El-Emir ven-Naib Cemaleddin Hocaoålu (Kaplan):
Türkiye (Anadolu) Bañbakanlæk Makamæna Açæk Mektup:

SUÇLUYU BULMA VE
HAKKI SAHÆBÆNE ÆADE!..
Suçlu kim?
Æñte; bütün mesele bu noktada düåümlenmektedir; suçluyu
bulmak! Bir bañka ifade ile; haklæ kim, haksæz kim? Daha
bañka bir tabirle; fundamentalist kim, gerçekci kim? Dördüncü
bir tabirle; terörist kim insanlæåæ, düzeltmeye çalæñan kim?
Allah’æn dinine bütünüyle sarælan kim, Allah’æn dininin karñæsænda
olan kim? Altæncæ bir tabirle; mü’min kim, kâfir kim? Yedinci
bir ifade ile; muvahhid kim, müñrik kim? Elhasæl: Bañta
söylediåimiz gibi, suçlu kim, suçsuz kim?
Æñte; bütün dünyanæn ilim ve fikir adamlaræna, hukuk ve
adalet adamlaræna, hakim ve savcælaræna, devlet ve siyaset
adamlaræna, papaz, haham ve hocalaræna sesleniyor ve
diyorum ki, geliniz suçluyu bulalæm! O suçlu ki, meleåi
ñeytan, ñeytanæ melek göstermekte; o suçlu ki, suçluyu
suçsuz, suçsuzu da suçlu bildirmekte, laik düzen adæna dinî
devletten, devleti dinden ayæræp, dini devletsiz, devleti dinsiz
bærakmakta ve bu suretle Allah’æn dinine ihanet ve hæyanet
etmekte, dünyanæn huzurunu bozmakta, insanlæåa en büyük
kötülüåü yapmaktadær!..
Makam ve mevkilerini saydæåæmæz meslek ve ünvan sahipleri!
Sizin, asæl vazifeniz budur; yani ñeytanæ ve ñeytanlañmæñ
insanlaræ bulup maskelerini düñürmek, gerçek yüzlerini ortaya
koymak ve insanlæåæ bunlaræn tasallütundan, sömürmesinden
ve zulmünden kurtaræp adalete ve huzura kavuñturmaktær.
Æñte bu, görevinizdir. Geliniz: Açæk oturumlar tertip edelim;
kaynaklara bakalæm, ilim ehlini, hukukñinaslaræ dinleyelim;
Allah’æ, peygamberleri ve semavî kitaplaræ ve bu arada Kur’an’æ
dinleyelim ve inceden inceye inceliyelim!.. Dinleyelim de kör
ñeytanæ ve asæl suçluyu bulalæm! Bulalæm da mâsum insanlar;
Buruç suresinde ve diåer surelerde bildirildiåi ve yakæn
tarihlerde duyulduåu ve müñahede edildiåi gibi,
Buhtinussarlar’æn, Firavunlar’æn, Ñeddat ve Nemrutlar gibi
klasik putçu ve putlaræn; keza Lenin’ler, Stalin’ler, Mao’lar gibi
modern putlaræn komünist rejimleri uåruna iñkencelere tabi
tutulmuñ, daraåaçlarænda sallandærælmæñ, kurñuna dizilmiñ ve
neticede nice kadænlar dul kalmæñ, nice çocuklar yetim
bærakælmæñtær!.. Ve nihayet kæsa bir zaman sonra kendileri de
çekilip gitmiñler ama, arkalarændan iki ñey bærakmæñlardær:
Bunlardan biri lanetlenme, diåeri de sahipsiz kalan ve sonunda
harabeye dönen Berlin duvarlaræ gibi yækæntælar!..
Bu mülk Allah’æn:
Ateistlerin dæñænda bütün insanlæk biliyor ve inanæyor ki, bütün
dünya ve bütün bir kâinat hep Allah’ændær; yaratæcæsæ da O,
idare edicisi de O! Allah, nasæl koyduåu tabiat ve ilahî
kanunlariyle canlæ-cansæz bütün bir kâinatæ bir nizam içinde
ayakta tutuyorsa, yarattæåæ insanæ da tam bir adalet ve tek bir
hak çerçevesi içinde ayakta tutmak ve bu suretle onlaræ hem
dünya hayatænda ve hem de ahiret hayatænda mesud bir
ñekilde yañatmak üzere ikinci bir kanun koymuñ ve
peygamberleri vasætasæyle insanlæåa göndermiñ ve uyulmasænæ
onlara emretmiñtir. Æñte bu kanunun ismine “Ñeriat” denir.
Yegâne adil hukuk sisteminden ibaret olan iñte bu “Ñeriat”
sistemine uyulmasænæ ve teslim olunmasænæ emretmiñtir ve

aynæ zamanda uyanlara mü’min ve müslüman ismini vermiñ,
uymuyanlaræ da kâfir ve müñrik addetmiñtir. Ve hatta Allahü
Zülcelâl, bütün peygamberlere ve onlaræn varisi bulunan din
âlimlerine, Æslam Ñeriat’ænæ, Æslam hukukunu, bütün insanlæåa
duyurmalarænæ ve tebliå etmelerini ve bu arada kimseden
korkmæyacaklarænæ ve dünya menfaatæyle deåiñmiyeceklerini
onlara farz kælmæñ, yapmadæklaræ takdirde lanete
uårayacaklarænæ, cehenneme atælacaklarænæ açæk bir ñekilde
bildirmiñtir. Ve bu bir hakikattær; bütün semavî kitaplaræn,
hakiki ve samimi bütün ilim ve din alimlerinin bildiåi, inandæåæ,
kabul ve tasdik ettiåi bir hakikattær...
Açæk oturum:
Æñte Cemaleddin Hoca’næn ve ona uyanlaræn yaptæåæ bundan
bañkasæ deåildir. Binaenaleyh Cemaleddin Hoca’ya uymamak,
onun dediklerini kabul etmemek ve hele hele onu ve ona
uyanlaræ suçlamaya, cezalandærmaya kalkmak demek, bütün
kitaplaræ ve bu arada Kur’an’æ cezalandærmaya kalkmak deåil
midir? Peygamber’leri suçlamaya ve mahkum etmeye
kalkmak deåil midir ve nihayet Allah’æ suçlamaya ve O’nu
mahkum edip cezalandærmaya kalkmak deåil midir? Buna
kim “Hayær, bu böyle deåildir!” diyebilir? Hangi ilim adamæ ve
hangi hukukçu “Hayær!” diyebiliir?
Eåer diyenler varsa onlarla basæn yoluyle karñæ karñæya
gelelim, açæk oturumlar tertip edelim! Hususiyle kemalistlerin
hukukçulariyle, DGM’nin savcæ ve hakimleriyle, Prof.’laræyle,
pañalariyle, Demirel, Ænönü ve Ecevit’leriyle, Erbakan ve
Türkeñ’leriyle ve Diyanet’in bütün hocalariyle ve nihayet
kadæn bañbakanlaræyle oturalæm; hem bütün dünyanæn gözleri
önünde ve televizyon ekranlarænda münazaralar yapalæm,
açæk oturumlar tertip edelim! Suçlu ortaya çæksæn; Cemaleddin
Hoca ve ona uyanlar mæ yoksa M. Kemal ve kemalistler mi?
Tansu Çiller’e teklifimiz:
Æñte Tansu Çiller ve iñte biz! Ekli yazæda da görüleceåi
üzere, Kenan Evren’e, Alman devlet riyaset makamænda
Almanca’sænæ Weiszäcker'e, Türkçe’sini de kendisine
göndermiñtik ve demiñtik ki, “Herñey senin elinde ve emrinde
topla adamlarænæ açæk oturuma; Bitsin bu çekiñme!.. Bunu
yapmaya yerden göåe kadar hakkænæz vardær; esasen medenî
insanæn bundan bañka yapacaåæ yoktur!.. Yoksa tehditler
færlatma, silahlaræn ucunu gösterme, daraåaçlarænæ gösterme
hiçbir ñeyi halletmez ve bu suretle bir yere varamazsænæz!
Nitekim varamadænæz, aradan yetmiñ-seksen sene geçtiåi
halde!..”
Aynæ ñeyleri Tansu’ya da söyliyor ve teklif ediyoruz! Hem de
Alman devlet adamlarænæn yanænda ve dünyanæn gözleri
önünde!.. Yoksa baånazlæk yapmæñ, aczinizi, cehlinizi,
haksæzlæåænæzæ ortaya koymuñ; kâfir ve müñrikleñmiñ
olduåunuzu hem tarih ve hem de Allah huzurunda belgelemiñ
olursunuz!.. Yoksa Mevlid merasimine katælæp Allah’tan,
Peygamber’den söz etmeniz, Kur’an’æ öpüp bañænæza
koymanæz, vallahi ve billahi sizi cehennemlik olmaktan
kurtarmaz!..
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Açæk oturumun belli bañlæ mevzularæ:
1- Allah’æn dini aynæ zamanda ñeriat mædær? Yani Kur’an’æn
beyanæyla, bilhassa Hz. Musa’næn, Hz. Æsa’næn ve Hz.
Muhammed’in tebliå ettikleri dinde din-devlet bütünlüåü var
mædær? Daha bañka bir ifade ile; asæl Tevrat’la ve asæl Æncil’de
ve Kur’an’da inanç sistemine, ibadet ve ahlak sistemine yer
verilirken, dünya ve devlet iñlerine de yer verilmiñ midir?
2- Ænanç ve ibadetleri yerine getirmek bir farz, terk edilmeleri
birer haram; Kabul, tasdik, tanzim ve teslim edilmediåi
takdirde insanæ küfre ve ñirke götürmezler mi?
3- Dolayæsæyla laik düzenle baådañtærælmasæ mümkün müdür?
4- Din, Allah’æn kanunu olduåuna göre, getirdiåi hürriyet kâfi
deåil midir ki, laik düzene ihtiyaç duyulsun?!.
5- Terörist kimdir? Allah’æn dinini bütünüyle yañamak ve
yañanmasænæ tebliå ve tavsiye edenler mi teröristtir, yoksa
buna engel olanlar mæ?
6- Fundamentalist kimdir? Æslam’da Allah’æn dinini bir bütün
olarak yañamak üzere gayret gösterenler mi, yoksa bu
gayreti gösterenlerin aåzæna kilit vuranlar mæ?
7- Ve bilcümle Tevhid ehli kim? Put ve putçu kim?
Ve bu noktadan hareketle gayet kesin ve net olarak söylüyor
ve dünyaya ilan ediyoruz ki:
Demokrasi gibi modern sistemler, Mustafa Kemal gibi
modern diktatörler de tæpki klasik putlar gibi Allah’æn nezdinde,
insanlæk ve tarih önünde mücrimdirler, zalimdirler, müñriktirler.
Selefleri gibi lanetlenecekler ve tarihin çöplüåüne atælacaklardær.
Hem kæsa zamanda ve hem de arkalarændan gidenler
tarafændan!.. Bunda ñüpheniz olmasæn! Ve bu ne keramettir,
ne de kehanettir; Kur’an’æn beyaniyle sabittir.
Kur’an ñöyle der:
“(Ey Muhammed), insanlaræ, azabæn kendilerine geleceåi
o günden uyar. Çünkü zulmedenler (o gün): “Ey
Rabb’imiz, bizi yakæn bir vakte kadar ertele ki (böylece)
Sen’in davetine gelelim, peygamberlere uyalæm” derler.
Önceden (dünyada) sizin için hiç bir zeval olmadæåæna
(sonunuzun gelmeyeceåine) dair yemin etmiñ deåil
miydiniz?” (denecek).
Siz (üstelik, Ad ve Semud kavimleri gibi) kendilerine
zulmedenlerin yerlerinde yerleñtiniz. Onlara nasæl (azap)
yaptæåæmæz size belli olmuñtu ve size (buna dair birçok)
misaller de göstermiñtik.
Hakikat onlar, (peygamberlere karñæ) tuzaklarænæ kurdular.
Halbuki onlaræn tuzaklaræ yüzünden daålar bile (yerinden
kayæp) kaybolsa, yine de onlaræn hilelerinin (karñælæåæ)
Allah katændadær, (hilelerini kendilerine çevirir).
O halde asla Allah’æ, peygamberlerine verdiåi sözünden
döner zannetme. Ñüphesiz Allah, mutlak galip, intikam
sahibi (herkesin cezasænæ verici)dir.
O gün yer bañka yere, gökler de (bañka göklere)
deåiñtirilecek, (insanlaræn hepsi kabirlerinden kalkæp)
her ñeye üstün gelen tek Allah’æn huzuruna çækacaklar.
O gün günahkârlaræ, zincir (ve kelepçe)lerle (birbirine
baålanmæñlar olarak görürsün.
Onlaræn gömlekleri katrandandær, yüzlerini de ateñ
bürüyecektir. (Çünkü yüzleri Hakk’a yönelmemiñti).
(Bütün bunlar) Allah’æn herkese (hayær ve ñer olarak)
kazandæåænæn karñælæåænæ vermesi içindir. Allah hesabæ
çok çabuk görendir.
Bu (Kur’an), insanlara bir tebliådir. Bir de onunla
(insanlaræn) uyarælmalaræ, (Allah’æn) ancak bir tek ilah
olduåunu bilmeleri ve akæl sahiplerinin de düñünüp öåüt
almalaræ içindir.” (Æbrahim, 44-52)
Æñte bütün bunlar öpüp bañænæza koyduåunuz Kur'an'æn
verdiåi haberlerdendir.
Hakkæ Sahibine Æade:
Añaåædaki dava dilekçemizi çok iyi okuyunuz: Ya cevap

yazænæz, ya da topraklaræmæzæ ve idaresini sahiplerine (ümmete)
teslim ediniz!
BÆR DAVA DÆLEKÇESÆ!..
Müddei (davacæ)
: Ümmet!..
Müddea aleyh (davalæ) :M. Kemal ve kemalistler!..
Dava vekili
: Emîr'ül-Mü'minîn ve
Halîfet'ül-Müslimîn!
Dava mevzuu
: Æstirdad ve irtidad!..
Mahkeme
: Ñeriat (Kur’an) mahkemesi!..
Mahkeme makamæ
: Dünya!..
Mahkeme
: Alenî (Ænsanlæk dünyasæ, ilim
dünyasæ, fikir dünyasæ, hukuk dünyasæ!..)
Ñikâyet mevzuu
: Ñer’an ve hukuken istenilen iki
ñey;
1- Topraklaræmæzæn istirdadæ; (geri alænmasæ)
2- Mücrim ve mütecavizlerin tecziyesi!
Esbab-æ mucibe:
Yukaræda görüldü: Ümmet iddia ediyor ve diyor ki, Anadolu
topraklaræ, yani Edirne’den Hakkari’ye, Karadeniz’den
Akdeniz’e kadar yayælan topraklar, bütünüyle Æslam aleminin
bir parçasædær, müslümanlarændær, ümmetindir!..,
Bu topraklar, her ne kadar Birinci Cihan Savañæ’nda kæsmen
iñgal edildi ise de bu ümmet, diñini tærnaåæna takarak, güç ve
kuvvetini kullanarak din ve iman cevherine istinad ederek,
emir, tavsiye ve tâlimatænæ Kur’an’dan ve ñeriat’tan alarak,
yediden-yetmiñe, erkek ve kadæn harekete geçerek, din ve
imanlarænæ, ñeriat ve Kur’an’larænæ, Hilâfet ve sultanlarænæ elhasæl
din ve dünyalarænæ kurtarmak gayesine binaen savañ vermiñler
ve düñmanlarænæ maålub etmiñlerdir ve bu suretle ümmetin
topraklaræ düñman iñgalinden kurtulmuñtur...
Fakat dahilî iñgal bañladæ:
Meåer ki, asæl iñgal bu imiñ! Ümmet ulemasænæn ve ileri gelen
zevatæn korktuklaræ maalesef bañlaræna geldi; yaåmurdan
kaçarken doluya tutuldular. Hem öylesine! Ne iñgal edilmedik
yer kaldæ ve ne de tahrib edilmedik bir taraf! Æñte yukaræda
gördünüz! Madde ve manasæyle bir ümmet ve hatta nesiller
imha edildi! Ængilizler’in, Fransæzlar’æn, Ætalyanlar’æn ve hatta
tarihi boyunca haçlæ seferleri’nin yapamadæklaræ tahribatæ
Mustafa Kemal ve kemalistler yaptælar; dünya tarihinde misli
görülmemiñ tahribatæ yaptælar!.. Tekrar tekrar ifade ediyorum:
Bu Din-i Mübin-i Ahmediyye’nin temeline (98) bomba koydular!
Sadece “Avrupalæ’lañacaåæz, muasær medeniyet seviyyesine
yükseleceåiz!” gibi laflar ettiyseler de bu milleti her yönüyle
batærdælar; devleti borçlu, milleti (Avrupa’ya) iñçi yaptælar!
Netice ise pek tabiî idi!
Avrupa’lælañan iki devlet:
Bu iki devletten biri kazandæ diåeri kaybetti! Bunlardan biri
Japonya diåeri ise Türkiye’dir! Japonya kazandæ! Hem
öylesine: Avrupa ile, hatta dünya ile rekabet edecek halde!
Türkiye ise Avrupa’ya borçlu ve iñçi!
Sebep:
Birincisi, Avrupa’lælañærken örf ve adetinden, tarih ve
kültüründen, inanç ve yazæsændan milim taviz vermedi. Türkiye
ise Avrupa’lælañacaåæm diye ne din bæraktæ ne de iman, ne
namus bæraktæ ve ne de edep ve nihayet ahlak adæna ne varsa
hepsini soydu soåana çevirdi! Üstelik Avrupa’næn rezaletini
ve ahlaksæzlæåænæ aldæ!
Ve iñte Mustafa Kemal ve memleket kurtaræcælæåæ ve iñte
kemalistlerin övmekle bitiremedikleri inkilablar ve
milletseverliåi ve iñte “Ne mutlu Türküm, diyene!” teranesi ve
iñte Türk milletinin kæzlarænæ yabancælara peñkeñ çekme!.. Ve
iñte Atatürk milliyetçiliåi ve iñte altmæñ ve iñte seksen öncesi
ihtilal ile ve iñte bugün doåuda yañanan kanlæ olaylar: Millet
evladæ hep birbirini kurñunladæ ve kurñunlamakta!.. Ve nihayet
iñte Mustafa Kemal ve onun vatanperverliåi (!)..
Kurtuluñun tek çækar yolu:
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Tek çækar yol; hakkæ sahibine iade, idareyi ehline vermedir.
Yoksa bir Æslam ülkesinde ve Æslam topraklaræ üzerinde ne
kâfir bir rejim ve ne de zalim bir idare payidar olamaz ve ebedî
kalamaz! Her gün yækælma tehlikesiyle karñæ karñæya! Silah
zoruyla ve baskæ rejimiyle milletimize giydirilmek istenilen
inkilab elbiselerini, færsat bulan bu ümmet tarihin çöplüåüne
atacaktær ve atmæñtær da!..
Zira ümmete yakæñan Æslam kæyafeti ve Kur’an ñeriat’ædær.
Çünkü, bu millet müslümandær. Müslümanæ ise ancak
müslüman idare eder. Keza; onun hükümeti müslüman,
anayasasæ Kur’an, kanunu ñeriat’tær!..
Æñte ümmet adæna davamæz budur, iddiamæz budur. Bu
topraklar bizimdir ve bizim hakkæmæzdær, bütün müslümanlaræn
hakkædær. Her müslüman ve her kuruluñ, bu davaya katælacak
ve böyle bir talebde bulunacaktær. Ve bu, aynæ zamanda
kendisine farzdær, her müslümana farzdær, susmasæ haramdær.
Ve bu hakkæ, kimse kimseye devredemez, müñterek ecdad
mirasædær.
Önemine binaen, bunlaræ bir de maddeler halinde særalæyalæm:
1- Bu topraklar ümmetindir!
2- Birinci Cihan Savañæ’nda dæñ düñmanlar iñgal etmiñlerdi!
3- Halife Vahdeddin’in tavsiyesiyle ve Anadolu’ya
göndermesiyle Mustafa Kemal’in rehberliåinde (!) millet ve
ümmet ayaklanmæñ ve düñmanæ kovmuñtu!
4- Arkasændan iç düñmanlaræn, yani Mustafa Kemal ve
avanelerinin istilasæ bañladæ!
5- Bu istila; tüm Æslamî deåerleri; din ve imanæ, ilim ve hukuk
müesseselerini tahrib etti. Yerine küfrün ve kâfirin müessese
ve kanunlarænæ getirdi ve artæk her ñey kâfirleñti!
6- Kâfirleñenlerin ise, müslümanlaræ idare etmeye hakkæ
yoktu. Kur’an buna müsaade etmemekte!
7- Ümmetin idaresi yine ümmete aittir, yani müslümanlara
aittir. Devleti de hükümeti de Æslam’dær! Anayasasæ Kur’an,
kanunu ñeriat’tær!..
8- Bize vekâlet veren ümmet adæna biz, dava açæyor ve
diyoruz ki, bu topraklar bizimdir, sahibi biziz, ümmet de bizim
ümmetimizdir. Öyle ise idare bize aittir!.. Siz çekilin! Hak
sahibleri gelsin! Gelsin de ñeriat hükmetsin!..
9- Ümmeti tanæmayanlar, ñeriat’æ kabul etmiyenler, bizim
topraklaræmæzda barænamazlar, onlar için haramdær!..
10- Ümmeti tanæsa da, ñeriat’æ kabul etse de ve fakat hakkæ
aramasa, hakkæ arayanlarla beraber olmazsa, onlar için de
haramdær! Üstelik Allah’æn gazabæ da laneti de üzerlerinedir!..
11- O halde kemalistleri de, onlara karñæ sus-pus olanlaræ da
adalet mahkemesine ñikâyet ediyor, kendilerine duyuruyor
ve dünya insanlæåæna ilan ediyoruz!..
Ey Milli Görüñ! Ey Süleymaniler! Ey Nursiler! Ey Ñeyhlik
makamænda bulunanlar ve Ey hocalæk makamænda bulunanlar!
Ey ben de müslümanæm diyen herkes! Ve bilcümle erkekkadæn herkes! Hepinize söylüyorum ve diyorum ki, bu topraklar
ve idaresi bizimdir, yani ümmetindir. Ümmet de bizim
ümmetimizdir. Kemalistler, ihanet ve hiyanet ederek, hile ve
dolaplar çevirerek, ecdadæmæzæ aldatmæñ ve oyuna getirmiñler
de topraklaræmæzæ ele geçirmiñler! Üstelik ñeriat’æmæzæ ve
mukaddesatæmæzæ kaldærmæñlar da yerine hiç de bizimle
münasebeti olmayan küfrün ve kâfirin kanun ve sistemlerini
getirmiñler, milletimizi bölmüñ ve parçalamæñlardær ve birbirini
kurñunlattærarak topraklaræmæzæ kana boyamæñlardær ve
boyamaktadærlar.
Buna seyirci kalamayæz; hepimiz sorumluyuz: Hem insanlæk
önünde ve hem de Allah huzurunda!..
Geliniz! Basit meseleleri, küçük hesaplaræ ve hatta yabancæ
sistemleri, tavizkâr durum ve tutumlaræ, demokrasi ve parti
sistemlerini bir tarafa bærakalæm da Tevhid bayraåænæn altænda
ve Kur’an etrafænda toplanalæm; topraklar sahibine, idare
ñeriat’æna kavuñsun. Kavuñsun da rahat etsin!..

Günün idaresini elinde tutanlara gelince: Mustafa Kemal
de ve onun arkasændan gidenler de artæk ölüp gittiler. Ve bu
gidiñle sizler de öyle bir yol takib ediyorsunuz! Akællæ olunuz,
tevbekâr olunuz! Ænad ederseniz, mürted hükmiyle boynunuza
ip atarlar, dünyanæz da gider ahiretiniz de!..
Bunu uzak görmeyin! Zira mülk Allah’ændær; iktidaræ dilediåinin
elinden alær, dilediåine verir. Dün Æran’da yaptæåæ gibi, yaræn da
Türkiye’de yapar! Bu, Kur’an’æn bir beyanæ, Allah’æn bir vaadidir;
zamanæ geldi mi mutlaka yerini bulur, Allah sözünden dönmez.
Amenna ve saddakna!..
Bir de kaziyyenin aksini görelim:
Bu topraklar Allah’æn deåil midir? Hayær! diyebilir misiniz?
Ñeriat uåruna akættæklaræ kanlarænæn bedeli olarak Allah, bu
topraklaræ Ümmet-i Muhammed’e vermemiñ midir? Hayær!
diyebilir misiniz?
Bugün bu topraklar üzerinde yañæyanlar müslüman deåiller
midir? Hayær, diyebilir misiniz?
Müslüman bir milletin devleti müslüman deåil midir? Hayær,
diyebilir misiniz?
Bir devletin müslüman olabilmesi için anayasasæ Kur’an
olmasæ lazæm gelmez mi? Hayær, diyebilir misiniz?
Anayasasæ Kur’an olmayan bir devlet Æslam devleti olur
mu? Hayær, diyebilir misiniz?
Æslam olmayan bir devlet, kâfir bir devlet deåil midir? Hayær,
diyebilir misiniz?
O halde Türkiye’deki devlet cumhuriyetin bañændan itibaren
kâfir devlet deåil midir? Çünkü anayasasæ Kur’an deåildir.
Hayær, diyebilir misiniz?
O halde Hazret-i Muhammed’e ümmet olan herkesin Kur’an
yolunda ve Tevhid bayraåæ altænda ve açælan bu dava etrafænda
toplanæp bir araya gelmeleri, topraklaræna sahip olmalaræ ve
ñer’î idareyi, Kur’an idaresini kurmalaræ farz deåil midir?
Hayær, diyebilir misiniz?
Hayær, biz parti yoluyla gideceåiz veya hele zamanæ gelmedi
veya bizim devletle siyasetle ilgimiz yoktur veyahut da ñimdi
cihad devri deåil, zikir devridir; çek tesbihini otur añaåæ
diyerek farz olan cihadæ inkâr etmelerinden dolayæ ñer’an
hükümleri kâfirlik deåil midir? Hayær, diyebilir misiniz?
Bunlaræn arkasændan gidenler de aynæ hükme tabi deåil
midirler? Hayær, diyebilir misiniz?
Tüm partiler ve hele hele iktidaræ ellerinde tutanlar; ñeriat
mahkemesinde, Kur’an mahkemesinde, ilim ve hukuk
mahkemesinde atalarænæn da kendilerinin de küfür yolunda,
ñirk yolunda bulunduklarænæ kabul ve itiraf edip tevbe etmedikleri
taktirde Ñah’æn akibetine uåramæyacaklar mæ? Cehennemi
boylayæp putlarænæn yanæna gitmiyecekler mi? Hayær, diyebilir
misiniz?
Ve nihayet üç kelime:
1- Mustafa Kemal’in de kemalistlerin de idareleri meñru
deåildir. Sebeb ise hiyanet ve irtidadlarædær.
2- Meñru idare, “Ümmet-i Muhammed”indir.
3- Ümmetin bey’atlæ meñru mümessilleri de taleb ve iddia
makamænda olup; bir taraftan gasib ve mütecavizlere:
“Ædareden çekilin!..” derken, diåer taraftan da ümmetten olup,
oyuna gelenleri ve uykuda olanlaræ uyandærmaya devam
etmektedirler.
Gayret ve tebliå bizden, tevfik ve hidayet
Rabb’ülâlemin’dendir.
NOT:
1- Aldæåæmæz mâlumata göre, kemalistler hakkæmæzda tekrar
dava açmæñlardær. Akællarænca bu hareketi durduracaklarmæñ!
“Cemaleddin Hoca hakkænda; mâsum, mâsum olduklaræ kadar
da haklæ olan birkaç müslüman hakkænda dava açar;
koyduåumuz kanunlarla ve verdiåimiz direktiflerle hocayæ da
maiyyetindekileri de hapseder, sürgüne gönderir veya
gönderttirsek ve bu suretle susturup bertaraf edersek, bugüne

-3-

kadar yaptæåæmæz gibi tehditlerle ve baskæ rejimleriyle susturur,
bertaraf eder, bundan böyle de küfrî saltanatæmæza ve
münafikane hayatæmæza devam ederiz!..” derler. Eåer böyle
sanæyorlarsa ve hâlâ bu kanaatte iseler yanælæyorlar. Artæk
bundan böyle rahat yüzü görmiyeceklerdir; maskeleri düñmüñ,
iplikleri pazara, pislikleri ortaya çækmæñtær.
2- Hak gelmiñ, artæk batæl çökmüñtür:
Kur’an’æn beyanæyla hakkæn geliñi demek, batælæn ve batællaræn
çöküñü ve bitiñi demektir. Hak; zulmün, iñkencenin, ateñin
karñæsænda muvakkat bir zaman için susarsa da batæl hiçbir
zaman devam etmez ve edemez. Yine Kur’an’æn beyanæyla;
“Kâfirler istemese de Allah, hakkæ ihkak, batælæ ibtal edecektir!..”
Æñte ediyor; bir zamanlar kemalistler atalaræna toz
kondurmazken, mefsedet ve melanetleri, ihanet ve hiyanetleri,
meyhurluåu ve sarhoñluåu, casusluåu ve uñaklæåæ, din ve
Æslam düñmanlæåæ delil ve kaynaklaræyle ortaya çæktæåæ halde
ilmen de fikren de cevap veremiyorlar da baskæ rejimine,
devlet terörüne müracaat ediyorlar!..
Bunlar nedir? Bunlar; haksæzlaræn, acizlerin ifadesidir;
zalimlerin, haydutlaræn, çetelerin iñidir. Yoksa medenî insan
böyle yapmaz! Medenî insan; fikre fikirle, ilme ilimle ve basæn
yoluyla cevap verir ve bu suretle muaræz ve muhaliflerini
susturur, haklæ olduklarænæ isbat ederler! Fakat heyhat!..
3- Kemalist rejim, bugüne kadar ayakta durmuñ ise hep
baskæ rejimiyle, hep süngü zoruyla, hep devlet terörüyle
ayakta durmuñtur. Fakat artæk o yöntemleri tutmuyor ve bir
daha tutmæyacak! Zira yukaræda da dediåim gibi, hak gelmiñ;
iman hareketi bañlamæñtær, Kur’an hareketi bañlamæñtær, taviz
vermeyen, yabancæ sistemlere tenezzül etmiyen ve hakkæ
batæla karæñtærmayan bir hareket bañlamæñtær. Ve bu hareket;
kapæ arkalarændan konuñmuyor, yuvarlak kelimeler söylemiyor,
“Adil Düzen” demiyor; “Ñeriat” diyor; açæk, net ve kesin
konuñuyor ve diyor ki: “Mustafa Kemal puttur, arkasændan
gidenler de birer putçudur. Hilafet ve ñeriat düñmanædær!..”
4- Açæk oturuma davet:
Defalarca Evren’e de kemalist basæna da söyledik. Ñimdi de
miraren ve kiraren söylüyor ve bütün bir dünyaya da ilan
ediyoruz:
“Ey kemalist rejimin hakim ve savcælaræ, avukat ve baro
bañkanlaræ, basæn ve yazarlaræ, öåretmen ve proflaræ, subay ve
pañalaræ, parti liderleri ve sekreterleri, müftü ve vaazlaræ!..
Sizleri münazaraya, basæn yoluyla açæk oturuma davet
ediyoruz! Buyurun gelin; haklælæåænæzæ ortaya koyun ve
koymalæsænæz! Yoksa ötede beride konuñmayæn!..” Mahkeme
kararlaræyla, siyasî baskælarla, devletlerarasæ protokollarla,
gizli ajanlarla hakkæ susturmak olmaz!.. O zaman dünyada
hukuk diye bir ñey kalmaz; ilim diye, adalet diye, insaf diye
bir ñey kalmaz! Demezler mi? Ælmen ve fikren, hukuken ve
ñer’an bir adamæ susturamamæñlar da kanunî baskælara, devlet
terörüne bañvurmuñlar!..
5- Gerçekler deåiñir mi?
Galile’yi, “Dünya dönüyor!..” dedi diye ateñe mahkum
etmiñlerdi. Ve ñayet bundan böyle bir daha “Dünya dönüyor”
demezse ve demiyeceåine dair bir de imza verirse kendisini
affedeceklerini söylemiñlerdi. O da imza ederken ñöyle
demiñti:
“Æmza ediyorum ama, yine de dünya dönüyor!..”
Binaenaleyh, bize kæzmasænlar ve diñ bilemesinler. Biz
yazsak da yazmasak da gerçekler deåiñmez; Mustafa Kemal
bir put, arkasændan gidenler de birer putçudur! Dolayæsæyle
kendisi de kemalistleri de Ümmet-i Muhammed’i, Anadolu
insanænæ ñer’an de hukuken de idare edemezler. Çünkü
mürted olmalaræ hasebiyle ehliyyetlerini ta bidayetinden
kaybetmiñlerdir. Kendilerine düñen bir ñey var: Gidenler gitti;
hayatta kalanlara ise hâlisane tavsiyemiz odur ki, teneñire
çækmadan “Ñeriat Allah’æn nizamædær!” deyip tevbekâr

olmalarædær. Yoksa Enfal, 49-51 ayetlerinin tasvir ettikleri
kiñilerden olurlar:
“Münafæklar ve kalblerinde hastalæk bulunanlar ñöyle
diyorlardæ: Bunlaræ (müslümanlaræ) dinleri aldattæ. Oysa kim
Allah’a tevekkül ederse, hiç ñüphesiz Allah galib ve hikmetli
olandær. Melekler, onlaræn yüzlerine ve arkalaræna vurarak
“Yakæcæ azabæ tadæn” diye o küfredenlerin canlarænæ alærken
görmelisin! Bu, ellerinizin önceden takdim etmesi (iñlediåiniz
günah, saptæåænæz küfür sebebiyle) ve Allah’æn gerçekten
kullaræna zulmedici olmamasæ dolayæsæyladær.”
Hülasa:
1- Bu, bir tebliå ve tekliftir; basæn yoluyla eleñtiriye açæktær.
Ya kabul, ya cevap!
2- Bizim kimsenin malænda ve canænda gözümüz yoktur ve
olmamæñtær! On bir senedir tek bir hadiseye sebebiyet
vermemiñizdir; gösterilemez! Zira biz Allah’tan korkan
insanlaræz; Ælim, fikir ve hukuk zemininde kalæp, tebliå ve ikna
yolunu seçmiñizdir! Aziz Nesin hakkænda verilen “fetva”
sadece Æslam hukukundaki yerini ve hükmünü beyandan
ibarettir; Æcra ve infaz mahkeme kararæna baålædær. Nitekim;
“Noksanlaræ Ækmal, Hatalaræ Tashih” bañlæklæ yazæmæzda bu
hususu basæna ve ilgili makamlara yazæyla bildirmiñizdir.
Esasen, Æslam eåitimi görmüñ müslümanlar bunu böyle
bilirler.
3- Tiyatro ñeklinde de olsa, aåaç veya plastikten yapælmæñ
oyuncak silah gösterilerinin yapælmasæ bizim bilgimizin dæñænda
olmuñtur.
Kullanmak istesek, hakiki silah kullanæræz ve bundan aciz
deåiliz! Fakat buna ñeriat müsaade etmemektedir. Neden?
Çünkü; bunlar tebliå ve ikna hareketine manidir.
4- Aldæåæmæz mâlumata göre bizi mahkemeye çaåæræp
ifademizi alacaklarmæñ; Bu, arzu ettiåimiz bir ñeydir. Zira;
orada bazæ makamlaræn ve bilhassa basæn ve yayænæn
hakkæmæzdaki yalan, iftira ve suçlamalaræna cevap verme
imkân ve færsatænæ bulacaåæz; Tebliå bizden, tevfik ve hidayet
Rabb’ülâlemin’den!..
Daåætæm:
1- Tansu Çiller’e,
2- Alman devlet adamlaræna,
3- Müslim ve gayri müslim dünya devlet adamlaræna,
4- Dünya basænæna,
5- Papalæk ve patrik makamlaræna,
6- T.C. Diyanet Æñleri Bañkanlæåæ’na,
7- Üniversite rektörlerine,
8- Hâkim ve savcælara,
9- Barolar Birliåi’ne,
10- Anayasa Mahkemesi Bañkanlæåæ’na,
11- Parti liderlerine,
12- Genel Kurmay Bañkanlæåæ’na,
13- Lahey Adalet Divanæ’na,
14- Devlet Güvenlik Mahkemeleri’ne,
15- Birleñmiñ Milletler’e
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