Cemaleddin Hocaoålu:

YENÆ NESLÆN GÖREVÆ

Dünya bir keñmekeñ içindedir; insan, insanoålunun kurdu
olmuñ, hile ve desiseleri, ihanet ve hiyanetleri korkunç. Yækæcæ
ve bölücü cereyanlar birbirini takibediyor. Æslam âlemi de
bundan pek farklæ deåil: Her kafadan bir ses! Her yerde bir
kuruluñ! Buyruklaræn sayæsæ çok!.. Müctehid kesilenlerin,
ahkâm kesenlerin çalæmændan geçilmiyor! Hem de ilimsizirfansæz! Okuduklaræ birkaç terceme veya te’lif! O da latin
harfleriyle!..
Æñte Æslam âleminin kæsaca manzarasæ bu!.. Bu manzaraya
henüz bulañmamæñ; saflæåænæ ve berraklæåænæ muhafaza eden
yeni nesle düñen nedir? Buyruk olma hevesine kendilerini
kaptæranlaræn, körü körüne arkalaræna takælmalæ mæ? Yoksa bazæ
yazar ve gazetecilerin söylediåi ve yazdæåæ gibi, kendisine
orta bir nokta bulup hoñgörülü bir vaziyet alæp te’lifçi ve
maslahatcæ bir politika mæ takib etmeli ve böylelerini ortak bir
hedefe doåru yönlendirilmeli veyahut hakkæ ve haklæyæ aramalæ,
hakkæn ve haklænæn safænda ve yanænda yer alæp diåerlerini hakka
davet etmeli mi?
Ey Yeni Nesil!
Æñte üç ñæk senin önünde!.. Bunlardan birini tercih sana
düñmekte!.. Tercih de çok önemli! Ya kazanacaksæn ya da
kaybedeceksin! Bu derece önemli bir noktadasæn!.. Çok ciddî
ve çok uyanæk olmalæsæn!.. Karar vermeden önce kimin dost,
kimin deåil; kimin yeterli, kimin deåil; kimin ehil, kimin deåil
ve nihayet kimin haklæ kimin haksæz olduåunu çok iyi tesbit
etmelisin!..
Bu noktalarda sana bir ölçü, bir kæstas, bir deåerlendirme
vasætasæ lazæmdær. Bu ölçü, kendi heva ve hevesin olabilir, bu
ölçü, çokluk, görünüñ ve zahirî cazibeler olabilir; bu ölçü,
maddî menfaat, makam ve mevki olabilir; bu ölçü, akrabalæk
ve hæsæmlæk olabilir; bu ölçü, görenek ve gelenek olabilir... Bir
de bunlaræn ötesinde ve üstünde olup, bunlaræn da deåer
ölçüsü olan bir kæstas, bir ölçü vardær, deåiñmez bir ölçü vardær.
O da ñeriat’tær, ñeriat ölçüsüdür.
Ey Genç!
Senin bañvuracaåæn ve üzerinde duracaåæn tek mercii, tek
kaynak ve tek miyar budur ve bu olmalædær. Bunu bulmalæ,
bilmeli, ilim ve iman haline getirmelisin ve ñu ñekilde formüle
etmelisin: „Kaynak Kur’an, örnek Peygamber!“ Æñte böyle
demelisin! Talimatæ Kur’an’dan, tatbikatæ Peygamber’den
almalæsæn ve artæk hataya düñmiyeceksin!..
O halde senin bu babda atacaåæn ilk adæm, yapacaåæn ilk
iñ, ñeriat’æ okumandær, ilim ve iman haline getirmendir. Burada
da dikkat edeceåin bir ñey var: O da yaræm-yamalak bilgiye
sahip, allame kesilen ve kendi kafasæna göre ahkâm kesen
kiñilerin kendilerinden ve eserlerinden deåil; sadakat ve
samimiyetlerini, emanet ve ehliyetIerini, metanet ve
cesaretlerini söz, fiil ve icraatlariyle ortaya koyup isbat eden
kiñilerin ortaya koyduklaræ kitaplardan okuyacak ve
öåreneceksin!.. Yani önce ñeriat’æ öåreneceksin ama,
güvenilir kaynaklardan, güvenilir ñahæslardan!.. Yoksa yaræm
mollalardan ve onlaræn ortaya getirdikleri kitaplardan ve
kitapcæklardan deåil!..
Yine bu babda muteber olan, „Bence, kanaatæmca, fikrimce“

gibi tabirlere dayanan alternatif ve deåerlendirmeler deåil;
ilim (bilme), iman (yüzde yüz) inanma esasæna dayanær ve
dayanmalædær.
METOD ÇEÑÆTLERÆ
Siyasî hayata gözlerini açan yeni kuñak, ñu metodlarla
karñælañacaktær:
1- Yabancæ bir metod,
2- Uzlañmacæ bir metod,
3- Sentezci ve kavmiyetci bir metod,
4- Bey’atcæ bir metod,
5- Te’lifci bir metod,
6- Peygamberî bir metod.
YABANCI BÆR METOD:
1- Bu metod, parti metodudur ve yabancælaræn takib ve tatbik
ettiåi bir metoddur. Æslamî bir tarafæ yoktur; tamamen
yabancædær, ithal malædær, batædan gelmedir. Æslam’la
baådañmayan demokrasinin vazgeçilmez unsurlarændandær.
Dolayæsiyle Æslam’la anlañamaz ve baådañamaz!..
2- Kaynaklaræ farklædær; Æslam kaynaåænæ Allah’tan alær, vahye
dayanær. Parti ise kaynaåænæ insandan, insan kafasændan alær.
Bu itibarla dava Æslam, metod gayri Æslamî! Bu olacak ñey
mi? Ñu da bir gerçektir ki, „meñru bir hedef, gayri meñru
bir vasætayæ meñru kælmaz.“ O halde kaynaåi ñeriat’a aykæræ
olduåu gibi, tatbikatæ da ñeriat’a aykærædær.
3- Æslaæn’da taviz verme yoktur. Partide ise taviz üstüne
taviz vardær. Hele hele Türkiye’nin ñartlaræna göre;
a) Parti kurucularæ, partiyi kurarken Hübel putunu ziyaret
edip, mezarænæn bañænda saygæ duruñu yaparlar. Kur’an bunu
ñiddetle yasaklar. Tevbe Suresi´nin 84. ayet-i kerime’si ñu
mealde: „Onlardan ölen birinin namazænæ hiçbir zaman
kælma, mezaræ bañænda durma. Çünkü onlar Allah’a ve
Resulü’ne (karñæ) küfre saptælar ve fasæklar olarak öldüler.“
Bu taviz deåil midir? Hem de imanæ tehlikeye düñürecek
derecede!..
b) Partilerin tüzüklerini bir okuyun! „Partimiz mevcut
anayasa çerçevesi içinde, Atatürk ilke ve inkilaplaræ
doårultusunda faaliyet gösterir...“
Bu da taviz deåil midir? Fetvasæ alænabilir mi? Bunu yazmak
veya söylemek bir müslümanæn aåzæna sæåar mæ? Æman
tehlikeye düñmez mi?
c) Fotoåraf asma: Her parti binasna Hübel’in fotoårafænæ
asacaksænæz, siz de o binada oturup Æslam’a, Æslam davasæna
hizmet edeceksiniz. Alændæ mæ bunun fetvasæ? Mümküæn mü?
Peygamber’in girmediåi, meleklerin girmediåi bir yer deåil
midir orasæ? Ñeytanlaræn cirit attæklaræ bir yer deåil midir orasæ?!.
d) Yemin edeceksiniz: Hem gayri meñru bir yeminle! Hem
de küfür ve kâfiri koruyacaåæna!.. Milletvekili seçildiniz! Önce
kürsüye çækæp küfür yemini yapacaksænæz; öyle mi? Aldænæz
mæ bunun da fetvasænæ?!. Mümkün mü?
e) Kursüsüne çækæp yemin ettiåiniz yer neresidir, biliyor
musunuz? Orada oturuyorsunuz, fotoåraf asælædær. Orada
oturamazsænæz; orada hâkimiyyet Allah’æn deåildir! Orada
oturamazsænæz; orada ñeriat yoktur, Kur’an yoktur. Söz sahibi
küfür anayasasædær. Orada oturamazsænæz; orada söz sahibi
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Allah deåildir, Hübel’dir. Orada oturamazsænæz; orada zaman
zaman Hübel’e saygæ duruñu yapælær ve nihayet siz orada
oturamazsænæz; orasæ ñirk meclisidir, put meclisidir, Ebu
Cehiller’in meclisidir ve Dar’un-Nedve’dir. Bir hadis-i ñerif’te:
„Akñama mü’min olarak giren bir kiñi sabaha kâfir olarak
çækar!..“ denmekte ve tehlike gösterilmektedir.
f) „Biz laikliåe baålæyæz, Amerika’daki demokrasiyi istiyoruz,
partimizin dinle bir alakasæ yoktur!..“ gibi sözleri hatærlamayæ
unutmayænæz!..
UZLAÑMACI METOD:
Öyle kuruluñlar vardær ki, kemalist rejimle uzlañma
halindedirler; birbirlerine taviz verir dururlar ve bu suretle iki
taraf da birbirleriyle gayet rahat geçinir, giderler. Yani kendileri,
kuruluñ ve faaliyet yönünden rejimin izni, müsaadesi ve
kontrolü altændadærlar. Dolayæsæyle rejim kendilerinden emindir,
kendileri de rejimden emindir; mal tehlikesi, can
tehlikesi diye bir endiñe bahis mevzu deåildir.
Hedef ve dava yönünden maksat ve niyet saålam
olabilir ise de pratikte ve tatbikatta rejime dürüst
eleman yetiñtirmektedirler...
Bunlar uzlañmacæ bir metod takib ederler. Evet,
uzlañmacæ bir metod diyoruz. Ñöyle ki:
1- Rejime taviz verirler:
Kurs, kolej, yurt veya herhangi bir öåretim ve
eåitim yeri açmak için rejime giderler, rejimden
müsaade ister ve izin alærlar. Buna mukabil rejimin
ileri sürdüåü ñartlaræ kabul eder ve teminat verirler.
Bu arada:
a) Hübel’in fotoåraflarænæ binalaræna asarlar.
Bazen de olur ki, binalaræn giriñ kæsmæna adamæn
heykelini yerleñtirirler.
b) Program laik düzenin programædær; giriñler
çækæñlar ona göredir. Okul programæ hazærlanærken
namaz vakitleri ve cuma saatleri nazar-æ itibare
alænmaz...
c) Zaman zaman Hübel köñeleri yapælær, belli
günlerde hübel hakkænda konuñmalar yapælær ve
adam medhedilir, belli saatlerde saygæ duruñlaræ kendini
gösterir.
d) Kælæk ve kæyafeti rejim tayin eder; çarñaf ve ñalvar; bañörtü,
saræk ve cübbenin yeri yoktur. Hatta yasaktær! Ne öårencide
ne de öåretmen de sakal göremezsiniz. Dersde ve yemekte
bañlar açæktær! Müñabehet tam: „Bir kimse bir kavme
benzerse, o onlardandær!..“ Peygamber (s.a.v.) hadisinin
tehlikeli gördüåü manzara!..
e) Kara günler ve bayram:
Hübel ve uñaklaræ, senenin 19 Mayæs, 23 Nisan, 29 Ekim
gibi günlerinde Æslam’a ve Æslam’æn mukaddes müesseselerine
darbeler vurmuñlardær. Dolayæsæyle bu günler kendileri için birer
bayram günü ise de müslümanlar için birer kara gündür. Böyle
günlerin takbih ve tel’ini, nehiy ve inkâr edilmesi lazæm gelirken
küfrün ve kâfirliåin temellerinin atældæåæ bu günlerde yapælan
merasimlere öårenciler, öåretmenlerinin nazaretinde katælærlar
ve o genç dimaålar küfrün boyasiyle boyanær.
f) Rejim memnun:
Rejim kendilerinden memnun! Hem birkaç yönden!.. Zira
rejim, bina bulma veya kiralama yönünden sækæntæ çekmiyor,
üstelik öåretmen ve diåer masraflar yönünden tasarruf ediyor,
istediåi zaman iyi eleman, güvenilir memur bulabiliyor. Gerek
tahsil devrinde ve gerekse memuriyet hayatænda kontrol
rejimin elinde; rejim için bir tehlike yok!.. Tehlike bahis
mevzuu olmayænca rejim artæk sesini çækarær mæ? Üstelik kâræ
var!..

Bütün bunlaræn yanænda daha büyük bir avantajæ var. O da
bir taraftan, bu kabil faaliyetlere müsaade ettiåinden, rejimi
ñirin gösterme, onu millete mal etme, diåer taraftan da millet
evladænæ oyalama ve uyutma; bunun da altænda yatan sinsi
iki ñey: bir taraftan inkilabî ruha sahip eleman yetiñtirmeye
engel olma bir taraftan da milleti, bu ruhla yetiñenlere düñman
etme!..
Æñte bütün bunlar müvacehesinde kemalist rejim elbette
memnun!.. Elbette geleceåinden emin!..
SENTEZCÆ VE KAVMÆYETÇÆ METOD:
Bu metod sahipleri derler ki, iki unsur: Türklük ve Æslamiyet!
Bu iki unsur birbirinin mütemmimi! Bunlardan bir terkib
meydana getirip bir sentez yapmak lazæm! Daha doårusu;
ne Türk olmaksæzæn Æslam ayakta durur ne de Æslam
olmaksæzæn Türk ñeref bulur!.. Kiñi, Aåræ Daåæ kadar Türk,

Mevcut kuruluñlar içinde haklæ ve isabetli
tektir, iki deåildir. Æñte yeni nesil o teki
mutlaka bulacak, onu ilmen isbat edecek,
iman haline getirecek ve iñte orada karar
kælacaktær. Tebliå ve davetini, tenkit ve
tahlilini oradan ve o saftan yapacaktær. Hem
de o safa yüzde yüz inanarak, ñüphesiz ve
tereddütsüz baålanarak. Ve yine bu
noktadan hareket ederek, kuruluñ ve
icraatænda hatalæ ve tavizkâr davrananlaræ
ikaz ve irñad edecek, kabul etmedikleri
takdirde onlaræ red ve inkâr edecektir.
Hira Daåæ kadar müslüman olmalædær.
Tahlil ve tenkit:
Bunlar temelde ve esasta partici olduklarændan uzlañmacæ
metod sahipleri hakkænda söylenenler bunlar hakkænda da
aynen varittir. Ælaveten bunlar sentezci bir metod ihdas
ettiklerinden Æslam’a, Æslam’æn ruh ve kemaline ters düñtüler.
Yani bu metod; sentezci ve kavmiyetçi olmayæ getirmenin
yanænda Æslam’a, Æslam dinine noksanlæk atfetmeyi de
beraberinde getirmektedir. Türklük bir soyun ismidir. Æslam
dini ise ilâhî vahye dayanær; Kaynaåænæ Allah’æn sañmaz
ilminden ve sonsuz kudretinden alær. Dolayæsæyle mükemmeldir,
eksiåi ve gediåi yoktur ki, siz onu Türklük’le veya Araplæk’la
veya herhangi bir ñey ile ikmal edesiniz. Ve bu Maide
Suresi´nin Æslam’æn mükemmeliyet (1) yolundaki açæk
beyanæna aykærædær. Dolayæsiyle sentez ifadesi tehlikeli bir
ifadedir; insanæn maneviyatænæ tehlikeye düñürür. Ve netice
itibariyle ñunu söyleyebiliriz ki, sentezci ve kavmiyetçi
metodu ñeriat’la baådañtærmak mümkün deåildir.
BEY’ATÇILAR METODU:
Bunlara „Yeni Müctehidler“ de diyebilirsiniz; Ehl-i Sünnet
mezhebini küçümser, mezhepsizliåe veya mezhep
deåiñtirmeåe zemin hazærlarlar.
Bunlar; Æran’a bey’at ederler, emir ve tâlimatæ Æran’dan almak
isterler ve alærlar. Bu mevzuda etraflæ bilgi röportaj mahiyetinde
„Æran’a Bakæñ“ bañlæåæ altænda Ümmet Gazetesi’nde
neñredildi.
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TE’LÆFÇÆ METOD:
Bazæ kuruluñ ve yazarlar, uzlañmacæ bir yol takib eder veya
böyle bir yol takib edilmesini tavsiye ederler. Ama, bu
uzlañma ile yukarda zikri geçen uzlañmayæ birbrine
karæñtærmamalæ. Zira bunlar arasænda fark vardær. Yukardaki
uzlañma, kemalist rejimle uzlañmadær. Bu ise metodlaræ farklæ
olan kuruluñlarla uzlañmadær.
Bunlar derler ki: „Öyle bir uyum ve öyle bir davranæñ içine
girmeliyiz ki, kendimizi hak ve hakikatæn merkezi,
dæñæmæzdakileri ise, bunun haricinde görmemeliyiz. Çünkü bu
anlayæñ ve kavrayæñ, kuruluñlaræ ve mensublarænæ hor görmeye
götürür de düñmanlæk meydana getirir. Ama böyle deåil de
her kuruluñ ve her fert birbirini müsamaha ile, hoñgörü ile
karñælarsa, müslümanlar birbirine yaklañær ve aralarænda bir
iñbirliåi yapælær. Æñbirliåi yapælærken de aradaki farklæliklar
muhafaza edilmelidir. Ñayet, bir müslüman diåer bir
müslümanæ, partici olduåundan dolayæ suçlarken; particinin
niyyetini unutmamalædær. Æyi niyyetle parti yoluyla Æslam’a
hizmet etmek istiyorsa; onu hor görmemeli, tersine hoñgörü
ile karñælamalædær. Mesela: Partisini tutan bir müslüman, partiyi
sadece bu toplumda Æslam’a hizmet için, kullanælmasæ gereken
vasætalardan bir araç olarak kabul ettiåini ve bañka yollarla
da hizmet etme imkânæ olduåunu ve parti aracænæ kullanærken
kimi tavizler verdiåini ve vermek zorunda kaldæåænæ açæk
yüreklilikle belirtiyorsa, bu müslümanæ nasæl deåerlendirmek
gerekmektedir? Böylesi niyyete sahip bir müslümanla
kardeñlik hukuku çerçevesinde iliñkiye girmekten
kaçænmamak gerektiåini belirtmekte fayda görürler. „Yani her
iyi niyyet sahibi hizbullahî müslümanlar, ortak bir hedefe
gitmekten ve ortak iñbirliåine girmekten ictinab etmemek
gerekmektedir!..’’ derler.
„Yani particilik yapanlaræmæzæn mutlaka partiyi terketmeleri,
particilik yapmæyanlaræn da mutlaka particilik yapmalaræ
ñeklinde taleb ve teklifleri olmamalæ. Farklælæåæmæzæ koruyarak
birbirimize hoñgörü ile karñælamak ve müñterek davalarda
birbirimize yaklañæp ortak hareket etmek uygun ve nihayet
Türkiye ñartlaræna uygun bir strateji ve bir davet fækhæ
oluñturmak uygun olur!..’’ derler. Ve bu arada bir de ñunu
ilave ederler ve derler ki: „Her kuruluñ mensubu, bizim
kuruluñumuz yüzde yüz doårudur!..“ dememeli, „bañka
kuruluñlara da tölerans tanæmalædær; onlaræn aleyhinde
konuñmamalædær ve onlara çatmamalædær. Ve nihayet bañka
kuruluñlaræn söz, fiil ve hareketlerine deåil, niyyetlerine ve
içinde bulunduklaræ ñartlara bakmalæ, hatalæ da olsalar
iliñmemeli, hoñgörü ile karñælamalædær...“ Devamla derler ki;
„Genç kuñak, eskiler gibi olmamalæ; yepyeni bir davet fækhæ,
bir tebliå metodu oluñturmalæ ve bu babda güzel bir nümune
olmalædær. Kendilerinden beklediåimiz de budur...’’
Æñte te’lifçi metod ve elemanlaræ ve elemanlarænæn arzettikleri
özellikler!.. Hoñgörülü; „Gelene aåam, geçene pañam!..’’
demeli ve kimseye „Kañæn üstünde kara var!..’’ dememelidir
ve böylece kuruluñlaræn yanlæñlæklaræyle meñgul olmak deåil;
aralarænæ te’lif etmeli.
Acaba ñeriat da böyle mi diyor?!. Nerede kaldæ ‘’Emr-i mâruf,
nehy-i münker“ müessesesi?!. Adamlar; yanlæñ yola girmiñ
olacaklar, günah üstüne günah iñliyecekler, taviz üstüne taviz
verecekler ve bu yüzden bütün bir ümmet hatta bütün bir
dünya ve hatta gelecek nesiller zarar görecek, bizim
gencimiz de onlara karñæ maslahat icabæ susacak; onlaræ
iñbirliåine çaåærmanæn hatæræ için onlara, kuruluñ ve
mensuplaræna: „Beyler! Yanlæñlarænæz var; yanlæñ gidiyorsunuz,
takib ettiåiniz metod sizi cehennemî bir uçurumun kenaræna
götürmektedir, zararæn neresinden dönülürse kârdær!

Peygamberî bir metoda gelin!“ demiyecek, bir nev’i „Dilsiz
Ñeytan’’ olacak!..
Maslahat icabæ bu mu? Ñeriat böyle mi? Kur’an böyle mi
diyor?!.
Hayær! Ne ñeriat böyle diyor ne de Kur’an! Ve bu maslahat
deåil, mefsedet olur!.. Æñte ayetler:
1- „Birbirlerini yaptæklan fenalæklardan alækoymaz-lardæ.
Gerçekten ne kötü iñ yapæyorlardæ!“ (Maide, 79)
2- „Hakk ancak senin Rabb’inden (gelen)dir. Sakæn
ñüphecilerden olma!“ (Bakara, 147)
3- „Sana ilimden bir ñey geldikten sonra onlaræn heva
ve heveslerine uyarsan elbette zalimlerden olursun!“
(Bakara, 145)
Bir hadis-i ñerif:
„Æsrailoåullaræ’na eksiklikler evvela ñöyle girdi: Bir kiñi
bir kiñi ile karñælañæyordu ve „Ey falan, Allah’tan kork!
Yaptæåæn seyi bærak. Bu helal deåildir sana!“ diyordu.
Ertesi gün tekrar karñælañæyor, onu yaptæklanndan
engellemiyordu. Ayræca yemek, içmek ve oturmak
hususunda arkadañ oluyordu. Hepsi birden böyle
yapænca Allah’ü Teala da onlaræn kalplerini birbirine
çarptæ. Sonra buyurdu: „Æsrailoåullanndan olup ta
küfredenler Davud’un ve Meryem oålu Æsa’næn diliyle
lanetlenmiñlerdi. Bu bañ kaldærmalarændan ve añæræ
gitmelerindendi.“ Bölümün sonuna kadar okudu. Sonra
buyurdu ki: „Hayær, Allah’a kasem ederim ki, siz
muhakkak mârufu emreder, münkerden nehyedersiniz.
Zalimin elinden tutar, hakkæ onun üzerine galip
getirirsiniz.“ (Ebu Davud)
Diåer bir rivayette hadisin sonu ñöyle: „... Yerinden
doåruldu ve buyurdu: Hayær, nefsim yed-i kudretinde olan
Allah’a kasem ederim ki, siz onlaræ hak üzerine
döndürünceye kadar çalæñacaksænæz.“ (Æ. Hanbel)
Görüldüåü üzere; bir müslüman veya bir topluluk, bir ferdin
veya bir kuruluñun yanlæñ hareketini, yanlæñ bir yol takib ettiåini
gördüåü halde menetmezse, üstelik onlarla hañrü neñir
olursa, hadis ve ayetlerin beyanæ vechiyle kænanæyor, red ve
inkâr ediliyor ve hatta lânetleniyor...
Deåer ölcüsü:
Allah nizamænæn hâkim olmadæåæ cemiyetlerde irtikab edilen
kötülükler ve takib edilen yanlæñ metod ve usuller hususunda
hangi esasa dayanarak insanlaræ muhakeme edebiliriz?
Onlara yaptæklaræ ve takib ettikleri bir hareketten dolayæ „bu
kötüdür, bu yanlæñtær, sakæn yapmayæn?“ diyebilmemiz için,
yaptæklaræ ñeyi ve takib ettikleri metodu hangi ölçüye göre
deåerlendireceåiz? Siz onlara „Bu takib ettiåiniz yol
yanlæñtær!..“ dediåinizde onlar kalkæp „Hayær! Eski zamanlarda
öyle idi ama ñimdi dünyanæn ñartlaræ her gün deåiñmektedir,
cemiyet her zaman ileriye doåru koñmaktadær. Bunun için
deåer ölçüleri deåiñik olabilir...“ derler.
Öyle ise, herkes tarafændan kabul gören öyle bir deåer
ölçüsüne sahip olmalæyæz ki, doåruyu ve yanlæñæ ona göre
ölçüp deåerlendirelim. Bu ölçü; insanlaræn kendi
takdirlerinden, örf ve adetlerinden, arzu ve heveslerinden
kaynaklanær mæ? Buna evet demek mümkün mü? Hayær! Bütün
bunlar her an deåiñmektedir; bir hal üzere sabit olduåu
görülmemiñtir. Heva ve heveslere uyduåumuz takdirde ve
kendi kafamæzdan metod ihdas ettiåimiz veya noksanlæklarla
dolu olan herhangi bir kimseden ve hele hele din ve akidemize
uymayan yabancælardan usul ve metodumuzu aldæåæmæz
taktirde kælavuzu olmayan bir boñluåa doåru kendimizi ve
insanæmæzæ atmæñ olmaz mæyæz? Lamba iñareti olmayan bir
okyanusta kaybolup gitmez miyiz?!. Öyle ise sabit, deåiñmez
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ve yüzde yüz isabetli bir ölçüye ihtiyaç vardær. O da Allah’æn
koyduåu ölçüdür, Æslam’dær, ñeriat’tær!..
Bu ölçüden hareket eden yeni nesilin görevi, te’lif metodunu
kendisine rehber alæp, her kuruluñ veya her ñahsa karñæ idarei maslahatçæ, müsamahakâr, hoñgörür bir tavær takænmak
deåildir; Ñeriat’æ kæstas, Peygamber’i (s.a.v.) örnek alacak
ve bu deåer ölçüsüne göre hakkæ ve haklæyæ aræyacaktær. Dava
yönünden olduåu gibi, metod yönünden de yüzde yüz isabeti
ve isabetliyi bulma yolunda azami gayret sarfedecek ve
bilecektir ki, her bir mevzu için hak ve isabet bir tanedir ve
bir yerdedir; iki tane ve iki yerde olamaz.

iñte budur. Kalb ve akæl bu yolu takib ettiåi takdirde akide
âleminde vehim ve hurafeye yer kalmæyacaåæ gibi, bütün
sahalarda ve bu arada siyasî sahada da tereddüt ve
ñüphelerin yeri kalmaz!..
————————————————
(1) „Bugün sizin dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki
nimetimi tamamladæm ve size din olarak Æslamiyet’i
beåendim.“ (Maide, 3)
Bu ayet-i celile’nin tefsirine Merhum Seyyid Kutup ñöyle
der: (Kæsmen alæyorum): „Ayet-i kerime, bu milletin; hayat
metodunu, cemiyet nizamænæ ve kæyamete kadar devam
edecek irtibat ve maslahatlarænæn
kanunlarænæ, aldæklaræ kaynaåæn tek olduåunu
ifade ediyor. Keza bu dinin, her cephesiyle;
teñri (kanun koyma), ibadet ve itikad
esaslariyle devam ve istikrarænæn zarurî
olduåunu, bu hususta en ufak tebdil ve
taåyirin düñünülemiyeceåini de ifade ediyor.
Çünkü bu din; artæk kemale ermiñ,
tamamlanmæñ ve meseleleri halledilmiñtir.
Ondaki herhangi bir ñeyi tadil etmek,
bütününü inkâr etmek gibidir. Çünkü bu
keyfiyet; Allah’æn tamamladæåæna ve kemale
erdirdiåine karar verdiåi bir ñeyi inkâr etmek
manasænæ tañær. Bu inkâr ise hiç ñüphesiz
küfürdür.
Bu ayet-i kerime, münakañaya imkân
bærakmæyacak bir katiyyetle karar veriyor ki;
Æslam, ebedî bir din ve ebedî bir ñeriat’tær...
Tamamlanmæñ ve kemale ermiñtir. Allah onu
insanlar için seçmiñ ve beåenmiñtir. Kim
ki, tebdil, taåyir, reform gibi laflarla onun
aslænæ deåiñtirmeyi düñünürse, o kendine
Æslam’dan bañka bir din arasæn! Bu ilâhi
nizam; bütün hayata hükmeder, onu kontrol
eder ve her türlü tasarrufu yapar. O hayatæn kendi nizamæ
içinde tekamül ve terakkisine müsaade eder. Aslî ve fer’i
hiçbir noktadan taviz vermeden hayatæ yüceltir ve zaten
bunun için gelmiñtir, bunun için bütün beñeriyetin son risaleti
olmuñtur.“
(2) Yeni nesil hakkæ ve haklæyæ bulmada bilhassa iki ñeye
dikkat edecektir:
1- Kuruluñ ve icraatænda „Kaynak Kur’an, örnek
Peygamber“ diyor mu?
2- Ne pahasæna olursa olsun taviz verme yoluna gitmiyor
mu?
Biliyor ve inanæyoruz ki, yeni nesil, ciddî arañtærmasænæ
yaptæåæ taktirde bu iki vasfæ mevcut kuruluñlar içinde ancak
„Æslamî Cemaatler Birliåi“nde bulacaktær. Biz, diåer
kuruluñlaræn hepsinin tahlil ve tenkidini yaptæk. Onlar da
yapabiliyorlarsa bu kuruluñun tahlil ve tenkidini, yapsænlar!

Yeni nesil hakkæ ve haklæyæ bulmada bilhassa
iki ñeye dikkat edecektir:
1- Kuruluñ ve icraatænda „Kaynak Kur’an,
örnek Peygamber“ diyor mu?
2- Ne pahasæna olursa olsun taviz verme
yoluna gitmiyor mu?
Biliyor ve inanæyoruz ki, yeni nesil, ciddî
arañtærmasænæ yaptæåæ taktirde bu iki vasfæ
mevcut kuruluñlar içinde ancak „Hilafet
Devleti“nde bulacaktær. Biz, diåer
kuruluñlaræn hepsinin tahlil ve tenkidini
yaptæk. Onlar da yapabiliyorlarsa bu
kuruluñun tahlil ve tenkidini, yapsænlar!
O halde mevcut kuruluñlar içinde haklæ ve isabetli tektir, iki
deåildir. Æñte yeni nesil o teki mutlaka bulacak, onu ilmen
isbat edecek, iman haline getirecek ve iñte orada karar
kælacaktær. (2) Tebliå ve davetini, tenkit ve tahlilini oradan ve
o saftan yapacaktær. Hem de o safa yüzde yüz inanarak,
ñüphesiz ve tereddütsüz baålanarak. Ve yine bu noktadan
hareket ederek, kuruluñ ve icraatænda hatalæ ve tavizkâr
davrananlaræ ikaz ve irñad edecek, kabul etmedikleri takdirde
onlaræ red ve inkâr edecektir.
Elhasæl: Yeni nesil; her halükârda açæk, net ve kesin
konuñacak, kuruluñunda hatalæ, icraatænda tavizkâr olanlaræ
ilim dæñæ ilan etmede tereddüt etmiyecektir. Aksi halde mesul
olur. Hem öylesine!.. Æñte Kur’an:
„Ælmin (kesin bilgin) olmadæåæ (herhangi) bir ñeye tabi
olma (arkasændan gitme)! Zira kulak, göz ve gönül; bütün
bunlar ondan sorumludur (sorulacak, hesaba
çekilecektir).“ (Æsra, 36)
„Benim (halis) kullaræmæ müjdele! Onlar, her söyleneni
dinlerler de en güzeline uyarlar. Æñte Allah’æn kendilerine
hidayet ihsan ettiåi kiñiler bunlardær ve iñte akællæ insanlar
da bunlardær.“ (Zümer, 18)
Bu ayetler; akæl ve kalbe mükemmel bir metod çizmektedir.
Bu metod, beñeriyyetin son zamanlarda ulañabildiåi ilmî
metodu içine aldæåæ gibi, siyasî metodu da içine almaktadær.
Bir haber, bir hadise veya bir hareket hakkænda kesin hükme
varmadan önce ciddî bir arañtærma yapælmasænæ, o babda
söylenenlerin her birinin dinlenmesini ve ondan sonra karar
verilmesini Kur’an emretmektedir. Æslam’æn hassas metodu
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