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

BARBAROS HAREKETÆ VE
BÆR DÖNÜM NOKTASI

Rabb’imize hamd ve sena, Resülü’ne, âl ve ashabæna salât
ve selam!..
„Tarih tekerrürden ibarettir,“ derler. Öyle bir devir düñünün
ki, bu Din-i Mübin-i Ahmediyye, yanændan ve yöresinden kærpæla
kærpæla bütünlüåünü kaybetmiñ, bir kæsæm hükümleri alænmæñ,
bir kæsmæ ise terkedilmiñtir. Akide ve ibadet yönüne pek
dokunulmamæñ ise de siyasî ve devlet olma yönü tatbikattan
kaldærælmæñtær. Otorite ve yönetim Halik Teala’næn elinden
alænmæñ, halkæn eline verilmiñtir. Dolayæsæyla günlük iñlerde
ilahî kanunlar deåil, insan yapæsæ, put yapæsæ kanunlar söz
sahibi olmuñtur...
Æñte tarih tekerrür etmiñ, Asr-æ Saadet’ten önceki cahiliye
devri günümüzde de kendini göstermiñtir. 50-60 seneden beri
ülkemizde ve bir kæsæm Æslam ülkelerinde put idaresi hüküm
sürüyor, putçular yönetimi ellerinde tutuyor. Öyle ki, Æslam’æn
devletinden, Æslam’æn siyasetinden bahsettiåiniz takdirde
sahabenin bañæna gelenler sizin de bañænæza gelecektir. O
halde devir, cahiliyyet devrinin, ñirk devrinin ta kendisidir.
Sadece isimler deåiñmiñ, Ebu Cehiller’in yerini Mustafa
Kemaller almæñtær...
Vazife Bañæna:
Hz. Muhammed (s.a.v.)’e gerçek manada ümmet olanlara
iñ vardær, vazife vardær; harekete geçip üzerlerine düñeni
mutlaka yapacaklardær. Ama taviz yok, ivez yok, uzlañma
yok!.. Kaynak Kur’an, örnek Peygamber!.. Tavær net ve
kesin!.. Ne demokrasi ne de parti!.. „Sizin dininiz size,
bizim dinimiz bize!“ ñeklindeki ilahî tavsiyeye uygun!..
3 Zilkaide 1403’e tekabül eden (13 Aåustos 1983) tarihi
ve Barbaros Camii Hareketi:
Ya günü gününe veya birgün ara ile; güzel bir tevafuk!..
Putun hüküm sürdüåü yaræm asærdan fazla bir zaman!
„Tevhid“ devri; Barbaros hareketi, hareket noktasæ!.. Ñeriat
devletinden söz eden fakat Æslam’æn reddettiåi ve ñirk saydæåæ
demokrasæye dayanan ve kaçænælmaz unsurlarændan ibaret
bulunan partici ve partiler bu suretle hakkæ batæla karæñtæræp
ñeytanî bir mantækla hareket eden ve uzun bir zamandan
beri müslümanlaræ uyutan, avutan, taviz üstüne taviz vererek
kemalist rejimle uzlañan bir zihniyetin tasallutundan Ümmeti Muhammed’i kurtarmak gerekiyordu.
Æñte Barbaros Camii, böyle bir kurtarma hareketine ñahid
oldu. Kurtarma hareketi olduåu kadar da ñeriat’æn ruhuna
uygun bir çæåæræn açælmasæ, parlak bir devrin bañlamasæ idi...
Evet, tarih bundan beñ sene evvelki tarih, gün ise cumartesi
idi... O tarihten dört-beñ ay önce hocalaræn toplantæsænda
okunmasæna bile mütahammül edilmeyen „Devlete gidiñ
yolu parti mi, tebliå mi?“ bañlæåænæ tañæyan yazæ Barbaros
günü okunabiliyor, tasvip görüyor, kitleleri arkadan sürüklüyor,
o gün bugün particilere bir ñamar oluyordu. Bu hareketi
durdurmak için çok laflar edilmiñ, çok kulisler yapælmæñ, çok
çamurlar atælmæñ ve fakat 12 maddeyi ihtiva eden 17 sayfalæk
bu yazæya kimse yazælæ cevap verememiñtir!..
Müteakib günler çeñitli toplantælar yapælmæñ 27 Zilkade 1403’e
tekabül eden 20 Aåustos 1983 tarihinde Dortmund’da yapælan
toplantæda akdedilen bir ictimada Barbaros Hareketi’nin

meñruiyyeti üzerinde durulmuñ, meñru olduåu müdellel bir
ñekilde ispat edilmiñ, hazær olanlar tarafændan imza altæna
alænmæñtær...
Daha sonraki günlerde de toplantælar tertip edilmiñ,
hazærlanan nizamnâme bölge temsilcileri tarafændan tasvip
ve tasdike mazhar olmuñtur. Yeni yapælan seçimde bu
kardeñiniz kahir ekseriyetle emirlik makamæna getirilmiñtir.
Arænmaya ve Saflañmaya Doåru:
Particilerin korkunç yalan ve beyanlaræ, zayæf iradeli ve
korkak ñahsiyetli olanlaræ geri çevirmiñ, tekrar particiliåe
döndürmüñtür...
„Æslamî Cemaatler Birliåi“ ismini alan bu tebliå hareketi,
listede görüleceåi üzere, sesini duyurmak, varlæåænæ
hissettirmek için neñriyat yapmæñ, kitap, broñür, bülten
bastærmanæn yanænda vaaz, konferans ve seminerler tertip
etmiñ, hareketin dayandæåæ prensipleri duyurmuñ ve bu suretle
de kimliåini ortaya koymuñtur.
Polat’laræn Çækæñæ ve Ayæklanmasæ:
Cemiyet hayatæ genelde böyledir; bir yerde bir sürtüñmeyi
halledersiniz, bir bañka yerde yenisi kendini gösterir. Gerçi
Polat hadisesi ta bañlangæçlara gider. Polat, bu harekete bir
türlü ayak uyduramamæñtær. Zaman zaman çækæñlar yapmæñ,
iftiralar uydurmuñ, tehditler færlatmæñtær. Cemiyetleri aleyhimize
ayaåa kaldærmak için telefon defterlerini evine götürmüñ ve
günlerce evinde tutmuñtur.
Fakat „Lehül hamd“ bütün gayretlerine raåmen, üç-beñ
korkak müstesna, kimseyi yerinden oynatamamæñtær. Emirlik
hakkænda gelen fetvayæ kabul etmemiñ, bu husustaki, hadisi ñerif’leri ka’le almamæñtær.
Æran Meselesi:
Atælan iftiralardan biri de Æran meselesidir. Bizim Ñia
olduåumuzu, Ehl-i Sünnet ulemasæna düñman kesildiåimizi
ötede beride söylemiñ, neñriyata intikal etmiñtir. Halbuki biz,
bu meselede de net ve kesiniz. Ehl-i Sünnet mezhebine ve
fækhæna baålæyæz. Mezhebsizliåe ve ñer’î bir mecburiyet
olmadan mezhep deåiñtirmeye karñæyæz. Ehl-i Sünnet
çerçevesinden bakarak deåerlendirir, tekfir etme yoluna
gitmeyiz. Bey’at mevzu bahis deåildir. Münasebetlerimiz,
Æslam kardeñliåi ñeklindedir. Karñæ çækæp düñman olanlaræn
teñkilatæmæzda yeri olmadæåæ gibi „Bey’at edip teslim olduk!“
diyenlerin de yeri yoktur.
Yani herkes kendi mezhebine baålæ kalacak ve bilecek ki,
mezhepler arasæ ihtilaflar, müslümanlaræn ittihadæna mani
deåildir. Yani ne siyasî iñbirliåine, ne iktisadî iñbirliåine ne
de herhangi bir birliåe engel teñkil etmez. Normali budur.
Ñayet siz, mezheplere dokunursanæz, iñte o zaman
kæyametler kopar, vahdet yolunda hiçbir yere varamazsænæz.
Kañ yapæyorum derken göz çækartmæñ olursunuz. Zaman
zaman kraldan çok kralcælar çækabilir. Böylelerine, taraflardan
hiçbiri iltifat etmez ve etmemelidir. Çünkü bunlar araziye göre
renk deåiñtiren, nabza göre ñerbet veren cinstendir.
Ümmet Ruhundan Hareket:
„Tüm Æslami Kuruluñlara Tebliå“ bañlæåænæ tañæyan yazæmæzda
da görüleceåi üzere, hareketin kimliåini gösteren 15
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maddeden 14. madde ñöyledir:
„Her müslümana ümmet gözüyle bakar; ærk, renk, mekan
farkæ tanæmaz.“
Teñkilat Æçi Çalæñmalar:
Hareket; „Kaynak Kur’an, örnek Peygamber!“ diye yola
çækmæñtær. Ænsanæmæz yolun belli noktalarænda elbette
yetiñecektir. Bunun üç tezgahæ vardær;
1- Medrese, 2- Tekke, 3- Kæñla.
Medresede ñeriat’æ, tekkede tarikatæ, kæñlada da tetik
çekmeyi öårenecek...
Bu hareket Köln’de bir medrese açmæñtæ. Æki sene içinde bu
medresenin bañæna gelenler piñmiñ tavuåun bañæna
gelmemiñtir. Ehl-i küfrün ve ehl-i delalæn en çok korktuåu iki
ñey vardær. Bunlardan biri, Æslamî ilimlerin aslæna ve esasæna
uygun bir ñekilde öårenilmesi - ki M. Kemal’in medreseleri
kapatmasæ da bu korkudan kaynaklanæyordu - ikincisi de
Æslam’æn devlet olmasædær. Ehl-i küfrün basæn ve yayænæ, Æslam’æn
devlet olmasæna karñæ savañ açtæåæ gibi Æslam’æn ilmini temsil
edip, eåitimini yapan Köln medresesine de öylece savañ
açmæñlardæ. Nihayet, medrese bu savaña iki sene dayanabildi
ve baskæna uårayarak kapatældæ.
Tekke Hayatæ:
Bu hayatæn bir ismi de „Tasavvuf“ veya „Tarikat“tær. Bu
müessese de genelde ehliyetsiz ellerde dejenere olmuñ ve
daåænæk bir duruma düñmüñtür. Her kafadan bir ses gelmekte,
her sabahtan kalkan „Ben tarikat üstadæyæm!..“ diye ortaya
çækmaktadær. Siyasî sahada birliåe ihtiyaç olduåu gibi
tasavvuf sahasænda da birliåe ve æslaha ihtiyaç vardær. Siyasî
sahada „Kaynak Kur’an, örnek Peygamber!“ olduåu gibi
tasavvuf sahasænda da kaynak aynædær. Yani tâlimat
Kur’an’dan, tatbikat Peygamber’den alænacaktær. Zira, Kur’anæ Kerim birçok ayetlerinde evliyadan, zikir ve fikirden
bahsettiåi gibi Allah Resulü (s.a.v.) de zikir ve fikir hakkænda
birçok hadis irad etmiñtir.
Ezcümle; Tevbe ve istiåfar, Kelime-i Tevhid, salât ve selâm,
ölümü hatærlama mevzularænda sahih kaynaklarda tavsiyeler
vardær. Bunun için ehl-i tasavvuf ve teñkilat mensubu her
kardeñimiz günlük zikir olarak: 100 kere „Estaåfirullah“, 100
kere „Lâ ilahe illallah“, 100 kere „Allahümme salli“ okuyacak
ve sæk sæk ölümü düñünecektir. Gece iki rekat „Teheccüt“
namazænæ ihmal etmiyecektir.
Æñte tarikat ehlinin günlük virdi bu! Kaynak saålam, örnek
saålam!.. Zaman zaman bu husus cemaatlara anlatælmæñtær.
Bu babda bir de neñriyat yapmayæ düñünmekteyiz.
Neñriyat:
1- Gazeteler: „Hicret, Avrupa’da Hicret, Tebliå ve Ümmet“
ismi altænda neñriyatæmæz devam etmiñ ve etmektedir.
Meselelerin üstüne cesaretle gidilmiñ, bañka herhangi bir
neñriyatæn yapamadæåænæ yapmæñtær.
2- Anayasa denemesi; ister „Deneme“ ister „Taslak“ deyin,
bir anayasa yapælmæñ, bir fikir olmak üzere müslümanlaræn
hizmetine arz edilmiñtir.
3- Kitap: Tebliåcinin El Kitabæ, Tebliå ve Metod, Tebliå
Mahiyetinde Açæk Mektuplar ve Hicri Yælbañæ Konuñmasæ...
gibi kitaplar neñretmiñtir.
4- Bildiri mahiyetinde „Devlete Gidiñ Yolu Parti mi, Tebliå
mi?“ bañlæåænæ tañæyan 17 sayfalæk broñür...
5- Fetva mahiyetinde müteaddit yazæ ve cevaplar.
6- Binlerce video kaset ve yüzbinlerce bant.
7- Bütün bunlaræn yanæ bañænda kayda deåer bir inkælab: Tarih
ve takvim inkælabæ; M. Kemal’in ters yüz ettiåi bu müesseseyi
düzeltme ve aslæna döndürme inkælabæ!.. Bu inkælabæ, ne ñu
ne de bu kuruluñ ne de Milli Görüñ yapamamæñ, bunu yapma
„Elhamdülillah“ bu kuruluña nasip olmuñtur ve bu suretle

kemalist rejimin temeline bir bomba daha koymuñtur. Hz.
Muhammed (s.a.v.)’e gerçek ümmet olmanæn bariz
alametlerinden biri de evindeki takvimin „Hicrî Takvim“
olmasædær.
8- Konferanslar: Hakkæ savunma, batælæ tanætma yolunda
vaazlar, konferanslar, seminerler tertip edilmiñ, bu yollarla
da hübel putu, çeñitli yönleriyle ve onun getirdiåi kemalist
rejimi bütün melanetleriyle dost-düñman bütün dünyaya
tanætmæñ, kirli çamañærlarænæ ortaya çækarmæñtær.
9- Æslamî olmayan basæn ve yayænlar: Hareketin dünya
insanlæåæna duyurulmasæ gerekiyordu. Ama bu nasæl olacak?
Mevcut imkânlarla bu, mümkün mü?.. Fakat Allahü Zülikram,
murad ederse, dost-düñman herkese duyurur!.. Hem de
öylesine! Hem de Æslam’a karñæ vasætalaræ seferber ederek!..
Öyle de oldu!
Duyurma, Eskiñehir ve Adana konuñmasæyla Evren
bañlatmæñtær. Arkasænda da ñeriat aleyhtaræ basæn ve yayæn
„Kara ses, okumuñ cahil, Türkiye’nin Humeyni’si, Yerli
Humeyni, Köln’ün Humeynisi!..“ gibi isim ve ünvanlar takarak!
Bunlaræn arkasænda da Avrupa basænæ hareketi dillerine doladæ
ve bir sürü neñriyat yaptæ!.. Medrese ile alakalæ çok yazælar
yazældæ!.. Ama bütün bunlar hep aleyhimizde idi!..
Fakat onlar, aleyhte yaza dursun, siz neticeye bakæn;
ñerlerin arkasænda da hayær vardær; onlaræn bir planæ varsa,
Mevlâ’næn da bir planæ vardær. Evet, bütün bunlar netice
yönünden davanæn lehine olmuñtur.
Merhum Æbrahim Hakkæ ne de güzel demiñ: „Hakk ñerleri
hayreyler, zannetmeki gayreyler. Ârif anæ seyreyler. Mevlâ
görelim neyler. Neylerse güzel eyler!“
Türkiye’de bu hareketi duymayan ne bir köy kaldæ ne de bir
mahalle. Herkes duydu! Hatta dünya duydu?.. Adam,
davasænæn sesini duyurmak için baskænlar düzenliyor, binalar
bombalæyor!.. Biz bunlardan hiçbirini yapmadæk! Tersine
medreseyi ñehid verdik! Fakat buna mukabil, davanæn sesi
her tarafta duyuldu! Biz, çuvallar dolusu mark verseydik bu
derece duyuramazdæk!
Rabb’imiz duyurdu, hem de öylesine duyurdu!.. Rabb’imize
ne kadar ñükretsek yine de azdær. Bu sadece Rabb’imizin bir
fazlædær!..
Æstikbale Mâtuf:
Binlerce ñükürler olsun; hareketin çok mühim, çok verimli
bir noktasændayæz. Bunu hakkæyla deåerlendirme hepimize
düñmektedir. Hareket, herñeyiyle yerine oturmuñtur; saåasola yalpa vurmanæn manasæ yoktur.
Küçük hesaplar peñinde koñup kimse vazifesini ihmal
edemez. Böylelerinden hesap sorulacaktær. Önümüzdeki
sene daha verimli bir hizmet verebilmemiz için ciddi bir
programla yeni yæla girmek zorundayæz.
Bu sebeple hareketin 6. yældönümünü tebrik eder, hepinizi
Allah’æn selamæyla selamlaræm!..
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