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

TALÆMATNÂME
deåiñiyor; ñahsî garaz ve
menfaatleri aåær basæyor; Zira
Merhum Halife’miz tarafændan 29 Ramazan 1412’ye tekabül eden onun gayesi dava deåil; ñöhret
(1 Nisan 1992) yælænda kaleme alænan ve Ümmet-i Muhammed
veya menfaattær! Bunlaræ
Gazetesi’nin 58. sayæsænda “Talimatnâme“ bañlæåæ altænda
bulamadæ mæ, yüz seksen
neñredilen bu yazæ, aynen bugün de geçerlidir. Bütün
derece dönüñ yapar, hatta
mensuplaræmæz bu tâlimata uyacaklardær.
kemalistlerle birleñir (yazænæn
Bu talimata uyacaklar:
sonuna bakænæz!), dinini de
-Bölge emirleri,
vicdanænæ da artæk düñünmez;
-Bölge gençlik emirleri,
büyüklerine ve amirlerine itaat
-Cemaat emirleri,
-Cemaat gençlik emirleri,
etmez. Zira, onda itaat anlayæñæ
M. Metin Müftüoålu (Kaplan) da yanlæñtær; Æslam’æn itaatændan
-Hocalar,
-Hanæm hocalar,
Emîr’ül-Mü’minîn ve Halîfet’ül-Müslimîn uzaktær. O zanneder ki, itaat
-Talebeler ve
12 C. Ahir 1417
demek, kendi arzusuna uygun
-Tüm cemaat!..
(24 Ekim 1996)
olarak verilen emirlere veya
konan
yasaklara
uyduåu
takdirde itaat edilir; yoksa
Æslam her yönüyle bir nizamdær ve her ñeyi düzene
reddedilir. Hele hele emirinin bir hatasænæ gördü mü
koymuñtur; geliñi-güzel bir ñey bærakmamæñtær.
onu büyütür, büyüttükçe büyütür. Üstelik gelip yüzüne
Nizamænæ, kæsmen de olsa, insan kafasæna
söylemez, ötede beride çeker uzatær, beñ paralæk
bærakmamæñtær. Usulünü de füruunu da kendisi
etmeye çalæñær. Kendisinden yazælæ cevap isterseniz,
teahhüd etmiñ ve bildirmiñtir.
ona yanañmaz. Niye yanañmaz? Çünkü, yazæ esastær.
Dinin diåer bölümlerini bir ölçüye, bir düzene
Bir kere yazdæ mæ, artæk onu geri alamaz, hile ve yalan
koyduåu gibi, devlet ve cemiyet hayatænæ da, kuruluñ
da katamaz. Çünkü onun sermayesi zaten yalandær,
ve icraatænæ da yerine oturtmuñtur. Hatta üç kiñi bir
abartmadær; habbeyi kubbe yapmaktær!..
yolculuåa çækar, bir kær gezisine giderse, içlerinden
Keza onda ñahsiyyet olmadæåændan ve Allah korkusu
birini kendilerine emir seçmelerini, diåerlerinin de
da bulunmadæåændan, kendi gibi zayæf iradeli ve hafif
onun emrine girmelerini emir ve tavsiye etmiñtir.
düñünceli kimseleri arar bulur, yalan ve iftiradan
Alænacak kararlaræn müzakere ve istiñareden sonra,
korkmaz ve bu suretle etrafæna bir takæm çapulcularæ
parmak sayæsæna, yani çoåunluåa deåil, emire
toplar ve iñi kavgaya kadar götürür: Fakat siz
bærakmæñtær.
utanærsænæz, o utanmaz. Getirildiåi makamdan bir türlü
Biz de, teñkilat olarak bu usul ve bu tavsiyeye
ayrælmaz; artæk onu ayærmanæz mümkün deåildir. Ona
uymak zorundayæz:
dersiniz:
Emiri belli, maiyyeti belli, me’muru bellidir. Ve
„Arkadañ niye ayrælmæyorsun? Sebep ne? Bunda
aralarændaki münasebetler bellidir: „Emirden adalet,
bir
menfaat varsa biraz da bañkalaræ
memurdan itaattær!“
menfaatlensin; yorulma varsa biraz da bañkalaræ
Demek oluyor ki, cemiyyet hayatænæn rabtæ ve zabtæ,
yorulsun! Alæñmaksa biraz da bañkalaræ, hele hele
huzur ve sükûnu, terakki ve tealisi; adalet ve itaat
gençler alæñsæn! Senin bañændaki amirin öyle
mekanizmalarænæn iyi çalæñmasæna baålædær ve buna
istiyor. Çünkü sorumlu o! Æñin bañænda o, hesab
aynæ zamanda „Disiplin“ denir. Aksi halde o kuruluñ
verecek o!.. Esasen sende ilim de yok! Emirin
cemaat olmaz; anarñi olur.
aylardær, hatta senelerdir, sana Arapça okuyun;
Görev ve görevden alma:
bantlar doldurulmuñ, sütünlar yazælmæñ, kitaplar
Æslam’da verilen görev daimidir; hayat kayd ve
gösterilmiñ; fakat sen hâlâ Allah ræzasæ için iki
ñartiyledir: Görevde kalmanæn belli bir süresi yoktur.
Ehil bir kimseye görev verme, istiñareden sonra verilir satær ezberlemedin! Kendin bellemedin yetmedi,
bellemek isteyenlere destek olmadæn, köstek
ve yine gerektiåinde, istiñareden sonra alænær. Bu,
olma yoluna girdin! Bunun hesabænæ teneñire
geneldir. Bazæ zaman ve bazæ hallerde özellik arzeden
çækænca nasæl vereceksin, sanma ki, o günler
tayin ve azillerde özel müñavirlerle yetinilir ve hatta
uzakta! Ælimden kaçanæn, akæbeti korkunçtur.
hiç kimse ile istiñare etmeden emir karar verir. Zira
Aklænæ bañæna al, tevbe ve istiåfar et, itaatkâr ol!
bütün sorumluluk emire aittir. Üstelik, öyle bir
Rahat eder dünya ve ahiret saadetine tekrar
dünyada yañæyoruz ki, adam akñamdan sabaha

HÆLÂFET DEVLETÆ MENSUPLARININ DÆKKATÆNE!..
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kavuñursun!..“
Görevden alma sebepleri:
1- Ölüm; 2- Görevini aksatan hastalæklar veya
sakatlæklar; 3- Su-i istimal halleri; 4- Ehliyetini ve
kabiliyyetini kaybetme hali; Emir’ine itaatsæzlækta
æsrar etme hali.
Not: Ætaatsizlik halinde kiñi üç sefer yazælæ veya sözlü
uyarælær; dördüncü sefer görevinden alænær!
Ceza-i müeyyideler:
Görevden alændæåæ halde kabul etmezse ne olur? 1Sözlü ve yazælæ olarak uyarælær; Ætaat etmediåi, yakæn
çevresine duyurulmak suretiyle teñhir edilir; Hâlâ da
kendine gelmezse uzak çevresine ve tüm teñkilata ve
hatta basæna kadar durumu intikal ettirilir. Yine hizaya
gelmezse, son çare olarak resmi çevreye intikal
ettirme artæk kaçænælmaz olur ve caiz olur. Çünkü artæk
ümmetin hukuku bahis mevzuudur.
Aslolan hizmet ciddiyeti:
Mühim olan hizmettir. Hizmet de elbette usulüne
uygun olacaktær. Yoksa her aklæna esen; aklæna göre
göre, heva ve hevesine göre deåil, ñahsi menfaat ve
arzusuna göre deåil; bir haksæzlæk, bir adaletsizlik
görüldüåü ve itaatsæzlæk müñahede edildiåi takdirde
taraflar iñin dedikodusunu yapmak, yalan-iftira,
karalama deåil; mertçe ve usulüne uygun bir ñekilde
delil ve kaynaklara istinad ederek yazæya intikal
ettirilir; yazælæ talebte bulunulur.
Æñte; ñeriat’a baålæ, iyi niyyetli ve haklæ ñeriat
mensubu kardeñimize düñen ve yakæñan da budur.
Takib:
Vazifesinde ihmali görülenler yazælæ olarak takib
edilmelidir. Ve bu, aynæ zamanda bir görevdir.
Binaenaleyh, kimse darælmæyacak ve kærælmæyacaktær ve
küsmiyecektir. Ve hatta dava ile ilgili hususlarda
nazlanma ve nazlæ olma yoktur, dostluk ve ahbablæk
yoktur. Zira dostluk bañka, hizmet bañkadær.
Ñayet hizmete æsænamæyorsa:
Cemaatæn kuruluñ ve icraatæ hakkænda tereddüt ve
ñüpheleri varsa ve ümitsiz ise ve bir türlü
æsænamæyorsa yazælæ ve müdellel uyarælarda bulunduåu
halde, fayda vermiyorsa meratib-i silsileye göre
ñikâyetini yapar ve son mercie de bañvurur ve ñayet
oradan da netice alamazsa ve yapælan hatalar kesin
küfre götürmüyorsa, yine de o kuruluñun içinden
ayrælamaz; sabær ve sebat eder. Æñte ayet ve hadis-i
ñerif’ler:
„Ey iman etmiñ olanlar! Allah’a itaat edin,
Peygamber’e itaat edin ve sizden olan
emirlerinize de itaat edin. Bir ñeyde aranæzda
anlañmazlæk çækarsa onu Allah ve Resulü’ne
götürün, eåer Allah ve ahirete inanæyorsanæz.
(Böyle yapæn) böyle yapmanæz daha hayærlæ ve
tevil yönünden daha güzeldir.“ (Nisa, 59)
Allah Resulü ñöyle buyurur:
1- „Kim bana itaat ederse o Allah’a itaat etmiñtir,
kim bana isyan ederse o Allah’a isyan etmiñtir.
Emirime itaat eden bana itaat etmiñtir. Emirime

karñæ gelen bana karñæ gelmiñtir.“ (Müslim)
2- „Resulullah (s.a.v.) bizi davet etti. Biz de
kendisine beyat ettik. Bizden aldæåæ sözler arasænda:
Neñatlæ (sevinçli) zamanæmæzda, kederli zamanæmæzda,
darlæåæmæzda, varlæåæmæzda, üzerimize (bañkalaræ) tercih
yapældæåænda dinleyip itaat etmeye ve emirlik
hususunda ehil olanlarla kavga etmiyeceåimize dair
aldæåæ beyatta vardæ. Ancak hakkænda elinizde Allah’tan
bir hüccet (kesin delil) bulunan añikâr bir küfür
görürseniz o bañka!“ dedi. (Müslim)
3- „Müslüman bir kimseye sevdiåi, sevmediåi
(her) hususta emirini dinleyip itaat etmek gerekir
ki, kendisine masiyet (günah) emredile! Meåer ki,
masiyet emredilirse ne dinlemek vardær, ne de
itaat vardær, buyurmuñlar.“ (Müslim)
4- „Bir kimse emirinden hoñlanmadæåæ bir ñey
görürse sabretsin! Zira her kim cemaatten bir
karæñ ayrælær da ölürse, bu bir cahiliyyet ölümüdür,
buyurdular.“ (Müslim -Bütün bu hadisler Müslim’in
emaret bahsinde)
Bu ayet ve bu hadislerin æñæåænda tam bir cesaretle
söyliyebiliriz ki;
1- Bañænæzdaki emirinize itaat edeceksiniz. Ya
itaat edeceksiniz, ya da gölge olmæyacaksænæz. Bir
üçüncü ñækkæ yoktur. Olsa olsa münafæklæk olur. Ve
kendi de bu teñkilatæn içinde artæk duramaz. Zira temiz
su murdarlæk götürmez.
2- Ñayet aramæzda ihtilaf varsa, onu Kitab’a ve
sünnet’e götürmüñüzdür, delil ve kaynaklarænæ
göstermiñizdir. Hâlâ da ayrælæk ve gayrælæk devam
ediyorsa, artæk bunun izahæ yoktur. Olsa olsa kaynaåæ
iç marazdær.
3- Bañænæzda on senedir, denenmiñ bir emiriniz
vardær: Davayæ ve metodu da isabetli seçmiñtir. Taviz
vermemiñtir; fetvalarænda ve tesbitlerinde kayde
deåer bir hatasæ görülmemiñtir. Mala da harisliåi
yoktur. Sizden ücretde istememiñtir. Ölüm korkusunu
da atmæñtær; Allah’tan bañkasændan korkmamæñtær.
„Tevhid’e evet, ñirke hayær!“ demiñtir. Günün
Türkiye’sinin ve dünyasænæn (demokrasi ve Hübel)
putlarænæ tanætmæñtær. Bütün bir insanlæåa hitab etmiñ;
ærk, renk, dil, farkæ tanæmamæñtær. „Kaynak Kur’an,
örnek Peygamber“ demiñtir. Ehl-i Sünnet’e baålæ
kalmæñtær ve diåer Æslamî mezheplere Ehl-i Sünnet’in
gözüyle bakmæñ, onlaræ tekfir etme yoluna gitmemiñtir.
Ve nihayet bütün peygamberlerin müñterek tebliå ve
telkinlerinin çizgisini takib etmiñ ve onlaræn dediåini
tekrar etmekten bañka bir ñey yapmamæñtær. Ne demiñ
Allah Resulleri (salât ve selam üzerlerine olsun!):
„Allah’tan korkun (O’na karñæ gelmekten
sakænæn)! Bizler sizlere gönderilmiñ
peygamberleriz ve bize itaat edin; biz sizden
üçret (mal-mülk) istemeyiz! Bizim ücretimiz
âlemlerin Rabb’i Allah’a aittir. Ey bizim kavmimiz!
Æbadetinizi Allah’a yapænæz! Sizin için O’ndan
bañka ilah yoktur. Ben, sizin üzerinize büyük bir
günün azabænæn gelmesinden korkuyorum;
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Kanun koyma yetkisi O’na mahsustur. Zira bütün
bir mükevvenat O’nundur ve O yaratmæñtær!..“
Æñte peygamberlerin davalaræ uårunda müñterek
sözleri bunlardær ve bunlaræ açæk, net ve kesin olarak
söylemiñler ve tebliå etmiñlerdir.
Æñte siz de ve dünya da ñahittir ki, Hazreti
Muhammed’in varisi makamænda bir ümmet olarak,
bunlaræn bir mislini tekrar ediyor, tebliå ve telkin
ediyoruz; ettim ve Rabb’imin nusret ve inayetiyle
etmeye de devam edeceåiz! Sizler de, dost-düñman
bütün bir dünya da buna ñahit olsun!..
Binaenaleyh, bizi dinlemek ve bize itaat etmek
zorundasænæz ve karñæ çækamazsænæz ve itaatsæzlæk
edemezsiniz. Size görev verilmedi veya göreviniz
elinizden alændæ diye isyan edemezsiniz, kærælæp
darælamazsænæz, çekip gidemezsiniz!..
Hoca’næn hatalaræ olmaz mæ? Kendisinden kerih
gördüåünüz ñey veya hoñunuza gitmiyen bir ñey
südûr etmez mi? Allah Resul’lerinden de bazæ zelle ve
hatalar, mâsum olduklaræ halde, südûr etmedi mi?
Allah düzeltmedi mi? Siz de bizim hatalaræmæzæ delile
müstenid tashih ettiniz de biz düzeltmedik mi? Yazæ
yazdænæz da, basæna verdiniz de biz cevap vermedik
mi? Veya kabul etmedik mi?
Daha ne istiyorsunuz ve kimin gelmesini
bekliyorsunuz? Bu hareketin dæñænda yüzde yüz
isabetli bir hareket var mæ veya gelecek mi? Bu
suallere evet diyebilir misiniz? Diyebilirsiniz, iñte
meydan buyurun; basænæn sütunlarænda cevaplarænæzæ
görmek ve okumak isteriz!..
O halde Allah size bir nimet vermiñtir: Saålam bir
hareket, saålam bir metod, saålam bir mesul, saålam
bir cemaat, saålam bir istikbal, saålam bir ibadet ve
nihayet tavizsiz saålam bir hizmet!..
Binaenaleyh, bu kadar bir nimet önünüzde ve
elinizde var iken, size ne oluyor? Vay Hoca bana
görev vermedi! Vay Hoca beni görevden aldæ! Vay
Hoca beni harcadæ! Vay Hoca bana para vermedi! Vay
Hoca benim istediåim adamæ tayin etmedi! Vay Hoca
bana yazæ yazdæ! Vay Hoca benden yazælæ cevap istedi!
Vay Hoca beni mahkeme etmedi! Vay Hoca kadæ tayin
etmedi! Vay Hoca benim hoñlanmadæåæm adamæ tayin
etti! Vay Hoca bana ticari faaliyetten vermedi! Vay
Hoca benim evime misafir olmadæ!..
Bañlar hücumlar:
Æñte bu sözleri söyliyen ve ortalæåæ velveleye
verenlerin sayælaræ bir avuç olmakla beraber nefis
yapan, makam düñkünü, zayæf iradeli, münafæk
alametli kiñilerdir ki, bakænæz daha neler söylerler:
„Öyleyse ben de yapacaåæmæ bilirim: Hoca’næn
aleyhinde konuñurum, aleyhinde kampanyalar
açaræm, her gittiåim yerde, aleyhinde propaganda
yaparæm, toplantælar tertip ederim: Bu hoca „Lider
olamaz“ derim, Hoca adam kayæræyor, derim, ñeriat’a
uysun uymasæm aåzæma geleni konuñurum; hesab
vermiyor derim, istiñare yapmæyor derim, Hoca sert
konuñuyor, yanænda adam, camiide cemaat kalmadæ,

derim. Hoca sæk sæk puttan bahsediyor, sanki mevzu
kalmamæñ gibi derim, benim ahbab ve akrabalaræmæn
iñini hoca görmezse ben de onun tertip ettiåi
toplantælara gitmem ve taleb ettiåim yardæmlara
herkes verse de ben vermem, der; Hoca’næn yanænda
adam kalmadæ ve falan ve filan da giderse siz
ñañmayæn, der ve bu arada münafæklaræn da
Peygamber’in yanændan ayrælæp gittiklerini unutarak
Hoca’næn yanænda adam kalmadæ, yakænda falanlar da
giderse ñañmayæn der ve daha neler neler der!..“
Bunlarda samimiyet var mæ?
Bunlarda azcæk samimiyet ve ihlas olsaydæ, emir
hakkænda bu kabil meseleleri mevzuu edip gündemi
meñgul etmezlerdi. Kaldæ ki, ehl-i küfrün Æslam’æ
boåmak istediåi bir devirde! Kaldæ ki, Anadolu ve
dünyanæn insanlæåænæn Æslam’æn tebliå ve telkinin hava
ve sudan daha fazla Æslam’æn tebliåine muhtaç olduåu
bir devirde! Mezkûr ayet ve hadislerin bu kadar
musamahasæ karñæsænda basit ñeyleri, yalan ve yanlæñ
ñeyleri gündeme getirip ortalæåæ velveleye vermenin
ve insanæmæzæ meñgul etmenin manasænæ siz ne ile izah
edersiniz? Bunlaræn yaptæklaræ haram deåil midir? Ve
bunlaræn yaptæklaræ en azændan mühimmi ehemme
tercih deåil midir ve bunlaræn yaptæklaræ kendi ñahsî
ñöhret ve menfaatlerini ön plana almak deåil midir?..
Binaenaleyh, böyleleri karñænæza çæktæåænda bunlara
sadece: „Fazla konuñup bizi meñgul etme! Bir ñey
biliyorsan fetvasænæ al da gazetelerde neñret! Æñte
o kadar!“
Bir ayet meali:
„De ki: Allah’a itaat edin, Peygamber’e de itaat
edin! Eåer yine de yüz çevirirseniz, artæk onun
sorumluluåu artæk kendisine yüklenir, sizin
sorumluluåunuz da size yüklenir. Eåer ona itaat
ederseniz, hidayet bulmuñ olursunuz.
Peygamber’e düñen ancak açæk tebliådir.“ (Nur,
54)
Ælimsiz ehliyet olmaz:
Ædareci kadroda ehliyet ñarttær. Kur’an: „Emaneti
ehline verin!“ diye emretmektedir. Ehliyyeti teñkil
eden unsurlardan biri de ilimdir; ñeriat’æ bilmektir.
Ulum-i Arabiyye’yi ve Ulum-i Ñer’iyye’yi tahsil
etmektir. Ulum-i Arabiyye ise „Nasara-yensuru“ ile
bañlar. Bu olmadan Kur’an dili öårenilmez!..
Bu hususta yeteri kadar neñriyat yapælmæñtær. Ædarî
kadroda olduåu halde hiç bañlamayanlar olduåu gibi,
mevcut bilgisiyle yetinip ve saåa sola kaytaræp yerinde
sayan ve ilerleme kaydetmiyen, kötü örnek olan,
daha önceki gençlik bañkanænæn yaptæåæ gibi Ulum-i
Arabiyye’ye lüzum görmeyenler de vardær. Bunlaræn
yer deåiñmesi kaçænælmazdær. Zira ilimden kaçanlaræn
idarede varlæåæ o teñkilatæn kæyametini koparær. (Hadis-i
ñerif’ten mülhemdir.)
Bu kabil kardeñleri daha ne zamana kadar
uyarmamæz lazæmdær? Bañlamadæklaræ takdirde
görevleri kendilerinden alænæp ilme çalæñanlara
verilecektir. Ve bundan kimse darælmæyacak,

-3-

kærælmæyacak ve dedikodusunu yapmæyacaktær. Suçu
kendinde bulup kimseye ne ñikâyet edecek ne de
dert yanæp fitne çækartmaya çalæñmæyacaktær ve teñkilata
baålæ, candan inanmæñ hiç kimse de bunlardan yana
olmæyacak ve olamæyacaktær, günahtær ve zulümdür ve
aynæ zamanda Allah davasæna ihanettir.
Takvasæz ehliyet olmaz:
Görevliler takva ehli olmalædær:
Ælim ile amel, ahlak ile kæyafet takva ehli olmanæn feyz
ve ilham kaynaåædær. Nitekim Allah öyle buyurur:
„Takva ehli olursanæz (Allah size yardæm eder) ve
size ilim öåretir.“ Allah Resulü (s.a.v.)’de ñöyle
buyurur:
„Bir kimse bildiåi ile amel ederse, Allah ona
bilmediklerini varis kælar.“ Yani kæsa zamanda ve
yorulmadan Allah ona ilim tahsilini müyesser kælar.
Genelde hep yazælæ:
Bundan böyle genel merkez ve tañra olsun, bölge
ve mahalli idareler olsun, haberleñme, emir ve
talimatlar, rica ve arzlar genelde hep yazæñma ile
olacaktær. Çünkü, teñkilatta ve resmiyette yazæ esastær
ve bunun fetvasæ da neñredilmiñtir. Ve çünkü;
dosyalama ancak yazæñma yoluyla olur, unutmamak
ancak yazæñma yoluyla olur, arñivleme ancak yazæñma
yoluyla olur ve nihayet tarihe belgeler takdim etme
ancak yazæñma yoluyla olur ve yine haklælaræ
haksæzlardan ayærmak ancak yazæñma yoluyla olur!
Üç esas:
Teñkilatta üç ñey ana direktir:
1- Te’lifül Kulüb: Yani teñkilat mensublarænæn
birbirini sevmesi ve kalblerinin birbirleriyle ülfet ve
mehabbet etmesi. Zira birbirine sevgi ve saygæ
duymayan bir teñkilata Allah yardæm etmez. Böyleleri
idari kadrodan mutlaka ayæklanmalædær.
2- Æctima’ül Kelime: Söz birliåi, aåæz birliåi. Yani
teñkilatæn bañændaki ne konuñuyorsa ve nasæl
konuñuyorsa en uçtaki de öyle konuñmalæ veya hiç
olmazsa susmalædær. Zira birbirini tutmayan
konuñmalar olursa o teñkilat olmaz, o anarñi olur.
Allah böyle teñkilata da yardæm etmez. Çünkü bu
Allah’æn istediåi bir cemaat deåildir. Böylelerini de en
azændan idarî kadrodan ayærmak lazæmdær.
3- Islah-æ beyn: Ñayet fertler veya gruplar arasænda
bir anlañmazlæk, bir sürtüñme çæktæ mæ, bunu görenler
seyirci kalmamalæ, taraf tutmamalæ ve hemen araya
girip onlaræ sulh etmeli ve baræñtærmalædær. Bu da aynæ
zamanda Kur’an’æn bir emri, Allah Resulü’nün
sünnetidir:
„... Allah’tan korkunuz ve aranæzæ düzeltiniz,
Allah ve Resulü’ne itaat ediniz, eåer
mü’minseniz.“ (Enfal, 1)
Bu hususta daha fazla bilgi edinmek isteyenler
„Mensublaræmæza Tavsiyeler“ bañlæklæ yazæyæ bulmalæ
ve dosyasæna koymalædær.
1- Görevden alma harcama demek deåildir:
Görevini yapmæyanlaræ görevden alma demek, onlaræ
harcama demek deåildir. Tersine deåerlendirme ve

koruma demektir; kendisini de korumaktær, yani
günahtan korumaktær; daha fazla günaha girmesin
diye. Teñkilatæ korumaktær; teñkilat böyle tenbellerin ve
beceriksizlerin yüzünden geriler, en azændan yerinde
sayar ve bir ilerleme kaydedemez...
2- Talimatlaræ dosyalamada veya bu talimatlara göre
amel ve icraat yapmada ihmali görülenler mesul
tutulurlar. Uyarmalara raåmen ihmalinde æsrar
edenler cezalandærma yoluna gidilip görevi bir
bañkasæna devredilir.
3- Æñte bunlara disiplin denir, nizam ve intizam denir.
Bunlara herkes uyacaktær ve uymalædær. Yoksa
bazælarænæn yaptæåæ gibi hem disipline uymaz, hem de
disiplinsizlikten ñikayetçi olur, görevden alændæåæ
takdirde yaygaralar koparær, ortalæåæ velveleye verir,
fitne çækarær... Böylelerini kimse müdafaa etmemeli.
Zira bunlarda hayær yoktur; siz onu savunduåunuz
takdirde ñæmarær, zulmünü artærdækça artærær ve siz de
zalim olursunuz ve ñu ayetin ñümulüne girersiniz:
„(Zalimlere yardæmcæ olmak, onlaræ desteklemek
ñöyle dursun) en ufak meyille meyletmeyin, sonra size ateñ çarpar ve Allah’tan bañka ne bir dost
bulabilirsiniz ve ne de bir yardæmcæ.“ (Hud, 113)
Not: Etrafæmda kimse kalmazsa;
Bu hareket, hak bir harekettir ve hak olduåuna
yüzde yüz inanmaktayæm. Binaenaleyh, bu insanlar
beni terketseler, yani ta bañtan itibaren söylediåim ve
yazdæåæm gibi saåæmda ve solumda, önümde ve
arkamda kimse kalmazsa, yine ben bu davadan
vazgeçmem ve geçemem. Ve bütün bunlaræ
söylerken de her yönüyle tenkide açæk olduåumuzu,
dost-düñman bütün bir dünyaya ilan etmekteyim!..
Tasvib ve tenkide arz:
Bu, bir talimat ve bir nizamnamedir. Eksiåi hatasæ
olabilir. Fotokopileri çekilip hususiyle idareci kardeñler
bunlaræ dosyalæyacaklar ve hizmetleri bu esaslara
göre yürüteceklerdir. Binaenaleyh, teñkilat mensubu
kardeñlerimiz, bu ve benzeri ve hususiyle „Æslam’æn
devlet (veya cemaat) çatæsæ“ bañlæåænæ tañæyan
yazælaræ okusun, bir daha okusun ve bir daha okusun
da ñayet bir hatasænæ görürse yazælæ olarak onbeñ gün
içinde merkeze göndersin! Kendilerinden memnun ve
müteñekkir oluruz.
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