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

ÆSLAMÎ BÆR TEBLÆÅ
VE UMUMÎ BÆR DAVET
„Kim beni anmaktan (ve kitabæmdan) yüz
çevirirse, ñüphesiz ki onun için dar bir geçim
vardær. Kæyamet gününde onu kör olarak
hasrederiz.“ (Taha, 124)
Ælâhî kanunun bir gereåi: Allah yanlæñ gidenleri
uyarmak üzere dünyevî cezalar verir. Æñte ayet-i
kerime’ler:
„Belki (doåru yola) dönerler diye onlara, o en
büyük azaptan önce (cehennem azabændan) önce
yakæn azaptan (dünyadaki esaret, ölüm, fitne,
aelæk gibi felaketlerden, karæñæklæklardan)
taddæracaåæz.“ (Secde, 21)
„Æñte biz böylece zalimlerin bazæsænæ bazæsæna,
kazanmakta olduklaræ ñeyler (günahlar) sebebiyle
musallat ederiz.“ (En’am, 129)
EY ANADOLU SAKÆNLERÆ!
Memleket maddeten de mânen de tehlikeli günler
yañamaktadær; iktisaden çöktüåü gibi mânen de
çökmüñtür. Siyasî ve idarî yönden de çökmüñtür.
Millet evladæ kamplara bölünmüñtür. Her kafadan bir
ses gelmekte, yer yer birbirini kurñunlamaktadær...
Düñünün bir altmæñ bir öncesini? Düñünün bir 12 Eylül
öncesini ve sonrasænæ? Birbirini kurñunlamalar,
tutuklamalar ve hapishaneler!.. Mâlum: Tutuklularæn
ve mahkûm edilenlerin sayæsæ kærk bini añkæn! Bir nice
öldürülenleri hesaba kattæåænæz takdirde bu kadar bir
gencin katil oluñu, hayatlarænæ kaybediñi, elli bin anne
ve babanæn gözyañæ dökmesi, bunca çocuåun yetim,
bunca hanæmæn dul kalmasæna sebep olmadæ mæ? Hem
de bir hiç uåruna!.. Bugünlerde de aynæ durum
kendini göstermiyor mu? Yeni nesil ve asker birbirini
kurñunluyor, millet de iki ateñ arasænda!.. Yazæk deåil
mi millet evladæna, günah deåil mi Ümmet-i
Muhammed’e!.. Düñünün bir kere: Bu millet ne idi, ne
hale geldi?!. Kur’an’æn sesini duyurmak, Æslam’æn
nurunu götürmek, insanca yañamalarænæ saålamak
üzere, Tuna boylarænda at oynatan, Viyana kapælarænæ
zorlayan ve nihayet dünyanæn üç mühim kætasænda
hükümran olan bu millet, bugün ne hale gelmiñ?!.
Düñmanca gruplara ayrælmæñtær; birbirinin evini basæyor,
birbirini kaçæræyor veya birbirini kurñunluyor!.. Bu
gidiñin ucunda dünyada uçurum, ahirette ise
cehennem vardær!..
Sebep de yine mâlum: Kur’an’dan yüz çevirilmesi;
devletten ve devlet yönetiminden kaldærælmasæ, yerine
ithal malæ yabancæ kanunlaræn getirilmesi ve bunlaræn
insanæmæzæn madde ve ruh yapæsæna uymamasædær.
Ænsanæmæz müslümandær, müslüman bir millettir.
Kendisinin örf ve adetinin özelliåi vardær; kendisine
mahsus nizamæ vardær, hukuku vardær, Ñeriat’æ vardær,
Kur’an’æ vardær ve bütün bunlara inancæ vardær, hürmet
ve saygæsæ vardær. Ferdî ve aile hayatænæn, mahkeme
ve mektep hayatænæn, basæn ve yayæn hayatænæn, devlet
ve siyaset hayatænæn inandæåæ ve saygæ duyduåu ñer’î

sistem ve nizama göre tanzim ve tatbik edilmesi onun
hem arzusudur hem de hakkædær.
Ey idareciler!
Elli-altmæñ yællæk bir tecrübe ile sabit oldu ki, yapælan
inkilablar ve getirilen yönetim sistemi iñe yaramadæ;
birliåin yerini tefrika, dostluåun yerini düñmanlæk,
kalkænmanæn yerini gerileme, yükselmenin yerini
küçülme, güvenin yerini güvensizlik ve nihayet
yardæmlañmanæn yerini kurñunlama aldæ!..
Bu mudur yeniliklerin getirdiåi? Bu mudur
inkilablaræn getirdiåi? Bu mudur muasær medeniyet
seviyesine yükselme? Bu mudur „Yurtta sulh, cihanda
sulh!“ teraneleri?!. Millet borçtan batmæñ! Her sene
faiz ödemekle meñgul!.. Açælan yara, verilen zarar
sadece bu kadar mæ? Hayær! Üstelik; meyhane ve
kerhanelerin birbirini takib etmesi, millet evladænæ
sarhoñ hale getirdi, namazsæz hale getirdi ve aileleri
huzursuz etti!.. Bununla da kalmadæ; Namaz
kælmayanlaræn, oruç tutmayanlaræn, zekât ve hac
farizesini yerine getirmeyenlerin sayæsæ az deåildir!
Komünistler; Elli-altmæñ senelik denemeden sonra,
komünizmin iñe yaramadæåænæ görünce komünist
atalarænæn nâm ve ñanlarænæ kitaplardan, heykellerini
meydanlardan kaldærdæklaræ halde hâlâ siz, atanæzæn
batæl sisteminin arkasændan daha ne kadar
gideceksiniz?!. Ñurasænæ çok iyi bilin ki, Berlin duvarlaræ
yækældæ! Kemalist sistem de er-geç yækælacaktær. Çünkü
Kur’an ñöyle der: „De ki: Hakk geldi, artæk batæl
yækældæ!..“ (Æsra, 81)
Ñeriat’æ kaldæran, Kur’an’æ susturan, ibadet ve taatænæ
terkeden, helal ve haram hükümlerini ayaklar altæna
alan ve bütün bunlara sebebiyet veren bir putun (M.
Kemal’in) arkasænda giden bir millete Allah yardæm
eder mi? Etmez! Üstelik onlaræ ve idarecilerini her
yönden dar boåazlara sokar, her yönden onlaræ
alçaltæp ve küçültür, il ve âleme karñæ onlaræ rezil ve
kepaze eder ve nihayet onlaræ dünyada da ukbada da
hüsrana uåratær!..
EY MÆLLET!
Æslam Dini aynæ zamanda bir Ñeriat’tær, bir dünya
nizamædær, bir devlet kanunudur ve bir anayasadær.
Bunun dæñændaki kanun ve sistemler cahil cühelanæn
heva ve heveslerinden bañka bir ñey deåildir. Æñte
Kur’an:
„Sonra (Resulü’m) seni de din emrinden bir
Ñeriat üzerine (me’mur) ettik. O halde sen ona uy,
bilmezlerin heva ve heveslerine uyma!’’ (Casiye,
18)
Allah, gönderdiåi ve indirdiåi hudut ve kanunlaræ
tanæmayæp kendi kafalaræna göre kanun yapanlaræ tekfir
ediyor ve küçültücü azapla onlaræ cezalandæracaåænæ
bildiriyor. Æñte ayet: „Muhakkak ki, Allah’a ve
Peygamber’ine karñæ hudut (kanun koyma)
yaræñæna kalkmakta olanlar, kendilerinden
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öncekilerin uåradæklaræ zillet gibi zillete
zaman, münafæklaræn senden büsbütün
uåratælmæñlardær. Halbuki biz, (kanunlaræmæzæ beyan
uzaklañtæklarænæ görürsün.“ (Nisa, 61)
eden) açæk açæk ayetlerimizi indirmiñizdir. Bunlaræ
„(...) Ey mü’minler: Hepiniz Allah’a tevbe ediniz
inkâr eden kâfirlere horlayæcæ azap vardær.“
(ve emirlerini yerine getiriniz). Tâ ki, kurtuluña
(Mücadele, 5)
eresiniz.“ (Nur, 31)
Allah’æn indirdiåi ve gönderdiåi kanunlaræ tanæmayæp
„Bu (Kur’an), insanlara bir açæklama, (Allah’tan)
kendi kafalaræna göre hudut çizme yaræñæna
korkanlara bir yol gösterme ve bir öåüttür.“ (Âl-i
kalkæñanlaræ hiçbir mü’min, akrabalaræ olsalar dahi,
Æmran, 137)
sevemez, seviñemez. Zira imanlaræ buna müsaade
Ve iñte biz, bu gerçekleri parti bañkanlaræna ve
etmez. Onlarla seviñirse, din de gider, iman da
partilerine, hükümet erkânæna, üniversite hocalaræna
gider!.. Æñte ayet:
ve talebelerine, ordu mensuplaræna ve pañalaræna, vali
„Allah’a ve ahiret gününe iman eden hiçbir
ve kaymakamlara, müdirân ve öåretmenlere,
kavmin, Allah ve Resulü’nün hükümlerine karñæ
Diyanet’in hoca ve cemaatlerine, patron ve iñçilerine,
gelen (ve beyenmiyen), kimse-lerle dostluk
tüm kuruluñ ve liderlerine ve nihayet köy ve
ettiklerini bulamazsæn
sakinlerine tebliå ediyor ve
(onlaræ sevip sayamazlar).
diyoruz ki, gerçek manada
Ñeriat’æ kaldæran, Kur’an’æ
Æsterse onlar babalaræ
Allah’a kul, Peygamber’e
susturan, ibadet ve taatænæ
veya oåullaræ veya karümmet olun! Kur’an’a,
deñleri veya soylaræ olÑeriat’a dönün!.. Dönün de
terkeden, helal ve haram
sunlar!..“ (Mücadele, 22)
Æslam devlet olsun, ümmet
Hüküm ve hâkimiyyet
hükümlerini ayaklar altæna alan ve millet evladæ kurtulsun!..
ancak Allah’a aittir. O’ndan
EY ÜMMET-Æ
ve bütün bunlara sebebiyet
bañkasæ, ister fert olsun
MUHAMMED!
ister topluluk olsun, kanun
Bir taraftan lanete
veren bir putun (M. Kemal’in) uåramamak,
koyma yetkisine sahip
bir taraftan
deåildir. Çünkü kanuna
arkasænda giden bir millete Al- da ñeref ve mükâfata nail
uyma ibadet etme
olmak için bu bir tebliådir.
lah yardæm eder mi? Etmez!
cümlesindendir. Yani bir
Kur’an ñöyle der:
kimse hangi kanuna
„Ey Resulüm!
Üstelik onlaræ ve idarecilerini
uyarsa, o kanun
Rabb’inden sana
her yönden dar boåazlara
koyucusuna kul olmuñtur.
indirileni tebliå et. Eåer
Æñte Kur’an’æn ayeti:
(bunu) yapmazsan,
sokar, her yönden onlaræ
„Siz, onun dæñænda
O’nun elçiliåini yerine
kendinizin ve atalarænæzæn
alçaltæp ve küçültür, il ve âleme getirmemiñ olursun...“
takmæñ olduåu (boñ)
(Maide, 67)
karñæ onlaræ rezil ve kepaze eder „O kimseler ki, Allah’æn
isimlerden bañkasæna
tapmæyorsunuz. Allah
tebliå
ve nihayet onlaræ dünyada da gönderdiklerini
onlara hiçbir delil
ederler, Allah’tan
indirmemiñtir. Hüküm (ve
ukbada da hüsrana uåratær!.. korkarlar ve O’ndan
hâkimiyyet) ancak
bañka hiçbir kimseden
Allah’ændær. O, kendisinden bañkasæna ibadet
korkmazlar. Hesap görücü olarak da Allah yeter.“
etmemenizi emretmiñtir. Dosdoåru din iñte budur.
(Ahzab, 39)
Fakat insanlaræn çoåu bilmezler.“ (Yusuf, 40)
„Hakikat ñu ki, delillerden indirdiåimiz ve doåru
EY MÆLLET EVLADI!
yolu, biz kitapta insanlara açækca bildirdikten
Kurtuluñun tek bir yolu vardær. O da Kur’an’æn beyani
sonra gizleyenler var ya, iñte onlara Allah lanet
vechiyle milletçe: Amir ve memurlariyle, hoca ve
eder ve lanet edebilenler de lanet eder. Ancak
talebeleriyle, öåretim üyeleri ve pañalariyle elhasæl
tevbe edenler, düzeltenler ve gizlemiñ olduklaræ
devlet reislerinden köydeki çobana kadar tevbekâr
(hakikatlaræ) açæk açæk beyan edenler var ya, iñte
olmalæ, Allah’a dönmeli; Allah’æn Kitab’æna, Allah’æn
onlaræn tevbelerini kabul ederim. Zira ben
Ñeriat’æna dönmeli, anayasa Kur’an, devlet Æslam
tevbeleri çok kabul ediciyim.’’ (Bakara, 159-160)
olmalædær...
Tebliå ve davet bizden, tevfik ve hidayet
Æñte kurtuluñun yolu budur, kardeñliåin yolu budur,
Cenab-æ Hakk’tan!
saygæ ve sevginin yolu budur elhasæl dünya ve ahiret
Cemaleddin Hocaålu (Kaplan) -Rh.a.saadetinin yolu budur!..
Æñte Kur’an ayetleri:
Emîr'ül-Mü'minîn ve Halîfet'ül-Müslimîn
„(Ey mü’minler!) Hep birlikte Allah’æn ipine sarælæn ve (bölünüp) parçalanmayæn!“ (Âl-i Æmran, 103)
„(Ey Resulü’m! De ki:) O halde Allah’a (doåru)
Hilâfet Devleti
kaçæn (O’na itaata koñun)! Çünkü ben O’nun
Neusser Str. 418, 50733 Köln, Almanya
tarafændan gönderilmiñ apaçæk bir uyaræcæyæm.
Tlf.: +49/(0)221/976553-0 Faks: +49/(0)221/976553-6
Allah’æn yanæna bañka hiçbir ilâhæ katmayæn!
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