Nakisiler, Tarikler Veya Cezalılar İçin Af Kararı
Hamd Allah’a mahsustur. Salat ve selam Allah’ın Rasûlü’nün, onun ailesine, ashabına ve onu dost
edinenler üzerine olsun...
Bazı kardeşlerim, Hizbin H.1372 / M.1953’deki kuruluşundan bu yana Nakisiler, tarikler veya
cezalıların durumunu yeniden gözden geçirmemi ve affedilmeyi hak edenleri de affetmemi istediler.
Ki onlar için daveti taşıma konusunda yeni bir fırsat doğmuş olsun. Belki bu fırsatı iyi
değerlendirirler de Allah’a halis ve saf bir şekilde kavuşurlar...
“Kim affeder ve arayı düzeltirse, onun mükâfatı Allah’a aittir.” [Şura 40]…
Kardeşlerim, bu meseleyi etraflıca düşündüm. Önünü, arkasını, sağını, solunu düşünüp
taşındım... Sonra Allah Subhânehu ve Teâlâ yüreğime ferahlık verdi de şu karara vardım:
1- Nakis, Tarik ya da tamim veya tamimsiz geçici yahut tam ihmal cezası alanlar, ülke sorumlusu
yoluyla ve mutemedin onayı ile bir mektup gönderecek. Mektubunda şunları dile getirecek:
A- Nakisi olma, terk etme ya da ceza alma nedenine ilişkin pişmanlığını ifade edecek.
B- Bir daha böyle bir şey yapmayacağına dair Aziz ve Hâkim olan Allah’a söz verecek.
C- Sosyal medya sayfası varsa, mantuk veya mefhum yoluyla da olsa Hizb ve liderliğine hakaret
içerikli her şeyi sayfasından silecek.
D- Üç gün kıyam’ul leyl yapacak, Allah’tan mağfiret dileyip tövbe edecek. Pişmanlık ve verdiği
söz konusunda Allah’a sadık kalacak ve yazdığı mektubunda ayrıca bunu belirtecek.
Bu durumda biz, yaşananları yaşanmamış gibi kabul edeceğiz ve yeniden yemin ettikten sonra
Hizb onu bağrına basacak... Geçici ihmal cezası alanlar, yukarıda belirtilenleri yaptığı takdirde,
olanları olmamış gibi kabul edeceğiz ve yemin etmeden Hizb onu yeniden bağrına basacak.
2- Bu aftan şu üç kişi müstesnadır:
A- Hizbe ihanet edip isyan ve bölücülükte çıbanbaşı olanlar.
B- Hizbin liderliğine ihanet edip kasıtlı ve bilinçli şekilde iftira atıp yalan söyleyenler.
C- Yetim malına ihanet edip yiyenler, zayi edenler ve bu konuda ısrarcı olanlar.
3- Bu af kararına kalbi mutmain olmayan, gönlü yatmayan kardeşlere de derim ki: Yetkili kişi
benim, itaat ve saygı merci de benim. Yetki sınırlarım dâhilinde aldığım karar isyan edilmeksizin
uygulanması gerekir... Kaldı ki bu konuda içtihat ettim. Umarım isabet etmişimdir.
“Kim Allah’a inanırsa, Allah onun kalbini doğruya iletir.” [Teğabün 11] Sadece
Allah’tan yardım isteriz.
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