El-Emir ven-Naib Cemaleddin Hocaoålu (Kaplan):

DÆN ÑURASI MI,
ÑÆRK ÑURASI MI?!.
Kemalistlerin putu yine sahnede!
Çok cepheli bir put; her hebaset onda! Her tañæn altændan
çækan bir deccal! Sürüsü çok; kemalistler! Önderleri, liderleri
ve imamlaræ kabaræk; rütbeli-rütbesiz! Yani, diplomalædiplomasæz, kælæklæ-kælæksæz!..
Rütbeliler: Bañænda saræk, særtænda cübbe; M. Nuri Yælmaz
ve onun maiyeti; ñura üyeleri, müftüler, vaizler, imamlar!..
Parlementerleri: L. Doåan’lar, H. Mezarcæ’lar, Æ. Coñar’lar
gibi puthane sakinleri!..
Ñ. Öztürk’ler (Müftüoålu), M. Efe’ler, Karamollaoåullar’æ gibi
haricîler!..
Çubukçu’lar, Necib’ler, H. Atay’lar gibi üniversite
reformcularæ!..
Demirel’ler, Cindoruk’lar, Çiller’ler, Mesut’lar, Karayalçæn’lar,
Ecevit’ler, Erbakan’lar, Türkeñ’ler gibi deccalin mukarrebleri
(yakænlaræ)!..
Yekta Güngör’ler gibi ahkâm kesenler!..
Onur Öymen’ler gibi dæñ ülkelerde kemalizmi temsil edenler!..
Bel’amlar: Hocalæk ve ñeyhlik makamændaki ñeytan-æ ahresler
ve bütün bunlara cemaat olup para ve oylaræyla onlaræ
destekliyenler!..
Æñte; bütün bunlar, kemalistlerdir, hizbüññeytanlardær, deccal
ordularædær. Put Kemal’in ve onun ñeriat düñmanæ ilke ve
inkælablarænæn nöbet ve bekçiliåini yapanlardær ve nihayet bunlar
reformistlerdir.
Bir zamanlar Gladiston, eline Kur’an’æ alarak Ængiltere
parlamentosuna girmiñ ve ñöyle konuñmuñtu:
„Beyler! Bu kitab, müslümanlaræn elinde bulunduåu
müddetçe, siz istila etmiñ olduåunuz Mæsær’da rahat yüzü
göremezsiniz!..“
Türkiye’nin Gladistonlaræ da ñöyle demekte:
„Kur’an, Atatürk ilke ve inkælaplaræna uygun bir ñekilde
yorumlanæp reforme edilmedikçe ve bu ñekliyle Anadolu
insanæna kabul ettirilmedikçe ne M. Kemal millete mal
edilecek ve ne de siz rahat yüzü göreceksiniz!.. Bunda
ñüpheniz olmasæn!..“
Fakat; ümitsizliåe düñmeyin! Zira devlet ve devlet güçleri
ve müesseseleri elimizde ve emrimizdedir. Üstelik; ñimdiye
kadar ordu mensublaræna, loca biraderlerine mal olan Atatürk,
artæk ilahiyat ve diyanet hocalaræna ve hatta dindar geçinen
ve Æslam devletini kuracaåæm diye yola çækan Refah Partisi’ne
bile mal olmuñtur ve olmaktadær. Bunlar vasætasæyla de
yakænda din ve Kur’an reforme edilecek, Ata’mæzæn ilke ve
inkilablaræna ters düñen hükümleri kaldærælacak, neticede
Ata’mæz millete mal edilmenin ötesinde añaåædaki ñiirde ve
benzeri sözlerde de ifadesini bulduåu gibi, Atatürk, „Türk
milletinin rabbisi ve tanræsæ olduåu ilan edilecektir:
„Sana çækar bu yurdun, ararsak son yolu da!“
„Kutlu bir tanræ oldun, güzel Anadolu’da!..“
O halde devlet Reis’imiz Demirel’in: „Ben, bugün
dokuzuncu Cumhurbañkanæ olarak Çankaya’da nöbet
bekliyorum; Atatürk’ün nöbetini bekliyorum!..“ ñeklinde

ifade ettiåi gibi, mücadelemize devam edeceåiz!..
Evet onlar ñeytanî ve deccalî, mücadelelerine devam
ededursunlar, biz de Rabb’ülâlemin’e kul, iki cihan serveri
Hz. Muhammed’e ümmet, bugüne kadar bir harfi ve bir hükmü
deåiñmemiñ, deåiñtirilememiñ ve bundan böyle de
deåiñtirilmesine imkân ve ihtimal bulunmayan Allah’æn büyük
ve son kitabæ Kur’an-æ Azimüññan’a sahib, Allah askerleri,
subay ve kurmaylaræ olarak Din-i Mübin-i Ahmediyye’nin
bekçileri ve muhafæzlaræ olarak mücadelemize devam etme
azim ve kararlæåæ içindeyiz!..
Kur’an ñöyle der:
„Mü’minler Allah yolunda savañærlar, inkâr edenler de
taåut yolunda savañærlar. O halde ñeytanæn dostlaræyla
savañæn. Çünkü ñeytanæn hilesi pek zayæftær.“ (Nisa, 76)
Ñimdilik bu giriñ kæsmæyla yetiniyorum. Gelecek
sayælaræmæzda, yukaræda isimleri geçenleri bir bir ele alæp kat
kat müñrik olduklarænæ dünya insanlæåæna duyuracak ve teñhir
edeceåiz.
Kemalistlerin putu yine sahnede!
Beñ gün süren bu toplantænæn nasæl bir netice vereceåi
açælæñændan belli idi. Nitekim öyle de oldu. Büyük bañlar, færsat
bu færsattær diyerek içlerindekini dæñaræ attælar ve öteden beri
geveledikleri küfür sözlerini „Din Ñurasæ“ ismi altænda
söylediler ve bu yol ile de müslümanlara putlarænæ mal etmek
istediler! Din düñmanænæ dindar bir millete mal etme mümkün
mü? Deåilse de millet bünyesinde derin yaralar açar...
Kemal’in kendisini, kemalistlerin ise Kemal’i millete mal
etmek ve ettirmek için takib ettikleri ve ettirecekleri usul ve
yöntemler ñöyle:
Asæl gaye; Æslam Dini’ni yækmaktær! Plan ise, Ængilizler’ce
hazærlanmæñtær:
1- Önce iyi yetiñtirilmiñ bir kahraman (!);
2- Bu kahramanæn (!) iki yüzlü olmasæ gerekir;
3- Dost görünme yüzü; Bu yüz daima muhafaza edilecek,
ñirin gözüküp millete mal olmaya çalæñælacak...
4- Düñman görünme yüzüne gelince: Bu yüz
söylenmeyecek ve daima sær tutulacak ve fakat zaman
zaman yapælmasæ gerekenler; „Hakkæ Sahibine Æade“de
anlatældæåæ gibi dostlardan esirgenmiyecektir (32.-33. sayfalara
bak!);
5- Tedrice riayet edilecek; önce saltanat, sonra hilafet
kaldærælacak, daha sonra ñeriat laåvedilecek ve daha sonra
teferruata geçilecek ve nihayet dinin temeline (98) dinamit
konacak ve artæk din, ayakta duramaz hale gelecek!
Ve ayræca hedefe ulañmak için; önce dinden ve imandan,
hilafet ve halifenin esaretinden bahsedilecek, meclis
odalarænda namaz kælænacak, yerine göre (Balækesir’de olduåu
gibi), hutbe okunacak, Erzurum kongresinde ve benzeri
yerlerde olduåu gibi, gözyañlaræ dökülecektir!..
Aldæklaræ tavsiyeler:
Hani ya bir Bahriye Üçok vardæ; Çankaya kontenjanændan
milletvekili seçilmiñti. Kemalistlere ñöyle bir ders vermiñti:
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„Atatürk, mihrabtan geçmedikçe millete mal
olmayacaktær.“ Evet bu söz doårudur; M. Kemal, millete
mal olmamæñtær! Halbuki, aradan 60-70 senelik bir zaman
geçmiñti! Hem de bütün gayretlere raåmen; yani bir taraftan
ülkenin bütün müesseseleri bu adamæ tanætmada, kabul
ettirmede seferber edilmiñti. Daha açæk bir ifade ile; mektebler,
mahkemeler, üniversiteler, basæn ve yayæn, anayasalar ve
kanunlar, hükümetler ve parti kuruluñlaræ, tertib ettikleri
bayramlar ve merasimler, fotoåraflaræn duvarlara asælmasæ,
heykellerin meydanlaræ doldurmasæ, Anætkabir ziyaretleri ve
saygæ duruñlaræ ve benzeri daha nice sevdirme ve saydærma
ve millete kabul ettirme çabalaræ; bir taraftan da tehditler,
baskælar, sindirmeler, devlet terörleri, idam sehpalaræ birbirini
takib ediyordu!..
Æñte bir taraftan medhü senalarla, takdir ve tebriklerle adam
ayyuka çækarælærken, bir taraftan da devlet terörüyle ve süngü
zoruyla ve idam tehditleriyle muaræz ve muhaliflere sevdirme
yoluna gidilmesine raåmen ve aradan 60-70 sene geçtiåi
halde atalarænæ bir türlü millete mal edemediler; sevdirip,
saydæramadælar!..
Ve nihayet bu iki yöntemle de Kemal ve kemalistler bañarælæ
olamayænca, metod deåiñtirdiler de bu sefer atalarænæ
mihrabtan ve cami kürsüsünden geçirmeye ve daha da ileri
giderek dinden ve din ñurasændan geçirmeye bañladælar.
Hülâsa ve bañaræsæzlæk:
Gaye bir din düñmanænæ dindar bir millete sevdirmek ve
saydærmaktær. Æñte bu gayeye ulañmak için yukaræda söylediåim
gibi;
a) Ækiyüzlülük!.. Bu, iñe yaramayænca:
b) Ælahlañtærma; kendisine „Ælah“ diye hitab etme; adæna ezan
okuma!
c) Peygamberleñtirme; hakkænda mevlit tertib etme!
d) Bütün bunlar fayda vermeyince; devlet terörüne bañvurma
ve idam sehpalaræ!..
e) Cami mihrabændan ve kürsüsünden geçirme! Bu da iñe
yaramayænca;
f) Herkes onu sevecek ve fakat aleyhinde kimse
konuñamæyacak! Çünkü, hakkænda koruma kanunu vardær;
dokunulmazlæåæ vardær!..
Bu yöntem de fayda vermeyince din ñurasæ kurulacak ve
Atatürk ñuranæn göndemine sæk sæk getirilecek ve sevdirilip
saydærælacaktær.
Sevdirilemez:
Sevdirilemez ve millete mal olamaz! Neden? Sevilecek ve
millete mal olacak tarafæ yok ki!.. Evet; ñuurlu müslüman
biliyor ve inanæyor ki, bu, benim dinimin düñmanædær, benim
Peygamber’imin düñmanædær, benim Rabb’imin düñmanædær ve
nihayet bu adam, benim canæmdan daha çok sevdiåim
mukaddesatæmæn yækælmasæ için dinimin temeline 98 bomba
koymuñtur. Namusumun düñmanædær; ülkemin, milletimin,
neslimin, ecdadæmæn düñmanædær...
Bütün bunlara binaen gayet açæk ve kesin olarak söylüyor
ve diyorum ki, bir insan hem müslüman olup, hem de bu
adamæ sevemez! Severse müslüman kalamaz; dini de gider,
imanæ da gider! Tevbe etmeden ölürse cehennemde gideceåi
yer Beton Kemal’in yeridir. Çünkü, „Kiñi sevdiåiyle
beraberdir“ hükmü vardær.
Demirel:
Ñuraya katælan 9. Cumhur Reisi konuñuyor (!): „Dünyadaki
5 milyar insanæn huzursuzluktan ñikâyetçi olduåunu ve huzur
aradæåænæ belirterek sözlerine devam eden Süleyman Demirel,
dinsizlik teorileri ile yönetilen rejimlerin çöktüåünü, manevî,
millî ve ahlakî deåerlere sahib olmadækça ayakta

duramæyacaåænæ bildirdi.
Demirel, ülkemiz nüfusunun yüzde 99,9’nun müslüman
olduåunu da hatærlatarak Türkiye’de „Laisizim dinsizlik“ olarak
deåil, dinin ñemsiyesi olarak anlañælmæñtær. Demirel din ve
vicdan özgürlüåünün önemine deåinerek laiklik, dinsizlik
olarak adlandærælmaktadær. Laiklik, dinin ñemsiyesidir. Din ve
vicdan özgürlüåü de ñemsiyenin altændadær. Devlet, din
hizmetlerini anayasa ve yasalarla yürütmektedir.
Demirel, sæk sæk Kur’an-æ Kerim’den ve Hz. Muhammed’in
sözlerinden örnekler verdiåi konuñmasæna devam ederek
ñunlaræ söyledi. Ülkemizde din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri
ilk ve orta okullarda okutulmaktadær. Laik Türkiye’nin dine
önem verdiåinin kanætæ anayasa ve kanunlardær. Türkiye
Cumhuriyeti 70 yældær din iñlerini devlet iñlerine
karæñtærmamaktadær. Türkiye bunu koruyacaktær.
Tansu Çiller ise, Türkiye’nin müslüman bir ülke olduåunu
ve öyle kalacaåænæ belirterek: „Türkiye tarihte olduåu gibi
bugün de Æslamî mirasa var gücüyle sahib çækma gayreti
içindedir.“ Laikliåi dinsizlik olarak yorumlayanlaræn hep
karñæsænda olduåunu söyleyen Tansu, „Bizim laiklik
anlayæñæmæz Æslam’da da var olan ve doruk noktasæna
ulañan mutlak din ve vicdan hürriyeti ñeklinde
deåerlendirilmeli ve yorumlanmalædær. Bu çerçevede
vatandañlaræmæzæ dinî konularda aydænlatma ve onlaræn
dinî ihtiyaçlarænæ karñælama görevinin bizatihi devletin
kutsal ve yüce görevi olduåu kanaatænæ tañæmaktayæz“
dedi!..
Ve devamla: „Dünya savañlaræ yerini psikolojik, siyasî ve
ekonomik savañlara bærakmæñ, yeni yeni siyasî ve ekonomik
güç odaklaræ teñekkül sürecine girmiñlerdir. Böyle durumda
ve hæzla deåiñen günümüz dünyasænda, farklæ Æslamî
anlayæñlara bir son vererek birlik ve beraberlik içinde hareket
etmek durumundayæz. Bu hepimizce kutsal bir görev telakki
edilmelidir.“
M. Nuri Yælmaz:
„Müslümanlaræn yeterli derecede Æslamî bilgiye sahib
olmadæklarænæ belirterek sözlerine bañlayan Diyanet Æñleri
Bañkanæ Mehmet Nuri Yælmaz da bilgi çaåænæ yañayan
günümüz dünyasænda, büyük bir Æslamî bilgi açæåændan söz
etmek mümkündür.“ Dünyada bir milyara yaklañan
müslüman nüfusunun yañadæåæna dikkat çeken Yælmaz,
Kur’an-æ Kerim’in öåütlediåi Æslam kardeñliåinin ideal
ölçülerinden uzak olunduåunu kaydetti. Yælmaz, birinci din
ñurasænæn önemli sonuçlarændan birini ele almak, geleceåe
dönük ortak programlar öåretmek olacaåænæ ifade etti. Yælmaz,
„Æslam’æn bir æñæk olduåunu belirterek bu æñæktan tüm insanlæk
yararlanabilir. Müslümanlar dünyada süper güç iken gayri
müslimlere gösterdikleri bu insanî davranæñ biçimlerinin
aynæsænæ Bosna-Hersek, Karabaå, Keñmir, Filistin ve daha
pek çok yerlerde yañayanlara da göstermesini haklæ olarak
istemeåi beklemektedirler. Ama uygar dünya bu sænavlaræ
kaybetmek üzeredir.“
Refahlæ Lütfü Doåan:
Lütfü Doåan da Æslamiyet’in Allah’æn emirlerine uyma, Allah’æn
yaratæklaræna ñefkatle davranma olduåunu söyledi.“
Tahlil:
Æñte bunlardan biri 60 milyon müslümanæ temsil ederken
diåeri de Refah Partisi’nin dinî cebhesini temsil etmekte. Æki
mühim sima! Konuñmalarænæ hülâsa edecek olursanæz.
Ölüm-kalæm savañæ:
Mehmet Nuri Yælmaz ile Lütfü Doåan; iki mühim ñahæs!
Særadan iki insan deåil; Peygamber varisi; biri altmæñ milyon
müslüman bir milletin, diåeri de ñeriat’æ hâkim kælacak, devlet
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yapacak diye yola çækan bir partinin (RP) temsilcisi, fetva
emini, mürñidi! Kur’an’æn beyanæyla „Müstahfazæ“ yani
muhafæz ordusunun birer kurmayæ, birer kumandanæ!..
Diåer tarafta iki ñahæs; Demirel ve Çiller! (Sözüm ona) biri
devlet bañkanæ diåeri ise hükümet bañkanæ! Görevleri ise,
yirminci asræn deccalinin biri erkek diåeri kadæn iki muhafæzæ!..
Görevleri:
Yælmaz ve Doåan’æn görevi, Kur’an kanunlarænæ koruma!
Demirel ve Tansu’nun görevleri ise, Kemal’i, kemalizmi,
demokrasiyi ve laikliåi koruma! Daha bañka bir ifade ile;
birincilerin görevi; Æslam Dini’ni, Kur’an ñeriat’ænæ, Allah
hukukunu ve nihayet Tevhid akidesini koruma ve bekçiliåini
yapma! Evet Nuri Yælmaz ile Lütfü Doåan’æn asæl görevleri
bu!.. Demirel ve Tansu’laræn görevi ise kemalizmi ve laikliåi
koruma!.. Üçüncü bir tabirle; birbirine ters iki görev ve birbirine
zæt iki cephe!
Bu cephede kimler galib?
Elbette Demirel ve Tansu! Diåerleri ise maålub! Hem
öylesine!.. Neden? Çünkü Demirel ve Tansu üzerlerine düñeni
yaptælar; ikisi de dünyanæn gözleri önünde laikliåi söylediler
ve savundular ve bu suretle Æslam Dini’ne iftira ettiler ve en
büyük ihanet ve hiyaneti yaptælar!..
Diåerleri ise, tek kelime ile olsun, bunlaræn küfrüne ve ñirkine,
Æslam’a ihanet ve hiyanetlerine cevap vermediler, sus-pus
oldular! Yukaræda da gördünüz: „Hayær olamaz! Zira Æslam
Dini; laik düzenle, demokrasi ile, kemalizm ile
baådañmaz! Zira bunlar birer küfür ve kâfir
sistemleridir!..“ diye çatær çatær cevap vermeleri gerekirken
malesef biri, „Æslamiyet’in, Allah’æn emirlerine uymak,
yaratæklaræna ñefkatle davranmak“ta diåeri ise; „Æslamiyet’in
æñæktan ve kardeñlikten“ ibaret olduåunu söylemekle yetindiler
ve bu suretle deccala ve deccal ordusuna teslim oldular. Ve
nihayet, yazænæn bañlæåænda sorulan „Din Ñurasæ Mæ, Ñirk
Ñurasæ Mæ?“ ñeklinde iki ñæklæ bir sualin „Evet; bu ñirk
ñurasædær!“ ñeklinde cevabænæ vermiñ, isbatænæ yapmæñ
oldular!..
Kur’an’æn yüzlerce ayetine „Hayær!“ demektir; Kur’an’a
„Hayær!“ demektir: Ñeriat’a „Hayær!“ demektir; ve nihayet
Allah’a „Hayær!“ demektir ve O’na kafa tutup taåut olmak,
demektir!.. Zira:
Baña geçirilmezler:
Böylelerinin baña geçirilmesi ñöyle dursun, bunlara selam
bile verilmez ve cenazeleri kælænmaz. Çünkü bunlar
mürteddirler. Baña geçirenler, selam verenler, cenazelerini
kælanlar, arkalarændan gidip Fatiha okuyanlar, Tekbir getirenler,
Kur’an okuyanlar, mezarlaræna kadar gidip ziyaret edenler
müñrik olurlar, bel’am olurlar, dilsiz ñeytan olurlar ve nihayet
mel’un olurlar!..
Æñte bütün bunlar; müslüman halka, hoca ve derviñlere ikaz
mahiyyetinde tavsiyelerimizdir. Demirel ve Tansu’ya
tavsiyelerimize gelince:
1- „Æslam’da din-devlet bütünlüåü vardær“ bañlæåænæ
tañæyan yazæyæ dikkatle ve itina ile okumalædærlar.
2- Put Kemal’i ve onun inkælablarænæ reddetmelidirler.
3- Laikliåin dinsizlik olduåunu kabul etmelidirler.
4- Demokrasiyi reddedip ñeriat’æ kabul ve tasdik etmelidirler.
5- Tansu evine dönmeli, Demirel yerini ehil birine teslim
etmelidir!
6- Ve bu suretle tevbe-i nasuh ile tevbe etmeleri ve hemen
arkasændan da nikâhlarænæ yenilemelidirler.
Evet bunlaræ yapma çok çetindir ama, ilelebed cehennemin
dehñet ve ñiddetine nazaran çok kolaydær.
Sakæn bize kæzmayæn ve bize darælmayan! Zira biz,

tebliåciyiz; Allahü Azimüññan’æn emirlerini ve yasaklarænæ tebliå
ediyoruz ve etmekteyiz ve bütün dünya insanlæåæna tebliå
ediyoruz. Küfür içinde olanlara imanæ, nifak içinde olanlara
ihlasæ, mü’minlere de takvayæ tebliå etmekteyiz; etme bizim
vazifemizdir. Esasen her müslümanæn vazifesidir; bilhassa
hocalaræn vazifesidir. Zira ulema peygamberlerin varisleridir.
Veraset görevini yapmæyanlardan hem Allah hesab sorar hem
de insanlar ñikâyetçi olur. Æñte bu cümleden olarak
kemalistlere de particilere de ve hususiyle sizlere de tebliå
ediyor ve diyoruz ki:
„Sizler dört yönden küfre ve ñirke düñmüñ bulunuyorsunuz:
1- Ñeriat’æ sistem olarak kaldærmakdan;
2- Ænsan yapæsæ kanunlaræ getirmekten;
3- Ñeriat’æ ve Kur’an devletini istiyenleri suçluyor, hor
görüyor, hakaret ediyor ve cezalar tertib ediyorsunuz;
4- Böylelerini ezmede ve hor görmede ve haklarænda
„Terörist“ diyerek gayri müslimlerden yardæm istiyorsunuz!..
Æñte bütün bunlardan her biri birer küfürdür; insanæ küfre ve
kâfirliåe götürür.
Bütün bunlaræ gördüåüm ve bildiåim için sizleri kurtarmaya
çalæñæyor ve diyorum ki, Put Kemal’i terkediniz; ñeriat’a ve
ñeriat devletine dönünüz ve bunlaræ geciktirmeyiniz. Zira ecel,
beklemediåiniz bir anda gelir de aåzænæz imansæz kapanær ve
piñmanlæk artæk fayda vermez!.. Kur’an ñöyle der:
„Ey benim kavmim! Bana ne oluyor ki, ben sizleri
kurtuluña çaåæræyorum, siz ise beni ateñe
çaåæræyorsunuz.“ (Mü’min, 41)
Bütün bunlar tenkide açæktær; sözlerimiz doåru ise kabul ve
teslim, yanlæñ ise cevap!..
Önemine binaen tekrar ediyorum:
Dünyanæn gözleri önünde kemalistlere sesleniyor ve diyorum
ki:
„Cemaleddin Hoca’næn iñini bitirmenin tek yolu vardær. O da
dinen, ilmen ve hukuken onu susturmaktær. Bu da neñriyat
yoluyla açæk oturumdur!.. Bu ise hem kolay, hem tesirli!..
Yoksa jurnalcælækla deåildir. Zira, jurnalcælæk, vahñilerin ve
teröristlerin iñidir.“
Daåætæm:
1- Tansu Çiller'e,
2- T.C. hükümeti bakanlæklaræna,
3- Türkiye basænæna,
4- Papalæk ve patrik makamlaræna,
5- T.C. Diyanet Æñleri Bañkanlæåæ'na,
6- Üniversite rektörlerine,
7- Hakim ve savcælara,
8- Barolar Birliåi'ne,
9- Anayasa Mahkemesi Bañkanlæåæ'na,
10- Parti liderlerine,
11- Genel Kurmay Bañkanlæåæ'na,
12- Devlet Güvenlik Mahkemeleri'ne.

Cemaleddin Hocaoålu (Kaplan)
El-Emir ven-Naib
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