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

"Kemalist düzen, münafæklæåæ
ile ayakta duruyor!"
Köln Ulu Cami’de cemaata hitab eden Emîr’ül-Mü’minîn
ve Halifet’ül-Müslimîn, düñünce ve fikir hürriyeti üzerinde
durarak, „Müslümanlar, ilmî tartæñmalarda, baåærmadan,
çaåærmadan konuñmalaræ dinler ve sözlerin güzeli hangisi
ise, Kur’an’a hangisi uygunsa onu dinler ve kabul ederler.
Bir fitneye sebep deåilse biz adamæ konuñtururuz. Hakk
ise kabul ederiz, batæl ise cevabænæ alær!“ dedi. Anætkabir
olayænæ da deåerlendiren Cemaleddin Hocaoålu,
„Anætkabir’deki olay, kemalistlerin ne kadar korkak ve
diktatör olduåunu ortaya koymuñtur!“ dedi.
Konuñmasæna Zümer Suresi’nin 16.-18. ayetlerini
okuyarak bañlayan Emîr’ül-Mü’minîn, zalim ve zulüm
kavramlaræ üzerinde durarak, zulmün çeñitlerini anlattæ.
Zulüm ve adaleti sistem bazænda ele alan Halîfet’ülMüslimîn, dünyadaki sistemleri hak ve batæl olarak ikiye
ayærarak, Æslam’æn dæñændaki sistemlerin batæl ve zulüm
sistemi olduåunu belirrti ve „Æslam vahye dayanær. Vahiy,
Allah tarafændan Hz. Muhammed’e gelen Kur’an’dær.
Dünyada bir çok idare ñekilleri var. Ama bunu iki ñækta ele
almak gerekir. Hakk idaresi, batæl idaresi. Birincisi Ñeriat,
ikincisi demokrasi, kul idaresidir. Bir de diktatör idare
vardær. Bu idare ñekli de bañta bulunanæn her söylediåi
ñeyin kanun olmasædær,“ dedi. Türkiye’deki idarenin ñirk
idaresi olduåunu söyleyen Halîfet’ül-Müslimîn
„Türkiye’deki idare ñirk idaresidir. Çünkü Kur’an’a
dayanmayan ve onu reddeden bir idaredir,“ dedikten sonra
son dönemlerde müslümanlaræn uyanmasæ neticesinde
onlaræ oyalamak, kandærmak için karma bir idarenin
oluñturulmak istendiåine dikkat çekti ve „Bir de karma
idare var. Bir takæm maddeleri ñeriat’tan, bir kæsmænæ
demokrasiden almæñ, karma yapmæñ. Böyle idareler, küfür
ve ñirk idaresidir. Bir necis, temiz suyun içine düñtüåünde
kazanæ pis eder, kullanælmaz hale getirir!“ dedi.
Hürriyet ve hürriyetsizlik üzerinde duran Cemaleddin
Hocaoålu, „Hürriyet, bañkalarænæn hak ve hukuklaræna
tecavüz etmemek kaydæyla serbestlik demektir. Hürriyetin
zæddæ ise istibdatdær. Æstibdat, hukuk ve hudut tanæmamaktær.
Ænsanoålu, hangisinden yana olmalædær? Hangisi fazilet ise
iñte onu olmalæ ve ondan yana olmalædær. Hürriyet
taraftarlaræna hürriyetperver derler. Hürriyetperverler ile
müstebitlerin mücadelesi, genellikle idarecilerle halk
arasænda, bañka bir ifade ile müstekbirlerle mustaz’aflar
arasænda olmuñtur ve olmaktadær. Bu mücadelenin tarihi,
insanlæåæn tarihinden bañlar. Adem (a.s.) ile ñeytan arsænda,
Hz. Æbrahim (a.s.) ile Nemrut arasænda, Hz. Musa (a.s.) ile
Firavun arasænda olmuñtur!“ dedi. Türkiye’de M. Kemal’in
de bir diktatör ve zalim olduåunu söyleyen Cemaleddin
Hocaoålu, konuñmasænæ ñöyle sürdürdü:
„M. Kemal, hürriyeti engellemek için Takrir-i Sükun ve
inkælab kanunlaræ çækarmæñtær. Bu kanunlaræ M. Kemal
tehditle çækartmæñtær. Æñte bu diktatörlüåün bir ifadesidir.
Kemalistler, dünyadaki diåer büyük liderlerin ölmesiyle
rejimleri de, kendileri de gitti ama atamæz gitmedi diye
övünüyorlar. Diktatörler, silahlæ güçle, kanunlaræn

baskæsæyla, ñiddet kanunlaræyla, mahkemeleriyle,
üniversiteleriyle ve devlet terörü ile ayakta durmaktadærlar.
Bu baskælarla Lenin, Mao, Stalin, Tito ayakta kalmæñlardær.
Ölünce resimleri de kendileriyle gitmiñlerdir. Fakat
Selanikli hâlâ ayakta! Niye?
Çünkü onlar münafæk deåildi. Bütün dinlere karñæydælar
veya dinin hepsine karñæydælar. Rusya’da 80 bin kiliseden
10 bini ñu anda ayakta. Camiler hakeza. Din afyondur
dediklerinden dinlere savañ açtælar. M. Kemal kurnaz
davrandæ. Dinin bir kæsmænæ yasakladæ, bir kæsmænæ serbest
bæraktæ. Dinin ukûbat ve muamelât, ahkâm, devlet
bölümlerini kaldærdæ, ibadet ve itikatæn da bir kæsmænæ serbest
bæraktæ. Dikkat edin sadece bir kæsmænæ. Yerine göre Halife
taraftaræ olup, Halife’ye sahib çæktæ. Kemalistler de onu
örnek alæp, „Æbadetinize karæñan mæ var? Allah ile kul
arasæna girilmez,“ gibi sözlerle milleti kandæræyorlar.
Kemal’in yaptæåæ inkælablaræ böylece ayakta tutuyorlar.
Atalarænæn iblisliåi bir müddet devam edebilir. Bu
müslümanlaræn çoåalmasæyla, Æslam’æn hem din, hem
devlet olduåunu anlamalaræyla ve ameli safhaya
dökmeleriyle sona erer. M. Kemal hem müñrikti hem de
münafæktæ. Kemalist düzen, münafæklæåæ ile ayakta duruyor.
Bunun yanænda koruma kanunu var. Kimse onun aleyhinde
bir ñey konuñamaz, yazamaz. Hemen ceza görür. Çünkü
koruma kanunu ile ayakta tutmaya çalæñæyorlar. Koruma
kanunu ve silahlar olmasa bunun kirli çamañærlaræ ortaya
çækacak. Hangi tañæ kaldærsanæz altændan M. Kemal çækæyor.
Fakat Hakk gelmiñtir, Tevhid ehli gelmiñtir. Ömrü kæsa
sürecektir!“
Anætkabir’deki olayæ da deåerlendiren Emîr’ül-Mü’minîn
Cemaleddin Hocaoålu, kemalistlerin söz ve fikir
hürriyetine tahammülleri olmadæåænæ söyleyerek bu mevzu
hakkænda ñunlaræ söyledi:
„Anætkabir’deki olay, bunlaræn ne kadar korkak ve diktatör
olduklarænæ ortaya koymuñtur. Adam Kur’an’a dönün diyor.
Bu sözler onlaræn ahenklerini, zevklerini bozdu. Hâlâ TV
ekranlarændan, basændan silinmedi. Herkesin ve dünyanæn
gözleri önünde adamæn üstüne yürüdüler. Bærakæn adam
konuñsun. Sizde cevab verirsiniz olur biter. Eåer linç
edilseydi en büyük ñehid olurdu. Bu sözü orada söylemek
kolay bir iñ deåildir.“
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