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

KORKUNÇ BÆR OYUN!..
Birilerinin saldæræñæ, birilerinin kandæræñæ neticesinde Tübingen
Camii’nde 12 Ñubat 1994’e tekabül eden 2 Ramazan 1414
tarihinde, bölge mesulleri, ilim kaçkænæ M. Aådañ ile Abdurrahman
da davet edilerek merkeze verilmek üzere bir ültimaton
hazærlanarak ve oldu-bittiye getirilerek mesullerin imzalaræ
alænmæñtær.
Gayeleri:
Ümmet-i Muhammed’in son sayæsænda; „Gayeleri Malî
Kaynaklaræ Kurutmak!..“ bañlæåæ altændaki yazæda da ifade edildiåi
gibi, hedef, bu hareketi bölmek, parçalamak ve durdurmaktær. Bu
hedefe varabilmek için on bir sene içinde içten ve dæñtan çeñitli
senaryolar hazærlandæ ve çeñitli oyunlar sergilendi. Ve bu oyunlar
karñæsænda „Elhamdülillah“ mücahid, muttaki, Allah askerleri ve
erleri sarsælmadæ ve eåilmedi ve içine kurt düñmüñ olanlar ise
belinden kærældæ veya kökünden devrildi. Ve bu suretle Æslam
cemaatleri elendi ve ayæklandæ; insanæmæz kurtlu, çürük, ñüpheci,
maddeperest, korkak, ilim kaçkænæ, iki yüzlü, parti ile iñbirliåi yapan,
bey’atsæz kiñilerden direktif ve tâlimat alan ve nihayet senelik
vergisini vermemiñ, zihniyetli yanar ve dönerlerden kurtulmuñ
oldu. Teñkilat olarak Rabb’imize ne kadar ñükretsek yine de
azdær!..
Ñöyle ki:
1- Kurtlanmæñ olmalaræ:
Elhamdülillah, cemaatæmæz yolunu-yöresini bulmuñ, hedefini
tesbit etmiñ, bu hedefe doåru huzur içinde ve emin adæmlarla
yürümektedir. Nihaî hedefi ise, Allah’æn ræzasæ ve cenneti!..
Yürekten inanan bir insan, bañændaki idareciler, Polat’lar da olsa,
Hayri’ler de olsa, Ali Osman’lar da olsa böylelerini dinlememiñtir
ve dinlemeyecektir. Çünkü, biliyorlar ki, hak yoldadær ve hakkæn
yolundadærlar. Davasæ da haktær, metodu da haktær. Gayesi de haktær.
Verdiåi fetvalarda haktær ve isabetlidir. Zira kardeñlerimiz iz’an
sahibidiri, firaset sahibidir, hakla batælæ ayært edebilecek iman ve
kabiliyete sahiptir. Binaenaleyh, particilerin, kemalistlerin
avukatlæåænæ yapanlar, bölge emirleri de olsa, akrabalaræ da olsa
karñæ çækar ve onlaræ reddeder ve onlaræn arkasændan gitmezler,
çünkü bilir ve inanærlar ki hak bir tanedir. O da baålæ bulunduklaræ
Cemaleddin Hoca’næn Emirliåini yaptæåæ harekettir. Kemalistler
olsun, particiler olsun hareketin içinde olup da onlaræn
avukatlæåænæ yapan adamlar çækartæp Hoca’næn verdiåi fetvalaræ
bozmaya çalæñan, ayræca Kar-Bir ticaretini kurutup, meydanæn
kendilerine terk edilmesini isteyenler ve bu yolda emellerine
ulañmak için, Latif’ler gibi saldærgan, Ali Osman’lar gibi
kandæranlaræn arkasændan gitmiyeceklerdir. Neden? Çünkü
bilmektedirler ki, bir kasærga geldiåinde kurtlanmæñ aåaçlar gibi
ya belinden kærælacaklar ya da kökünden devrileceklerdir. Tæpki
Mi’rac sabahæ devrilenler veya Uhud yolunda dökülen münafæklar
gibi!..
2- Bunlaræn maddeci ve mideci oluñlaræ:
Bunlar, Æslam Devleti’ni ikame ve ñeriat devletini kurma yolunda
deåil, daha fazla para kazanma ve apartmanlaræ dikme
yolundadærlar. Kar-Bir’in hareketi elbette bunlaræn gözüne batacak
ve durdurmaya çeñitli entrikalarla gayret gösterecekler ve hatta
daha önceleri birbirlerine karñæ amansæz düñman iken
Stuttgart’taki Kar-Bir’in faaliyetini durdurmada müñterek
çalæñacak; biri Kar-Bir’den binlerce marklæk mal alæp parasænæ
vermiyecek, biri de damadæ vasætasæ ile Kar-Bir’de, kolay kolay
satælmayan mallaræ dökerek parasænæ peñin alæp götürecektir. Bütün
bunlar belgeleriyle sabittir. Üstelik iki iñbirlikçiden biri, ümmet
malæ olan Kar-Bir’in, Bölge Emir’i olmasæ hasebiyle tavsiye ve
teñvikini yapmasæ lazæm gelirken færsat buldukça bu müesseseyi

karalamakta ve pazarlarænæ iñgal etmektedir. Diåeri ise, yukaræda
da söylendiåi gibi damadæ ve kandærabildiåi gençler vasætasæyla
mal sokmakta ve parasænæ da adamlaræ aracælæåæ ile peñin almakta!
Bunlar yetmiyormuñ gibi sucuklar haramdær, tavuklar haramdær,
etler haramdær ve benzeri yalan ve iftiralar uydurmaktadærlar!
Bütün bunlaræ söylerken, „Bir müddet önce iñin bañænda sen
vardæn hatta kesim yapælærken çekilen resimler arasænda sen de
varsæn!..“ dendiåinde, „Benim resmimi fotomontaj yapmæñlardær,“
diyecek kadar küçülmektedir ve ayræca bu ikincisi kendi
ifadelerine göre izinsiz kurduklaræ ñirkete bey’atsæz kiñileri almæñ
bulunmaktadærlar. Bütün bunlaræn yazælæ belgeleri vardær ve
kendilerine göndermiñiz. Lakin çoåaltæp size göndermemiñlerdir.
Ñunu da bilmelisiniz: Bölgenin Emiri olduåu halde bugüne kadar
senelik aidatænæ (vergisini) vermemiñ, üstelik verenleri de
kösteklemeye çalæñmæñtær.
3- Bunlar ilim kaçkænædær:
Biz, bunlaræn 12 ilmi tahsil edip adam olmalaræ için bantlar, video
kasetleri doldurduk ve Ümmet-i Muhammed Gazetesi’nde
neñriyatænæ yaptæk, yazælar yazdæk ve tavsiyelerde bulunduk. Ve
hatta, „Bañta idarecilerimiz okuyacaklar ve imtihan verecekler!
Æmtihanlarænda bañarælæ olmayanlaræ geri çekip bañarælæ olanlaræ
yerlerine tayin edeceåiz!.. Yolunda yazdæåæmæz yazæ ve hususiyle
son gençlik toplantæsænda yaptæåæm konuñma bardaåæ tañæran son
damla olmuñ, Abdurrahman’laræn, Aådañ’laræn isyan etmelerine
sebebiyyet vermiñtir.
4- Vakæflar meselesi ve uzmanlar:
Ñunu insanæmæz çok iyi bilmelidir ki, vakæflar dernek deåildir,
cemiyet deåildir; „Vakæf“dær. „Dernektir ve cemiyettir“ diye
yaygaralar koparanlar ya kötü niyyetlerinden bunu söylüyorlar
ya da vakfæn tüzüåündeki vakæf kelimesinin parantez içerisindeki
cemiyet kelimesiyle yanlæñ bir tercemeden almæñlardær.
Vakæflaræn satælma meselesi:
Muaræz ve muhalifler bu ifadeyi de saptærmaktadærlar. Ve bu
halleriyle ñeriat’a da iftira etmiñ oluyorlar. Zira bütün fækæh
kitaplaræmæzda „Vakæflar satælær“ maddesi vardær. Ama nasæl satælær
ve ne zaman satælær sualine cevap aramamæñlar! Æñte Hoca’yæ
vurmanæn yolunu bulduk; Hoca vakæflaræ satacakmæñ!.. dersek
tuttururuz, demiñler ama kendi cehaletlerini, kötü niyyetli
olduklarænæ ortaya koymuñlardær. Ve bilememiñler veya bilmek
istememiñler ki, vakæf satælær ama onun ñartlaræ vardær; bir vakæf,
kendisinden beklenilen istifade mümkün olmadæåæ takdirde satælær,
parasæ yine vakæf adæna deåerlendirilir.
Hukuk Uzmanlaræ:
Mezkur ültimatonda yer yer uzmanlardan bahsediliyor! Kim
bunlar? MÆT mi, kemalist mi, partici mi, partilere oy veren ælæmlæ
müslümanlardan mæ? Ya kim?!. Ñayet bunlardan biri ise sözlerine
itibar edilmez. Çünkü bunlar müñriktirler! Ve ñayet bu cemaattan
iseler bunlaræn bey’atlaræ var mæ? Varsa Ali Osman’lara sormak
lazæm: Onlaræ niye Hoca’ya götürüp tanættærmadælar? Söylemesi
lazæm geleni tavsiyelerini niye Hoca’ya yaptærmadænæz da
uzmanlaræn sözlerini ültimatonunuza soktunuz! Ænsaflæ, iyi niyyetli
insanæn yapacaåæ böyle mi olurdu?!. Fakat gaye toplanan
idarecileri kandærmak ve kafalarænæ bozmaktær!..
5- Fetva meselesi:
Ñöyle diyorlar: „Son bazæ fetvalarla Æslam ümmeti nezdinde
yanlæñ anlañælmalar ve infiallar meydana gelmektedir. Bu
ifademizle ñunu talep ediyoruz: Ya dünyadaki hizbullahî âlimler
ile bizi bir araya getirip, bu son verilmiñ fetvalara çözüm
bulunmasæ veya bir heyet oluñturulup Æslam âlemindeki alimlerle
ayræ ayræ görüñülüp siyasî, ilmî ve fækhî bir rapor hazærlatælmalædær.
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Çünkü bir çok iddialar gündeme getiriliyor, cemaatæmæz deåiñik
düñünce ve fikirler karñæsænda ne yapacaåænæ ñañærmæñ
bulunmaktadærlar.
Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) Mekke ve Medine
döneminde eshabæna karñæ çok merhametli davranmæñtær.
Müñriklere karñæ bile kaba ve sertliåin yerine Kur’an ahlakænæn
simgesi olan merhamet ve yumuñaklæk ve baåæñlayæcæ bir davranæñ
meydana koymuñtur.
Fetvalar ve heyetler:
Cevabæmæz:
a) „Fetvalarda yanlæñ anlamalar!..“ deniliyor. Verilen fetvalarda
hususiyle ñirk mevzuundaki fetvada anlañælmayacak ve yanlæñ
olacak bir cihet yoktur; açæktær, nettir ve kesindir. Ñayet kapalæ bir
tarafæ varsa onu da „Hâkimiyyet“ bañlæåæ altændaki seri yazælar ve
bu yazælaræn meydana getirdiåi 5. Beyyine açæklamaktadær.
b) Fetvanæn serti ve yumuñaklæåæ olmaz; aslæna uygun olup
olmamasæ aranær, hak veya batæl olup olmamasæ aranær. Ñayet
aslæna uygun ise, insanlar üzerinde infial uyandærmasæ veya
hoñuna gitmesi aranmaz!.. Elhasæl fetvada da ölçü haktær, yoksa
insanlaræn hoñlaræna gitmesi ve sayælarænæn çoåalmasæ deåildir.
c) Æslam ve Æslamî fetvalaræn özeli ve geneli diye bir ñey yoktur,
zaman ve zemine göresi de yoktur. Bugün birbirine karñæ iki sistem
vardær; ñeriat ve demokrasi! Müslüman ya ñeriat’tan yana olur,
Tevhid ehli olur ya da demokrasiden ve onun vazgeçilmez
unsuru olan partiden yana olur, müñrik olur. Mesele bu kadar
açæktær. Demagoji yapæp muvahhidlerin kafasænæ bozmanæn bir alemi
yoktur.
d) Yakænda 5. Beyyine baskædan çækacaktær. Hep „Hâkimiyyet“
ismi altænda 14 sayæ civarænda, 50 küsür sayfadan ibaret, delili
mesnedi yanæ bañænda! Verilen ñirk fetvasænæ bozacak yoktur! Diåer
yüzlerce fetvayæ bozanlar çækmadæåæ gibi bu da öyledir!..
e) Ve netice:
Sur duvarænæn bir saåæ vardær ki, ñeriat ve ñeriat’a inanmæñ olanlar
bu tarafda; Bir de sol tarafæ vardær ki, ñeriat’æn dæñændaki bütün
sistemler ve sahipleri sol taraftadær! Hoca’næn fetvalarænæ
arañtærmaya kalkanlar, hâlâ yerlerini ve hangi tarafta olduklarænæ
tesbit edememiñler mi? Eåer böyle iseler, yani daha henüz
yerlerini bulamamæñlarsa bundan sonra tesbit etmeleri çok zordur.
6- Yeterli bilgiye sahip olma:
Bütün ñuralaræn ve ñura üyelerinin ve mahkeme kadælarænæn tayin
ve tesbiti 12 ilmi tahsile baålædær. Ali Osman’lar da Abdurrahman’lar
da ve Aådañ’lar da, kiminiz bölge emiri, kiminiz de Merkez Ñura
Üyesi olmalaræ olmanæza raåmen kendilerine doldurduåumuz
bu bantlarla 12 ilmi tahsil edip ilminizi ikmal edeceksiniz
dediåimde kiminiz duymadænæz, kiminiz kaçtænæz, kiminiz de
düñman oldunuz!.. Bereket versin hususiyle gençler arasænda
12 ilmi tahsil etmek üzere yer yer çalæñmalar vardær, hatta kadænlar
arasænda gayret gösterenlerin sayæsæ az deåildir. Sizler bu
hanæmlar kadar bile olamadænæz. Çünkü sizlerde hayær yoktur;
herhalde Allah nasib etmemiñtir. Aslænda bir hadisde geçtiåi gibi
böylelerine ilim vermek, hænzærlaræn boynuna mücevherat asmak
demektir! Gereken mahkeme kadælarænæn tayin ve tesbiti yolunda
gençlerin yetiñmesini beklemekteyiz!..
Æhtilal yapma özlemi:
O halinizle bir de ihtilal yapmaya kalkæyorsunuz! Teñkilatæ dinden
ve imandan edeceksiniz; taviz vere vere particilerin seviyesine
düñüp, Amerika’næn istediåi ælæmlæ müslümanlar haline
getireceksiniz! Çünkü, atalaræmæz; „Yaræm hekim candan, yaræm
molla dinden eder!“ diye ne de güzel söylemiñler. Aslænda sizler
çeyrek molla da deåilsiniz. Adam kætlæåændan yerlerinizi almæñtænæz!
Æçinde bulunduåunuz bu halinizi görmüyor da kaba kuvvete
bañvurarak ve uydurduåunuz yalan ve iftiralara dayanarak ihtilal
yapmaya yelteniyor, teñkilat mensubu bey’atlæ müslümanlaræ
idareye Æslam idaresine karñæ, ñeriat idaresine karñæ isyan
ettirmeye dolayæsæyla baåilerin hükmüne girmeye, kiminiz
saldærganlæåænæzla, kiminiz de sinsi sinsi kandærkanlæåænæzla fitne
çækaræyorsunuz! Ve bu yolda korkunç iftiralar aslæ astaræ olmayan
kuyruklu yalanlar, yine aslæ astaræ olmayan çift arabalar tahminlere
dayanarak pahalæ satæn alændæåæ iddia edilen arabalaræ ve daha
benzeri asla esasa dayanmayan karalamalaræ, çamur atmalaræ

ileri sürerek merkez personelini yæpratmak ve insanæmæzæn
gözünden düñürmek isteyerek bir yere varacaåænæzæ sanæyorsanæz
aldanæyorsunuz. Zira bu cemaat bañændaki idarecileri ile birlikte
dostunu-düñmanænæ tanæmæñ, ihlaslæ, salabetli, tavizsiz çalæñanlaræ,
terör havasæ estirerek, tehditler færlatarak daha senelik vergisini
vermeyen maddeci-mideci sadece kendi menfaatænæ düñünen
kiñilerden ayært etme iz’an ve irfanæna sahiptir. Böyle olduåu için
iñin arkasænda karanlæk ellerin ve korkunç emellerin farkæna varær
varmaz bir gün önceki oynanan oyunlara dayanarak
aldatældæåænæn farkæna varmæñ ve verdiåi imzalaræ geri çektiåini
belgelemiñtir. Bunun farkæna daha ilk günden varan teröristler
ölüm tehditi færlatarak imzalaræ geri almanæn devamæna engel
olmuñlardær.
Bütün bunlar bu kabil kimselerin ihanet ve hiyanet içinde
olduklarænæ göstermektedir. Bundan böyle bunlar teñkilat
hakkænda söz sahibi deåillerdir. Zalim olmuñ, fasæk olmuñ ve baåi
olmuñlardær. Hatta bölge emirleri ve bölge gençlik emirlerinin
bey’atlerine sadæk kaldæklarænæ isbat yolunda sizin gibi çok azæ
müstesna baålælæklarænæ yazælaræyla ortaya koymuñlardær. Ve sizlere
de gereken cevabæ ayræca vereceklerdir.
Teñkilat mensubu kardeñlerimize tavsiyelerimiz odur ki, bunlara
kanmæyacaklar ve yüz vermiyeceklerdir. Ve davasæna sahip çækæp
bu kabil kiñileri pek âlâ teñhis ve tesbit etmektedirler.
Not: Sual: 1- Devlet reisinden de hesab sorma caiz midir?
Cevab: La yüs’el olmadæåæna göre, elbette sorulur. Ancak fert
fert sorulur, yani fitneye sebep olmæyacak ñekilde! Çünkü, toplu
halde sual sorma devlete karñæ ayaklanmadær, dolayæsæyle isyandær.
Örnekleri çoktur:
a) Abdullah ibni Sebe’nin (yahudi dönmesinin) tertib ettiåi toplu
halde sual sormasæ Halife Hz. Osman’æn ñehid edilmesine sebep
olmuñtur;
b) Haricilerin, Hz. Ali’den toplu halde sual sormasæ, binlerce
müslümanæn kanænæn akmasæna sebep olmuñtur;
c) Ve nihayet Mustafa Kemal’in tertib ettiåi hareket ordusunun
kæyamæ cennet mekân Abdülhamid’in tahttan indirilmesine sebep
olmuñ ve acæ neticelere ve bu arada ñeriat’æn kaldærælmasæna yerine
küfür ve kâfir sistemin kurulmasæna sebep olmuñtur.
Sual: 2- Hâdise çækma ihtimali olduåu zaman, camiye girme
yasaåæ koyma veya muvakkat bir zaman için camiyi kapatma
caiz midir?
El-cevap: Caizdir! Fetvasæ vardær.
Hülâsa:
Tüm kardeñlerimizden talep ve ricamæz ñudur ki, sakæn tahriklere
kapælmasænlar! Zira bizim hesap veremiyeceåimiz bir tarafæmæz
yoktur; Üçer-beñer heyetler halinde gelip soracaklaræ sualleri
sorabilirler. Bu ñekilde suallere hesab vermeye hazæræz, buyursun
gelsin hesablarænæ sorsunlar da Ali Osman’laræn, Latif’lerin,
Aådañ’laræn ve Abdurrahman’laræn tahriklerine kapælmasænlar!
Ñayet adæ geçen bu dört kiñi ve benzerleri kanun ve ñeriat’a
uymayan hadiseler çækartmak isterlerse (ki, sæzan haberlere göre
baskænlar düzenliyeceklermiñ!..) katælmasænlar, sadece ilgilileri
yazælæ müracaatlariyle haberdar etsinler ve bunu her ihtimale
karñæ ñimdiden yapsænlar, çækacak muhtemel olaylardan sorumlu
bizler deåil, onlardær, desinler!..
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