araya gelirler Æslam devletini
kurarlar. Æñte siz elhamdülillah Hilâfet Devleti’ni
kurdunuz. Kim ne derse desin ñimdi Hilâfet
Devleti’ne sahipsiniz.
Elhamdülillah biz Æslam Devleti’yiz, Æslam
Devleti’nin bir adæ da Hilâfet Devleti’dir. Ñeriat’a
baålæyæz, Halife’ye ve Hilâfet Devleti’ne sahibiz
elhamdülillah.
Allah bu yolda hiç birimizin ayaklarænæ
kaydærmasæn!
Bizde vurma kærma, kaba kuvvete bañvurma
yoktur. Tebliå vardær, yumuñakça anlatma vardær.
Sert çækæñ yoktur. Tebliåci kardeñlerimiz buna
dikkat etsinler! Zira Peygamberimiz’in ashabæ
nasæl tebliåi yumuñakça yaptælarsa, siz de öyle
yapacaksænæz. Bu hususta iki yazæ çæktæ. Tebliåci
kardeñlerimiz bunlaræ dikkate alsænlar! Adam
sövecek, sövsün; Hakaret edecek, etsin...
Vebali ona aittir!
5- HERÑEY FETVAYA BAÅLIDIR:
Her ñey fetvaya baålædær. Bunu dünyanæn
gündemine getirdik. Fetvasæz hiçbir ñey
yapælmaz.
Demirel Anætkabir’e gidiyor, fetvasænæ aldæ mæ?
Türkeñ Anætkabir’e gidiyor, fetvasænæ aldæ mæ?
Ecevit Anætkabir’e gidiyor, fetvasænæ aldæ mæ?
Ænönü Anætkabir’e gidiyor, fetvasænæ aldæ mæ?
Erbakan Anætkabir’e gidiyor, fetvasænæ aldæ mæ?
Söyleyin, aldælar mæ fetvalarænæ? Hayær!
Alamazlar da, almalaræna imkân ve ihtimal de
yoktur!..
Elhamdülillah, biz ne Anætkabir’e gideriz, ne de
onun yanændan, yöresinden geçeriz. Biz
müslümanæz! Æslam düñmanæ olan, dinin
temeline 98 dinamit koyan bu kâfire ne saygæ
duruñu yapar, ne de yanæna-yöresine varæræz.
Particiler, iyi dinleyin!..
Bizde Anætkabir yok! Ya ne vardær? Camiler
vardær! „Ama Hocam bizim liderimiz hem camiye

gelir, hem Anætkabir’e gider...“ Æñte bu da
münafæklæåæn ta kendisidir. Ben öyle diyorum:
Erbakan’æn bir ayaåæ camide, bir ayaåæ
Anætkabir’dedir. Bu da münafæklæåæn daniskasædær!
Geliyor camiye müslümanlaræ kandæræyor,
gidiyor Anætkabir’e kemalistlere yâr oluyor.
Kemalistlere diyor ki, „Ben sizinle beraberim,
benim camiye gittiåime bakmayæn!“ Bakara
Suresi’nin ikinci sayfasæna bakæn. O
münafæklæktær! Kimse darælmasæn! Dost acæ
konuñur. Eåer particiler Erbakan’æ seviyorlarsa
ona dur demesini bilsinler.
Ona desinler: „Sen ne yapæyorsun? Sen
caminin mi adamæsæn, yoksa Anætkabir’in mi
adamæsæn?“
23 Nisan (1995)’de Erbakan ne yaptæ? Hem
Anætkabir’e gitti, hem de o günü metheden
konuñmalar yaptæ. Olmaz bu! Particiler! Vebali
vallahi ve billahi size aittir. Erbakan önden
sizler de arkasændan cehenneme gidersiniz.
Bizde vebal kalmasæn, söylüyoruz!
6-BÆZDE SADECE MADDENÆN ÆLMÆ DEÅÆL,
AYNI ZAMANDA KUR’AN ÆLMÆ DE VAR:
Bizde sadece maddenin ilmi deåil, aynæ
zamanda Kur’an ilmi de var. Erkek-kadæn, gençihtiyar herkes Kur’an ilmini öårenecektir. Buna
ilim dilinde „Zülcenaheyn“ (yani iki kanat sahibi)
denir. Æñte bizim insanæmæz böyle bir insandær;
Hem maddeyi bilir, hem manayæ bilir. Erkekkadæn, genç-ihtiyar iyi çalæñærlarsa Allah onlara
bu iki ilmin anahtarænæ verir. Hepsi ilim adamæ
olurlar.
Birkaç gün önce bizi Halife olarak Sudan’a
davet ettiler. Gittik! Allah neye kadir deåil? Hz.
Muhammed (s.a.v.) kendisine istikrarlæ, emin ve
huzurlu bir yer aradæ. Mekke’nin yakænænda
Taif’’e gitti. Fakat Taif yüz vermedi, üstelik
tañladæ. Daha bañka sahabenin bir kæsmænæ
Habeñistan’a gönderdi. Peygamber dünya
insanlæåæna oradan Æslam’æ tebliå etmek için
emin bir yer aræyordu. Medine buna kucaåænæ
açtæ ve lisan-æ hal ile: „Bana gel ya Muhammed!..
Ben seni misafir de ederim, rahat ta ettiririm.
Tebliå görevini rahat rahat yaparsæn!“ dedi.
Peygamberimiz bunun üzerine sahabesi ile
birlikte Medine’ye göç (hicret) etti.
Elhamdülillah, Allah neye kadir deåil ki? Sudan herkese særadan davetiye yazarken, bize
Hilâfet Devleti’nin Halife’si diye yazdæ. Biz de
toplantæda okunmak üzere bir mesaj gönderdik.
Mesajæmæz temsilcilerimiz tarafændan Arapça
olarak okundu ve çok takdirle karñælandæ.
Toplantænæn son günü Çiller’in müsteñaræ ve
Refah Partisi’nden Yasin Hatiboålu’nun
itirazlaræna raåmen toplantæyæ tertib eden Sudanlæ
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zevat Hasan Basri’yi divana çækararak, „Senin
yerin orasæ!“ dedi ve onlaræn itirazlarænæ reddetti.
Kalpler Allah’æn elindedir!..
Allah bu imkânæ ñu cemaatæn iyi niyyeti ile
götürecek. Biz inñaallah erkek-kadæn
gençlerimizi oraya götüreceåiz, onlar da ilim
yapacaklar. Æki ñart var: Burada önce Sarf ve
Nahiv ilmini bitirecekler, yani 12 ilmin ikisini
burada bitirecekler, ondan sonra gidecekler
üniversitelere bañlæyacaklar. Onun için ñimdiden
bañlayæn. Anadolu’dan ve Avrupa’dan yüzlerce,
binlerce erkek-kadæn gencimiz Kur’an ilmini
öårenecekler, hem de eåitimini yapacaklar.
Bizim medrese, tekke ve kæñla prensibimiz var.
Elhamdülillah Rabb’imiz bizlere böyle bir
imkânæ tanæmæñ oldu. Yalnæz gayret edip, Sarf ve
Nahiv ilmini öårenin. Parasæ olmayana para da
veririz!
7- ASKER:
Asker sadece erkek deåil, aynæ zamanda
kadænlar da askerdir. Biz vurmak-kærmak için
deåil, sadece canæmæzæ, malæmæzæ ve nefsimizi
müdafaa için böyle bir yolu takip edeceåiz.
„Efendim kâfirler bærakmazlar!“ Onlara kalsa
bærakmazlar, ama kalpler de, mülk de Allah’æn
elinde. Kimsenin bir ñey demeye hakkæ yoktur!..
8- TAKVÆM:
Hicrî takvim, 1 Muharrem’le bañlayæp 1 Muharrem’de biten Æslamî takvimdir. En azændan üçer
tane alæp birini evinize, diåerlerini de hediye
edeceksiniz. Yazælaræ hep tebliå yazælarædær.
Müslüma-næn evine miladî takvim giremez! M.
Kemal’in Æslam’a getirdiåi kötü adetlerinden
birisi de 1 Ocak’la bañlayan, 1 Ocak’æ esas alan
takvimidir, bu takvim Æslam’æn takvimi deåildir.
Bir eve gittiniz baktænæz ki, duvarda miladî takvim
var, onu hemen kaldæræp atacaksænæz!
Müslümanæn evinde miladî takvim olmaz, miladî
takvimin Æslam’la hiçbir ilgisi yoktur. Ændirip
yerine Hicrî Takvimi asacaksænæz!
Hanæmlar! Bir eve misafirliåe gittiniz, takvimin
bañlangæcæna bakacaksænæz: 1 Ocak’la mæ, yoksa
1 Muharrem’le mi bañlæyor? Eåer 1 Ocak’la
bañlæyorsa, „Bacæ bunu indir añaåæya, yoksa
senin evine gelmem ben. Müñrik olursun,
hæristiyanlaræn takvimini asæyorsun. Æslam’æn o
güzel takvimi durup dururken, sen kalkmæñ M.
Kemal’in getirdiåi takvimi evinizin duvaræna
asæyorsun. Bu size yakæñmaz!“ diyeceksiniz.
Keza aylar hilale göredir. Müslümanæn ay bañæ
ve sonlaræ hilale göredir, M. Kemal’e göre
deåildir. O kâfir kanun çækardæ ve onu da
deåiñtirdi, bugüne kadar süregelen hilal
usulunden aldæ, Kandilli Rasathanesi’ne verdi.
Bunlar basit ñeyler deåildir!..

9- M. KEMAL’ÆN ÆSLAM’IN ALEYHÆNDE
YAPTIÅI ÆCRAAT:
M. Kemal’in Æslam’æn aleyhinde yaptæåæ icraat,
98 maddedir. Bunlaræ kaldæræp Ñeriat’a göre
icraat yapacaåæz, yapacaksænæz Allah’æn izni ile
inñaallah.
Korkacak bir ñey yok! Allah sizi yerde de gökte
de muhafaza eder!
Æñte 12 senedir buradayæz, basæn yazdæ ve çizdi.
Fakat elhamdülillah biz yine konuñuyoruz ve
konuñmaya devam edeceåiz inñaallah.
Hakkæmæzda çok davalar açældæ. Müdafaamæzæ
yapæyor ve diyoruz ki: „Biz, dinden
bahsediyoruz. Bahsettiåimiz ñeyler dindendir,
dindir. Kimse bize müdahale edemez!“
Bir hadis-i ñerif var: „Benim ümmetimden
hiçbir taife (cemaat) kaybolmayacak (zail
olmayacak) ve onlar hakkæ (hakikatæ) ortaya
koyacaklar. Onlara kimse de zarar veremiyecek!“ Æñte bu taife, cemaat sizlersiniz!..
Ahmed ibn Hanbel’in Müsned’inde
Peygamberimiz’in bir hadis-i ñerifi var.
Peygamber devrinde Hilâfet Devleti vardæ.
Sonra halifeler devleti geldi, sonra Emeviler,
Abbasiler, Selçuklular ve Osmanlælar geldiler.
Bunlaræn bir kæsmæ dörtbañæ mamur insanlardæ, bir
kæsmænæn da bazen hatalaræ vardæ. Fakat son bir
Hilâfet Devleti kurulacak ve o bañtaki
Peygamber yolunu takip edecek!
Elhamdülillah Hilâfet Devleti’ni ufukta
görmekteyiz. Buna kimse mani olamæyacaktær.
Ve günden güne ñu cemaat sayæsænæ
çoåaltacak, -kalpleri kararmæñ olanlar müstesnasayælaræ gittikçe artacaktær.
Hadis-i ñerif’te diyor ki, „Bir diktatörlük devri
bañlæyacaktær!“ Bu da Osmanlæ’dan sonra M.
Kemal devridir. O da sona erecektir ve bitmek
üzeredir. Ænñaallah Cenab-æ Hakk sözlerimizi,
söylediklerimizi tahakkuk ettirsin!
Hepinzi Allah’æn selamæ ile selamlæyorum,
dünya ve ahiret saadetine mazhar olmanæzæ dua
ve niyaz ediyorum!
Esselamü Aleyküm!..

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