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

ÇARESÆZ KALINCA
Æçinde bulunduåumuz hareket „Æslamî Cemaatler
Birliåi“ ismini almaktadær. 13 Aåustos 1990 tarihine
tekabül eden 22 Muharrem 1411’de yedinci senesini
doldurmuñtur.
Bu hareket, ñiarænæ „Kaynak Kur ’an, örnek
Peygamber“ ifadesinden almæñ, kimlik ve hüviyetini
tesbit etmiñ, „Æslam’æn hem din hem devlet“ olduåu
gerçeåine inanmæñ, Kur’an’æn anayasa, Æslam’æn devlet
olmasænæ hedeflemiñtir. Ænkilabî bir ruh, Tevhidî bir çizgide
yürürken, putu ve putperestliåi anlatmæñ, batælæ ve batællaræ
tanætmæñ, hakkæn ve haklænæn yanænda yer aldæåænæ, taviz
vermediåini ve vermiyeceåini dost-düñman bütün bir
dünyaya duyurmuñtur.
Bütün bu gerçekleri ifade ederken, sözde kalmamæñ,
aynæ zamanda „Æslamî Kuruluñlara Tebliå“, „Æslam’da
Partiyi Destekleme Yoktur Ve Günahtær“, „Neyin
Bayramæ?“, „Türkiye’de Æki Din ve Biz“, „Hocalara
Açæk Mektup“, „Yeni Neslin Görevi“, „Ya Hep Ya Hiç“,
„Batæl Sistemler ve Hocalar“, „Æslamî bir Tebliå ve
Umumî Bir Davet“, „Æran Æle Ælgili Sorulara Cevap“,
„Æki Ñey Arasænda Tercih“, „Æñte Meydan!..“ gibi
bañlæklaræ tañæyan bildiriler, „Anayasa Taslaåæ“, „Tebliå
ve Metod“, „Tebliåcinin El Kitabæ“, „Tebliå
Mahiyetinde Açæk Mektuplar“ ve „Mesajlar“ gibi
isimleri tañæyan kitaplaræyla da neñriyat hayatæna intikal
etmiñtir.
TENKÆD VE ELEÑTÆRÆYE DAVET:
Bu hareket; bildiri ve kitaplarænæ neñrederken, muaræz
ve muhaliflerini tenkid ve tahlile davet ettiåi gibi, neñriyat
yoluyla açæk oturuma da davet etmiñtir. Hem de meydan
okurcasæna!..
YALAN VE ÆFTÆRA KAMPANYASI:
Bu iyi niyyet ve meydan okuyuñ karñæsænda çaresiz
kalan Æslam düñmanlaræ ve batæl metod sahipleri, yalan
ve iftira kampanyasæ baslatmæñlar, yahudinin „Çamuru
duvara at tutmasa bile iz bærakær ya!“ kabilinden karalama
ve çamur atma yoluna gitmiñlerdir. Bu yazæmæzda bu
iftiralaræn bir kæsmæna iñaret edeceåiz:
1- Hedef ve hücumun usul ve metoda olmasæ yerine,
Hoca’næn ñahæs ve ñahsiyetine olmaktadær. Diyorlar ki:
„Yazælan ve söylenenlerin hepsi doårudur. Ne diyebiliriz
ki?!. Yalnæz kendisi Türkiye’de niye konuñmadæ?..“ demek
suretiyle kendilerini haklæ, Hoca’yæ haksæz çækartmak
isterler...
Söyleyin bunlara ve deyin ki: „Hoca, Türkiye’de de
konuñtuåu için ve putun resmini müftülük binasæna ve
Kur’an kurslaræna asmadæåæ için on sene öncesinden
mecburen emekliye sevkedilmiñtir. Kasetler ortadadær.“
2- „Kendisi de aday oldu, dün partici idi, kendisini

Erbakan gönderdi Avrupa’ya, partiye hizmet etti...“
diyorlar. Bunlara cevaben deyin ki: „Hayær! Hoca
doårudan doåruya ñunun veya bunun emriyle Avrupa’ya
gelmemiñtir. Rejimin daåættæåæ yüzlerce talebesini
Avrupa’ya getirip derslerine devam ettirmek için yola
çækmæñtær. Yani Hoca gittiåi için Milli Görüñ sahip çækmæñtær,
yoksa Milli Görüñ sahip çæktæåæ için Hoca Avrupa’ya
gitmemiñtir. Velev ki, sizin dediåiniz gibi olsa itham
etmeye hakkænæz yoktur. Dün partici olan birisi, partinin
batæl olduåunu görüp tevbekâr olursa, siz ona: „Sus be!
Dün siz de partici idiniz!..“ diyebilir misiniz? Günah olmaz
mæ? Yaptæåæ günahlardan tevbe edeni Allah dahi
suçlamæyor, kabul ediyor!.. Bu hususta hadis-i ñerif’ler
de vardær.“
3- „T.C.’de ñu kadar sene müftülük yaptæ!..“ diyerek
Hoca’yæ gözden düñürmeye çalæñæyorlar... Söyleyin
bunlara: „Ñahsændan taviz vermezse, dinden taviz
vermezse, maksadæ Æslam’æn tebliåatænæ çevresine
anlatmaksa ve aldæåæ paranæn zarurî masraflaræ çæktæktan
sonra arta kalanænæ Æslam’æn devlet olmasæna harcarsa
bu kimsenin, kâfir bir devlette görev almasæ ñer’an caiz
deåil midir? Siz hoca olarak, Hoca’yæ bu yönden nasæl
kötülersiniz?“
4- „Hoca çok gururIu; 12 ilimden söz ediyor, takib ettiåi
metodun yüzde yüz doåru olduåunu söylüyor!.. Bu, hiç
söylenir mi, hangi müctehid böyle konuñmuñ?!.’’ Bunlara
söyleyin:
Bu, bir ictihad meselesi deåildir. Bu, iman meselesidir;
vahye dayanær, tâlimatæ Kur’an’a, tatbikatæ Peygamber
(s.a.v.)’e dayanær. Mesela: Bir kimse çækæp „Æmanæn ñartæ
altædær ve bu yüzde yüz doårudur“ derse siz bu adama
birñey diyebilir misiniz? Bu da böyledir; bir iman
meselesidir. Hoca üç mesele üzerinde duruyor: Hedef;
Æslam’æn devlet olmasæ, metod Peygamberî bir metod ve
bu metodla o hedefe giderken taviz vermeme! Æñte Hoca
bu üç mesele hakkænda, „Bunlar yüzde yüz doårudur“
diyor ve teminat veriyor. Peygamberler: „Bizler sizlere
gönderilen peygamberleriz ve emin (güvenilir)
insanlaræz“ dememiñler midir? Hâñâ Hoca Peygamber
deåildir ve günahtan mâsum da deåildir; hata edebilir.
Ama o üç meselede kimse onu tenkid edemez, fakat o
metodla o hedefe giderken hatalar olabilir.
5- „Ne yapalæm, partiden bañka alternatif yoktur, günün
geçerli akçesi partidir. Hem tedbirli olmak lazæmdær!..“
derler. Bunu söyliyenler, Æslam’a iftira ediyorlar. Parti
yoksa tebliå var, cemaatleñme var!.. Açæk yerlerde tebliå
mümkün deåilse evlerde, ev sohbetlerinde sahabe gibi
tebliå yapma imkânæ var! Bunu kim inkâr edebilir ve
bugün bile yüzlerce fert ve kuruluñlar partisiz tebliåat
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yapmaktadærlar.
6- Hoca’næn yanænda âlim ve ulemâ kalmadæ:
Æçinden mal sevgisini, can korkusunu atan, Allah’tan
bañkasændan korkmayan, taviz verme yoluna gitmeyen,
medresevarî tahsil yapmæñ kaynaklara vakæf, Ehl-i
Sünnet’e baålæ, tebliå hareketini benimsemiñ hoca
bulabildikde mi alænmadæ veya bu vasæfta kaç tane hoca
tavsiye ettiniz de olmaz dendi?!. Sonra bulsak bile,
camilerimizde hoca yokken beñ-on tane hocayæ
merkezde oturtup ne yaptæracaksænæz? Æsraf olmaz mæ?
Sonra, merkezden hangi yazænæn yazælmasæ veya hangi
fetvanæn verilmesi istendi de alænamadæ? Diyebilirler mi?
7- Hoca’næn idareciliåi zayæf, merkezde disiplin yok:
Bu da hilafæ hakikattær. Dedikleri doåru olsa idi, teñkilat
çoktan bitmiñti. Çünkü, Hoca, Æslam’æn devlet olmasænæ
istemiyen düñmanlarla uårañtæåæ gibi, Hoca’ya rakib
olanlaræn hatta merkezde ve teñkilatta olup da Hoca’næn
ayaåænæn altæna sabun koyanlaræn sayæsæ da az olmamæñtær.
Bütün bunlara raåmen Hoca ve teñkilatæ ayakta
duruyorsa takdir ve tebrike layæktær. Ve bu, Hoca’næn
mehareti deåildir; Allah’æn bir lütfudur. Kim Allah’a
tevekkül ederse, kim kendine deåil, Rabb’ine güvenirse,
Allah ona kâfidir. Hoca iñte bunun inancæ içindedir. Siz
de buna inanæn!
Sonra, „En zor ñey nedir?“ biliyor musunuz? Devletsiz
bir toplumu idare etmek. Bir tek yaptæræcæ gücünüz var, o
da gönüllere hitab edip iman varlæåænæ, mesuliyyet
duygusunu harekete geçirmektir. Bu da her yerde ve
her ñahæsta tutmuyor. Eåer Hoca ha dediåi zaman
binlerce adamæ bir araya getirebiliyorsa, bu da yine
Allah’æn lütfudur.
8- Hoca müslümanlara çatæyor:
Çaresiz kalanlar diyorlar ki, Hoca sert gidiyor, kâfirleri
bæraktæ da müslümanlara çatæyor!.. Hususiyle bu, çok
söyleniyor, ama buna açæklæk getirilmiyor! Hoca’næn
çatmasæ ne demek ve nasæl çatæyor? Kime sopa atmæñ,
kime hakaret etmiñ, kimin yolunu kesmiñ, kime baåærmæñ
veya çaåærmæñ?.. Söyleyin! Allah için söyleyin! Hoca
hakkæ söylemesin mi? Yanlæñ gidenleri, batæl metod takib
edenleri, taviz verenleri uyarmasæn mæ? Particilere
„Æslam’da parti yoktur!“ demesin mi? Nursîler’e,
Süleymanîler ’e, kavmiyetçilere, sentezcilere,
bey’atçilere, te’lifcilere: „Sizler rejimle içiçe çalæñæyor, taviz
veriyorsunuz? Caiz mi bu?!. Türk-Æslam sentezinden
bahsediyorsunuz? Doåru mu bu?!. Bid’atçælar, en
azændan fasæktærlar. Fasæka bey’at edilebilir mi? Edilmez!..
Partililere, tavizci kuruluñlara ve ñahæslara karñæ kesin
tavær koymuyorsunuz, belediye reis adaylaræna oy
veriyorsunuz; üstelik, partici zihniyete sahip, Tayyar
zihniyetine sahip ve benzeri zihniyetlere sahip kiñilere
gazetenizde yer veriyor, boy boy resimlerini
basæyorsunuz; rejimin kontrolünde, putun nazaretinde
kolej açæyor, tedrisat yapæyorsunuz!..“ demesin mi? Yanlæñ
yolda, batæl çizgide gittiklerini uyarmasæn mæ?!.
Bunlaræ söylemek veya yazmak, müslümanlara çatma
mædær, onlara düñmanlæk mædær, yoksa onlaræ sevmek ve

onlara yol gösterip onlaræ irñad etmeye çalæñmak mædær?..
Niye meseleleri saptæræyorsunuz? Niye akæ kara, karayæ
ak gösteriyorsunuz? Hocalar olarak bunlar size yakæñær
mæ? Batæl sistemlerin arkasændan gidenleri, taviz üstüne
taviz verenleri Hoca olarak uyarmæyacaksænæz, uyaran,
uyarmaya çalæñan Hoca hakkænda da „Hoca sert gidiyor,
müslümanlara çatæyor...“ diye Hoca’yæ kötüleyeceksiniz!..
Bu olacak ñey mi? Siz Allah’tan korkmuyor musunuz?!.
Hoca’næn yaptæåæ emr-i mâruf, nehy-i münker deåil
midir? Bu ise, ifade yönünden bazen sert olur bazen
de yumuñak. Yerine göre deåiñir. Kur’an’æn üslubudur.
Mühim olan müslümanlaræ anlayabilecekleri bir dille
uyarmaktær. Ve bunu yapma imanæn gereåi, kardeñlik
hukukunun bir isbatædær. Münafæklar ters yönde hareket
ederler. Kur’an ñöyle der:
„Mü’min erkekler ve mü’min kadænlar birbirlerinin
velileri (dostlaræ ve yardæmcælaræ)dær. Æyiliåi emrederler,
kötülükten menederler, namazæ dosdoåru kælarlar,
zekâtæ verirler, Allah ve Resulü’ne itaat ederler. Æñte
bunlar var ya Allah bunlara rahmet edecektir. Allah
azizdir ve hâkimdir.“ (Tevbe, 71) Aynæ surenin 67. ayeti
de münafæklaræ, münafæklaræn durumlarænæ anlatær ve onlar
gibi olmaktan sakændærær.
9- Cevap vermeye tenezzül etmiyoruz:
Kimi hocalar var ki, ñöyle diyorlar: „Biz Cemaleddin
Hoca’ya cevap veririz ama, tenezzül etmiyoruz, lüzum
görmüyoruz.“ Yedikleri naneye bakæn; „Kedinin eli
pastærmaya yetiñmemiñ de ne de kötü kokuyor“ demiñ!
Cemaleddin Hoca binleri, yüzbinleri yanlæñ ve batæl yola
sürükliyecekde bizim efendi de buna müdahale
etmiyecek ve „Ben cevap vermeye tenezzül etmem!..“
diyecek!.. Özrü kabahatændan daha büyük, deåil mi?..
Emr-i mâruf, nehy-i anil münker farz deåil mi? „Münkeri
gördüåünüz zaman, elinizle, dilinizle veya kalbinizle
engelleyin!“ ñeklindeki beyan Æslam’æn emri deåil midir?
10- Hoca istiñareye riayet etmiyor, derler:
Bu öteden beri söyleyegeldikleri bir suçlamadær. Bu
babda ñunu söyliyelim: Pek yakænda 24. ñura toplantæsænæ
yapacaåæz.
11- Hoca oåluna görev vermiñ, diye Hoca’yæ itham
ederler. Oåluna görev vermenin Æslam’da yeri olmadæåæna
fetva getiren veya bir su-i istimali olduåunu isbat edin
dendiåi halde cevap alænamamæñtær.
12- „Hoca Kürtler'e karñædær“ derler. Defalarca isbat
istemiñ olduåumuz halde isbat eden çækmamæñtær.
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