Cemaleddin Hocaoålu (Kaplan):

ÆÑTE MEYDAN
Kardeñlerim!
Gaye hakkæn hâkim olmasædær (bu arada Kur’an’æn
anayasa, Æslam’æn devlet olmasædær). Bu uåurda çalæñma
her müslümana farzdær. O halde herñeyden önce, hakkæn
tesbiti gelir; çünkü, Türkiye’de ve burada kuruluñlaræn
sayæsæ elliyi añkæn! Hakk dava, hak metod, bunlardan
ancak birinde olabilir. Her dava adamæna düñen, önce
hakkæn nerede olduåunu bulmak ve onda karar kælmaktær.
„Yeni Neslin Görevi“ bañlæåænæ tañæyan bildirilerimiz,
hakkæn tesbitini hedef almæñtær. O bildirinin tekrar tekrar
okunmasæ gerekmektedir. Zira hakkæ bulmadan birliåi
saålamak mümkün deåildir. Kur’an ñöyle der: „(De ki)
Æñte bu, benim doåru yolumdur. Ona uyun! Ayræ ayræ
yollara tabi olmayæn; sonra sizi O’nun yolundan ayærær
(da bir araya gelip birliåi saålayamazsænæz).“ (En’am,
153)
Hakk denince:
Hakk dava (Æslam’æn devlet olmasæ),
Hakk Metod (davaya giden yol ve vesile).
Aklî bir tasnif:
Bu mevzuda aklî bir tasnif yapacak olursak, dört kæsæm
çækar:
1- Dava da hak metod da,
2- Dava da batil metod da,
3- Dava hak, metod batæl,
4- Dava batæl, metod hak.
Birincinin misali: Peygamber davasæ ve Peygamber
metodudur. Ækisi de haktær, vahye dayanær ve yüzde yüz
doårudur. Biz de, iñte bu yolu seçmis bulunuyoruz.
Parolamæz; „Kaynaåæmæz Kur ’an, örneåimiz
Peygamber“dir. Binaenaleyh, yolun doåruluåunda da
ve bizim bu yolu takip ettiåimizde de en ufak bir
ñüphemiz yoktur. Altænæ çizerek söylüyorum:
Kuruluñumuzun takip ettiåi ve tatbik ettiåi yol ve metod,
yüzde yüz doårudur ve kesindir. Çünkü, davanæn da
metodun da hak olmasæ, vahye dayanmasæ ve katiyyet
ifade etmesi ñarttær ve esastær ve aynæ zamanda bu, bir
iman meselesidir. Kur’an ñöyle der: „Onlaræn çoåu
ancak zanna uyar. Ñu bir gerçektir ki, zan haktan
hiçbir ñeyi saålamaz.“ (Yunus, 36)
Ñu da bir gerçektir ki, metod da dava kadar önemlidir.
Siz yanlæñ bir yola girerseniz, hedefe ulañamazsænæz,
emekleriniz boña çækmanæn yanænda hesabænæ da
veremezsiniz. O halde davayæ seçerken gösterdiåiniz
dikkat ve itinayæ metodda da göstermelisiniz. Körü
körüne deåil; bilerek, delil ve kaynaåæna inanarak takib
ve tatbik edeceksiniz. Kur’an ñöyle der: „De ki: Bu,
benim yolumdur. Ben ve bana tabi olanlar (körü
körüne deåil) bir basiret üzere Allah’a davet ederim;
ben de ve bena uyanlar da. Ve Allah’æ tenzih ederiz,
ben müñriklerden deåilim.“ (Yusuf, 108) Ve yine biliyor
ve inanæyoruz ki, bu metodun dæñænda kalan metodlarda
en azændan ñirk ñaibesi vardær:
Ækinciye misal: Demirel’in ve benzeri particilerin davasæ

ve metodudur. Ækisi de batæl.
Üçüncüye misal Refah Partisi’dir. Dava hak, metod
batældær.
Dördüncüye tatbikatta misal bulmak herhalde mümkün
deåil.
Ölçü ve kæstas:
Ölçü ve kæstas birincisidir. Yani dava da hak metod da
hak. Yukaræda söylediåimiz gibi, biz bu yolu takip
etmekteyiz. Ölçümüz budur; ñahæs ve ñahsiyetler
deåildir. Hz. Ali ñöyle der: „Kiñileri hak ile tanæ! Yoksa
hakkæ kiñilerle tanæma!“ Yani; hakkæn ölçüsü kiñiler deåildir
ama, kiñilerin, kiñi olmanæn ölçüsü haktær. Cemaat olmayæ
târif yolunda da Hz. Ali (r.a.) ñöyle der: „Cemaat, hak
ehlinin bir araya gelmesidir. Vallahi iñte cemaat
budur. Sayælaræ az da olsa! Tefrika ise, batæl ehlinin
bir araya gelmesidir. Sayælaræ çok da olsa!“ Hz. Muaz
b. Cebel de ñöyle der: „Cemaat, hakka uygun olan
ñeydlr. Tek bañæna olsan da!“
Bu arada ñunu da bilmek gerekir ki, her mevzuda
„Hakk“ bir tanedir. Kur’an ñöyle der: „Hakkæn ötesinde
delaletten (batældan) bañka na vardær. Peki, nasæl
hâlâ çevriliyorsunuz?“ (Yunus, 32)
Dava ve metod hakikatæna üçüncü bir kayæt ilave etmek
ñarttær ki, o da ne pahasæna olursa olsun, ufak da olsa
tavize yer vermemek. Zira Æslam, taviz kapæsænæ
kapamæñtær, hem de öylesine! Kur’an ñöyle der: „Onlar
nerde ise, sana vahyettiåimizden bañkasænæ bize
karñæ düzüp uydurman için seni fitneye
düñüreceklerdi; o zaman da seni dost
edineceklerdi. Eåer bir seni saålam-lañtærmasaydæk,
andolsun, sen onlara az birñey (de olsa taviz) verme
eåilimi gösterecektin. Bu durumda biz sana,
hayatæn da kat kat, ölümün de kat kat (azabæn
acæsænæ) taddærærdæk; sonra bize karñæ bir yardæmcæ
bulamazdæn.“ (Æsra, 73-74 ve 75)
Demek oluyor ki; dava, Kur’an’æn devlet olmasæ; metod
ise Peygamber metodu, üçüncüsü de icraatta taviz yok!..
Bu ölçüye göre, haklæyæ, haksæzæ seçmek artæk
kolaylañmæñtær. Zira öyle bir kuruluñ düñünün ki, davasæ
da metodu da hak deåildir veya davasæ hak ise de
metodu hak deåildir veyahut davasæ da metodu da hak
ise de taviz veriyor. Æñte bütün bunlarla çalæñmak, ne
ñekilde olursa olsun haramdær. Vahdete mani, tefrikaya
badidir. Kur’an Ali Æmran Suresi´nin 103. ayetinde
ittihadæn farz, tefrikanæn haram olduåunu ifade
etmektedir.
Açæk oturum:
Burada bir mesele kalæyor ki, o da sayælaræ elliye varan
ve her biri de hak iddia eden kuruluñlar arasændan haklæ
olanæ tesbit ve onu efkâr-æ umumiyyeye takdim etme
meselesi! Ama bu nasæl olacak! Bunun da kolayæ var:
Açæk oturum! Mâlum: Açæk oturum iki çeñittir. Biri kapalæ
yerlerde ve salonlarda, diåeri de basæn ve yayænla. Biz,
iki sebepten dolayæ ikinciyi tercih ediyoruz:

-1-

a) Günümüzde tarafsæz ve ehil bir hakem heyeti
bulmanæn zorluåu hatta imkânsæzlæåæ,
b) Bu tip açæk oturumlar, ancak sænærlæ ve mahdut kiñilere
hitab eder. Halbuki mesele, bütün müslümanlaræ, Æslam
âlemini hatta bütün insanlæåæ ve hatta gelecek nesilleri
ilgilendirmektedir. Bu da ancak basæn ve yayæn yoluyla
mümkündür. Taraflar arasænda bu yolla yazæñmalar
birbirini takibeder, „Musademeyi efkârdan barika-i
hakikatlar doåar“ fehvasænca, hakkæ öårenme
sorumluluåunu tañæyanlaræn hakemliåi önünde haklæhaksæz ortaya çækar.
Æñte biz; bütün bu prensiplerden ve deåer ölçülerinden

köpeklere ve eñeklere benzetmektedir.
Mesela, „Biz partici deåiliz“ dedikleri halde, geçen
seçimde belediye reis adaylaræyla pazarlæåa oturanlaræn,
partici ve tavizci yazarlaræ yazæ kadrolaræna alæp boy boy
fotoåraflarænæ gazetelerine koyup müslümanlara takdim
edenlerin, T.C.’nin putunun nazareti altænda kolej
açanlaræn ve nihayet Mustafa Kemal putunu saygæ
mevkiine koyup albüm bastæranlaræn tenkit ve tahlilini
yapmaktayæz ve bundan böyle de yapacaåæz. Zira bizde,
„Ya Hep,,Ya Hiç!“ bañlæåænæ tañæyan yazæmæzda da
görüleceåi üzere, dava yolunda ve taviz verme babænda
müsamahamæz yoktur, hoñgörürlüåümüz yoktur,
iñbirliåimiz yoktur, hakkæ batæla karæñtærmamæz
yoktur ve olamaz da! Ümmetin maslahatænæn
bu tip davranæñlarda olduåuna da
inanmamaktayæz. Taviz vermede maslahat
olmaz mefsedet olur. Genel ve özel yazæ ve
davetlerimizle herkesi birliåe çaåærmæñæzdær.
Hususiyle kimliåimizi gösteren „Tüm Æslamî
Kuruluñlara Tebliå“ bañlæåænæ tañæyan
bældirimizle isim de vererek, fert ve cemaat
olarak tüm kuruluñlaræ tebliå metoduna, yani
Peygamberî bir metoda davet etmiñizdir ve
etmekteyiz. Birliåe olan bu daveti tekrar
ediyor ve bütün kuruluñlara diyoruz ki: „Ya
bizi tenkit edin, ya da gelip teslim olun!..“
Yoksa
vebaldesiniz
ve
haram
iñlemektesiniz...
Æbret almamæz gereken bir hadise gözler
önünde: Afganistan cihadæ! Yedi grup
olduklaræ için bir araya gelemiyor ve Æslam devletini bir
türlü kuramæyorlar?!. Ya siz ellinin üstündeki grupla
nereye varabilirsiniz? O halde „Elliyi bire irca’’ etmeye
mecbursunuz!..
Teñkilat mensuplaræmæz, bizim de tavsiyelerimizle,
metodu, bize çok yakæn olduåu söylenebilen kiñi ve
kuruluñlara mektup yazarak ve bizzat temas kurarak
demiñlerdir ki:
„Bizi, hareket olarak, tasvib ediyor musunuz, etmiyor
musunuz? Ediyorsanæz, buyurun gelin, müñterek
çalæñalæm; ñayet etmiyorsanæz etmediåinizin sebebini
yazæn, gazete ve dergilerde neñredin! Neñredin ki
yanlæñlaræmæzæ biz de bilelim, herkes de bilsin ve neticede
bu hareket daåælæp gitsin, biz de vebalden kurtulalæm.
Ve ñayet ne sizi eleñtiriyoruz ve ne de geliyoruz derseniz,
o zaman bizim de sizlere söyleyecek sözümüz var: O
da, artæk bize neñriyatænæzæ göndermeyin!.. Çünkü siz
samimi deåilsiniz!..
Müsaade edin de teñkilat mensubu kardeñlerimiz, bu
kadarænæ da artæk söylesinler!

Æñte meydan! Hak meydanæ, Ñeriat meydanæ!
Buyurun; kaynaåænæzæ da fetvanæzæ da getirip
ortaya koyun; dava, metod ve tavizsiz olma
yönünden eleñtirin! Yalanæmæzæ, yanlæñæmæzæ,
hatamæzæ ortaya koyun!.. Æñte hodri meydan;
dibde köñede deåil, mektuplarla da deåil,
haklæ olanlar haklæ olduklarænæ gazete
sütünlarænda ortaya koysunlar ve benzeri
kuruluñlaræ eleñtirsinler. Eleñtirsinler de altta
kalanæn canæ çæksæn! Bu hak davasædær! Çocuk
oyuncaåæ deåil!..
hareket ediyor, kuruluñlaræ da neñriyatlarænæ da
müesseselerini de tenkid ediyor ve diyoruz ki:
Æñte meydan! Hakk meydanæ, Ñeriat meydanæ! Buyurun;
kaynaåænæzæ da fetvanæzæ da getirip ortaya koyun; dava,
metod ve tavizsiz olma yönünden eleñtirin! Yalanæmæzæ,
yanlæñæmæzæ, hatamæzæ ortaya koyun!.. Æñte hodri meydan;
dibde köñede deåil, mektuplarla da deåil, haklæ olanlar
haklæ olduklarænæ gazete sütünlarænda ortaya koysunlar
ve benzeri kuruluñlaræ eleñtirsinler. Eleñtirsinler de altta
kalanæn canæ çæksæn! Bu hak davasædær! Çocuk oyuncaåæ
deåil!..
Ñurasæ da bilinmeli ki, bir kuruluñ yanlæñ olursa, „Yanlæñæ
destekleme de yanlæñtær!“ kaidesince, artæk onun
herñeyi yanlæñtær; neñriyatæ da mektep ve medreseleri
de vakæf ve yurtlaræ da yanlæñtær. Ve zaten batællar, bu
müesseseleriyle halka ñirin görünür, batæl yolda
olduklarænæ kamufle ederler.
„Batæl Sistemler ve Hocalar“ bañlæåænæ tañæyan
beyannamemizde de anlattæåæmæz gibi, böyle
kuruluñlarda imamlæk yapan hocalaræn arkalarænda kælænan
namazlar en azændan kerahatlidir, demiñtik.
Evet biz sertiz ve çataræz:
Bazælaræ bize sert diyor, „ötekine-berikine çattæåæmæzæ“
söylüyorlar. Biz; yazælaræmæzla ve konuñmalaræmæzla
çatmæñ isek, genelde ñahæslara, ñahsiyetlere deåil; yanlæñ
sistemlere, yanlæñ metodlara, taviz vermelere çatmæñæzdær.
Ama, yerine göre de yumuñak iniñler yapmæñæzdær. Ækisi
de güzeldir, Kur ’an üslubudur. Kur ’an, Firavun’a
gönderilen Hz. Musa ile kardeñi Hz. Harun’a yumuñak
davranmalarænæ tavsiye ederken mezkûr bildiride de
kaydettiåimiz gibi, ilmiyle amel etmeyip de küfre yaranan
ve Ñeriat’æ kaldæranlara hayær dua eden hocalaræ da
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