BİZ KİMİZ VE NASIL
BİR CEMAATIZ?
Biz, çağımızda İslam’a uygun olan her şeyi almak ve İslam dışı olan her şeyi de
atmak istiyoruz. Bu yüzden de bizler hayatın her sahasına el atarken, her türlü
kalkınma unsurlarını da cemaatlarımıza öğretmek istiyoruz ve ideolijimizi,
gayret gösterdiğimiz sahaları aşağıya maddeler halinde tesbit edip izah etmek
istiyoruz:
1- Davamız çok eskidir ve Muhammedî bir davadır, İ’la-i Kelimetullah davasıdır.
Çünkü biz İslam’ın saf kaynağına, Allah’ın Kitab’ına ve Resulullah (s.a.v.)’in
sünnet’ine dönmek istiyoruz.
2- Metodumuz Hz. Peygamber’in metodudur. Çünkü her şeyde, bilhassa itikad
ve ibadetlerde O’nun yoluna sadece O’nun sünnet-i şerifesine uygun şekilde
hareket etmek istiyoruz.
3- Tasavvufcuyuz, fakat günümüzde var olan cihad ve dava ruhundan uzak ve
ayrıca bir takım hurafe ve bid’atlerle doldurulmuş tarikat ve tasavvuf
anlayışından çok uzağız. Zira bizim tasavvuf anlayışımızda, her hayrın esası
nefsin temizlenip, kalbin paklanması ve halka değil, Hakk’a ve Hakk’ın
emirlerine bağlanmasıdır. Kardeşliğimiz Allah için sevmek ve Allah için
buğzetmek esasına göredir. Bu nedenle Allah’ın sevdiklerini sever,
buğzettiklerine de buğz ederiz.
4- Siyasî cemaatız ve kuruluşuz. Çünkü idareyi İslam’a uygun bir hale getirip,
bütün İslam memleketleri ile ve müslüman toplumlarla bağlarımızı
kuvvetlendirmek, kendi İslamî benliğimize sarılarak insanlarımızı ve genç
nesillerimizi İslam’ın izzeti ve şerefi ile yetiştirmek istiyoruz. Tüm çabalarımız
müslim ve gayr-i müslim herkesin Asr-ı Saadet devrini yeniden yaşaması içindir.
5- İlmî bir teşkilatız. Çünkü İslam, „İlim talep etmeyi kadın-erkek her
müslümana farz!“ kılıyor. Bu nedenle cemiyetimiz, devletimiz, camii ve
mescidlerimiz, evlerimiz aynı zamanda beden ve ruh terbiyesi ile birlikte akıl ve
zihin terbiyesini yürüten bir tâlim ve kültür yerleridir.
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6- İktisadî bir şirketiz.
Çünkü İslam, mal
kazanmayı ve bu yolda
malla da cihad etmeyi
emrediyor. İslam’ın
Peygamber’i:
„Salih bir insan için, salih
ve hayırlı bir mal ne
güzeldir!“,
„Kim elinin emeğini
yerse Allah onu affeder!“,
„Allah sanatkâr mü’mini
sever!“ buyuruyor.
Üzülerek ifade edelim ki,
bu mevzuda malesef
yayayız, tembeliz ve
yeterli bir çalışmamız
yoktur.
7- İctimaî ve sosyal bir
kuruluşuz, cemaatız.
Ayrıca fikir hareketiyiz.
Çünkü İslam cemiyetinin
dertlerini tedavi edip en
kısa yoldan şifa bulması
için çırpınıyoruz. İslam bizden bunlardan sadece birini ve bir kaçını değil, hepsini
istiyor. Bu nedenle biz, Allah’a ibadet ve insanlığa hizmet etmeye çalışıyoruz.
8- Hilâfet Devleti’yiz! Bütün müslümanların, bu çatı altında birleşmelerini ve
birlik olmalarını istiyoruz. İlanı yapılan „Umumî Cihad Seferberliği“ne
katılmalarını ve zafere ulaşıncaya kadar mücadele etmelerini istiyoruz.
Bizi tanıyamayan ve fakat tanımak isteyen herkese sesleniyor ve diyoruz ki:
İşte buyuz, gizli-kapalı bir işimiz yoktur. Her şeyimiz dünya insanlığının önünde
ve meşru zeminde cereyan ediyor!

Ebu Muhammed

http://www.hilafet.org
S. 2

