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

GAYE: MALÎ KAYNAKLARI
KURUTMAK!

Ortada ilahî bir hareket vardær. On bir yañændadær; daha
çiçeåi burnunda!.. Anadolu topraklaræ üzerinde sakin
olan insanlara gereken tebliåatæ yapmæñ, Æslam âlemine
de bütün dünyaya da Kur’an-æ Kerim’i, Kur’an-æ Kerim’i
tebliåe memur edilen Hz. Muhammed (s.a.v.)’i ve
Kur’an’æn getirdiåi Æslam dinini ve onun Tevhid akidesini
duyurmak ve tebliå etmek üzere dünya turuna çækmæñ
bulunmaktadær. Programænæ da ona göre ayarlamæñ;
„Tâlimül-Kur ’an, Tebliåul-Kur’an ve Tevhidül
Hâkimiyyet; yani Kur’an dilini tahsil etmek ve Kur’an
harfleriyle yazæ yazmayæ öårenmek; Kur’an-æ Kerim’i
bütün dünya insanlæåæna tebliå etmek ve bu arada
Tevhid inancænæ yaymak; yani hâkimiyyetin kayætsæz ve
ñartsæz Allah’a ait olduåunu ifade etmek, diåer taraftan
ise ne kadar batæl sistem varsa; demokrasisinden tutun
da parti sistemine varæncaya kadar tamamænæ
reddetmek ve putlarænæ yækmaktær!..
Hücum bañlæyor:
Hareketimiz böylece ilim ve tebliå görevini yaparken,
elin oålu hiç rahat durur mu? Küfür ve kâfir rejimini
ayakta tutmak için elbette bütün güç ve imkânlarænæ
seferber etmesi onun için kaçænælmazdær. Hem de bir
plan dahilinde! Ñöyle ki:
1- Artæk Adana müftüsü, görevinden mutlaka
alænmalædær. Çünkü, rejimin temellerini sarsan
konuñmalar yapmakta! Hem de Adana’næn merkezî
bir camisinde! Bu olacak bir ñey deåil! Devrin Diyanet
Æñleri, devrin sækæyönetim komutanæ ile iñbirliåi yapacak,
Hoca mecburen görevinden ayrælacak!.. Hemen Hoca
Ankara’ya çaårælær, hazærlanmæñ olan plan tatbik edilir
ve neticede Hoca hem müftülük makamændan
uzaklañtærælær ve hem de on iki ilmi tahsil etmekte olan
400 civarændaki talebenin bañændan! Bu, bir tañla iki
kuñu vurmaktæ!.. Ve iñte bu suretle kemalist rejimi
ayakta tutma planænæn ilk maddesi böyle idi!.. Ve böyle
oldu!
Ælahî kaderin planæ acaba ne idi?
Evet ilahî kader, bunlaræn yaptæåæna gülüyor ve diyordu
ki: „Siz hocayæ, bir vilayetin müftülüåünden alærsanæz
ve bu arada 400 talebenin bañændan uzaklañtærærsanæz,
ben de onu ñimdilik Avrupa’ya müftü yapmanæn
yanænda yüzbinlerce insana hitab etme ve ilim öåretme
færsat ve makamænæ lütfederim! Zira mülk benim, irade
benim, kudret benim; her ñey benim ve eåer Hoca
kendisine verilen bu makamæn kendisine tahmil ettiåi
görevi hakkæyla ifa etmeye, cemaat ve talebeleri de
verdikleri bey’at ve sadakat yeminine riayet ederlerse
imamlarænæ da ve cemaatlerini de „Ænñirah“ Suresi´nin
særræna mazhar kælaræm ve artæk Hoca, müslim-gayri
müslim bütün bir dünyaya häiab eder, onlara Tevhid’i,

onlara Kur’an’æn cihanñümul bir kitab olduåunu, Hz.
Muhammed’in cihanñümul bir Peygamber olduåunu,
Æslam Dini’nin cihanñümul bir din olduåunu duyurmaya
ve bu arada tüm evlerin ilim yönünden birer medrese,
tüm camilerin ilim yönünden birer üniversite; erkekkadæn, genç-ihtiyar herkesin asker olup evlerin birer
karargâh, camilerin birer kæñla olduåunu beyan ve ilan
edecek ve fakat: Ey kemalistler ve ey particiler!
Tümünüz de bir araya gelseniz cihanñümul bu
hareketi ne siz önliyebileceksiniz ve ne de kandæræp
saldæåænæz ajanlarænæz ve ne de o ajanlarænæzæn iåfal edip
aldattæåæ mantarlarænæz! Sizler de eliniz yetmez,
gücünüz ulañmaz bir halde alæk alæk bakakalacaksænæz,
bey’atlarænæ bozanlar da suyu çekilmiñ gölün
kurbaåalaræ gibi kuruyakalacaktær. Bunda kimsenin
ñüphesi olmasæn! Ve iñte bütün bunlar, kader çizgisinin
umumî manada çizdiåi planæn bir tecellisidir. Kur’an
ñöyle der:
„Eåer Allah sana bir zarar dokundurursa onu,
yine O’ndan bañka kaldæracak yoktur ve eåer sana
bir hayær dilerse, O’nun keremini de geri çevirecek
yoktur. O, hayrænæ kullarændan dilediåine verir. O,
baåæñlayan, esirgeyendir. De ki: Ey insanlar! Æñte
size Rabb’inizden gerçek geldi. Artæk ona gelen,
kendisi için gelmiñ olur; sapan da kendi zararæna
sapar. Ben sizin üzerinize vekil deåilim! Sana
vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar
sabret. O, hüküm verenlerin iyisidir.“ (Yunus, 107109)
„Onlar tuzaklarænæ kurdular. Oysa tuzaklaræ,
daålaræ yerinden kaldæracak (cinsten) olsa bile
onlaræn tuzaklaræ Allah’æn yanændaydæ (Allah onlaræn
tuzaklarænæ bozar!..).“ (Æbrahim, 46)
Kemalist plan devam ediyor:
2- Adana Aåær Ceza Mahkemesi’nin talebi üzerine,
kemalist rejim ne yapar? Hoca’yæ vatandañlæktan
çækarær ama, ipin ucunu elinden büsbütün kaçærmæñ olur.
Ama yine de ñirk adæna üzerine düñeni yapmaya
çalæñær; Devlet Güvenlik Mahkemeleri’ni kurar, polisini
seferber eder ve iñi son derece gizli tutmaya gayret
gösterirse de kalpler elinde bulunan Allahü Aziz, ne
yapar? Kenan Evren’i ñañærtær; Hoca’næn ele geçirdiåi
bir bandænæ Çukurova Üniversitesi’nde, „Neyin
Bayramæ?“ bañlæåænæ tañæyan bir bildirisini de Eskiñehir
Üniversitesi’nde gündeme getirir, kendi tâbirleriyle
„Kara Ses“ tâbirini kullanærlar. Bu haber yældæræm hæzæyla
Anadolu insanænæn kulaåæna ulañær! Allah neye kadir
deåil ki!..
El-etek öpme:
Kendi kendine artæk bir ñey yapamæyacaåænæ iyice

anlayan rejim, bu sefer neye bañvurur? Avrupa
devletlerine bañvurur, onlaræn eline eteåine sarælær. Bu
adamæ susturun!.. der; Nasreddin Hoca’næn dediåi gibi,
„Yoksa aklæmdakini yaparæm gibi tehditler færlatær!..“ Bu
husustaki trafiåin sæklañtærælmasæna raåmen; „... Ne
yapalæm kanunlaræmæz müsait deåildir!..“ ñeklinde
karñælæk alænca ñu tavsiyede bulunur: Nasreddin
Hoca’næn: „Hanæm! Sen içeriden, ben dæñarædan!..“
tavsiyesi kabilinden ajanlaræmæz vasætasiyle hiç
olmazsa bu hareketin malî kaynaklarænæ kurutalæm!
Bañka çaremiz kalmadæ. Bu hareketin malî kaynaklaræ
ise iki ñeyden ibaret: Ænsanæmæzæn yællæk aidatæ, ticarî
faaliyet gelirleri!
3- Ticarî faaliyeti merkezîleñtiren Hoca’næn karñæsæna
ñirketler kurma ve ñirketlerin sayæsænæ çoåaltma!..
Bunda bañlæca iki fayda var:
a) Yeni yeni kurulan ñirketler; bir taraftan merkezle
rekabete girerken bir taraftan da bey’atlarænæ bozar ve
Hoca’ya düñman olurlar!..
b) Ænsan hali; herkes kendi ñirketinden alæñ-veriñini
yapacak. Camilerin artæk bakkaliyesi müñteri
bulamæyacak!.. Artæk bir tañla iki kuñ vurulmuñ olacak!..
c) Ve bu arada bir takæm dedikodularla merkezin ve
Hoca’næn itimadænæ sarsacak sözler sarf edilecek ve
artæk bundan böyle yællæk aidatlarænæ ödemeye kimse
yanañmæyacaktær. Ve bu arada, çaårælmadæåæ halde
yalan söylemeysiyle ve palavrasæyla mâruf ve meñhur
olan birileri arz-æ endam edecek, gelir gelmez hemen
kinci ve yalancæ kiñilerle iñbirliåine girecek ve bu suretle
malî kaynaklaræn kurutulmasæna bañlanmæñ olacaktær.
Æñte bu noktada bakænæz neler oluyor:
1- Ñirketleñme hareketi bañlæyor; bunlardan bir kæsmæ,
bu hareketi tasvib etmeyen, Hoca’yæ sevmeyen, bey’at
etmemiñ bulunan üyelerin bulunduåu ñirketler de var.
Bunlaræn bir kæsmæ, ikaz neticesinde, usulsüz ñirket
kurmaktan vazgeçmiñlerse de bir kæsmæ bey’atlarænæ
bozma pahasæna olsa da diretmiñler ve hatta merkezin
mevcut ticarî faaliyetlerini engellemeye çalæñmæñlardær.
2- Ñirketleñmenin engellenmesi veya meñrulañmasæ
neticesinde bir müddet sakin olan hava bir de
bakæyorsunuz ki, yeniden alevlendi ve merkez
elemanlaræ, dolayæsæyla Hoca, yalan ve iftiranæn bini bir
para kabilinden, vakæf mallaræ, hesap dosyalaræ, çift
arabalar, paralaræn carcur edilmesi ve ñahæslaræn
üzerine geçirilmesi, veliahtler tayin edilmesi, ailevî
karalamalar, etlerin, tavuklaræn, sucuklaræn murdar
oluñu gibi aslæ astaræ olmayan yalanlar ve iftiralar kæræla
gidiyor!..
3- Perde arkasæ ve sinsi çalæñmalar:
Rekabet hissinin galebesiyle veya iç hastalæåænæn
müzminleñmesiyle veya ñirk fetvasæna tahammül
edemeyiñi neticesinde foya ve boyalaræ tesbit edilenler
de vardær. Bunlaræn bir kæsmæ, saman altændan su
yürütmekte, ikiyüzlülük yapmakta ve bir kæsmæ da açæk
açæk „hayalî devlet“ tabirini kullanmakta! Sayælaræ ikiyi
veya üçü ileri geçmiyen bu kiñilere, kendi
cemaatlerinin karñæ çækmalaræ yanænda, maddî-manevî
cezasæ da yanlaræna kalmæyacakdær. Kendilerinden önce
ayrælanlaræn bañæna gelenler, bunlaræn da bañlaræna
gelecektir. Allah, intikam sahibidir. Bilerek veya

bilmiyerek ñirke alet olanlaræn hakkændan gelecektir.
4- Tedbirler:
Bunlaræn ilimden behreleri olmadæklarænæ ve yalan
söylediklerini bu cemaat ve idareci kardeñlerimiz
imzalaræyla, bant tesbitleriyle ve huzurlarændan kovup
ortaya koymuñlar ve bu davaya sadæk, baålæ
kaldæklarænæ, vermiñ olduklaræ bey’atlaræna sadæk
kaldæklarænæ bir kez daha isbat etmiñlerdir. Ve bundan
böyle de isbat etmeye devam edeceklerdir.
5- Ñerrin arkasænda da hayær vardær:
Ælahî davaya baålælæklaræna sadæk olanlaræn yanænda
ciddiyetsiz, samimiyetsiz olanlar da veya ñeytanæn
ñerrine uårayæp ñeytanlañan insanlar da her devirde
olagelmiñlerdir ve bundan böyle de görülecektir. Siz,
bir miraç gecesi sabahænæ düñünün; niceleri
inanmadæklarændan gerisin geriye dönüp mürted
oldular; bir Uhud Savañæ yolculuåunu düñünün! Yolun
bir noktasænda bin kiñilik bir cemaatten üçyüzünün
ayrælmasæyla münafæk olduklarænæ ortaya koydular.
Misalleri çoåaltmak mümkündür. Bu Rabbanî
hareketin içinden ayrælanlar olmuñtur; sizler bunlaræn
isimlerini de vasæflarænæ da ve akibetlerinin ne olduåunu
da bilirsiniz, söylemeye lüzum görmüyorum!..
Böylelerinin ayrælæñæna bazæ kardeñler arkasændaki
hikmeti bilmedikleri için üzülmektedirler. Halbuki bu
bir ayrælma deåil, elenme ve ayæklanmadær. Bunlarla siz
bir yere varamazsænæz; en kritik bir anda böyleleri ve
bu hastalar sizi terk ederler veya sizi arkadan vururlar.
Mesela: Uhud yolundaki o üçyüz münafæk yolun o
noktasænda ayrælmayæp savaña katælsaydælar,
Peygamber’i de sahabeyi de arkadan vurmazlar mæ
idi?!.
Böylelerine hâlisane tavsiyemiz odur ki, bilerek veya
bilmeyerek içine düñtükleri ikiyüzlülükten
vazgeçmeleri ve tevbe-i nasuh ile tevbe etmeleridir.
Yoksa kendileri bilir! Kur’an ñöyle der:
„Andolsun, ikiyüzlüler (münafæklar), kalplerinde
hastalæk bulunanlar, ñehir(lerde) kötü haberler
yayanlar (bu hallerinden) vazgeçmezlerse, seni
onlara musallat ederiz (onlarla savañmanæ ve onlaræ
ñehirden sürüp çækarmanæ sana emrederiz); sonra
orada, senin yanænda ancak az bir zaman
kalabilirler. Mel’undurlar; nerede yakalanærsa
öldürülürler. Bu, Allah’æn önceden geçen (milletlere
uyguladæåæ) kanundur. Allah’æn kanununu
deåiñtirmeye imkân bulamazsæn!“ (Ahzab, 60-62)
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