El-Emir ven-Naib Cemaleddin Hocaoålu (Kaplan):

Yalan Ve Æftiralara Cevap!..
Hususiyle cemiyet hayatænda birtakæm dalgalanmalar,
dedikodular, yalanlar, iftiralar vuku bulur ve hadiselerle
yakændan ilgisi olanlar ve hatta yakændan ve uzaktan
hiç de alakasæ olmayanlar devreye girer, kendi
anlayæñæna göre deåerlendirme yapar ve yapmaya
çalæñær. Hele hele færsatçælar, „Kurt dumanlæ günü
sever!“ kabilinden devreye girip ortalæåæ velveleye
verirler.
Bu kabil devirlerde günaha girmemek için insanæmæz
tedbir almalæ ve bilhassa aåzæna ve kulaåæna sahip
olmalædær; kesin bilmediåi birñeyi söylememeli ve gelen
haberleri yerinden ve iyice arañtærmalæ ve ondan sonra
bir hükme ve bir karara varmalædær. Bu husustaki
delillerin sayæsæ çoktur:
1- „Ey iman etmiñ olanlar! Size fasæåæn biri, bir
haber getirdiåinde onu arañtæræn! Yoksa yanlæñ bir
hükme (bir karara ve bir icraata teñebbüs edersiniz
de) yaptæåænæza piñman olursunuz (ama iñ iñten
geçer!..).“ (Hücurat, 6)
2- „Her duyduåunu söylemesi, kiñiye günah
yönünden yeter!“ sözü bir hadis mealidir.
3- „Gelecekte fitneler olacak; Oturan
ayaktakinden, ayaktaki yürüyenden, yürüyen
koñandan daha hayærlædær...“ (Buhari)
Hareketimizle ilgili son günlerin hadisesi:
Bu çeñit hadiselerde bugüne kadar tâkib ve tatbik
ettiåimiz usul, genelde taarruzda deåil, savunmada
kalmadær; gerek ñahsæmæz, gerek personelimiz ve
gerekse icraatæmæz hakkænda yalan ve iftiralara, aslæna
ve esasæna uygun bir ñekilde cevap vermeyi ihmal
etmemiñizdir. Gerektiåinde hususî mektuplarla, bu kâfi
gelmiyorsa basæn yoluyla cevap vermiñiz ve insanæmæzæ
o hususlarda aydænlatmæñæzdær. Bu cümleden olarak son
hadiselerde de önce „Gaye Malî Kaynaklaræ
Kurutmak!“ yazæsæ ile „Korkunç Bir Oyun!“ bañlæklaræ
altænda birbirini takibeden iki yazæ neñretmiñizdir.
Birincisinde olaylaræn arkasænda yatan gaye ve
maksadæ ortaya koymak, ikincisinde ise hadisenin
kahramanlarænæ (!), isim de vererek tanætmaktæ. Bu
sayæda ise bu dört kahramanæn (!) dayandæklaræ yalan,
iftira ve saptærmalaræna cevap verme mahiyetinde
olacaktær:
1- Vakæf meselesi:
a) Vakæf deåil imiñ; bir kiñilik dernekmiñ!..
Bu bir yalan ve bir iftiradær hem de püsküllü bir iftiradær.
Ve yalanæn kahramanlaræ (!); A. Osman’lardær, L.
Sarætañ’lardær, A. Doåan’lardær ve M. Aådañ’lardær.

Halbuki mülklerin baålæ bulunduåu kuruluñ vakæftær,
dernek deåildir. Vakæfnameye bakælabilir ve noterlerden
sorulabilir!..
b) Satælær maddesi Æslam’da ve bütün fækæh
kitaplaræmæzda da vardær. Ama ñartæ vardær. Bu madde
hakkænda yalan söyleyip insanæmæzæn kafasænæ
bozacaåæna, Allah’tan korkan ve medenî olan ne
yapmalæ idi? Zahmet edip kitaba bakmalæ idi veya
hareketimizin onbeñ maddelik prensiplerinin onbeñinci
maddesinin „Her ñey fetvaya baålædær!“ hükmüne
bakmalæ idi. Ama bunlaræn gayesi bañka idi; Kafalaræ
bozup hareketi durdurmaktær!..
c) Hoca’næn vakæf mallarænæ oålunun üzerine
geçirmesi, noterde bunu tescil etmesi: Bu da düpedüz
yalan, hem de kuyruklu!
Bunun cevabæ da çok kolay: Bir telefonla noterden
sorulmasæna baålæ! Veya vakæf senedini inceleyen hukuk
uzmanæ dedikleri ñahsæn elindeki inceleme belgesine
bakmasæ ve bunu yazælæ olarak soranlara vermesi. Ama
dediåim gibi gaye Hoca’ya çamur atmak ve
kendilerine yer hazærlamaktær!..
2- Hoca’næn oålunun iki arabasæ:
a) Hoca’næn oålu, ümmetin parasændan 65 bin marka
son model bir araba almæñ, bir kaza neticesinde araba
çöpe atælmæñ, yerine aynæ fiyata bir bañka araba almæñ
imiñ!..
Bu da Aådañ’æn kuyruklu yalanæ! Tek bir arabasæ vardær,
o da kiralæktær; mülkiyeti kendisinin deåildir, kiralæk
bedelini kendisi vermiñtir; ümmetin, içinde tek kuruñu
yoktur; tamamen kendi parasædær. Mülkiyetinin kime
ait olduåu, anlañtæåæ firmadan sorulabilir. Ama
sormazlar. Neden? Çünkü gayeleri bañkadær!..
b) Veliahd tayin ediliñi:
Hoca ne yapmæñ? Oålunu veliahd tayin etmiñ,
öldükten sonra oålu Hoca’næn yerine geçecekmiñ,
imiñ!..
Bu da püsküllü bir iftiradær. Böyle birñeyin olmadæåænæn
isbatæ gayet kolay: Tescil edildiåi ve buna dair tavsiye
mektubunu verildiåi noterden telefonla da sorulabilir!
Æñte o kadar!..
3- „Hoca’næn yanænda kimse kalmadæ“:
Aådañ’æn yalanlarændan biri de ñu: Banda alænan bir
konuñmasænda diyor ki; „Hoca’næn yanænda adam
kalmadæ, hepsi Hoca’ya karñæ, sadece Ubeyd kaldæ. O
da çækaræ olduåu için!..“
Bu haberi de onun yalanlarændan, büyük
yalanlarændan biri; hemen hemen bütün bölgelerin

-1-

mesullerinin (bölge emiri, bölge gençlik emiri,
bölgedeki hocalaræn temsilcilerinin) imzalarænæ havî
dosya gönderilmiñtir. Ñayet size gelmedi ise
merkezden isteyebilirsiniz!..
4- Son fetvalar meselesi:
Muaræz ve muhaliflerimiz diyorlar ki: „Ælmî heyetler
oluñturup söz konusu fetvalaræ Anadolu’da ve Æslam
âlemindeki ulemalara götürüp ittifak ve icmaæn hasæl
olmasænæ...“
Sanki biz bu fetvalaræ kapæ arkalarænda vermiñiz! Biz
neñriyat yoluyla ve bütün bir dünya muvacehesinde
ve dünya insanlæåæna ve bu arada âlimine ve ulemasæna
hitaben vermiñizdir ve üstelik dünya alimlerini ve
Ñeriat’a baålæ olanlaræ basæn yoluyla açæk oturuma davet
etmiñ, yazælaræmæz ve fetvalaræmæz tenkide açæktær
demiñizdir. Binaenaleyh, heyetler teñkil etmeye, diyar
diyar dolañmaya ihtiyaç yoktur, kuruluñ
mensuplaræmæzæn ihtiyacæ da yoktur. Ñayet sizin gibi
hasta tipler varsa, onlar birer mektupla da bildikleri
âlim ve ulemaya mektuplarla, telefonlarla sorabilirler
ve yanlaræna kadar gidip sorabilirler. Nitekim zaman
zaman sivri kafalælar ve hasta tipliler çækmæñ, itirazlarænæ
sormuñ, gereken cevaplaræ almæñ ve nihayet
umduklarænæ bulamamæñ ve yerlerine oturmuñlardær.
Hemen ñunu ilave edelim ki, fetvalaræmæzda tereddüt
ve ñüpheleri olanlar, ñayet bu hususta hazærladæklaræ
raporlar kendi sakat görüñleri deåilse, yerlerini
kemalistlerin, particilerin yerinde ve yanlarænda alsænlar
da rahat etsinler. Zira biz buyuz ve teñkilatæmæz da
budur, böyledir, böyle gelmiñtir ve bundan böyle de
devam edecektir. Bu itibarladær ki, tekrar ediyorum ve
diyorum ki, hasta tipler, hasta kuruluñlaræn yanlaræna
gitsinler de hem kendileri rahat etsinler ve hem de
bizim insanæmæza yük olmasænlar!
„Habis habise yakæñær; temiz de temize
münasibtir!“ sözü bir Kur’an ifadesidir. Keza Kur’an
ñöyle der:
„De ki murdarla temiz bir olmaz! Murdaræn
çokluåu hoñuna gitse de! O halde ey akl-æ selim
sahipleri, Allah’tan korkun ki, kurtuluña eresiniz.“
(Maide, 100)
5- Faaliyetlerimiz:
Muaræz ve muhaliflerimize tekrar ñunu hatærlatalæm ki,
günümüz dünyasænæn muhtaç olduåu tek bir mesele
vardær. O da Tevhid inancænæn kabul ve tasdiki, ñirkin
red ve inkâræ! Æñte bu kuruluñ, çalæña çalæña bugün ve
öyle bir noktaya geldi ki, tedkik ve tahkikiyla, konuñma
ve yazælaræyla, neñriyat ve toplantælaræyla, fetva ve
kaynaklaræyla bu mevzularæ açæk, net ve kesin bir
ñekilde ortaya koymuñ ve bunun bir neticesi olarak
beñinci Beyyine’yi hazærlamæñ ve bastærarak „Tevhid“
ve „Ñirk“ dünyasæna arz etmiñtir. Ve bu küçümsenecek
bir hizmet deåildir? Zira kâinat bunun üzerine

kurulmuñ, Kur’an bu esasæ getirmiñ, dünya insanlæåæ
bununla mükellef olmuñtur. Ve bu noktadan hareketle:
1- Herkesin; ama kadæn-erkek herkesin, genç-ihtiyar
herkesin asker olduåunu ve bu noktadan hareketle;
evlerin birer karargâh, camilerin birer kæñla olduåunu
insanlæåa duyurmuñtur;
2- Tâlim-ül Kur’an ve Tebliå-ül Kur’an’æ esas almæñ
ve bu noktadan hareketle evlerin birer medrese,
camilerin birer üniversite olduåunu, programæna almæñ
ve bu yolda gereken dökümanlaræ hazærlamæñtær. Bu da
hiç de küçümsenecek bir hizmet deåildir. Ama heyhat,
gözleri kör, kulaklaræ saåær ve kalpleri dumura uåramæñ
ilim kaçkænlaræ bunu nereden idrak etsin?!.
6- Hesab iñleri:
Usulümüz ñudur: Seneden seneye gelir ve giderler,
zekât ve fitreler, Filistin ve Afganistan ve benzeri
yerlere yapælan yardæmlar ayræ ayræ listeler halinde tesbit
edilir; her biri ayræ ayræ hesab edilir ve toplanær ve
neticede gelirler ve giderler bir dosya halinde, toplantæya
getirilir ve ñura üyelerine arz edilir, her bölgeden birer
veya ikiñer kiñi seçilip bir yællæk hesabæn incelenmesi
istenir.
Hesablar bu sene de artæk ñura’ya intikal etmiñti.
Bundan sonrasæ onlaræn bileceåi iñtir; Ya seçecekleri
bir heyetle hesablaræ kontrol ederler ve bir raporla
umumî heyete getirirler. Ya da incelemeye ihtiyaç
duymadan tasdik ederler ve böylece iñ biter. Bugüne
kadar teamül öyle olmuñtur.
Bu sene de hesab dosyasænæ önlerine getirdik ve
buyurun, bir heyet seçerek hesablaræ inceleyin, dedik.
Kimisi incelemeye gerek yok dedi, kimisi de var dedi.
Aralarænda ihtilaf çæktæ ve söz uzadæ. Benim de canæm
sækældæ. Tekrar ettim: „Æñte dosya önünüzde alæn götürün,
inceleyin!“ Ben; iñin içinde bir kasdæn olduåunun farkæna
varmæñtæm. Çünkü, toplantæda ñura’dan olmayan kiñiler
de vardæ. Devreye girdim ve særadan sordum: Dosya
incelensin diyenlerin sayæsæ çok az çæktæ, incelenmeden
kabul edenlerin sayæsæ çok çæktæ. Biz de dosyayæ
kaldærdæk. Ñimdi dosyayæ diline dolayan M. Aådañ da o
zaman incelenmeye gerek yok diyenler arasænda idi.
Ñimdi ise, „Hoca, demokrasi usuluna uygun bir ñekilde
karar verdi!“ diye ortalæåæ velveleye vermekte. Bu ne
perhiz ve bu ne lahana turñusu! Halbuki, Ñeriat’ta da
ekseriyete göre karar verme usulü vardær. Eåer bunu
bilmiyorsa kendisine yazæklar olsun demekten bañka
bir diyeceåimiz yoktur!..
7- Etlerin murdar oluñu iddiasæ:
Ænsanæmæzæn kafasænæ bozmak ve Kar-Bir’in satæñænæ
durdurmak için istismar ettikleri mevzulardan biri de
etlerin murdar oluñu. Ñöyle ki:
„Murdar etler Hollanda’dan ve Belçika’dan Köln’e
tañændæåæ særada ñöför bunun farkæna varmæñ, yoldan
bize telefonla bildirmiñ, biz de rivayete göre, bundan
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sonra artæk böyle bir iñ yapmayæn, demiñiz veya o
murdar etleri atæn demiñiz!..“
Bu da kuyruklu bir yalan; aslæ ve astaræ olmayan bir
yalan! Soruluyor: H. Ö. ismindeki kardeñe, o, böyle
bir hadise olmamæñtær, diyor. Elin oålu et yiyecek, biz
de onun vebalini çekeceåiz ve bu, olacak ñey deåil
ve fakat gözü dönmüñ bu dört kiñi bunu söylüyor ve
söylediler!..
8- Bu sefer de sucuklar murdarmæñ, tavuklar
murdarmæñ ñeklindeki yalan sözler ortalækta dönüp
dolañmaktadær! Fetva verip ahkâm çækaranlar mæ
dersiniz, mahkemeler kurup ñahitler dinleyenler mi
dersiniz!..
Bu iñin bilhassa kahramanæ Gosslar Æmamæ kendisine
cevap vermiñizdir ve bildiri halinde gereken yerlere
göndermiñizdir. Tekrar gazeteye getirmeye lüzum
görmüyorum. Ancak ñunlaræ kaydetmekle yetineceåiz:
a) Ali b. Ali ñahit deåilmiñ de muhbir imiñ!
Hangisi olursa olsun, birer kiñiden ibaret. Æddialæ bir
davada fasæk (çünkü, dört ay müddetle Æslamî usule
göre olmayan tavuklaræn müslümanlar tarafændan
yenecek, bu ñahæsta da bir sefer olsun iñin bañænda
bulunan sorumluya herhangi bir yolla haber
vermiyecek de uzun bir müddet sonra Gosslar
imamæna söyleyecek!) Böylelerinin sözüne itibar
olunmaz! Üstelik, heyet halinde mahalline gidilmiñ,
yerinde tetkik ve tahkiki yapælmæñ, fetvasæ verilmiñ ve
fotoåraflaræ çekilmiñtir. Bu neticeyi bozacak ancak
kendi gibi kesinlik arzeden haberler ve hükümler
olmalædær. Halbuki ortada böyle bir isbat yoktur.
b) Kaynar suya atælan tavuklar:
Evet, kaynar suya atælan tavuklar meselesine gelince
meseleyi ya kitaptan okumamæñ veya anlamamæñ!
Kitabæn târif ve beyanæna göre, fækær fækær kaynayan suya
atældæåæ takdirde için boñanmamæñ tavuk yenmez,
hükmü doårudur. Ancak galeyan halinde olursa kaydæ
var. Suyun galeyan haline gelmesi için derecesi yüz
olmasæ lazæm. Halbuki fabrikadaki tavuklaræn batærældæåæ
suyun derecesi 50 civarændadær. Bu ise kitabæn
hükmüne girmez. Ama bunu ehli bilir! Gosslar imamæ
nereden bilsin bunu! Çünkü yaræm molladær.
c) Fas’læ ve Pakistan’læ:
Bunlardan iki ñahit: „Biz, mezkur etlerin Æslamî usule
göre kesildiåine ñahitlik yaparæz!..“ demektedirler.
Adresler:
1- Æslamitische Silagerij „Madni“, Ostkousdijk 27,
„Æ.M.O.“, Rotterdam.
2- Ook ik verklart persoojik, Medine Et Dükkanæ, Slcht
husvinhel, Pakistanlæ ve Sürinamlæ.
Ve neticede Abdülaziz’in hatalaræ:
1- Birinci yazæsænda Ali b. Ali’yi ñahitler bölümüne
yazmasæ, ikinci yazæsænda ise ñahid deåildir, demesi;
2- Muhbirin hükmü ile ñahidin hükmü arasændaki farkæ

bilememesi;
3- „Yakinen sabit olan bir hüküm, ñek ile zail
olmaz!“ ñeklindeki fækhî kaideyi bilmemesi; hata
söylendiåi halde tarifini bile yapamamasæ (zail olmaz
yerine sabit olmaz ñeklinde yazmasæ!..).
4- Kæyasæn nerelerde yapælabileceåini bilmemesi;
5- Kesilenlerle kesilmiyenlerin aynæ suya batærældæåæ
takdirde ikisinin de haram olma hükmüne gireceåini
söylemesi;
6- Æçi boñanmayan tavuklaræn kaç derece suya atældæåæ
takdirde yenmiyeceåini bilmemesi;
7- Yukarædaki fækhî kaidenin gereåini bilmemesi.
Ve netice: Böylelerinin, daha iki yazæsænda yedi tane
hata yapanlara Hoca demek yerine, mürekkeb cahil
olmanæn yanænda hem dal hem de mudil demek
yerinde olur! Allah bu ümmeti böylelerinin ñerrinden
muhafaza buyursun! Kemal ve kemalistlerin yetmiñ
senede Æslam’a verdikleri zararæ böyleleri iki senede
verirler.
Asæl hedef:
Bütün bir dünya bilmeli ki, bunlaræn hedefi ne tavuktur,
ne vakæftær ve ne de vesairedir. Bu ve benzeri hasta
tiplerin hedefi ñirk fetvasæna karñæ çækmak ve bu suretle
kemalistleri de particileri de ve böyle olan anne ve
babalarænæ ve akrabalarænæ da ñirk fetvasæna hedef
olmaktan kurtarmaktær ve neticede onlarla ve hatta
ortada hâlâ yerini bulamamæñ gruplarla baræñæk
yañamak ve satæn aldæklaræ evlerde ve yükselttikleri
apartmanlarda rahat rahat oturmak, gidip gelmek ve
bu arada Kar-Bir’in hareketini durdurmak, kendilerinin
pazarlarænæ çoåaltmaktær. Evet iñte ñirk fetvasænæ
hükümsüz hale getirmeye çalæñmanæn yanæbañænda bu
da var. Ñöyle ki:
a) Tübingen Camii’nde idarecileri aldatarak imza
ettirdikleri ültimatom aåærlæk maddesi ñirk fetvasænæn
kaldærælmasædær;
b) Stuttgart Ulu Camii’ni iñgal etmeleri ve oradaki KarBir’in mal varlæåæna el koymalaræ ve hatta yolda
ñöförlerin önünü kesip Kar-Bir’in paralarænæ götürmeleri
ve götürürken de „Hoca’ya selam söyle biz hærsæzlæk
yapmæyoruz. On bir senedir bizden aldæklaræ paralaræ
almæñ oluyoruz!..“ demeleri, „Tevhid“ hareketini
durdurmanæn ve „Ñirk“ fetvasænæn neñriyatænæ yapmaya
mani olmanæn bir göstergesidir.
Hasta tipler:
Bu hasta tipler; yani münafæklar her devirde olmuñtur.
Efendimiz bunlaræn listesini yazdærmæñ, zararlæ olmaya,
hareketi yækmaya çalæñanlaræ ise isimlerini de söyliyerek
ve gençlere iñaret ederek bunlaræn bir kæsmænæ camiden
dæñaræ attærmæñtær. Geri kæsmæ da Uhud yolunda
dökülmüñler ve münafæk olduklarænæ fiilen ortaya
koymuñlardær!..
Biz de „Görünen köy kælavuz istemez!“ kabilinden
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gerek ñirk fetvasæ ve gerekse Kar-Bir hareketi
karñæsænda rahatsæz olanlar, içlerindeki nifak hastalæåænæ
færsat buldukça gösteriyorlardæ ve hatta Kur’an’æn beyanæ
vechiyle „Kalpleri farklæ olanlar bile“ bir cephe
kuruyor; Tübingen Camii’nde bir araya geliyorlar ve
ñirk fetvasænæ durdurmada ve fetvayæ veren Hoca’næn
iñini bitirmede ve neticede hasta ruhlu tipleri
rahatlandærmada ve nihayet insanæmæzæ oyuna
getirmede ve imzalarænæ almada Ali Osman ve
yandañlaræ tarafændan hazærlanan senaryoda Latif’ler,
Abdurrahman’lar, Aådañ’lar hazær bulunduruyor ve
konuñturuluyor ve bu arada karñæ çækanlar dæñaræya
atælæyor veya susturuluyor ve ertesi gün hazærlanan ve
imzalar altæna alænan ültimatom üç kiñilik bir heyetle
(Safvet’ler, Tübingen; Hasan’lar, Nagold) ve „Tæpki
ittihad ve terakkicilerin aldæklaræ Sultan Hamid’i
tahttan indirme kararænæ, yahudi Karasu ve benzeri
arkadañlariyle huzura çækæp tebliå ettikleri gibi“
getirip Stuttgart Ulu Camii’nde bize tebliå ettiler. Bu
noktaya gelmiñken su yüzüne çækmæñ olanlaræn listesini
vermekte artæk bir beis görmüyoruz. Ancak ñimdilik
gazetede yazmæyoruz! Gelip soranlara söyliyebiliriz.
Ve bu arada verdiåi imzayæ geri alæp tevbe edenler için
bir imkân daha tanæyoruz!..
Ænsanæmæz yine bilmelidir ki, ñerrin arkasænda da hayær
vardær; bunlarla siz bir yere varamazsænæz ve hele hele
„Hilafet“ devletine hiç varamazsænæz! Bunlar içinizde
olduåu müddetçe Allah da size gereåi gibi yardæm
etmez! Binaenaleyh, bunlaræn elenmesi ve ayæklanmasæ
gerekir. Kur’an ñöyle der:
„Allah Resulü’ne düñen sadece tebliådir. Allah,
neyi gizleyip neyi açæåa vurduåunuzu bilir. De ki:
Murdarla temizler bir olmaz. Murdaræn çokluåu
hoñuna gitse de! O halde ey akl-æ selim sahipleri,
Allah’tan korkun ki, kurtuluña eresiniz!“ (Maide,
99-100)
Dava adamlaræmæza tavsiyelerimiz:
Bunlar ayrældæ diye üzülmiyeceksiniz! Her halükârda
tehditlerine kulak asmæyacaksænæz ve sabræ elden hiç
bir zaman bærakmæyacaksænæz. Vakæf mallarænæ „Elinizden
alacaåæz“ diye söyliyenler olabilir; sizi ñöyle „atacaåæz,
böyle atacaåæz...“ diyenler de çækacaktær. Cevabænæz ñu
olacaktær: Biz ne paranæn müslümanæyæz ne de mal
varlæåænæn hatta camilerin bile! Zira kemalist rejimin de
particilerin de elinde bulunan camilerin, yer ve yurtlaræn
sayæsæ çoktur. Fakat ñirkin içinde olduktan sonra neye
yarar! Biz isek; „Tevhid’e evet, ñirke hayær!“ demiñiz!
Ñirk fetvasænæn isabetli olduåuna inanmæñ ve bu mevzuu
dünya insanlæåæna duyurmak için dünya turuna
çækmæñæzdær. Parolaræmæzdan biri de ñudur:
„...Benim yerim geniñtir. Kulluåunuzu ancak bana
yapacaksænæz,“ bir ayet mealidir.
NOT: 1- 13. Ñubat 1994 tarihli Hürriyet Gazetesi’nde

„Statthagen“ camii hakkændaki yazæyæ okudunuz. Asæl
cevabænæ ileriki bir sayæya bærakmakla birlikte hemen
ñunu kaydedelim:
„Bizim, camileri vakfa baålamakla gayemiz, bu
ümmetin mal varlæklaræ, ehliyetsiz ellere geçip de heder
olmasæn; „Tevhid’e evet, ñirke hayær!“ diyen
müslümanlaræn elinde ve idaresinde ilelebed kalsæn!
Elinde kalsæn da birer müñrik olan kemalist ve
particilerin eline geçmesin!.. Æñte bizim asæl gayemiz
budur; yoksa ne mal varlæåæna sahib olmak ve ne de
varislerimize miras bærakmak deåildir ve bu yolda hile
yapmak ve yalan söylemek hiç de deåildir. Bunu
söyleyenler ve hatta gazetelere intikal ettirenler, yalan
beyanda bulunmuñlar, iftira etmiñler; avukatlaræ da
mahkemeleri de aldatmaya, saptærmaya çalæñan ve
kendilerine selam vermeme cezasæna çarptærælan ve
nihayet yalan beyanlariyle, ümmetin paralariyle satæn
alænan ümmet malænæ carcur eden ñahæslardær. Æñte
gazetedeki yazæ bunun bir göstergesidir. Ve bunlar
bunun hesabænæ bu dünyada veremedikleri gibi yaræn
da veremiyecekleri muhakkaktær. Ve bunlara yardæmcæ
olanlar da aynæ hükme tabidirler.
2- Stuttgart bölgesindeki fitneyi kaynatan fitne
kahramanlaræ ve bunlaræn arkasændan gidenler de aynæ
tecrid cezasæna çarptærælmiñtær. Kendileriyle
konuñulmasæ, evlerine gidilmesi günahtær, haramdær!
Hatta hanæmlarænæn bile kendileriyle konuñmamalaræ
gerek-mektedir, caiz deåildir. Zira bunlar mevcut ñerî idareye karñæ isyan etmiñlerdir; nefislerine,
ñeytanlaræna veya kemalistlerin ve particilerin tesiri
altænda kalarak bir fitne kasærgasæ meydana
getirmiñlerdir ve dolayæsæyle bunlar birer katil
olmuñlardær. Zira Kur’an’æn beyanæyle „Fitne, adam
öldürmekten daha ñiddetlidir.“
Ñunu da ilave edelim ki, bunlar, toplu kæyam yerine;
fertler veya heyetler halinde gelip meselelerini
sorabilirlerdi. Nitekim, sorma lüzumunu hisseden
Fransa ve Frankfurt bölgesi öyle yapmæñtær; birer heyet
teñkil edip suallerini sormuñ ve memnun olarak
dönmüñlerdir. Allah kendilerinden razæ olsun!..

Cemaleddin Hocaoålu (Kaplan)
El-Emir ven-Naib
—————————————————————
Ümmet-i Muhammed Gazetesi, Sayæ: 96,
18 Ramazan 1414 (28 Ñubat 1994)
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