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

SEFÆR VE KONSOLOSLARA
TEBLÆÅ MAHÆYETÆNDE

AÇIK MEKTUP
Musa Peygamber’e inanan sihirbazlaræn cevabæ)
Hamd, âlemlerin Rabb’ine, salât ve selam âlemlere
rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed’e ve ondan yana
9- „... Ve Allah, mü’minlerin üzerine kâfirlere asla yol
vermiyecek (hâkimiyyet ve velayet hakkæ
olanlara!..
tanæmæyacak).“ (Nisa, 141)
Ey müslüman bir milletin veya Æslam olmayan bir rejimin
temsilcileri!
10- „Kendilerine apaçæk ayetlerimiz okunduåu
Önce birkaç ayet meali:
zaman, kâfirlerin yüzlerinde inkâr (belirdiåin)i
anlarsæn. Neredeyse kendilerine ayetlerimizi
1- „Hüküm (hâkimiyyet kayætsæz ve ñartsæz)
okuyanlaræn üzerlerine saldæracaklar. De ki: Size
Allah’ændær. O, emretti. Kendisinden bañkasæna ibadet
(ve ubudiyyette bulunmæyacak ve ancak kendisine
bundan (bu kin ve öfkenizden) daha kötü bir sey haber
vereyim mi? Ateñ! Allah onu kâfirlere vaad etmiñtir. Ne
kulluk) edeceksiniz. Æñte dosdoåru din budur. Lakin,
kötü sonuçtur (o)!“ (Hacc, 72) Ve son;
insanlaræn çoåu bilmezler!“ (Yusuf, 40)
11- „Ændirdiåimiz açæk delilleri ve hidayeti - biz
2- „Dinde ikrah yoktur. Doåruluk sapæklæktan ayrælæp
kitapta insanlara açæk açæk belirttikten sonra - onlaræ
seçilmistir. Artæk kim, taåuta küfreder (red ve inkâr
ketmedenler (var ya), iñte onlara hem Allah lanet eder,
eder) ve Allah’a iman ederse, iñte o, ayrælmasæ
hem de lanetçiler lanet ederler.“ (Bakara, 159)
olmayan saålam bir kulpa sarælmæñtær. Allah, herñeyi
hakkæyla bilir ve iñitir.“ (Bakara, 2-6)
BÆZ VE SÆZ:
3- „Sakæn zulmetmiñ olanlara en ufak meyille
Bizler kim? Sizler kim? Önce mezkûr ayet-i celile’lerin
meyletmeyin, sonra size ateñ çarpar!..“ (Hud, 113)
æñæåæ altænda ve etrafænda tanæñalæm:
4- „O gün dostlar, birbirine düñmandær. Yalnæz takva
BÆZLER:
sahipleri müstesna!“ (Zuhruf, 67)
Bizler, elhamdülillah, müslümanæz; Allah’æn hâkimiyyetine,
5- „Yüzleri ateñte (piñirilip) çevrildiåi gün derler ki,
Hz. Muhammed (s.a.v.)’in peygamberliåine inanan,
„Eyvah bize! Keñke Allah’a itaat etseydik,
Kur’an’æn anayasa, Ñeriat’æn kanun, devletin Æslam devleti
Peygamber’e itaat etseydik!“ Ve derler ki, Ey
olmasænæ isteyen, taåutlaræ red ve inkâr edip kabul etmeyen
Rabb’imiz! Biz beylerimize ve büyüklerimize itaat ettik
ve aynæ zamanda bütün bunlaræ bilme yolunda mahrûm
de onlar bizi yoldan sapættælar. Rabb’imiz: Onlara
bærakælan, bunlardan haberdar olmayan ve olamayan,
azabtan iki kat ver ve onlaræ büyük bir lânetle lanetle!“
bunlaræ yaræm veya yanlæñ bilip kabul ve tasdikten imtina
(Ahzab, 66-68)
eden ve cehaletine kurban giden makam ve mevkii ne
6- „Ateñin içinde birbirleriyle tartæñærlarken, zayæf
olursa olsun, fert ve cemaatlere; Yani isçi ve iñverenlere,
(me’mur) olanlar, büyüklük taslæyanlara (amir
âmir ve memurlara, öåretmen ve öårencilere, asker ve
makamænda bulunanlara) dediler ki: „Biz size
sivillere, polis ve jandarmalara, hâkim ve savcælara, hacæ
uymuñtuk. Simdi siz, bu ateñten küçük bir parçayæ
ve hocalara, kadænlara ve kocalaræna, devletin
bizden savabilir misiniz? Büyüklük taslayanlar da
bañændakilere ve valilere, hasælæ istisnasæz bütün bir millete
dediler ki: „Hepimiz de onun içindeyiz. Allah, kullar
tebliå eden ve bunun için yola çækan ve bu arada Allah’tan
arasænda (böyle) hüküm verdi.“ (Biz kendimizi
bañka kimseden korkmayan, ñehid olmayæ da cana minnet
kurtardæk mæ ki, sizden azabæ hafifletelim?) Ateñtekiler,
bilen bir cemaatæz. Ve, kendimiz de böyle mübarek bir
cehennemin bekçilerine dediler ki: „(Ne olur)
cemaatin bañænda aåær mesuliyyet tañæyan bir kiñiyiz.
Rabb’inize dua edin de hiç deåilse bir gün, bizden
Keza, bizim ne partimiz var, ne de martimiz. Falancæ
azabæ hafifletsin!“ (Bekçiler) dediler ki: Size
veya filancæ da deåiliz. Æran hakkændaki görüñümüz bellidir
peygamberleriniz (veya varisleri) mucizelerle
ve açæktær; Ehl-i Sünnet ulemasæ Ñia mezhebi hakkænda ne
(delillerle) gelmezler miydi? Evet, (geldilerdi) dediler.
düñünmüñ, neye karar vermiñ ise, tekfir etme yoluna
(Bekçiler): „O halde kendiniz dua edin!“ dediler.
gitmeyip ehl-i kæbledirler ve müslümandærlar, demiñler ise,
Kâfirlerin duasæ da hep sapæklæktadær (çækmazdadær).“
biz de öyle diyor ve næüslüman olduklarænæ kabul ediyoruz
(Mü’min, 47-50)
ve buna göre bu millete karñæ durum ve tutumumuzu
7- „Ey kavmim! Neden ben sizi kurtuluña çaåærdæåæm
ayarlamæñ bulunmaktayæz ve bu halimiz, müslüman
halde, siz beni ateñe çaåæræyorsunuz? Siz beni, Allah’æ
oluñumuzun ve Sünni oluñumuzun bir gereåidir ve her
inkâr etmeye ve bilmediåim ñeyleri ona ñirk koñmaya
müslüman da bundan farklæ düñünemez ve
çaåæræyorsunuzi bense, sizi O aziz ve çok baåæñlayana
düñünmemelidir. Yoksa biz, ne bey’at etmiñiz, ne de Ñii
çaåæræyorum.“ (Mü’min, 41-42) (Bunlar, Musa
olmuñuzdur. Esasen, o kardeñlerimiz bizden böyle ñeyler
Aleyhisselam’æn hitabesi)
istemiyorlar ve istemediler. Buna binaen hakkæmæzda
8- „Rabb’imizin ayetleri gelince onlara inandæk diye
bañka türlü söyleyenler yalan söylüyor ve iftira ediyorlar.
sen bizden intikam alæyorsun! (Öyle mi?) Ey
Onlaræ isbata davet ediyoruz.
Rabb’imiz! Üzerimize sabær dök ve bizi müslümanlar
Ve yine biz diyoruz ki, kaynaåæmæz Kur’an, örnek ve
olarak öldür!“ (A’raf, 126) (Firavun’æn ölüm tehdidine karñæ
önderimiz Hz. Muhammed’dir. Müslümanæz ve
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müslümanlardan biriyiz. Adæmæz ne olursa olsun, mühim
deåil!..
Keza biz, ne millet düñmanæyæz, ne de vatan haini! Millet,
bizim milletimizdir, vatan da bizim vatanæmæzdær; topraklaræ
ecdad kanæyla sulanmæñtær. Mehmetçikler de bizim
evlatlaræmæzdær! Biz, bunlara karñæ deåiliz; karñæ olamayæz
da!..
Bizi milletimizin din ve imanæna, tarih ve kültürüne, örf ve
adetine, ñahsiyet ve seciyyesine, kitab ve Sünnet’ine
uymayan zihniyete karñæyæz. Bizi Kur’an’æ anayasa
olmaktan, Ñeriat’æ kanun olmaklan kaldæran, devleti
Æslam’dan ayæran puta ve put kanunlaræna karñæyæz. Biz
zulme karñæyæz, biz haksæzlæåa karñæyæz, biz hürriyetsizliåe
karñæyæz, biz fanileri putlañtæræp, onlara ilâh diyen ve
dedirten kâfirlere karñæyæz, biz gençleri kamplara ayæran,
hapishaneleri anarñist dedikleri bu gençlerle dolduran
kemalizm cereyanæna karñæyæz, biz faiz müesseselerini
kurup sömürü düzeni getiren, ticarî hayatæ felce uåratan,
devleti korkunç rakamlara baliå milyarlarca borca sokan,
elli, altmæñ yældær kalkænma teraneleriyle oyalæyan ve fakat
fakir ve muhtaç duruma düñürüp gayr-i müslim ülkelere
iñçi olarak salan ve o vatandañlaræmæzæ, hususiyle genç
neslini kültür ve kökünden kopma tehlikesiyle karñæ
karñæya bærakan devlet politikasæna karñæyæz ve nihayet biz,
taåut ve put rejimlerine karñæyæz ve karñæ olmaya da devam
edeceåiz!
Mecburuz ve sorumluyuz:
Ve, yukaræda særaladæåæmæz ve daha nice benzeri ñeylere
karñæ olmamæz, imanæmæzæn gereåi, dinimizin icabædær.
Dolayæsæyla böyle olmak mecburiyetindeyiz. Aksi halde
bunun hesabænæ veremeyiz. Ahirette siz bile, bunlaræn
hesabænæ bizden sorar, hakkæmæzda ñikâyetçi olur ve, „Ya
Rabb’i! Bunlaræ lanetle! Çünkü bunlar, mallarændan ve
canlarændan korktular da bize senin ayetlerini
anlatmadælar!..“ dersiniz.
Binaenaleyh biz, Allah’tan korkar, lanete uårama ve
mel’un olma durumuna düñmekten yine Allah’a sæåænæræz.
(Yukaræda mealini verdiåimiz Bakara Suresi’nin 159.
ayetini bir daha okuyun!)
Æñte biz:
Ve iñte biz, buyuz! Herkes bizi, içinde bulunduåumuz
hareketi ve bu hareketi yürüten müslümanlaræ böyle bilsin!
Sizler de böyle bilin!.. Tenkide açæk, münazaraya hazæræz
ve açæåæz, gizli ve kapalæ bir tarafæmæz yoktur. Hatalaræmæz
varsa yazælsæn! Ælim adamlaræ, fikir adamlaræ yazsæn!
Emrinizde olan Diyanet’in hocalaræ yazsæn! Laf istemeyiz,
yazælæ isteriz! Æñte meydan!..
Ve nihayet biz buyuz ve Ænayet-i Hakk’la böyle olmaya
devam edeceåiz!..
ÑÆMDÆ SIRA SÆZDE:
Yukarædaki satærlaræmæzda sefir ve konsolos olan sizlere
hitab etmiñ, „Siz kim, biz kim?“ sualine cevap vermeye;
Bu arada teñkilat olarak bizim kimler olduåumuzu açæk
açæk anlatmaya ve tanætmaya çalæñmæñtæk. Ñimdi særa size
gelmiñtir. „Sizler kimlersiniz?“ sualinin cevabænæ arayalæm:
Sizler, ya müslüman bir milletin temsilcileri ya da
Æslamî olmayan bir rejimin bekçileri:
Birinci ñækkæ kabul ettiåiniz ve ettiåimiz takdirde sizlere
söyliyeceklerimiz ve tebliå edeceklerimiz var:
a) Temsil ettiåiniz müslümanlar gibi yañayacak, onlar
gibi inanacak, ibadet ve taatænæzæ onlar gibi yapacak,
terbiye ve ahlakta onlar gibi olacak, giyim ve kuñamda
onlara benziyeceksiniz. Keza onlar gibi, „Hâkimiyyetin
kayætsæz ve ñartsæz millete deåil, Allah’a ait!“ olduåunu
kabul edip, Kur’an’æn anayasa, Ñeriat’æn kanun, devletin
Æslam devleti olmasæna çalæñacaksænæz.
b) Harama yanañmæyacaksænæz, içki sofrasæna, kumar
masasæna oturmayacaksænæz, kendileriniz de hanæmlarænæz

da iffet ve namusa toz kondurmayacaksænæz. .
c) Müslümanlara karñæ hürmet ve saygælæ olup, onlaræn
sakal ve ñalvaræyla uårañmæyacaksænæz, hanæmlarænæn ve
kæzlarænæn bañörtülerini hor görmiyecekceksiniz ve
tesettürlerine müdahale etmiyeceksiniz. Ñeriat-i Garra’ya
hürmetkâr olup, Hübel’e ve Hübel kanunlaræna karñæ
olduklarændan dolayæ, onlaræ put rejimine jurnal
etmiyeceksiniz. Ve, „Pasaportunuz elinizden gider veya
elinizden alæræz!“ gibi sözlerle müslümanlaræ tehdit
edemezsiniz ve etmiyeceksiniz; üstelik onlaræ takdir ve
tebrik edeceksiniz. Neden? Çünkü, onlar efendi, sizler ise
onlaræn temsilcileri ve hadimlerisiniz. Onlar müslüman,
sizler de müslümansænæz. Onlar vicdanlarænæn sesini
duyuyor, imanlarænæn icabænæ, dinlerinin gereåini yerine
getiriyorlar. Sizler de yabancæ ülkelerde onlaræ temsil
ediyor, bu müslüman milletin inanæñ ve ibadetini, kültür ve
tarihini, ñahsiyet ve karekterini, örf ve adetini aksettiriyor
ve yansætæyorsunuz.
Binaenaleyh, yabancælar sizlere bakacak, sizinle, sizin
davranæñ ve hareketlerinizle haklæ bulunduåunuz ve
temsilciliåini yaptæåænæz bu müslüman milleti
tanæyacaklardær.
O halde hatalarænæz, yanlæñ hareketleriniz, bir kelime ile
Æslam’a uymayan davranæñlarænæz, hem size hem de millete
çok pahalæya mal olur; Millete ihanet ve hiyanet olur.
Bunun faturasænæ ödeyemezsiniz, ne dünyada ne de
ahirette bunun hesabænæ veremezsiniz.
d) Sakæn bize kæzmayænæz; bu tebliå yazælarænæ kiraren
okuyunuz, derin derin düñününüz. Ñayet kæzarsanæz, Hz.
Musa’næn ve imana gelen sihirbazlaræn dedikleri gibi, bizler
de size deriz ve yukarædaki satærlarda, 7. maddede mealini
verdiåimiz Mü’min Suresi’nin 41. ayetinin ñümulüne
girdiåinizi haber veririz. Çünkü biz tebliåciyiz ve bu
hakikatleri sizlere tebliå ediyoruz!..
Æslam olmay’an bir rejimin bekçileri:
Ey sefir ve konsoloslar! Ñayet sizler, ikinci ñækkæ kabul
ediyorsanæz, o zaman da sizlere söyleyeceklerimiz ve
tebliå edeceåimiz çok ñeyler var: Bir kere sizler; Æslam
olmayan, dinle ve imanla ilgisi bulunmayan, üstelik dini,
imanæ yækma ve yok etme hedefini güden „Taåutî“ bir
sistemin, put kanunlarænæn bekçiliåini yapæyorsunuz,
demektir. O zaman sizler dinden ve imandan mahrum,
millete yabancæ, ne olduåu belirsiz, Hübel’e kul olmuñ,
onun bekçiliåini üzerine almæñ duruma düñmüs olursunuz
ki, o taktirde müslüman bir milleti temsil etme vasfæna
sahip deåilsiniz veya bu vasfæ kaybetmiñ olursunuz. 9.
maddede kaydedilen ayetin mealini bir daha dikkatle
okuyunuz.
Ve biliniz ve inanænæz ki, size karñæ yapælacak tebliå
mevzuu deåiñmiñ olacaktær. Çünkü, „Her makamæn bir
mekali vardær“. Her hastanæn tedavisi bir deåildir. Sizler,
Æslam olmayan bir rejimin bekçiliåini yaptæåænæza göre,
sizde mühim bir hastalæk vardær. Hem ölüme götürecek bir
hastalæk bu! Bu hastalæåæn ismi „Nifak“tær. Zira nifak, içi
bañka, dæñæ bañka bir hastalæktær ve tedavisi de çok zordur.
Müslürnanlaræ gördüåünüzde, „Biz de müslümanæz, bizim
de imanæmæz vardær. Amma velakin, biz Ñeriatçæ deåiliz.
Ñeriat gericiliktir, mürteciler Ñeriatçæ olur, gericiler, yobazlar
Ñeriatçæ olurlar!..“ dersiniz. Bekçiliåini yaptæåænæz rejimin
adamlarænæ, yani kemalistleri, Hübel’in kullarænæ
gördüåünüzde de, „Biz sizdeniz ve sizin gibi rejime
baålæyæz, Ata’ya baålæyæz. Rejime toz kondurmayæz.. Zaman
zaman biz müslümanæz diyoruz ama, Ñeriatçæ olmadæåæmæzæ
da müslümanlaræn, o gericilerin yüzlerine karñæ söylemeyi
de asla ihmal etmiyoruz. Evet, bizler de kemalistlerdeniz,
Mustafa Kemal’in ilke ve inkilaplaræna baålæyæz ve bu
inkilaplara toz kondurmayæz!..“ dersiniz. Æñte mübtela
olduåunuz hastalæåæn teñhisi bu! Nifak hastalæåæ, taåut
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hastalæåæ; Daha açæk bir ifade ile put hastalæåæ! Dolayæsiyle
korkunç bir hastalæk!.. Ebedî cehennemlik yapan bir
hastalæk!..
Tedavisi:
Mübtela olduåunuz hastalæåæn teñhisi yapældæktan sonra,
sizleri tedavi etmek, cehennemlik olmaktan kurtulmanæza
vesile olmak üzere, tebliå ediyor ve diyoruz ki:
1- Her ñeyden önce Bakara Suresi’nin 256. ayetinde Ækinci maddede mealini verdik - beyan edildiåi üzere,
„Taåutu red ve inkâr edeceksiniz. Kemalizm adæna ne
kader ilke ve devrimler varsa, hepsine bir çærpæda „Hayær!
Olmaz!“ diyeceksiniz ve elinizin ters tarafæyla onlaræ
iteceksiniz ve ilave edip, „Bunlar put kanunlarædær, bunlar
ñirk kanunlarædær, bunlar küfür ve kâfir kanunlarædær. Bunlaræ
icad edenler de, bunlara inananlar da, bunlarla
hükmedenler de Maide Suresi’nin ayetleri gereåince
kâfirlerdir, zalimlerdir, fasæklardær!“ diyeceksiniz.
Bunlara candan inanmak, baålanmak ve bunIaræ müdafaa
etmek ñöyle dursun, en ufak meyille meyletmek bile 3.
maddede mealini verdiåimiz Hud Suresi’nin 113. ayet-i
kerime’si vechiyle, cehennem ateñinin çarpmasæna sebep
olur. Æñte böyle bir akibete düñmekten kendinizi koruyun!..
Bu noktalardan hareketle:
1- Bilecek ve inanaraksænæz ki, Allah birdir, eñi ve benzeri
yoktur, ñeriki ve naziri yoktur. Mülk O’nun, kâinat O’nun,
ins ve cin O’nun, herñey O’nun, insanlar da O’nun!..
Herkes Allah’æn mülkünde yañæyor ve O’nun nimetleriyle
barænæyor. Bir gün gelecek bütün bunlaræn hesabæ bir bir
sorulacaktær!..
2- Bilecek ve inanacaksænæz ki, sizin Kitab’ænæz Kur’an,
örnek ve önderiniz Hz. Muhammed (s.a.v.)’dir. Kaynak
olarak Kur’an’æ, örnek ve önder olarak da Hz. Muhammed’i
alacaksænæz, kabul ve tasdik edeceksiniz.“Hâkimiyyetin
kayætsæz ve ñartsæz Allah’a ait olduåunu, O’na mahsus bir
hak olduåunu, O’ndan bañka bu hakka kimsenin sahip
olmadæåænæ ve olamæyacaåænæ kabul ve tasdik edeceksiniz
ve siz de maiyyetinizdekilere bunlaræ tebliå edeceksiniz.
3- Bilecek ve inanacaksænæz ki, Kur’an’æ anayasa
olmaktan kaldæræp kendi kafalaræna göre anayasalar
yapmak, kanunlar çækartmak, demek; Peygamber’e karñæ,
Kur’an’a karñæ, Æslam Dini’ne karñæ ve nihayet Allah’a karñæ
harp ilan etmek demektir. Mücadele Suresi’nin 5. ayetine
bakæla!..
4- Bilecek ve inanacaksænæz ki, Æslam Dini bir bütündür,
parçalanamaz. Bölümleri, ruhla beden gibi, birbirini
tamamlar. O halde dini devletten, devleti dinden ayærmak
mümkün deåildir. Böyle bir yola gitmek demek, dini de
devleti de katletmek, hançerlemek demektir. Çünkü, din
devletsiz kalær, devlet de dinsiz bir devlet olur!
5- Bilecek ve inanacaksænæz ki, namaz ve oruç gibi
ibadetler nasæl dinin birer bölümü, ayrælmaz birer parçalaræ
ise, devlet de siyaset de dinin birer bölümü, ayrælmaz birer
parçalarædær.
6- Bilecek ve inanacaksænæz ki, müslüman ahirette
namaz ve orucundan nasæl sorulacaksa, hesabænæ
veremediåi takdirde nasæl cezaya müstehak olacaksa,
devletten de, yani Æslam Devleti varsa onu korumaktan,
yoksa meydana getirme yolunda canla-bañla çalæñæp
çalæñmadæåændan da öylece sorulacak, hesabænæ veremediåi
takdirde cezasænæ çekecektir.
7- Bilecek ve inanacaksænæz ki, Æslam Dini, sadece iman
ve ibadetten ibaret deåildir; Aynæ zamanda onun devleti de
vardær, siyaseti de vardær. Devletsiz ve siyasetsiz bir Æslam
Dini düñünmek mümkün deåildir!..
8- Bilecek ve inanacaksænæz ki, Æslam Dini ve O’nun
Kitab’æ Kur’an-æ Kerim cihanñümûl bir anayasa, evrensel bir
hukuktur. Ænsanca ve Æslam’ca yañamanæn yolu, ancak
Kur’an’dan geçer, kurtuluñ ve yükseliñ, ancak Kur’an’dan

geçer, Allah’æn ræzasæna ve cennetine gidiñ yolu, ancak
Kur’an’dan geçer...
9- Bilecek ve inanacaksænæz ki, Hz. Musa’ya karñæ çækan
Firavun’lar, Hz. Æbrahim’e kargæ çækan ve „Allah birdir!“
dediåi için onu ateñe atma küstahlæåænæ gösteren Nemrut’lar
ve son Peygamber Hz. Muhammed’in getirdiåi ve tebliå
ettiåi Kur’an ve Ñeriat kanunlarænæ kaldæræp, yerine aciz ve
cahil kiñilerin yaptæåæ cahiliyyet kanunlarænæ koyan Mustafa
Kemal’ler, Allah’a karñæ çækan, Allah’a karñæ isyan eden,
Allah’a karñæ bañkaldæran, kafa tutan, dine karñæ savañ
açan birer put, birer taåuttur. Bunlaræn safænda yer alanlar,
bunlaræ savunanlar, bunlaræn yolunda ve izinde olanlar da
bunlaræ rabb edinmiñ, bunlara kul olmuñ, müñrik olmuñ,
putperest olmuñlardær. (Tevbe Suresi’nin 31. ayetine
bakæla!) Ve onlarla beraber cehenneme atælacaklardær. Bin
piñman olacaklar ama, fayda vermiyecektir. Putlarænæn da
kendilerinin de azabæ æki kat olacaktær!.. (5. maddede
mealini verdiåimiz ayete bakæla!)
10- Bilecek ve inanacaksænæz ki, sizin dostunuz Allah’tær,
O’nun Peygamber’idir ve acæ da olsa size hakkæ açæk açæk
tebliå edenlerdir. Yoksa, size yaltaklæk yapan, yüzünüze
gelip dalkavukluk yapan, sizden korktuåundan dolayæ
hakkæ söylemeyip ketmeden saray mollalaræ, paralæ
askerler deåildir. Biliniz ki, bunlar size en büyük düñmandær. Sizler de onlara düñman olacak ve en büyük lanetle
lanetlenmelerini isteyeceksiniz. Ama, iñ iñten geçmiñ
olacaktær. (4. maddedeki Zuhruf, 67 ayeti tekrar okuna!)
11- Ve nihayet bilecek ve inanacaksænæz ki, size yapælan
bu tebliåat doårudur, Æslam’æn ruhuna da, metnine de
uygundur. Ñayet tereddüdünüz olursa, „Hayær, bunlar
yanlæñtær, Æslam’da böyle ñeyler yoktur!“ derseniz, bunun
kolayæ vardær. O da Diyanet’in bütün hocalaræ elinizde ve
emrinizdedir. Bunlaræ toplayæn, okusunlar bu yazælaræ,
alsænlar kalemi ellerine, cevap yazsænlar! Biz laf istemeyiz,
babayiåit iseler, kendilerinden yazælæ cevap istiyoruz!..
Ve bu, sizin pek tabii hakkænæzdær. Bunlaræ yazæp sizlere
tebliå etmeåe nasæl bizim yerden göåe kadar hakkæmæz
varsa ve farz mahiyyetinde bir görevse, sizin cevap
yazdærmanæz da öylece hakkænæzdær. Bunu yapabilirsiniz,
ama bu tebliåatæ yapanlaræ tehdit edemezsiniz, pasaport ve
saire ile korkutamazsænæz, rejime jurnal edemezsiniz. Buna
hakkænæz yoktur; Günah üstüne günah olur! Bu günahlaræn
altænda ezilir gidersiniz.
Ve bu arada yine bileceksiniz ki, tehdit yoluna gitmeniz,
baåæræp çaåærmanæz, haksæzlæåænæzæn ve acizliåinizin bir
ifadesi ve isbatædær. Fikre fikirle, ilme ilimle cevap
veremiyor, karñæ çækamæyorsunuz da kaba kuvvete
bañvuruyorsunuz. Ve bu, akæl kâræ deåildær, ilim adamænæn
ve medenî bir insanæn yapacaåæ bir iñ deåildir!..
Ñimdilik burada bu tebliåatæ noktalæyor, cevap bekliyor,
cümleye basiretler, hidayetler æhsan etmesini Cenab-æ
Hakk’tan dua ve niyaz ediyoruz!
Selam doåru yolda olanlara!..
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