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

TEBRÆK MESAJI!..
Önce Sudan Devlet Reisi’ni, devlet erkânænæ ve bu
arada bu toplantæyæ tertib eden tertib heyetini, saniyen
bu toplantæya katælan misafir kardeñlerimizi Allah’æn
selamæyla selamlar, hayærlara vesile olmasænæ
Rabb’ülâlemin’den dua ve niyaz ederim!
Malesef; dünya küfrün lehinde, Æslam’æn aleyhinde
dönmektedir. Bu hal dünyanæn her tarafænda böyledir;
yetmiñ seneden bu yana böyledir!..
Ve bu, anlañmalæ bir kavganæn bir neticesidir. Ænsanlæåæn
ve Æslamlæå’æn düñmanæ „Siyonizmin“, yani yahudinin
seneler senesi önce hazærladæåæ bir planæn acæ
neticesidir.
Bu plan ise, siyonizmin, yani yahudinin dünya devleti
kurma planædær. Yahudinin emeli ve hedefi budur. Ve
bu arada Kur’an’æn beyanæ ile „Yahudi Æslam Dini’nin“
bir numaralæ düñmanædær. Kur’an ñöyle der:
„Ænsanlar içerisinde, mü’minlere en amansæz
düñman olarak yahudileri bulursun ve bir de
müñrikleri! Ænsanlara sevgice en yakænlaræ da „Biz
hæristiyanlaræz!“ diyenleri bulursun. Çünkü,
onlaræn içlerinde keñiñler ve rahipler vardær ve onlar
büyüklük taslamazlar.“ (Maide, 82)
Yahudiler, böyle bir neticeye varmak için yukaræda
söylediåim gibi, korkunç bir plan hazærlamæñlardær! Ñöyle
ki:
1- Moskova merkez olmak üzere, komünist sistemi
yerleñtirmiñler; Lenin ve Stalin’i Moskova’ya, Tito’yu
Balkanlar’a, Mao’yu Çin’e yerleñtirmiñlerdir. Moskova
ve çevresindeki dindarlaræ Lenin ve Stalin’e ezdirirken,
Balkanlar’daki dindarlaræ Tito’ya, Çin’deki dindarlaræ da
Mao’ya ezdirmiñlerdir. Evet; Yahudi, bu diktatörler
vasætasiyle dindarlaræ ezdirmeåe, onlardaki din
duygusunu öldürmeåe çalæñmæñtær.
2- Æslam âlemine gelince; bañta Anadolu insanæ olmak
üzere siyonizm Mustafa Kemal’i musallat etmiñtir. Ve
bu adamæn vasætasiyle bañta Hilafet müessesesini
yæktærmæñ, Æslam âlemini bañsæz bærakmæñ, neticede
Æslam milletlerini, baåæ kopmuñ tesbih taneleri gibi,
bölmüñ ve parçalamæñtær; Anayasadan „Devletin dini
Æslam’dær!..“ maddesini kaldærmak suretiyle dini
devletsiz, devleti de dinsiz bærakmæñtær; Kur’an

harflerinin yerine latin harflerini getirmiñ, medreseleri
kapatmæñ, Æslam’æn tarihini ve kültürünü deåiñtirmiñtir
ve bu suretle de Æslam âlemindeki yeni nesli kökünden
koparmaya çalæñtærmæñtær. Elhasæl Æslam Dini’nin
temeline, göndereceåimiz yazælar da da görüleceåi
üzere, 98 dinamit yerleñtirmiñtir. Ve neticede Ñeriat’a
düñman bir neslin yetiñmesine sebebiyyet vermiñtir!..
3- Demokrasi:
Batæ âlemine gelince; Siyonizm, Avrupa ve Amerika
milletlerinin bañæna demokrasiyi musallat etmiñ, „Laik
düzeni“ getirmiñ ve bu milletlerin kilise ile baålarænæ
kopartmæñ veya çok zayæflatmæñtær!..
Komünizm ve demokrasi:
Bu iki sistem, siyonizmin eseri olup, dine ve
dindarlara düñman olma yönünden aralarænda bir fark
yoktur; ikisi de din yönünden maneviyata düñmandær.
Ve insanæ materyalist ve maddeperest yapmada
aralarænda bir fark yoktur. Olsa olsa aralarænda tek bir
fark vardær; teñbih ve tabir caizse biri bayæltmadan
ameliyat eder, diåeri ise bayæltarak ameliyat eder. Bir
bañka ifade ile; biri, yani demokrasi, fikir hürriyeti adæ
altænda „Laiklik“ prensibini getirerek ve particilik
sistemini tatbik ederek insanoålunu dininden
uzaklañtærærken, diåeri ise, komünist sistem ise
uyguladæåæ devlet terörüyle insanæ maneviyyatændan
uzaklañtærmaya çalæñmæñtær.
Hülâsa edecek olursak: Dine üç düñman;
Komünizm, kemalizm ve demokrasi! Ve iñte bu üç
düñman; aynæ merkezden, yani siyonizm
merkezinden idare edilerek, üç cepheden din ve
mâneviyyata karñæ saldæræya geçmiñ, 70 senelik bir
zaman seyri içinde insanoålunun, yani dindaræn
gönlünde ve kafasænda artæk din duygusu kalmadæåænæ
ve tamamen silindiåini zannetmiñ ve Berlin duvarlarænæ
yækmæñ ise de fakat zannænda yanælmæñtær!..
Çünkü, insanæmæzæn kafasænda ve gönlünde, bütün bu
baskælara raåmen muhafaza edilen din ve iman
cevheri yeñermiñ, dal-budak salmæñ ve tekrar meyve
vermeye bañlamæñtær. Göndereceåimiz hal
tercümemizde de görüleceåi üzere, Anadolu’da
bañlayan Ñeriat hareketi, Avrupa’ya da intikal etmiñ,
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Avrupa’ya paralel olarak Anadolu’da da çalæñan
„Muvahhid“ insanæmæz demokrasiyi de ve demokrasiyi
ayakta tutan particiliåi de terketmiñ, önce Anadolu
Federe Æslam Devleti’ni kurmuñ, daha sonra da 1414
Ramazan’ænæn Kadir Gecesi’nde Hilafet Devleti’ni ve
Halifeliåi ihya ve ilan etmiñ ve onbinlerin bey’atini
almæñtær.
Keza Æran’da Ñah rejimine karñæ bañlayan Humeyni
hareketi bañarælæ olmuñ ve kendi mezhebleri
istikametinde bir Æslam devleti kurulmuñtur. Ve bu
arada; Afganistan’da, Eritre’de, Cezayir’de, Filistin’de,
Bosna ve Hersek’de ve benzeri yerlerde Æslam mahallî
devletlerinin kurulmasæna doåru adæmlar atælmæñ ise de
dahilî ve haricî siyonistlerin tesiriyle henüz hedeflerine
varamamæñlardær. Fakat dua ve niyazæmæz odur ki, an
karibüzzaman buralarda da biiznillah ve biinayetillah
mahallî devletlerin kurulmasædær. Kur’an ñöyle der:
„Ey mü’minler! Eåer siz Allah’a yardæm ederseniz,
Allah da size yardæm eder ve ayaklarænæzæ sabit
kælar!.“(Muhammed, 7)
Çeçenistan’da, Bosna-Hersek’de, Filistin’de,
Cezayir ’de, Eritre, Afganistan ve Ortadoåu
Cumhuriyetleri de bu kategoriye tabidirler. Üstelik;
Ortadoåu Cumhuriyetleri’nin farklæ bir tarafæ vardær. O
da Sovyetler Birliåi daåældæktan sonra, bu devletlerin
„Æslam Ædaresi“ne dönmemelerini saålamak üzere,
emperyalistler Türkiye’yi aracæ kullanmaktadærlar;
onlaræn demokrasiye baålæ olmalarænæ, Kur’an harflerini
deåil, latin harflerini kabul etmelerini temin etme
yolunda gayret göstermektedirler.
Elhasæl:
Dünya emperyalizminin korktuåu bir ñey vardær. O
da Æslâm devlet olmasæn, Æslam birlik olmasæn! Tüm
müslümanlar, „Hilâfet Devleti“ çatæsæ altænda
toplanmasæn da, Æslam milletleri ve devletleri
müstemleke, bañlarændaki idareciler de, kendilerine
itaatkâr birer kukla olsun! Ve böylece müslümanlaræn
esareti sürüp gitsin!..
Çare:
1- Ænsanæmæz; siyonizmin ve emperyalizmin fikir ve
zihniyetlerinin idraki içinde olduklarænæ çok iyi tesbit
etmiñ olmalæ;
2- Her türlü mahallî hesablaræ bir yana bærakæp tek çatæ
altænda; „Hilâfet“ çatæsæ altænda toplanmamæz ve bu suretle
vahdeti saålamamæz ñarttær ve esastær;
3- Mahallî devletlerimiz veya devlet olma yoluna
girmiñ milletlerimiz arasændaki vuku bulacak ihtilaflaræ

giderme, irtibatlaræ, tesanüt ve teavünü saålamak için
bir ulema ñura’sænæn acilen kurulmasæ;
4- Yetmiñ senedir unutturulan Æslam kültürünü ve bu
arada bilhassa Kur’an’æn cihanñümul bir Kitab
olduåunu, Hz. Muhammed’in cihanñümul bir
Peygamber olduåunu, Æslam Dini’nin cihanñümul bir
din olduåunu dünya insanlæåæna duyurmak üzere
neñriyata ehemmiyet vermek, basæn ve yayæn yoliyle
münazaralar tertib edip „Æslam Dini“nin korkulacak bir
nizam olmadæåænæ; tersine dünya insanlæåæna sulh ve
selem getireceåini ilan etmek;
5- Tâlim ve teallüme önem vermek ve bu arada
herkes ana dilinde serbest olmakla beraber, Kur’an
lisanænæ mekteblerde mecbur tutmak;
6- Herkes kendi mezhebine baålæ kalæp, mezhep
ihtilaflaræna asla girmemek;
7- Ehl-i kitab ile diyalog içinde olmak;
8- Ne pahasæna olursa olsun, taviz verme yoluna asla
gitmemek;
9- Ortak pazar kurmak ve bu arada uzun vadeli olsa
bile ortak para birliåine gitmek;
10- Allah’dan bañkasændan korkmamak ve tam bir
teslimiyyet ile O’na tevekkül etmektir.
Hepinizi tekrar selamlar, bu toplantænæzæn bütün bir
dünya için hayærlara vesile olmasænæ Rabb’ülâlemin’den
dua ve niyaz ederken, hitamühü misk kabilinden
Rabb’imin nur topu gibi, olan Nur Suresi’nin 55. ayetiyle
bitirelim: „Allah, içinizden iman edenlere ve salih
amellerde bulunanlara va’detmiñtir: Hiç ñüphesiz
onlardan öncekileri nasæl ‘güç ve iktidar sahibi’ kældæysa, onlaræ da yeryüzünde ‘güç ve iktidar sahibi’
kælacak, kendileri için seçip beåendiåi dinlerini
kendilerine yerleñik kælæp saålamlañtæracak ve onlaræ
korkularændan sonra güvenliåe çevirecektir. Onlar,
yalnæzca bana ibadet ederler ve bana hiç bir ñeyi
ortak koñmazlar. Kim ki, bundan sonra küfre
saparsa, iñte onlar fasæk olandær.“
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