Emîr'ül-Mü'minîn ve Halîfet'ül-Müslimîn M. Metin Müftüoålu (Kaplan):
Marmara bölgesinde meydana gelen deprem olayænda suçlu aranæyor ve
suçlu olarak sadece müteahhitler gösteriliyor, „Katiller“ diye dünyaya ilan ediliyor!

MEDRESE-Æ YUSUFÆYE'DEN
ANADOLU ÆNSANIMA TEBLÆÅ
Ne yapsæn benim çilekeñ Anadolu insanæm sahipsiz
kalmæñ, çaresiz kalmæñ, biçare kalmæñ! Marmara
bölgesindeki deprem hadisesinde de yine millet kendi
derdine kendisi koñmuñ, kendi kendine çareler aramaya
bañlamæñ.
T.C devleti bu olayda dünyaya rezil olmuñtur. Elinden bir
ñey gelmemektedir. Kemalistler ancak dinle uårañærlar.
Yabancæ uzmanlar olmasaydæ periñan olacaklardæ. Allah
bunlara hidayet versin! Hemen yardæma koñtular ve
insanlæklarænæ gösterdiler. Kendilerine teñekkür ediyorum!
Bu arada devlet hærsæzlaræn, dolandæræcælaræn, soyguncularæn
elinde kalmæñ! Benim Anadolu insanæm; yetmiñbeñ
seneden beri hep çile çekmiñ, ezilmiñ, horlanmæñ,
sövülmüñ, dövülmüñ, sürülmüñ, velhasæl sonunda da hep
faturalar yine kendisine çækarælmæñtær.
Suçlu aranæyor:
Æñte suçlularæ bir bir særalayalæm:
Bu arada müteahhitler suçlanærken, esas suçlularæn üstü,
birileri tarafændan hep örtbas edilmek isteniyor! Susurluk
ve diåer olaylaræ, fail-i meçhullaræ örtbas ettikleri gibi bu
meselede de suçlular örtbas edilmek istenmektedir.
Suçlularæ añaåædan-yukaræya doåru særalayalæm:
1- Sahte müteahhitler,
2- Onlara ruhsat veren sahte belediyeler,
3- Onlara göz yuman sahte valiler,
4- Bunlaræ görevlerinde tutan sahte hükümetler,
5- Sahte bañbakanlar,
6- Sahte Reis-i Cumhur’lar,
7- Akñamdan irtica korkusuyla yatan, yine irtica
korkusuyla hortlayan ve bir numaralæ Æslam düñmanæ olan
rütbeli sahte komutanlar,
8- Yalan-dolan vaatlerle milletin oyunu alan sahte
milletvekilleri,
9- Dini din adæ altænda yækmaya çalæñan saray mollalaræ ve
üniversitedeki sahte ve kopyacæ profesörler,
10- Sadece „Rabb’im Allah’tær!“ diyen gerçek
müslümanlara, katillere, canilere verilen cezadan daha
çok ceza veren, hatta idamla yargælayan sahte hâkimler ve
savcælar,
11- Yine Allah’æn kesin emri ve farz olan „Bañörtüye“ el
uzatan sahte öåretmenler,
12- Okullaræn kapæsænda „Bañörtülü talebeleri“ joplayan
sahte polisler,
13- Ve bu sahtelerin takip ettikleri „sahte rejimleri“ ve o
sahte rejimi bina eden sahte kahramanlaræ olan M.
Kemal’leri ve benzerleri...
Ey Anadolu insanæ!

Ne zamana kadar bu sahteleri bañænda tutacaksæn?
- Bunlaræn hepsi suçludur!
- Bunlaræn hepsi katildir!
- Bunlaræn hepsi müñriktir!
- Bunlaræn hepsi mürteddir!
- Bunlaræn hepsi necestir!
- Bunlaræn hepsi tepeden tærnaåa, Rahmetli Halife’miz
Cemaleddin Hocaoålu (Kaplan) Efendi Hazretleri’nin dediåi
gibi mayæsa bulañmæñlardær.
Neden? Çünkü bunlaræn hepsi M. Kemal’in mikroplu
suyundan içmiñler de ondan! Böyle „ademlerden“, yani
yok olanlardan ne hayær gelir size? Elbette gelmez!
Kendilerinde hayær olmadæåæ gibi, sözüm ona idare ettikleri
memlekette de ne bed olur, ne de bereket; Ne huzur olur,
ne rahatlæk!
Æñte görülen köy kælavuz istemez! 75 senelik mazi
ortadadær. Ne kendileri rahat etti, ne de milleti rahat
ettirdiler, ettirmediler.
Ey Anadolu insanæ!
Akñam yataåa girerken, yatsæ namazænæn sonundaki Vitir
namazænæ hatærla! Vitir namazændaki „Kunut Duasæ“ nedir?
Müslümanæn „Ahidnamesi“dir! Ælk Kunut duasænæ okurken ne
diyorsun? „Sana isyan edip duranlaræ hal ederiz, terk
ederiz!“ Yani, fisk-ü fücurlaræ, günahkârlaræ, mürted
olanlaræ, müñrik olanlaræ bañæmæzdan alañaåæ ederiz, hem de
onlaræ terk ederiz. Æñte her akñam böyle diyerek
Rabb’imize söz veriyor, ahidnameni imzalæyorsun!
Namaz kælan her müslümanæn ahdini mutlaka yerine
getirmesi lazæmdær!
Bu arada iki suçlunun daha olduåunu unutmayalæm:
Birisi; Basæn, yani kemalist basæn;
Birisi de; Yayæn, yani kemalist yayæn.
Ækisi de; Æslam ve müslüman düñmanæ! Ækisi de; Ñeriat ve
Hilâfet düñmanæ! Ækisi de; Bañörtü düñmanæ! Ækisi de;
Kur’an ve Peygamber düñmanæ!
Tabi ki, bunlar kelime oyunu yaparak, Anadolu insanæmæ
yanæltmak istiyorlar. Asker, „En büyük tehlike irtica!“ der,
basæn ve yayæn da hemen onlaræn borazanlæåænæ yaparak,
manñetlerini ve ekranlarænæ „Ærtica“ ile karalarlar. Benim saf,
temiz Anadolu insanæmæn iyi niyyetli düñüncelerini
sömürürler. Onlara, irticayæ düñman olarak göstermeye
çalæñærlar. Halbuki irtica dedikleri, Æslam’æn devlet, Kur’an’æn
anayasa, Ñeriat’æn kanun olmasædær. Kelime oyunu
yaparak, gerçek müslümanlaræ tehlikeli göstermeye
çalæñæyorlar. Halbuki Æslam, Kur’an, Ñeriat hiç tehlike olur
mu? Elbette olmaz! Bilakis, Æslam insanoålunun huzur
kaynaåædær. Aynæ zamanda, Allah’æn kanunudur. Müslüman
olan, bunlara düñman olabilir mi? Düñman olurlarsa,
kendilerinde din, iman ve nikâh kalær mæ? Kim buna evet
diyebilir?
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Sahte olan basæn ve yayæn da suçludur! Hem de öylesine!
Bunlar yeryüzünü ifsad eden basæn ve yayændær. Æstisnalar
kaideyi bozmaz!
Ey Anadolu insanæ!
Kritik bir noktadasæn! Bu felaketi mutlaka deåerlendirmeli,
kendini hesaba çekmelisin. Bu felaketten alænacak çok
ibretler ve dersler vardær. Bu küçük bir felaket deåildir. Bu
Cenab-æ Hakk tarafændan bir ikazdær, bir uyarmadær,
dünyadaki küçük bir cezadær.
Bakæn Kur’an ne diyor; Æyi dinleyelim:
„Ve elbette onlara o en büyük azaptan önce o yakæn
azaptan taddæracaåæz. Umulur ki, onlar ric’at
ediverirler (yani tevbe-i nasuh ile gerisin geriye
dönerler).“ (Secde, 21)
Tefsirlerin beyanæna göre, küçük azap dünyadaki, büyük
azap ise ahiretteki azaptær.
Bu mevzu ile ilgili geniñ mâlumatæ, „Dünya Ænsanlæåæ
Azdækça, Allah da Azabænæ Azar Azar Tattæræyor!“ bañlæklæ
yazæmæzda okuyabilirsiniz.
Böyle felaketlerde, böyle âfetlerde, böyle durumlarda ne
yapmamæz lazæmdær? Allah’a firar etmekten, O’na teslim
olmaktan bañka ne çaremiz var? Cenab-æ Hakk Kur’an-æ
Kerim’inde, „Allah’a koñun! Allah’a firar edin!“ diyor!
Ey Anadolu insanæ!
Æñte senin önünde iki seçenek var:
Ya Hilâfet! Ya Put Düzeni!
Altæ seneden bu yana ihyasæ ve ilanæ yapælan „Hilâfet
Devleti“ senin tek alternatifindir. Bu alternatife „Evet“
dersen, hem dünyanæ imar, hem de ahiretini imar etmiñ
olur, sen de gül gibi yañarsæn. Çünkü: „Æslam’æn devleti,
dünyanæn cennetidir!“
Bu færsatæ mutlaka deåerlendirmelisin. Ne derler? „Yiåit
bin yañar, færsat bir dü-ñer!“ tâbiri bir atasözümüzdür. Bu
færsat „Hilâfet Devleti“dir ve dünyanæn günde-mindedir.
Æslam’æn güneñi Avrupa’dan doåmuñ, tüm cihanæ
aydænlatacaktær Allah’æn izniyle! Kimse bu güneñi söndüremez! Æslam’æn güneñini söndürmeye kalkanlar boñuna
yorulmasænlar!
Bu arada Bavyera’næn Æçiñleri Bakanæ „Beckstein“ da
yorulmasæn. O da sonunda yaya kalacaktær. Kendisi güya
„Kaplancæ’laræn terör planlarænæ bulmuñ“.
Ne duruyor, ortaya çækarsæn! Kendisini isbata davet
ediyorum! Daha birbirlerinden habersizler; Almanya
Federal Bañmahkeme’si (30.6.1999) tarihli kararænda,
„Kaplan’æn terör örgütü kurduåuna dair elimizde delil
yoktur!“ diyor, „Beckstein“ var diyor.
Yine kendisine acizane tavsiyemiz odur ki, Æslam’a
düñman olmasæn! Ve yine kendisine dua edelim de, Allah
hidayet versin!
Bu arada tüm dünya devletleri de bu olaydan ders alæp
müslümanlaræ ælæmlæ, radikal diye ikiye ayærarak,
müslümanlaræn içine fitne sokmasænlar, Æslam’æn devletine
düñman olmasænlar! Allah’æn diniyle kimse savañamaz,
maålup olurlar!
Tekrar mevzumuza dönelim:
Ey Anadolu insanæ!
Dünyaya bir defa geldin! Bu dünya bir imtihan dünyasædær.
Kimin ne zaman, nerede ve nasæl öleceåi bilinmez. Bir an
meselesidir; Æñte hep ñahid olduk. Gecenin üçünde,
uykuda iken birden yakalanæverdik!
Bakæn, yine Kur’an’æ dinleyelim:
„Artæk biz de onlaræ kendileri farkæna varmadæklaræ
halde ansæzæn tutup yakaladæk.“ (Araf, 95)
45 saniyelik bir an! Allah korusun, ya 45 dakika olsaydæ
ne olurdu? 45 saniyede binlerce ölü ve yaralælar!
Cidden, o manzaralaræ görünce içim sæzladæ, uykularæm

kaçtæ, iñtahæm kaçtæ, hünhür hüngür aåladæm. Ve Allah’a
dua ettim; Cenab-æ Hakk böyle dayanælmaz âfetlerden tüm
insanlæåæ korusun! (Amin!)
Bu yazdæklaræm Medrese-i Yusufiye’den sizlere bir
tebliådir. Yani, „Sana ait olan ancak tebliådir. Bize ait
olanda hesaptær!“ (Rad, 40) ayeti Kur’an’æn bir emridir.
„Emr-i bil-mâruf ve nehyi anil-münker“ her müslümana
farzdær, hem de farz-æ ayæn’dær. Biz de bir müslüman, bir
hoca ve aynæ zamanda Peygamber’in vekili olarak, vecibe
olan tebliå görevimizi yerine getirmek için sizlere
duyuruyoruz. Böylece en azændan mesuliyetten kurtulmuñ
oluruz. Yaræn Allah’æn huzurunda, Mahkeme-i Kübra’da, o
büyük mahkemede, yakamæza sarælæp da bizi mahçup
duruma düñüremezsiniz. Vebal bizde kalmasæn diye sizleri
hapishaneden bile uyaræyoruz, ikaz ediyoruz, tebliåatæmæzæ
yapmaya çalæñæyoruz.
Son olarak yine diyoruz ki:
Æslam hem dindir, hem devlettir; Hem ibadettir, hem
siyasettir!
Müslümanæm diyen herkese bunu duyurmaya devam
edeceåiz biiznillah (Allah’æn izniyle)!
Ya Rabb’i! Sen bize hakkæ hak olarak göster ve ona tabi
olanlardan eyle! (Amin!)
Ya Rabb’i! Sen bize batælæ batæl olarak göster, ondan
ictinab eden (kaçænan) kullarændan eyle! (Amin!)
- Ben milletimi seviyorum!
- Ben memleketimi seviyorum!
- Ne milletime, ne de memleketime zerre kadar zarar
gelmesine ve ayaklaræna diken batmasæna asla gönlüm razæ
olmaz!
Eksiklerini tamamlamak, yanlæñlarænæ tashih etmek de
benim görevimdir, boynumun borcudur.
Bu depremde yakænlarænæ kaybedenlere taziyelerimi
bildirir, kendilerine sabr-æ cemil dilerim. Yaralælara da
Cenab-æ Hakk’tan acil ñifalar vermesini dua ve niyaz
ederim.
Maddî zarar her zaman yerine gelir; Mühim olan
maneviyatæmæzæ kaybetmeyelim. Eåer maneviyatæmæzæ
kaybedersek, iñte en büyük felaket olur ve bunun telafisi
de mümkün deåildir!
Medrese-i Yusufiye’den dualaræmæn sizinle olduåunu
unutmayæn!
Bu arada kemalistlere de sesleniyor ve diyorum ki:
„Aklænæzæ bañænæza alæn! Tevbe-i nasuh ile topyekün tevbe
edin ve put yolunu terk ediniz de Æslam’a, Æslam’æn
devletine düñman olmayæn! Bu size pahalæya mal olur.
Allah’æn azabændan kaçamazsænæz!
Dost acæ söyler! Sizler de bu felaketten ders alæn! Derin
derin düñünün, ecel gelip çatmadan yaptæåænæz yanlæñ ve
hatalaræ, zulümleri bir bir gözden geçirin. Yol yakænken,
dönün!“
Selam Hakk’a tabi olanlara olsun!

M. Metin Müftüoålu (Kaplan)
Emîr'ül-Mü'minîn ve Halîfet'ül-Müslimîn
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