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

"Dindarlara, din ve imana
dair hürriyet yok, kâfirlerde
ise dine-imana saldærma var!"
Gazetemiz, El-Emir ven-Naib Cemaleddin Hocaoålu ile
bir röportaj yapmæñtær. Sual ve cevaplaræ añaåædadær:
Ümmet-i Muhammed: Sabah Gazetesi’’nin 22.08.1993
tarihli sayæsænda „Sivas olaylarænda Kara Ses parmaåæ“ bañlæåæ
altænda ñöyle bir yazæ çæktæ:
„Kara Ses’in müridleri:
Olaydan sonra Sivas Emniyet Müdürlüåü’nce yürütülen
operasyonlar sonucu gözaltæna alænan ve tutuklanan
sanæklardan ikisinin „Kara Ses“ olarak bilinen Cemalettin
Kaplan’æn müridi olduåu ortaya çæktæ.
Cafer Tayyar Soykök ve Muhsin Erbañ adlæ tutuklu sanæklar,
emniyet anlatæmlarænda Cemalettin Kaplan’æn kurmuñ olduåu
Æslamî Cemaatler Birliåi’ne üye olduklarænæ itiraf ettiler.
Cafer Tayyar Soykök, olayæn nasæl meydana geldiåini
anlatærken ñöyle dedi:
„Olay særasænda ben grubun ortasændaydæm. Kalabalæk ‘Ya
Allah Bismillah Allahü Ekber’ ve ‘Vali Æstifa’ diye baåæræyordu.
Ben de baåærmaya bañladæm. Namaza katælmamæñtæm. Ben
zaten ñu anda da Cuma namazæ kælmæyorum. Ænanæñlaræma
göre, Cuma namazænæ ya devlet bañkanæmæz kældærær, ya da
onun tayin ettiåi valinin kældærmasæ gerekir. Almanya’da
bulunan Cemalettin Kaplan’æn görüñlerini her müslüman gibi
kabul ediyorum. Hiç bir partiye üye deåilim, ancak Refah,
Büyük Deåiñim ve Büyük Birlik partilerinin müslümanlæåa
hizmet edeceåine inanæyorum.“
Cemalettin Kaplan’æn tüm görüñlerini benimsediåini söyleyen
diåer sanæk Muhsin Erbañ ise ñunlaræ söyledi: „Yürüyüñe
katældæm. Topluluåun attæåæ bütün sloganlaræ attæm. 1985’de
Almanya’da yañæyordum ve sürekli camiye gidiyordum.
Oturduåum yere en yakæn cami Æslamî Cemaatler Birliåi’nin
camisiydi. Bu Cemalettin Kaplan’a ait bir camidir. Ben
Kaplan’æn fikirlerini benimsiyorum. Her ay da onun camisine
100 DM yardæm yapæyorum.“
Cemaleddin Hocaoålu: Düpedüz yalandær. O bañlæåæ atan
Sabah Gazetesi’nin katmerli yalanædær. Savcælæåæn iddiasæ,
yazældæåæ gibi ise, o da yalandær, iftiradær. Æddianâmede isimleri
geçen iki ñahæs, iddianamede olduåu gibi bir ifade vermiñler
ise onlar da yalan söylemiñ ve hilaf konuñmuñtur. ñöyle ki:
a) Bir zamanlar Tercüman Gazetesi, istihbarat raporuna
dayanarak ñöyle yazmæñtæ: „Doåudaki olaylaræn arkasænda
Kaplan’æn parmaåæ vardær!..“ Biz kendilerini tekzib etmiñ, onlaræ
isbata davet etmiñtik ve ilaveten ñunu yazmæñtæk:
„Ve bir devletin istihbarat teñkilatæ ile basænæ yalancæ ve iftiracæ
olursa, o milletin ve o devletin hali ne olur?..“ diye aåær ifadeler
kullanmæñtæk. Ne Tercüman Gazetesi ve ne de istihbarat tek
cümle ile cevap vermedi, veremezdi de. Çünkü yalandæ; aslæ
ve esasæ yoktu. Sabah Gazetesi’ne de aynæ ñeyleri söyliyor
ve aynæ ñeyleri yazæyoruz ve en azændan öyle bir bañlæk
attæåændan dolayæ mensublarænæ en aåær bir ñekilde kænæyor ve
tel’in ediyoruz! Savcælæk da böyle bir iddianâme hazærlamæñ
ve basæna vermiñ ise onu da aynæ ñekilde kænæyor ve takbih
ediyoruz. Ayræca Sabah Gazetesi ve savcælæåæ isbata davet
etmekte ve haklarænda dava açmakta olduåumuzu kendilerine

bildirmekteyiz! Ve bu arada iddianamede isimleri geçen o iki
tutuklunun, iddianamede geçtiåi ñekilde bir ifade vermiñ
olduklaræna inanmæyoruz! Bunlar ñayet böyle bir ifade vermiñ
iseler, ya hilaf konuñmuñlar, ya da baskæ ve iñkence
neticesinde öyle konuñmuñlardær. Çünkü, çeliñkiler vardær;
bizim prensiblerimizle çatæñæyor. Æñte bunlardan biri, „Refah,
Büyük Giriñim, Büyük Birlik partilerinin müslümanlæåa hizmet
edeceklerine inanæyorum...“ Halbuki bizim prensiplerimizde
partiler hakkænda böyle bir inanç yoktur; biz, partilerin Æslam’a
hizmet edeceåine inanmæyoruz.
b) Bütün bir dünya, bu arada bütün kemalistler bir daha
duymalæ ve bir daha bilmeli ki, Cemaleddin Hoca, yalan
konuñmaz, Ñeriat’a aykæræ tek kelime yazmaz; Allah’æn dinine
muhalif ve muåayær emirler ve tâlimatlar vermez ve
vermemiñtir. Kærk senelik mücadele hayatæ ve bu arada
Avrupa’daki on senelik neñriyatæ ortadadær. Hilafænæ isbat
edenleri takdir ve tebrik ederiz!..
c) Bizim her iñimiz; istiñareye ve izin almaya baålædær. Bu
hususta ne bir istiñare yapælmæñ ve ne de izin istenmiñ ve ne
de o manada bir izin verilmiñtir. Yani bunlar ne bize uåramæñlar
ve ne de biz böylelerine böyle bir izin vermiñizdir. Bana
sorsaydælar, fetvasæ alænmayan o kabil yürüyüñlere
katælmalaræna izin vermezdim. Nitekim: Aziz Nesin’in,
ñehrimize gelip benzer hadiselere sebebiyyet verme ihtimali
vardær. ‘Biz ne yapalæm?’ diye soran kardeñlere cevabæmæz
ñu olmuñtur: Sizler bu kabil hareketlere katiyyen karæñmayæn!
Hatta o ñehri terkedin!.. Ola ki, T.C.’nin adamlaræ hadiseler
çækarær ve sizin üzerinize atmak isterler.
d) Kaldæ ki, katælæp hadise çækarma ñöyle dursun, katælma
bile bizim prensiplerimize aykærædær. Bunun bir neticesidir ki,
hareketin üzerinden on sene gibi bir zaman geçtiåi halde
gerek Avrupa’da ve gerekse Anadolu’da tek bir hadiseye
sebebiyyet vermemiñizdir. Kimse tersini isbat edemez!..
Neden? Çünkü, tersini yapmadæk ki?!.
Æslam’da ateñle yakma:
Æslam’da „Ateñle yakma Allah’a mahsustur“ inancæ vardær.
Biz de bu inanca sahibiz! Binaenaleyh, biz nasæl olur da böyle
bir talimat veririz!..
Ümmet-i Muhammed: Siz zaman zaman bu kabil iftiralara
uåruyor ve itham ediliyorsunuz! Buna karñæ bir tedbir almayæ
düñün müyorsunuz? Ne dersiniz?
Cemaleddin Hocaoålu: Yalancæya ve iftiracæya karñæ nasæl
tedbir alærsænæz! Çünkü, böylelerinin yalan ve iftiralaræ
tükenmez ki? Olsa olsa iki tedbirimiz var: Bunlardan biri,
söz, fiil ve hareketlerinizde hakkæ takib edecek, hakkæ
söyliyecek ve haktan yana olacaksænæz! Bu da nasæl olur?
Elinizde Kur’an, önünüzde Peygamber olacak, Kur’an’æ
kaynak, Peygamber’i örnek alacaksænæz; her iñiniz fetvaya
baålæ olacaktær, fetvasæz iñ yapmæyacaksænæz! Æñin birisi bu!..
Ækincisi ise, Hakk’a teslimiyyet; yani Allah’a güvenip O’na
sæåænacaksænæz; ñartlar ne kadar aåær olursa olsun, O’nun güç
ve kuvvetine sæåænacak ve her halükârda O’nun kanunundan
ibaret Ñeriat’æna sæåænacak; Ñeriat’ænæ kendi nefsinizde
yañæyacak ve yañatmaya çalæñacaksænæz ve bilhassa
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tebliåata devam edeceksiniz ve bu arada kendinize fütur
getirip asla ümitsizliåe düñmiyeceksiniz. Kur’an’æn birçok
ayetlerinde Rabb’imiz ñöyle der:
„Kim Allah’a tevekkül ederse, Allah ona kâfidir.“
Dava Açma:
Üçüncü bir tedbirimiz de müfteriler hakkænda dava açmanæz,
isbata davet etmenizdir. Bu da her insanæn ñer’an ve hukuken
hakkædær.
Ümmet-i Muhammed: Geçenlerde Selman Rüñtü ile Aziz
Nesin Köln’de bir araya gelmiñlerdi. Aralarænda anlañmæñlar
ve birbirlerini kucaklamæñlardæ. Ve bu arada T.C.’ye de Alman
makamlaræna da sitem etmiñler ve hatta suçlamæñlardæ. Sivas
olaylarændan söz etmiñler; sorumlusu T.C. olduåunu
söylemiñler, bu arada kendilerinin durumlaræyle sizin
durumunuzu mukayese etme yolunda ñöyle demiñlerdi:
„Cemaleddin Kaplan Almanya’da elini kolunu sallaya sallaya
gezsin, biz burada koruma altænda ve gizlice görüñmekteyiz.
Ama bu ayæp, bizim deåil; Alman ve Türk hükümetlerinindir...“
Cemaleddin Hocaoålu: Bizimle bunlar arasænda herhangi
bir mukayese yapmak mümkün deåildir. ñöyle ki:
a) Bunlar; Allah’æn varlæåænæ inkâr ettiklerinden;
b) Bunlar; ahiret hayatænæ kabul etmediklerinden;
c) Bunlar; Bütün Peygamberleri, bu arada Hz. Æbrahim’i,
Hz. Musa’yæ, Hz. Æsa’yæ ve Hz. Muhammed’i kabul etmeyip
inkâr ettiklerinden;
d) Bunlar; Bütün mukaddes kitaplaræ inkâr ettiklerinden; bu
arada Tevrat ve Æncil’i, Zebur ve Kur’an’æ kabul etmeyip inkârla
karñæladæklarændan suçludurlar; yani Allah’a, bütün
Peygamberlere, bütün kitaplara, ahiret hayatæna, bütün din
ulemasæna ve bütün dindarlara karñæ ters düñmektedirler ve
dolayæsæyla dinen ve ilmen suçludurlar. Bununla da
kalmamakla, Kur’an ayetlerine, dolayæsæyle Tevrat, Æncil ve
benzeri kitaplaræn ayetlerine „ñeytan Ayetleri“ demek suretiyle
de bütün bu kitaplaræ ve bütün dindarlaræ hor görmekte ve
añaåælamakta; kafasæz, beyinsiz, akælsæz olduklarænæ
söylemekte ve nihayet inanan bütün insanlæåæ
yalanlamaktadærlar. Bu ise, bütün insanlæåa karñæ iñlenmiñ
bir suçdur, bir cinayettir;
e) Ayræca Sivas olaylaræna sebebiyet verip 36 kiñinin
ölmesine, 60 kiñinin de yaralanmasæna neden olduklarændan
suçludurlar.
Üçüncü bir suçlaræ daha var: O da hürriyeti yanlæñ
anlamalarædær. Yani kendilerine var, bañkalaræna yok! Yani
dindarlarda din ve imana dair hürriyet yok, kendilerinde ise
dine, imana saldærma var. Üstelik kendilerinden birisi Kur’an
ayetlerine „ñeytan Ayetleri“ diyecek, bütün mukaddesata
hakaret edecek; Diåeri de „ñeytan Ayetleri“ kitabænæ terceme
etmek suretiyle aynæ hakarete iñtirak etmiñ olacak! Bunu da
kendileri için bir hürriyet sayacaklar! Fakat yine de „Biz onlara
dindar olmayæn demedik!.. Kimsenin dinine karæñmadæk!..“
diyecekler! Daha doårusu bir taraftan böyle söyliyecekler,
bir taraftan da bütün dindarlaræ, canændan daha aziz saydæklaræ
inanç sistemine „ñeytan Ayetleri“ deyip inançlarænæn temeline
bomba koyacaklar! Öyle deåil mi?
Bu ñöyle olabilirdi:
Æmansæzlæklaræ kendilerinde kalæp, kimsenin din ve imanæna
hakaret ve müdahale etmezlerdi!.. Fakat onlar öyle
yapmadælar; Kur’an ayetlerine „ñeytan Ayetleri“ demek
suretiyle dindarlaræn inancæna saldærmæñ ve hakaret etmiñ
oldular; Deåil mi?!.
Bütün mukaddesata ve bütün dünya dindarlaræna karñæ suçlu
olan, onlara hürriyet tanæmayæp inançlarændan dolayæ, yani
Allah’a, bütün Peygamberlere, bütün kitaplara, cennet ve
cehenneme inandæklarændan dolayæ hakaret eden ve onlaræ
añaåælayan Aziz Nesin ve Selman Rüñdü elbette korku içinde
olacaklar, görüñlerini de korku içinde yañayacaklar. Ve bu,
pek tabii bir iñtir. Çünkü ñu da bir gerçektir ki; „Allah’tan
korkandan herkes korkar. Ve fakat Allah’tan korkmayanlar

ise, herñeyden korkarlar!..“ Atalaræmæz da ñöyle demiñ: „Hain
havf (korku içinde) olur!..“
Cemaleddin Hoca ise, din ve mukaddesata; kâinatæn sahibi
Allahü Azimüññan’a, O’nun gönderdiåi bütün kitaplara ve
bütün Peygamberlere, ahiret hayatæna, cennet ve cehenneme
inandæåæ için ve bu arada ilahî kanundan ibaret Ñeriat’a
inandæåæ; söz, fiil ve hareketlerini buna göre ayarladæåæ için
Allah’tan bañka kimseden korkmaz! Bilir ve inanær ki, bu yolda
ölür veya öldürülürse Rabb’isinin huzuruna ñehid olarak gider;
Yaptæåæ çalæñmalar bañaræya ulañærsa gazi ünvanæna sahip olur.
Æñte böyle bir inanca sahip olduåundan, bütün hareketleri
Ñeriat’a ve fetvaya uygun olarak yürür.
Bu noktadan hareketle ilmî, dinî ve hukukî zeminde kalæp
kaba kuvvete bañvurma, terörist bir hareket yoluna
bañvurmayæz. Gerek Anadolu’da ve gerekse Avrupa’da
hareketimizin üzerinden 20-25 sene geçtiåi halde kimsenin
burnunu bile kanatmamæñ ve en ufak bir polisiye hadisesine
sebebiyet vermemiñizdir. Kaldæ ki, insanlaræ öldürme ve hele
hele yakarak öldürme bizim kitabæmæzda ve prensiplerimizde
yoktur!
Müslüman olduåu halde veya müslüman ana ve babadan
geldiåi halde dinden dönenler hakkænda bizim ölüm fetvasæ
vermemiz demek, bunlaræ „Öldürün!“ demek deåildir;
Böylelerinin dindeki hükmünü beyandær; Öldürülmeleri için
mahkemenin böylelerini çaåæræp ifadelerini almasæ ve karar
vermesi ñarttær. Nitekim bu hususu biz, neñriyata intikal
ettirmiñ, mahkemelere bildirmiñizdir. Æñte müslim-gayri
müslim herkesin bunu böyle bilmesi lazæmdær. Ama gayri
müslimler ñöyle dursun, kemalistler veya particiler nereden
bilecekler!.. Çünkü din eåitiminden 70-80 sene mahrum
bærakældælar!..
Hakkæmæzda söylenenler, yukaræda söylediåimiz gibi yalandær,
iftiradær; Söyliyenleri isbata davet ediyoruz. Æsbat
edemiyenleri, ki isbat etmeleri mümkün deåildir, hukuk, ilim,
medeniyet önünde tekzib ve tel’in ediyoruz ve edeceåiz.
Æñte biz ve iñte onlar! Biz; serbest ve huzur içindeyiz;
Hayatæmæzdan emin, geleceåimize güvenle bakmaktayæz!..
Onlar ise; dünyada korku ve endiñeler içinde yañamakta ve
her ñeyden korkmakta olduklaræ gibi, ahiret hayatlaræ da zehir
ve zakkum olacaktær! Ænansalar da, inanmasalar da! Bunda
ñüpheleri olmasæn!.. Tek çækar yol, tevbe-i nasuh ile tevbe
etmeleridir!
Ümmet-i Muhammed: Sayæn El-Emir ven-Naib Cemaleddin
Hocaoålu! Braunschweig ñehrinde sizin hakkænæzda yazælan
bir bildiri elimize geçti. Bu konudaki düñünceleriniz nelerdir?
Cemaleddin Hocaoålu: Bu bildiriyi hazærlayanlar
gölgelerinden korktuklarændan isim ve adreslerini bile
verememiñler.
Teñkilatæmæzæ aåær suçlarla itham eden bildirinin sorumlularænæ
layæk olduklaræ mahkeme merciilerine ñikâyet edilecektir.
Bu hususta avukatlar harekete geçirilmiñtir.
„Mülk Allah’ændær!“ Allah Kur’an’æn beyanæyla mülkü
dilediåine verir.
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