Cemaleddin Hocaoålu (Kaplan):

TÜM ÆSLAMÎ KURULUÑLARI

BÆRLÆÅE DAVET

„Ey Æman edenler! Allah’tan tam manasæyla
korkun ve korunun ve sizler ancak müslüman
olarak ölün! Hepiniz toptan Allah’æn ipine sæmsækæ
sarælæn, parçalanæp ayrælmayæn! Allah’æn üzerinizdeki
nimetini hatærlayæn. Hani siz, birbirinize düñman
idiniz de Allah, kalplerinizi birleñtirdi. Æñte O’nun
nimetiyle hepiniz kardeñler oldunuz ve yine siz,
bir ateñ çukurunun tam kenarænda iken oradan da
sizi O kurtardæ. Æñte Allah, ayetlerini size böylece
açæklæyor ki, doåru yola eresiniz. Æçinizden herkesi
hayra çaåæran, iyiliåi emreden ve kötülükten men
eden bir topluluk olsun; iñte onlar kurtuluñ ve
yükseliñe erenlerdir. Ey mü’minler! Siz, kendilerine
apaçæk deliller geldikten sonra parçalanæp ayrælan
ve ihtilafa düñenler gibi olmayæn. Æñte onlar için çok
büyük bir azab vardær. O gün ki, bir takæm yüzler
aåarær, bir takæm yüzler de kararær. Yüzleri
kararanlara gelince, onlara: „Æmanænæzdan sonra
inkâr ettiniz ha? Æñte inkâr etmenize karñælæk azabæ
tadæn!’’ denilecek. Yüzleri aåaranlar ise, Allah’æn
rahmeti içindedirler. Onlar orada ebedî
kalacaklardær. Æñte bunlar, sana hak olarak
okuduåumuz ayetlerdir. Allah âlemlere zulmetmek
istemez. Göklerde ne varsa, yerde ne varsa hepsi
Allah’ændær. Bütün iñler, ancak Allah’a
döndürülecek. Siz insanlar için çækarælmæñ en hayærlæ
bir ümmetsiniz; iyilikleri emreder, kötülüklerden
menedersiniz ve Allah’a inanærsænæz. Eåer Ehl-i
kitab (yahudi ve hæristiyanlar) iman etmiñ olsaydæ
elbette kendileri için hayærlæ olurdu. Mamafih,
onlardan bir kæsmæ mü’mindir, ekserisi de yoldan
çækmaktadær.“ (Ali Æmran,102-110)
Bir hülâsa:
Ali Æmran Suresi’nin 102-110. ayetlerinin mealini
gördünüz. Ñimdi bu meallerin bir hülâsasænæ
göreceksiniz:
Æki emir: „Takva, müslüman olarak ölmek.“ Bunlardan
biri sebep, diåeri neticedir. Bunlardan biri, hakikat
olarak diåeri de mecaz olarak mü’minin elinde ve
önünde...
Emrolunduåu takvanæn bir kaydæ var: „Hakkæyla
takva!“ Bunun iki manasæ: Hakkæyla marifetullah, Allah
yolunda hakkæyla cihad vermek ve bu babda
kimseden korkmamak!.. Bu ilk ayetteki takva emrini,
hakkæyla yerine getirmenin ve dolayæsæyla müslüman
olarak ölmenin ñartæ da evvel emirde „Hablullah“tan
ibaret olan Kur’an’a cemaat halinde sarælmak ve asla

tefrikaya düñmemektir. Bu da önce Tevhid-i Kulub
saniyen Tevhid-i Efal’dær ki, bunlar dinin en büyük iki
rüknüdür. Ñöyle ki: „Ben tek bañæma din ve imanæmæ
muhafaza ederim!..“ demek çok tehlikeli bir sözdür.
Zira tek bañæna kalmak isteyenlerin ve hatta gruplaræn
iman ve Æslam üzere ölmeleri çok ñüphelidir. Tek
bañæna bir fert veya bir grup, cebir ve tazyik altænda
her ñeyi kaybedebilir. Bu hikmete binaen olsa gerek
ki, Allah Resulü (s.a.v.): „Allah’æn yardæm eli cemaatle
beraberdir,“ buyurmuñtur. O halde dünyada en büyük
feyiz ve kuvvet kaynaåæ cemaattær, cemaatleñmedir.
Cemaatlerini zayi ve periñan eden milletler ve
idareciler, kendileri de periñan olur. Nitekim: Hz. Æsa
dahi böyle bir cemaatæn lüzumuna inanmæñ ve kavmine
hitaben: „Kim, Allah yolunda bana yardæmcæ
olacak?“ demiñti.
O halde, ilahî yardæmæn tecellisi ve Æslam’æn devlet olup
hakkæn ve adaletin teessüsü, ferd ve gruplaræn,
„Hablullah“æn etrafænda toplanmalaræna ve tek cemaat
olmalaræna baålædær.
Birbirine zæd iki sænæf insan:
1- Kur’an etrafænda cemaat olmanæn iki feyizli neticesi:
Hayra davet eden; emr-i mâruf ve nehy-i münker
yapacak olan ilim ve devlet gücüne malik, dünya ve
ahiret saadetine sahip ümmet olmak ki, iñte akyüzlüler
bunlardær.
2- Kur’an etrafænda toplanmayæp færka færka olan
kalabalæklardær ki, ayette beyan olunduåu gibi, hem
kendilerini büyük bir azab saracak hem de yüzleri
kapkara olacaktær. Ve nihayet kendilerine:
„Æmanænæzdan sonra küfre mi saptænæz? Öyle ise bu
azabæ tadæn!“ denecek!
Ey ferd ve gruplar! Ey Süleymanîler ve mensublaræ,
Ey Nursîler ve mensuplaræ, Ey particiler ve mensuplaræ,
Ey Millî Görüñ ve mensuplaræ, Ey kurslar, yurtlar,
kolejler açanlar ve mensuplaræ, Ey vakæf kuranlar ve
mensublaræ, Ey dergi yazarlaræ ve mensublaræ ve Ey
Diyanet ve mensublaræ!..
Æñte gördünüz: Ali Æmran Suresi’nin bir kaç ayetindeki
Rabb’ülâlemin’in emir ve tavsiyelerini! Bu ayetlerin bir
taraftan dehñet ve ñiddeti karñæsænda diåer taraftan da
arzettikleri son derece hayatî önem karñæsænda artæk
neyi bekliyorsunuz? Teneñire çækmayæ mæ? Yoksa
kæyamet sabahænæ mæ? O zaman herñey artæk biter!..
Binaenaleyh, Allah’tan korkun, kendinize acæyæn ve
aklænæzæ bañænæza alæn!.. Aksi halde ne sizleri bañænæzdaki
liderler kurtarær ne de siz onlaræ!..
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Zâlimden ne imam olur ne de Halife:
Ñurasæ da çok iyi bilinmelidir ki, birliåe
yanañmayanlar; bir taraftan farzæ terk etmekte bir
taraftan da haram iñlemekte ve dolayæsæyla zâlim ve
fasæk olmaktadærlar!..
Bu halimizle, Allah’æn tasvir ve tavsif ettiåi „En hayærlæ
bir ümmet’’ olmamæz ñöyle dursun, zalim ve fasæk

3- Fækæh ve Akaid:
Merci; Ehl-i Sünnet fækhæ ve Ehl-i Sünnet akaididir.
Mezhebsizliåe ve mezheb deåiñtirmeye karñæyæz.
4- Diåer itikadî mezheplere bakæñæmæz:
Ehl-i Sünnet olduåumuza göre, Æran’a ve Ñia
mezhebine ve diåer itikadî mezheblere bakæñæmæz, Ehli Sünnet bakæñænæn aynædær.
5- Gaye ve hedef:
Ñurasæ da çok iyi bilinmelidir ki, birliåe Gaye ve hedef, Æslam’æn devlet
yanañmayanlar; bir taraftan farzæ terk etmekte bir olmasædær.
6- Metod ise, peygamberî bir
taraftan da haram iñlemekte ve dolayæsæyla zâlim ve metoddur, yani tebliå metodudur.
7- Tebliå devrinde ilmî ve fikri
fasæk olmaktadærlar!..
zeminde kalæp kaba kuvvete
Bu halimizle, Allah’æn tasvir ve tavsif ettiåi „En bañvurma yoktur. Keza; tebliå açæk,
hayærlæ bir ümmet’’ olmamæz ñöyle dursun, zalim ve net ve kesin, teñkilatlanma gizlidir.
8- Tebliå vasætalaræ her meñru
fasæk olmaktan kendimizi nasæl kurtaræræz? Ve böyle vasætadær.
bir ümmete Allah nasæl devlet verir? Zalim idareciler 9- Ñura esastær.
imam olur mu? Halife olur mu? Allah, „Zalimler 10- Ümmet noktasændan hareket
edilir; ærk,renk,dil ve bölge farkæ
benim ahdime eriñemez!“ demiyor mu? yoktur.
(Bakara,124) Keza; birliåe yanañmayan bu zalim 11- Devlet modeli Asr-æ Saadet’tir;
nübüvvet üzerine kurulan
liderler, gruplarænæ da beraberlerinde cehenneme yani
Hilâfet’tir. (A. b. Hanbel, c. 4, s. 273)
götürürler.
12- Kur’an dili ve Kur’an alfabesi
esastær. Kur’an dili müñterek bir dil
olmaktan kendimizi nasæl kurtaræræz? Ve böyle bir olup herkes ana dilinde serbesttir.
ümmete Allah nasæl devlet verir? Zalim idareciler imam
13- Taviz vermek, rejimle uzlañmak yoktur.
olur mu? Halife olur mu? Allah, „Zalimler benim
14- Emir ñura ile gelir.
ahdime eriñemez!“ demiyor mu? (Bakara,124) Keza;
Emir’in vasæflaræ: Takva ehli, on iki ilme vakæf, cesarete
birliåe yanañmayan bu zalim liderler, gruplarænæ da sahip, mal varlæåænda gözü yok, idarî kabiliyete sahip,
beraberlerinde cehenneme götürürler. Kur’an ñöyle taviz vermediåi, uzlañmaya gitmediåi sabit, fetvaya
der:
muktedir olmalædær. Ve bütün bunlar tatbikatæyla sabit
„Zulmetmiñ olanlara en ufak meyille olmalædær.
meyletmeyin, sonra size ateñ çarpar ve Allah’tan
Seçim: Umumî emir, ñura tarafændan, ñura ise ümmet
bañka dost da bulamazsænæz yardæm da tarafændan seçilir.
göremezsiniz.“ (Hud,113)
15- Herñey fetvaya baålædær.
Toplanma noktasæ:
Not:
Toplanma noktasæ tesbit edilmiñ, birlik yolu
1- Muhteva, basæn yolu ile tenkide açæktær.
gösterilmiñtir. Beñ senedir neñriyat hayatæna intikal
2- Mevcut ñartlar engeldir diyenler, bilmeli ki,
etmiñ olan ve „Tüm Æslamî Kuruluñlara Tebliå“ birleñmeye „Evet“ demiñ olanlarda da aynæ ñartlar yok
bañlæåænæ tañæyan bildirimizde de sizlere tebliå etmiñtik. mu? Öyle ise ileri sürdükleri ñartlar mâzeret deåil,
Zikre ñâyan herhangi bir tenkide mâruz kalmayan beynamaz özrüdür.
bildirideki aynæ ñeyleri kiraren sizlere duyuruyor, sizleri
3- Çoåaltælæp bütün kuruluñ mensublaræna
birliåe davet ediyor ve diyoruz ki:
gönderilecektir.
1- Birleñmenin hükmü:
Ferd ve gruplaræn bir araya gelip tek vucud halinde
Cemaleddin Hocaoålu (Kaplan)
bir cemaat oluñturmalarænæn hükmü farzdær, Allah’æn
kesin emridir. Ayræ ayræ olup tefrika meydana
Hilâfet Devleti
getirmenin veya cemaatleñmeye engel olmanæn
Neusser Str. 418, 50733 Köln, Almanya
hükmü ise haramdær. Ali Æmran Suresi’nin 103. ayeti
Tlf.: +49/(0)221/976553-0 Faks: +49/(0)221/976553-6
bunun bir ifadesidir.
2- Birleñme nerede:
Ænternet adresimiz:
---------------------------------------------------------------------------Toplanma yerimiz; Kur’an’dær, Kur’an’æn etrafædær.
Hilâfet Devleti, Neusser Str. ve
418,http://www.hilafet.de
50733 Köln, Almanya
http://www.hilafet.org
„Kaynak Kur’an, örnek Peygamber“ düsturu
Faksla Bildiri Çaåærma Servisi: +49/(0)30/20177000-6
esastær.
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