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

DEVLETE GÆDÆÑ YOLU
PARTÆ MÆ, TEBLÆÅ MÆ?
bañlamæñlardær?
„Tevhid akidesi“ yani Allah’æn birliåi
inancæ, nasæl dinin temelini teñkil eden
„Devlete Gidiñ Yolu Parti mi, Tebliå mi?“ bañlæåænæ tañæyan bu ilave; içinde
bir mesele ise, insanoålunun en çok
bulunduåumuz bu harekâtæn bañlangæcænæ teñkil eden Köln-Barbaros Camii’nde 13
sañærtældæåæ ve ñasærdæåæ, ihmal ve
Aåustos 1983 tarihinde yapælan toplantædan altæ ay kadar önce kaleme alænmæñ, o
terkedildiåi bir meseledir. Tarih
tarihlerde yine Köln’de yapælan Hocalar Toplantæsæ'na getirilmiñti.
boyunca
öyle
olmuñtur.
Birer dosya halinde daåætælan ve o gece okunup ertesi gün lehte veya aleyhte yazælæ
Peygamberlerden
sonra
insanoålu,
birer rapor vermeleri hocalardan istenmiñti.
hakiki
yaratæcæsænæ
ve
gerçek
Fakat bunu haber alan o zamanki Millî Görüñ idarecilerinin gelip müdahale
mâbudunu
unutmuñ,
O’nun
yerine
etmeleriyle bu yazænæn müzakeresi ñöyle dursun, okunmasæna bile meydan
hayalî
yaratæcælar,
uydurma
ilâhlar
verilmemiñ, toplattærælæp talandan mal kaçærær gibi kaçærælmæñtær.
bulmaya
ve
onlardan
medetler
Æñte bu yazædær ki, altæ ay sonra meyvesini vermiñ, Barbaros Camii’ndeki büyük
toplantæya zemin hazærlamæñ, „Usul ve Metod“da bir inkælab meydana getirerek ummaya çalæñmæñtær. Yani insanoålu
Æslam’æn devlet olmasæ yolunda Sünnet-i Seniyye’ye uygun bir çæåær açmæñtær. Æñte bu her nedense Tevhid inancænæ, Allah’æn
birliåi inancænæ yækmakla dinden
yazæyæ önemine binaen takdim ediyoruz!
uzaklañmaya ve dini yækmaya
Æslam Dini; ilk insan, ilk müslüman ve ilk peygamber Adem bañlamæñtær. Buna binaen; gelen peygamberler de Tevhid
Aleyhisselam’la bañlamæñ ve tarihi boyunca bütün akidesini ilan ederek iñe bañlamæñ ve bütün tebliåatænæ bu
peygamberler tarafændan tebliå ve telkin, ihya ve ikmal merkez etrafænda, bu temel üzerine kurmuñtur.
Günümüz insanænæ hatta müslümanænæ dinden uzaklañtærmak
edilegelmiñ ve nihayet son Peygamber Hz. Muhammed
için
Tevhid inancænæ, Allah’æn birliåi esasænæ ihmal ederek ve
(s.a.v.)’le son ve kemâl ñeklini almæñtær. Cenab-æ Hakk bu
suretle en büyük nimeti olan dinini tamamlamæñ, hayatæn unutturarak, günün ñeytanlaræ dini yækmaya bañlamæñlardær.
manasænæ, yaratælæñæn gayesini bildirmiñtir. Ænsanoåluna söz, Ancak bir farkla: Açæk açæk Allah ikidir dememiñ, falanæ veya
fiil ve hareketlerinin nizam ve ölçülerini, kanun ve kaidelerini filanæ O’nun yerine koyuyorum dememiñ, ama icraat ve
vazetmiñtir. Ve yine bu suretle hakkæ batældan, imanæ küfürden, tatbikatiyle bunu icra etmiñtir. Ñöyle ki:
Milleti müslüman olan birçok memleketlerin bañæna geçen
Tevhid’i ñirkten, itaatæ isyandan, saadeti ñekavetten, helali
haramdan, doåru yolu yanlæñ yoldan, elhasæl insanca idareciler yaræm asærdan fazla bir zamandan itibaren dinin
yañamayæ vahñice yañamadan ayærmæñtær. Artæk herñey bölünmez bir parçasæ olan devleti dinden ayærmæñlar. Allah’æn
hakkæ olan hâkimiyyeti yani kanun koyma salahiyyetini millete
neticede güneñ gibi ortaya çækmæñtær.
Æñte bütün peygamberler ve son Peygamber, insanæ insan veya belli ñahæs veya ñahæslara vermiñler ve bunlaræ
yapan ve insanca yañamasænæn yolunu gösteren bu lahûtî putlañtærmæñlar, Allah’a eñ ve emsal kabul etmiñlerdir. Bugün
sistemi ve ilahî nizamæ tebliå etmek ve hayatæn her safhasæna, milleti müslüman olan hemen hemen bütün memleketlerde
devlet ve devletin her müessesesine hâkim kælmak için resmen ve âlenen Allah’æn kanunlaræ kaldærælmæñ, bunlaræn yerine
put kanunlaræ, taåutî düzenler getirilmiñtir. Daha açæåæ, din
gelmiñlerdir.
Bu muhterem zevat ve bu Peygamber kafilesi, Æslam Dini’nin ikiye bölünmüñ: Dünya ve devlet iñleri putlara ve taåutlara
sayæsæz meseleleri arasændan ilk önce hangisini gündeme verilmiñ, geriye kalan da Allah’a bærakælmæñtær. Ve bu suretle
getirmiñler, bahis mevzuu etmiñler ve iñe nereden ve nasæl Tevhid inancæ resmen ve alenen yækælmæñtær. Ñimdi Æslam
memleketlerinde ve devletlerinde bir putperestlik alabildiåine
baslamæñlardær?
„Tevhid“den iñe bañlamæñlardær. Yani, Allah’æn birliåini ilan hüküm sürmektedir ve bu putperestlik hareketi yavañ yavañ
etmiñler; zatænda, sæfatlarænda ve fiillerinde bir olduåunu, eñi cemiyet hayatæna, aile hayatæna, hatta ferdin hayatæna
ve benzeri bulunmadæåænæ, mülk ve iktidaræn O’nun elinde ve inmekte ve yerleñmektedir.
„Bu din lime lime bozulacaktær; ilk bozulan devlet
emrinde olduåunu, öldüren ve diriltenin O olduåunu ortaya
koymuñlar ve açæk açæk bunlaræn mücadelesini vermiñler ve idaresi, en son da namazdær!“ (A. b. Hanbel) diye tehlikeyi
verirken de karñælaræna çækan ve çækacak olan güç ve haber veren Allah Resulü (s.a.v.) boñuna mæ söylemiñtir?
„Bozulan dini ve din müesseselerini düzeltmek için nereden
iktidarlardan, zalim ve putperest idarelerden asla korkmamæñlar ve her türlü eza ve cezayæ, æzdærap ve iñkenceyi göze bañlamalædær?“ ñeklindeki suale verilecek cevap: Nereden
almæñlardær. Sövülmüñler, dövülmüñler, sürülmüñler, hakarete bozuldu ise oradan bañlamalædær. Din devletten bozulduåuna
uåramæñlar, taslanmæñlardær; hatta bu yolda hayatlarænæ göre, önce devleti düzeltmek gerekir. Bunun için de devleti
ele geçirmek lazæm, devletin bañændaki putçularæ devletin
kaybedenler bile olmuñtur.
„Tevhid“den, Tevhid akidesinden niye iñe bañændan uzaklañtærmak lazæm...
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Fakat, bu düzeltme iñine nereden ve nasæl bañlamalæ ve
kimler bunu bañlatmalædær? Bu sualin cevabæ da: Peygamber
nereden ve nasæl bañlamæñ ise, iñte oradan ve o ñekilde
bañlamalæ ve ulema bañlatmalædær. Çünkü, emanet ulemadadær,
mesuliyet ulemadadær, peygamberlerin varisleri ulemadær.
Tebliå vazifesini peygamberlerden devralan onlardær, bañ
mesuller onlardær, ilk hesaba çekilecek de onlardær.
Devleti ele geçirmenin yolu:
Devleti ele geçirmenin bañlæca iki yolu vardær. Bunlardan
biri oyla ele geçirmek, diåeri de zorla ele geçimek. Yani;
parti ve particilk yoluyla ve oy çoåunluåuyla devleti ele
geçirmek yolu vardær. Bir de topyekün bir milleti muhatap
alarak ve onlara Æslam’æn devlet hakkændaki hükümlerini açæk
açæk anlatarak ve tebliå ederek ve gelecek her türlü ceza ve
iñkenceleri de göze alarak ortaya çækma yoludur.
Æñte; bütün mesele bu iki yoldan birini tercih etme
meselesidir, bu iki yoldan birine isabetli bir ñekilde karar
verme meselesidir. Bu da her iki yolu; özü, mahiyyeti ve
neticesi itibariyle çok iyi bir ñekilde tetkik etmek, hesap ve
kitabænæ çok iyi yapmak gerekmektedir. Hangi yol Æslam’æn
ruhuna uygun, Peygamber’in sünnet’ine ve tatbikatæna
mutabæk, hangisi deåil?..
Æñte; bu ve buna benzer sorularæ Æslam’æn süzgecinden
geçirmeden, kâr ve zararænæ hesab etmeden takib edilecek
yol ve yapælacak hareketler akîm kalabilir, zarar getirebilir,
kañ yapæyorum derken göz çækarabilir. Dolayæsæyla mesuller
aåær vebalin altæna girebilir. Sonra bu vebal, bir ñahsæ veya
ñahæslaræ ilgilendirmekle kalmaz, bütün bir milleti, bütün bir
insanlæåæ hatta gelecek nesilleri ilgilendiren, zararæ onlara kadar
intikal eden bir vebal, bir yanlæñlæk ve bir hatadær...
Birinci yolun, yani tebliå yolunun, bañka ifade ile,
cemaatleñme yolunun Peygamber yolu, Mekteb-i Æbrahim’in
yolu ve dolayæsæyla meñru ve mâkul bir yol olduåu her
müslümanæn kabul ve iman ettiåi bir yoldur. Bunda kimsenin
ñek ve ñüphesi yoktur ve olamaz. Feyizli, bereketli ve bañarælæ
bir yol olduåu kadar da zor ve çetin olduåu, ter, gözyañæ, mal
ve kan isteyen bir yol olduåunu izaha geçmeden önce,
particilik yolunun kâr ve zararlarænæ kaydetmeåe çalæñalæm:
Acaba particilik yoluyla da hedefe doåru gitmek, Türkiye’nin
bugünkü ñartlaræna göre meñru mudur? Kâr mæ getirir yoksa
zarar mæ? Æñte, hep birlikte bu yolun tetkik ve tahlilini yapalæm.
Hatta yapmak mecburiyetindeyiz:
1- PARTÆCÆLÆK YOLU SIRAT-I MÜSTAKÆM MÆDÆR?
Bugünkü particilik müessesesi Æslamî bir müessese midir?
Particilik, mâlum olduåu üzere demokratik, yani beñerî bir
müessesedir; insan kafasænæn mahsulüdür, ithal malædær,
batædan Æslam âlemine gelmiñtir. O halde Æslamî deåildir, yani
Særat-æ Müstakim deåildir. Æslamî olmayan bir metodla Æslamî
olan bir hedefe nasæl gidilir?!.
Æslam hem gayedir, hem metoddur. Yani Æslam gayeyi
bildirirken o gayeye giden yolu da yine kendisi getirmiñ ve
bildirmiñtir. Ænsana ve insan kafasæna bærakmamæñtær. Metod
yanlæñ olursa, gayeden sapar; gayeye deåil bañka tarafa
götürür ve bütün emekler boña çækar. Bunun için ñöyle de
diyebiliriz: „Æslam dini gaye ile metodun bir terkibidir!“
Bunlaræ birbirinden ayærmak mümkün deåildir. Cenab-æ Hakk,
peygamberlerden söz ederken, onlar ñöyle dediler diye
buyurur:
„Hiç ñüphesiz ki, ben size gönderilen bir peygamberim
ve emin bir insanæm. Binaenaleyh, Allah’tan korkup bana
itaat edin ve ben sizden bir ecir de istemem; benim ecrim
âlemlerin Rabb’i olan Allah’a mahsustur.“ (Ñura, 106109)
Æñte, peygamberler böyle diyorlardæ. Bunlaræn ifade ve
beyanlarænda hem gaye vardær hem de metod. Gaye takva

ve itaat; metod ise emanettir (emin olmaktær), ihlastær.
Emanettir: Yani tebliå babænda emanet sæfatæ bulunacak; daha
açæk bir ifade ile: Güvenilir, inanælær ve itimad edilir bir insan
olacak; hilesi, hiyaneti görülmemiñ, duyulmamæñ biri
olacaktær. Aynæ zamanda ihlaslæ olacak, makam ve mevki
peñinde olmæyacaktær.
Kavl-i Ieyyin:
Yerine göre yumuñak ve tatlæ konuñmak da tebliå metodu
cümlesindendir. Cenab-æ Hakk, Hz. Musa ile Hz. Harun’u
Firavun’a gönderirken onlara tebliå metodunu da öåretmiñ:
„... Ona kavl-i leyyin ile söyleyin, tebliå edin!..“ diye
buyurmuñtur. Peygamberimiz’e de Cenab-æ Hakk ñöyle
buyurmuñtur: „(Ya Muhammed!) Eåer sen katæ kalpli, kaba
sözlü olsaydæn, onlar etrafændan daåælær giderlerdi. O
halde onlaræ affet ve onlar için maåfiret dile ve iñlerde
onlarla istiñare et.“ (Âl-i Æmran, 159)
Yakænændan tebliåe bañlamak:
„Önce en yakæn akrabanæ uyar (onlara tebliå et)!“ (Ñuara,
214)
Tariz ve telmih yolunu, yerine göre takib etmek:
„Bana ne oluyor ki, ben, beni yaratana ibadet
etmiyeyim?!.“ (Yasin, 22)
Yerine göre hikmetle, mevize-i hasene ile veya mücadelei hasene ile tebliå etmek:
„Rabb’inin yoluna hikmetle, mevize-i hasene ile davet
et ve en güzel mücadele ile onlarla mücadele et!..“ (Nahl,
125)
Açæk, net ve tam bir cesaretle tebliå etmek:
„Emrolunduåun ñeyi (tam bir cesaretle ve hiç
çeçekinmeden ve) açæk açæk tebliå et, putperestlerin
(tehditlerine) iltifat etme! O müstehzilere karñæ seni
korumaya biz yeteriz.“ (Hicir, 94)
Sabær:
Tebliåde sabær çok mühim bir esastær ve tebliåin temel ñartædær.
Sabær sæfatæna sahip olmayan ve bu manevî zærha bürünmeyen
kimse tebliå yapamaz. Bu hikmete binaen olsa gerek ki,
Kur’an-æ Kerim, ikide bir sabær tavsiye etmekte ve Allah’æn
yardæmænæn sabredenlerle beraber olacaåænæ sæk sæk
hatærlatmaktadær. Buna dair yüzlerce ayet vardær. Bunlardan
sadece iki tanesinin mealini veriyoruz ki, bunlar da ilk gelen
Müddessir suresi ile Müzzemmil surelerinde yer
almaktadærlar:
„Rabb’in için sabret!“
„Putperestlerin söylediklerine sabret ve güzellikle
onlaræn yanændan ayræl!“
Bu örnekler gösteriyor ki, Æslam Dini hükümlerini vaz
ederken, emir ve yasaklarænæ bildirirken, bunlaræ insanlara tebliå
etme metodunu da bildirmiñ ve öåretmiñtir. Buna binaen
„Æslamî olmayan bir metodla Æslam tebliå edilir mi?“
ñeklindeki suale cevap vermek mümkün müdür?
Hakk yol bir tanedir:
Hakk yol bir tanedir. Bunun bir ifadesi de „Særat-æ
Müstakim“dir. Hakk yolun dæñænda kalan bütün yollar batældær,
dalalettir ve sayæsæzdær. „Hakkæn ötesinde dalaletten bañka
ne vardær?!.“ (Yunus, 32). Allahü Zülcelal, Fatiha Suresi’nde
Særat-i Müstakim’i beyan ettikten sonra, sayæsæz batæl ve
sapæklæk yollarænæ da iki noktada toplamæñ, bunlardan birinin
„Gazab“ yolu, diåerinin de „Dalalet“ yolu olduåunu beyan
etmiñtir.
Demokratik temele dayanan particilk, bu üç yoldan
hangisine girer? Særat-i Müstakim peygamberlerin yolu
olduåuna göre ve demokratik düzen de peygamberlerin yolu
olmadæåæna göre netice itibariyle: Öyle ise particilik gazab
veya dalalet yoludur demekten bañka ne söylenebilir?
Kur’an’æn getirdiåi tebliå ve davet metodu:
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Hikmet yolu, mev’ize-i hasene yolu ve en güzel mücadele
ile mücadele etme yolu olmak üzere üç kæsæmdær. Demokratik
yol bunlardan hangisine girer? Bu suale de cevap vermek
gerek. Buyurun, bunun cevabænæ siz verin!
Birçok ayet-i kerime’lerde müslüman olmayanlaræn takib
ettikleri yollar „heva ve hevesle“ tavsif edilmektedir.
Demokratik yollar, daha geniñ manada Æslam’æn dæñændaki
bütün yollar heva ve heves yolu deåil midir? Bu soruya kim
hayær diyebilir?!.
„Æñte bu, benim dosdoåru yolumdur. Buna uyun! Bañka
bañka yollara uymayæn! Sonra tefrikaya düñer, Allah’æn
yolundan uzaklañærsænæz.“ (En’am, 153)
Demokratik düzene dayanan particilik Særat-æ Müstakim’in
dæñændaki yollardan biri deåil midir? Dolayæsæyla Allah’tan,
Allah’æn ræzasændan uzaklañtæran yollardan sayælmaz mæ? Bu
kabil sorulara nasæl cevap verilecek?!.
2- Particilik yolu, bölücülük yolu deåil midir?
Æslam, bütün emir ve yasaklarænda birleñtiricidir; birliåi ve
beraberliåi hedef almæñtær ve farz kælmæñtær. Bölücülüåü yasak
etmiñ ve haram kælmæñtær. Particilikte rekabet vardær, kæskançlæk
vardær, haset vardær; „Sen öl, ben yañæyayæm!“ fikri hâkimdir.
Çünkü, iktidar olma veya iktidarda kalma hærsæ ve ihtirasæ
vardær. Bütün bunlaræn bulunduåu bir sistemde vahdetten,
birlikten bahsetmek mümkün müdür? Hedefiniz hak da olsa,
niyyetiniz saålam da olsa anlatamazsænæz; araya rekabet
girer, haset girer. Bunlar ise kulaklaræ tækar, gözleri perdeler;
aka kara, karaya ak derler. Ne söylerseniz fayda vermez.
Sözü uzatmaya ne hacet?! Adæ üzerinde „Parti“ demek, birliåi,
bütünlüåü parti parti yapæp bölmek ve parçalamak demektir.
Æñte particiliåin temeli bu, mahiyeti bu, özü bu!.. Bölmenin
de ötesinde fertler arasænda düñmanlæk koyar; babayæ evlada,
karæyæ kocaya, kardeñi kardeñe düñman ettiåi görülmemiñ
midir?..
O halde böyle olan bir sistem Æslamî olur mu? Böyle bir
sistemle Æslam hedefine, Æslam devletine gidilir mi?..
3- Günün Türkiye’sinin ñartlaræna göre hedef ve gayenin
gizli tutulmasæ mecburiyeti vardær. Yani „Bizim hedefimiz bir
Æslam devleti kurmak, Ñeriat’æ hâkim kælmaktær!“ diyemezsiniz.
Derseniz ne olur? Partiniz hemen kapatælær, deåil mi? Ya ne
yapacaksænæz? Yuvarlak kelimeler kullanacaksænæz, tevil ve
tefsir yoluna gideceksiniz; hesaba çekildiåiniz zaman da
„Hayær!“ diyeceksiniz. Peki! Davayæ nasæl ve ne ñekilde
anlatacaksænæz? Sonra particilikdeki bu gizlilik „Tebliå“
metodunun ruhuna ve usulüne muhalif olmaz mæ?
„Emrolunduåun ñeyi açæk açæk anlat!“ mealindeki ilahî
emre aykæræ olmaz mæ? Belki gizli gizli bir takæm insanlara
tebliå edeceksiniz, onlaræ bu suretle uyaracaksænæz. Fakat,
tehlikeli gördüåünüz idarecilere ve kanun adamlaræna tebliå
edemiyeceksiniz; onlara Æslam’æn devletini anlatæp onlaræ
uyaramæyacaksænæz, kanun koyma yetkisini Allah’tan
bañkasæna vermenin ñirk olduåunu onlara da anlatæp tebliå
görevinizi yapamæyacaksænæz. Kæyamet gününde bunlar sizden
davacæ olurlarsa ne cevap vereceksiniz?..
4- Taviz verme:
Günün Türkiye’sinin ñartlaræna göre ve partiler kanununa
göre, taviz üstüne taviz vereceksiniz. Bir kere parti tüzüåünü
hazærlarken rejimin, laik düzenin, kemalizmin, partiler
kanununun dæñæna çækamæyacaksænæz. Üstelik, bütün bunlara
sadæk kalacaåænæza, baålæ kalacaåænæza hatta koruyacaåænæza
söz vereceksiniz. Belki de yemin edeceksiniz! Parti
binalaræna putun resmini asacaksænæz, karñæsæna geçip divan
duracaksænæz. Bayramlarænda günün manasæna göre beyanat
vereceksiniz, meclis kürsülerinde Æslamî olmayan yeminle
yemin edeceksiniz. Ve bu yeminlerle meñru olmayan ñeylere
hatta ñirk olan, ñirk ñaibesi olan anayasalara, devrimlere,

laik düzene baålæ kalacaåænæza ve bunlaræ koruyacaåænæza
sadakat sözü vereceksiniz...
Binaenaleyh, bütün bunlara ñer’an cevaz var mæ? Hz
Muhammed (s.a.v.) böyle bir ñey yapmæñ mædær? Taviz verdiåi
takdirde Allah’æn yardæmæ tecelli eder mi?..
Gayri meñru bir ñey üzerine yemin etmek caiz deåildir:
„Bir kimse Allah’æn isimlerinden bañka bir ñey üzerine
yemin ederse ñirke düñmüñ olur.“ (A. b. HanbeI, Tirmizi;
hadis-i hasen) Deylemi’nin kaydettiåi bir hadis de ñu mealde:
„Bir kimse Allah’æn isimlerinden bañka bir ñey üzerine
yemin ederse o, Allah’tan deåildir.“
Belki bazælaræ diyecek ki, biz yemin ederken niyyetimiz
bañkadær, bañka bir ñeyi aklæmæza alæyoruz. Böyle bir niyyetle
acaba kurtulabilir mi? Bakænæz Peygamber (s.a.v.) ne buyurur:
„Yemin; yemin edenin niyyetine göre deåil, ettirenin
niyyetine göre hüküm alær.“ (Müslim, Æbn-i Mace)
Taviz vermek felakettir; Allah’æn yardæmænæn kesilmesine
sebep olur. Üstelik dünyada da ahirette de iki kat azaba
müstehak kælar. Taviz verenler, ne bir dost ne de bir yardæmcæ
bulamazlar. Buna dair birçok ayet vardær. Bunlardan sadece
ikisine iñaret edelim:
„Dinlerine tabi olmadækça ne yahudiler ne de nasraniler
senden razæ olmazlar. De ki: Doåru yol, ancak Allah’æn
gösterdiåi yoldur. Ælim geldikten sonra, onlaræn heva ve
heveslerine uyarsan, Allah’æn azabændan seni kurtaracak
ne bir dost ne de bir yardæmcæ vardær.“ (Bakara, 120)
Bu ayeti tahlil ettiåimiz takdirde:
a) Hidayet yolu ancak Æslam’dær, ancak Æslam’æn gösterdiåi
yol, hakka ve hedefe götürür. Bañka herhangi bir yol deåil;
Ve bu arada parti yolu da deåil.
b) Æslam’æn gösterdiåi yol, ilim yoludur. Bunun dæñændaki
bütün yollar cehil ve cehalet yoludur. Cehalet yolu ise, hüsran
ve felaketten bañka bir iñe yaramaz. Binaenaleyh, Æslamî
olmayan parti de bu hükme tabi deåil midir?
c) Particilik yolu heva ve hevesten ibarettir. Allahü Zülcelal:
„Sana ilim geldikten sonra, onlaræn heva ve heveslerine
tâbi olursan...“ diye buyurmakta ve gönderdiåi hidayet
yolunun dæñændaki bütün yollaræn heva ve heves yolu olduåunu
beyan etmektedir.
d) Yardæm tecelli etmez:
Allah’æn gösterdiåi hidayet yolunu bærakæp da Æslamî olmayan
ve aynæ zamanda kâfirlerin heva ve heveslerinden ve
oyunlarændan ibaret olan gayr-i Æslamî sistemlere göre kurulan
particilik yolundan gidenlere Allah yardæm etmez. Üstelik azab
eder, hüsrana uåratær, kurtaran da bulunmaz.
O halde hangi yönden ele alærsanæz alæn, Æslam’æn tasvib ve
tavsiye etmediåi bir yol ile gayeye gidilir mi? „Kim bu dinde
olmayan bir ñeyi ihdas ederse, o ñey merduttur,
reddedilir,“ (Æbn-i Mace, Ebu Davud) mealindeki hadis-i ñerif
de her halde bu babda mühim bir ikaz mahiyeti tañæmaktadær.
Bu ñekilde varid olacak itirazlara da cevap vermek
mecburiyetindesiniz. Veremezseniz müñkil duruma
düñersiniz.
Taviz verme kapæsænæ sækæ sækæya kapayan bir ayet:
„Ya Muhammed! Seni, sana vahyettiåimizden ayæræp
bañka bir ñeyi bize karñæ uydurman için uårañærlar. Æñte
o zaman seni dost edinirler. Seni pekiñtirmemiñ
olsaydæk, yemin olsun ki, az da olsa onlara meyledecektin
(taviz verecektin). O takdirde sana, hayatæn da ölümün
de kat kat azabænæ taddærærdæk. Sonra bize karñæ bir
yardæmcæ da bulamazdæn.“ (Æsra, 73-75)
5- Particilikte hissiyatæn hâkim olmasæ:
Particilikte genellikle hisler konuñur; aklæn, ilmin hakikatæn
pek yeri yoktur. Mertlik yoktur, politika vardær, yalan vardær,
hile vardær, palavra vardær, döneklik vardær... Siz yapmazsanæz
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dahi, karñæ taraflaræn sermayesi bunlardær; bunlaræ
yapacaklardær, iftiralar yaådæracaklardær. Siz bunlara cevap
vermekle baña çækamazsænæz. Herkesin de yanæbañæna gidip
hakikatlaræ anlatamazsænæz, buna her zaman imkân
bulamazsænæz.
Siz bir partisiniz: Davanæz hak, hedefiniz hak, samimisiniz.
Ancak karñænæzda beñ tane, on tane parti vardir. Hepsi sana
hücum edecek, hepsi sana çamur atacak; sen bir
söyliyeceksin, onlar on söyliyecekler, sen bir yazacaksæn,
onlar on yazacaktir; hem de yalan, iftira yazacaklar. Esasen,
particiliåin temelinde yahudinin bu oyunu var.
Bütün bunlar müvacehesinde hakkæ tebliå etmek, hakkæ
inandærmak, hakkæn etrafænda cemaatler toplamak mümkün
müdür? Ama, tebliå yolunda bu çeñit hücumlara, iftira ve
yalanlara cevap vermek daha kolay olmaz mæ? Daha inandæræcæ
olmaz mæ?
6- Zümrecilik:
Particilik zümreciliktir, zümreleñmedir. Herkes kendi
partisinde, kendi safænda yerini alacak, partisinden kolay
kolay ayrælmayacaktær; „Partim, partim!..“ diyecek, partisini
herkese ve her ñeye tercih edecektir. En kuvvetli delili
getirseniz de, en bilgili hocayæ gösterseniz de inanmæyacak
ve kabul etmiyecektir. Hatta partinizin bañæna Hz. Ebu Bekir
gelse dahi, ona da bir kulp bulup takacaklar, ona da çamur
atacaklardær ve gözden düñürmeåe çalæñacaklardær...
Vaizsiniz, müftüsünüz, siyasî görüñünüz ortaya çækmadan
seni cami kürsülerinin önünde gözyañlaræ arasænda
dinleyenler, siyasî görüñüne ters düñtüåünüz günden itibaren
artæk sizi terkederler ve bir daha sizi dinlemezler. Türkiye’de
maalesef bunun birçok örnekleri görülmüñtür.
Çünkü, particilikte ölçü parti zihniyetidir. Hadiseler ve
insanlar hep bu zihniyete göre deåerlendirilir. Hakk ve adalet
mefhumlaræ particilikte aranmaz ve nihayet, parti menfaatæ
için akæ kara, karayæ ak göstermekten çekinilmez.
7- Particilik Æslâmî bir zemine oturmadæåændan; yani söz,
fiil ve hareketler, deåiñmez Æslam kanun ve kaidelerine göre
olmadæåændan daha çok fikirlere istinad ettiåinden ihtilaflar
çækacak: „Vay sen fazla ileri gittin, vay sen de çok gerilerde
kaldæn, sen korkuyorsun, sen de delisin, partiyi
kapatacaksæn...“ gibi sözler ne yapacak? Zaman zaman parti
içi bölünmelere, ayrælmalara sebep olacaktær. Çünkü,
Türkiye’nin ñartlaræna göre kurulmuñ bir parti kapalæ
çalæñacaktær. Kapalælæåæn seviyyesini ve ölçüsünü tayin etmek
de çok zordur.
8- Ajanlaræn sæzma tehlikesi:
Alenî çalæñmalarda herñey ortada olduåu için, ajanlaræn
sæzma tehlikesi azdær. Fakat siz gayenizi gizler, olacaåænæzdan
bañka türlü gözükürseniz, bu hal ñüphe uyandærær ve særlarænz
æfña edilir.
9- Meñru bir gaye, gayr-i meñru bir vasætayæ meñru kælar
mæ?
Æslam Dini metodunu da beraber getirdiåine göre, böyle bir
soruya „Evet, kælar!“ ñeklinde cevap vermek mümkün müdür?
Ayræca particilik, Æslamî olmayan bir rejime göre
kurulduåundan o rejimi, o küfür rejimini zimnen kabul etmiñ
ve halka karñæ, meñru olmayan, ñer’an caiz olmayan bir rejimi
meñrulañtærmæñ olmaz mæ? Bu da Æslamî kuruluñ için felaket
olur.
10- Particilikte parti taassubu hâkimdir:
Particilikte, malesef „Hakk“ mefhumu deåil parti zihniyeti
ve parti taassubu hâkimdir. Genellikle herkes partisi
saflarænda yerini almæñtær. Saflarænæ deåiñtirmek, ancak parti
taassubunu ve parti çemberini kærmakla mümkündür. Fakat,
bu imkân yine particilik yoluyla olur mu? Elbette olmaz!
Çünkü kulaklarænæ ve gözlerini parti taassubu kapamæñ ve

tækamæñtær. O halde partinize diåer partilerden adam kaydærmak
mümkün deåildir. Ne söylerseniz söyleyin, en güçlü, en
muteber adamlaræ iñin bañæna getirseniz de yukaræda
gördüåünüz gibi, yine de fayda vermez...
O halde parti taassubunu ve zincirini kærmak için tek bir yol
vardær. O da „Tebliå ve cemaatleñme“ yoludur. Parti damgasænæ
üzerinizden atar da tebliå yoluna girerseniz, sözünüz tesir
eder ve kabul görür.
11- Alañaåæ etme tehlikesi vardær:
Siyasî ekseriyeti temin edip iktidara gelseniz dahi, zinde
kuvvet diye tabir ettikleri çevreler ihtilal yapabilirler ve sizi
alañaåæ ederler. Halk da buna mukavemet edemez. Çünkü
halk, Mekteb-i Æbrahim’den geçmemiñtir. Parti yoluyla bu ruhu,
siz halka kolay kolay veremezsiniz. Ñehid olma añk ve
ñevkine sahip kælamazsænæz...
12- Parti yoluyla devlete gitme sünnet’e aykæræ mædær?
Cemiyetleñme ve cemaatleñme halindeki yol; ilahî sünnet’e
ve peygamberlerin adetine uygun olan bir tebliå yoludur.
Peygamberler tebliå yolunu tutmuñlardær; Yælmadan,
yorulmadan, korkmadan, çekinmeden, açæk açæk davayæ
ortaya koymuñlar, ayet okumuñlar, mucizeler göstermiñler;
fakat bu uåurda çekmedikleri de kalmamæñ, laf iñitmiñler,
iñkencelere mâruz kalmæñlar. Bu uåurda hayatlarænæ
kaybedenler de olmuñtur. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ve Onun
sahabesinin çalæñmalaræ ve çektikleri ortadadær. Her türlü
iñkenceye tabi tutulduktan sonra evlerini, yer ve yurtlarænæ
terk ederek, hicrete mecbur edildiler. Yani dövüldüler,
sövüldüler, ñehid verdiler... Ondan sonra Cenab-æ Hakk,
onlara yardæm etti, onlara muvaffakiyetler verdi, onlara devlet
verdi.
Demek oluyor ki; bir millet, büyük bir imtihan geçirmeden
ve en büyük nimetlerden biri olan devlete layæk olduklarænæ
bilfiil isbat etmeden kendilerine bu nimet verilmemiñ,
verilmiyor ve verilmeyecektir. Bunu bir kere noktalamak
gerekmez mi?
Particilikte kayde deåer dövülme var mæ, sövülme var mæ,
sürülme var mæ?.. Eee! Kimsenæn burnu kanamayacak kimse
evinden ve yerinden sürülmiyecek, hapse atælmayacak, buna
raåmen herkes mücahid kesilecek de dört-beñ senede bir
sandæk bañæna gidip oy pusulasænæ sandæåa atacak ve
sandæktan çækæp Æslam’æn devletinin bañæna gelecek! Öyle mi?!.
Nerede bu bolluk! Bu Sünnetullah’a aykærædær!..
Allah gerçek mü’minleri sahte mü’minlerden ayærmadan ve
ortaya çækarmadan ve bir kæsæm ñehidler verdirmeden, adilleri
zalimlerden ayærmadan, mü’minleri arændærmadan, mücahidleri
ve sabredenleri ortaya koymadan Allah, kimseye ne yardæm
eder ne de devlet verir. Ælahî kanun bu, sünnet-i seniyye
bu!..
Tarihe baktæåæmæz zaman görürüz ki, fetihler hep tebliå ve
cihad yoluyla olmuñtur. Hicretten önce Mekke ve Medine’deki
müslümanlaræn Æslam’a kazanælmasæ, Mekke’nin fethi, Arab
yaræmadasænæn fethi, Türkler’in Æslam’æ kabulü ve nihayet
Æslam’æn, dünyanæn üç mühim kætasæna yayælmasæ hep tebliå
ve cihad yoluyla olmuñtur. Son örnek olarak göstereceåimiz
Æran’daki Æslam inkælabæ parti yoluyla ve oyla deåil, tebliå ve
cemaatleñme yoluyla olmuñtur.
Parti veya particilik yoluyla Æslam’æn hâkim olduåuna, tarihten
günümüze kadar tek misal vermek mümkün deåildir.
Malezya’da Malezya müslümanlaræ, parti yoluyla büyük bir
inkiñaf kaydettiler, her sahada varlæk gösterdiler. Æktidara
gelmelerine kælpayæ kaldæ. Seçime yakæn bir zamanda Æslam
düñmanlaræ demokratik oyunlardan birini oynadælar.
Müslümanlaræn iktidara gelme iñi suya düñtü. Zaten,
demokratik sistem ve ona dayanælarak kurulan partiler
sistemi, siyonizmin bir oyunu deåil midir?

-4-

Afganistan da bizim için yine ibret verici bir örnek deåil
midir? Müsbet partiler hatta Æslam partisi ismi altænda partiler
kurulduåu halde inkiñaf edemedi. Parti çalæñmalaræ da suya
düñtü. Ve nihayet tebliå ve cihad metoduna sarældælar ve
Allah’a ñükür büyük bir inkiñaf kaydedip, bir taraftan küfrün
belini kærarken bir taraftan da Æslam ve iman gücünü dünyaya
yeniden duyurdular ve tanættælar. Ñayet Afgan cephesinde
mücahidler arasænda zaman zaman çækan bazæ anlañmazlæklar
varsa, bu da vaktiyle kurulmuñ olan partilerin bæraktæåæ kötü
ve bölücü neticeleridir. Æñte, particilik o kadar muzir bir sistem
ki, Rus keferesinin karñæsænda ölüm-kalæm savañlaræ verilirken
bile kötü tesirini sürdürüyor, en azændan yekvücud hale
gelmelerine engel oluyor. Æñte parti bu!.. (Biz de Cezayir’i en
bariz örnek olarak verebiliriz. Parti yoluyla % 85’den fazla
oy aldæåæ halde alañaåæ ettiler!)
Demek oluyor ki, mârifet, muvaffakiyet ve akæbet oyda deåil,
zordadær. Esasen, Kur ’an’da ñu hakikat sæk sæk
hatærlatælmaktadær: „Akæbet müttakilerindir!“, yani takva
ehlinindir. Takva ise bir yahudi oyunu olan particiliåi takibde
deåil; Æslam’æn emrettiåi usul ve metodunu takib etmektedir.
Tebliå metoduna geçmeden önce, parti ile ilgili iki meseleye
de kæsaca temas edelim: Bunlardan biri Æslam’a göre, Æslam
anayasasæna göre parti kurulabilær mi? Bu mesele bir tartæñma
mevzuudur, münakañasæ yapælabilær. Ækinci mesele ise, Æslam,
daha açæåæ Kur’an iki çeñit partiden söz etmektedir. Bunlardan
biri „Hizbullah“ yani Allah partisi; diåeri de „Hizbüññeytan“
yani ñeytan partisi. Bu iki ifade hakkænda „Æslam’æn Temel
Hükümleri“ isimli kitabæmæzda oldukça geniñ mâlumat
verilmiñtir.
TEBLÆÅ YOLU:
Gaye Æslamî bir idare kurmaktær; Yol tebliå yoludur!
Tebliå yolu, Peygamber’in (s.a.v.) ve Onun sahabesinin
yoludur. Bu yol iIe neler tebliå edilecek? Bir kelime ile „Hakk“
tebliå edilecektir. Æslam’æn her meselesi haktær; Tevhid’i de
haktær, devleti de haktær, ibadeti de haktær, siyaseti de haktær.
Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimiz, peygamberlik görevine
Tevhid’le, yani Allah’æn birliåi inancænæ ilan etmekle ve tebliå
yoluyla iñe bañlamæñtær. Önce muhterem hanæmæna tebliå
etmiñ, sonra azadlæ kölesi Zeyd b. Haris’e ve bu arada daha
küçük yañta olan amcazadesi Hz. Ali’ye tebliå etmiñ ve hepsi
de iman ñerefiyle müñerref olarak bir Æslam cemaatinin ve
cemiyetleñmenin nüvesini ve temelini atmæñlardær. Sonra bu
cemaate Hz. Ebu Bekir gibi zevat iltihak ede ede cemaat
çoåalmæñ, tebliå ve telkin merkezi Hz. Erkam’æn evi olmuñtur.
Hz. Ömer’in bu cemaate katælmasæyla sayæ 40’a yükselmiñ,
bundan sonra tebliåat açæk açæk her tarafta yapælmaya
bañlamæñtær. Onüç senelik bir tebliå devri geçiren Hz.
Peygamber’in ve Onun ashabænæn bu esnada müñrikler
tarafændan görmedikleri eziyyet, çekmedikleri iñkence
kalmamæñtær. Bütün bu eza ve cefalara karñæ sabær ve tebliåle
cevap vermekten bañka kendilerine hiçbir suretle mukabil
harekette bulunmalaræna izin ve müsaade verilmemiñtir. Ve
nihayet (13) senelik çok mühim bir imtihan devresi
geçirdikten ve bañarælæ olduktan sonradær ki, Medine’ye hicret
etmelerine izin verildi. Ve bunu müteakib, Cenab-æ Mevlâ
Medine’de kendilerine Æslam’æn devletini verdi ve onlaræ bu
suretle mükâfatlandærdæ. Artæk müslümanlar devlet oldu.
Bizlerin de tebliå yoluyla devlete gitmemiz gerekmez
mi?
Dünyada her yerde ve her zaman davalara tebliå yoluyla
bañlanmæñtær. Önce birkaç kiñi bir araya gelmiñ, düñünmüñ,
karar vermiñ, sonra tebliåata bañlamæñlardær. Aynæ düñünceyi
paylañanlaræn yavañ yavañ sayælaræ artmæñ, sonunda bir güç
oluñmuñtur. Devlete nüfuz edecek veya devletle mücadele
edip onu düñürecek sayæya ve seviyyeye gelmiñler ve

düñürmüñlerdir. Hiç bir zaman bañlangæçta bir ordu veya bir
güç kendiliåinden mevcud olmamæñtær. Önceden daima
tebliåat yoluyla ilerlenmeye bañlanmæñtær. Zorbalar ve
zorbalæklar halka tanætælmæñ, bilgi verilmiñ ve bunlar halk
nezdinde mahkûm edilmiñlerdir. Ænsanlæåa bu gibi zorbalaræn,
baskæ rejimlerinin ve hürriyetsizliklerin gayr-i meñru olduklaræ
anlatælmæñtær ve böylece tebliåatæn tesir sahasæ yavañ yavañ
geniñlemiñ ve milletin bütün zümrelerini etki sahasæ altæna
almæñtær. Millet uyanmæñ, faal duruma geçmiñ ve neticeye
varmæñtær.
Ñimdi sizin ne bir ülkeniz var ne de bir ordunuz. Fakat
elinizde bunlardan daha geniñ ve daha kuvvetli bir ñeyiniz
var. O da tebliåattær; Tebliåat imkânlaræna sahipsiniz. Millete
Æslam’æn siyasî, iktisadî, hukukî meselelerini anlatacaksænæz;
Æslam’æn devletini anlatacaksænæz, Æslam’sæz devletin dinsiz
bir devlet olacaåænæ ve müslümanlara hayær getirmiyeceåini
anlatacaksænæz. Æslam’æn bütün emir ve yasaklarænæ hakkæyla
anlatacaksænæz, yegâne güzel ve âdil olduklarænæ
anlatacaksænæz. Dünyanæn da ahiretin de saadetinin bunlara
baålæ olduåunu anlatacaksænæz. Bugünkü dünyanæn içinde
bulunduåu buhran ve huzursuzluåun temelinde Æslam
devletinin olmayæñænæn, Æslam hukukunun dünya siyasetine
hâkim olmayæñænæn yattæåænæ anlatacaksænæz. Gerçek ve âdil
temellere dayanan Æslam devletinin temellerini atmak için
çalæñmak bütün müslümanlar için bañta gelen bir görev olma
hususunu anlatacaksænæz...
Æñte bütün bunlaræ anlatmak, tebliåatænæ yapmak ve talimat
vermek, aynæ düñüncede insanlar bulmaya ve bir tebliåat
dalgasæ meydana gelmeåe ve bir ictimaî hareketin doåmasæna
götürecektir. Ve zamanla uyanæk, ñuurlu, vazife duygusuna
sahip, cihad ruhuna malik dindar yæåænlar bir araya gelecek
ve bir Æslam devleti kurulacaktær.
Tebliåde iki önemli unsur vardær. Bunlardan biri hakkæ tavsiye,
ikincisi de sabræ tavsiyedir. Hakkæ tavsiye ne kadar önemli
ise sabræ tavsiye etmek de en azændan bir o kadar önemlidir.
Sabær; hakkæ tavsiye etmenin gücüdür, kuvvetidir, zærhædær,
kalkanædær, ordusudur, teselligâhædær.
O halde tebliå yoluyla giderken, acele etmemek,
sabærsæzlanmamak, hemen gayeye varacaåæm diye ümide
kapælmamak da ñarttær. Mücadelede mukavemet, hem de
sürekli mukavemet esastær. Hiçbir akæl sahibi, yapacaåæmæz
tebliåat ve telkinatæn hemence Æslam devletine gideceåini
sanmaz ve sanamaz. Özellikle dünyanæn mevcut sartlaræ
karñæsænda bir Æslam idaresi kurmak için sabærlæ ve sürekli
faaliyete ihtiyaç vardær. Yeryüzünde akællæ kiñiler, yüz yæl sonra
gelecek insanlaræn kuracaklaræ tesislere ve sistemlere temel
olacak adæmlar atmakta, fikirler ileri sürmekte tereddüt
etmemiñlerdir. Devrin halifesi, ceviz fidanæ diken bir ihtiyara
ñöyle demiñti: „Æhtiyar! Elli yæl sonra ve sen ölmüñ iken meyve
versin diye ceviz dikiyorsun?!.“ Æhtiyar ise ñu cevabæ vermiñti:
„Bizden öncekiler dikti biz yedik; biz de dikiyoruz ki bañkalaræ
yesin!..“
Gelecek nesiller için sonuç verecek olsalar da faaliyetimiz
sürdürülmelidir. Büyük insanlar hiç bir zaman ye’se
kapælmazlar; onlaræn geniñ düñünce alanlaræ vardær. Ve zaman
olur ki, bilfiil zindanlara atælærlar, esaret altænda yañarlar da,
kurtulup kurtulamæyacaklaræ mâlum olmasa bile endiñe
etmezler ve ye’se düñmezler, davadan asla vazgeçmezler.
Hedefe ulañmak için hangi ñartlar altænda olurlarsa olsunlar,
çareler düñünür, yöntemler, planlar ve hazærlæklar yaparlar.
Bu planlaræ ñahsen ve bilfiil gerçekleñtiremezseler bile, aradan
isterse yüzlerce sene geçsin, inandæklaræ davanæn hak
olduåuna göre, bañkalaræ bu yolu izler ve gerçekleñtirir,
kendileri de ondan manevî pay alærlar. Tarihte büyük
inkælablardan pek çoåu böyle gerçekleñmiñtir. Tebliå yoluyla
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devlete gitmenin bir avantajæ daha var. O da ñu:
Parti iktidarlaræ milletleri saadete deåil, felakete; huzura deåil,
anarñiye; terakkiye deåil, iflasa doåru götürdüklerinden halkæn
nazarænda her gün geçtikçe yæpranmakta, ñikâyetler
çoåalmaktadær. Parti iktidarlarænæn dertlerine deva
olmæyacaklarænæ gören ve anlayan milletler bañka kurtuluñ
yollaræ arayacaklardær. Æñte, sizler tam bu særalarda Æslam
devletini, gereåi gibi anlatærsanæz, raåbet bulacak, kabul
göreceksiniz. Arkanæzda ve etrafænæzda kitleler meydana
gelecek ve bu suretle biiznillah devletinizi kuracaksænæz.
Bir bañka avantajæ daha var. O da hicrî yüzyælæn bañænda
bulunuñumuz:
Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in buyurduåu vechiyle her
yüzyælæn bañænda bir müceddid gelecek, bir yenilik getirecektir.
Neyi yeniliyecek? Dini mi? Hayær! Din zaten her zaman
yenidir. Müslümanlaræn dine baålælæåænæ, müslümanlaræn,
müslümanlaræn cihada baålælæåænæ yeniliyecek, ñehid olma añk
ve ñevklerini, bañaræya ulañmaya, zaferler kazanmaya ait
olan ümit ve heyecanlarænæ yeniliyecektir. Bu da kapalæ ve
gizli çalæñma yolu olan parti yoluyla deåil, Peygamber ve
sahabenin takib ettikleri tebliå ve cihad yoluyla olacak deåil
mi?
Avrupa’da cami cemaatlerimiz hissedilir derecede
çoåalmæñtær. Buna sebep de 12 Eylül’den sonra parti
zihniyetinin ve siyasî taassubun zaafa uåramasæ ve hæzænæ
kaybetmesidir.
TEBLÆÅ VE CÆHAD METODUNUN ÑARTLARI
a) Kuruluñun ñekli ve görevleri:
1- Siyaset diyanetin emrinde olacak;
2- Riyaset makamænda, diåer ñartlaræ haiz olmanæn yanænda
müctehid olan veya mevcudlar içerisinde ilim babænda en
ileride olan biri olacak;
3- Cemaat inkælabî bir ruha sahip olacak; bunun için de
Mekteb-i Æbrahim’de eåitilecek;
4- Cemaat, ñehadet ruhuna sahip, aynæ zamanda añk ve
ñevk içinde olup ölümden korkmaz seviyyeye getirilecek;
5- Hedefe gitmede sadece „Særat-i Müstakim“ takib
edilecek;
6- Ne pahasæna olursa olsun, taviz verilmiyecek;
7- Hedef ve gaye gayet açæk ve net bir ñekilde söylenecek
ve ilan edilecek;
8- Bu yoldaki her türlü eza ve iñkenceyi göze alacak, hücum
ve saldærælara sadece ve sadece sabær ve ayetlerle cevap
verecek. (Silaha sarælma yok; zor kullanma yok. Çünkü, o
zaman bir iç savañ meydana gelir de tebliå etme imkân ve
færsatæ kalmaz, sünnet-i seniyye’ye aykæræ olur. Silaha sarælma,
ancak Medine devri bañladæktan sonra veya onun arefesinde
olur. Yani mü’min mücahidler o kadar çoåalmæñ ki, siIaha
sarældæklaræ takdirde bañaræ artæk yüzde yüzdür.)
9- Sadece taåutî düzeni hedef alæp o bombarduman
edilecek;
10- Cemaat ve millet daima teñvik, taltif, takdir ve tebrik
edilecek ve bu suretle maneviyatlaræ yüksek tutulacak;
11- Gayeye ulañma iñini sadece ve sadece Allahü
Azimüñsan’a bærakacaktær.
b) Tebliåcilerde bulunmasæ gerekenler:
1- Tebliåciler emin kiñiler olacak;
2- Æslam’æ önce kendileri yañæyacaklar, yani takva ehli
olacaklar;
3- Söyliyeceklerini bilerek söyliyecekler;
4- Æhlaslæ olup ævaz ve garezden uzak olacaklar;
5- Parti siyaset ve zihniyetinden uzak olduklarænæ her
halükârda ortaya koyacaklar;
6- Gayelerinin sadece ve sadece hak ræzasæ olduåunu ve
mesuliyetten kurtulmak istediklerini ortaya koyacaklar;

7- Taviz verme yoluna asla gitmiyecekler, Æslam’æn
çizgisinden milim ñañmæyacaklar; yeri geldiåinde kærælacak
ve fakat eåilmiyeceklerdir.
c) Ælk söyliyeceklerimiz:
1- Æslam Dini bir bütündür; parçalanamaz;
2- Devlet de Æslam dininin bölünmez bir parçasædær;
3- Dinden devleti ayærmak demek, hem dini hem de devleti
idam etmek demektir;
4- Devleti dinden ayæranlar da onlara destek olanlar da ñirke
sapmæñ ve kâfir olmuñlardær. Böylelerin bundan derhal
vazgeçmeleri ve tevbe edip imana gelmeleri lazæmdær;
5- Bütün anarñinin ve huzursuzluåun kaynaåæ, Æslam’æn
devlet olmayæñædær;
6- Æslamî bir devlet kurmak için, ciddi bir gayret göstermek
her müslümanæn görevidir ve bu görev farz hükmündedir;
7- Siyasetten maksadæmæz, parti siyaseti deåil, Æslam’æn
kendisine mahsus bir siyasettir;
8- Bunlar birer tebliådir; Æslam’æn tebliåidir. Makam ve
mevkileri ne olursa olsun, bunlaræ herkese, her yerde ve her
zaman sözle, yazæ ile, ñæarla, kasetle, duvarlara yazmakla...
tebliå edeceksiniz.
d) Çok iyi bilecek:
1- Tebliåci çok iyi bilecek ve inanacak ki, tebliå yolu
dikenlidir, saåænda solunda eñkiya çeteleri vardær. Dolayæsæyle
ter vardær, gözyañæ vardær, kan vardær;
2- Tebliå yolunda açæklæk vardær, cesaret vardær, salabet vardær,
bereket vardær;
3- Tebliå yolunda Allah’æn yardæmæ vardær, zafer vardær;
4- Ve nihayet, tebliå yolunda iki güzelliåin biri vardær: Ñehid
olma, gazi olma.
Ve netice:
Her müslüman, devlet mevzuunda çok mühim bir
sorumluluåun altændadær. Makam ve mevkii ne olursa
olsun, kimse kimseyi bu sorumluluktan kurtaramaz.
Binaenaleyh, bu mesele ile çok yakændan ilgilenmek herkes
için lazæmdær. Ya yanlæñ veya hatalæ bir adæm atælærsa! Bunun
vebalinden hiç birimiz kurtulamayæz ve kurtaramayæz. Buna
binaen, ortada iki yol var. Soåukkanlælækla ve ihlasla bu iki
yol arasænda bir mukayese yapmak ve yukaræda maddeler
halinde særalanan itiraz ve suallerin cevaplarænæ, mümkünse
hazærlamak ve bunu bir rapora baålayæp fetva mahiyyetinde
bir sonuca vardærmak ñarttær. Aksi takdirde bu ve benzeri soru
ve itirazlarla mutlaka karñæ karñæya kalacaksænæz. Cevap
veremezseniz, yaræ yolda kalærsænæz.
Bu itibarla, bunlaræ görmemezlikten ve duymamazlæktan
gelemeyiz, adam sen de deyip geçemeyiz.
Tebliå ve Ærñad Bañkanlæåæ gibi aåær bir mesuliyyet tañæyan
ve ayræca Fetva Heyeti Bañkanlæåæ’næ da deruhte etmiñ
bulunduåumdan bunlaræ gündeme getirme mecburiyetinde
olduåumuz bilinmelidir.
Hakikatæ aramak bizden, bulmayæ nasib etmek Cenab-æ
Hakk’tandær!

Cemaleddin Hocaoålu (Kaplan)
Tebliå ve Ærñad Bañkanæ
23.02.1983
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