El-Emir ven-Naib Cemaleddin Hocaoålu (Kaplan):

DGM Bañsavcæsæ Nusret Demiral'a Açæk Mektup

KENDÆSÆNÆN ÆDAM KARARINI
KENDÆSÆ VERMÆÑTÆR!..
„Bunlar geçtiåimiz yælæn Nisan ayænda sözde Federe Æslam Devleti’ni kurdular. Ekim ayænda ise bu
devleti ilan ettiler ve hükümet merkezini de
Æstanbul olarak gösterdiler. Kendilerine göre bir
anayasa hazærlamæñlar, kendilerine göre bir
bürokrat takæmæ ve bir askerî kanat kurmuñlar.
Bunlar hep illegal örgütlerin çalæñmalaræ.“ (Nusret
Demiral)
Anlatældæåæna göre; Firavun evinde, biri içeri girer ve
sorar: „Benim bir kölem var. Onu büyüttüm-besledim!
Ñimdi bana: „Ñimdiye kadar ben köle, sen efendi idin;
bundan sonra da sen köle ben efendi olacaåæm!“ diye
iddia ediyor! Bunun cezasæ nedir? diye sorar!.. Firavun
cevap veriyor ve diyor ki, „Onun cezasæ suda
boåulmaktær!..“ Verilen cevap bu!..
Gel zaman git zaman, Firavun ordusuyla beraber
Hz. Musa’yæ ve onun mahiyyetini takib ediyor. Ælahî
vahye dayanan Hz. Musa, asasiyle denize vurur,
deniz yarælær ve yol verir. Açælan bu yoldan yürüyen
Musa Peygamber ve beraberindekiler, karñæ taraftan
karaya çæktæåæ bir særada Firavun ile ordusu da tam
denize girmiñ bulunur. Æñte, bu esnada, vaktiyle
kölesinin kendisine isyan ettiåinin cezasænæ soran ve
mahkumiyyet kararæna dair Firavun’a, kendi el
yazæsæyla yazdærdæåæ, altæna imza koydurduåu adam
orada peyda olur, ölüm fermanænæ Firavun’un eline verir
ve ñöyle der:
„... Rabb’ülâlemin seni yarattæ, büyütüp besledi,
ñimdi sen O’nu tanæmadæn da kendini „Rabb“ ilan
ettin! Ve bu suretle kendi idamænæn fermanænæ
kendin hazærladæn, altæna da kendi imzanæ attæn! Ve
iñte ñu saat, verdiåin ölüm fermanænæn infaz
zamanædær. Ætiraz da edemezsin! Çünkü, ölüm
kararænæ kendin verdin!..“
Tarih tekerrürden ibaret:
Dün Firavun, bugün de DGM savcæsæ Nusret Demiral!
Arada sadece bir zaman farkæ! Firavun, kendi eliyle
ölüm fermanænæ kendi hazærladæåæ gibi, Demiral de kendi
ölüm fermanænæ kendi eliyle vermiñtir. Ancak bu, særadan
bir ölüm deåil, ñeytanlañma, kâfirleñme, zændæklañma,
mel’unlañma, mürtedleñme, Allah’æn gazab ve lanetine
uårama, ebedî cehennemi boylama ñeklinde bir ölümle
öldürülmedir.
Evet tarih tekerrürden ibarettir:
Kur’an’da Hakk-batæl mücadelesinin örnekleri çoktur.
Hz. Musa ve Firavun mücadelesi bunlardan sadece

bir tanesidir. Yukaræda bu mücadelenin akæbetini gördük.
Bir de bu mücadelenin nasæl bañladæåænæ ve hangi
safhalardan geçtiåini görelim ve bu hususu Kur’an
ayetlerinden dinleyelim:
„Onlardan sonra Musa’yæ ayetlerimizle Firavun’a
ve onun ileri gelen adamlaræna gönderdik.
Ayetlerimize zulüm ettiler; fakat bak;
bozguncularæn sonu nasæl oldu! Musa dedi ki: „Ey
Firavun, ben âlemlerin Rabb’i tarafændan
gönderilmiñ bir elçiyim. Allah’a karñæ haktan
bañkasænæ söylememek bana düñen bir borçtur.
Size Rabb’inizden beyyineler getirdim. Artæk
Æsrailoåullarænæ benimle gönder!“ (Araf, 103-105)
Æñte mücadele böyle bañladæ. Devamæ, ayetlerden
takib edilebilir. Fakat biz özet olarak vereceåiz:
Æstek üzerine Hz. Musa iki beyyine gösterdi. Fakat;
Musa Aleyhisselam, bu beyyineler karñæsænda kabul
ve tasdik edilmesi gerekirken sihirbazlækla itham edildi.
Gayesinin ise, sakinlerini, yer ve yurtlarændan çækaræp
kendilerinin o topraklara sahip olmasæ, iddia edildi.
Çare:
Kuvvetli sihirbazlaræ çaåæræp millet önünde onun iñini
bitirip maålup etmek ve sahtekârlæåænæ ortaya
koymaktær.
Yaræñ bañladæ: Sihirbazlar, deve yükleri alet ve
edevatlarænæ sergileyip maharetlerini gösterdiler. Hz.
Musa ise, ilahî emir üzerine elindeki asayæ yere attæ,
yælan ñeklini alan asa ne yaptæ? Sihirbazlaræn
sergiledikleri sihir malzemelerini toplayæp yuttu.
Æman etme: Bunu gören sihirbazlar, Musa’næn haklæ
olduåuna kanaat getirip secdeye kapandælar ve ñöyle
dediler: „Alemlerin Rabb’ine, yani Musa ile Harun’un
Rabb’ine iman ettik!“ dediler ve bu suretle Firavun’u
reddedip Musa’yæ kabul ettiler.
Tehditler bañladæ:
Firavun ñöyle dedi, „... Nasæl olur da benden izinsiz
siz Musa’ya iman edersiniz? Çaprazlama el ve
ayaklarænæzæ kesecek, sizi asacaåæm. Sihirbazlar:
„Biz zaten Rabb’imize döneceåiz,“ dediler ve ilave
ettiler: Bizim suçumuz ne? Rabb’imize iman etmekten
bañka bir ñey mi yaptæk? Bu suç mudur? Ve bu, bizim
hakkæmæz deåil midir? Ænsanlæk hakkænæ kullanan bir
kimseye ceza vermek zalimliåin, kâfirliåin ta kendisi
deåil midir? Ve böyle bir zalim, bir milletin bañænda nasæl
bulunur?..“ demek suretiyle o azælæ kâfire, imandan
doåan bir cesaretle gereken dersi vermiñ oldular...
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Esasen baskæ ve tecziye yoluna gitme ve bu babda
tehditler færlatma cahillerin, acizlerin, vahñilerin iñidir.
Yoksa haklæ olan medenî bir insan, münazaralar tertib
eder ve bu suretle haklæ olduåunu ortaya koyar!..
Tarih tekerrürden ibarettir:
Yirminci asræn Firavun’u, diktatör ve teröristi Kör
Kemal’in put kanunlaræna göre yetiñen terörist Demiral
da ne yaptæ? Ñirk meclisinin yaptæåæ, kâfir terör
yasasæna dayanarak Allah’a gerçek manada inanan
ve Allah’æn Ñeriat nizamænæ, Kur ’an nizamænæ
Muhammed ümmetinin hayatæna hâkim kælmak isteyen
ve o yolda her türlü fedakârlæåæ göze alan bir kimseyi
takdir ve tebrik etmeniz gerekirken, bilakis onu
cezalandærmaya kalkæñmanæz, sizin ne mal
olduåunuzu, nasæl bir Æslam ve Kur’an düñmanæ
olduåunuzu göstermez mi? Ve netice itibariyle sizin
ekfer-i küferadan olup dininizin de nikâhænæzæn da
olmadæåænæ, dolayæsæyle mürted olup kestiåiniz hayvanæn
dahi yenmiyeceåini ve neticede öldüåünüzde de
cenazenizin kælænamæyacaåænæ ve kældærælamæyacaåænæ
bilmeniz gerekmektedir.
Suçlu kim?
Siz mi yoksa Cemaleddin Hoca’mæ? Ñimdi buna
bakalæm: Cemaleddin Hoca ne yapmæñ ve ne
söylemiñ? Æñte Hoca’næn iñlediåi ve söylediåi suçlaræ
(!) bir særalayalæm:
1- Demiñ ki, mülk Allah’ændær. Allah’æn mülkünde ancak
Allah’æn sözü geçer. Hayær diyebilir misiniz?
2- Tüm insanlar, hususiyle müslümanlar Allah’æn
kullarædær. Allah’æn kullarænæn idaresi yine Allah’a aittir.
Hayær diyebilir misiniz?
3- Ñeriat Æslam’dær. Ñeriat’æ kaldærmak ise Æslam’æ
kaldærmak demektir. Hayær diyebilir misiniz?
4- Æslam’æ kaldærmak demek, Kur’an’æ kaldærmak
demektir. Hayær diyebilir misiniz?
5- Kur’an’æn bir ayetini bile kaldærmak kâfirliktir. Hayær
diyebilir misiniz?
6- M. Kemal Ñeriat’æ kaldærmæñ, onun yerine küfrün
ve kâfirin kanunlarænæ getirmiñtir. Dolayæsæyla küfre
düñmüñ ve kâfir olmuñtur. Hayær diyebilir misiniz?
7- Onun yolunda ve izinde giden sizin gibi kemalistler
de küfre gitmiñ ve kâfir olmuñlardær. Hayær diyebilir
misiniz?
8- Müslüman ana ve babadan doåanlar, Ñeriat’æn bir
hükmünü kaldærsa dahi küfre gitmiñ ve kâfir olmuñtur
ve dolayæsæyle mürteddir. Hayær diyebilir misiniz?
9- Mürtedin ise; ne dini kalmæñtær ne de imanæ ve ne
de nikâhæ! Hayær diyebilir misiniz?
10- Mürtedlerin hükmü ise, Ñeriat mahkemesinde
yargælandæktan sonra öldürülmedir. Hayær diyebilir
misiniz?
11- Mürtedlerin ise ne namazlaræ kælænær ve ne de
müslümanlaræn mezarlæåæna defnedilir; köpek lañesi gibi
bir çukura atælær. Hayær diyebilir misiniz?
12- Hoca’næn bu söyledikleri Ñeriat’æn ve Kur’an’æn birer
hükmüdür. Dolayæsæyle her müslümanæn inanmasæ
lazæmdær. Hayær diyebilir misiniz?

13- Hoca’næn bütün bunlaræ söylemesi ve yazmasæ
haktær ve vazifesidir. Hayær diyebilir misiniz?
14- O halde tutuklanmasæ, idam edilmesi gereken biri
varsa o da DGM’nin bañsavcæsæ Nusret Demiral’dær.
Hayær diyebilir misiniz?
Ve netice:
Musa Peygamber ve ona tabi olanlar kazandæ,
Firavun ve arkasændan gidenler ise kaybettiler. Kur’an
ñöyle der:
„Musa, kavmine: ‘Allah’tan yardæm isteyin ve
sabredin’ dedi. Zira yeryüzü Allah’ændær; onu
kullarændan dilediåine verir. Akæbet mütte-kilerindir.
„(Ya Musa!) Sen bize gelmezden önce de geldikten
sonra da bize iñkence edildi,“ dediler. Musa dedi:
„Umulur ki, Rabb’iniz düñmanlarænæzæ yok eder de
onlaræn yerine sizi yeryüzüne hâkim kælar ve ondan
sonra sizin nasæl hareket edeceåinize bakar.“ (Araf,
28-29)
„Bunlar, kitabæn apaçæk ayetleridir. Ænanan bir
kavim için Musa ile Firavun’un haberlerinden bir
parçayæ hak olarak sana okuyacaåæz. Firavun o
yerde ululandæ (zorbalæåa kalktæ), halkænæ çeñitli
gruplara böldü. Onlardan bir zümreyi zayæflatæyor;
oåullarænæ kesiyor, kadænlarænæ saå bærakæyordu.
Çünkü o, bozgunculardan idi. Biz de istiyorduk
ki, o yerde zayæf addedilenlere lütfedelim, onlaræ
önderler yapalæm, onlaræ (düñmanlarænæn mülküne)
mirasçæ kælalæm. Ve onlara o yerde iktidar verelim,
(hükümet yapalæm). Ve Firavun’a ve Haman’a ve
onlaræn ordularæna onlardan korktuklaræ ñeyi
kendilerine gösterelim (bañlaræna getirelim)...“
(Kasas, 2-6)
Æñte; yukaræda dediåimiz gibi, Musa Aleyhisselam
kazandæ, Firavun kaybetti! Hem de iki âlemi!..
Tarih tekerrürden ibarettir:
Biz de bu ve benzeri ayetlerin æñæåæ altænda biliyor ve
inanæyoruz ki, bizim gibi „Tevhid“ ehli müslümanlar
kazanæp devlet olacak, sizin gibi putçular da yækælæp
gidecektir! Bunda ñüpheniz olmasæn!..
Tebliå ve tavsiyelerimiz:
Yine de biz, hâlisane diyoruz ki, ecel gelip çatmadan
kör ñeytanæn yolunu terk etmek suretiyle tevbekâr olup
„Tevhid“ ehline katælænæz!..
Eki: Müslüman ve Terör Yasasæ
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