Barbaros Hareketi'nin 28. Sene-i Devriyesine Gururla Giriyoruz!
Tebliğ Hareketimiz Mübarek olsun!..
İçinde bulunduğumuz ve mensubu olmakla şeref duyduğumuz bu hareket’in başlangıcı 13.
Zilkaide 1403’e tekabül eden 13. Ağustos 1983 yılında Avrupa çapında idareci ve hoca
efendilerin iştirakıyla Köln Barbaros cami’inde yapılan tarihi bir toplantı da alınan kararla İslam
da parti olmadığını ve fetvasının alınamiyacağı Devlete gidiş yolu parti değil, Tebliğ yolu ve
metodu olduğu kanaatına varılmış o tarihte particilik yolu terk edilerek Peygamber usulü ile
hareket ederek sırat-i müstegim yolu olan Peygamber metoduna geçilmiştir.
Bu tarih aynı zaman da adalet ve aydınlık devri’nin başlangıcı ve unutulan ve unutturulmak
istenen Peygamber metodu’nun 20. Asırda yeniden gündeme getirilip şahlanışının tarihi’dir.
Yapılan bu toplantı da önemli kararlar alınmış ve „Öze Dönüş Hareketi“ olarak nitelenen bu
mübarek Peygamberi hareketin başına tüm hoca efendilerin irttifakıyla Merhum Halifemiz
Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan) getirilmiştir.
Hocamız Avrupa’ya geldiğin’de direk olarak Milli Görüşe gelmedi, aksine kendisine „Avrupa
Milli Görüş Teşkilatı“ sahip çıktı ve Hocamız, Milli Görüş Teşkilatının Tebliğ ırşad ve Fetva
Komisyonu Başkanlığına getirildi. Cemaleddin Kaplan Hoca’yı Avrupa’ya Erbakan gönderdi
dediler, bu da yalan üstelik kuyruklu bir yalan. Bu arada aklıma gelmişken Merhum Hoca’mızın
Almanya’ya geliş öyküsüni anlatayım. Bundan evvel Hessen bölgesine bağlı Wiesbaden
cemiyetinden de bir davetiye gelmişti. Oradaki kardeşler bilirler, o davetiye kağırdı hâlâ elimizde
mevcuttur. İşte o davet binaen yola çıkmıştı. Ankara’ya geldiği zaman Mehmet S. Hoca Efendi:
“Abi gelir misin? Zaten sen Almanya’ya gidiyorsun, Hüseyin Kerem Bey de mühendis o da
Almanya’ya gidiyor, beraber gidersiniz.“ “Olur, zaten ben yola çıkmışım, bilet alınmış, uçak hazır,
onunla beraber arkadaş olur, buraya kadar gelinir!..“ Ve öyle de oldu.
Buraya gelince zaten partiler kapatılmıştı. Evren ne yapmıştı? Partileri kapattı ve gerek
Avrupa’da, gerek Anadolu’da o kadar rahat konuşuluyordu ki, bütün insanları İslam’a devet
yolunda olduğu gibi gerçekler anlatılıyordu. Merhum Halife’miz Almanya’ya geldikten sonra Milli
görüş sahip çıktı, bir müddet beraber çalışıldı. Beraber çalışıldığı müddetce parti yoktu. Bir sene
sonra, artık yavaş yavaş particilikten bahsedilmeye, ve basın-yayınında da yazılmaya
başladıktan sonra Rahmetliyi sıkıntı aldı. “Ne yapalım? Ne güzel partisiz bir şekilde çalışma
yapıyoruz.
Herkez bizi dinliyor, fakat herhangi bir partyi kurulup onun adına konuşma yaptığın zaman hiç
kimse dinlemez!“ diye düşündü. Bunları da görmüştük; 1977 seçimlerinde Rahmeli Halife’mizle
beraber bilfiil 40 gün çalıştık Erzurum’da. Onun da tadını aldık. Baktık ki, particilik hiç de doğru
bir şey değil, Tevhid’den ziyade tefrikaya götürüyorve en sonunda terk edildi. “Ne yapayım ben?
Ben bir Fetva Komisyonu Başkanı’yım ve aynı zamanda Tebliğ ve İrşad Başkanı’yımda!“ diyerek
düşündü taşındı ve 17. sayfalık bir rapor hazırladı. Ve Hocalar toplantısın da gündeme getirecek,
onlarında görüşünü alacak, ondan sonra Milli Görüş icra heyetine getirecek, onlarında görüşünü
alacak, bir rapor hazırlayacak ve Ankada’daki adama gönderecekti: “Ey Erbakan“ Madem siz
parti yoluna gidiyorsunuz, parti kurmak istiyorsunuz, çalışma yapmak istiyorsunuz fetvasını alın
ondan sonra yola çıkın. Fetvası var mı, yok mu? Evvela fetvasını alalım.
Eyer cidden İslam’da parti yolu ile devlete gidilie, fetvası alınırsa bir rapor halinde neşredilirse
kimsenin kimseye bir şey demeye hakkı olmaz, rahat rahat çalışır, rahat rahat hizmetler
yapılır...“
Bir fetva istendi. Fakat ne yazık ki, daha hocalar toplantısında kıyametler koparmaya başladılar.
Eskiler bilirler, bundan onbeş sene evvel Fatih Cami’sinde, o mescidin arkasında Avrupa

çapında hocalar toplantısı yapıldı. Ve bu mesele hocalara getirildi, gündeme getirildi. Akşamdan
gündeme getirildi ve o bildiriler dağıtıldı. “Okuyacaksınız, sabahleyin herkez kendi raporunu
hazırlayacak ve takdim edecek!“ Fakat ne yazık ki, ne kıyametler, ne yalanlar, ne dolanlar
ağlamalar, sızlamalar...
Hemen Hasan Damar, dosyaları toplattı, arabasının arkasına attı, doğru merkeze giderek
doktora ihbar ediyor. “Ne duruyorsunuz Cemaleddin Hoca neler yapıyor! Çabuk gelin, bir rapor
hazırlamış, “Devlete Gidiş Yolu Parti mi, Tebliğ mi?“ diye! Hemen camiye damladılar. Doktor
Zeynel Abidin, Abdullah vs’leri vardı. Çocuk gibi ağladılar. O hocalar içerisinde iki üç tane hoca
tasvip etti, diğerlerinin hepsi karşı çıktılar. “Bunu yakalım, bunu yırtalım, bunları çöpe atalım!“
dediler bu içinde ayet, hadis yazılı raporu. “Önce bir okuyun, kabul edilirse edilir, edilmesse
kaldırılır gündemden!“ denildi. Fakat daha okumaya bile tahammül edemediler; orada ağladılar,
sızladılar. “İşte bu bir fitnedir!“ dediler. Şudur dediler, budur dediler ve daha neler dediler...
O anda toplantıyı da Rahmetli Halife’miz yönetiyordu, idare ediyordu. Ve o hale geldiki, kendi
kendine diyordu; “Acaba ben buradan kalkıp gitsem mi?“ Fakat en buradan kalksam gitsem mi?“
Fakat en sonunda sabretti, bekledi ve sonunda kazandı. Altı ay sonra semeresini gösterdi. Bu
rapor 13. Ağustos 1983 tarihinden altı ay önce hazırlanmıştı ve iyi niyetle hazırlanmıştı. Bir fetva
isteniyordu, sadece bir fetva! “Devlete Gidiş Yolu Parti mi, Tebliğ mi?“ Ya evet, ya hayır!
Buna kızmanın, bağırmanın, çağırmanın faydası olmaz. Ya evet, ya hayır! Ve elhamdulillah 13.
Ağustos 1983 tarihind bu mesele Barbaros Camii’ne getirildi ve anlatıldı. Dendi ki, “Ey cemat, ey
idareciler, ey hocaefendiler! Hal böyle iken biz bunlarla bir arada bulunup çalışmayız. ışte durum
bu!
Ya siz bizi terk edersiniz, dersiniz ki, Biz yine eskilerle çalışmaya devam edeceğiz! Veyahut
onları terk edersiniz, biz bir tarafa çekiliriz. İlla biz başta olacağız diye de bir kaide yok. Biz
çekiliriz bir caminin köşesine, orada çoçuk okuturuz. Siz ne yaparsanız yapın!“ Ve ittifakla, yani
yüzde yüz ittifakla hespi “Evet“ dediler, “Biz bunları terk ediyoruz, bunları başımızda görmek
istemiyoruz ve bizi de sokakta bırakmayıney hoca efendiler, siz bize sahip çıkacaksınız!“ dediler.
Ve orada bir karar alındı. Onlar (Milli Görüşcüler) Köln Stadthalle’de bir toplantı tertip etmişlerdi.
Milli Görüşün merkezinde bulunan adamlar, Doktor, Hasan Damar’lar vs. Tabi sadece hoca
efendileri hoca efendileri içeri almak istediler. Haber geldi ki, sadece hocaefendiler gelebilir.
Oraya haber gönderildi: “Hayır! Ya hep, ya hiç! Ya hepberaber cemaatle gideceğiz, onlara hesap
sorulacak, ya da biz hocalar olarak tek başımıza gelmeyiz!“ Öyle bir karar alındı. O kararla
topluca gelindi, ama Stadthalle’ye bırakmadılar. Hep polisleri yığmışlar ve orada cemaate o
karar okundu. Okuyan o hoca efendi de şu anda yok tabi! O da atın üstünde duramadığı için bu
hareketten yuvarlandı gitti. Ve Rahmetli Hoca’mız tarihi bir konuşma yaptı orada. Dedi ki, “Bu
kansız bir inkılabtır. Ve İslam’ın devletine giden ilk adımdır. Artık bundan sonra
Peygamber metodu ile çalışarak tebliğ harketi devam edecektir.“
Ve o günden bu güne gelindi. Yukarıda da izah etmeye çalıştığım gibi, Merhum Halifemzi’in
Avrupa’ya geldiği dönemde Kenan Evren partileri kapatmıştı, parti diye bir şey kalmamıştı! Biz
de partisiz bu dönemde rahat rahat konuşuyor, dinleyenler de rahat rahat dinliyordu. Zaman
geldi partilerin tekrar kurulacağını basın yazdı. Bizi sıkıntı aldı; artık partide çalışamayız!...
Hoca’mız, hal çaresini şöyle bulmuştu: „İslam’da parti olmadığını, fetvasının alınamiyacağını,
fetvası alınmayan bir hareketin insanı yarı yolda bırakacağını ihtiva eden bir rapor hazırlayıp
erbakan’a göndereceğini“ düşünmüş ve bu noktadan hareketle: „Devlete gidiş yolu Tebliğ
midir, Parti midir?“ başlığını taşıyan bir rapor kaleme almış ve bunu Erbakan’a göndermiştir.
Erbakan’dan cevap alamayan Hoca’mız, arkadaşlarıyla iştişare neticesinde mevzuyu cemaata
indirmiş, bunun için Avrupa çapında Köln Barbaros Cami’nde toplanan idareci cemaate meseleyi

intikal ettirmiştir. Yapılan oylamada Merhum Halifemiz Cemaleddin Hocaoğlu ittifakla işin başına
getirilmiştir. Bunu duyan Erbakan çok ağır laflar söylemiş ve bu arada şöyle demişti: „Ben orada
olsaydım, eteğime doldurduğum taşlarla bunları taşlardım!“
1983 Barbaros Cammi Hareketi’nin akabinden tebliğ çalışmalarına daha fazla hız verilmiştir. 20.
Ağustos 1983 tarihin de Dortmund da yapılan Hareketin ilk Umumi şura toplantısın da Merhum
Halifemiz yeniden oy birliği ile Reisliğe seçilerek dava’nın mesuliyetini omuzlamıştır. Hicri 1405,
miladi 1985 yılında Kuruluşumuz „İslami Cemiyet ve Cemaatler Birliği“ manasına gelen
„Verband der Islamischen Vereine und Gemeinde e.V. Köln“ ismini almıştır.
Rahmetli Halifemiz,15.Eylül 1985 tarihinde hicri 1406 yılının ilk Hicir toplantısın da hareketin
„Esbab-ı Mucibesini“ ortaya koyarak uzun ve tarihi bir konuşma yapmıştı. Baha sonraları
teşkilatımızın yayın organı olan Tebliğ Gazetesi’nin 39 sayısın da 30. Ramazan 1407,15. Mayıs
1987 tarihin de „Hareketimizin Temel Prensipleri“ olan 15 madde Teşkilatın Umumi Emiri
Cemaleddin Hocaoğlu tarafından kamuoyuna duyrulmuş ve neşredilmiştir.
Bilmeyenler duymayanlar veya yanlış bilenlere bir kez daha hatırlatalım. Gayemiz nedir, niçin
yola çıktık, niçin Kemalist rejimi karşımıza aldık, niçin böyle bir yol takip ediyoruz, neden niçin?
Bu suallerin cevaplarını Merhum Halifemizin „Mesajlar“ adlı kitabın da yer alan Gayemiz başlıklı
parağgraftan aynen görelim:
Gayemiz:
Dinin, bağlı bulunmakla şeref duyduğumuz Din-i Mübini Ahmediye’nin ve onun kitabı Kur’ani
Kerimin ve bu kitabın getirdiği düstur, nizam ve kanunların gönüllere, ailelere, cemiyet ve
cemaatlere, millet ve devletlere ve hayata ve devletin bütün müesseselerine hakim olmasını
sağlamak’tır. Bir cümle ile, Tevhid bayrağını insanlığın ufkunda dalgalandırmak ve bunun için de
meşru olan güç ve imkanları seferber etmektir. Biz dünya insanlığını Hz. Muhammed’e ümmet
olma bayrağı altında toplamak istiyoruz. Bakınız, Rabbimiz Kur’an’da ne buyuruyor:
„Yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar ve din yanlız Allah’ın oluncaya kadar savaşın!
(Faaliyet gösterin,gerekirse engel çıkaranlarla savaşın!..)“ (Bakara, 193).
Hareketimizin temel prensipleri olan 15. Madde’nin ilk maddesi şöyle: Dava; İslam’ın hayata
hakim olması. Yani Kur’an’ın anayasa, şeriat’ın kanun, devletin İslam olması’dır. Başka bir ifade
ile, Gayemiz İslam’ın devlet olması’dır. Anayasamız Kur’an, kanunlarımız şeriat’tır. Metodumuz
tebliğ’dir. Peygamber metodu’dur. Kaynağımız Kur’an, Sünnet, ıcma ile Kıyas’tır. Örneğimiz ve
önderimiz Hz. Muhammed’dir. Kullanacağımız vasıtalar belli ve meşru vasıtalar’dır. Niyetimiz ve
nihai gayemiz: Mevlamızın rızasını kazanmak, dünya ve ahiret saadetine mazhar olmak’tır. Bir
de şunu ifade edelim, biz devlete İslam’ın devletine talip ve arzulayan bir cemaat ve hareketiz.
Bu uğurda emelimiz Ya şehid ya Gazi olmaktır.
Şurası da çok iyi bilinmelidir ki, teşkilatımız (devletimiz) bir menfaat teşkilatı değildir, arzu ve
mizaçlara göre yön değiştiren bir kuruluş değildir. Teşkilatımız bir feragat ve fedakarlık yeridir.
Mensuplarının çalışmaları hasbidir; Din-i Mübün-i ahmediyyeye hizmet için yola çıkmıştır,
para-pul düşünülmiyecektir, para kazanma, para yığma düşünülmiyecektir. Bu hususta hülafa-i
Raşidin örnek alınmalıdır, sadece ihtiyaçlar karşılanmalıdır.
Buraya bir nokta koyduktan sonra önce bir tanışalım:
Biz kimiz? Ne yapmak istiyoruz? Ne ile yapmak istiyoruz? Niçin yapmak istiyoruz?.. Türkiye’de
ve burada yer yerinden oynuyor! Atılan çamurların, yapılan iftiraların, fırlatılan iftiraların haddi
hesabı yok! Biz vurucu ve kırıcıyız da ondan mı? Biz anarşist ve teröristiz de ondan mı?.. Hayır,
hayır! Biz ne vurucu ne de kırıcıyız, ne terörist ne de anarşistiz!.. Bizim silahımız Kur’an,
siperimiz Ayetelkürsü’dür! Kur’an’da sonsuz kudret sahibi Allah şöyle der: „Biz, hakkı batılın
tepesine (bir balyoz gibi) indireceğiz de batılın beynini parçaliyacak da artık batıl yıkılıp

yok olacaktır. Allah’a eş-emsal kabul edip putların arkasına sığındığınızdan ötürü, vay
sizin halinize!“ (Enbiya, 18)
Ayette geçen balyoz; sanıldığı, söylendiği, aylardır ve senelerdir gürültüsü yapıldığı ve
korkakların ödünü patlattığı iki-üç kilodan ibaret bir demir parçası değil, ağırlığının haddini,
hesabını Allah’tan başkasının bilemediği hakkın yumruğundan ibarettir. O yumruk ki, batılın
tepesine bir indimi, batıl hemen yere yıkılır ve derhal canı çıkar.
Onlar ve Biz:
Sıkıntılarımız var; teşkilat (devlet) olarak kendimizi tanıtamadık! Ya da onlar tanımadılar veyahut
da tanımak istemediler!...
1 Biz: „Söylediklerimiz haktır, hakkın sesidir!..“ dedik Onlar bize „Kara ses!..“ dediler.
2 Biz: „Biz de silah yoktur!..“ dedik. Onlar ise: „Sizde silah var! Hem Stuttgart ve
Zaandam’da silah eğitimi yapıyorsunuz hem de doğuya silah sevkediyorsunuz!..“
dediler.
3 Biz: „Anarşiye karşıyız!..“ dedik. Onlar ise: „Doğudaki rahatsızlıklarda Kaplan’ın parmağı
var!..“ dediler.
4 Biz: „Bizim düşmanlığımız Kemalist rejimedir!..“ dedik. Onlar ise bize: „Millet düşmanı,
vatan haini, vatansız!..“ dediler.
5 Biz: „Kur’an devleti etrafında toplanmak ve birleştirmek istiyoruz!..“ dedik. Onlar ise,
bize: „Bölücü!..“ dediler.
6 Biz: „İlerleyiciyiz, maddeten de manen de ilerlemek istiyoruz!..“ dedik. Onlar ise, bize:
„Gerici, okumuş cahil!..“ dediler.
7 Biz: „Mersedes yüzü görmedik!..“ dedik. Onlar ise: „Kaplan, sıfır kilometre mersedese
biniyor!..“ dediler.
8 Biz „Medresedeğiz ve ders veriyoruz!..“ dedik. Onlar ise: „Medrese kapandı, Kaplan da
hapsedildi!..“ dediler.
9 Biz: „Tebliğ yapmanın zamanı ve zemini yoktur!..“ dedik. Onlar ise: „Erken çıkıldı!..“
dediler.
10 Biz: „Biat istemedik!..“ dedik. Onlar ise: „Kaplan, altı saat silah tehdidiyle bizden biat
istedi!..“ dediler.
11 Biz: „İslam’da emirlik makamı vardır; fetvası da gelmiştir!..“ dedik. Onlar: „Hayır, bu
fetvayı sen yazdın!..“ dediler.
12 Biz: „Tebliğ; açık net ve kesindir!..“ dedik. Onlar ise: „Korkunun adını tedbir koydular!..“
13 Biz: „İslam; hem dindir hem devlettir!..“ dedik. Onlar ise bize: „Fanatik, Radikal,
Fundementalist, açırı dinci dediler!..“ dediler.
14 Biz: „Hak bir cemaatız ve Peygamberi bir cemaatız!..“ dedik. Onlar bize: „Cahil,
Sonderschule talabesi!..“ dediler.
15 Biz: „Silahımız Kur’an, siperimiz Kur’an, bizde vurma kırma yoktur!..“ dedik. Onlar ise:
„Kaplan, inanmiyanların kafalarını balyozla ezecek!..“ dediler.
16 Biz: „Milliyetci değiliz, ümmetciyiz, bizde soy, dil, renk farkı yoktur!..“ dedik. Onlar ise:
„Kaplan; kürtçüdür, kürt devleti kurmak istiyor!..“ dediler.
17 Biz: „Kur’an’dan şifa sunan insanlarız!..“ dedik. Onlar ise bize: „Kankusan!..“ dediler.
18 Biz: “Kaynağımız Kur’an, örneğimiz Peygamber’dir!..“ dedik. Onlar bize: „Humeyni, yerli
Humeyni, Köln’ün Humeynisi!..“ dediler.
19 Biz: „Vurucu ve kırıcı değiliz!..“ dedik. Onlar „Tersini gösterdiler!..“.
20 Biz: „Kur’an ayetlerinden bahsettik!..“ Onlar ise: „Ayetlerin manasını bize mal ettiler!..“
21 Biz: “Müslüman çoçoklarına dini öğretiyoruz!..“ dedik Onlar: „Kaplan silah eyitimi
yaptırıyor!..“ dediler.

22 Biz: „Kur’an’dan, İslam’dan bahsediyoruz!..“ dedik. Onlar: „Kaplan, komando
yetiştiriyor!..“ diye yazdılar.
23 Biz: „Tebliğci bir cemaatız, İslam’ı tebliğ ediyoruz!..“ dedik. Onlar: „Bizi kışkırtıcı
gösterdiler!..“
24 Biz: „İslam dininin özünde ve yapısında devlet ve siyaset vardır!..“ dedik. Onlar: „Bizi
Politikacı diye!..“ gösterdiler.
25 Biz: „Melek gibi bir cemaatız, on beş senelik bir geçmişimiz vardır, polise intikal etmiş
kayda değer tek hadise yoktur!..“ dedik. Onlar ise bizi: „Kaba kuvvetci ve terörist bir
hareket olarak nitelediler!..“
26 Onlar bize: „Rejim düşmanı, Atatürk düşmanı!..“ dediler. Evet doğru söze ne denir? Biz,
rejiminde kendisinin de düşmanıyız ve her müslüman da onun düşmanıdır. Çünkü o şeriata
düşman kesilmiş ve şeriatı kaldırmıştır. Onlar diye dursunlar biz tanışmaya devam edelim. Biz
bir İslam topluluğuyuz ve müslümanız! Allah’a kul, Hz. Muhammed’e ümmet olmaktan şeref
ve gurur duymaktayız. Gayemiz insanı yaratanına kul yapmaktır. Yani kula kul olmaktan
kurtarıp insanca yaşamasını sağlamaktır. Dünyada rahat, ahirette mutlu olmasına çalışmaktır.
Allah’ın rızasına ve cennetine ulaşmasına vesile olmaktır.
Kur’an şöyle der: „Ben cinleri de insanları da (başka bir iş için değil) ancak kendime
kul olmaları için yarattım.“ (Vezzariyat, 56)
Bugün alman kamuoyu yanlış tanıyorsa, eğer alman mesulleri hakkımız’da yanlış ve kanunsuz
işler yapıyorsa onun müsebbibi ve suçlusu basın ve yayındır. Alman mesullerinin medresemizi
kapatmaları ile alakalı ve son bariz örnek olarak Başka Köln Ulu Cami olmak üzere bir çok
cami ve evleri sabahın erken saatlerinde basmaları ve köpekleri ile camilerimizi işgal etmeleri,
müslümanların ibadetlerini saatlerce engellemeleri, bu türlü icraatları da kanunsuz ve
usulsüzdür; kendi kanunlarını kendileri çiğnemiştir. İnsan haklarına tecavüzdür, din hürriyetine,
hukuk kurarllarına aykırıdır. Bunların yaptığı Hitler’in Yahudilere yaptığından farklı mıdır? Bunun
hesabını elbette tarih soracaktır. Bu, Almanya’nın tarihinde kara bir lekedir. Ümit ederiz ki, alman
makamları bu yanlış kararların’dan dönerler!
Gayemiz:
a Müstekbirlerin; baskı ve tehakkümlerine, tağuti sistemlerine, zulüm ve işkencelerine, tecavüz
ve işgallerine son vermektir.
b İstiyoruz ki: İnsan haklarına hürmet edilsin, fikir hürriyetine riayet edilsin, mabedler
hürriyetlerine kavuşsun, adalet teessüs etsin ve nihayet kula kulluk yok olsun da Allah’ın
mülkünde Allah’ın dini hakim olsun, fitne ve fesattan eser kalmasın!..

