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

AÇIKLAMA

HAKKI ÆSTEMEK HAKTIR!

Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, o
zaman Allah (onun yerine) kendisinin onlaræ, onlaræn
da kendisini sevdiåi, müminlere karñæ gayet
yumuñak, kâfirlere karñæ da gayet onurlu ve sert bir
toplum getirir ki, onlar, Allah yolunda savañærlar, hiç
bir ayæplayanæn ayæplamasændan korkmazlar. Bu
Allahæn lütfudur ki, onu, dilediåi kimseye verir. Allah, (lütfu) geniñ olandær, (her ñeyi) bilendir.
(Ey müminler) sizin (gerçek) dostunuz, ancak Allah ve Onun Resulüdür; bir de boyun eåerek namazæ
dosdoåru kælan ve zekâtæ veren müminlerdir
Kim de Allahæ, Resulünü ve iman edenleri dost
edinirse, ñüphesiz ki, Allah taraftarlaræ üstün
gelecektir. (Maide, 54-56)
Evet, Hakkæ Æstemek Haktær. Æstememek ise, en hafif
tabiriyle ahmaklæktær. Yeter ki, meñru yoldan olsun! Keza;
hakkæ istemek hak olduåu gibi, hakkæ sahibine iade de
insanî bir vecibe, vicdanî bir borçtur! Ve aynæ zamanda
medenî bir insan olmanæn ñartædær...
Bu noktadan hareketle:
Hak sahibi ümmettir. Hakkæ ise, ecdat mirasæ, ñehidler
diyaræ; Æslam Æmparatorluåunun bölümlerinden bir
bölümü olan Anadolu topraklarædær. Æñte bu bölüm,
maskeliler tarafændan iñgal edilirken, ikinci bir bölümü de
Lozanda bahñiñ gibi daåætælmæñtær. Üçüncü bir bölümü de,
daha önceleri milliyetçilik fitnesine kurban gitmiñti...
Hemen söyliyelim ki, hak sahibi Ümmet, bugün
dünyanæn gündeminde olup, Æslam âlemine ñamil istisna
kabul etmez bütün topraklarænæ Tevhid bayraåæ altænda
toplamayæ, Kuran idaresine teslim etmeyi hedeflemiñ, yer
yer kurulmuñ veya kurulacak Æslam devletlerinin bañændaki
mesulleri bir araya getirmek ve onlaræn intihabiyle bütün

bu idarelerin bañæna gelecek ve neticede sahih bir senetle
A. b. Hanbelin kaydettiåi, ... sonra nübuvvet yolu
üzerine kurulacak Hilâfet Devleti olacak... ñeklinde
varid olan Peygamber (s.a.v.) ifadesinin særræ tecelli etme
gayesinin tahakkukuna vesile olacaktær.
Enbiya, 105, Nur, 55 ve Kasas, 5-6 ñeklinde tecelli
buyrulan ayet-i celileler de, Ümmetin hedeflediåi
gayeye vasæl olmanæn birer habercisi ve birer müjdecisidir.
Yeter ki, ñartlar saålansæn; yeter ki, ilahî kapæya sæåænælsæn,
yeter ki, iman ve amel-i saliha sahib ibadet ehli olup,
ñirkten uzak, puttan ve putperestlikten beri Allahæn salih
kullaræ olsun!..
Bu mukaddimeden sonra esasa geçiyor ve diyoruz
ki:
Yukaræda maskeliler tabiri geçti. Bunlardan maksadæmæz
Mustafa Kemal ve kemalistlerdir. Æñte bunlar,
topraklaræmæzæ iñgal etmiñlerdir. Bunlar, topraklaræmæzæn son
bölümünü iñgal eden din düñmanæ maskelilerdir! Yetmiñ
seneden bu tarafa topraklaræmæz iñgal altændadær. Hilâfet
makamæna ihanet ve hiyanet eden maskeli Kemal ve
kemalistler, daha añaåæda da göreceåiniz gibi, din ve
imanæmæza, Ñeriat ve Kuranæmæza, örf ve adetlerimize,
tarih ve kültürümüze de ihanet ve hiyanet etmiñlerdir.
Dolayæsæyla bunlar mürtedlerdir; Ümmeti idare
edemezler. Çekilmeleri ve hakkæ ehline iade etmeleri
gerekir.
Davayæ böylece hülasa ettikten sonra:
Anadolu insanæ, Mustafa Kemalæ gerçek yüzüyle
tanæyamadæåændan onun oyununa gelmiñtir. Açtæåæ yaralaræn
tedavisi ise onu asæl çehresiyle tanæmaya baålædær.
Ñöyle ki:
Üç boyutlu bir adam Mustafa Kemal: Mümin, münafæk
ve kâfir! Üç vasfæ bir arada tañær, kullanma planænæ da çok
iyi becerir, bu hususta ihtisasæ vardær ve bu yolda çok iyi
yetiñtirilmiñtir!..
Hayatæ:
Bu adamæn hayatænæ incelediåinizde çok renkli, çok
dalgalæ ve çok deåiñken bir politika görürsünüz. Bu
deåiñkenlik; ister ahlakî yönden olsun, ister siyasî yönden
olsun ve isterse dinî yönden olsun, günü gününe
uymayan bir tip; Gâh Halife'ci, altanatçæ ve Ñeriatçæ olur,
gâh Hilâfet'e düñman, saltanata düñman, Ñeriata düñman
kesilir!.. Bazen müslüman olup, dinden, Ñeriattan ve
Hilâfetten bahseder, bazen kâfirleñip Nemrutlaræ gerilerde
bærakær, bazen de kendi ifadesiyle melanetlerini Sær tutup
Æbn-i Sebelere tañ çækartacak derecede münafæklañær.
Bazen de mütevazi olup sakinleñir, bazen de sertleñip
tehditler færlatær...
Bu adama uygun bir isim bulmak gerekirse, Deccal
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demek, hatta yirminci asræn deccali demek çok yerinde
olur!.. Hayatænæn iki noktasænæ tesbit edeceksiniz ve bu iki
nokta arasænæ deåiñken ve iki yüzlü hareketleriyle
dolduracaksænæz!..
Hayatæ da deccal, mematæ da:
Æki cebheli bir deccal! Mustafa Kemal ismini tañæyan bu
deccal, deccallæåænæ yapmak üzere, bir çok insanlaræ
etrafænda toplamæñ, onlaræ iåfal, idlal ve ifsat etmiñ, onlaræn
da yardæmæyla Æslam dininin temeline (98) dinamit
koymuñtur. Mematænda da deccallæåænæ yapmæñ ve halen
de yapmakta; geriye bæraktæåæ eserleriyle milyonlarca
insanæn
kâfirleñmesine,
münafæklañmasæna,
dinsizleñmesine sebebiyyet vermiñ ve miras bæraktæåæ
deccalist rejimle vermeye devam etmektedir.
Æhanet ve hiyanetleri:
Yirminci asræn deccalænæn ihanet ve hiyanetlerini
maddeler halinde særalæyacak olursak:
1- Kendisini Andoluya gönderen Halife'ye,
2- Abdülmecit Efendiye,
3- Saltanat ve Hilâfet müesseselerine,
4- Ælim ve ulemaya karñæ,
5- Din ve Ñeriata karñæ,
6- Meclis içi kendisine karñæ çækanlara ve
7- Topraklaræmæza karñæ ihanet ve hiyanet etmiñtir.
Yedi maddede særaladæåæmæz ihanet ve hiyanetleri,
delil ve misallerle særalamak gerekirse:
1- Padiñah Vahdeddin, Mustafa Kemali çaåæræp: Ñu
paralaræ al, Anadoluya geç ve iñgalci devletlere karñæ
koymalaræ için insanlaræmæzæ uyandær ve ayaklandær. Mâlum,
biz burada iñgal altændayæz; adeta elimiz-kolumuz baålæ,
birñey yapamæyoruz! demiñti. Anadoluya geçen, Erzurum ve Sivas kongrelerine katælæp yaptæåæ konuñmalarænda
Hilâfetten, saltanattan hayranlæk ve sitayæñle bahseden,
topraklaræ da ve tüm mukaddesatæ da dile getiren ve daha
önce kurulup, Anadolu ve Rumeli Müdafaay-æ Hukuk
gibi isimler altænda kurulan cemiyetlerin bañæna geçen Mustafa Kemal, ayaklaræna yer edince, verdiåi söze de,
halifelere de Hilâfet ve Saltanat makamlaræna da ihanet
ve hiyanetini yapar; Saltanat ve Hilâfet makamlarænæ
særasiyle kaldærær ve laåveder ve son padiñah Abdülmecidi
de, kendi seçtirdiåi halde, gecenin birinde yurtdæñæna sürer
ve sürgüne gönderir.
2- Meclis içi kendisine karñæ çækanlaræ birbirine
vurdurarak, boådurarak yok eder.
3- Din ve Ñeriata yaptæåæ ihanet ve hiyanetin haddi
hesabæ mæ var! Ezcümle, anayasadan Devletin dini
Æslamdær maddesini kaldærær, ñeriyye ve evkaf vekâletini
laåveder, medreseleri kapatær, din derslerini yasak eder,
Kuran harfleriyle okuma yazmayæ yasaklar, kælæk-kæyafeti
deåiñtirir, saræk ve cübbeyi yasak eder, ñapka
giymeyenlere cezalar verdirir, takvimi ve tatili deåiñtirip
onlaræ da kâfirleñtirir. Elhasæl yukaræda da kaydettiåimiz
gibi din ve mukaddesat aleyhinde ve Ümmet-i
Muhammed Gazetesinin 38. sayæsænda yayænladæåæmæz
(98) maddelik zulüm ve melaneti icra eder!..
4- Ælme ve ulemaya ihanet ve hiyanet:
Bu adamæn hiyanetlerinden biri de ulemaya reva gördüåü
hakaretler, cinayetler ve idamlardær. Üstelik ilim ve feyz

kaynaåæ medreselerin kapatælmasæ, asærlar boyu tedavisi
zor olan hatta imkânæ olmayan bir yaradær. Ñayet bu
müessesenin bir eksiåi, bir noksanæ var idiyse onu
kapatmak, yækmak ve yok etmek deåil, ikmal etmek,
tamamlamak gerekmez miydi? Medenî bir insanæn
yapacaåæ buydu. Fakat M. Kemalin gayesi bu deåildi;
Onun gayesi yækmak ve yok etmekti!..
Elhasæl; Onbinlerce medresenin kapæsæna kara kilitler
asmak suretiyle yüzbinlerce ilim adamænæn yetiñmesine
mani olduåu gibi, dini müesseselerin yækælmasæna mani
olan ulemaya da hakaretler yaådærmæñ ve böylelerini idam
sehpalarænda sallandærmæñtær...
Bir memlekete, bir millete ihanet ve hiyanet olursa ancak
bu kadar olur! Dünya tarihinin hiç bir devrinde ilim ve
ulemaya karñæ yapælan ihanet ve hiyanetin bu kadaræ
gösterilemez. Bu, ancak deccallara mahsus olan bir
keyfiyettir.
Kâfirleñme:
Mustafa Kemalin, 20 Ocak 1921de meclisten geçirdiåi
kanunun iki maddesi ñöyle:
Madde 1- Hakimiyyet kayætsæz ve ñartsæz milletindir.
Ædare usulü, halkæn mukadderatænæ bizzat ve bilfiil idare
etmesi esasæna müsteniddir.
Madde 2- Æcra kudreti ve teñri selahiyyeti, milletin
yegâne ve hakiki mümessili olan Büyük Millet Meclisinde
tecelli ve temerküz eder.
Saltanat ve Hilâfet'i kaldærmayæ M. Kemal çok önceden
kafasæna koymuñtu. Nitekim: Nañit Hakkæ Uluåun anlattæåæ
gibi bu planæ da safha safha uygulamaya koymuñtu.
Ayræca; 19 Kasæm 1922 tarihinde Abdülmecit Efendiyi
halife seçen ve ona Halife-i Müslimin, Hadim'ülHaremeyn diyen M. Kemal, bu ifadelerden 3,5 sene
öncesinde bile halifeliåin kaldærælmasænæ tasarlamæñ ve
kafasæna koymuñ biri idi. Keza Mazhar Müfit Kansu:
Erzurumdan ölümüne kadar Atatürkle beraber adlæ
kitabænda söylediklerimizi teyid edecek bilgiler ortaya
koymaktadær.
Mazhar Müfit Kansu, 7-8 Temmuz 1919da kendisine
not ettirdiåini, bunlaræn içinde saltanatæn kaldærælmasændan,
Hilâfet'in ilgasæna ve hatta latin harflerinin kabulüne kadar
her ñeyin bulunduåunu ifade eder.
Ve yine 1919 tarihinden önce bunlaræ tasarladæåænæ
belgeleyen ifadeler de mevcuttur. Daha 26 yañænda genç
bir subay iken 1907 tarihinde meñhur Bulgar Türkoloåu
Manolova söyledikleri de bunun ayræ bir delilidir. 1907
yælænda Türkolog Bulgara M. Kemal ñöyle demiñti:
... Bir gün gelecek ben, hayal sandæåænæz bütün bu
devrimleri bañaracaåæm. (Konuñmada saltanatæ, Hilâfet'i
kaldæracaåændan, giyim-kuñamla ilgili devrimlerden harf
devrimine kadar hepsinden bahsedilmiñtir.) Mensub
olduåum millet de bana inanacaktær. Düñündüklerimin
hiçbiri demogoji deåildir. Saltanat yækælmalædær. Halifelik ilga
edilmelidir. Din ve devlet birbirinden ayrælmalæ; laikliåi
getirmeliyiz. Doåu medeniyetinden kendimizi sæyærarak
batæ medeniyyetine aktarmalæyæz. Kadæn ve erkek
arasændaki her türlü ñekil ve hukukî farklar silinip yeni bir
toplum düzeni kurmalæyæz. Batæ medeniyetine
girmemizdeki yasaåæ atarak Latin kökünden bir alfabe
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seçmeli, kælæk-kæyafetimize deåin her ñeyimizde batælælara
uymalæyæz. Ænanænæz ki, bütün bunlar bir gün olacak ve hepsi
de gerçekleñecektir. (Sami N. Özerdim, Bilinmeyen
Atatürk, s. 32-33, Ankara, 1974, Cumhuriyet 19.08.1948)
Evet bu sözler TBMM Bañkanæ Mustafa Kemalin Hilâfet
seçimini tamamlayæp, Halife Abdülmecit Efendiye
baålælæåænæ bildirdiåi ve tebrik ettiåi tarihi belgeden tam 17
sene önce söylenmiñtir. Bir bañka ifade ile özel eåitimden
geçmiñ olan M. Kemal, saltanat, Hilâfet, cumhuriyet ve
devrimlerle ilgili mevzularæ ve onlaræn kademe kademe
gerçekleñecek hallerini ta 1907 yælændan itibaren
düñünmeye bañlamæñ ve planlæ bir ñekilde bunlaræ
uygulamaya koymuñtur.
Ayræca tasarælarænæ nasæl tatbikata koyacaåæna dair
keyfiyeti de Æzmitte Æstanbul gazetecileriyle yapælan basæn
toplantæsænda bildirmiñtir. (Ahmet Cevdet Emre, Æki Neslin
Tarihi, s. 316-318)
Æñte bu toplantæda M. Kemal, düñündüåü ve yapmak
istediåi bütün devrim ve tüm reformlaræ dile getirmiñ ve
kendisi de bizzat ñöyle demiñtir:
Eåer ben, size bu meseleleri ancak son senelerde
düñündüm dersem, inanmayænæz. Ben tâ çocukluåumdan
beri bu davayæ (en bañta halifeliåin kaldærælmasænæ)
düñünmüñ bir adamæm. (Tek Adam, Ñevket Süreyya
Aydemir, c. 3, s. 317-318; Prof. Dr. Özer Özenkaya,
Atatürk ve Laiklik, s. 159, Tekin Yayænevi, Ankara, 1983,
2. Baskæ)
Tehditler:
M. Kemal, çok önceleri kendisine telkin neticesi
kafasænda tasarladæåæ, zamanæ geldiåinde de kuvveden
fiile çækartmak ve uygulama safhasæna koymak istediåi
her türlü hile, yalan ve manevralara bañvurduåu gibi,
siyasî baskæ ve tehditlere de bañvurmuñtur. Mesela iki
konuñma (biri saltanatæ kaldærma mevzuunda M. Kemalin
yaptæåæ konuñma, diåeri de Adliye Vekili Seyyid Beyin
Hilâfet'in kaldærælmasæ yolunda yaptæåæ konuñma) Türkiye
tarihinde dini unsurlaræn kademe kademe nasæl kaldærælmak
istendiåini ve buna mukabil inkilaplaræn acele edilmeyip
tedrici bir surette nasæl uygulanmaya konulduåunu
göstermesi bakæmændan çok dikkat çekicidir. Biri
saltanatæn, diåeri de Hilâfet'in kaldærælmasæna sebebiyyet
veren her iki konuñma da din adæna, Æslam adæna
yapælmæñtær ve saltanat da Hilâfet de din adæna, Æslam adæna
kaldærælmæñtær! Yani dinî olan bu iki müessese, din ve Æslam
gerekçe gösterilerek kaldærælmæñtær.
Meseleyi bir bañka açædan ele alærsak; bu iki konuñmanæn
bir hedefi de meclisteki ikinci grup milletvekillerinin
itirazlaræna meydan vermiyecek ñekilde Hilâfet'in sevildiåi,
övüldüåü ve yüceltilmek istendiåi görünümünü vermekti.
Ve bu suretle saltanat yerilerek, kaldærælacak ve kaldærælæñæ
hazmedildikten sonra, iñ Hilâfet'in kaldærælmasæna intikal
edecekti. Ve öyle de oldu.
Tehditler bañlæyordu:
Gündem karma üç komisyona havale edilmiñti. Sert
tartæñmalar bañladæ ve saltanatæn Hilâfet'ten ayrælmæyacaåæ
iddia ediliyordu. Ve nerede ise böyle bir karara
varacaklardæ. Ve iñte tam bu særada M. Kemal mecliste
müdahale etti ve meclis öylece bir ihtilal sahnesi haline

gelmiñti. M. Kemal, ileri yürüdü, konuñmaya bañlayæp sert
bir dille ñöyle diyordu:
Hakimiyyet ve saltanat hiç kimseye, ilim icabædær diye,
müzakere ve münakaña ile verilmez; kudretle ve zorla
alænær. Bu, bir emr-i vakidir. Burada toplananlar, meclis ve
herkes meseleyi tabii görürse fikrimce çok iyi olur, aksi
takdirde hakikat yine usul-i dairesinde yerini bulur. Fakat
ihtimal ki, bazæ kafalar kesilecektir!..
Görülüyor ki, saltanatæn kaldærælma hususu ne hür bir
tartæñmaya ve ne de böyle bir oylamaya mevzu olmuñtur.
Tam bir ihtilal sahnesi ile cereyan etmiñ, aksi davranan
ve hareket edenlerin de kafalaræ kesileceåi açækça ifade
edilmiñtir. (Çetin Özek, Devlet ve Din, s. 471)
Mustafa Kemalin bu ihtilal havasæ Bursa konuñmasænda
daha açæk bir ñekilde kendini göstermekte:
Kan ile yapælan inkilablar daha muhkem olur. Kansæz
inkilab ebedîleñtirilmez. (Mustafa Kemal Paña, Bursa
Konuñmasæ, 22. Ocak 1923)
Mustafa Kemal ve avenelerinin kâfirleñmesi:
Fetva: 1- (Ñeyhülislam Mustafa Sabri Efendi, Gümülcine
Müftüsü: Muhammed Nevzat ve diåer müftü arkadañlaræ.)
Fetva: 2- (Bu fetva; bir çok ulema ve meñayihin
istiñaresiyle verilmiñtir.)
Fetva: 3- Bu fetva, dini devletten ayærma teklifinde
bulunmanæn ñeran hükmü nedir? sualine cevaben
Dinden çækar ñeklinde verilmiñtir. Zahid-i Kevseri
tarafændan verilmiñtir.
Mustafa Kemal ve yardæmcælarænæn daha birçok söz,
fiil ve hareketleri kendilerini küfre götürmüñ ve
kâfirleñtirmiñtir. Burada birkaçæna daha iñaret edelim:
1- Hakimiyyet kayætsæz ve ñartsæz milletindir demek
kâfirliktir.
2- Ælmi ve ulemayæ tahkir etme kâfirliktir.
3- Hilâfet makamænæ tahkir etme kâfirliktir.
4- Ñeriatæ kaldærma ve ñerî mahkemeleri laåvetme
kâfirliktir.
5- Demokrasiyi ve benzeri sistemleri ñerî sisteme tercih
etme kafirliktir. Çünkü, ñerî sistemin tek bir alternatifi
vardær: O da kâfirleñmedir.
Kâfirleñme ile ilgili sadece bir kaç ayet:
Maide, 50;
Yusuf, 40;
Maide, 44;
Nisa, 150-151;
Bakara, 85;
Maide, 51.
Kemalistler ve Velâyet:
Æslam Devlet reisinde ehliyet ve velâyetin
bulunmasænæn bir takæm ñartlaræ vardær. Bunlaræn bañænda
mümin ve müslüman olmasæ gelir. Emin ve mütemen
olmasæ gelir, salih ve adil olmasæ gelir, iman ve ilim ehli
olmasæ gelir. Bir bañka ifade ile fasæk ve kâfir olmamasæ
lazæmdær. Ve bilcümle ñerî sisteme inanmasæ ve saygæ
duymasæ lazæmdær.
Allahü Azimüññan, iman edip güzel amel iñleyenlere
yeryüzünde hükümranlæåæ (Hilâfet'i) vaadetmiñtir. Allah
(c.c.), sadece imanæ, müminlerin hakimiyyetine kâfi
saymamæñ; müminlere, aynæ zamanda güzel amel
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iñlemeleri ñartæ ile hükümran olacaklarænæ vadetmiñtir.
Kuran-æ Kerimde ñöyle buyrulur:
Allah, içinizden iman edip de güzel amel ve
(hareketlerde) bulunanlara yemin ile vadetti ki,
kendilerinden evvelkilere nasæl Hilâfet verdi ise onlaræ
da yeryüzünde muhakkak hükümran kælacaktær. (Nur,
55) Ayetin sonunda da Æbadette bulunmanæn ve ne suretle
olursa olsun ñirke sapmamanæn ñart olduåunu da ilave
etmiñtir.
Bu itibarla:
Ne Mustafa Kemalde ve ne de kemalistlerde Ümmet-i
Muhammedi ve Æslam devletini idare etme ehliyet ve
velayeti olmadæåæ gibi, salih kullar meyanænda
olmadæklarændan yeryüzü topraklaræna varis de olamazlar.
Keza:
Ñeriat-æ garraya hürmet ve icabiyle amel
etmediklerinden, üstelik yürürlükten kaldæræp ihanet ve
hiyanet ettiklerinden ümmeti idareye ehil de deåillerdir.
Kuran, Bakara, 124 ayetinde: ... Zalimler benim
ahdime (imametime) nail olamazlar buyururken,
Nisa, 141 ayetiyle de müminlere karñæ Allah, kâfirlere
velayet hakkæ vermemiñtir.
Ve netice:
Ve yine bu itibarla: Ne Mustafa Kemal ve ne de
arkasændan gidenler, ümmet ve devlet idaresine ehil
deåillerdir; velayet haklaræ yoktur. Topraklara da sahip
deåillerdir. Çünkü, bunlar:
1- Haindirler;
2- Fasæktærlar;
3- Zalimdirler;
4- Katildirler;
5- Komitacædærlar;
6- Teröristtirler;
7- Gasæbtærlar;
8- Münafæktærlar;
9- Kâfirdirler;
10- Mürteddirler.
Binaenaleyh: Bunlaræn idareciliåi de topraklara sahip
oluñlaræ da meñru deåildir. O halde Mustafa Kemal
devrinden bugüne kadar, yani 70 küsur seneden beri bir
idare boñluåu vardær.
Æñte bu idare boñluåu mutlaka doldurulmalædær. Ve bu,
bütün bir ümmete farzdær, bir gün bile ihmalæ caiz deåildir.
Biz, Tüm Æslamî Kuruluñlaræ Birliåe Davet bañlæåænæ
tañæyan bildirimizle bütün kuruluñlaræ birliåe davet ettik
ve bu suretle bir taraftan Hilâfet ve idare boñluåunu
doldurmak, diåer taraftan da beyat ve vekâletlerini alarak
ümmet adæna ñerî mahkemede dava açarak Kemal ve
kemalistleri mahkum ederek, onlaræ idareden
uzaklañtærmak, irtidad hükmiyle mahkum etmek ve aynæ
zamanda topraklaræ istirdad ederek geri almak icab ettiåini
bildirmiñtik ve neñir yoluyla da duyurmuñtuk.
Fakat cevap veren olmadæ. Bu vecibeyi yerine getirmek
üzere harekete geçildi, bunun için, gerek Avrupadaki ve
gerek Anadoludaki ümmet temsilcileriyle istiñare edilerek
onlaræn da muvafakatlaræ alændæ ve bunun üzerine
Almanyanæn Koblenz ñehrinde bir toplantæ yapældæ ve bu
toplantæda mesele gündeme getirilerek, Hilâfet

Devletinin ihya, Anadolu devletinin federe ñeklinde
ilanæ yapældæ ve müteakiben devlet reisliåine asaleten,
Hilâfet Devletine de niyabeten biz Cemaleddin
Hocaoåluna beyat edildi.
Sualler ve itirazlar:
Biz, kasætlæ veya kasætsæz bir çok sual ve itirazlaræn varid
olacaåænæ bildiåimiz için Hakkæ Sahibine Æade yazæsænda,
sonuna doåru bir bölüm ayærmæñ, tenkid ve tahlile açæk
olduåumuzu, sual sormada ve itiraz etmede herkesin
hakkæ ve selahiyyeti olduåunu yazmæñtæk. Æçten ve dæñtan
ñimdiye kadar gelen suallerin önemli olan bir kæsmæ:
1- Æhya edildiåi ilan edilen devletin ordusu, selahiyyeti
nedir?
2- On dört yæl mücadele verdiåi halde Afganistan hâlâ
gerçekleñtiremediåi halde, nasæl oldu da siz kæsa zamanda
gerçekleñtirdiniz?
3- Afganistanda devlete gidilecek bu særada sizin bu
eda ile ortaya çækmanæzæn manasæ nedir? Yoksa siz
açækgözlülük mü yaptænæz?
4- Gayr-i müslim topraklar üzerinde devlet nasæl ilan
edilir?
5- Yeni kurulan devlette askerlik meselesi nasæl olacak?
6- Afganistanda kurulacak devlete biz mi beyat
edeceåiz, yoksa onlar mæ bize beyat edecekler?
7- Vergiler, zekât ve beytül mal masraflaræ nasæl olacak?
8- Ben Æslam devletinin ilanænæ ñañkænlækla karñæladæm! Bir
güce mi kavuñtuk? Ælan etmemiz bir alay mevzuu olmaz
mæ?
9- Devletin müesseselerini nasæl kuracaksænæz?
10- Æslamî, yaræ Æslamî ve laik devletlere bu durumunuzu
bildirip onlardan bir talep ve teklifiniz olacak mæ?
11- Türkiye devletine bu durumu bildirip duyuracak
mæsænæz?
12- Anadolu topraklaræ üzerindeki kuruluñlara mesajænæz,
onlara teklifiniz ne olacaktær? Sizi dinlemedikleri takdirde
müeyyideniz ne olacaktær?
13- Bir toprak parçanæz olmadan nasæl devlet olursunuz?
Cevaplar:
Yukaræda gördünüz; 22 sual sorulmuñ! Daha da
sorulabilir! Bu çeñit suallerin soruluñu, yeni bir devlet
kuruldu zannæna binaendir. Halbuki yeni bir devlet,
yeniden bir devlet kurulmuñ deåildir; var olan ve fakat
iñgal edilip gasbedilen, Ñeriat düñmanlarænæn eline geçip
rejimi deåiñtirilen ve dolayæsæyla Æslamî manada çalæñamaz
hale gelen bir devleti ihya etme, canlandærma,
susturulmuñ ve suskun hale gelmiñ olan bir devleti
yeniden dünyanæn gündemine getirmektir, getirmekten
ibarettir.
Ve böyle bir devletin ne topraåa ihtiyacæ var ve ne de
askere! Çünkü, topraåæ da var, askeri de var. Topraåæ,
Æslam aleminin bir bölümünden ibaret Anadolu topraklaræ,
askeri de Tevhid bayraåæ altænda toplanan erkek-kadæn her
müslüman!.. Bir kæsmæ da esir! Ama oyuna getirilmiñ,
boynuna gaflet zinciri vurulmuñ esirler. Oyuna geldiåini
anlayæp boynundaki gaflet zincirini çözenler, peyderpey
de olsa gelip Æslam ordusuna iltihak etmekte ve bu gidiñle,
kalbleri mühürlenmiñ olanlaræn dæñænda, geride kimse
kalmæyacaktær. Bundan ümitvaræz. Çünkü, mülk Onun,
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irade Onun, kalbler Onun elinde!.. Ümitsizliåe düñmenin
artæk bir sebebi yoktur!..
Federe devlet:
Mâlum, federe devlet demek, bir ülkenin, bazæ tercih
sebebleri dikkate alænarak, idarî bölümlere ayrælmasæ ve
her idarî bölümün devlet ñeklinde organize edilmesi ve
adeta bir devlet ñeklinde çalæñmasæ ve bütün bunlaræn bir
araya gelip dæña karñæ daha güçlü bir organize ile o ülkeyi
dæña karñæ temsil eder ve içteki ahengi saålar. Bir bañka
ifade ile; bir ülkeye federe devlet demek, içe karñæ
baåæmsæz ise de dæña karñæ baåæmlæ bir devlet ñekli
demektir.
Bu devlet ñekli, Æslam milletlerinde de uygulanabilir.
Mesela; bugün Æran bir devlet, Afganistan bir devlet,
Türkiye bir devlet, Suud bir devlet, Sudan bir devlet,
misalleri daha da çoåaltabilirsiniz. Æñte bütün bunlar birer
federe devlettir. Æsterseniz bunlara; birer mahallî, kutrî,
eyalet veya daha bañka isimler verebilirsiniz.
Hilâfet devleti:
Hilâfet devletine gelince, iñte o federe devletlerin
bañændaki emirler ehl-i hal vel akd olup içlerinden birini
bütün federe devletlerin bañæna getirirler, o da teñkilatænæ
kurar. Bünyesine giren devletleri bir taraftan kontrol
ederken bir taraftan da onlara yol gösterir ve yardæmcæ
olur. Ve iñte Halife bu kuruluñun bañændaki zattær. Asæl
görevi ise unsurlaræ arasænda birliåi saålamaktær.
Evet; Æslam devletlerine, yaræ Æslam devletlerine, laik
devletlere ve hatta gayr-i müslim devletlere tebliå, ikaz,
davet yazælaræ yazacaåæmæz gibi, siyasî, dinî ve tasavvufî
kuruluñlara, sivil ve askerî eåitim ve öåretim
müesseselerine, adliye ve maarif makamlaræna da tebliåat
ve telkinatæmæzæ, davet ve hukukî durumumuzu duyuracak
ve ñayet ñerî bir yanlæñæmæzæ görürlerse neñriyat yoluyla
bize bildirmelerini kendilerinden taleb edeceåiz...
Afganistanla ilgili:
Ælan edilen devlet, federe bir devlet olduåundan 3. ve 6.
suallere mahal yoktur.
Ñañælacak bir ñey yok:
Bu, bir hak istemedir. Hak isteme hiçbir zaman ñañkænlæk
meydana getirmez. Bu isteyiñ ister fertten olsun, ister
devletten!
Soru 14- Bu devlet, had cezalarænæ uygulayacak mæ?
- Æñgal kaldærælana kadar sænærlæ olarak, yani imkânlaræn
elverdiåi nisbette had cezalaræ uygulanacaktær. Bu
uygulama Tecrid ñeklinde uygulanabilir. Ñeriatta
tatbikatæ vardær.
Soru 15- Emir hapsedilirse durum ne olur?
- Emir hapsedildiåi takdirde fækhi usul ne ise o tatbik
edilir.
Soru 16- Gayr-i müslimlerin gücüne karñæ bu devletin
gücü nedir?
- Tüm müslümanlaræn maddî ve manevî gücüdür.
Soru 17- Türkiyedeki mazlumlar nasæl kurtarælær? Beyatæn
gereåi bu deåil midir?
- Bugün halen Anadolu topraklarænda zalim iki, mazlum
birdir. Zalim: 1) Küfrî sistemler; 2) Küfrî sistemleri
destekliyen gafil müslümanlar.

Mazlum ise, Æslamdær, Kurandær, Ñeriattær, Hilâfet'tir;
mustazaf müslümanlardær.
Kurtuluñlaræ ise: Hacc, 40da beyan buyrulduåu gibi,
müslümanlaræn Allahæn dinine yardæm etmelerine baålædær...
Soru 18- Türkiyedeki alimler bunu nasæl karñæladælar?
- Æslamî ñuura sahib ulema bu hareketi müsbet
karñælamæñtær.
Soru 19- Bir polis gelip haydi gidiniz, derse halimiz ne
olur?
- Fækhî usul tatbik edilir.
Soru 20- Bu yeni devlete karñæ çækanlaræn durumu ne
olacak? Melun ilan etmemiz nasæl olur?
- Müslümanlaræn bu tabiî hakkæna ve Allahæn hakimiyyet
hakkæna sahip çækmayanlar elbette melun olup Allahæn
lanetine, meleklerin lanetine ve bütün insanlaræn lanetine
müstehak olurlar!..
Soru 21- Bu durum beraberinde bazæ sækæntælar getirmez
mi?
- Sækæntæsæz bir dava hayær getirmez...
Soru 22- Æslam Devletinin Hilâfet merkezi neresidir?
-Æslam Devletinin Hilâfet merkezi Æstanbuldur. Æcra
merkezi ise, ñimdilik Æslam aleminin belli bir mahallidir
ki, faaliyetlerini orada deruhte etmektedir.
Ek bir sual:
Türkiyede bir çok kuruluñlar arasændan devlet olma
babænda sizin tercih hakkænæz var mæ? Varsa nelerdir?
Cevab: Evet; hem bir kaç yönden:
1) Peygamberî bir metodu, açæk, kesin, net ve tavizsiz
bir ñekilde ilk önce dünyanæn gündemine getiren bu
kuruluñ olmuñtur ve bu babda Devlete gidiñ yolu parti
midir, tebliå midir? bañlæklæ ilk bildiriyi neñredip dünyanæn
gündemine getiren de bu kuruluñtur.
2) Allah için en büyük ibadeti bu kuruluñ yapmæñtær, yani
bir numaralæ Allah ve Ñeriat düñmanæ Mustafa Kemale
düñman olmuñ, maskesini düñürmüñ, fotoåraflarænæ dahi
yer ve yurtlaræna sokmamæñtær;
3) Bu adamæn bir put olduåunu, bunun arkasændan
gidenlerin de birer putçu olduåunu, müteaddit neñriyatiyle
ve Babasæ Kimdir? ismindeki kitabæ neñretmekle
ñeceresini de ñahsiyyetsizliåini de Ñeriata olan
düñmanlæåænæ da mahkeme kararlariyle ve kendi sözleriyle
ifade ve isbat etmiñtir.
4) Mezarænæn bañæna gidenlerin, önünde saygæ duruñu
yapanlaræn, meclisine gidip kürsüsünde getirdiåi
anayasalarænæ ve inkilablarænæ koruyacaåæna yemin
edenlerin de putçu olacaåænæ açæk, net ve kesin bir ñekilde
ve delilleriyle dünyanæn gündemine getirmiñ ve gereken
neñriyatænæ yapmæñtær.
5) Demokrasiyi de ve onun vazgeçilmez unsuru partiyi
de, laikliåi de ñiddetle reddetmiñ, bunlaræn birer küfür
sistemi olduklarænæ ortaya koymuñ, takib ve tatbik
edenlerin küfre sapacaklarænæ açæk, net bir ñekilde efkâr-i
umumiyyeye duyurmuñtur.
6) Tüm Æslami Kuruluñlara Tebliå bañlæåænæ tañæyan bir
bildiri ile de 15 maddelik prensiplerini yayænlamæñ, ne
yapmak istediåini ve nasæl yapmak istediåini de açæk, net
ve kesin bir ñekilde ortaya koymuñtur.
7) On iki ilme önem vermiñ, müslümanlaræn bu ilimlerle
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mücehhez olmalaræ yolunda kendilerine yardæmcæ olmak
üzere bantlar doldurmuñ, neñriyatænæ yapmæñ ve bu suretle
Kuran dilinin öårenilmesine ve Kuran harfleriyle okuma
ve yazmaya önderlik etmiñtir.
8) Ælk Æslam takvimini, yani 1. Muharremi esas alan
takvimi ihya etmiñ, Anadolu insanæna ilk sefer Æslam
takvimini evine asma færsatænæ vermiñ, küfrü esas alan bir
takvimi duvarændan alañaåæ ettirip (mukaddes kelimeleri
tenzih ederiz) tarihin çöplüåüne attærmæñtær.
9) Dünyada olup biten hadiselerin teñhisinde isabetli
kararlar vermiñ, mustazaflaræn yanænda yer almæñ, Afgan,
Filistin, Lübnan, Bosna ve benzeri cihadlaræ desteklemiñ,
para yardæmænda bulunmuñtur.
10) Bir küfür sisteminin tasallutundan kurtulup kemalist
kâfir rejiminin tahakkümü altæna girme tehlikesiyle karñæ
karñæya bulunan Ortaasya milletlerini uyarma yolunda
bildiriler neñretmiñ, daha yakændan kendileriyle ilgilenmek
ve onlara da maddî ve manevî yardæmda bulunmak üzere
geniñ çaplæ bir plan hazærlamæñtær.
11) Ve nihayet Anadoludaki hemen hemen bütün
kuruluñlara adeta bir devlet gibi tahsisatlar ayærarak, para
yardæmænda bulunmuñtur ve bulunmakta ve bu suretle de
Veren el alan elden hayærlædær Peygamber sözünün særræna
mazhar olmuñtur.
12) Tüm Æslami Kuruluñlaræ Birliåe Davet ismini alan
yazæ ile de bütün kuruluñ ve fertleri birliåe, vahdete
çaåærmæñ, yol ve usulünü de belirtmiñtir.
Devlet olma kimin hakkæ?
Ñimdi elinizi vicdanænæza koyun da kendi kendinize bir
sorun: Æslam devletini ilan etme ve devlet olma kimin
hakkæ? Bütün bu hizmetleri yapan bu kuruluñun mu, yoksa
Æslam Devleti kelimesini aåzæna almaktan korkup da
onun yerine Adil Düzen gibi yuvarlak kelimeler konuñan
veya teået geçen veyahut da korkusundan hiç yanæna
bile yaklañmæyan kuruluñlar mæ?!. Cevabænæ akæl ve izan
sahiplerine bærakæyorum!..

Hülâsa:

BÆR DAVA DÆLEKÇESÆ!..
Müddei (davacæ):
Ümmet!..
Müddea aleyh (davalæ):M. Kemal ve kemalistler!..
Dava vekili:
El-Emir ven-Naib!..
Dava mevzuu:
Æstirdad ve irtidad!..
Mahkeme:
Ñeriat (Kuran) mahkemesi!..
Mahkeme makamæ:
Dünya!..
Mahkeme:
Alenî (Ænsanlæk dünyasæ, ilim
dünyasæ, fikir dünyasæ, hukuk dünyasæ!..)
Ñikâyet mevzuu:
Ñeran ve hukuken istenilen
iki ñey;
1- Topraklaræmæzæn istirdadæ; (geri alænmasæ)
2- Mücrim ve mütecavizlerin tecziyesi!
Esbab-æ mucibe:

Yukaræda görüldü: Ümmet iddia ediyor ve diyor ki,
Anadolu topraklaræ, yani Edirneden Hakkariye,
Karadenizden Akdenize kadar yayælan topraklar,
bütünüyle Æslam aleminin bir parçasædær, müslümanlarændær,
ümmetindir!..,
Bu topraklar, her ne kadar Birinci Cihan Savañænda
kæsmen iñgal edildi ise de bu ümmet, diñini tærnaåæna
takarak, güç ve kuvvetini kullanarak din ve iman
cevherine istinad ederek, emir, tavsiye ve tâlimatænæ
Kurandan ve Ñeriattan alarak, yediden-yetmiñe, erkek
ve kadæn harekete geçerek, din ve imanlarænæ, Ñeriat ve
Kuranlarænæ, Hilâfet ve sultanlarænæ elhasæl din ve
dünyalarænæ kurtarmak gayesine binaen savañ vermiñler
ve düñmanlarænæ maålub etmiñlerdir ve bu suretle ümmetin
topraklaræ düñman iñgalinden kurtulmuñtur...
Fakat dahilî iñgal bañladæ:
Meåer ki, asæl iñgal bu imiñ! Ümmet ulemasænæn ve ileri
gelen zevatæn korktuklaræ maalesef bañlaræna geldi;
yaåmurdan kaçarken doluya tutuldular. Hem öylesine!
Ne iñgal edilmedik yer kaldæ ve ne de tahrib edilmedik bir
taraf! Æñte yukaræda gördünüz! Madde ve manasæyle bir
ümmet ve hatta nesiller imha edildi! Ængilizler in,
Fransæzlaræn, Ætalyanlaræn ve hatta tarihi boyunca haçlæ
seferlerinin yapamadæklaræ tahribatæ Mustafa Kemal ve
kemalistler yaptælar; dünya tarihinde misli görülmemiñ
tahribatæ yaptælar!.. Tekrar tekrar ifade ediyorum: Bu Dini Mübin-i Ahmediyyenin temeline (98) bomba koydular!
Sadece Avrupalælañacaåæz, muasær medeniyet
seviyyesine yükseleceåiz! gibi laflar ettiyseler de bu
milleti her yönüyle batærdælar; devleti borçlu, milleti
(Avrupaya) iñçi yaptælar! Netice ise pek tabiî idi!
Avrupalælañan iki devlet:
Bu iki devletten biri kazandæ diåeri kaybetti! Bunlardan
biri Japonya diåeri ise Türkiyedir! Japonya kazandæ! Hem
öylesine: Avrupa ile, hatta dünya ile rekabet edecek
halde! Türkiye ise Avrupaya borçlu ve iñçi!
Sebep:
Birincisi, Avrupalælañærken örf ve adetinden, tarih ve
kültüründen, inanç ve yazæsændan milim taviz vermedi.
Türkiye ise Avrupalælañacaåæm diye ne din bæraktæ ne de
iman, ne namus bæraktæ ve ne de edep ve nihayet ahlak
adæna ne varsa hepsini soydu soåana çevirdi! Üstelik
Avrupanæn rezaletini ve ahlaksæzlæåænæ aldæ!
Ve iñte Mustafa Kemal ve memleket kurtaræcælæåæ ve iñte
kemalistlerin övmekle bitiremedikleri inkilablar ve
milletseverliåi ve iñte Ne mutlu Türküm diyene! teranesi
ve iñte Türk milletinin kæzlarænæ yabancælara peñkeñ
çekme!.. Ve iñte Atatürk milliyetçiliåi ve iñte altmæñ ve
iñte seksen öncesi ihtilal ile ve iñte bugün doåuda
yañanan kanlæ olaylar: Millet evladæ hep birbirini kurñunladæ
ve kurñunlamakta!.. Ve nihayet iñte Mustafa Kemal ve
onun vatanperverliåi (!)..
Kurtuluñun tek çækar yolu:
Tek çækar yol; hakkæ sahibine iade, idareyi ehline
vermedir. Yoksa bir Æslam ülkesinde ve Æslam topraklaræ
üzerinde ne kâfir bir rejim ve ne de zalim bir idare payidar
olamaz ve ebedî kalamaz! Her gün yækælma tehlikesiyle
karñæ karñæya! Silah zoruyla ve baskæ rejimiyle milletimize
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giydirilmek istenilen inkilab elbiselerini, færsat bulan bu
ümmet tarihin çöplüåüne atacaktær ve atmæñtær da!..
Zira ümmete yakæñan Æslam kæyafeti ve Kuran Ñeriatædær.
Çünkü, bu millet müslümandær. Müslümanæ ise ancak
müslüman idare eder. Keza; onun hükümeti müslüman,
anayasasæ Kuran, kanunu Ñeriattær!..
Æñte ümmet adæna davamæz budur, iddiamæz budur. Bu
topraklar bizimdir ve bizim hakkæmæzdær, bütün
müslümanlaræn hakkædær. Her müslüman ve her kuruluñ,
bu davaya katælacak ve böyle bir talebde bulunacaktær.
Ve bu, aynæ zamanda kendisine farzdær, her müslümana
farzdær, susmasæ haramdær. Ve bu hakkæ, kimse kimseye
devredemez, müñterek ecdad mirasædær.
Önemine binaen, bunlaræ bir de maddeler halinde
særalæyalæm:
1- Bu topraklar ümmetindir!
2- Birinci Cihan Savañænda dæñ düñmanlar iñgal
etmiñlerdi!
3- Halife Vahdeddinin tavsiyesiyle ve Anadoluya
göndermesiyle Mustafa Kemalin rehberliåinde (!) millet
ve ümmet ayaklanmæñ ve düñmanæ kovmuñtu!
4- Arkasændan iç düñmanlaræn, yani Mustafa Kemal ve
avanelerinin istilasæ bañladæ!
5- Bu istila; tüm Æslamî deåerleri; din ve imanæ, ilim ve
hukuk müesseselerini tahrib etti. Yerine küfrün ve kâfirin
müessese ve kanunlarænæ getirdi ve artæk her ñey kâfirleñti!
6- Kâfirleñenlerin ise, müslümanlaræ idare etmeye hakkæ
yoktu. Kuran buna müsaade etmemekte!
7- Ümmetin idaresi yine ümmete aittir, yani
müslümanlara aittir. Devleti de hükümeti de Æslamdær!
Anayasasæ Kuran, kanunu Ñeriattær!..
8- Bize vekâlet veren ümmet adæna biz, dava açæyor ve
diyoruz ki, bu topraklar bizimdir, sahibi biziz, ümmet de
bizim ümmetimizdir. Öyle ise idare bize aittir!.. Siz çekilin!
Hak sahibleri gelsin! Gelsin de Ñeriat hükmetsin!..
9- Ümmeti tanæmayanlar, Ñeriatæ kabul etmiyenler, bizim
topraklaræmæzda barænamazlar, onlar için haramdær!..
10- Ümmeti tanæsa da, Ñeriatæ kabul etse de ve fakat
hakkæ aramasa, hakkæ arayanlarla beraber olmazsa, onlar
için de haramdær! Üstelik Allahæn gazabæ da laneti de
üzerlerinedir!..
11- O halde kemalistleri de, onlara karñæ sus-pus olanlaræ
da adalet mahkemesine ñikâyet ediyor, kendilerine
duyuruyor ve dünya insanlæåæna ilan ediyoruz!..
Ey Milli Görüñ! Ey Süleymaniler! Ey Nursiler! Ey Ñeyhlik
makamænda bulunanlar ve Ey hocalæk makamænda
bulunanlar! Ey ben de müslümanæm diyen herkes! Ve
bilcümle erkek-kadæn herkes! Hepinize söylüyorum ve
diyorum ki, bu topraklar ve idaresi bizimdir, yani
ümmetindir. Ümmet de bizim ümmetimizdir. Kemalistler,
ihanet ve hiyanet ederek, hile ve dolaplar çevirerek,
ecdadæmæzæ aldatmæñ ve oyuna getirmiñler de topraklaræmæzæ
ele geçirmiñler! Üstelik Ñeriatæmæzæ ve mukaddesatæmæzæ
kaldærmæñlar da yerine hiç de bizimle münasebeti olmayan
küfrün ve kâfirin kanun ve sistemlerini getirmiñler,
milletimizi bölmüñ ve parçalamæñlardær ve birbirini
kurñunlattærarak topraklaræmæzæ kana boyamæñlardær ve
boyamaktadærlar.

Buna seyirci kalamayæz; hepimiz sorumluyuz: Hem
insanlæk önünde ve hem de Allah huzurunda!..
Geliniz! Basit meseleleri, küçük hesaplaræ ve hatta
yabancæ sistemleri, tavizkâr durum ve tutumlaræ,
demokrasi ve parti sistemlerini bir tarafa bærakalæm da
Tevhid bayraåænæn altænda ve Kuran etrafænda toplanalæm;
topraklar sahibine, idare Ñeriatæna kavuñsun. Kavuñsun
da rahat etsin!..
Günün idaresini elinde tutanlara gelince: Mustafa Kemal
de ve onun arkasændan gidenler de artæk ölüp gittiler. Ve
bu gidiñle sizler de öyle bir yol takib ediyorsunuz! Akællæ
olunuz, tevbekâr olunuz! Ænad ederseniz, mürted hükmiyle
boynunuza ip atarlar, dünyanæz da gider ahiretiniz de!..
Bunu uzak görmeyin! Zira mülk Allahændær; iktidaræ
dilediåinin elinden alær, dilediåine verir. Dün Æranda yaptæåæ
gibi, yaræn da Türkiyede yapar! Bu, Kuranæn bir beyanæ,
Allahæn bir vaadidir; zamanæ geldi mi mutlaka yerini bulur,
Allah sözünden dönmez. Amenna ve saddakna!..
Bir de kaziyyenin aksini görelim:
Bu topraklar Allahæn deåil midir? Hayær! diyebilir misiniz?
Ñeriat uåruna akættæklaræ kanlarænæn bedeli olarak Allah,
bu topraklaræ Ümmet-i Muhammede vermemiñ midir?
Hayær! diyebilir misiniz?
Bugün bu topraklar üzerinde yañæyanlar müslüman
deåiller midir? Hayær, diyebilir misiniz?
Müslüman bir milletin devleti müslüman deåil midir?
Hayær, diyebilir misiniz?
Bir devletin müslüman olabilmesi için anayasasæ Kuran
olmasæ lazæm gelmez mi? Hayær, diyebilir misiniz?
Anayasasæ Kuran olmayan bir devlet Æslam devleti olur
mu? Hayær, diyebilir misiniz?
Æslam olmayan bir devlet, kâfir bir devlet deåil midir?
Hayær, diyebilir misiniz?
O halde Türkiyedeki devlet cumhuriyetin bañændan
itibaren kâfir devlet deåil midir? Çünkü anayasasæ Kuran
deåildir. Hayær, diyebilir misiniz?
O halde Hazret-i Muhammede ümmet olan herkesin
Kuran yolunda ve Tevhid bayraåæ altænda ve açælan bu
dava etrafænda toplanæp bir araya gelmeleri, topraklaræna
sahip olmalaræ ve ñerî idareyi, Kuran idaresini kurmalaræ
farz deåil midir? Hayær, diyebilir misiniz?
Hayær, biz parti yoluyla gideceåiz veya hele zamanæ
gelmedi veya bizim devletle siyasetle ilgimiz yoktur
veyahut da ñimdi cihad devri deåil, zikir devridir; çek
tesbihini otur añaåæ diyerek farz olan cihadæ inkâr
etmelerinden dolayæ ñeran hükümleri kâfirlik deåil midir?
Hayær, diyebilir misiniz?
Bunlaræn arkasændan gidenler de aynæ hükme tabi deåil
midirler? Hayær, diyebilir misiniz?
Tüm partiler ve hele hele iktidaræ ellerinde tutanlar; Ñeriat
mahkemesinde, Kuran mahkemesinde, ilim ve hukuk
mahkemesinde atalarænæn da kendilerinin de küfür
yolunda, ñirk yolunda bulunduklarænæ kabul ve itiraf edip
tevbe etmedikleri taktirde Ñahæn akibetine uåramæyacaklar
mæ? Cehennemi boylayæp putlarænæn yanæna gitmiyecekler
mi? Hayær, diyebilir misiniz?
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Ve nihayet üç kelime:

1- Mustafa Kemalin de kemalistlerin de idareleri meñru
deåildir. Sebeb ise hiyanet ve irtidadlarædær.
2- Meñru idare, Ümmet-i Muhammedindir.
3- Ümmetin beyatlæ meñru mümessilleri de taleb ve iddia
makamænda olup; bir taraftan gasib ve mütecavizlere:
Ædareden çekilin!.. derken, diåer taraftan da ümmetten
olup, oyuna gelenleri ve uykuda olanlaræ uyandærmaya
devam etmektedirler.
Gayret ve tebliå bizden, tevfik ve hidayet
Rabbülâlemindendir!
NOT:
1- Aldæåæmæz mâlumata göre, kemalistler hakkæmæzda
tekrar dava açmæñlardær. Akællarænca bu hareketi
durduracaklarmæñ! Cemaleddin Hoca hakkænda mâsum,
mâsum olduklaræ kadar da haklæ olan birkaç müslüman
hakkænda dava açar; koyduåumuz kanunlarla ve
verdiåimiz direktiflerle hocayæ da maiyyetindekileri de
hapseder, sürgüne gönderir veya gönderttirsek ve bu
suretle susturup bertaraf edersek, bugüne kadar
yaptæåæmæz gibi tehditlerle ve baskæ rejimleriyle susturur,
bertaraf eder, bundan böyle de küfrî saltanatæmæza ve
münafikane hayatæmæza devam ederiz!.. derler. Eåer
böyle sanæyorlarsa ve hâlâ bu kanaatte iseler yanælæyorlar.
Artæk bundan böyle rahat yüzü görmiyeceklerdir;
maskeleri düñmüñ, iplikleri pazara, pislikleri ortaya
çækmæñtær.
2- Hak gelmiñ, artæk batæl çökmüñtür:
Kuranæn beyanæyla hakkæn geliñi demek, batælæn ve
batællaræn çöküñü ve bitiñi demektir. Hak; zulmün,
iñkencenin, ateñin karñæsænda muvakkat bir zaman için
susarsa da batæl hiçbir zaman devam etmez ve edemez.
Yine Kuranæn beyanæyla; Kâfirler istemese de Allah,
hakkæ ihkak, batælæ ibtal edecektir!.. Æñte ediyor; bir
zamanlar kemalistler atalaræna toz kondurmazken,
mefsedet ve melanetleri, ihanet ve hiyanetleri,
meyhurluåu ve sarhoñluåu, casusluåu ve uñaklæåæ, din
ve Æslam düñmanlæåæ delil ve kaynaklaræyle ortaya çæktæåæ
halde ilmen de fikren de cevap veremiyorlar da baskæ
rejimine, devlet terörüne müracaat ediyorlar!..
Bunlar nedir? Bunlar; haksæzlaræn, acizlerin ifadesidir;
zalimlerin, haydutlaræn, çetelerin iñidir. Yoksa medenî
insan böyle yapmaz! Medenî insan; fikre fikirle, ilme ilimle
ve basæn yoluyla cevap verir ve bu suretle muaræz ve
muhaliflerini susturur, haklæ olduklarænæ isbat ederler! Fakat
heyhat!..
3- Kemalist rejim, bugüne kadar ayakta durmuñ ise hep
baskæ rejimiyle, hep süngü zoruyla, hep devlet terörüyle
ayakta durmuñtur. Fakat artæk o yöntemleri tutmuyor ve
bir daha tutmæyacak! Zira yukaræda da dediåim gibi, hak
gelmiñ; iman hareketi bañlamæñtær, Kuran hareketi
bañlamæñtær, taviz vermeyen, yabancæ sistemlere tenezzül
etmiyen ve hakkæ batæla karæñtærmayan bir hareket
bañlamæñtær. Ve bu hareket; kapæ arkalarændan konuñmuyor,
yuvarlak kelimeler söylemiyor, Adil Düzen demiyor;
Ñeriat diyor; açæk, net ve kesin konuñuyor ve diyor ki:
Mustafa Kemal puttur, arkasændan gidenler de birer
putçudur. Hilâfet ve Ñeriat düñmanædær!..

4- Açæk oturuma davet:
Defalarca Evrene de kemalist basæna da söyledik. Ñimdi
de miraren ve kiraren söylüyor ve bütün bir dünyaya da
ilan ediyoruz:
Ey kemalist rejimin hakim ve savcælaræ, avukat ve
baro bañkanlaræ, basæn ve yazarlaræ, öåretmen ve
proflaræ, subay ve pañalaræ, parti liderleri ve
sekreterleri, müftü ve vaazlaræ!.. Sizleri münazaraya,
basæn yoluyla açæk oturuma davet ediyoruz! Buyurun
gelin; haklælæåænæzæ ortaya koyun ve koymalæsænæz!
Yoksa ötede beride konuñmayæn!.. Mahkeme
kararlaræyla, siyasî baskælarla, devletlerarasæ protokollarla,
gizli ajanlarla hakkæ susturmak olmaz!.. O zaman dünyada
hukuk diye bir ñey kalmaz; ilim diye, adalet diye, insaf
diye bir ñey kalmaz! Demezler mi? Ælmen ve fikren,
hukuken ve ñeran bir adamæ susturamamæñlar da kanunî
baskælara, devlet terörüne bañvurmuñlar!..
5- Gerçekler deåiñir mi?
Galileyi, Dünya dönüyor!.. dedi diye ateñe mahkum
etmiñlerdi. Ve ñayet bundan böyle bir daha Dünya
dönüyor demezse ve demiyeceåine dair bir de imza
verirse kendisini affedeceklerini söylemiñlerdi. O da imza
ederken ñöyle demiñti:
Æmza ediyorum ama, yine de dünya dönüyor!..
Binaenaleyh, bize kæzmasænlar ve diñ bilemesinler. Biz
yazsak da yazmasak da gerçekler deåiñmez; Mustafa
Kemal bir put, arkasændan gidenler de birer putçudur!
Dolayæsæyle kendisi de kemalistleri de Ümmet-i
Muhammedi, Anadolu insanænæ ñeran de hukuken de
idare edemezler. Çünkü mürted olmalaræ hasebiyle
ehliyyetlerini ta bidayetinden kaybetmiñlerdir. Kendilerine
düñen bir ñey var: Gidenler gitti; hayatta kalanlara ise
hâlisane tavsiyemiz odur ki, teneñire çækmadan Ñeriat
Allahæn nizamædær deyip tevbekâr olmalarædær. Yoksa Enfal,
49-51 ayetlerinin tasvir ettikleri kiñilerden olurlar:
Münafæklar ve kalblerinde hastalæk bulunanlar ñöyle
diyorlardæ: Bunlaræ (müslümanlaræ) dinleri aldattæ. Oysa
kim Allaha tevekkül ederse, hiç ñüphesiz Allah galib
ve hikmetli olandær. Melekler, onlaræn yüzlerine ve
arkalaræna vurarak Yakæcæ azabæ tadæn! diye o
küfredenlerin canlarænæ alærken görmelisin! Bu,
ellerinizin önceden takdim etmesi (iñlediåiniz günah,
saptæåænæz küfür sebebiyle) ve Allahæn gerçekten
kullaræna zulmedici olmamasæ dolayæsæyladær.
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