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

Hüsameddin Cindoruk
Büyük Millet Meclisi’nin Bañkanæ (!)
Sizi ziyarete gelen Kadæn Kollaræ topluluåuna
yaptæåænæz konuñmanæzda sarfettiåiniz
cümleler arasænda „Laiklik dinsizlik deåildir!“
cümlesinin de yer aldæåænæ 7. Ñubat. 1993
günü yapælan yayænlardan dinlemiñ
bulunuyorum.
Bu kabil sözleri, sizden öncede Prof. Dr.
Çubukçu ile Prof. Dr. Necib Bilge de
söylemiñti. Ümmet-i Muhammed
Gazetesi’nin 26 Receb 1413 tarihli
nüshasænda da yayænlanan yazæmæzæ direk
veya endirek olarak kendilerine de
göndermiñtim. Fakat cevab alamadæm.
Alamazdæm da! Neden? Çünkü bunlar ezberci
ve birer kopyacæ ve aynæ zamanda kemalist
olup birer Ñeriat düñmanædærlar.
Aynæ yazælaræ sizlere de gönderiyorum.
Cevabænæ beklemekteyim. Sizler daha yüksek
bir makamdasænæz (!) ve yüzlerce
milletvekilini de idare etmektesiniz. Ayræca
bunlaræn içinde Lütfi Doåan gibi hocalar ve
allameler var ve bunun ötesinde bañta Reis
olmak üzere istifade edebileceåiniz fetva
eminleri yok deåil (!). Bunlar da sizin
emrinizde! Æsterseniz, rektörleri, öåretim
üyelerini, pañalaræ, hakim ve savcælaræ, parti
bañkanlarænæ, tüm öåretmenleri ve
faydalanabileceåiniz tüm hukukçularæ çaåæræn;
onlar da gelip size yardæm etsinler de
gündemde olan ñu laiklik meselesini
halledelim. Siz kemalistler, „Æslam, laikliåi
kabul eder, laiklik dinsizlik deåildir!...“
diyorsunuz. Biz ise „Æslam, laikliåi asla kabul
etmez, laiklik kafirliktir! Zira laiklik demek,

Kur’an’æn, Æslam’æn ve Ñeriat’æn yüzlerce
ahkam ayetlerini hükümsüz hale getirmek ve
kaldærmak demektir. Halbuki, Kur’an’æn tek
hükmünü bile kaldærmak, deåiñtirmek veya
laåvetmek kafirliåin ta kendisidir. Ve netice
itibaræyla diyoruz ki, bir müslüman laik
olamaz ve laik devlete ræza gösteremez.
Keza, bir müslüman demokrat olamaz ve
demokrasi esasæna göre kurulan bir devlete
ræza gösteremez. Dinleri de gider, imanlaræ
da, nikahlaræ da gider ve mürted olurlar.
Kestikleri hayvanæn eti bile yenmez,
cenazeleri de kælænmaz!...“ demekteyiz ve de
diyeceåiz. Çünkü sizin gibi küfre sapmæñ
kemalistleri ve onlaræn tesiri altænda kalan
beyinsizleri kurtarma ve uyarma bizim
vazifelerimizdendir. Yapmadæåæmæz taktirde
yaræn mahñer de Allah (c.c.) bizden
soracaktær.
Bineanaleyh, geliniz, basæn yoluyla dünyanæn
gözleri önünde tartæñalæm! Ya siz Cemaleddin
Hoca’næn iñini bitirin ya da haberiniz olsun
Cemaleddin Hoca, sizin iñinizi bitirecektir...
Selam Hakk’a tabi olanlara!
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