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

ÜMMET MENSUBU TÜM KARDEÑLERÆN
RÆA
YET EDECEÅÆ HUSUSLAR
RÆAYET
almadan mezheb deåiñtirme
yoluna gidilmiyecektir. Ve bu arada
Ehl-i Sünnet mensublaræ; Ehl-i
Merhum Halife’miz tarafændan 18 Rebiu's-Sani 1413’e tekabül eden
Sünnet akaidine ve Ehl-i sünnet
(15 Ekim 1992) yælænda kaleme alænan ve Ümmet-i Muhammed
fækhæna baålæ kalacak, mezheb
Gazetesi’nin 67. sayæsænda “Ümmet Mensubu Tüm Kardeñlerin Riayet
munakañalaræna asla gitmiyecektir.
Edeceåi Hususlar“ bañlæåæ altænda neñredilen bu yazæ, aynen bugün
Ve nihayet mezhebler mevzuunda
de geçerlidir. Bütün mensuplaræmæz bu tâlimata uyacaklardær.
kuruluñumuzun dayandæåæ on beñ
Bu talimata uyacaklar:
maddeden 9. ve onuncu maddeleri
-Bölge emirleri,
esas alænacaktær.
-Bölge gençlik emirleri,
-Cemaat emirleri,
Ahlak ve tasavvuf:
-Cemaat gençlik emirleri,
Her ümmet mensubu
-Hocalar,
kardeñlerimiz; tasavvuf ehli ve
M. Metin Müftüoålu (Kaplan) ahlak-æ hamide erbabæ olacaktær.
-Hanæm hocalar,
Emîr’ül-Mü’minîn ve Halîfet’ül-Müslimîn Ahlak ve tasavvuf mevzuunda
-Talebeler ve
-Tüm cemaat!..
12 C. Ahir 1417 (24 Ekim 1996) seviyye kazanmak ve günden
güne terakkæ kaydedip, „Ey iman
Ñeref ve mesuliyet:
edenler! Nasæl gerekiyorsa öylece Allah’tan korkup
„Her nimet bir külfete mukabildir“ kaidesine binaen,
korunun (takva ehli olun...) ve ancak müslüman olarak
sahib olduåumuz ñeref de tañædæåæmæz mes’uliyyete
ölün!“ mealindeki ayet-i celile’nin særræna masadak olmak
mütenasibtir. Allahü Zülcelal vel-ikram, nimet ve imkân
için, bir taraftan farzlaræ, vacibleri, sünnet ve mendublaræ
nisbetinde kuluna hesab soracaktær. Dereceleri farklæ
yaparken, bir taraftan da haramlar ñöyle dursun,
olmakla beraber, her mükellef insan, nimet, kudret ve
mekruhlardan da sakænacaklardær ve öyle olacaklardær,
imkândan bir miktara sahibtir. Dolayæsæyle her mükellef
nümune-i timsal olacak, görüldüåünde Allah zikredilecek,
insan mes’uldür. Kimse kendisini mesuliyyetten muaf
Æslam ve Æslam ahlakæ hatæra gelecek ve nihayet hangi
tutamaz. „Bir gün gelecek, Allah, peygamberleri bir
açædan bakælærsa bakælsæn hep Æslam, hep Kur’an ve hep
araya getirecek, onlara soracak ve diyecek ki, nasæl bir
Æslâm ahlakæ gözükecek ve hakkænda „Haza müslüman!“
cevab aldænæz? Onlar da Ya Rabb’i! Bizim ilmimiz
denebilecektir ve denmelidir. Zira Ümmet-i Muhammed’in
yoktur; Sen bilirsin! Zira Sen, Allamül-åuyubsun!
her iñi ve her davranæñæ müslüman olacaktær. Gönlü ve fikri
diyecekler.“ „Biz Allah Azimüññan, elbet ve elbette
müslüman, gözü ve kulaåæ müslüman, dili ve midesi
kendilerine peygamber gönderilenlere de gönderilen
müslüman, eli ve ayaåæ müslüman ve sairesi müslüman
peygamberlere de (hesab) soracaåæz. (Sonsuz ve ezelî) olacaktær ve olmalædær.
bir ilme istinad ederek (onlaræn her yaptæklarænæ
Gecesi ve gündüzü müslüman olacak; yatmasæ da
kendilerine bir bir anlatacaåæz. Zira biz (yapælan
kalkmasæ Æslamî bir plana göre olacaktær; saatinde yatacak,
iñlerden) åaib deåiliz (her yaptæklarænæ huzurumuzda
saatinde kalkacak ve saatinde iñinin bañæna gidecektir ve
yapmæñlardær),“ ve „O (yani, Allah’ü Azimüññan)
orada vakit doldurup zaman israfæna gitmiyecektir ve
yaptæåændan sorulmazsa da onlar (yani, bütün kullar)
bilecektir ki, her boñ geçen zamanæn hesabæ kendi aleyhine
yaptæklarændan sorulacaklardær,“ meallerindeki ayet-i
olup hesabæ kendisinden sorulacaktær. Asær Sure’sinin ilk
celile’ler bu hakikatæn birer ifadesidir. Binaenaleyh, herkes
ayetinde Rabb’ülâlemin’in zamana kasem ettiåini
bunlara kulak verecek ve uyacaktær; ecir ve mükâfata ræza
unutmæyacaktær.
gösterdiåi gibi, üzerine düñeni vaktinde, zamanænda ve
Zikir ve tesbih:
gereåi gibi yapmadæåæ takdirde de göreceåi cezaya da ræza
Her insanæmæz zikir ehli olup günün herhangi bir saatænda
gösterecektir. Binaenaleyh:
yüz kerre „Estaåfirullah“, yüz kere „La ilahe illallah“
1- Ælim sahibi olma:
ve yüz kere „Alahümme salli“ okuyacak ve sonunda da
Her teñkilat mensubu, itikadi, amelî ve ahlakî
üç Æhlas, birer „Kul euzu“ okuyacak, Fatiha’dan sonra birmevzularda ilim sahibi olacaåæ gibi, üzerine almæñ olduåu
iki dakika „tefekkür-i mevt“, yani ölümü düñünecektir. Æñte
hizmetlerle alakalæ mevzularda da ilim sahibi olacak ve
günlük zikir budur. Fakat bu kadarænæ mutlaka yapmalædær.
insanæmæz aynæ zamanda bir tebliåci olup, peygambere
Daha fazla çeker ve okursa kendi menfeatæna olur. Ancak
varis olma makamænda bulunduåundan her gün mevcut
zikrin bu kadaræ hep ayetlere ve sahih hadislere
bilgisine bir yenisini ekliyecek ve bu arada tebliå yazælarænæ
dayanmaktadær. Bunlaræn üst tarafæna bazæ ilaveler yapælmæñ,
takib edecek ve nihayet on iki ilmi tahsile doåru gidecektir. zikir faslæ bir nevi çæåærændan çækarælmæñtær. Biz kuruluñ olarak
Bu itibarladær ki, günlük derslere katælacak, bantlaræ ve
bozulmuñ olan siyasî müesseseyi Peygamberî metodla
neñriyatæ takib edecektir. Æhmali görülenlerin sebebi
aslæna döndürmek suretiyle æslaha çalæñtæåæmæz gibi
sorulacak, meñru muazereti tesbit edilmiyenlerin cezasæ
tasavvuf ve zikir mevzuunu da saålam kaynaklara
verilecektir.
dayanmak suretiyle æslah etme yoluna gitmiñ
2- Ætikad, amel:
bulunmaktayæz. Lehülhamd!
Her müslüman kendi meñru mezhebine baålæ kalacak ,
Çünkü biliyor ve inanæyoruz ki, insanæmæz ñu üç
icabænæ yerine getirecek ve mezheb deåiñtirme fetvasænæ
müesseseden geçmedikçe kâmil bir insan olamaz: Bu üç
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müessese, særasiyle medrese, tekke ve kæñladær,
Medresede ñeriat’æ öårenecek, tekkede tarikatæ yañæyacak,
kæñlada ise tetik çekmesini belliyecektir.
Çalæñma ve harcama:
Ümmetin ve ümmet fertlerinin çalæñmasæ da harcamasæ da
Æslamî bir plan dahilinde olacak; çalæñmasæ meñru,
kazanmasæ meñru olacaåæ gibi, harcamasæ da meñru olmak
üzere israfa kaçmæyacaktær. Bu arada ne taktire (kæsma
yoluna gidip aile fertlerini aç bærakacak ve ne de israfa
varæp yemeklerin çöpe gitmesine sebebiyyet verecektir ve
bu babda da itidale riayet edecektir. Sofra adabæna riayet
edecek, Besmele ile bañlayæp hamdele ile bitirecek
tabaklaræ sünnetliyecek ve silecek, sofraya oturuñun
önünde de sonunda da elleri yækmayæ unutmæyacaktær.
Elhasæl: Yemek adabæna riayet edecektir. Edecektir ki,
müslümanæn sofrasæ da müslüman olsun!..
Kælæk ve kæyafet:
Müslümanæn kælækve kæyafeti, giyim ve kuñamæ da
müslüman olacak; erkekler saræk, cübbe ile, hanæmlar ise
çarñaf ile dolañacaklar; erkekler ñapka giyerek, bañ açæk
gezerek, kæravat baålæyarak kâfirlere benziyemiyecekleri
gibi, kadænlar da çarñafæ atarak veya bañ açæk gezerek
kâfirlere benziyemezler. Çünkü Æslam, „Kim her hangi bir
millete benzerse onlardandær,“ mealindeki Peygamber
hadisiyle Ümmet-i Muhammed’i uyarmæñtær.
Düåün ve sünnet merasimleri:
Müslümanæn bu merasimleri de müslüman olacaktær; gayri
meñru salonlarda müslümanæn iñi yoktur; en yakæn akraba
ve hæsæmlaræ davet etseler dahi, davetlerine icabet edip
onlaræn düåün ve sünnet merasimlerine katælamaz, üstelik
onlaræ menetmeye çalæñær, dinlemedikleri takdirde, ceza
olmak üzere alakayæ keser. Güzeli; mümkünse bu
merasimlerin cami ve mescidlerde icra ve ifa edilmesidir.
Nerede olursa olsun, erkek ve kadænlaræn bölümleri ayræ
olmalæ, kadæn ve erkek münasebetlerindeki mesafe muhafaza edilmeli, taraflar fitneye düñme tehlikesne düñürülmemelidir. Gelinlerin girip çækmasænda, oturup kalkmasænda
giyim ve kuñamænda ñeriat’a aykæræ bir taraf bulunmamalædær. Hele hele gelinlik dedikleri kælæåa asla sokulmamalædær.
Çünkü, gelinlik dedikleri biçimde Æslam’da bir elbise yoktur.
O biçimdeki gelinlik elbise, Æslam âlemine küffar
aleminden gelmiñtir ve getirilmiñtir. Binaenaleyh, böyle bir
elbiseyi ne bir müslüman gelin giyer ne de bir müslüman
aile giymesine müsaade eder. Zira biz ümmetiz; Hazreti
Muhammed’in ümmetiyiz. Bize yakæñmaz ki, gelinlerimize
inkælab yobazlaræn diyar-i küfürden getirdikleri, kilise
gelinlerinin giydikleri bir elbiseyi müslüman gelinlerimize
giydirelim!.. Bu hususta Ümmet-i Muhammed Gazetesi’nin
bir nüshasænda ve tebliå mahiyyetinde bir yazæ
neñretmiñtik. O yazæyæ tekrar ümmet okumalædær.
Ñûra toplantælarænda:
Mâlum; gerek Avrupa’da ve gerekse Anadolu’da ve
gerekse dünyanæn diåer yabancæ devlet temsilciliklerimizde
bulunan kuruluñlaræmæzda tüm hizmetler istiñare ile
yürütülmüktedir ve yürütülecektir
Bu hal, Æslam devletinde bir esastær. Ve ñöyle særalanær:
Devlet Merkez Ñûra’sæ, Vilayet Ñûra’laræ, Kaza Ñûra’laræ ve
Köy Mescid Ñûra’laræ. Bu ñuralarda ñûranæn gündeminde
bulunan maddeler görüñülür. Ñûra’næn gündemine giren
maddeler ise hakkænda nass, icma, ictihad bulunan ve
fetvaya iktiran etmiñ olan mevzular girmez. Yani bu
meselelerde kimse fikir yürütemez. Ancak bunlaræn
gereåiyle amel eder, Ñûra’næn mevzuuna giren meseleler
hakkænda nass, icma, ictihad ve fetva bulunmayan ve
fakat savaña karar verme veya vermeme gibi, yapælmasæ
da yapælmamasæ da caiz olan, iki taraftan birinin yapælmasæ
daha çok yarar bulunan ve hangisi daha hakka yakændær,
diye arañtærælan mevzular ñurada görüñülür.

Ñu hususu da bilmek gerekir ki, Ñûra bir mahkeme
deåildir. Ancak ñikâyetler yazælæ olarak Ñûra’ya gelir, Ñûra
mahkeme edilsin mi edilmesin mi diye karar verebilir ve
meseleyi Merkez’e havale eder, Merkez lüzum görürse
mahkemeye havale eder. Ve mesele böylece halledilmiñ
olur. Yoksa Ñûra’larda karñælæklæ konuñarak veya
konuñturarak salim bir neticeye varmak mümkün olmuyor,
gürültülere ve zaman israfæna sebebiyet veriyor.
Kontrol ve murakaba:
Ders verme veya görev verme mühim deåil, kontrol edip
yapælæp yapælmadæåænæ arañtærma ve neticede bañarælæ olanlaræ
taltif etme, olmæyanlaræ cezalandærma yoluna gitmelidir.
Ve netice:
Ümmet fertleri, bütün bu hususlara riayet ettikleri
takdirde Ali Æmran Sure’sinin særræna mazhar olup dünyada
Allah’æn vikaye ve himayesinde yañæyacaklaræ gibi, ahirete
de müslüman olarak giderler.
Sorma ve izin alma:
Ümmet mensubu cemaatæmæz; ister herhangi bir
kademede görevli olsun veya olmasæn; daha bañka bir
ifade ile merkez müñavirleri, bölge emiri ve müñavirleri,
gençlik müñavir ve yardæmcælaræ, cami emir yardæmcæ ve
idare heyeti ve mensublaræ, tañradaki temsilciler ve
mensublaræ; elhasæl dâvaya gönül vermiñ ve teslim olmuñ
ümmet mensublaræ, nerede olurlarsa olsunlar, üstünden ve
Emir’inden izin almadan ve haber vermeden ne bir iñ
yaparlar ve ne de henüz gönül vermemiñ olanlaræn
toplantæsæna katælamazlar, ziyaret edemezler veya ziyaretçi
kabul edemezler ve hele hele bir temsilcilik verilmediåi
halde kendisini temsilci olarak gösteremezler ve yine izin
almadan, ümmet hareketini henüz kabul etmemiñ olan
ñahæs ve kuruluñlaræn sesli veya sözlü eserlerini satæn
alamazlar, daåætamazlar ve hatta okuyamazlar. Zira bunlar
içerisinde öyleleri vardær ki, bilerek veya bilmiyerek,
yanlæñlæklar yapmæñtær, hatalar yazmæñtærdær ve en azændan
yanlæñ ve batæl sistemlerinin propagandasænæ yapmæñ olur.
Bizim insanæmæz da ne yapmæñ olur? Yanlæñæn ve batælæn
tesiri altænda kalær veya en azændan yanlæñ bir hareketi veya
ehliyyetisiz bir kiñiyi parasiyle desteklemiñ ve ona
yardæmcæ olmuñ olur bu da onun için günah yönünden
yeter.
O halde gerek kitab satæn alma mevzuunda olsun ve
gerekse ziyaret mevzuunda olsun bir üstünden mutlaka
izin almalæ, izin verilmediåi takdirde ne temas etmeli ve ne
de herhangi bir eserini eline almamalædær ve ne de herhangi
bir iñ yapmamalædær; danæñmalæ, istiñare etmeli ve ona göre
hareket etmelidir ve bilmelidir ki, bu kabil davranæñlar, hem
teñkilata zarar verir ve hem de uhrevî mes’uliyyet getirir.
Bakænæz Kur’an ne diyor:
„Ælmin (bilgin) olmadæåæ bir ñeyin arkasæna takælma!
Zira kulak, göz, gönül ve bunlaræn her biri ondan
mes’uldur (sorumludur).“ (Æsra, 36)
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