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

„HER EV BÆR
MEDRESE OLMALIDIR!“
Elhamdülillah, biz müslümanæz; Æslam Dini’ne
baålæyæz. Kaynaåæmæz Kur’an, örneåimiz Hz.
Muhammed (s.a.v.)’dir. Kitabæ’mæzæ ve
Peygamberimiz’i tanæmak, dinimizin icablarænæ
bilmek ve yerine getirmek zorundayæz.
Dinimizin kaynaklaræ; Kitab, sünnet, icma ve
kæyas olmak üzere dörttür. Bunlar ise Arabça
metinlere dayanmaktadær. O halde Arabça
metinlere dayanmaktadær. O halde Arabça’yæ
bilmek zaruridir, Arabça öårenmek farz-æ
kifaye’dir ve hatta ñu cemaat için farz-æ ayn
hükmündedir. Zira yarænæn Türkiye’sinin
öåretmenleri, memur ve idarecileri, kadæn-erkek
hep ñeriat-æ garra’yæ bilecektir ve bilmelidir.
Esasen bu nesil erkeåiyle, kadænæyla on iki ilmi
bilmelidir. Ñu yönden de buna ñiddetli ihtiyaç
vardær: Yetmiñ-seksen senedir on iki ilim rafa
kaldærælmæñtær. Æmam-Hatip okullaræ ve Kur’an
kurslaræ varsa da bunlar yaræm ve hatta çeyrek
bilgi vermemektedir; yetiñen nesil yaræm ve
hatta çeyrek molla olmaktan öteye
geçmemektedir. Æñte günümüzün mollalaræ
müezzininden tutun da Diyanet Æñleri
Bañkanæ’na kadar, müridinden tutun da ñeyhine
varæncaya kadar hep yaræm yamalak, taviz
üstüne taviz vermekte, ehl-i küfrün cenazelerini
Tekbir’le karñælamakta ve takib etmektedirler
ve hatta ziyaretgâh ittihaz etmektedirler.
“Allah, insanlaræn göåüslerinden ilmi çekip
almaz. Lakin âlimleri almak suretiyle alær.
(Ortada) âlim kalmayænca insanlar cahilleri
baña geçirirler. Onlar da kendilerine
sorulanlar hakkænda ilimsiz fetva verirler.
Hem kendileri dalalete düñerler hem de
bañkalarænæ dalalete düñürür. (Yani hem dâll
ve mudill olurlar!)” (Æbn-i Mace, Mukaddime)
Bu itibarla, hem teñkilat mensubu
kardeñlerimizin böyle durumlara düñmemesi
ve hem de düñmüñ olanlaræ kurtarmasæ için
añaåædaki tavsiyelere tekrar kulak vermesi
ñarttær. Zira artæk Ulum-i Arabiyye’yi ve Ulum-i

Ñer ’iyye’yi öårenmenin her türlü teknik
imkânlaræ hazærlanmæñtær. Ñöyle ki:
Bu bilgileri teyp bantlara doldurmanæn yanænda
Ümmet-i Muhammed Gazetesi’nde de
neñredilmekte! Ñimdi ise bu ilimler video
bantlaræyla daha etraflæ bir ñekilde ve bañka bir
hocaya ihtiyaç hissettirmeden öårenme
imkânænæ vermektedir. Emsile, Bina ve Avamil
bitmiñ, Maksud ve Æzhar’a bañlamaktayæz.
Ömer Nesefi’nin Akaid metni bitmiñ, Allame-i
Teftezani’nin ñerhi üzerine okutulmaktadær.
Doldurulmuñ olan bantlar hizmete hazærdær. Video bantlaræ on marka düñürülmüñtür. Kâr
gayesi asla düñünülmemektedir. Ses ve
görüntünün net olmasæna dikkat edilmek üzere
hem çekimine dikkat edilmekte ve hem de
bantlaræn kaliteli olmasæna itina gösterilmektedir.
Ælgili kitaplar, yani Sarf cümlesi, Nahiv cümlesi
ve ñerhi, Akaid ve adæ geçen bantlar merkezden
ve bakkalænæzdan isteyebilirsiniz ve
istemelisiniz!
Her ev medrese olacaktær. 24 saat içerisinde
en azændan bir buçuk saattan añaåæ olmamak
kaydæyla baba ve aile reisi, kæz ve erkek
çocuklaræ ve bunlaræn yanænda anneyi de bir
araya getirerek Allah’æn kitabæ Kur’an-æ Kerim’in
ilmini öåreneceklerdir. Allah’æn emri,
Peygamber’in sünneti ve teñkilatæmæzæn önemli
tavsiyeleridir. Her ay imtihana tabisiniz.
Rabb’im muvaffak kælsæn! (Amin!)

Cemaleddin Hocaålu (Kaplan) -Rh.a.Emîr'ül-Mü'minîn ve Halîfet'ül-Müslimîn

Hilâfet Devleti
Neusser Str. 418, 50733 Köln, Almanya
Tlf.: +49/(0)221/976553-0 Faks: +49/(0)221/976553-6

Ænternet adresimiz:
---------------------------------------------------------------------------Hilâfet Devleti, Neusser Str. ve
418,http://www.hilafet.de
50733 Köln, Almanya
http://www.hilafet.org
Faksla Bildiri Çaåærma Servisi: +49/(0)30/20177000-6

