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

ÆLÆM VE HUKUK DÜNYASINA

AÇIK MEKTUP!..
deåiñtirmiñlerdir. Æñte biz, bu hakkæmæzæ ve Æslam
topraklaræmæzæ, Kur’anî idaremizi istiyoruz! Ve bunu
isteme, bizim pek tabiî hakkæmæzdær. Hakk isteme ise
hiçbir zaman suç deåildir. Binaenaleyh, bizi kimse
suçlayamaz; bizi kimse terörist diye itham edemez;
bize kimse fundamentalist diyemez; ne kemalcælar, ne
basæn ve ne de dünyanæn herhangi bir devleti!.. Diyenler
olursa, söyledikleri bu sözlerin sahibi kendileridir!..
Buyurun iñte açæk oturum!
Biz bu teklifi; kemalistlere de yaptæk, particilere de
yaptæk ve bütün bir dünyaya da yapmaktayæz! Ama
çækmadælar, çækmazlar da! Çünkü, biliyor ve inanæyorlar
ki, Cemaleddin Hoca haklædær; din onunla
Bizi susturmak istiyorlar! Bu mümkün
beraberdir, ilim onunla beraberdir, hukuk
deåildir; susamayæz! Zira biz, kendimizden ve onunla beraberdir! Hakiki dindarlar, hakiki ilim
kendiliåimizden konuñmuyoruz ki!.. Biz; din adamlaræ ve hakiki hukukñinaslar onunla
beraberdir. Ve bu itibarladær ki, bu gerçekleri
adæna, Æslam adæna, Peygamber adæna, Kur'an söylemeye ve yazmaya devam edeceåiz!
adæna ve nihayet Allah adæna konuñuyoruz!.. O Ama nerede? Nerede olursa olsun; ister
Almanya’da, ister herhangi bir devlette ve
Allah ki, mülk O'nun, dünya O'nun, ahiret
O'nun!.. Kâinatæ yaratan O! Ænsanæ yaratan da isterse hapishanenin duvarlaræ arasænda
olsun ve isterse daraåaçlaræna doåru
O, emir veren de O, ñeriat vaz eden de O!..
yürürken olsun! Ve bundan sonra da
Mü'min ve müslümanæn kim olduåunu tayin „Eserülmer’i ömrühüssani; yani kiñinin eseri
ve tesbit eden; küfür ve inkâra sapanlaræn
ikinci ömrüdür,“ fehvasænca ve
Rabb’ülâlemin’in lütuf ve keremiyle bu
kimler olduåunu tarif ve beyan eden,
eserler, dünya insanæna sesleneceklerdir!..
mürtedleri bildiren O'dur!..
Æthamlar, tehditler ve tecziyeler:
Ælim, hukuk, adalet ve din yönünden bizim
dünyasæna hitab ediyor, sesleniyor ve diyoruz ki:
Æñte biz buyuz! Æñte biz bu gerçekleri ve bu Kur’an karñæsæmæza çækamæyanlar:
Bize „Kara Ses“ diyorlar; bize „fundamentalist“
hakikatlerini, Allah’æn mülkünde Allah’æn kullaræna
duyurmak, tanætmak için varæz ve bunun için yola çækmæñ diyorlar ve bizi buna benzer daha nice ithamlarla itham
bulunmaktayæz ve iñte bunlaræ söyliyor ve bunlaræ etmenin yanænda kendilerinin huzurunu bozacaåæmæzæ,
yazæyoruz ve yazmaktayæz ve bu, bizim tabii vazifemiz haysiyet ve ñerefleriyle oynadæåæmæzæ söyliyorlar; bunun
ve aynæ zamanda hakkæmæzdær. Ve bu arada diyoruz ötesinde bañka millet ve devletlerin ayaklaræna kadar
ki, Anadolu topraklaræ bizimdir; ümmetindir. Ædaresi de giderek bizi kurtaræn diye adeta yalvaræyorlar!..
Neyiniz kaldæ ki!
müslümanlarændær!..
Bir ülke düñünün ki, terör ve anarñi almæñ yürümüñ;
Kemal ve kemalcælar; bu topraklaræmæzæ, yalan ve hile
ile, tehdit ve cebirle gasb etmiñlerdir: Daraåaçlarænæ günde bir kaç adam öldürülmekte, köyler basælmakta,
kurmak suretiyle de ñeriat’æmæzæ kaldærmæñ, dinî yollar kesilmekte, evler yækælmakta, adamlar
müesseselerimizi
yækmæñ,
idarelerimizi kaçærælmaktadær! ñu yazæyæ kaleme aldæåæm saatta
Bizi susturmak istiyorlar! Bu mümkün deåildir;
susamayæz! Zira biz, kendimizden ve kendiliåimizden
konuñmuyoruz ki!.. Biz; din adæna, Æslam adæna,
Peygamber adæna, Kur’an adæna ve nihayet Allah adæna
konuñuyoruz!.. O Allah ki, mülk O’nun, dünya O’nun,
ahiret O’nun!.. Kâinatæ yaratan O! Ænsanæ yaratan da
O, emir veren de O, ñeriat vaz eden de O!.. Mü’min
ve müslümanæn kim olduåunu tayin ve tesbit eden;
küfür ve inkâra sapanlaræn kimler olduåunu tarif ve
beyan eden, mürtedleri bildiren O’dur!.. (A’raf, 54;
Yusuf, 40; Maide, 3 ve 44-60)
Binaenaleyh; bütün bir dünyaya, ilim ve hukuk
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doåuda 35 ölü, 180 tutuklama hadisesini TRT nakletti.
Æñte böyle bir memlekette huzurdan söz edilir mi? Bir
memleket düñünün ki, o memleketin devletinde
hærsæzlæk, vurgunculuk, rüñvet almæñ yürümüñ, hem de
devlet adamlaræ tarafændan, hem de yüksek trajlæ
gazeteler tarafændan! Æñte böyle bir devletin ñeref ve
haysiyetinden bahsedilir mi? Öyle bir memleket
düñünün ki, o memleketin sakinleri ve hatta
milletvekilleri; „Artæk bu memlekette hükümet
kalmadæ!..“ derlerse, artæk o millette huzurdan ve
güvenden söz edilir mi?
Düzeltme ve islah:
Cemaleddin Hoca’næn yapmak istediåi düzeltme ve
æslahtan bañka nedir ve ne olabilir? Kur’an’a, ñeriat’a
ve Allah’æn dinine dayanarak, „Kur’an elde,
Peygamber önde“ yürüyerek hakkæ ihkak, adaleti
tesis etmekten bañka bir ñey midir onun yapmak
istediåi.
Æñte Cemaleddin Hoca ve beraberinde olanlar; ve iñte
Kemal ve kemalcælar! ñimdi dünya hukukçularæna ve
dünya devletlerine, bu arada Alman devlet yetkililerine
ve hukukçularæna düñen birñey var! O da hakkæ ihkak,
adaleti tesise çalæñan, hareketin üzerinden on seneden
fazla bir zaman geçtiåi halde kimsenin burnunu bile
kanatmayan ve kimsenin hak ve hukukuna en ufak
tecavüzde bulunmayan Cemaleddin Hoca ile beraber
olup ona yardæmcæ olmak mædær, yoksa kemalcælardan
yana olup Anadolu insanænæn bir an önce yækælæñænæ
hæzlandæræp tamamlamak mædær? Bu sualin cevabænæ ilim
ve hukuk ehlinden sormaktayæz!..
Sözü, tarihî iki ñahsiyet ile bitirelim:
Bunlardan biri Bismarck diåeri de Necañi. Bunlardan
biri ilmî arañtærma yapmadan konuñmamæñ, gerçekleri
gördükten sonra da susmamæñtær ve bu iki vasfiyle
gelecek nesillere örnek olmuñtur. Æñte bu, Alman devlet
adamæ Bismarck’tær! ñöyle diyordu:
„Ben dünyadaki dinî eserleri tetkik ettim,
hiçbirinde, deåil ki bir milletin, bir ailenin bile
huzurunu saålamaktan uzak gördüm! Fakat
Muhammedîler’in kitabæ müstesna! Zira ben,
Kur’an’æ tetkik ettim her kelimesinde büyük
hakikatlar gördüm! Ya Muhammed! Sana muasær
bir vücud olmadæåæmdan dolayæ müteessirim! Fakat
huzurunda hürmetle eåilirim!..“
Necañi:
Hz. Muhammed (s.a.v.) Peygamber olarak gelmiñti.
Mekke insanæna gelen ayetleri tebliå ediyordu.
Hususiyle Tevhid’den ve Tevhid akidesinden söz
ediyor, insanlaræ kula kul olmaktan, puta kul olmaktan
kurtarmaya çalæñæyordu.
Onun tebliåatæ ve Allah’æn hidayeti neticesinde bir

cemaat teñekkül etmiñti. Fakat gelin görün ki, bu bir
avuç müslümana müñriklerin yapmadæklaræ kalmadæ.
Æñkencenin her türlüsünü denemiñlerdi ve bütün
güçleriyle Tevhid hareketini durdurmaya çalæñæyorlardæ.
Günden güne ñiddet bulan ve mukabilinde kaba
kuvvete bañvurmalaræna da müsaade edilmeyen bu
insanlar, peygamberlerine müracaat ediyor, ondan
aldæklaræ iñaretle Habeñistan’a iltica ediyorlardæ. Bunun
haberini alan Mekke müñrikleri, hatæræ sayælær kiñileri
büyük büyük hediyelerle Habeñistan kralæna ve aynæ
zamanda Hz. Æsa’ya ve Æncil’e inanan Necañi’ye
gönderdiler. Ve bunlar vasætasiyle, siyer kitaplarænda
kaydedildiåi gibi, müslümanlaræ karaladækça karaladælar;
o yolda her türlü yalan ve iftiralar yapmaktan
çekinmediler. Ve kendisine sæåænanlaræ geri çevirmesini
kraldan istediler. Fakat Necañi, bütün bu æsrarlaræna
raåmen, gelenleri onlara teslim etmedi ve „Ben onlaræ
da dinlemeden size teslim edemem!“ dedi!..
Necañi, Mekke’den gelen müslümanlaræ huzuruna
alær ve onlaræ iyice dinledikten sonra, götürmek üzere
gelen kiñilere dönerek, „Ben bunlaræ sizlere teslim
edemem; bunlar hiç de sizin dediåiniz cinsten
deåildir; bunlar temiz insanlardær, dinlerininin
icablarænæ rahatça yerine getirmek üzere benim
ülkeme gelmiñlerdir; binaenaleyh, ben bu
müslümanlaræ size asla teslim edemem, geldiåiniz
yere dönün, sizin hediyeleriniz de bana lazæm
deåil...“ demiñ. Arkasændan müslümanlara dönerek
haydi siz de benim memleketimde rahatça ve huzur
içinde dinî vecibelerinizi yapmaya devam edin
demiñti!..
Kæssadan hisse:
Biz de Alman milletine ve onun idarecilerine
sesleniyor ve diyoruz ki: Size yakæñan, dedeleriniz
mesabesinde olan tarihî bu iki ñahsiyyeti takib
etmenizdir. Yoksa yalancælæklaræ, vurgunculuklaræ,
Tansu Çiller’ine varæncaya kadar, adam kayærmalaræ,
televizyon ekranlarænda ve bütün dünyanæn gözleri
önünde ortaya çækan kemalist idarecileri ve onun
vurguncu ve soyguncu basænænæ deåil!
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