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

ARABÇA ÖÅRENMENÆN ÖNEMÆ
Arapça öårenmek demek, Kur’an’la ve Sünnet’le konuñma
demektir. Biz müslüman bir milletiz. Dinimiz Æslam’dær. Æslam’æn
kaynaklaræ ise Kur’an ile Sünnet’tir. Bunlar ise Arapça’dær.
Kur’an ve Sünnet’ten sonra gelen kaynaklaræmæz yine
Arapça’dær. O halde gerek Kur’an ve Sünnet’ten ve gerekse
diåer kaynak kitaplaræmæzdan bizzat faydalanabilmemiz için
bunlaræn diline âñina olmamæz lazæmdær. Hususiyle her
müslüman genç, Arapça’dan ibaret olan Kur’an dilini
bilmelidir.
Ayræca; müslüman milletler camiasænda dünyanæn muhtelif
dillerini konuñan din kardeñlerimiz vardær. Hemen hemen
dünyanæn neresine gidersek gidelim, din kardeñlerimizle
karñælañacaåæz. Ñayet Kur’an dilini bilirsek acemilik ve
yabancælæk çekmeyiz; muarefe münasebetlerimizi kolayca
yürütürüz. Sonra yine dünyanæn neresinde olursak olalæm,
kardeñlerimizin derdiyle dertlenmek; onlaræn sevinç ve
kederlerine ortak olup, müñterek bir hayat yañamamæzæn bañta
gelen ñartlarændan biri de müñterek bir dile sahip olmamæzdær.
„Bir müslüman diåer müslümanlaræn derdiyle dertlenmezse
onlardan deåildir!“ sözü Peygamber (s.a.v.)’in sözüdür.
KUR’AN LÆSANINI ÖÅRENMEK ZOR DEÅÆLDÆR:
Biz müslümanlar için bu lisanæ öårenmek hiç de zor deåildir.
Bir veya iki senede Almanca’yæ öårenen gençler Arapça’yæ
daha kolay ve daha az zamanda öårenirler. Yeter ki,
samimiyetle ve ihlasla elindeki imkânlaræ deåerlendirsinler!
Her ne kadar kemalist rejim, lisanæmæzdaki Arapça kelimeleri
deåiñtirdi ise de yine de kalan veya hatærlanan kelimelerin
sayæsæ çoktur. Kalem, defter ve kitap gibi kelimeler hâlâ
kullanælmaktadær.
ÆBADET OLUÑU:
Ænsanæmæz bilmeli ki, Kur’an lisanænæ öårenmek aynæ
zamanda bir ibadettir; kelime bañæna sevabæ vardær. Bir bab
öårenmek, bin rekât namaz kælmaktan sevabæ daha fazladær.
Kaldæ ki:
Aslænda bir farz-æ kifaye ise de yeniden Kur’an devletini
kurmak için yola çækan bir kuruluñ, devletin her kuruluñunu
yeniden ihya edecektir. Tarihini kendi kaynaklarændan bilecek,
talim ve terbiye müesseselerini tesis edecek, mektep ve
medreselerde muallim ve müderrislerini, mahkemelerde
hâkim ve avukatlarænæ, askeriyedeki zabæt ve pañalarænæ kendi
hars ve akidesine göre hazærlayacaktær. Bütün bunlarda ve
bunlaræn yetiñmesinde Arap lisanæ esastær.
Elhasæl Kur’an lisanæna vakæf bir ordu yetiñtirmemiz zaruridir.
O halde buna ve bu davaya inanmæñ insanæmæzæ ve hususiyle
gençlerimizi seferber etmemiz farzdær. Karñæ çækmak veya
tembellik yapmak günahtær, haramdær.
Öåreneceåimiz Arapça, Kur’an Arapça’sæ olacaktær. Yani
insanæmæz hem bir lisan öårenecek hem de hoca olacaktær. Zira
Ulum-i Arabiyye, Ulum-i Ñer’iyye’ye bir vesiledir. Ulum-i
Arabiyye iki rükünden ibarettir. Bunlardan biri „Sarf ilmi“
ismini alær, diåeri de „Nahiv ilmi“ ismini alær.
Sarf ilmi kelime yapæsænæ verir, Nahiv ilmi ise, kelimeleri
yanyana getirip cümle kurar. Belagat ilmi ile mantæk ilmi
bunlardan sonra gelir. Belagat ilmi üç bölümden ibaret olup,
birinci bölüm cümledeki kelimelerin yer deåiñtirmedeki nükte
ve inceliklerini, ikinci bölüm kelimelerin asæl manalarændan
alænarak bilmünasebe bañka manalarda istimal edilme usul ve
kavaidini gösterir. Üçüncü bölüm ise, hangi cins mana veya
kelimeler cümlede yer alærsa kelama güzellik kazandærær.
Mantæk ilmi ise, fikir yürütmenin usul ve kavaidini öåretir. Æñte
bunlar umumiyetle âlet dersleri ismini alærlar. Bir de bunlaræn
ötesinde ve üstünde sekiz ilim daha vardær ki, ilk dördüne
„usul“ son dördüne de „füru“ ismi tesmiye edilir. Usul ilimleri
ñunlardær.
Usul-i Tefsir, Usul-i Hadis, Usul-i Fækæh ve Usul-i Akaid, yani
Kelam.
Füru ilimleri ise; Tefsir, Hadis, Fækæh ve Akaid isimleriyle
müsammadærlar.

TAKÆB EDÆLECEK USUL:
Ñimdilik üç vasætadan istifade edeceksiniz: Kitap, gazete ve
bant. Ñimdilik elinizde Sarf kitabæ bulunacak. Ümmet-i
Muhammed Gazetesi 15 günde bir elinizde olacak. Teyp
bandæ ise, ihtiyaca göre gönderilecektir. Sarf kitabæ yeteri kadar
kitap satæñ yerimizde vardær. En kæsa zamanda mahalli
cemaatlara gönderilecektir.
Dersler kontrollü ve imtihanlæ olacaktær. Avrupa çapænda
bañarælæ olanlardan birinci, ikinci ve üçüncü
mükâfatlandærælacaktær. Keza; mahalli ve bölgeler arasænda da
aynæ yola gidilecektir.
Üç imtihanda da muvaffak olamayan gençlik emirleri
deåiñtirilip en bañarælæ olanlar baña getirilecektir.
ÆÑÆNÆZE MANÆ OLMAYACAK:
Bu ders çalæñmasæ ve hazærlamasæ iñinize, okulunuza ve
istirahatænæza mani olmayacaktær. Hafta arasæ her gün birer saat,
hafta sonu ikiñer saat ayærdæåænæz zaman; haftada on, ayda kærk
saat eder. Bu rakamæ oniki ile çarptæåænæz zaman senede 480
saatte en azændan 480 mesele öårenilmiñ olur ve bunu bir de
on sene ile çarparsanæz 4800 mesele eder ki, bu kadar mesele
bilen artæk hocadær. Ænsanoålunun 10 senelik ömrünü geçirdiåi
saat miktaræ 86 400’dür. 86 400 saatin içinden Ulum-i
Kur’aniyye için 4800 saatlæk bir zaman ayærmasæ kayda deåer
bir zaman sayælmaz. Fakat bilmeli ki, mefhum ve mana
yönünden sonsuz bir ömre bedeldir. Dünyada mes’ut olmaya,
ahirette de ebedî saadete ermeye vesiledir.
Ñu hususu da unutmamalæ ki, Kur’an ilmine çalæñsa da
çalæñmasa da göze aldæåæmæz o on sene gelip geçecektir. Takdir
edersiniz ki, cüz’i bir kæsmæ da olsa ilme ayrælan on sene ile
ilimsiz geçen on seneyi kæyaslamak mümkün deåildir. Zira
ilimsiz geçen on sene bir yönüyle boña gitmiñtir.
Son olarak, ñu husus da elbette önemlidir. Bir bölümünü ilme
ayærdæåæ bu on sene içerisinde eceli gelip ölürse, ñehid olarak
ölür.
BÜTÜN KARDEÑLERÆMÆZ SEFERBER:
Ælmin ve ilme çalæñmanæn önemini herhalde anladænæz. O
halde erkek-kadæn, genç-ihtiyar her teñkilat mensubu
kardeñimiz bu sese kulak vermeli, ilahî bu emre uymalæ, her ev
bir tekke olmanæn yanænda bir medrese haline gelmelidir.Ve bu
babda aileler ve fertler müsabakaya girmeli, dolayæsæyla
„Rabb’inizden bir maåfirete ve eni gökler kadar olan
cennete koñuñun!“ mealindeki ilahî emri yerine getirmiñ ve
yaræñæ kazanmak isteyenler arasæna katælmæñ olursunuz.
Ve netice:
Gerek Arapça öårenme ve gerekse Osmanlæca öårenmenin
mevzuundaki bu farizayæ yerine getirmede, usul ve adabæna
uygun bir ñekilde yürütülmesinde bölge emirlerimiz, cemaat
emirlerimiz, bölge ve cemaat gençlik emirlerimiz ve nihayet
aile reisleri bu iñin sorumluluåunu tañæmaktadærlar. Æhmali
görülenlerden hesap sorulacaktær. Bañarælæ olanlar da takdir ve
tebrik edilecektir.
Gayret ve faaliyet bizden, hidayet ve muvaffakiyet
Rabb’imizden!
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