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

NECES DEVLET
REÆSÆ OLUR MU?
„Ey iman edenler! Müñrikler necis insanlardær.
Artæk bu yældan sonra Mescid-i Haram’a
yaklañmasænlar. Eåer fakirlikten korkarsanæz bilin
ki, Allah dilerse sizi bol nimetiyle
zenginleñtirecektir. Allah ñüphesiz her ñeyi
hakkæyle bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.“
(Tevbe, 28)
Evet; „Neces“ devlet reisi olamaz! Hele hele seçen
de seçilen de neces olursa! Neden? Çünkü,
necasetin, Æslam’da, hâñâ sümme hâñâ yeri yoktur!
Necaseti; ne Hilafet makamæ kabul eder ne de
müslümanlar; Necasetin ne Kur’an’da yeri vardær ne
de Ñeriat’ta! Keza; neuzü billah, ne Allah’æn ræzasæ vardær
ve ne de Resulü’nün! Üstelik Allah’æn gazabæna
uåramanæn yanænda Peygamber’in laneti de meleklerin
laneti de, insanlaræn laneti de ve bütün lanetçilerin laneti
de seçenlerin de seçilenlerin de üzerinedir!..
Binaenaleyh:
1- Namazlaræ kælænmaz, arkalarændan Tekbir getirilmez,
Kur ’an okunmaz, müslümanlaræn mezaræna
defnedilmezler!.. Neces olmalaræ hasebiyle de dünya
hayatænda atælacaklaræ yer hela, berzah âleminde
cehennem çukuru, ahiret hayatænda ise, azab-æ
mühindir!..
2- Kendilerine dua edilmez, haklarænda rahmet
okunmaz, istiåfar edilmez, cenaze merasimlerine
katælæp teñyi edilmez, mezarlarænæn bañlarænda durulmaz
ve oturulmaz!..
Suçlaræ ve haklarændaki hükümler:
1- Kemalistler, demokratlar, laikler; muvahhid deåil,
müñriktirler,
2- Mü’min deåil, kâfirdirler,
3- Ætaatkâr deåil, taåutturlar,
4- Müslüman deåil, mürteddirler,
5- Særat-æ müstakimde deåil, særat-æ münhariftedirler,
6- Emin deåil, haindirler,
7- Adil deåil, zalimdirler.
Beyyineler ve belgeler:
1- Parti kurma necaseti ve hiyaneti:
Parti kurmak için bir araya gelirler. Bu, hayær ve takva
yolunda yardæmlañma deåil, günah ve düñmanlæk
yolunda yardæmlañmadær; Zira Ñeriat’æ reddeden
demokrasiyi ayakta tutmak için atælan ilk adæmdær.
Kur’an ñöyle der:

„... Hayær ve takva yolunda yardæmlañæn ve fakat
günah ve düñmanlæk yolunda yardæmlañmayæn!
Allah’tan korkun! Çünkü Allah’æn ækabæ pek
çetindir.“ (Maide, 2)
2- Tüzük hazærlanacak ve ikinci maddesinde ñöyle
denecek: „Partimiz, mevcut anayasamæzæn çerçevesi
içinde kurulmuñtur.“ Bunu bir müslüman söyleyebilir
mi?
3- Seçim kanununun dördüncü maddesi ñöyle:
„Partiler, Atatürk ilke ve inkilaplaræna göre çalæñær.“ Ænkilab
köpekleñme demektir;
4- Hazærladæklaræ tüzük, Æçiñleri Bakanlæåæ’na verildikten
sonra parti binalaræna gidip put Kemal’in timsali ve
sembolü asælacak! Bu adamæn fotoårafæyla Ebu Cehil’in
fotoårafæ arasænda fark yoktur. Bu itibarladær ki, Kemal’in
fotoårafænæ bir müslüman ne asabilir ve ne de böyle bir
binada oturabilir!
5- Sandæk bañæna! Sandæk demokrasinindir. Bir
müslüman, Ñeriat’æ reddeden böyle bir sandæåæn ne
bañæna gidebilir ve ne de içine girip çækabilir! Giderse,
iman pasaportunu sandæk bañænda veya sandæåæn içinde
bærakær, döner!..
6- Artæk milletvekili seçilmiñ, ñirk meclisine girmiñ,
kürsüye çækmæñ yemin ediyor ve diyor ki, „Ñeriat’æ deåil,
Kur’an anayasasænæ deåil, bunlara ters düñen ve
düñman kesilen anayasayæ ve dinin temeline konan
(98) maddeden ibaret Atatürk ilke ve inkilaplarænæ...“
koruyacaåæna, ne ñekilde olursa olsun, yemin eden
bir kimse müñrik olmaz mæ?
7- Artæk yerine geçip oturacak! Ama nerede ve
kimlerle? Dar’ün-Nedve meclisinde ve Ebu Cehiller’le!
Meclisin açælæñæ yapælacak! Ama Besmele ile deåil, Put
Kemal’in huzurunda, hem de timsaline karñæ ve
„Hâkimiyyet kayætsæz ve ñartsæz milletindir“ ñeklindeki
küfrün cümlesini tekrar ederek!..
Halbuki bir müslüman, ne böyle bir binaya girebilir
ve ne de geçip oturabilir! Hatta orayæ yækmak ve
yakmak lazæmdær! Biz inanæyoruz ki, kæsa zamanda,
ihya ve ilanæ yapælmæñ olan Æslam devleti Anadolu’da
hükümetini kurduktan sonra meclis binasænæ yækacak
ve yakacaktær! Ñirkten ve puttan eser bærakmæyacaktær.
Yapanlaræ da rahmetle deåil, lanetle anacaktær.
Allah Resulü (s.a.v.) öyle yapmæñtæ: Bir ara münafæklar
ñehrin kenarænda, müslümanlaræn birliåini parçalamak,
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onlaræ zayæf duruma düñürmek için bir mescid
yaptærdælar ve Peygamber’i de açælæñæna çaåærdælar. Kötü
niyyetli olduklarænæ, Allah’æn bildirmesiyle bilen Hz.
Muhammed (s.a.v.) adam gönderip o mescidi yæktærdæ
ve yaktærdæ. Hz. Æbrahim’in putlaræ kærmasænæn altænda
yatan sebeb de bu idi. Keza Hz. Musa, kendisi sefere
çæktæktan sonra tapælmak üzere, Samiri tarafændan
yapælan heykeli kærdæktan sonra yaktærmæñ ve denize
attærmæñtær. Bu kæssayæ Kur’an ñöyle haber verir:
„... Üstüne kapanæp bel bükerek önünde eåildiåin
ilahæna bir bak! Biz onu mutlaka yakacaåæz, sonra
darmadaåæn edip denize savuracaåæz.“ (Taha, 97)

Süleymanîler, çok azæ müstesna, Nursiler, yine çok
azæ müstesna, ñeyhlik ve müridlik makamænda
bulunanlar, çok azæ müstesna; Æmamlar ve hocalar,
çok azæ müstesna! Æñte bunlar; neceslere oy verir,
onlaræ ñirke iter, kendileri de necasete bulañærlar!..
„Küfre ræza küfürdür, zulme ræza da zulümdür!..
Eåer küfre sapacak olursanæz, artæk Allah’æn size
hiç ihtiyacæ yoktur ve Allah kullaræ için küfre ræza
göstermez...“ (Zümer, 7)
„Zulmetmiñ olanlara en ufak meyille
meyletmeyin! Sonra size ateñ dokunur ve sizin için
Allah’tan bañka dostlarænæz yoktur, yardæm da
göremezsiniz.“ (Hud, 113)
Kemalistlerin ve ikiyüzlülerin verdikleri c) Tevhid ve ñirk:
hüküm ve kararlar geçerli deåildir. Æster devlet Tevhid ehli: „Hâkimiyyetin kayætsæz
ve ñartsæz Allah’a ait olduåunu,
reisliåine seçilsin, isterse bañbakan veya kalbiyle tasdik, diliyle ikrar,
herhangi bir bakan olsun veya meclis hareketleriyle isbat eder.“ Ñirk ehli ise,
taåuta (Put Kemal’e) inanær; onun
bañkanlæåæna seçilmiñ olsun veyahut da getirdiåi ñirk sistemine baålædær,
herhangi bir makama getirilsin, verdikleri kemalist düzenin anayasasæna baålædær
ve; „Hâkimiyyet kayætsæz ve ñartsæz
kararlar geçerli deåildir. Keza; çækardæklaræ milletindir“ der ve kanun yapma
veya imza ettikleri kanun ve kararlar da yolunda milleti ve kendilerini Allah’æn
yerine kor, Allah’æn Ñeriat’ænæ deåil,
muteber deåildir. Çünkü bunlar müñriktirler, kendilerinin çækarttæåæ kanunlaræ dünya
bunlar birer mürteddir ve nihayet bunlar birer ve devlet hayatæna tatbik eder. Ya
Demirel gibi, gönülleri Anætkabir’e
kâfirdirler. Kâfirlerin ise mü’minler üzerinde baålædær ya da Erbakan gibi bir ayaåæ
camide bir ayaåæ da Anætkabir’dedir.
velayet ve söz haklaræ yoktur.
Bunlar zaman zaman Anætkabir’e gidip
Ulema, iñte bütün bunlaræ nazaræ itibara alarak ñöyle arz-æ endam eder, saygæ ve tazim duruñu yapar,
bir kaideye varmæñlardær: „Herhangi bir yer, Allah’a karñæ sadakat ve baålælæklarænæ göstermek üzere, biri defteri
isyan edilmek ve bañkaldærælmak üzere yapælmæñsa öyle imzalar, diåerleri de onu tastik ve te’yid eder, el baålar
yerler yækælmalæ ve yakælmalædær.“
ve divan dururlar. Ve bu suretle Kemal’e kul olduklarænæ,
Evet; iñte günün Türkiye’sinin Büyük Millet Meclisi ubudiyyette bulunduklarænæ ifa ve isbat etmiñ olurlar.
dedikleri bina da bu hükme girmektedir. Çünkü orasæ,
d) Cezalar tertib etme:
Allah’æn Ñeriat’ænæ inkâr edilip beåenilmediåi, kendi
Binlerce ulemayæ ve pañalaræ Put Kemal, idam
kafalaræna göre kanun çækarældæåæ bir yerdir.
ettirmiñtir, sürgüne göndermiñ veya boådurmuñtur.
Aklæma bir hikâye geldi: Köy aåasænæn, biriyle bir Halk Partisi devrinde „Takrir-i Sükun“ ismi altænda
davasæ varmæñ! Aåanæn verdiåi direktife göre de kanunlar çækartælmæñ, müslümanlar zindanlara atælmæñ
ñahitliåini yapæp köye dönen hocaya: „Aåa davayæ ve tærnaklaræ sökülmüñtür. Menderes devrinde olduåu
kazandæ mæ?“ diye sormuñlar. O da cevap vermiñ: gibi, koruma kanunu ve 163. madde çækarælmæñ ve bu
„Aåa davayæ kazandæ ama bende de din kalmadæ!..“
suretle nice müslümanlar hapse atælmæñ ve nicelerinin
Evet yalan yere ñahitlik yapmak çok aåær ve hatta de aåæzlaræna kilit vurulmuñtur. Demirel devrinde olduåu
küfre götürecek derecede bir günah! Fakat ñirk meclisi gibi, Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurulmuñ,
sakinleri, o noktaya gelinceye kadar; ne çamlar olaåanüstü yetkiler verilmiñ ve bu suretle de katillere,
devirdiler ne küfürler savurdular, ne ñirkler yaptælar ve canilere verilmeyen cezalar, Ñeriat’æn devlet olmasænæ
neticede maneviyyat diye bir ñey kalmadæ; herñey toz- isteyenlere verilmiñtir. Özal devrinde de çækarælan terör
duman olup gitti; lisan-æ kal ile olmasa bile lisan-i hal yasasæ, bugüne kadar çækarælan kanunlaræn en ñiddetlisi
ile her biri ayræ ayræ veya aåæz aåæza vererek, „Biz, olmuñ, 36 sene hapse mahkum edilmenin yanænda
milletvekili olduk ama bizde de din kalmadæ!..“ demiñ mal varlæåæna da el konmuñtur.
olmuyorlar mæ?
e) Ve bunlar, aynæ zamanda katildirler, canidirler,
b) Oy verme necaset ve hiyaneti:
zanidirler ve nihayet bunlar uñaktærlar! Zira bunlar;
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Bosna-Hersek’te olsun, Azerbaycan’da olsun, yapælan
katliamlara, 50-60 bin kadænæn namusuna yapælan
tecavüzlere, göçe zorlanmalara seyirci kalmæñlardær
ve laf ebeliåi yapmakla vakit geçirmiñlerdir. Devlet
olarak müdahale etmemiñlerdir. Bir küfür kuruluñu olan
Birleñmiñ Milletler’e de NATO’ya da baålæ kalmæñlar,
onlardan medet ummuñlardær, onlardan emir ve
tavsiyeler beklemiñler, ñeytandan ñefaat
ummuñlardær!..
Bütün bunlar da gösteriyor ki, kemalistlere emanetler
teslim edilemez. Savañ, yaræn da Sancak’a,
Kosova’ya, Makedonya’ya ve benzeri yerlere
sæçradæåænda yine sessiz kalacaklar ve laf ebeliåiyle
vakit geçireceklerdir. Yaræn da Æstanbul’a ve benzeri
yerlere tecavüz bañladæåænda ñañmæyacaksænæz.
Din ve Ñeriat düñmanlæåæ:
Bütün bu kanunlaræn çækarælmasænda ve cezalaræn tertip
edilmesinde tek bir gayeleri vardær. O da Ñeriat’æ
susturmak, din devlet bütünlüåünü öldürmektir.
Seçen de seçilecek olan da müñriktir:
Bütün bunlaræ bizzat yapanlar, devam ettirenler,
devam ettirenleri ayakta tutmak üzere onlardan yana
olanlar, meddahlæåænæ yapanlar, oylaræyle, mallaræyla,
hocalæk kisvesiyle, ñeyhlik makamlaræyla
destekliyenlerin hepsi aynæ hükme, ñirk hükmüne
tabidirler ve cehennemde onlarla beraberdirler.
Verdikleri hüküm ve kararlar:
Kemalistlerin ve ikiyüzlülerin verdikleri hüküm ve
kararlar geçerli deåildir. Æster devlet reisliåine seçilsin,
isterse bañbakan veya herhangi bir bakan olsun veya
meclis bañkanlæåæna seçilmiñ olsun veyahut da
herhangi bir makama getirilsin, verdikleri kararlar
geçerli deåildir. Keza; çækardæklaræ veya imza ettikleri
kanun ve kararlar da muteber deåildir. Çünkü bunlar
müñriktirler, bunlar birer mürteddir ve nihayet bunlar
birer kâfirdirler. Kâfirlerin ise mü’minler üzerinde
velayet ve söz haklaræ yoktur.
Açælan yaralar derindir:
Bugüne kadar, Æslam Dini’ne ve ümmet ruhuna
vurulan darbeler, açælan yaralar çok büyük ve çok
derin olmuñtur. Fakat ñu son Çankaya cenaze
merasimi var ya; daha büyük ve daha derin olmuñtur!
Neden? Çünkü:
Laik kafalælaræn cüret ve cesaretini artærmæñ, iman ve
Tevhid ehlinin yüreåini yaralamæñ, onlaræ hayal kæræklæåæna
uåratmæñtær; ñöyle ki:
Laik kafalælar ve Ñeriat düñmanlaræ, bundan böyle
kendi aralarænda diyecekler ki, „Biz, bu müslümanlaræn
dinine sövsek, iman ve Ñeriat’laræna küfretsek, Ñeriat’æ
hor görüp yerine küfrün ve kâfirin kanunlarænæ
getirsekde, 163'ü kaldæræp, Ñeriat isteyenlere ve
Ñeriat’æn devlet olmasænæ isteyenlere 36 sene hapis,
milyonlarca mal varlæåæna el koyma cezasiyle
cezalandærsak da bu müslümanlar; bu hacælar ve

hocalar, bu ñeyhler ve müritler, biz hayatta kaldæåæmæz
müddetçe bizden oylarænæ ve yardæmlarænæ
esirgemiyecek; öldükten sonra da hatim ve
Yasin’leriyle, Tekbir ve dualariyle ve nihayet
mezarlaræmæzæn bañæna kadar gelip diz çökerek Kur’an
okuma ve rahmetle yad etmeleriyle bizi
uåurlæyacaklardær... Ve ilave ederek diyecekler ki:
„Biz artæk iñin kolayænæ bulduk; her yerde ve her zaman
laikliåi ve demokrasiyi savunur, aåzæmæzdan
düñürmeyiz! Buna mukabil, zaman zaman camiye
gideriz, zaman zaman hacca gideriz; zaman zaman:
„Ænñaallah, mañaallah, Allah korusun, Allah’æn verdiåi
canæ kimse alamaz“ gibi laflar ederiz! Hanæmlaræmæz
da bize yardæmcæ olurlar; içki içmemizi, bañæ açæk
gezmelerini delillendirirler ve: „Biz hem içkimizi içeriz
hem bañ açæk gezeriz ve hem de hacca gideriz!..“
derler ve böylece müslümanlaræn yanænda müslüman
olduklarænæ ilan ederler!..
Üç sænæf insan:
1- Cübbe ve saræåæyla, sakal ve ñeyhlik ünvanæyle
Özal’laræn cenazelerine katælan hocalar ve ñeyhler;
2- Bunlaræn bu hallerine bakæp ñañæran halk;
3- Üçüncü bir sænæf da, böyle cenazelere katælæp Tekbir
getiren, rahmet okuyan, ziyaretine gidip mezarænæn
bañænda el baålayan hocalaræn birer bel’am, ñeyhlerin
de birer sahtekâr, katælan halkæn da birer hevam
olduklaræna inanær; bir taraftan cenazelerinize
katælanlaræn Æslam’dan nasibini almamæñ birer beyinsiz
olduklarænæ gerçek müslümanlaræn ise, sizleri ikaz ve
tel’in ettiklerini hatærlatmak suretiyle bütün bir dünyaya
ilan ederken, Ñeriat düñmanlarænæn münafikâne olan
bu hareketlerini ortaya çækarær, cüretlerini kærar ve
nihayet hayatlarænæn da mematlarænæn da rezil ve kepaze
olduklarænæ ortaya koyarlar!
Ve yine bu üçüncü sænæf insan; ilave ediyor, katælan
hoca ve ñeyhlere dönerek diyor ki: „Nasæl, yaptæåænæzæ
beåendiniz mi? Siz Ñeriat’æn yanænda deåil,
demokrasinin ve laik kafalælaræn yanænda yer aldænæz ve
bu suretle Æslam’æn devlet olmasænæ en az elli sene
geciktirdiniz ve gecikmesine sebep oldunuz! Ñayet
sizler, hocalar olarak, sizler de ñeyhler olarak,
böylelerinin cenazelerine gitmeseydiniz, müritler de
cemaatler de gitmezdi; demokrat kafalælaræn köpek
lañesi gibi cesetleri ortada kalær da diåerlerine ibret dersi
olurdu! Deåil mi? Ve bu halinizle; „Ümmetim üzerine
en çok korktuåum; ñañærtæcæ, saptæræcæ imamlardær!“
ñeklinde varid olan hadisin ñümulüne girmediniz mi?
Bunun hesabænæ nasæl vereceksiniz?!.“ Kur’an’æn ñu
ayet-i celilesini hiç mi okumadænæz?
„Onlardan ölen birinin namazænæ hiç bir zaman
kælma, mezarænæn bañænda durma! Çünkü, onlar,
Allah ve Resulü’ne karñæ küfre saptælar ve fasæklar
olarak öldüler.“ (Tevbe, 84)
Æstitrat yoluyla yapælan bu ilavelerden sonra asæl
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mevzuumuza dönelim ve diyelim ki:
Ya kim seçilecek?
Ñeriat, kimin seçilmesinin cevazæna müsaade ediyor,
fetvasænæ veriyorsa, iñte o seçilecektir. Kur’an ñöyle
der:
„Hiç ñüphe yok Allah size emanetleri ehline teslim
etmenizi ve insanlar arasænda hükmettiåiniz zaman
adaletle hükmetmenizi emrediyor. Bununla Allah,
size ne güzel öåüt veriyor.“
„Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Peygamber’e
itaat edin ve sizden olan emir sahiplerinize de. Eåer
bir ñeyde anlañmazlæåa düñerseniz, artæk onu Allah ve Resulü’ne götürün. Ñayet Allah’a ve ahiret
gününe iman ediyorsanæz. Bu, hayærlæ ve netice
itibariyle de daha güzeldir.“ (Nisa, 58-59)
Tahlil:
a) Emanetler arasænda en büyüåü devlet idaresidir.
Neden? Çünkü diåer bütün emanetler buna baålædær.
b) Devlet emanetini ehline teslim etmemek ihanet
ve hiyanettir.
c) Hâkimler hükmettiåi zaman adaletle hükmetmeleri
gerekir. En büyük hâkim de devlet reisidir.
d) Devlet reisi adaletle hükmettiåi taktirde, Allah ve
Resulü’ne itaat farz olduåu gibi devlet reisine de itaat
farzdær.
e) Herhangi bir ñeyde bir anlañmazlæk çæktæåæ takdirde
Allah’æn Kitab’æna, Peygamber’in sünnetine götürülmesi
hem güzel ve hem de hayærlædær.
f) Ve bütün bunlar, mü’min olmanæn gereåidir, yani
aynæ zamanda bir iman meselesidir.
Emanete ehil olmanæn ñartlaræ:
1- Bir kere imanæn altæ ñartæna ve bu arada Ñeriat’æn
yegane adil ve yegane güzel nizam olduåuna inanmæñ
olacaktær;
2- Ælim ehli olacak, yani Ñeriat’æ usul ve füruuyla
bilecek, bir bañka ifade ile 12 ilmi gereåi gibi tahsil
etmiñ olacaktær;
3- Ñeriat’æ, kendi ve aile hayatænda yañæyacak ve
amelen de mükemmel olacaktær, takva ehli
bulunacaktær;
4- Cesarete sahip olacaktær;
5- Ædarî kabiliyyete sahib olacaktær;
6- Tavizsiz, ivezsiz olacak, mala haris, ñöhrete
düñkün olmayacaktær;
7- Mütevekkil olacak, her iñinde Allah’a güvenecektir.
Æñte kitap ve sünnet’in æñæåæ altænda ulemanæn tesbit
ettiåi ehliyet ñartlarænæn bañlæcalaræ bunlardær. Æñte
Ümmet-i Muhammed’in böyle birisini bulup devletin
bañæna getirmesi kendilerine farzdær; Allah’æn emridir.
Ehliyetsizler idare etti:
Cumhuriyet devri boyunca, Mustafa Kemal da dahil,
devlet riyaset makamæna, bu ñartlardan mahrum,
ehliyetsiz, ihanet ve hiyanetin içinde olan kiñiler
getirilmiñtir. Ve iñte bu yüzdendir ki, memleket

maddeten de manen de batmæñtær. Zira „Emir ve idare
ehliyetsiz ellere teslim edilirse, o memleketin kæyameti
kopar, durumuna düñmüñtür...“ sözü bir hadis-i
ñerif’ten mülhemdir.
Size düñen sadece bir ñey var:
Ñu hakikatæ, son derece açæk, net ve kesin söylüyor
ve ilan ediyorum ki, „Ey Hacæ ve Hoca Efendiler, Ey
Derviñ ve müritler, Ey Süleymaniler ve Nursiler, Ey
milliyetçiler ve ærkçælar, Ey amir ve memurlar, Ey
öåretmenler ve öårenciler ve Ey yañlælar ve gençler
ve Ey bütün bir millet!“ Tekrar ediyor ve diyorum ki:
„Partileri terk ediniz, kemalizmi terk ediniz, laikliåi
de demokrasiyi de terk ediniz ve bütün bunlardan
tevbe-i nasuh ile tevbe ediniz de 16. Ñevval 1412’e
tekabül eden 18.04.1992 tarihinde ehliyeti sabit,
ñer’î esaslara göre intihab edilen ve aynæ zamanda
ihya ve ilanæ yapælan Anadolu Eyalet (Federe) Æslam
Devleti’nin bañæna getirilen ñahsa (Cemaleddin
Hocaoålu’na) bey’at edip, onun etrafænda toplanæp
vahdeti saålayænæz ve Tevhid ehli olduåunuzu isbat
ediniz ve bunu geciktirmeyiniz! Aksi halde ya ñirk
içinde bey’atsæz teneñire çækarsænæz ya da mealini
göreceåiniz ayet-i kerime’nin tenbih ve ikaz ettiåi,
kalbi kararæp mühürlenmiñ olanlardan
olursunuz!..“ Kur’an’da Allah ñöyle buyurur:
„Æman etmiñ olanlar için, Zikrullah’a ve haktan
inip gelene (yani, Zikrullah’æn ve Hakk’æn her
çeñidine ve bu arada Kur’an devletine, Ñeriat
devletine) boyun eåip (bey’at edip) teslim olmanæn
zamanæ gelmedi mi? (Bu iman iddiasænda)
bulunanlar, bundan önce kendilerine kitap verilmiñ,
sonra üzerlerinden uzun bir süre geçmiñ (hâ
bugün-hâ yaræn derken), böylece kalbleri de
katælañmæñ bulunanlar gibi olmasænlar. Zaten
onlaræn ekserisi yoldan çækmæñ bulunmaktadær.“
(Hadid, 16)
Ve netice:
Bütün bu açæklamalaræn æñæåæ altænda ilan ediyor ve
diyorum ki: „Sizin için iki yoldan biri vardær; ya
teslim veya cevap! Aksi hal; gazab yoludur,
cehennem yoludur!..“
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