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

CEHENNEMÆN KENARINDA!..

Anadolu idarecisi uçurumun kenarændadær. Gidenler
çoktan gitti ve gitmekte!.. Ama nereye? Cehennemin
dibine!.. Bunda ñüphe mi var?!.. Bu, Kuranæn ñehadeti!
Kuran ñöyle der:
... Yoksa Kitabæn bir kæsmæna inanæyor bir kæsmænæ
inkâr mæ ediyorsunuz? Sizden bunu yapanlaræn
cezasæ, dünya hayatænda rezil olmaktan bañka nedir?
Kæyamet gününde ise (onlar) azabæn en ñiddetlisine
itilirler. Allah yaptæklarænæzæ bilmez deåildir. (Bakara,
85)
Tarih tekerrürden ibaret! Tarihin bir bölümünde olup
bitenler, bir bañka bölümünde de aynen tekrarlanabilir. Æñte
günümüz Anadolusunun devlet yöneticisi ve onun
destekçisi bu yolda!.. Olsa olsa dinin yaræsæna sahip: Ætikat
ve ibadet! Bu da yaræm yamalak! Dinin diåer yaræsæ onlarca
yok! Din de yaræm; onlara göre din bir vicdan iñi, bir ahiret
iñi! Dinin dünya ile, devlet ile, siyaset ile ne alakasæ var?!.
Camide olup bitendir (!). Onlara göre Allah, gökyüzü
idaresini kendisine bærakmæñ da yeryüzü idaresini laik
kafalælara vermiñtir. Dolayæsæyla bunlar yer-yüzünün
krallarædær, hübelleridir; istedikleri gibi yaparlar, istedikleri
gibi çatarlar. Kendilerinden kimse hesap sormaz ve
soramaz!.. Günün Anadolu idarecileri ve put kanunu
yapæcælaræ da Türkiye Hübelinin kral ailesi!.
Defalarca konuñmalaræmda, hususiyle son gençlik toplantæsænda Ulu Camide de ifade ettiåim gibi, uçurumun
kenarænda bulunan dört yüz milletvekiline gönderdiåim
uyaræcæ ve kendilerini cehennemin kenarændan beri alæcæ
mahiyette ayet ve hadise dayanan bildirilere karñæ
teñekkür edecekleri yerde, sözüm ona Æçiñleri Bakanæ
mecliste yaptæåæ konuñmasænda bu Æslami ikazlaræmæza
karñæ tehditler færlatarak, hakaretler yaådærarak cevap
vermeye çalæñmæñlar ve bu hareketleriyle de Anadolunun
müslüman halkænæ temsil edemiyeceklerini fiilen, âlenen ve
resmen ortaya koymuñlardær.
Ey ñehidler diyarænæn sakinleri, Ey Anadolunun
müslüman insanæ!
Sana sesleniyor ve diyoruz ki, kemalist zihniyete sahip,
Ñeriat düñmanæ laik kafalælar seni temsil edemez, sana
vekillik yapamaz. Bunlar birer yobazdær; yobaz olduklaræ
kadar da örümcek kafalæ, küfre ve kâfire satælmæñ kiñilerdir.
Bunlaræ sen ne diye seçtin?!. Bunlar seni deåil, senin din
ve Ñeriatænæ deåil; din ve Ñeriat düñmanæ M. Kemali ve
onun getirdiåi küfür ve kâfir sistemi koruyor ve onu temsil
ediyorlar ve zaten ona inkilablarænæ koruma yemini
vermiñlerdir. Bunlaræn, Biz de müslümanæz! demelerine
aldanma! Ayette de belirtildiåi gibi, bunlar inansalar bile
dinin yaræsæna inanærlar, iman ve ibadet bölümüne inanærlar.
Dinin tümüne deåil!.. Diåer yaræsæna, yani muamelât
bölümüne (yani devlet, siyaset ve ceza hukuku bölümüne)
inanmazlar; bunlar Kuranæn anayasa, Ñeriatæn kanun,
devletin Æslam devleti olmasænæ istemezler, hatta buna
karñædærlar. Binaenaleyh, bunlar seni temsil edemezler!
Sen bunlaræ azletmelisin! Ñeriatæn hâkim olmasæna çalæñan
Allah eri insanlara örümcek kafalæ demelerini protesto
etmelisin!.. Sen namaz kælan bir insansæn; her akñam
yatmadan önce vitir namazænda Ve nahleu ve netrükü
men yefcürük diyorsun! Ruhlar âleminde verdiåin sözü,
bedenler âleminde hatærlæyor ve uygulamasænæ yapacaåænæ
tekrar ediyorsun! Yani diyorsun ki, Ya Rabbi! Sana karñæ

gelen, Senin Ñeriatæna düñman olan, yürürlükten kaldæran
ve kendisini senin yerine koyup kanunlar, anayasalar
yapan put ve putçularæ bañæmdan kaldærær ataræm, onu
azleder, bir daha yüzüne bile bakmam, ona selam dahi
vermem!.. Æñte her akñam böyle diyor ve ondan sonra
yataåæna giriyorsun!..
Evet; bunlar senin bañtacæ yaptæåæn Ñeriatæ ve Ñeriatæn
hâkim olmasænæ isteyenlere ve bunun için yola çækæp
kendilerine uyaræ mektuplaræ gönderenlere Örümcek kafalæ
diyor; Kuranæn anayasa, Ñeriatæn kanun, devletin Æslam
olmasæna karñæ çækæyorlar, düñman olduklarænæ resmen ilan
ediyorlar... Geçenlerde sözüm ona Æçiñleri Bakanæ, Ñeriata
baålæ ve onun hayata hâkim olmasænæ, malæ ve canæ
pahasæna da olsa isteyen müslümanlara meclis
kürsüsünden Gericiler, örümcek kafalælar! derken hangi
milletvekili çækæp ona Sus! diyebildi?!. Kendi partisine
veya partisinin mensuplaræna Örümcek kafalæ!.. deseydi
herhalde kæyameti koparærlardæ, hatta Yuhlar çekerlerdi,
deåil mi?!.
Demek oluyor ki, bunlara göre Ñeriatæn, partileri kadar
kæymeti yoktur!.. Æñte bunlar böyle mahluklardær!..
Ve netice:
Ey Anadolu müslümanæ!
Bunlar senin meclisinin üyeleri, mensup olduåun milletin
vekilleri deåildir; bunlar Hübel kralænæn aile mensuplaræ,
kemalist rejimin uñaklarædær. Yani bunlar Büyük Millet
Meclisinin deåil, Büyük Put Meclisinin vekilleri, Türk kralæ
Hübel ailesinin çocuklarædær. Bir bañka ifade ile; ne bunlar
sendendir, ne de sen bunlardansæn!..
Evet, malesef öyledir! Senin ñiaræn Rabbim AIlah,
önderimiz Hz. Muhammed, anayasam Kuran, kanunum
Ñeriat, hedefim Æslam devletidir!. Onun ñiaræ ise Rabbisi
Hübel, önderi M. Kemal, anayasasæ kemalist anayasa,
kanunu put kanunlaræ, hedefi kemalizmi koruma ve laik
devlet!. Æñte sen, iñte o!.. Taban tabana zæt!.. O, nasæl
seni temsil eder?!.. Cehennemin kenarændan onlaræ
kurtaracak yine sensin; ecel gelip çatmadan onlara
tebliåatænæ yap! Ñeriatæ tebliå et! Ñu ayetleri oku onlara:
Allah, müminlerin dostudur. Onlaræ karanlæklardan
aydænlæåa çækarær; kafirlerin dostlaræ da taåuttur. (O da)
onlaræ aydænlæktan karanlæåa çækarær. Onlar ateñ ehlidir,
orada ebedi kalacaklardær. (Bakara, 257)
Müminler Allah yolunda savañærlar. Kâfirler ise
taåut (hübel) yolunda savañærlar. O halde ñeytanæn
dostlaræyla savañæn. Çünkü, ñeytanæn hilesi zayæftær.
(Nisa, 76)
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