Cemaleddin Hocaoålu (Kaplan):

TÜM ÆSLAMÎ
KURULUÑLARA TEBLÆÅ
Bilindiåi üzere, Æslam son ve kâmil bir dindir; ilk insan ve
ilk peygamber Hz. Adem’le bañlamæñtær. Bütün peygamberler
tarafændan tebliå ve telkin edilegelmiñ, son Peygamber Hz.
Muhammed’le son ve mükemmel ñeklini almæñ ve tamam
olmuñtur. Kæyamete kadar insanoålunun her asærdaki
ihtiyaçlaræna cevap verecek kudrette ve tatmin edici
mahiyettedir.
Ætikad, ibadet, muamelât ve ukûbat olmak üzere bañlæca
dört ana bölümden ibarettir. Türkiye’de bir dereceye kadar
Æslam’æn itikad ve ibadet bölümlerine müsaade edilmekte ise
de muamelât (yani dünya, devlet ve siyaset) bölümü ile
ukûbat (yani ceza) bölümü ihmal edilmekte hatta sözünü
etme bile yasak edilmekte ve suç sayælmaktadær. Muamelât
bölümüne aynæ zamanda „Æslam Hukuku“, ukûbat bölümüne
de „Ceza Hukuku“ denmektedir.
Yani Æslam; hem din hem devlettir, hem ibadet hem
siyasettir. Hatta Æslam’æn ibadeti siyasettir, siyaseti de
ibadettir. Bunlaræ birbirinden ayærmak mümkün deåildir. Bunlar
ruhla beden gibi birbirlerini tamamlayan iki unsurdur. Siyaset
ve devletsiz bir Æslam dini düñünülemez. Bañka bir ifade ile;
Æslam dininin yapæsænda ve özünde devlet ve siyaset vardær.
Namaz ve orucu dinden ayærmak kâfirlik olduåu gibi, dini
devletten ayærmak da hatta teklif ve talepde bulunmak da
kâfirliktir; Ænsanæ mürted yapar. Dini devletten, devleti dinden
ayærma yoluna gidenlere karñæ susan müslümanlar da dilsiz
ñeytan olur. Çünkü, din-devlet bütünlüåü aynæ zamanda bir
iman meselesidir.
Bu hususta ayet ve hadisler olduåu gibi, ilim ve fikir
adamlarænæn da itiraf ve tasdikleri vardær. Ayræca fetvalar da
vardær. Mâruf ve meñhur Zahid-i Kevserî’nin fetvalaræ
bilinmektedir. (Tebliå ve Metod isimli kitabæmæzæn 17. sayfasæna
bakænæz.)
Gündem:
O halde günün dünyasænæn gündeminde bu mesele vardær.
Cami kürsü ve minberlerinde hoca efendiler tarafændan bu
mevzular sæk sæk gündeme getirilmelidir. Elli-altmæñ senedir
ihmal edilen bu meseleler, gereåi gibi müslüman cemaatlere
anlatælmalædær. Bu meseleler Æslamî kuruluñlaræn asæl
görevlerindendir. Önem ve hassasiyetine binaen din-devlet
bütünlüåünden her kuruluñ bahsedecektir ve etmelidir.
Birlik ve beraberlik:
Yine mâlum olduåu üzere, müslümanlaræn birlik olmalaræ,
tek Æslam çatæsæ altænda toplanmalaræ, hele hele bütün bir milleti,
bütün bir ümmeti çok yakændan alâkadar eden Æslam’æn devlet
ve siyasetini anlama ve anlatma, tebliå ve telkin etme
mevzuunda bir ve beraber olmalaræ ñarttær ve farzdær; Allah’æn
kesin emridir. Yani Æslam devlet ise onu korumak, devlet
deåilse onu kurmak, istisnasæz her müslümana, her kuruluña
farzdær. Hiçbir ñahæs ve hiçbir kuruluñ bu vazifeden kendini
muaf tutamaz, kendisini sorumsuz addedemez.
O halde Ey Fert ve Ey Kuruluñlar! Geliniz, bir ve beraber

olalæm, bu noktada toplanalæm, güç ve imkânlaræmæzæ
birleñtirelim de Æslam aynæ zamanda devlet olsun! Küfrün
tehakkümü ve zulmü, müslümanlaræn da esaret ve çilesi
bitsin!..
Ama, nerede toplanacaåæz?
Cevabæmæz odur ki; ortada bir hareket var: Bu hareket
„Æslamî Cemaatler Birliåi“ ismini almaktadær. Sekiz küsür
senelik bir geçmisi vardær. Denemeden geçmis ve imtihanænæ
bañaræ ile vermiñtir. Herñeyiyle ortadadær. Ænkilabî bir çizgide
yürümektedir. „Kaynak Kur ’an, örnek ve önder
Peygamberdir“ diyor ve bunlardan kaynaklanarak:
1- Dava; Æslam’æn hayata hâkim olmasæ. Yani Kur’an’æn
anayasa, ñeriat’æn kanun, devletin Æslam olmasædær;
2- Metod tebliådir, tebliå metodudur. Yani Peygamber
metodudur;
3- Tebliå vasætalaræ her meñru vasætadær;
4- Tebliå devrinde ilmî ve fikrî zeminde kalæp kaba
kuvvete bañvurma, terörist bir hareket yapma yoktur;
5- Tebliåatæ açæk, net ve kesin olarak yaparken, yakayæ
ele vermeme hususunda da meñru, tedbiri elden
bærakmaz;
6- Tebliåde muhatab olarak, millet evladænæn bir
kesimini deåil, genç-ihtiyar, erkek-kadæn, amir-memur
istisnasæz herkestir;
7- Küfür ve kâfir rejimle uzlañma yoktur, taviz verme
yoluna gitme yoktur;
8- Yalan iftira olmadiåæ gibi, abartma, kabartma da
yoktur, aldatma ve avutma da yoktur; herñeyiyle
ortadadær;
9- Ehl-i Sünnet akidesine ve Ehl-i Sünnet fækhæna baålæ
olup, mezhepsizliåe veya mezheb deåiñtirmeye karñædær;
10- Æran’a Ehl-i Sünnet açæsændan bakmaktayæz,
münasebetlerimiz bu çercevededir. Yapælan inkælâb
Æslamî’dir, mezhebî deåildir; karñæ çækma veya teslim
olma bahis mevzuu deåildir;
11- Devletin kuruluñ ve icraatænda model Asr-æ Saadet’tir.
Yani, Peygamber (s.a.v.) tarafændan Medine’de kurulan
ve sahabe tarafændan devam ettirilen kâmil bir Hilafet’tir,
altun devridir;
12- Ñura esastær;
13- Kur’an dili müñterek dil olup, herkes anadilinde
serbesttir;
14- Her müslümana ümmet gözüyle bakar; ærk, renk,
mekân farkæ tanæmayæz;
15- Herñey fetvaya baålædær.
Hâkimiyet:
Bütün bu maddeleri tek bir madde haline getirmek
mümkündür. O da „Hâkimiyet“tir. Yani, Allah’a mahsus olan
hâkimiyet hakkænæ (kanun koyma yetkisini) insanlardan alæp
Allah’a iade etmektir. Ve „Hâkimiyet kayætsæz ve ñartsæz
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1- Dava; Æslam’æn hayata hâkim
olmasæ. Yani Kur ’an’æn anayasa,
ñeriat’æn kanun, devletin Æslâm
olmasædær;
2- Metod tebliådir, tebliå metodudur.
Yani Peygamber metodudur;
3- Tebliå vasætalaræ her meñru
vasætadær;
4- Tebliå devrinde ilmî ve fikrî
zeminde kalæp kaba kuvvete
bañvurma, terörist bir hareket yapma
yoktur;
5- Tebliåatæ açæk, net ve kesin olarak
yaparken, yakayæ ele vermeme
hususunda da meñru, tedbiri elden
bærakmaz;
6- Tebliåde muhatab olarak, millet
evladænæn bir kesimini deåil, gençihtiyar, erkek-kadæn, amir-memur
istisnasæz herkestir;
7- Küfür ve kâfir rejimle uzlañma
yoktur, taviz verme yoluna gitme
yoktur;
8- Yalan iftira olmadiåæ gibi, abartma,
kabartma da yoktur, aldatma ve
milletin deåil, Allah’ændær“ demektir. Bir bañka ifade ile;
„Tevhid’e evet, ñirke hayær!“ demektir. Çünkü:
„Hâkimiyyet kayætsæz ve ñartsæz milletindir“ demek ñirktir,
putprestliktir ve kâfirliktir. Ve „Hâkimiyet kayætsæz ve ñartsæz
Allah’ændær“ demek ise, „Tevhid“dir; „Allah birdir“ demektir;
Allah’æn birliåine inanmak ve muhafaza etmektir...
Æñte kuruluñumuzun mühim esaslaræ bunlardær. Bunlaræ takib
ve tatbik etmekle mesguldür, bu suretle hizmetine ve yoluna
devam etmektedir.
Ey ferd ve kuruluslar! Ve ey Millî Görüñ ve mensublaræ! Ey
Süleymanîler ve mensublaræ! Ey Nursîler ve mensublaræ! Ey
Diyanet ve mensublaræ! Ey Ülkücüler! Ey tarikat üstadlaræ ve
ey müridler! Ve diåer bütün kuruluñlar ve mensublaræ! Sizlere
sesleniyor ve diyoruz ki:
Ñartlarænæ ve esaslarænæ yukarda gördünüz. Bu ñartlar ve bu
esaslar üzerinde kuruluñ ve icraatænæ yapan ve yürüten ortada
bir kuruluñ vardær.
Æñte bu kuruluñla birlikte çalæñmaya sizleri davet ediyor,
tebliå ve telkinatæmæzæ yapæyoruz: Æslam’æn kabul etmediåi usul
ve ve metodlarla çalæñmayæn, put rejimiyle uzlañmayæn,
tâvizkâr bir tavær takænmayæn!.. Geliniz, müñterek çalæñalæm:
Ötede beride dolañmayæn: Ayrælæk-gayrælæk yapmak haramdær!..
Æñte; bu taleb ve teklifi getiriyoruz: „Buyurun“ diyor ve ilave
ediyoruz:
Ortada bir hareket var! Gördünüz! Bu hareket ya yanlæñtær
ya da doårudur. Doåru ise, „Buyurun; gelin; beraber

avutma da yoktur; herñeyiyle
ortadadær;
9- Ehl-i Sünnet akidesine ve Ehl-i
Sünnet
fækhæna
baålæ
olup,
mezhepsizliåe
veya
mezheb
deåiñtirmeye karñædær;
10- Æran’a Ehl-i Sünnet açæsændan
bakmaktayæz, münasebetlerimiz bu
çercevededir. Yapælan inkælâb
Æslâmî’dir, mezhebî deåildir; karñæ
çækma veya teslim olma bahis
mevzuu deåildir;
11- Devletin kuruluñ ve icraatænda
model Asr-æ Saadet’tir. Yani,
Peygamber (s.a.v.) tarafændan
Medine’de kurulan ve sahabe
tarafændan devam ettirilen kâmil bir
Hilafet’tir, altun devridir;
12- Ñura esastær;
13- Kur’an dili müñterek dil olup,
herkes anadilinde serbesttir;
14- Her müslümana ümmet gözüyle
bakar; ærk, renk, mekân farkæ
tanæmayæz;
15- Herñey fetvaya baålædær.
çalæñalæm!..“ Yanlæñ ise, „Yanlæñtær, yanlæñænæz vardær!..“
diyorsanæz, lafta kalmayænæz; kalemi elinize alæp yanlæñlaræmæzæ
madde madde yazænæz! Yazmakla da iñiniz bitmiñ olmaz;
gazete ve dergilerde neñrediniz! Yanlæñlaræmæzæ biz de bilelim
herkes de bilsin!..
Ve netice:
Bütün açæklæåæyla ve bütün dünya müvacehesinde ve bütün
müslümanlaræn önünde sizlere sesleniyor ve diyoruz ki:
„Ya geleceksiniz, beraber çalæñacaåæz ya da
yanlæñlaræmæzæ yazacaksænæz! Ya onu ya da bunu
yapacaksænæz.“ Ækisinden birini yapmaya mecbursunuz:
Ñayet „Hiçbirini yapmæyoruz!“ derseniz, o zaman da bizim
söyleyeceklerimiz var: „O halde siz samimi deåilsiniz!’’
Vesselâm!
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