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

ZÆYARET VE DAVET

Dünya hæzla döndüåü gibi, üzerinde yañayan insanlar
arasænda da hadiseler hæzla geliñmektedir. Bu
hadiselerin bir kæsmæ Æslam’æn lehinde ise de büyük bir
kæsmæ Æslam’æn aleyhinde cereyan etmektedir. Biz de
dünya insanlæåænæn ve Æslam ümmetinin bir parçasæ
olduåumuza göre lehde ve aleyhde olup bitenlere
seyirci kalamazdæk. Ve iñte kalmadæk ve içimizden
kendi kendimize seslendik ve dedik ki, bu bañæ boñluk,
bu devletsizlik ve bu hilafetsizlik ne zamana kadar
devam edecek ve bu sebeple ölüp gidenler hep
cahiliyyet ölümü ile mi ölecek? Ve buna bir son
vermenin zamanæ gelmedi mi ve böyle bir færsat artæk
doåmadæ mæ? Üstelik, Ümmet-i Muhammed için de
böyle bir hareketi sabærsæzlækla bekleyenler var. Bir
kæsmæ bunu lisan-i kal ile söylemiyorlarsa da lisan-i hal
ile söylemektedirler.
Æstiñare ve kabul:
Gönül âlemine doåan bu hareketin muhakemesi,
neticede kuvveden fiile ve niyyete intikal ediyor ve bu
arada dæñ âlemde ve ehil kiñilerle istiñaresinin yapælmasæ
gereåi unutulmuyordu!..
Æñte biz de tebliå hareketinin bu añamasænda; uzak
ve yakæn mesul kardeñlerimizle istiñare neticesi 18
Nisan 1992’ye tekabül eden 16 Ñevval 1412 günü Koblenz ñehrinde yapælan bir toplantæda „Æslam
Devleti“nin ihyasæna ve ilânæna karar verildi ve bilfiil
ilan edildi.
Bañlæklar:
Æslam Devleti’ni ilan etme senesinin ilk Hicrî Toplantæsæ,
elbette geçen senelere nazaran daha görkemli ve
daha heyecanlæ olacaktæ ve öyle de oldu! Hazærlanan
konuñmanæn bañlæklaræ da mühimdi. Æñte birkaç bañlæk
altænda devam eden konuñmanæn, ilk serlevhasæ
„Dünyada olup bitenler ve biz“ tâbirini tañæyordu. Bugün
iñleyeceåimiz mevzu, „Mescid-i Dærar’lar ve biz“
serlevhasænæ göstermektedir:
Mescid-i Dærar ve Mescid-i Takva:
Önce bu mevzuyla ilgili ayetleri görelim:
„Ol kimseler ki; dærar, küfür, mü’minler arasæna
tefrika sokmak ve daha önce Allah ve Resulü’ne
karñæ savañmæñ olan (adamæn gelmesini) gözetmek
için bir mescid yapanlar da var. Æyilikten bañka bir
niyyetimiz yoktu diye de yemin edecekler. Halbuki
Allah, onlaræn yalan söylediklerine ñahitlik eder.
Sen, bunun içinde hiçbir zaman durma! Daha ilk
günden takva temeli üzerine kurulan mescid,
içinde durmana daha layæktær ve daha müstehaktær.
Onda tertemiz olmayæ seven erler vardær. Allah ise,

tertemiz olanlaræ sever.
Binasænæn temelini, Allah korkusu ve ræzasæ üzerine
kuran kimse mi hayærlædær, yoksa binasænæn temelini
göçecek bir yaræn kenaræna kurup onunla birlikte
kendisi de cehennem ateñi içine yuvarlanan kimse
mi? Allah zulme sapan bir topluluåa hidayet
vermez.
Onlaræn kalpleri parçalanmadækça kurduklaræ bina
kalblerinde bir ñüphe olarak sürüp gidecektir. Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibi olandær.“
(Tevbe, 107-110)
Ayetlerin nüzul sebebi:
Ayetler Rahib Ebu Amir hakkænda nazil olmuñtur. Bu
kiñi müslüman olmuñtu. Fakat Kaysere gidip tanassür,
yani Æslam’æ terk edip hæristiyan olmuñtu. Bu arada
tekrar geri dönüp geleceåini adamlaræna vaadetmiñti.
Adamlaræ ise, bir mescid inña ettirip Rahib’in gelmesini
bekliyorlardæ.
Tefsir ehlinin beyanæna göre, Beni Amr; Kuba
Mescidi’ni yaptælar, Peygamber’e (s.a.v.)’e adam
gönderip yeni mescidde namaz kælmasænæ istediler. O
da gelip orada namaz kældæ. Bunun üzerine Ebu Amr,
„Biz de böyle bir yola gideriz...“ dediler. Ve bu maksatla
Allah Resulü’ne geldiler ve gelip namaz kælmalarænæ
istediler. O særalarda Tebük seferine çækma hazærlæåæ
içinde bulun-duåundan mazeret beyan ederek, dönüñümde gelirim...“ diye cevap vermiñti.
Dönüñünde hazærlanæp gitmek üzere iken, Tevbe
Suresi’nin iñte bu ayetleri nazil oldu. Peygamber, gidip
namaz kælmaktan vazgeçti. Birkaç kiñi gönderip o
mescidi yæktæræp yaktærdæ.
Ayetlerin tefsir ve tahlili:
Birinci ayet-i celile’de dört tâbir geçmekte: Dærar,
küfür, tefrika ve irsad. Dærar kelimesi, terkib itibariyle
meful-i lehtir, yapælan iñin sebep ve gayesi! Yani ortada
yapælan bir iñ vardær: Mescid yapælmasæ! Gayesi ise,
Allah ræzasæ deåil; dærardær, zarar vermedir, hem de en
azændan iki yönden! Çünkü, „Dærar“ kelimesi bab
itibariyle müfaaledir; karñælæklæ zarar verme ve zarar
görme. Evet mescid-i dærar’laræn yapælæñænda iki tarafæn,
iki cemaatæn zararæ vardær: Yapanlar zarar eder,
niyyetleri kötü olduåundan da bir kere fayda
göremezler; yaptæklaræ masraflar sevaba deåil, günaha
girmelerine ve cehenneme gitmelerine sebep olur.
Nitekim:
Ækrime’nin ifadesine göre, Hz. Ömer, yapanlardan
birine sormuñ ve demiñ ki, bu mescidin inñasænda
senin ne gibi yardæmæn oldu? O da „Sariye“ ismindeki
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mal varlæåænæ vermekle yardæm ettim, diye cevap verir.
Bunun üzerine Hz. Ömer der ki: „Sariye ile seni
müjdelerim! Sariye boynunda olarak cehenneme
gireceksin!..“
Parasæyla cehennemi satæn alma iñte buna denir:
Hem para vereceksiniz, mescidin inñasæna yardæm
edeceksiniz, hem de bu yüzden cehenneme
gideceksiniz.
Æñte iki zarar! Dahasæ da var! Böyle bir mescid
yapanlaræn da o mescidde kældæklaræ namazlar kabul
görmeyecek, o camiye gelenlerin kældæklaræ namazlar
da! Æñte karñælæklæ iki zarar daha! Bir üçüncü zarar daha
var: O da yaptærdæklaræ camiileri sebebiyle, takva esasæ
üzerine kurulan camiilere gitmiyecekler, Æslam’æn
gerçeklerini dinleme færsatænæ bulamæyacaklar ve içinde
bulunduklaræ sapæklæåæn içinde ölüp gidecekler. Bunun
ötesinde bu kabil ve bu niyyetle yaptærælan camiilerin
zararæ, ümmetin varlæåæna da tesir edecek, küfre karñæ,
kæyamet sabahæna kadar bir araya gelip birlik
saålæyamæyacaklar, küfrün ve kâfirin karñæsænda periñan
olup gideceklerdir. Nitekim: Bir zamanlar devrin sözüm
ona Diyanet Æñleri Bañkanæ, kendisine: „Bu mescidleri
ve bu kültür merkezlerini niye yaptæræyorsunuz?“ diye
soran muhabire ñu cevabæ vermiñti: „Devletimizi ve
millî varlæåæmæzæ añæræ uçlara karñæ korumak için!..“
Bu zihniyettekilerin sözlüåünde „Añæræ uç“ tâbiri
komünistler ve ñeriatçælardan ibarettir. Komünistlerin
camiilerle pek ilgisi yoktur. O halde bu tabirle kastedilen
mânâ, ñeriat’æn hâkim olmasænæ ve devlet olmasænæ
isteyenlerdir. Keza o devrin Diyanet Æñleri Bañkan
yardæmcæsæ, bir camii toplantæsænda yaptæåæ bir
konuñmada: „Ñeriatçælara geçit vermiyeceåiz!..“
demiñti ve bu söz, Hürriyet Gazetesi’nin manñetinde
yer almæñtæ.

Mescid-i Dærar ve kâfirleñme:
Dærar ayetinde „ve küfren“ tabiri geçmekte ve ikinci
meful-i leh olarak tâlillendirip mescidin yapælæñæna illet
ve sebep gösterilmektedir. Kurtubî ñöyle diyor:
„Çünkü mescid-i dærar’æ yaptæranlar, Mescid-i Kuba’ya
da ve Mescid-i Nebeviyye’ye de hürmet edilmesinin
lüzumuna itikad etmiyor ve inanmæyorlardæ. Ve böyle
bir itikad ise onlaræ kâfirleñmeye götürmüñtür. Çünkü,
gerek Peygamber mescidi olsun ve gerekse Mescidi Kuba olsun takva esasæna göre inña edilmiñ; Æslam’æn
hükümleri, yani, bütünüyle, ibadet ve siyasetiyle
anlatælmæñ ve nihayet müslümanlaræn birlik ve
beraberliåi hedeflenmiñti. Mescid-i Dærar’æ yaptæranlaræn
gaye ve maksatlaræ ise hiç de böyle deåildi! Onlaræn
maksat ve niyyetleri, hiç olmazsa müslümanlaræn bir
kæsmænæ kendilerinin yaptærdæklaræ camiye çekip en
azændan onlaræ avutup uyutmak ve dolayæsæyle onlaræn
takva esasæ üzerine kurulan mescidlere gidip ñeriat’æ
bir bütün olarak öårenmeyecekler, bu suretle küfre ve
kâfire hizmet ederek kâfirleñiyorlar!..
Mescid-i Dærar ve tefrika:
Tefsir sahibi, bu ifadeyi de ñöyle mânalandæræyor:
Onlar böyle bir mescid yapmakla Æslam cemaatænæ
bölüyorlar ve bu suretle sayælaræ az da olsa insanlaræn
gidip Peygamber (s.a.v.)’i dinlemelerine ve Æslam’æ bir
bütün olarak öårenmelerine engel teñkil etmiñ
oluyorlar!..
Cemaatleñme:
Bu da gösteriyor ki, cemaatleñmekten en büyük
maksat ve en bariz hedef kalplerin te’lifi, Allah ve
Peygamber’e itaat yolunda ve yönünde sözbirliåi
yapmak, müslümanlar arasænda saygæ ve sevginin
pekiñtirilmesiyle ne olacak? Bir taraftan ünsiyet hasæl
olacak ve bir taraftan da yüz yüze gelmek suretiyle

Hak üzere yürüyen; Kur’an’æn devlet olmasænæ hedefleyen, peygamberî bir
metodu metod olarak kabul eden ve bu metodla Kur’an devletine giderken, yolda
ne pahasæna olursa olsun, asla taviz vermeyen ve bilcümle parti gibi, ærkçælæk
gibi, milliyetçilik gibi, demokrasi gibi sistemleri ñiddetle reddeden bir cemaat
varken ve böyle bir cemaatæn devam ettiåi cami varken, yeni camiler açæp veya
kiralayan ve bu suretle mezkur cemaatæ bölen veya ortada kalmæñ kiñileri aldatæp
iåfal eden ve bu suretle „Tevhid’e evet, taåuta hayær!“ diyen ve asla taviz
vermeyen ve nihayet takva sæfatæ üzerine bina edilen mescidlere gitmelerine
engel olan imamlar zalim imamlardandær. Açtæklaræ ve yaptærdæklaræ camiler de
mescid-i dærardær.
Bir imam düñünün ki, zalim bir makam tarafændan tayin edilmiñtir. Mesela:
Onu tayin eden bir gayr-i müslimdir; onu tayin eden bir kemalisttir; Onu tayin
eden bir ærkçædær; onu tayin eden bir particidir veya onu tayin eden, tayin ettiåi
imamæn kürsü ve minberinde puttan, taåuttan, hübelden, kemalizmden, M.
Kemal’den bahsetmeyi istemiyor. Æñte böyle makam veya kuruluñlaræn tayin
ettikleri imamlar da zalim imamlardær ve böyle imamlaræn imamlæåænæ yaptæklaræ
mescidler de mescid-i dærardær.
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birbirlerine karñæ içlerindeki hased ve kin gitmiñ olacak
ve neticede Æslam kardeñliåi tam teessüs ve teñekkül
etmiñ bulunacaktær. Æñte takva esasæ üzerine kurulan
mescidler ve camiiler varken, mü’minleri ayrælæk ve
gayrælæåa götüren mescidler yapmak ve yukaræda
dediåimiz gibi, müslümanlaræn bir kæsmænæ o kabil
mescidlere çekip ikiye bölmek ve neticede
müslümanlaræn arasænæ açæp hakkæn etrafænda birlik
olmasæna ve nihayet Æslamî manada cemaat olmalaræna
mani olmak deåil midir? Bundan daha büyük fitne ve
zarar var mædær?
Allah ve Resulü’ne savañ açanlaræ bekleme:
Dærar mescidi hükmüne girenler de Allah ve Resulü’ne
savañ açanlaræn arzularænæ ve ræzalarænæ kazanma da
vardær. Bu kabil mescidleri yapanlar, ister o
hareketlerinin böyle bir neticeye götüreceåini bilsinler,
ister bilmesinler, fark etmez! Takva mescidleri
dururken kendi bañlaræna ve fetvasæ alænmadan ayræ
mescidler yapma yoluna gitmeleri kâfi gelecektir.
Ayette geçen „Allah ve Resulü ile harb etmiñ olanæ
beklemekden“ maksat, Rahib Ebu Amær’dær. Zira bu
adam Peygamberimiz’e ñöyle demiñti:
„Kim seninle savañærsa, onun tarafæna geçip seninle
savañacaåæm!..“
Bu adam, Peygamberimiz’e savañ açanlaræn yanænda
yer almæñ, Huneyn Savañæ’na kadar müslümanlarla
savañmæñtær. Nihayet, Huneyn Savañæ’nda hezimete
uåramæñ ve Rum iline geçerek hæristiyanlañmæñtær.
Bununla da kalmamæñ, Medine’deki münafæklara haber
göndermiñ ve onlara demiñ ki: „Gücünüzün yettiåi
kadar silah ve kuvvet hazærlayæn ve bir de bir mescid
yaptæræn (Muhammed’in cemaatænæ bölün!) Ben
Kayser’e gidiyorum, Muhammed’i Medine’den
çækarmak için bir ordu ile geleceåim!..“ demiñti.
Æñte Rahib Ebu Amir! Æñte yaptærdæåæ Dærar mescidi ve
iñte yapanlaræn maksadæ ve neticede vermek istedikleri
zarar ve kâfirleñmeleri!.. Ve iñte kürsüsünde ve
minberinde ñeriat anlatælmayan, üstelik ñeriat’æ ve
Æslam’æn devletini anlatanlara düñman kesilenler ve iñte
Diyanet’in ve particilerin açtæklaræ ve kontrollerinde
bulundurduklaræ camiiler, Mescid-i Dærar mevzularæna
girmez mi?
Ñimdi size onbeñ gün mühlet! Bu sualin cevabænæ
düñünün ve arañtæræn!.. Gelecek sayæda tekrar beraber
olacaåæz!..
Birbirine ters ikiler:
Æki mescid: Bunlardan biri mescid-i dærar, diåeri ise
mescid-i takva!
Æki cemaat: Bunlardan biri dærar cemaatæ, diåeri ise
takva cemaatæ!
Æki imam: Bunlardan biri dærar imamæ, diåeri ise takva
imamæ!
Birbirine ters ikilerin tarihteki örnekleri:
Öyle bir mescid düñünün ki, inñasændaki niyyeti de
cemaatæna katælmada, imamæna tabi olma da seni bir
taraftan Allah’æn azabændan ve gazabændan korunmaya

götürürken diåer taraftan da Allah’æn ræzasæna ve
cennetine götürmektedir. Bir de bir mescid düñünün
ki, inñasæ, yani yapæmæ, yapæmændaki masrafæ ve
maksadæ ve cemaatæna gidip katælma veya imamænæn
arkasænda namaz kælma ve nihayet gidip kürsü ve
minberini dinleme seni Allah’æn ræzasæna deåil gazabæna,
cennetine deåil, cehennemine götürüyorsa ve
götürecekse akæl sahibi bir müslüman böyle bir
mescide yardæm eder mi, böyle bir mescide gidip
cemaatæna katælær mæ, böyle bir mescidin imamænæn
arkasænda namaz kælar mæ veya böyle bir mescide gidip
kürsüsünü veya minberini dinler mi? Hayær! Gitmez
ve gidemez! Hiç olur mu? Cami yaptæracaksænæz veya
yardæm edeceksiniz, cemaatæna katælacaksænæz veya
imamænæn arkasænda namaz kælacaksænæz ve kürsüsünü
dinleyeceksiniz; neticede bütün bunlar sizi hayra ve
sevaba deåil, ñerre ve günaha götürecek; Allah’æn
ræzasæna deåil, gazabæna götürecek, cennetine deåil
cehennemine koyacak! Hiç olur mu böyle bir ñey?
Maalesef oluyor, hatta olmuñ bile! Bugün de oluyor
ve olmakta, yaræn da olur ve olacaktær! Ænsanoålu bu
ya; ñeytanæn, hele hele kemalist zihniyyetteki, partici
zihniyyetteki, ærkçæ zihniyyetteki ve daha bilmem
herhangi fasit bir zihniyyetteki göze görünen
ñeytanlaræn arkasæna takælmasæn veya kucaåæna
düñmesin, tesiri altænda kalmasæn, böyle camilere gider,
böyle camilere yardæm eder, böyle camilerin cemaatæna
katælær, böyle camilerin kürsü ve minberini dinler ve
nihayet Allah’æn gazabæna uårayæp mel’un olan, minber
ve kürsüsünde ñeriat’æ anlatamayæp Æslam’æn
devletinden söz etmez, günün put ve taåutlarænæ
gündeme getirip tanætmaz ve nihayet bel’am olup A’raf
suresinde köpeklerle, Cuma suresinde eñeklerle
temsil edilen imamlaræn arkasænda namaz kælar, hocalaræ
dinler; öbür taraftan ise „Takva esasæ“ üzerine bina
edilmiñ camilere gitmez, üstelik imamæna da
cemaatæna da düñman kesilirse; iñte böyle olan cami
ve mescidler birer mescid-i dærardær!..
Ve iñte böyle mescidlere gidip kæyam etmek, namaz
kældæræp veya kælmak, cemaat olup hareketlendirmek,
para yardæmænda bulunup inña, tamir veya ihya etmek
yasaktær, günahtær ve haramdær; seccadesini cennetin
bahçesine deåil, cehennemin çukuruna sermiñ olur
ve neticede dünyasæ da hüsran, ahireti de hüsran!..
Kur’an ñöyle der:
„Bu mescidde ebediyyen kæyam etme (böyle
mescidlere gidip sakæn namaz kælma)! Daha ilk günden
takva üzere (ñirki redd etmek, taåutu reddetmek, putu
reddetmek; hakka sahib çækæp Tevhid bayraåænæ asmak
ve ne pahasæna olursa olsun, taviz verme yoluna
gitmemek ve nihayet kürsü ve minberinde, yasak
olmasæna raåmen, ñeriat’æ ve Æslam devletini haykærmak
üzere) kurulan mescidlere gidip namazænæ eda etmen
elbette daha doåru ve daha layæktær! Ve aynæ zamanda
böyle mescidlerde öyle erler vardær ki, tertemiz olmayæ
(çevreleri, evleri, elbiseleri, bedenleri kirden ve pastan
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temiz; meydanlaræ ve binalaræ resim ve heykelden
temiz, dilleri yalan, ñirkten temiz, putlaræn, taåutlaræn
isimlerini bile aåæzlaræna almazlar; gönülleri puttan, taåut
ve Hübel sevgisinden tertemiz olmayæ severler); Allah ise tertemiz olanlaræ sever.“
Zalim imama sahip mescidler de mescid-i
dærardær:
Zalim imam ise ikiye ayrælær. Bunlardan biri, bizzat
kendi zalim, diåeri ise onu tayin eden zalim.
Bizzat kendi nasæl zalim olur?
Yukaræda da iñaret edildiåi gibi:
a) Hakk üzere yürüyen; Kur’an’æn devlet olmasænæ
hedefleyen, peygamberî bir metodu metod olarak
kabul eden ve bu metodla Kur’an devletine giderken,
yolda ne pahasæna olursa olsun, asla taviz vermeyen
ve bilcümle parti gibi, ærkçælæk gibi, milliyetçilik gibi,
demokrasi gibi sistemleri ñiddetle reddeden bir cemaat
varken ve böyle bir cemaatæn devam ettiåi cami
varken, yeni camiler açæp veya kiralayan ve bu suretle
mezkur cemaatæ bölen veya ortada kalmæñ kiñileri
aldatæp iåfal eden ve bu suretle „Tevhid’e evet, taåuta
hayær!“ diyen ve asla taviz vermeyen ve nihayet takva
sæfatæ üzerine bina edilen mescidlere gitmelerine engel
olan imamlar zalim imamlardandær. Açtæklaræ ve
yaptærdæklaræ camiler de mescid-i dærardær.
b) Bir imam düñünün ki, zalim bir makam tarafændan
tayin edilmiñtir. Mesela: Onu tayin eden bir gayr-i
müslimdir; onu tayin eden bir kemalisttir; Onu tayin
eden bir ærkçædær; onu tayin eden bir particidir veya onu
tayin eden, tayin ettiåi imamæn kürsü ve minberinde
puttan, taåuttan, hübelden, kemalizmden, M.
Kemal’den bahsetmeyi istemiyor. Æñte böyle makam
veya kuruluñlaræn tayin ettikleri imamlar da zalim
imamlardær ve böyle imamlaræn imamlæåænæ yaptæklaræ
mescidler de mescid-i dærardær.
Ulema ñöyle diyor:
Bir kimse bir zalime imam olursa, onun arkasænda
namaz kælænmaz, ancak özrü zahir olursa veya tevbe
ederse müstesna!
Zira Amr oåullaræ ki, Mescid-i Kuba’yæ yaptærmæñlardæ.
Mücemma b. Cariye’nin gelip Mescid-i Kuba’da
kendilerine namaz kældærmasænæ Halife Ömer’den
istemiñlerdi. Hz. Ömer, „Hayær, olmaz dedi. Çünkü o,
Mescid-i dærar’da imamdæ!“ Mücemma: „Ya Emir’elMü’minin! Bana karñæ acele etme! Allah’a yemin
ederim ki, ben onlara namaz kældærdæm ve fakat onlaræn
kalplerinde gizlediklerini bilmiyordum! Eåer bilseydim
onlara gidip namaz kældærmazdæm! Ben kæraatæ düzgün
olan bir gençtim, onlar ise cahiliyyet devrini yañamæñ
ihtiyar insanlardæ!..“ Bunun üzerine Halife, onu mâzur
gördü ve Mescid-i Kuba’ya gidip namaz kældærmasænæ
ona emretti. (Tefsir-i Kurtubi, c. 5, s. 3094)
Günümüzün imamlaræ mâzur mudurlar?
Bir imam düñünün ki, tayini kemalistler tarafændan
yapælmæñtær; bir imam düñünün ki, tayini particiler
tarafændan yapælmæñtær; bir imam düñünün ki, tayini

ærkçælar tarafændan yapælmæñtær; bir imam düñünün ki,
tayini tavizciler tarafændan yapælmæñtær.
Böyle bir imam üzerinde duralæm ve birbirimize
soralæm: Bu imam, kendisini tayin eden ferd veya
makamæn, merci veya kuruluñun zalim olduåunu biliyor
veya bilmiyor! Bilmiyorsa o cahildir, Æslam’æ, Æslam’æn
siyasetini bilmiyor, hakkæ batældan ayært edemiyor veya
hakkæ batæla karæñtæræyor. Cahiller ise imamete ehil
deåillerdir. Ve ñayet kendilerini tayin edenlerin birer
zalim, yani birer kemalist, birer partici, birer ærkçæ, birer
tavizci olduklarænæ biliyor, o zaman da kemalizmin ñirk
olduåunu, particiliåin taåut olup Æslam’da yeri
olmadæåænæ, ærkçælæk ve milliyetçiliåin, taviz vermenin
Æslam’da yeri olmadæåænæ, Allah’æn ayetlerini, Æslam’æn
hakikatlerini ketmetmenin haram olduåunu, lanetle
götürüp insanæ mel’un yapacaåænæ kendisini tayin
edenlere bir bir anlatmasæ lazæmdær. Ñayet anlatmæyorsa
kendisi mel’un olur, bel’am olur ki, mel’unun da,
bel’amæn da arkasænda namaz kælænamaz.
Zaruret de yok:
Böyle bir imam, kendisini zaruret yönünden de mâzur
sayamaz. Çünkü, onun imamlæåæ kabul etmede hayat
tehlikesi veya bir uzvunun kesilme tehlikesi yoktur ve
bahis mevzuu olamaz! Binaenaleyh, kemalist
camilerde, partici camilerde, ærkçæ ve milliyetçi
camilerde ve nihayet tavizci camilerde imamlæk
yapanlar ñer’an mâzur sayælmazlar!..
O halde derhal tevbe etmeleri ñarttær. Bunlaræn tevbesi
ise, hakkæ ihya batælæ terk etme ñeklinde olacaktær.
„Batæl Sistemler ve Hocalar“ bañlæåænæ tañæyan
bildirimiz de de etraflæ mâlumat vardær.
Önemine binaen burada da hülaseten tekrar
edelim:
1- Batæl kuruluñlardan birinde imamlæk yapæyor.
Maksadæ ise para! Böyle imamlaræn arkasænda kælænan
namazlar en azændan mekruhtur.
2- Maksadæ aynæ zamanda batælæ terviç ve cazib hale
getirme ve batællælaræn ayakta durmasæ ve sayælarænæn
çoåalmasæ.
Böylelerinin arkasænda kælænan namazlar en azændan
haramdær, küfre düñme tehlikesi vardær ve mel’un olur.
3- Kemalist rejimi savunuyor. Böylelerinin arkasænda
namaz kælænmasæ ñöyle dursun, öldükleri zaman
bunlaræn cenaze namazlaræ dahi kælænmaz. Çünkü,
bunlar mürteddir.
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