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

CEVABA CEVAP
Tarihe karæñan „Vahdet“ Gazetesi’nin 6-12 Mayæs
1991 tarihli nüshasænda „Æslam’da Parti“ bañlæåæ altænda
Ziya Eryælmaz imzasæyla bir yazæ neñredilmiñti. Biz bu
yazæya Ümmet-i Muhammed Gazetesi’nin 25.10.1991
tarihli sayæsænda gereken cevabæ vermiñtik.
Cevaba cevap (!):
„Güreñte yenilen yorulmaz!“ kabilinden Ziya
Eryælmaz yalancæ pehlivanlæåænæ göstermek üzere bu
sefer de „Æslam’da Meseleler, Çözümler“ isminde
bir kitap neñretmiñ ve onun birinci cildinin belli bir
bölümünde cevap vermeye çalæñmæñ, ilana kez cehlini
ortaya koymuñtur. Esasen ehliyetsiz kiñilerin
cehaletlerini daha da ortaya çækarmak için kendilerini
konuñturacaksænæz! Zira böyleleri konuñtukça veya
yazdækça hata üstüne hata yaparlar ve nihayet hata
bataklæåænda boåulur giderler. Mezkûr ñahæs da verdiåi
cevaplaræyla hatalarænæ daha açæk bir tarzda ortaya
koymanæn yanænda yeni yeni hatalar iñlemiñtir. Æñte
bunlardan sadece birkaçæna iñaret edeceåiz:
1- Cevaba cevap yazæsænda diyor ki, hem söz yanlæñ
ve hem de hadis-i ñerif’in tercemesi yanlæñtær. Hadisin
orijinali (!): Mezkur hadisin müteaddit rivayetleri ve
çeñitli tercemeleri:
1- „
„
„Kim bu alanda (din alanænda) onun özüne uygun
olmayan bir ñey ortaya atarsa bu merduddur.“
(Buhari, Müslim)
2- „
„
„Kim bizimle ilgisi olmayan bir amel iñlerse bu
merduddur.“ (Bu iki hadis de Riyazü’s-Salihin’de de
var, Mütercim: Salih Uçan)
3- „
„
„Kim bizim ñu dinimizde olmayan bir ñeyi
sonradan icad ederse onun bu icadæ
reddolunmuñtur.“ (Ebu Davud)
4- „
„
„Kim bizim sünnet’imizin aksine bir ñey yaparsa
o reddolunmuñtur.“ (Ebu Davud, Mütercim: Æbrahim
Koñalæ)
5„
„
„Her kim bizim dinimizde olmayan bir amel
iñlerse o merduddur.“ (Müslim)
6„
„
„Her kim bizim ñu dinimizde ondan olmayan bir
ñey icad ederse o merduddur.“ (Müslim, Mütercim:
Ahmed Davudoålu)
Avnül-mâbud’da ñu satærlaræ okumaktayæz:
„(Kasæm b. Muhammed’den) Yani Æbn-i Ebi
Bekrini’s-Sæddæk (Allah kendisinden razæ olsun), kim

ihdas ederse, yani yeni bir ñey (emir) bizim ñu
dinimizde (yani Æslam dininde olmayan bir ñeyi,
yani Kitap’tan ve sünnet’ten, hakkænda zahir veya
hafi sened olmayan bir ñey icad ederse) o (yani
icad ettiåi ñey) reddir, yani merduddur ve batældær.“
„Æbn-i Æsa, yani Muhammed de ñöyle dedi: Bir
kimse bir iñ (bir emir) yaparsa emrimizin gayrisi
üzere, yani dinimizde olmayan bir iñi (dinden emir
kelimesiyle tabir etti. Ñuna tenbih için: Din, bizim
meñgul olduåumuz emirden ibarettir.)“ (c.12/358)
Fethü’l-Bari’de ñu ibareler var; Ælgili bölümleri alæyoruz:
„Bu hadis, Usul-i Æslam’dan bir asæl ve kavaidinden
bir kaidedir. Manasæ da ñudur: „Bir kimse dinde bir ñey
ihdas eder de ona usul-i dinden ñahidlik yapacak bir
asæl bulunmazsa ona iltifat edilmez. Æmam Nevevi de
ñöyle der: „Bu hadisin hæfzænda itina, münkeratæ
ibtal yolunda istimal ve onunla istidlal hususunda
iñaa edilmesi münasib olur.“
Ve aynæ zamanda, „Bu hadis, ñer’i delillerin
yaræsænæ ifade ve ihtiva etmeye salihtir“ denmektedir.
Ve yine bu hadiste muhdesatæn reddi ve nehyin fesad
iktiza etmesi, ifade ettiåi hükümlerdendir. Zira
mehiyyatæn her biri, din emrinden deåildir. O halde
reddedilmeleri vacibtir. Ve yine bu hadisten istifade
edilen meselelerden biri de ñu: Hâkimin hükmetmesi
iñin batænænæ deåiñtirmez. Çünkü, „
„, yani
onun üzerinde bizim emrimiz yoktur, kavl-i ñerifi vardær.
Emirden murad ise „Dinin emridir“ ve saire. (c. 5/ 357)
Müslim’in ñerhinin tercemesinde de ñu satærlar kayætlæ:
„Hadis-i ñerif Æslam’æn büyük kaidelerinden biridir.
Kaide ñu: Kitab ve sünnet’te bulunmayan ve
müslümanlaræn örfüne uymayan her ñey merduddur,
yani batældær.“
Nevevi’nin beyanæna göre: Bu hadis Peygamber
(s.a.v.)’in Cevami’ül-kelim hadislerinden biridir. Evet
din namæna iñlenen her bid’at batæl ve merduddur.
Binaenaleyh, inadænda sabit bir bid’atçæ, birinci
rivayetteki „Bir ñey icad ederse“ cümlesine güvenerek,
„Bunu ben icad etmedim ki, mesul olayæm“ diyemez.
Bid’atæ icad edenle iñleyenin ikisi de hükümde
müsavidir. (Müslim tercemesi ve ñerhi, Mütercim:
Ahmed Davudoålu)
Hadisin metninde ve tercemelerindeki farklæ ifadeler:
Ñart fiilinde üç tabir: „
„
Ñart fiilinin müteallakatænda dört tabir:
„
„
Müteallakatænæn tercemesinde genelde beñ tabir:
Nitekim yukaræda hadis meallerinde görülmektedir.
„Emr“ kelimesinin lügavî ve ñer’î manalaræ:
„Emr“ kelimesinin tarif, tefsir ve tahlilini de etraflæ bir
ñekilde anlamak ve parti müdafinin tabiriyle dar
kalæplara sokmamak gerekir.
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1- Emr kelimesi buyurmak (ferman etmek)
manasænadær. Cem’i, evamir gelir.
Cem’i, umur olan emir kelimesi ise, iñ, ñey, madde,
maslahat, husus, keyfiyet manalaræna gelir. (Kamusu Türkî)
2- Cem’i, evamir olan emr kelimesi: Ñe’n manalaræna
geldiåi gibi bir iñi taleb manasæna gelen „Emr“
manasænda da istimal edilir. (Müncid)
3- El-emr, ziddün-nehy demektir. (Kamus’ul-Muhit)
Usul ilminde tarifi ise: „Vazi ve istilâ tarikiyle
kendisiyle fiil taleb olunan bir lafæzdær.“ (Mirkat, emir
bahsi)

ve esbab-i mucibesi ñu ñekilde tâlil edilmiñtir:
„
„
Yani dinden o tabirle tabir edildi. Ñuna tenbihen ki,
din bizim (tebliåiyle meñgul olduåumuz) emrimizdir.
Burada, daha açæk bir ifade kullanacak olursak: Din;
Kaynak itibariyle Allah’æn iñidir, tebliå itibariyle ise
Peygamber’in iñidir. Ama partici, bunlaræ bilemez ki,
bunlar ilim iñidir. Ya hiç Ælm-i Beyan okumamæñ, ya da
anlamamæñ! Gerçi hayalhanesinin geniñliåi ona yeter
de artar da! Niye bu ilimleri okusun da zahmet çeksin!
Baksana hadis’teki „Emr“ kelimesini emretme
manasæna alæyor ve karihesinin geniñliåine dayanarak
haramlara da mübahlara da ve mekruhlara
da teñmil ediyor! „Emr“ kelimesinin böyle
bir manada kullanældæåænæ gösterirse
memnun oluruz!
Fakat, yukaræda söyledik ya: „Güreñte
yækælan yorulmaz“ kabilinden yine ben
güreñeceåim diyecektir. Güreñte nihayet
kolu veya beli kærælær; Ama ilim iñi güreñe
benzemez. Konuñtukça veya yazdækça
hatalaræ, cehli ve cehaleti ortaya çækar da
çækar. Dünyada da ahirette de bunun
cezasænæ çeker. Binaenaleyh, kendisine ve
kendi gibilere halisâne tavsiyemiz odur ki,
ilim tahsil etsin de haddini bilsin ve mezkûr
hadisin cevami’ül-kelam bir Peygamber
sözü olduåunu kavrayæp dar kalæplara
sokmasæn ve nihayet partinin Æslam’da
olmadæåæna iman etsin ve kimsenin kanæna
girmesin!..
Tenbih:
Bütün ilim ehline ñunu hatærlatmak isteriz
ki, böyle cahillere muhatab olmak hiç de
doåru deåil! Ancak böylelerinin yaræm molla
olduklarænæ ve dolayæsæyla sözlerine itibar
edilemiyeceåini efkâr-æ umumiyyeye
duyurmak ve teñhir etmek ve iñin daha
mühimi Din-i Mübin-i Ahmediyye’yi bu kabil
cahillerin tasallutundan kurtarmaktær.
Üç tabir: Ækrah, mustazaflæk ve takiyye.
Ækrah:
Meal, tefsir ve tahlili:
Meal: „Kim imandan sonra küfre düñerse -Kalbi
imanla mütmein olma hali müstesna- küfre göåüs
açarsa, üzerlerine Allah’dan bir gazab iner ve onlar
için büyük bir azab vardær.“ (Nahl,106)
Ayet, kâfirlerin halini deåil, imandan sonra küfre
gidenlerin, yani mürted olanlaræn halini tasvir, Allah’æn
gazab ve azabæna düñtüklerini beyan etmektedir.
Tahlil:
Ayet iki cümleden ibaret: Biri ñart cümlesi, ikincisi
de istisna cümlesidir. Ñart cümlesi ile ceza cümlesi
arasændaki terkib ise bir istidrak cümlesidir.
Ve netice:
Æmandan sonra küfre sapar ve küfürde de æsrar
ederse, cezasæ gazab ve büyük bir azabdær. Ækrah hali
müstesna (itminan hali müstesna olmak ñartæyla)!
Mustaz’afæk:
Meal:

Fakat, yukaræda söyledik ya: „Güreñte
yækælan yorulmaz“ kabilinden yine ben
güreñeceåim diyecektir. Güreñte nihayet
kolu veya beli kærælær; Ama ilim iñi güreñe
benzemez. Konuñtukça veya yazdækça
hatalaræ, cehli ve cehaleti ortaya çækar da
çækar. Dünyada da ahirette de bunun
cezasænæ çeker. Binaenaleyh, kendisine ve
kendi gibilere halisâne tavsiyemiz odur ki,
ilim tahsil etsin de haddini bilsin ve
mezkûr hadisin cevami’ül-kelam bir
Peygamber sözü olduåunu kavrayæp dar
kalæplara sokmasæn ve nihayet partinin
Æslam’da olmadæåæna iman etsin ve
kimsenin kanæna girmesin!..
„Emr“ kelimesi Kur’an’da çeñitli manalaræn yanænda
ñu manada da da kullanælmæñtær:
Yunus suresi, 71, Ali Æmran suresi, 147, Kehf suresi,
10 gibi ayetlere bakældæåænda görülecektir ki, „Emr“ lafzæ
iñ, ñey, ñe’n, husus, keyfiyet gibi manalara geliyor.
Demek oluyor ki, partici allame ne yapmæñ oluyor?
Kendisinin kazdæåæ kuyuya kendisi düñüyor ve „emr“
kelimesini, kendi tabirinin tersine dar kalæplara sokuyor
-cehalet bu ya- ve tercemesi yolunda, „Kim bir iñ yapar
da bizim o iñde emrimiz olmazsa o iñ merduddur“
diyor. Biz ise tercemede ne demiñiz? Demiñiz ki, „Kim
bizim yapmadæåæmæz bir iñi yaparsa o iñ merduddur.“
Æñte iki terceme! Hangisi doåru? Hangisi kaynaklara
uyuyorsa doårusu odur. Uymæyanænki ise merduddur.
Biz, „Emr“ kelimesini „Æñ“ manasænda, o ise nehyin
zæddæ olan „Emr“ manasænda tutmuñtur. Yukaræda
gördünüz: Gerek kaynaklar ve gerekse tercemeler
bizi doåru, kendisini yanlæñ çækarmaktadærlar.
Kaynaklaræn ifade ettiåine göre tabirde mecaz-i hazfi
vardær ve mana ñudur: „Emrüna“ demek „emrü dinina“
demektir. Ve hatta Avn’ül-mâbud’da bu tasrih edilmiñ
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„Melekler; kendi kendilerine zulmedenlerin
hayatlaræna son verdikleri zaman, onlara derler ki,
nerdeydiniz? Onlar: Biz, yeryüzünde zayæf
bærakælmæñlar idik, derler. (Melekler de:) Oradan
hicret etmeniz için Allah’æn arzæ geniñ deåil mi idi,
derler. Æñte onlaræn barænma yerleri cehennemdir.
Orasæ ne kötü yerdir. Ancak erkeklerden,
kadænlardan ve çocuklardan mustaz’aflar olup hiç
bir çareye güç yetiremiyenler ve bir (çækæñ) yolu da
bulamæyanlar müstesna! Umulur ki Allah, bunlaræ
affeder. Allah affedicidir, baåæñlayæcædær.“ (Nisa, 9799)
Hüküm:
Bunlaræn zalim (müñrik) olarak can vermeleri ve
cehennemlik olarak ölmeleridir; mazurlar
(mustaz’aflar) müstesna!
Sebep:
Mustaz’aflar hicret imkânæna sahib deåil. Buna sebep
ise; Çocukluk, kadænlæk veya ablukaya alænmæñ olan
veyahut da yol-iz bilmeyen erkekler.

gözükmek ve güleç yüz göstermektir. Yoksa amel,
fiil, hareket, icraat ve itikadla deåil! Bu hususta bir kaç
hadis ve tefsir:
„Kâfirleri dost edinme iman tehlikesine götürür!“
Ancak bazæ belde ve zamanlarda onlaræn ñerlerinden
korkulduåu hal müstesna! O zaman ve o halde takiyye
caizdir. Yani gönülde ve kalbde deåil, amelde, fiilde
ve harekette deåil, görünüñte kâfirlere karñæ takiyye
yapælær. Nitekim Buhari’de Ebu’d-derda’dan rivayet ñu
hadisi okumaktayæz. Ebu’d-derda diyor ki:
„Kalblerimiz onlara (kâfirlere) lanet eder olduåu
halde kâfirlerin yüzlerine güleriz.“
Sevri Hazretleri’nden naklen, Æbn-i Abbas der ki:
„Takiyye amelle olmaz; ancak takiyye dille olur.“ Nahl
Suresi´nin 106. ayet-i celilesi de bunu teyid etmektedir.
Yani ikrah ayeti bunu teyid etmektedir. (Æbn-i Kesir
Tefsiri, c. 1/276)
Ruhu’l-meani tefsirinde ñu satærlaræ okumaktayæz:
„Bir kavim, kâfirlere, fasæklara ve zalimlere karñæ
mudara ile davranmasæ, onlarla kelam etmesi,
onlaræn yüzüne karñæ gülümsemesi,
eziyyetlerini ve dillerini kesmek ve
namusu korumak için mal vermesi
nehyedilen dostluk babændan
sayælmaz. Üstelik bunlar sünnet’tir
ve meñrudur.“ Ve ayræca mudara
mevzuunda varid olan bir çok hadis-i
ñerif’ler kaydedilmektedir. (c. 1/122)
Ali Æmran 28. ayet-i kerime’sinin nüzul
sebebi:
Æshak b. Cerir ve Æbn-i Hatim’in Æbn-i
Abbas’dan rivayetine göre; Kâ’b ibni
Eñref’in halifi Haccac b. Amir, Æbn-i
Ebil Hakik ve Kays ibni Zeyid,
ensardan bazælarænæ dinlerinden
çevirmek için onlarla gizli gizli
görüñüyorlardæ. Rifad b. Münzir,
Abdullah b. Cübeyir ve Saad b.
Hayseme bunlara hitaben:
„Bu yahudilerden uzak kalæn ve
onlarla særdañ olmakdan sakænæn!
Çünkü onlar sizi dininiz hakkænda
fitneye düñürürler.
Bunlar ise bu tavsiyeye riayet etmezler. Æñte bunun
üzerine bu ayet-i celile nazil olmuñtur.
Ayetin ifade ettiåi hükümler:
1- Æbni Cerir, Æbni Münzir ve Æbni Ebi Hatim, Æbn-i
Abbas’tan rivayet:
„Allah Teala mü’minleri kâfirlere karñæ yumuñak
davranmaktan, mü’minleri bærakæp da kâfirleri
særdañ edinmekten nehyetti. Ancak kâfirler galip
durumda iseler o zaman onlara karñæ (görünüñte
yumuñak davranmalaræ caiz...) „Tükat“ cümlesinin
manasæ budur.“
2- Æbn-i Cerir, Æbn-i Ebi Hatim Südi’den rivayet:
„Ve onu her kim yaparsa Allah’tan iliñiåi kesilmiñ olur.“
3- Æbn-i Cerir ve Æbn-i Hatim Avfi tarikinden, o da Æbni Abbas’tan rivayet:
„Takiyye dil iledir; kim bunu Allah’a karñæ mâsiyet
olduåu halde tekellüm etmesi hususu üzere hamleder

Parti ise tüzük hazærlamadær, saygæ
duruñudur, fotoåraf asmadær, el kaldærmadær,
sandæk bañæna gitmedir, oy vermedir, kâfir
anayasayæ ve kâfir inkilablaræ koruyacaåæna
yemin etmedir. Æñte bunlardan hiç biri
takiyyenin çerçevesi içine girmez.
Bütün bunlar ve daha nice benzerleri
takiyyenin dæñænda kaldæåæna ve kalma
mecburiyetinde olduåuna ve aynæ zamanda
alternatifi var (tebliå metodu) olduåuna göre,
partinin âlim ve ulemasænæn, lider
kadrosunun ve bütün tabanæ teñkil edenlerin
emekleri boña çækmæñtær. Dünyada cevabænæ,
ahirette ise hesabænæ veremezler!..
Takiyye ayeti:
Meali:
„Mü’minler, mü’minleri bærakæp da kâfirleri dost
(veliler) edinmesinler. Kim böyle yaparsa, Allah’tan
hiç bir ñeyde yoktur. Ancak onlardan korunma
gayesiyle sakænmanæz müstesna! Allah, sizi
kendisiyle sakændærær. Varæñ Allah’adær.“ (Ali Æmran,
28)
Hüküm:
Mü’minlerin, mü’minleri bærakæp da kâfirleri dost
edinmeleri küfürdür. Takiyye hali müstesna!
Müstesna minhin hükmü: Hangi halde olursa olsun,
kâfirleri dost edinmedir. Æstisna müferraå olduåuna
göre, müstesna, müstesna minhin cinsindendir. Yani
dostluk cinsindendir. Binaenaleyh, takiyye halinde caiz
olan, kâfirlere dost gözükmedir. Bu da ancak dil ile
(yüz ile)dir. Yani sözde ve yüzde onlara dost
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de kalbi imanla mütmein olduåu halde insanlaræn itiraz ediyor ve diyor ki, „Niye kæyas edilmesin? Çünkü,
korkusu yüzünden onu söylerse, bu ona zarar kæyasta aslonan illettir...“
vermez. Zira takiyye ancak dil ile söylenmekten
Evet: Biz de illet diyoruz, ama hangi illet? Æñte muteriz
ibarettir.“
bu sualin cevabænæ da bilmeli idi. Çünkü, illetin müessir
4- Abd b. Hamid, Æbn-i Cerir, Æbn-i Münzir, Hâkim ve olma vasfæ da vardær. Bu vasfæn kæsæmlaræ da vardær. Karñæ
Sünen’inde Beyhaki’nin tashihiyle Ata yolundan o da tarafta maniin bulunmamasæ ñartæ vardær; maniin
Æbn-i Abbas’tan rivayet:
kæsæmlaræ da vardær...
„Tükat ayetinde ñöyle der: Tükat (takiyye) dil iledir;
Demek oluyor ki, sadece kæyasæn târifini, illetini bilmek
kalp ise imanla mütmeindir, elini uzatæp öldüremez, kâfi deåildir. Evet, bu iñler ilim iñidir. Yaræm-yamalak
günah da iñliyemez. Zira bunda özrü yoktur (yani bilgi ile olmaz! Evet, cemaatæ ferde kæyas etme caizdir.
mâzur sayælamaz).“
Ancak normal ñartlar altænda! Bu genel bir kaidedir.
5- Æbn-i Ebi Cerir ile Æbn-i Ebi
Æster cemaat olsun, ister
Hatim, Ebi Aliye’den rivayet:
„Mü’minler, mü’minleri bærakæp herhangi bir grub olsun!..
„Takiyye dil iledir, amelde
kaideye baålamaya bir
da kâfirleri dost (veliler) Genel
takiyye olmaz.“ (Dürr-i Menmani varsa, kæyas yoluyla da
edinmesinler. Kim böyle yaparsa, tatbik edemezsiniz.
sur, Takiyye ayeti)
Hülâsa:
Allah’tan hiç bir ñeyde yoktur. Partide ise kæyasa mani var!
Nahil ayetinde istisna (hayat
O da küfür yazælaræn, küfür
onlardan
korunma hareketlerin, haramlaræn,
tehlikesi ve bir uzvun Ancak
kesilmesi):
gayesiyle sakænmanæz müstesna! mekruhlaræn irtikab edilmesi!
Nisa ayetinde istisna
bu manileri takiyye
Allah, sizi kendisiyle sakændærær. Partici,
mustaz’aflæk hali (yani hicret
yoluyla hazfetmek istiyorsa
imkânændan mahrumiyyet) ve Varæñ Allah’adær.“ (Âl-i Æmran, 28) bu da yanlæñ! Çünkü,
Ali Æmran ayetinde ise istisna
görüldüåü gibi, bunlar takiyye
takiyye hali (korku, katl, büyük eziyyet).
çerçevesine girmez. Kendisi her ne kadar takiyyenin
Ve netice:
çerçevesini geniñ tutup partiyi de içine sokmak isterse
Æñte üç ayette de mazeret ve zaruret hallerini de bu mümkün deåildir. Neden? Çünkü, buna ne
gördünüz. Ñimdi bakænæz: Particilikte ne ikrah hali var, Eryælmaz’æn gücü yeter ne de kendisini taktir ve tebrik
ne mustaz’aflæk hali yar ve ne de takiyye hali var. Öyle eden üniversite öåretim üyelerinin! Takiyyenin sænærænæ
ise partici ve onun avukatæ kendisini ne iman Kur ’an çizmiñtir. O da görünüñte muvalattær;
tehlikesinden kurtarær, ne de haramlara ve mekruhlara dostluktur, güleñyüz göstermektir. Nitekim: Buhari’nin
düñmekten kurtarær!..
Ebu’d-derda’dan rivayet ettiåi hadis’te Ebu’d-derda
O halde particiler, hiç boñuna yorulmasænlar! Bu üç diyor ki, „Biz, akvamæn (yani kâfirlerin) yüzlerine
ayetten de parti allameleri ve yeni müctehidler particilik karñæ güleriz. Halbuki kalblerimiz onlara lanet
için bir pay çækaræp, partiyi meñru gösteremezler: eder.“
Partideki küfür küfürdür, haramlar haramdær, mekruhlar
Parti ise tüzük hazærlamadær, saygæ duruñudur, fotoåraf
da mekruhtur. Dahasæ da var: Particiler bu üç günahæ asmadær, el kaldærmadær, sandæk bañæna gitmedir, oy
irtikab etmenin yanænda ikinci bir günah daha irtikâb vermedir, kâfir anayasayæ ve kâfir inkilablaræ
etmektedirler ki, ayet ve sünnet’e öyle manalar koruyacaåæna yemin etmedir. Æñte bunlardan hiç biri
veriyorlar ki, kendilerini destekliyecek ne muteber takiyyenin çerçevesi içine girmez.
tefsirler var ne de fækhî kaynaklar var ve ne de tatbikat Bütün bunlar ve daha nice benzerleri takiyyenin
var. Bir-iki ñeyleri var: Kendi kafalaræ ile cehaletlerinden dæñænda kaldæåæna ve kalma mecburiyetinde olduåuna
aldæklaræ cesaretleri!..
ve aynæ zamanda alternatifi var (tebliå metodu)
Æñte „Æslam’da parti var!“, „Æslam’a partiyi koyan olduåuna göre, partinin âlim ve ulemasænæn, lider
Allah’tær“ diyen ve bu suretle yeni fækæh oluñturmaya kadrosunun ve bütün tabanæ teñkil edenlerin
çalæñan Eryælmaz’lar ve benzerleri bu tiplerdendir.
emekleri boña çækmæñtær. Dünyada cevabænæ, ahirette
Kendilerine halisâne tavsiyemiz; gidenler cezalarænæ ise hesabænæ veremezler!..
buldular. Hayatta kalanlar ise hiç olmazsa, Allah’tan
korksunlar da vakit geçirmeden tevbe etsinler ve
Cemaleddin Hocaoålu (Kaplan) -Rh.a.ondan sonra da ya hiç konuñmasænlar, ya da yeniden
Emîr'ül-Mü'minîn ve Halîfet'ül-Müslimîn
ilim tahsil etsinler!..
Yoksa kendilerini ne haklarænda, „Bütün kardeñlerime
hakkæmæ helal ediyorum“ dedikleri kimseler kurtarabilir
Hilâfet Devleti
ve ne de „Ñeyhin kerameti, kendi rivayeti“ kabilinden
Neusser Str. 418, 50733 Köln, Almanya
üniversite öåretim üyelerinden kendisini takdir ve
Tlf.: +49/(0)221/976553-0 Faks: +49/(0)221/976553-6
tebrik edenler kurtarabilir!
Partinin avukatæ ve eski „Vahdet Gazetesi“ yazarænæn
Ænternet adresimiz:
---------------------------------------------------------------------------fahiñ hatalarændan biri de kæyas mevzuu ve o babdaki
Hilâfet Devleti, Neusser Str. ve
418,http://www.hilafet.de
50733 Köln, Almanya
http://www.hilafet.org
bilgisizliåidir.
Biz, „Partiyi ferde kæyas batældær...“ dedik. Muteriz Faksla Bildiri Çaåærma Servisi: +49/(0)30/20177000-6
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