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YANLIÑ YORUMLAR VE CEV
APLAR
CEVAPLAR
Her gün ve her devir kendine göre bazæ dalgalanma ve
çalkalanmalar meydana getirir. Arkasændan da yorumlar bañlar.
Kimi nalæna, kimi mæhæna vurur; kimi yerinde, kimi yersiz olur.
Æçinde bulunduåumuz günlerde bundan âzâde olamamæñtær;
bazæ dalgalanmalara ñahit olmuñtur; misli çok az görülen bir tebliå
neñriyatæ olmuñtur. Kæsa zamanda dünyanæn bir kæsmæ bundan
haberdar olmuñtur. Lehte yorumlar olduåu gibi aleyhte de
yorumlar olmuñtur. Bu arada færsatçælar da devreye girmiñ, færsat
bu færsattær deyip içlerindekileri dökmüñlerdir.
Bunlardan birkaçæna iñaret edelim:
1- Zamansæzdær: Yani diyorlar ki: „Bu derece açæk tebliåata
bañlamanæn zamanæ gelmemiñtir. Zamansæzdær; Önce kadro
hazærlamak lazæmdæ. Güçlü-kuvvetli olmadan açæk tebliå
yapælmamalæ idi...
Ñimdi kendilerine soralæm: Açæk tebliå yapmanæn zamanæ
hangisidir veya o zamana kaç sene var? Lütfen söyleyin de o
zamanæ bekliyelim! Beñ sene mi?.. 30 sene mi?.. „Erken çækældæ,
henüz zamanæ gelmedi...“ diyenlere soruyorum; Allah ræzasæ için
o zamanæ rakam olarak söyleyin, rakam verin, yuvarlak
konuñmayæn! Açæk bildirin ki herkes ümidle o zamanæ beklesin de
bir yanlæñlæk yapmasæn acele etmesin!..
Ama, malesef 1950-60’lardan beri hep bu söylenir durur da
birisi çækæp „Ñu kadar kaldæ, bu kadar kaldæ“ dememiñtir, hep
oyalama ve uyutma politikasæ takip etmiñlerdir. Nesiller ölüp gitti
de bizim efendilerin hâlâ zamanæ gelmedi. Bu gidiñle daha çok
beklerler ve bekliyeceåe benziyorlar, kæyamet sabahæna kadar
bekliyeceklerdir.
Bekliye dursunlar! Ama, „færsat bu færsattær deyip“ færsat
kaçærmayanlara bari çamur atmasænlar, sudan bahaneler uydurup
yapælan tebliå hareketini karalamasænlar, Allah’tan korksunlar!
Kadro yetiñecekmiñ:
Korkaklæklarænæ örtbas etmek için bazæ efendiler de derler ki;
„kadro yetiñtirelim, ondan sonra harekete geçelim!..“
Bu beyler de düñünmek istemezler ki; kadro hareketin içinden
çækacaktær. Denize girmeden yüzme öårenilmez. Harekete
katælmadan, çilesini çekmeden eleman yetiñmez. Günümüzün
muhtaç olduåu insan, særadan bir müslüman deåil, mücahid bir
müslümandær, inkilapcæ ruha sahip bir müslümandær; can
korkusunu, mal sevgisini gönlünden çækarmæs, atmæñ bir
müslümandær. Æñte böyle müslümana ihtiyaç vardær. Bugün bu da
dediåimiz gibi ancak hareketin içinden çile çeke çeke yetiñir.
Bañka yerde bañka ñekilde yetiñmez.
Nitekim Hz. Ebu Bekir’ler, Ömer’ler, Ali’ler, Mus’ab’lar, Ammar’lar
özel ñekilde deåil, tebliå hareketinin içinde yetiñtiler. Aslænda tebliå
hareketi bir mektep, bir medresedir. Æñte buralarda yetiñecektir,
istediåiniz kadro.
Demek oluyor ki, sünnet-i seniyye de zamanelerin,
kadrocularæn dediåine uymamaktadær. Nitekim Hz. Peygamber
(s.a.v.) ne „zaman“ dedi, ne de „özel kadro“ yetiñtirdi.
2- Kuruluñlara zarar verir:
Yapælan tebliå hareketini ñu ñekilde deåerlendirenler de
olmuñtur:
„Efendim! Yapælan açæk tebliå, istikbalin mücahidlerinin falan
veya filan yerlerden atælmasæna veya Kur’an kurslarænæn
kapatælmasæna veyahut bazæ hocalaræn görevlerinden alænmasæna,
hapse atælmasæna sebep oldu...“ Bunlar bu sözleriyle tebliå
hareketini gözden düñürmeye çalæsmaktadærlar.
Kendilerine cevabæmæz ñudur ki;
a) Önce ñunu tesbit etmek lazæm: Bu tebliå hareketinden sonra,
kaç kiñi rakam olarak nereden ve ne zaman atælmæñ, kaç Kur’an
kursu nerede ve ne zaman kapatælmæñ, kaç kiñi isim olarak ne
zaman ve nerede hapsedilmiñtir.
Bu gibi haberleri getirenlere veya böyle sözler söyleyenlere
önce yer, zaman, sayæ, ñahæs olarak söylemelerini kendilerinden
isteyeceksiniz, ondan sonra dinleyeceksiniz. Yoksa çok ñeyler
söylenir; dilde kemik yoktur, çok ñey söyler. Hele adam karalamak
isterse; çok ñeyler söyleyebilir.
b) Farzedelim ki söyledikleri doårudur. Yani bizim neñriyatæmæz,
söylediklerinin bir kæsmæna sebep olmuñtur. Sebep oluyor diye
Æslam’æn hakikatleri söylenmesin mi? Æslam tebliå edilmesin mi?
Æslam’æn devleti günün tebliå vasætalaræyla anlatælrnasæn mæ?

Peygamber öyle mi yaptæ? „Ben açæk açæk tebliå edersem benim
etrafæmdakilere bir zarar gelir, döverler, söverler...“ mi dedi?
Nitekim Bilal-i Habeñi’ler yerlerde süründürülmedi mi? Yasir ailesi
dövüle dövüle ñehid edilmedi mi?..
Allah’æn Resulü, neticenin buna varacaåænæ kestirememiñ mi
idi? Elbette biliyordu; ne zaman bir tebliå hareketi olursa, toplu
iñkence bañlæyacaåænæ, çok iyi biliyordu. Fakat Peygamber (s.a.v.)
açæk tebliåden geri durmadæ, devam etti.
Ñimdi bizim efendiler, Peygamber’den daha mæ iyi biliyorlar ki,
bir takæm ñeyleri bahane ederek tebliå hareketini suçlamaya
kalkæyorlar? Tebliå hareketi yüzünden elbette adamlar da atælær,
kurslar da kapatælær, hocalar da görevinden alænærlar... Bunlar tebliå
hayatænda olaåandær.
Nitekim bizim de bañæmæza gelmiñtir bunlar. Vazifeden mi
atælmadæk? Kur’an kursumuz mu kapanmadæ? Vatandañlæktan mæ
çækarælmadæk? Malæmæza-mülkümüze mi el konmadæ? Bunlaræn
hepsi oldu! Biz bunlaræ bir bir göze almæñtæk! Sünnetullah bu idi.
Kur’an ñöyle der: „Yoksa siz, sizden önce geçenlerin durumu
bañænæza gelmeden cennete gireceåinizi mi sandænæz? Onlara
öyle yoksulluk ve sækæntæ dokunmuñtu, öyle sarsælmæñlardæ ki,
nihayet Peygamber ve onunla birlikte inananlar: „Allah’æn
yardæmæ ne zaman?“ diyecek olmuñlardæ. Æyi bilin ki, Allah’æn
yardæmæ yakændær.“ (Bakara, 214)
3- Mektup yazma konusu:
Devlet bañkanæna ve diåer ricale mektup yazmaya gelince: Bu
da normaldir, olaåandær, yadærganacak, tenkit edilecek bær tarafæ
yoktur. Ha yanæna gidip anlatmæñsænæz, ha bir bant göndermiñsiniz,
ha aynæ ñeyleri anlatan bir kitap göndermiñsiniz, ha mektup
ñeklinde göndermiñsiniz... Deåiñen nedir? Bunlar birer tebliå
vasætalaræ deåil midir?
Peygamber (s.a.v.) „Æslam, devlet olduktan sonra ancak devlet
reislerine mektup göndermiñtir!“ diyerek mektup yoluyla tebliå
yapmayæ tenkit edenler kæyas yapæyorlar, ama yanælæyorlar. Çünkü
kæyaslaræ yanlæñtær. Bizi mektup gönderdiåimiz devlet reisi Æslam
ülkesinin ve Æslam milletinin reisidir. Kendisi de „Ben de
müslümanæm!..“ diyor. Peygamber’in mektup gönderdiåi devlet
reisleri ise, kâfir bir milletin kâfir reisleridir.
Birinci devlet reisine; münafæk ise ihlas, günahkâr ise tevbe
tebliå edeceksiniz. Ækinciye ise iman tebliå edip Æslam’a davet
edeceksiniz. Ancak devlet reisine yazacaåænæz mektup Æmam-æ
Gazali’nin Æhya-æ Ulûmiddin’de kaydettiåine göre yumuñak
olmalædær. Biz de öyle yaptæk; yumuñak iniñ yaptæk. Binaenaleyh,
bunlar da normal ve olaåandær.
Nitekim Hasan el-Benna, Abdulkadir Udeh de devlet
bañkanlaræna bu türden mektuplar yazmæñlardær. Risaletin muhtelif
yerlerinde, „Æslam ve Siyasî Durumumuz“ isimli kitabæn son
sayfalarænda bu çeñit mektuplara rastlamak mümkündür.
O halde yazælan mektuplar ve yapælan tebliåat Æslam’æn ruhuna
uygundur, hatta yapælmasæ lazæmdær; her müslüman ve hele hele
her hoca efendi yazacaktær, yapacaktær. En azændan yardæmcæ
olacaktær.
Binaenaleyh, Æslam’æ bilen, Peygamber’in tebliå hayatænæ
gözden geçiren hiç bir müslümana yakæñmaz ki, yapælan bu
hizmetleri, yazælan o mektuplaræ küçümsesin, isabetli görmesin,
diline dolasæn da tenkit etsin! Ñayet böyle kiñiler çækarsa, bunlar
ya Æslam’æ bilmiyorlar ya da niyyetleri iyi deåildir.
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