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

OSMANLICA VE ÖNEMÆ
Öteden beri yapælmasænæ tasavvur ettiåimiz bir hizmet,
„Lehülhamd“ bugün gündeme getirilmiñ ve fiilen
tatbikat safhasæna konmuñtur.
Bu mevzu, Kur’an harfleriyle okuma ve yazmadær.
Devlete talip kuruluñumuzun yapacaåæ ve
hazærlanacaåæ mühim meselelerden biri de
„Osmanlæca“yæ okuma ve yazmadær. Kur’an lisanænæ
öårenmenin yanænda insanæmæz, Kur’an harfleriyle okuma
ve yazmayæ öårenecek, dinimize, dilimize, tarih ve
kültürümüze hiç de münasip olmayan, yakændan ve
uzaktan alakasæ bulunmayan latin harflerini ve bu
harflerle okuma ve yazmayæ kaldæracak ve tarihin
çöplüåüne atacaktær.
Böyle bir yola gitmenin kaçænælmaz fayda ve sebepleri
arasænda önemli bir kaçæna iñaret edelim:
1- Kolaylæk saålama:
Bir alfabe ile okuma ve yazmanæn, iki alfabeyle okuma
ve yazmadan daha kolay olduåunu kim inkâr edebilir?
Siz bir taraftan latin harfleriyle okuma-yazmayæ
öåreneceksiniz bir taraftan da, müslüman olmanæz
hasebiyle Kur ’an harfleriyle okuma ve yazmayæ
öåreneceksiniz. Bir tañla iki kuñu vurma yerine iki tañla
iki kuñu vurma yoluna gitme zaman israfæna sebep
olmanæn ötesinde ahmakça bir harekettir.
2- Kur’an harfleri Æslam âlemi ve fertleri arasænda
müñterektir:
Harf ve yazæ yönünden de birbirlerini yakændan
tanæmalaræna, yaklañmalaræna ve münasebetlerini daha
kolayca yürütmelerine vesiledir. Bugün dahi Arap
milletlerinin dæñændaki müslüman milletler okuma
yazmalarænæ bu harflerle eda ettikleri gibi resmî dilleri
de ve resmî yazæñmalaræ da bu harflerle icra edilmektedir.
Bir Pakistan’æ, bir Afganistan’æ, bir Æran’æ ve benzeri bir
çok miletleri düñünün. Æslamiyyet’i kabullendikten sonra
okuma ve yazmalarænæ Kur’an harflerine çevirmiñ ve
bugüne kadar gelmiñlerdir. Bundan böyle de devam
edeceklerdir.
Çünkü bunlar biliyor ve inanæyorlar ki, harf inkilabæ
yapma demek, o milletin tarihiyle, kültürüyle ilgisini
kesmek demektir. Bu ise, o millete en büyük ihanet ve
hiyanettir. Teñbih ve tabir caizse, yeni nesille eski nesiller
arasænda bir uçurum meydana getirip kurumaya ve
nihayet yabancæ milletlerin potasænda erimeye
terketmektir.
3- Kaynaklardan mahrum etme:
Müslüman milletler, tarihî kaynaklara ve ilim
hazinelerine sahiptirler. Bu kaynak ve hazinelerden yeni
nesillerin faydalanmasæ, feyz ve cesaret almasæ, ñahsiyet
ve ñerefini korumasæ, Kur’an harflerini okumasæna ve
yazmasæna baålædær. Siz bir harf inkilabæ yaparsanæz, yeni
nesil ile bu kaynak ve bu hazineler arasæna bir set
çekmiñ olursunuz ve dolayæsæyla yeni nesillere en büyük
ihanet ve hiyaneti yapmæñ olursunuz.
4- Hedef Æslam’æ yok etmektir:
Æñte Türkiye’de öyle olmuñtur; Mustafa Kemal putunun
bu millete yaptæåæ en büyük ihanet ve hiyanetlerden biri
de harf inkilabædær.
Bidayette ilim ve münazara yoluyla müslümanlaræ
maålup edip Æslam’æ yok etmeye muvaffak olamayan
Æslam düñmanlaræ, haçlæ seferleri tertib ettiler. Bu yolla

da bañaræya ulañamayan düñmanlar, bu sefer sinsi ve
munafækâne bir metod takip ettiler, kaleyi içinden
fethetmek üzere dæñtaki propaganda ve neñriyatlaræyla,
içteki ajanlaræ vasætasæyla çalæña çalæña Æslam’a düñman,
müslümana düñman, ama küfre ve kâfire dost bir güruh
meydana getirdiler. Yazælar yazældæ, temaslar kuruldu,
sahneler hazærlandæ ve bu suretle fiilî harekete geçmenin
ve icraata bañlamanæn zamanæ geldi. Ve o güruhtan biri
olan Mustafa Kemal putu gündeme getirildi.
Düñmanlar, artæk o hale geldiler ki, aynæ zamanda
ajanlaræ olan bu adamæn eliyle, hazærladæklaræ ihanet planænæ
bir bir sahneye koydular. Hilâfet’i kaldærmanæn, Ñer’iyye
Vekaletini laåvetmenin, medreselerin kapæsæna kara kilit
asmanæn, mekteplerden din derslerini kaldærmanæn,
müslümanlaræn bañæna gavur ñapkasæ giydirmenin, Allah kanunu ñeriat’æ kaldæræp küfrün ve kâfirin kanunlarænæ
getirmenin yanænda harf inkilabænæ da yaptælar ve ihanet
ve hiyanet senaryosu tamamlanmæñ ve artæk milletimiz
kâfirleñtirme yoluna girmiñ, kâfir inkilablaræn potasænda
eriye eriye haysiyet ve ñahsiyetini kaybetmiñtir.
Æñte bu kaybediñin acæ neticelerinden biri de
müslümanlaræn bañændaki kukla idarelerdir. Küfür
odaklarændan emir ve iradeyi alæp körfez bunalæmæ
meydana getiren ve bunalæm neticesinde milyarlar
zarara girmenin yanænda küfrün, mukaddes topraklarda
dolañmasæna, kaynaklaræn bañæna kurulmasæna, Æslam’æn
amansæz düñmanæ yahudinin yakændan himaye
edilmesine ve nihayet son senelerdeki Æslamî faaliyetlerin daha yakændan kontrol edilmesine imkân hazærlamæñlardær. Bütün bunlara raåmen ve utanmadan, hâlâ millet
ve devlet, haysiyet ve ñereften bahsetmektedirler.
Ve netice:
Ænsanæmæz, artæk bunca ihanet ve hiyanet, bunca maddî
ve manevî zararlaræ kendilerine reva gören kukla ve
putçu idarecilerin idarelerine dur demenin her halde
zamanæ gelmiñtir.
Hususiyle gençlerimiz; asæl kaynaklaræna dönmeli. Bir
asærdær milletimizin bañænda oynanan oyunlaræ ve
oyuncularæ hakkæn gözüyle görmeli, hiç olmazsa ilmen
ve fikren ve neñriyat yoluyla kirli çamañærlarænæ ortaya
çækarmalæ, bunlaræ teñhir etmek suretiyle birer düñman
olduklarænæ millete anlatmalæ ve neticede oyunlarænæ
bozmalædær. Ve niheyet yapælan bütün inkilablaræ tersyüz
etmeli, tarihin çöplüåüne atmalæ ve bu arada kendi
harfleriyle okumalæ ve yazmaldær.
Gayret bizden, muvaffakiyet Rabb’imizden!..
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