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TEBLÆÅCÆ KARDEÑLERÆMÆZE
MÜHÆM BÆR T
AVSÆYE
TA
Tebliå yapma en ñerefli vazifelerden biridir. Zira bu,
peygamberlerin vazifesidir ve onlaræn hizmetlerini
devam ettirmektir. Yalnæz tebliå etmenin ñartlaræ
vardær ve bu ñartlara riayet edildiåi takdirde sevap
olur; aksi halde günah olur. Kur’an ñöyle der:
„Rabb’inin yoluna hikmetle, mevize-i hasene ile
davet et ve onlarla en güzel mücadele ile
mücadele et. Zira senin Rabb’in, yolundan
sapanlaræ en iyi bilendir ve hidayeti kabul
edenleri de en iyi bilendir.“ (Nahl, 125)
Æñte bu ayet-i celile’de tebliå ve davet etmenin
ñartlaræ zikredilmektedir. Üç ñey: Hikmet, mevize-i
hasene ve mücadele-i hasene! Bunlaræ maddesiyle
ve manasiyle ve etraflæ bir ñekilde bilmeyenler tebliå
ve davet yapamazlar; aåzæna-gözüne bulañtærærlar ve
kañ yapæyorum derken göz çækarærlar ve dolayæsæyla
sevap yerine günah kazanmæñ olurlar. Tebliåci
kardeñlerimizin böyle bir duruma düñmemeleri için
onlara tavsiyelerimiz var:
1- Tebliå vasætalarænæ daåætacaklar ve orada iñlerinin
bittiåine inanacaklardær.
2- Tartæñmaya asla girmeyeceklerdir. Æslam’da
münakaña (tartæñma) yoktur; münazara vardær.
Münazaranæn ilmini yapmamæñ olanlar da münazara
yapamazlar. Yine aåzæna-gözüne bulañtærærlar ve
günaha girerler.
3- Yegâne selametli yol ñudur: Tebliå ve davet
vasætalarænæ insanæmæzæn eline verecek, evine
götürecek ve orada iñinin bittiåine inanacaktær. Ñayet
karñæ taraftan bir sual sorulursa veya bir itiraz vaki
olursa, „Ben bilemem; ne cevap vermeye gücüm
yeter ve ne de tartæñmaya girmeye! Ben bu tebliå
malzemelerini sana ulañtærmakla vazifemi
yaptæm! Eåer senin soracaåæn bir ñey varsa veya
itiraz edeceåin bir nokta varsa, kalemi eline alær,
cevaplandærær, itirazænæ yapar ve bir gazetede
veya bir dergide neñredersiniz. Ñayet buna
gücünüz yetmiyorsa, hocalarænæza veya
ñeyhlerinize götürür onlaræn cevap yazmalarænæ
kendilerinden istersiniz ve bu yolda onlaræ
sækæñtærærsænæz!..“
4- Hele hele ñirk fetvasæ mevzuunda çok dikkatli
olmalæsænæz. Evet ben mesul bir ñahæs olarak ve
cemaatæn önünde bulunarak yazæyor ve
neñrediyorum ve diyorum ki; Üç kiñi müñrik
olmuñtur:
a) Parlementerlerin, yani milletvekillerinin tümü

müñrik olmuñtur. Neden? Ñirk meclisine girip
taåut olduklarændan;
b) Bunlaræ sandæk bañæna gidip oylaræyla,
mallaræyla destekliyenler; taåutlaræ
desteklediklerinden;
c) Bunlar hakkænda verilen fetvayæ kabul
etmiyenler; Æslam’æn verdiåi hükme ters
düñtükleri için!..
Ve yine tebliåci kardeñlerime tekrar söylüyor ve
diyorum ki; bilhassa ñirk fetvasænæ ihtiva eden
bildirileri daåættæåænæz zaman, karñænæza çækæp, „Vay
siz bize müñrik diyorsunuz; bizim yanænæzda ne
iñiniz var? Türkiye’de müslüman bærakmadænæz;
hepsini müñrik yaptænæz!..“ gibi sözlerle karñænæza
çækanlar olursa onlara da asla cevap vermeyin ve
deyin ki:
„Biz, müñrik oldunuz demiyoruz; Cemaleddin
Hoca diyor, onun kaleme aldæåæ bildiriler, beyyineler
diyor, kaynaklar diyor, ayetler ve hadisler diyor!..
Bize kæzmayæn! Elçiye zeval yoktur kabilinden bu
tebliå vasætalarænæ sizin önünüze kadar getirdik! Size
düñen kalemi elinize alæp yazmak veya hocalarænæza
götürüp yazdærmak ve bu cevaplaræ gazete
sütunlarænda neñretmektir!..“ diyeceksiniz ve iñi
orada bitireceksiniz ve bu arada bir ñeye daha
dikkat edeceksiniz: „Kimsenin yüzüne karñæ veya
isminden bahsederek sen müñriksin ve o
müñriktir!..“ demeyin! Derseniz ne olur? Æñte o
zaman cebelleñme bañlar; sen ona, o sana cevap
verir, saatler ilerler, iñin tadæ-tuzu kalmaz ve hiçbir
neticeye varmadan daåælær gidersiniz ve neticede
böyle bir hareketin zararæ teñkilata olur, davaya olur;
ne Allah razæ olur ve ne de Peygamber!..
Bu bir talimattær, cemaata okunacaktær!
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