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"Ey bu vatan gençleri! Frenkleri taklide çalışmayınız.
Âyâ, Avrupa'nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adâvetten
sonra, hangi akılla onların sefahet ve bâtıl efkârlarına
ittibâ edip emniyet ediyorsunuz?" Nasıl anlamalıyız?
"Ey bu vatan gençleri! Frenkleri taklide çalışmayınız. Âyâ, Avrupa'nın size
ettikleri hadsiz zulüm ve adâvetten sonra, hangi akılla onların sefahet ve
bâtıl efkârlarına ittibâ edip emniyet ediyorsunuz? Yok, yok! Sefihâne taklit
edenler, ittibâ değil, belki şuursuz olarak onların safına iltihak edip kendi
kendinizi ve kardeşlerinizi idam ediyorsunuz. Âgâh olunuz ki, siz
ahlâksızcasına ittibâ ettikçe, hamiyet dâvâsında yalancılık ediyorsunuz.
Çünkü şu surette ittibâınız, milliyetinize karşı bir istihfaftır ve millete bir
istihzâdır."(1)
Üstad Hazretleri bir meseleyi değerlendirmeye tabi tutarken toptancı yaklaşımla
değil, analitik bir yaklaşımla değerlendirir. Avrupa medeniyetine bakışı da bu
şekildir. Avrupa ikidir, der. Biri; hakiki İsevilikten ilham alarak insanlığın hizmetine
çalışan müspet Avrupa, diğeri de maddi felsefenin dalaletinde boğulmuş, insanlığı
günah ve zulme teşvik eden menfi Avrupa'dır. Onun için Avrupa’nın her şeyine karşı
değildir. Avrupa müktesebatlarının hayırlı ve müspet tarafını almakta bir sakınca
yoktur.
Üstad Hazretlerinin burada bozuk ve menfi gösterdiği Avrupa’nın ikinci ve
menfi yüzüdür. Diğer müspet yüzüne karşı bir düşmanlık ve nefret göstermek
doğru olmaz.
Türkiye’de maalesef aydın ve çağdaşım diyenler ekseri Avrupa’nın menfi ve bozuk
yönünü taklide çalışmışlar. Batılılaşma adı altında menfi Avrupa’nın ahlaksız ve
İslam ile bağdaşmayan şeylerini tatbike çalışmışlar. İşte Üstad Hazretlerinin tenkit
edip sakındırdığı nokta burasıdır.
Gençler olarak Avrupa’dan gelen günah ve sefahatlere karşı kendimizi
iman ve takva kalası ile muhafaza etmeliyiz. Avrupa’nın moda ve fantezi
şeklinde İslam gençlerine model gösterdikleri kötü ve sefih örnekleri körü körüne
taklit etmemeliyiz. Bizim hayat modelimiz Kur’an ve sünnettir, bunun bilinci ve
şuuru ile hareket etmeliyiz. İman ve ahlak dersleri olan Risale-i Nurlar ile çokça
meşgul olup iman hizmetinde azami gayret ile çalışmalıyız.
(1) bk. Lem'alar, On Yedinci lem'a, Beşinci Nota.
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