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

DOSTLAR ALIÑVERÆÑTE GÖRSÜN!..
Nihayet Kerimoålu’nun mektubu geldi! Hem de sekiz
sayfa olarak!.. Birinci sene selamsæz, ikinci sene
sadece bir telefon selamlañmasiyle yetinen Yusuf
Kerimoålu, nihayet bu sene, biri Mustafa Mazlum
Hoca olmak üzere dört kiñilik bir heyet halinde bâdel
mevid ziyaretimize geldi. Kæsa bir sohbet esnasænda;
„Bir mektup göndermiñtik, size geldi mi?..“ diye sordu.
„Geldiåini hatærlamæyorum!..“ diye cevap vermiñ ve
ilave etmiñtik: Artææk biz; mektuplara, fakslara, telefon
haberlerine ve ñifahi konuñmalara itibar etmiyoruz!
Neden? Çünkü, biz dava ve iddiamæzæ neñriyat yoluyla
bütün bir dünyaya duyurmuñuzdur!.. Neñriyata intikal
etmiñ bir yazænæn cevabæ da yine neñriyat yoluyla
olmalædær! Yoksa bizimle sizin aranæzda kalær ki, hiç de
yeterli bir cevap olmaz!..“ Bunun üzerine Kerimoålu
ñöyle dedi:
„Öyleyse biz, o mektubu Misak Dergisi’nde
neñredelim!..“ Biz de; „Çok iyi olur; memnun
oluruz ve bekleriz!..“ diye cevap vermiñtik...
Mektup geldi:
Bir iki aylæk aradan sonra, nihayet beklenilen yazæ Dr.
Ahmed Kælæç imzasæyla yayænlandæ. Tübingen’den bir
kardeñimiz bize faksla gönderdi. Hacmi oldukça
kabaræk: Sekiz sayfa! Görünüñ bu ya! Belki birileri
görünüñe bakarak, aldanmasæn diye geçen sayæda
buna iñaret ettik ve dedik ki, bizimle ve bizim
davamæzla alakalæ, olsa olsa üç mesele var! Gerisi
felsefî ve tarihî mâlumat, genelde! Altænæ
çizebileceåimiz üç mesele: Peygamber (s.a.v.)’in
Mekke devleti, federe devlet ve naiblik.
Mekke devleti:
Misak Dergisi, 15. sayfasænæn bir yerinde ñöyle diyor:
„Resul-i Ekrem (s.a.v.)’in Mekke’de devlet
kurmadæåæ kat’î haberlerle sabittir. Kâfirlerin
hâkimiyyeti
altænda,
Æslamî
devlet
kurulamæyacaåænæn en bariz delili budur. Kim aksini
iddia ederse, Resul-i Ekrem (s.a.v.)’e muhalefet
etmiñ ve dalalete sapmæñ olur. Zira ilk Æslam Devleti
hicretten sonra Medine’de kuruldu...“
Biz de „Hakkæ Sahibine Æade“ risalemizde ñöyle
demiñtik:
„... Æñte Allah Resulü’nün Üçüncü Akabe
Bey’atinde Yesribliler’den aldæåæ bey’atæn
muhtevasæ bunlardæ.

Bu muhtevada:
a) Zæmnen ve ima ile de olsa Æslam Devleti’nin ilan
edilmesi,
b) Hæzlæ ve aktif bir siyaset takib edilmesi ve Æslam’æn
devletine doåru adæmlar atælmasæ,
c) Hz. Musa’næn on iki nakibi, Hz. Æsa’næn on iki
Havarisi gibi, Evs ve Hazrec kabilelerinden de on iki
temsilcinin seçilmesini tavsiye.
Æstiñare ve kabul:
Biz de Tebliå hareketinin bu añamasænda; bir taraftan
Allah Resulü’nün Akabe bey’atlaræ neticesinde
Medine’deki aktif ve hæzlæ manzaralara bakarak, bir
taraftan da Anadolu insanænæn iki ateñ arasænda kalæp,
„Bana bir sahip çækan yok mu?!.“ feryadæna kulak
vererek ve aynæ zamanda Avrupa’da ve Andolu’daki
müslümanlarla, Allah askerleriyle istiñare neticesinde
Akabe bey’atæyla bey’atlañarak; Ve bunun yanænda;
Æslam ñearini neñriyatæyla muhafaza eden merhum ve
ñehid Atæf Efendi’nin hayatlarænæn; keza Æslam Ñeriat’ænæ
muhafaza ve müdafaa yolunda Mustafa Kemal’e karñæ
silahla kæyam eden merhum ve ñehid Ñeyh Said
Efendi’nin hayatænæn ve Kur’an hakaikini aklî ve ilmî
delillerle dünya mülhidlerine ve münkirlerine karñæ
muhafaza ve müdafaa eden merhum ve gazi
Bediüzzaman Hazretleri’nin hayatlarænæn anlatældæåæ ve
ayræca Avrupa’da ve Anadolu’da maddesiyle ve
manasæyla, ilim ve fetvasæyla bu Din-i Mübin-i
Ahmediyye’yi muhafaza ve devlet yapma yolunda
varlæk gösteren siz Allah askerlerinin katældæåæ ñu
toplantædan da teberruk ederek:
„Ñu tarihî ve tarihî olduåu kadar da hayatî öneme
haiz ve aynæ zamanda mübarek Kur’an devletinin,
Ñeriat devletinin ve Æslam devletinin ihya edilmesi
ve dünyanæn gündemine getirilmesine bi Ænayetillah
karar veriyor ve bu hakikatæ Anadolu insanæna,
Æslam âlemine ve bütün bir dünyaya ilan ediyoruz!“
Tahlil:
Biz, Æslam Devleti’nin ilan edilmesi yolunda „Zæmnen
ve ima ile de olsa“ tabirini kullanmæñæzdær. Misak
Dergisi’nin ifadesinde ise, „... kâfirlerin hâkimiyyeti
altænda Æslamî devlet kurulamæyacaåænæn en bariz delili
budur. Kim aksini iddia ediyorsa, Resul-i Ekrem
(s.a.v.)’e muhalefet etmiñ ve delalete düñmüñ olur. Zira
ilk Æslam Devleti hicretten sonra Medine’de kuruldu.“
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Çatæñma yok:
Bu iki tabiri mantæk ilminden geçirdiåimizde
görülecektir ki, aralarænda tenakuz yoktur. Çünkü, iki
kaziyye arasænda tenakuzun bulunmasænæn ñartlaræ
vardær. Bunlar ñu ñekilde særalanær:
Mevzu ve mahmulda, zaman ve mekânda, izafette,
kuvve ve fiilde, cüz ve külde ve nihayet ñartta.
Æñte bu ñartlardan birinde ihtilaf ettiåi takdirde tenakuz
tahakkuk etmez.
Nitekim kuvve ve fiil yönünden ihtilaf mevcut
olduåundan „Mekke’de devlet kurulmamæñtær“ demekle
„zimnen ve ima yoluyla“ devletin kurulduåu arasænda
bir tenakuz yoktur. Tabii ki, bunu bilmek ve aralarændaki
farkæ fark etmek bir ilim iñidir, bir ihtisas iñidir ve bir
meleke iñidir.

(73'ü erkek, ikisi kadæn) bir grub Mekke yakænlarænda
bir yerde Peygamber’e söz verir. Bu çok önemli tarihî
sözleñme esnasænda önce Peygmaber konuñarak
müslümanlaræ Allah’a itaata davet eder. Sonra diåerleri
söz alær ve biri Peygamber’e (s.a.v.) sorar: „Efendimiz
sizinle neye dair söyleñiyoruz?“ Peygamber (s.a.v.)
cevap verir: „Huzur veya felaket günlerinde itaat
edeceåinize, kötüden sakæncaåænæza, iyiye
yöneleceåinize, Allah hakkændaki iftiralara göåüs
gereceåinize, bana yardæm edeceåinize ve evlerinizi,
zevcelerinizi, kendinizi koruduåunuz gibi size
sæåændæåæmæz zaman beni de koruyacaåænæza dair bana
söz veriyorsunuz. Böylece size cennet açælæyor.“ Onlar
sözkonusu ñartlaræ kabul ederek Peygamber (s.a.v.)
ile sözleñirler.

"Medine müslümanlarændan sayælaræ 75 kadar olan (73'ü erkek, ikisi kadæn) bir
grub Mekke yakænlarænda bir yerde Peygamber’e söz verir. Bu çok önemli tarihî
sözleñme esnasænda önce Peygmaber konuñarak müslümanlaræ Allah’a itaata davet
eder. Sonra diåerleri söz alær ve biri Peygamber’e (s.a.v.) sorar: „Efendimiz sizinle
neye dair söyleñiyoruz?“ Peygamber (s.a.v.) cevap verir: „Huzur veya felaket
günlerinde itaat edeceåinize, kötüden sakæncaåænæza, iyiye yöneleceåinize, Allah
hakkændaki iftiralara göåüs gereceåinize, bana yardæm edeceåinize ve evlerinizi,
zevcelerinizi, kendinizi koruduåunuz gibi size sæåændæåæmæz zaman beni de
koruyacaåænæza dair bana söz veriyorsunuz. Böylece size cennet açælæyor.“ Onlar
sözkonusu ñartlaræ kabul ederek Peygamber (s.a.v.) ile sözleñirler.
Bu sözleñme ilk Æslam Devleti’nin kurulduåunu, kendisini devlet bañkanæ tanæyarak
hakimiyyet verdiklerini gösteren, Peygamber (s.a.v.) ile müslümanlar arasænda
yapælmæñ olan bir antlañmadær." (Æslam Hukukunda Fert ve Devlet, A. Kerim
Zeydan, Kültür Basæn Yayæn Birliåi Yayænlaræ, s. 25-27)
Ve netice:
Demek oluyor ki, bizim: „Zimnen ve ima ile de olsa,
Æslam Devleti’nin ilan edilmesi...“ ile Misak
Dergisi’ndeki „Resul-i Ekrem (s.a.v.)’in Mekke’de
devlet kurmadæåæ kat’î haberlerle sabittir...“ kaziyyesi
arasænda çeliñki yoktur. Ve bu, Allah Resulü’ne
muhalefet ve dolayæsæyle dalâlet deåildir. Aksini iddia
edenler, bir taraftan Peygamber’e muhalefet ederken
bir taraftan da ilme ters düñüp cehaletlerine kurban
gitmiñ ve dalalete düñmüñ olurlar!..
Üstelik, Misak Dergisi mensublarænæn bilgi
yetersizlikleri yanænda añaåædaki yazælaræ da
okumadæklaræ anlañælmaktadær:
„Allah’æn Resulü Æslam Devleti’nin planænæ kuruyor
Æslam hukukunun karakteri bir devletin mevcudiyetini
gerektirir duruma geldiåinde Peygamber bu devletin
kurulmasæ için gereken hazærlæåæ yapmaåa bañladæ.
Bununla ilgili ilk giriñim Medine’ye hicretten önce
tamamlanan Ækinci Akabe Beyatæ oldu. Bu önemli olay,
siyer kitaplarænæn da kaydettiåi gibi özetle ñudur:
Medine müslümanlarændan sayælaræ 75 kadar olan

Bu sözleñme ilk Æslam Devleti’nin kurulduåunu,
kendisini devlet bañkanæ tanæyarak hâkimiyyet
verdiklerini gösteren, Peygamber (s.a.v.) ile
müslümanlar arasænda yapælmæñ olan bir antlañmadær.
Antlañmanæn diåer tarafæ añaåædaki maddeleri kabul
eden müslümanlardær:
1- Yeni kurulan devletin iñlerini idarede Peygamber’e
(s.a.v.), kullandæåæ hâkimiyyet bakæmændan itaat.
2- Bu yeni devletin nizamænæ korumak ki,
Peygamber’in „Kötüden sakæncaåænæza, iyiye
yöneleceåinize...“ sözünden anlañældæåæ gibi Æslam
hukukudur.
3- Peygamber’i (s.a.v.) korumak ve ona yardæm
etmek.
4- Devleti korumak.“ (Æslam Hukukunda Fert ve
Devlet, A. Kerim Zeydan, Kültür Basæn Yayæn Birliåi
Yayænlaræ, s. 25-27)
„Tarihin ñahid olduåu en derin bir siyasî plan içerisinde
devletin kuruluñ görüñmeleri için yapælan hazærlæklar
tamamlanmæñ ve bunun neticesi olarak Æslam Devleti
ortaya çækmæñtær. Müñrik Mina hacælarændan, Mekke
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müñrik devletine, Yesrib’in müñrik liderlerinden
Medine’deki yahudi devletine kadar Arablar’æn tümünün
temsil ettiåi ñirk çemberinin ortasændaki küçük ve zayæf
bir bölgede Æslam Devleti’nin yöneticileri ve ana hatlaræ
belirlenmiñti. Kelepçenin bileåi sardæåæ gibi
müslümanlaræ her yönden saran bu düñman
çemberinin ortasænda tarihte ilk Æslam Devleti ortaya
çækmæñtæ.“ (Nebevi Hareket Metodu, Münir Muhammed
Gadban, c. 1, sf. 164, Nehir Yayænlaræ)
„Bey’atæn konusunu içeren beñ madde gayet kuvvetli
ve açæk olup, gevñeklik ve tahrif kabul etmez
niteliktedir. Æslam üzerine beyat etmek bañka, Æslam
devletini kurmak üzerine beyat etmek bañka bir ñeydir.
Kiñilerin müslüman cemaatin fertlerinden sayælmasæ
bañka, Æslam devletinin onlaræn kanlaræ, canlaræ, mallaræ
ve güçleriyle kurulmasæ bañka bir ñeydir. Bu baålamda
baktæåæmæzda Ækinci Akabe Beyatæ savañ ve cihad
beyatædær.“ (A.g.e., sf. 167)
„Federe Æslam Devleti“:
Mâlum, federe devlet demek, bir ülkenin, bazæ tercih
sebepleri dikkate alænarak, idarî bölümlere ayrælmasæ
ve her idarî bölümün devlet ñeklinde organize ve adeta
bir devlet ñeklinde çalæñmasæ ve bütün bunlaræn bir
araya gelip dæña daha güçlü bir organize ile o ülkeyi
dæña karñæ temsil ve içteki ahengi saålar. Bir bañka
ifade ile; bir ülkeye federe devlet demek, içe karñæ
baåæmsæz ise de dæña karñæ baåæmlæ bir devlet ñekli
demektir.
Bu devlet ñekli, Æslam milletlerinde de uygulanabilir.
Mesela; Æran bir devlet, Afganistan bir devlet, Türkiye
bir devlet, Suud bir devlet, Sudan bir devlet, misalleri
daha da çoåaltabilirsiniz. Æñte bütün bunlar birer federe devlettir. Æsterseniz bunlara; birer mahallî, kutrî,
eyalet veya bañka isimler verebilirsiniz.
Hilafet devleti:
Hilafet devletine gelince, iñte o federe devletlerin
bañændaki emirler ehl-i hal vel akd olup içlerinden birini
bütün federe devletlerin bañæna getirirler. O da teñkilatænæ
kurar, bünyesine giren devletleri, bir taraftan kontrol
ederken bir taraftan da onlara yol gösterir ve yardæmcæ
olur. Ve iñte „Halife“ bu kuruluñun bañændaki zattær. Asæl
görevi ise unsurlaræ arasænda birliåi saålamaktær.
Æñte bizim „Hakkæ Sahibine Æade“ isimli risalenin 42.43. sayfalarændaki sözlerimiz böyle idi. Bir de Misak
mensublarænæn dedikleri federe devletlerini görelim:
„Heva ve hevese dayanan ilahlar rejimi, dünyanæn
bazæ bölgelerinde (ABD, Kanada, Almanya, Æsviçre vs.)
„Federe Devlet“ anlayæñæ gündeme getirmiñtir. Federe
devletler; dæñ politika ve savunma alanlarænda yetkiyi
federasyona bærakærlar, diåer alanlarda ise „Tam yetkili“
olarak faaliyet gösterirler.
Federe devletin kendi hükümeti ve yürütme
yetkilerine haiz devlet bañkanæ vardær. Ayræca hâkim
olduåu topraklaræn sænæræ, anlañmalar yoluyla
belirlenmiñtir. Bu siyasî rejimlerde; tam yetkili ilah

„Federasyon meclisi“dir. Bazæ yetkileri kæsætlanmakla
beraber kæsmî ilahlæk hakkæ tanænan „Federal Meclis“dir.
Son yællarda Æslam topraklarænda da (Kuzey Irak’ta
olduåu gibi) „Federe Devlet“ anlayæñæ gündeme
getirilmektedir. Ñurasæ muhakkak ki „La ilahe“ (ilah
yoktur) „illallah“ (ancak Allah (c.c.) vardær) diyen
mü’minler, „Federe Devlet“ anlayæñænæ da
reddetmiñlerdir. Siyasî rejim ve sosyal sistem
konusunda herhangi bir bilgisi olmayan bazæ kimselerin
„Federe Devlet“ anlayæñænæn, Æslam fækhæna uygun
olacaåænæ zannetmeleri bir vehimden ibarettir. Æslam
fækhændaki „Tevfiz Vezareti“ (eyalet sistemi) ile „Federe Devlet“anlayæñæ arasænda önemli farklar vardær. Bu
fark bañta „Hâkimiyyetin kime ait olacaåæ noktasænda“
kendisini gösterir. Ñimdi bu konu üzerinde duralæm.
Yeryüzünde; Æslamî ve cahilî olmak üzere iki tür
hâkimiyyet söz konusudur. Nitekim Kur’an-æ Kerim’de:
„Onlar, hâlâ cahiliyye devrinin o (sapæk) hükmünü mü
aræyorlar? Ñüphesiz bir kanaate sahip olacak bir
topluluk için hükmü Allah’tan daha güzel olacak
kimdir?“ hükmü beyan buyurulmuñtur. Tevfiz Veziri
(tam yetkili vezir) halife adæna hareket eder ve Æslamî
hükümleri tatbik eder. Federe Devlet Bañkanæ; kæsmi
ilahlæåæ kabul edilen „Federe Meclis“in kararlarænæ
uygulamak zorundadær.
Ænsanlaræn deåer ölçüleri sürekli deåiñip durduåundan,
hepsinin ittifakla kabul edebilecekleri bir egemenlik
(hâkimiyyet) anlayæñæ da ñekillenemez. Heva ve
heveslere göre deåiñiklik arz eder. Ayræca kuvvet (ister
istemez) hâkimiyyetin tek ölçüsüdür.
Æslamî hükümleri koyan ise Allah (c.c.)’tær ve Allah
(c.c.) kesin bilgi verir. Æslamî hâkimiyyetin temel özelliåi
buradadær. Cahilî hâkimiyyet ise, ne kadar uårañsa da
adeta Allah’æn belirlediåi ölçülerin dæñænda kalæp bir temel
bulmaåa uårañmakta, ama bañarama-maktadær.“
Bu iki yazænæn tahlili:
Bizim; „Federe Æslam Devleti“ ve „Hilafet Devleti“ile
Misak Dergisi’nin „Federe devleti“ arasænda te’vil ve
tefsir kabul etmiyen farklar vardær. Hatta her ñeyden
önce bunlara ñunu sormak gerekir:
Sizin eleñtirinizdeki maksadænæz, „Federe“ ismi midir
yoksa muhtevasæ mædær?
Ñayet „Federe“ ismini kafaya takæp gæcæk alæyorsanæz,
mühim deåildir. Zira bu bir isimdir. Federe kelimesi
olmaz da, yukaræda dediåimiz gibi; Mahallî, kutrî, eyalet
ve hatta harb emirliåi gibi isimler verilir. Ñuranæn
vereceåi karara baålædær. Nitekim: Kerimoålu, bir ara
kafayæ „Metod“ tabirine takmæñtæ. O zamanki cevabî
yazæmæzda kendisine demiñtik: „Bu, bir tabirdir;
isterseniz, metod yerine: „Usul, vesiyle, rah veya
yol...“ dersiniz. Ve yine orada ñunu da ilave etmiñtik:
„Cenab-æ Hakk’æn isimleri müstesna, diåer dinî tabirlerin
hepsinde aynæ manayæ tañæyan bañka bañka kelimeler
kullanælær.
Ve ñayet kastedilen isim deåil de muhteva ise, o
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hususta da söyliyeceklerimiz ñunlardær:
Bizim; „Federe Æslam Devleti“ ile Misak’æn misal olarak
verdiåi (ABD, Kanada, Almanya, Æsviçre vesaire) federe devletleri arasænda elbette kæyas kabul etmiyecek
derecede farklar vardær. Biri vahye dayanmakta, diåeri
ise insan kafasæna istinad etmekte; bir bañka ifade ile;
biri Kur’an anayasasæna, diåeri ise yaz-boz tahtasændan
ibaret beñerî anayasalara dayanær; daha bañka bir ifade
ile; biri gerek federe devletler ile Æslam devletleri
arasænda olsun ve gerekse federe Æslam devletleriyle
hilafet devleti arasænda olsun herhangi bir farkæn
bulunmasæ mümkün deåildir. Fakat Æslamî olmayan
federeler arasænda veya federeler ile federasyon
arasænda zaman ve mekân yönünden farklar olabilir.
Binaenaleyh, bizim „Federe“ye evet dememizle Misak
mensublarænæn „Federe“ye hayær demeleri arasænda bir
tenakuz yoktur. Zira ñartlar farklædær. Keza:
Bizim „Federe“ ismini verdiåimiz devletle „Tevfiz
vezareti“ arasænda zikre deåer bir fark yoktur. Hele
hele „Hâkimiyyetin“ Allah (c.c.)’a ait olmasæ
bakæmændan!..
Naiblik Mevzuu:
Muaræz ve muhaliflerimizin üzerinde durduklaræ
mevzulardan biri de Naib’likdir; Naib’ül Halife
meselesidir. Bu babda biz ne demiñiz, onlar ne
demiñler? Æñte bizim ifademiz ve iñte onlaræn tenkidi!
Biz demiñiz ki:
„Cuma imamlarænæn tayini Hilafet makamæna aittir.
Federe Æslam Devletleri’nin devlet reisleri bir araya
gelip asæl halifeyi intihab edinceye kadar bu makam,
niyabeten tarafæmæzdan icra (ve temsil) edilecektir.
Rejimin, partici ve tavizci kuruluñlarænæn tayin ettikleri
cuma imamlaræ muteber deåildir.“ (Hakkæ Sahibine Æade,
sf. 17)
Onlar da ñöyle demiñler:
„Æcra (yürütme) organænæn bañæ halifedir. Hükümet,
Kur’an’a dayanær. Ñura ilkesine göre hareket eder.
Hilafet makamæna bey’atla gelinir. Ümmetin halifesi
yoksa ve müslümanlar istilaya uåramæñlarsa, Æslam
cemaatænæ kurmalaræ lazæmdær. Bu cemaatæn hedefi,
Hilafet’i tesis etmektir. Bu süreç içerisinde hiç kimse
kendisini Halife’nin naibi ilan edemez. Ñia’næn Naib-i
Æmam anlayæñæ doåru deåildir.“
Tahlil ve cevab:
Misak Dergisi; „Bu süreç içerisinde hiç kimse
kendisini halifenin naibi ilan edemez“ diyor. Biz de; „Asæl
halife intihab edinceye kadar bu makam, niyabeten
tarafæmæzdan icra edilecektir“ dememiz, kendi ilanæmæz
deåil, ñuranæn kararæna müstenid bir ilandær. Ñuranæn
kararæ ise; Nass’æn, icma’æn ve ictihadæn bulunmadæåæ
mevzularda muteberdir. Kaldæ ki, Æbn-i Abidin’in
ifadesine göre sultanæn bulunmadæåæ yerde, cemaat
emiri sultan hükmündedir.“
„Ñia’næn Naib-i Æmam anlayæñæ doåru deåildir“ denirken
maksat, asæl ñia mædær yoksa inkilabdan sonra

kullanælan bir tabir midir? Binaenaleyh bu ifadenin
vüzuha kavuñmasæ lazæmdær.
Kadælæk meselesi:
Zaman zaman bu mesele tenkid mahiyetinde
gündeme getirilmektedir. Bu allamelere sormak lazæm:
Evet; bu cemaat takdir ve tebrike layæktær. Ve fakat
melek deåillerdir; aralarænda zaman zaman ihtilaflar
çækabilir ve çækabiliyor da! Nitekim mahkemelerden
kararlar çækmæñ ve tatbik edilmiñtir. Merkezimize gelen
ñikâyet mahiyetindeki dilekçeler adlî makama havale
edilmekte, alænan kararlar taraflara bildirilmektedir. Ama
tabii ki; devlet olmuñ bu ümmetin adlî makamæna!
Yoksa partici ve tavizci kuruluñlaræn veya henüz yerini
tayin edememiñ iki cami arasænda bir beynamaz gibi
dönüp dolañanlaræn makamlaræna deåil! Neden? Çünkü
böyleleleri; ya cahildir, ya haifdir veyahut da
mütekebbirdir.
Cahildir: Önlerine getirilen dava ve iddialaræn hüviyet
ve hakikatlarænæ anlamadan konuñurlar!..
Haiftirler: Canlarændan ve mallarændan korkarlar.
Kâfir ve kemalist rejim dendi mi, ödleri patlar, ses ve
soluklaræ kesilir! Bu sebepden ihya ve ilan edilen
devlete bey’at edemezler ve etmezler! Ancak el ve
âleme ve hususiyle etrafændakilere kendilerini haklæ
çækarmak için sudan bahaneler bulmaya çalæñærlar.
Mütekebbirdirler: Kendilerini beåenmiñlerdir;
etrafændakilere buyruk olmak isterler. Hem de bu
buyruk olma heves ve hærsæ o kadar ileri gider ki,
etrafændakilerin ikazlaræ ve hatta kendilerini terk edip
gitmeleri bile fayda vermez!..
Tavsiyelerimiz:
1- Ælim tahsil ediniz; Her ñeyden önce on iki ilme
çalæñænæz. Nitekim: Bu hususu, bir zamanlar
Kerimoålu’na hitaben Ümmet-i Muhammed
Gazetesi’nin Braunschweig’la ilgili yazælarda ifade
edilmiñti.
2- Mal ve can korkularænæ üzerinizden atmanæz
gerekmektedir. Bu arada Tevbe/ 11 ve benzeri ayetleri
bir daha okuyunuz.
3- Allah (c.c.) sevgisine mazhar olmanæzæ istiyorsanæz,
buyruk olma heves ve hærsænæ bærakænæz! Nitekim: „Allah (c.c.) mütekebbirleri sevmez...“ ifadesi Kur’an’æn
bir beyanædær.
4- Ve nihayet yazænæz ve yazalæm!..
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