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Türkiye Cumhuriyeti
Sayın Devlet yetkililerine
Açık Mektup
Kim ne derse desin övgülerle, tasviblerle, duâlarla, takdirlerle
bitiremiyeceğimiz başarı ve hizmetlerinizi; Korona Virüsü
hakkında Bilim Kurulu ile birlikte şimdiye kadar aldığınız dünyevî
tedbirleri; sel, deprem, fırtına, hortum, düşman tasallutu gibi diğer
ilâhî uyarıcı felâketler karşısında ânında aldığınız tedbir ve
yardımları; büyük bir takdirle karşıladığımız halde; sizlerin bu
güzel çalışmalarınıza destek olacak akademik kariyerlere sâhip din
adamlarının, sizlere destek olacağı yerde, dînî, ahlâkî ve fıkhî,
inanç ve bilgi eksikliği yüzünden, İslâm ve Müslüman
düşmanlarının mel’un emellerine zemin hazırlayan yenilikci, telfikci,
fetöcü, ılımlı, yorumcu, mealci, diyaloğcu gibi görüş, inanç ve
hatâlarını aslâ tasvib etmiyoruz.
Ayrıca, Yüce Rabb’imiz Allâhü Teâlâ’ya karşı olan kulluğumuzu
gereği gibi yapmayıp bir çok konularda isyan hâlinde olduğumuz
için Korana Virüsü, sel, deprem, düşman tasallutu gibi bir çok ilâhî
uyarılar karşısında bir tedbir alıp tevbe istiğfâr ederek Allâhü
Teâlâ’dan avf-ü mağfiret dilememiz gerektiği yönünde bir çalışma
yapmadıklarını da aslâ tasvip etmiyoruz.
Eski D.İ.B. mensuplarının Erzincan depremi’nden sonra, her
gün sabah ve yatsı namazlarından sonra tevbe-istiğfâr edip Allâhü
Teâlâ’dan afv-ü mağfiret dileyerek Salât-i münciyye okuttuklarını
da henüz unutmuş değiliz.
Çünkü, bu şekildeki fitne ve fesad kaynaklarının her biri, tek
vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek din etrafında toplanan
milletimizi tehdîd eden, İslâm Dîni’nin Ehl-i sünnet ve’l-cemâat
esaslarını tahrif edip içinden çıkılmaz bir hâle getiren, bu sûretle
de varlığımızın ve birliğimizin –dînî, ahlâkî ve fıkhî yönden- altını
oymaya çalışan, en tehlikeli fitne ve fesad kaynaklarıdır. Bunun
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için bu şekildeki fikir ve inançları benimseyerek yürürlüğe koymaya
çalışan akıl, îmân ve iz’ân fukarası bu şekildeki din adamları,
Allâhü Teâlâ’nın azâbından, gazâbından, intikâmından korkmadan,
acebâ neye ve kime hizmet etmek isterler?
Bindokuzyüz yetmiş yıllarında, İstanbul Yüksek İslâm
Enstitusü’nün ilk me’zunlarından olan ve yeminliler diye anılan, o
zamânın eski D.İ.B. Başkan Yardımcısı Tayyar Altıkulaç’ın,
Hayrettin Karaman’ın ve aynı görüşe sâhip arkadaşlarının başlattığı
yenilikci, telfikci, diyalagcu fitne ve fesad gurubu, aslı, ”Eşbah” da
“Nass’a ve kavâıd-i külliyye’ye muhâlif olmamak şartı ile, zamânın
teğayyürü ile ahkâm’ın teğayyürü inkâr olunamaz” olan küllî
kâidesinin “Zamânın teğayyürü ile ahkâm’ın teğayyürü inkâr
olunamaz” kısmını alıp gerisini terk ederek yaptıkları sakat
ictihatlarla, aceba kime ve neye hizmet etmek isterler?1
Acebâ bunlar, Rasûlü’llâh aleyhi‟s-selâm’ın, "Emânet, ehliyetsiz
kimselere saltanat tahtı yapılıp oturtuldu mu kıyâmetin kopmasını
bekle".2 Hadîs-i şerîfinde işâret buyurduğu ehliyetsiz kimseler midir?
Yoksa bunlar, aşağıdaki Hadîs-i şerîfde ifâde buyurulan güzel
vasıflarını, büyük bir gaflet eseri olarak, az bir dünyâ menfaati
karşılığında ebedî âhiret mutluğuna değişen müdâhin kimseler
midir?
“İçinizde bulunan hayırlı kimseler müdâheneye (yağcılığa)
başladığı; şerîr kimseler şerlerini artırmaya başladığı; mülk (yetki,
kudret ve idârî makamlar) ehli olmayan küçüklerinizin (rezil
kimselerinizin) eline geçtiği (eline verildiği); dînî konular da ilmi ile
amel etmeyen (şahsî re‟y ve arzûları ile cevâb vererek hem halkı
idlâl eden, hem de kendilerini dalâlet‟de bırakan) rezil kimselerin
-Bunların içinde bulunan merhum Ali Nar, bunlardan ayrılarak ömrü boyunca
bunların yaptıkları işlerin yanlış olduğunu söyleyerek mücâdele etmiştir. Ruhu şâd
olsun. Bak: Doğru Yorum. Aylık, Dînî, İlmî, Edebî Gazete 1-10 sayılarına.
2
-Sahîhu’l-Buhârî, Kitâbü’l-ilm, Cüz’.1.ss.23.
S.B.M. Tecrîd-i Sarîh Tercemesi,C.12.ss.201. Kâmil Miras.
1
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eline geçtiği zaman;-iyiliği emr etmek ve kötülükden vaz geçirmek,
terk edilecekdir-”.3
Acebâ, Merkezî va’z ve hutbe sistemleri ile câmilerimizi inhisar
altına alıp her Cum’a günü, bir dilenci ğibi, Türkiye çapında para
toplamayı âdet hâline getiren ve rejime ters düşecek, kulağa hoş
gelmeyecek, göze batacak konuların konuşulmasını yasaklayıp bir
san’at hâline getiren müftülüklerimiz “İyiliği emr etmek,
kötülükden vaz geçirmek” görevi yerine, bir saltanat makâmı
mıdır?
Kezâ, Kur’ân Kurslarında, İslâm Dînî’nin Ehl-i sünnet ve’lcemâat esâslarına göre bir eğitim ve öğretim yapılması gerekirken;
özellikle Kız Kur’ân Kursları, iki senelik Açık Öğretim me’zunu
kifâyetsiz Kur’ân Kursu Öğreticileri elinde, toplayabildikleri birkaç
hanımla birlikte, birer çayhâne midir?
İstisnâsız tüm dünyâ devletleri bizi yıkıp yok etmeye çalışırken,
büyük bir gaflet hâlinde bulunan içimizdeki akıl, îmân ve izân
yoksulu yetkililerin, tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek
din etrâfında toplanıp tek vücut olmamızı baltalamaya mâtuf bu
şekildeki çalışmalarının; tefrika, ihtilâf, fitne, fesad ve anarşik
olaylara ortam hazırlamalarının; kendi dînî, millî ve geleneksel
özelliklerimizi terk edip şirk, küfür, nifâk ve fesad sâhibi Baıtılıların
menfûr emellerine hizmet edecek yenilikçi, telfikci, diyalogcu ve
ılımlı İslâmiyet anlayışlarının, ma’nâsı ne?
Şu bir hakîkatdir ki bütün dinlerin aslını bozanlar ve içinde
bulundukları toplumları perîşan edip yıkanlar, ilmi ile âmil olmayan
sahtekâr, yalancı, çıkar ve makam düşkünü, akıl, îmân ve iz’an
fukarâsı müslüman görünümlü din adamları olmuşdur ki
15-Temmuz-2016 hâdisesinin önderlerinin başında bulunan Ermeni
-İhyâu Ulûmi’d-dîn, 1. Kitâb.ss 99.
Müdâhene: Dalkavukluk, koltukculuk, yağcılık etmek, koltuk vermek, Allâhü
Teâlâ'yı ve Rasûl'ünü bırakıp kula kul olmak ma'nâlarınadır ki bir nev'î şirk ma'nâsını
ifâde eder.
3
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asıllı Fetö ve O’nunla berâber çalışan din adamı görünümlü vatan,
millet ve din düşmanı hâinler, bunların en mühimlerinden biridir.
Kezâ, asırlardır en büyük İslâm âlimlerinin tasvib edip sahîh
olduğuna inandığı “Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd’i Sarih
Tercemesi” nde uydurma hadîsler vardır diyerek basımını
yasaklayan; fakat en şiddetli Osmanlı düşmanı olan Rum asıllı Sava
Paşa’nın “İslâm Hukuku Nazariyâtı Hakkında bir Etüd” kitabının
ikinci baskısını yaptıran eski D.İ.B. Prof.Dr. Mehmet Görmez gibi
bir din adamının, 15-Temmuz darbe gecesinin saat ikibuçuğunda
Mit binâsında ne işi vardı ki darbe gerçekleşmeyince gizli yollardan
evine getirildi?
Kezâ, 15-Temmuz darbesinden önce Yrd.Doç.Dr.Âdil Öksüz’ü,
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne Öğretim Görevlisi olarak
alan; Kültürler arası Diyalog Platformu’nun (Kadip’in) Yönetim
Kurulu Başkanı olan; Dinler arası Diyaloğ’a en büyük desteği
veren; Dinlerarası Diyalog tezlerini en hararetli bir şekilde savunan;
Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın onursal başkanı Fethullâh
Gülen’den sonra onun koltuğuna oturacak sembol isimlerden biri
olan; Sakarya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dekanı olan ve
Fetö’nün 73 örgüt yöneticisi arasında yer aldığı için yurt dışına
kaçan Prof.Dr.Suat Yıldırım’ın yönettiği kurulda,

olan,

kurul üyesi

15-Temmuz öncesinde Âdil Öksüz ile birlikte Sakarya
Üniversitesi’nde görev yapan; beş yıl aynı üniversitenin İlahiyat
Fakültesi Dekan Yardımcılığını yapan; iki dönem fakülte dekanı ve
uzun yıllar Sakarya Üniversitesi Senato Üyesi ve yönetim kurulu
üyesi olan, 2011 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri
Genel Müdürlüğüne atanan; Fethullah Gülen’in onursal başkanı
olduğu Gazeteciler ve Yazarlar Birliği’nin her yıl düzenlediği Abant
toplantılarının katılımcılarından olan; OHAL tarafından kapatılan
“Kimse yok mu?” derneğinin sempatizanlarından olup her türlü
faaliyetlerine katılan; bu derneğin bir toplantısında derneğin
çalışanlarını “Gönül Erleri” diye öven; Prof.Dr.Ali Erbaş’ı, aynı
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düşünceye sâhip Prof.Dr.Mehmet Görmez’den sonra Diyanet İşleri
Başkanlığına kimler getirdi?4 Acebâ, bunların arkasında başka eller
veyâ başka İslâm düşmanları mı var?
Kezâ, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde iki
yıllık Açık Öğretim me’zunu (Önlisans sâhibi) olup elindeki
yeterlilik Belgesi ile imam, müezzin veyâ Kur’ân Kursu Öğreticisi
olan kifâyetsiz hocaları en az (3500-4500) Tl. gibi bir maaş ile
me’mur yapıp yüksek maaşlar vererek veyâ İlahiyat Fakültesi
mezunlarının sahip olduğu haklara sahip olmasalar bile çeşitli devlet
kurumlarına atanabilme olanakları gibi bir takım menfaatler
sağlayarak kendilerine kul köle yapanlar; Müslümanları, aslı esâsı
olmayan bir takım uydurma tarîkat ve cemâatler altında bölüp birlik
ve berâberliklerini önlemeye çalışanlar; kiliselerde, papazların
günah çıkartıp cennetlik yaptıkları Hristiyanlar gibi, “Bir mürşide,
bir şeyhe intisab etmezsen cennete giremezsin” yanlış inancını
yaymaya çalışanlar, kime ve neye hizmet etmek isterler?
Görünüşte güzel bir hizmet gibi olduğunda bir şübhe olmayan,
D.İ.B.lığının yeni açtığı beşbin kadroya imtihan ile alacakları yeni
görevliler, acebâ nasıl bir inanca veyâ yetkiye sâhip olacaklar?
Seçilecek bu görevliler, acebâ güdümlü bir görevli mi olacaklar?
Yoksa Ehl-i sünnet ve’l-cemâat esâslarına bağlı müttakî bir görevli
olmaya mı çalışacaklar.
Yoksa, Ehl-i sünnet esâslarına bağlı İlmi ile âmil takvâ ve ihlâs
ehli ilim adamları yetiştimek yerine, kendi fakültelerimizde her türlü
imkân varken Master yaptırmak bahânesi ile ABD ve AB
devletlerine gönderilecek din görevlileri, acebâ oryantelist mi
olacak? Yoksa bizim gençlerimiz İslâm’ı kâfirden mi öğrenecek?
Yoksa, ikiyüz yılı aşkın bir zamandan beri, sanki bizim kendi
aklımız, iz’ânımız, îmânımız yok gibi aslı nesli bozuk Batının şirk,
küfür, fitne, fesâd içeren kokuşmuş fikirlerine mi hayrânız ki Batı ile
berâber olmakdan bir türlü vaz geçmiyoruz?
4

-Metastaz. ss. 218-219 Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu
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Aynı şekilde, Kayseri İmam-Hatip Okulu Müdürü olduğum
yılların (1963) yılı Nisan ayında, o zamanın Millî Güvenlik Kurulu
Genel Sekreteri Org.Refet Ülgenalp, okul konferans salonunda“Yeşil
tehlike, kızıl tehlike” adlı bir konferans verdikten sonra Müdür
odasına gelince, dînî konuların artık konuşulmasına ihtiyaçları
olmadığını söyleyen idâreci bir gence, bir hayli nasihat etdikden
sonra: “Genç genç, senin aklın ermiyor, eğer bu Müslümân‟ları
kendi hâline bırakırsanız birlik ve berâberliklerini te‟min ederek bu
memleketde şerîati tatbik ederler. Bunun önüne geçmek için önce din
adamlarını me‟mûr yaparak dilediğiniz gibi yöneteceksiniz. Sonra da
muhtelif isimler altında bölerek birlik ve berâberliklerini bozup
birlikde hareket etmelerini önleyeceksiniz” gibi sözleri, kısa bir
zamanda meyvelerini vermiş; tarikat, cemâat ve vakıf nâmı altında
bir çok cemâatler, ekoller, guruplaşmalar türemiş; kimi para, kimi
kadın, kimi şöhret, kimi çıkar peşinde koşup milletin dînini, îmânını,
ırzını, nâmûsunu, vatanını, milletini iğfâl eden sahte şeyhler
meydana gelmiş ve istenilen tefrika ve anarşi gerçekleşmişdir ki
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bir çok yetkilerini elinde
bulunduran bu insanlar, acebâ kime ve neye hizmet etmek isterler?

Yoksa bu iktidar sâhibleri, şu güzel vatanımızda, gaflet,
dalâlet ve hıyânet içinde mi bulunuyorlar? Yoksa şahsî
menfaatlerini, müslümanları, özellikle Müslüman Türkiye
Cumhuriyeti Devletini yıkıp parçalamak isteyenlerin siyâsî
emellerini, birlikte mi gerçekleştirmek istiyorlar?
Acebâ bunlar, elimizin emeği olan her şey’imizi, harsi, nesli
kökünden kurutup yok etmeye azmetmiş fesâd erbâbı İslâm
düşmanlarının en yamanı, en gaddarı mıdırlar? Bu sorunun cevâbı,
şu âyet-i kerîme’lerde en açık bir şekilde verilmişdir.

ِ ْ َّاس َم َن َي ع ِجبك َقَولُو َِِف
ِ
َاَِف
َ ِ ىَم
ُ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ ِ َوم ََن َالن
َ َاَويُ ْش ِه ُد َاللََّو َ َعل
َ ََاْلَيَاة َالدُّنْي
ال
ِ ِ َ َِاْل
ََالَْر ِ َلِيُ ْس ِد َد َيِيِ َها
ْ َس َعى َِِف
ْ قَ ْلبَِِو َ َوُى َو َأَلَ ُّد
َ  َ َوإ َذا َتَ َوََّّل.ص َام
6
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ِ َوإِ َذاَق.اد
ِ
ُِ َث َوالنَّد َلط َواللَّو َال
ََيل َلَوُ َات َِّق َاللّو
َ
د
س
َ
ل
َا
ب
َُي
ْ
ْ ك
ُّ
َ
َ َويُ ْهل
َ
ُ َ َ ْ َ َ َاْلَْر
َ َ
َ
َِّمطَولَب
.اد
َُ سَالْ ِم َه
ئ
َِْ َِخ َذتْوَُالْعَِّزَةَُب
ْ
َأ
َ ُال ِْثَيَ َح ْدبُو
َ َ َُ َج َهن
“İnsanlardan öylesi vardır ki, onun (bu) dünyâ hayâtı
hakkındaki sözü hoşunuza gider (de sizi imrendirir) ve o, kalbinde
olana Allâh’ı şâhid getirir (de sizi kendisine inandırmaya çalışır).
Halbuki o, (İslâm) düşmanlarının en yamanı (en gaddarı) dır”.

“O, yer yüzünde (bir) iş başına geçdi mi orada fesâd
çıkarmaya, hars’i (elinizin emeği olan her şey’i) ve nesl’i,
kökünden kurutup yok etmeye (helâk etmeye) koşar (çalışır).
Allâh fesâdı (ve fesâd çıkaranları) sevmez”.
“Ona:-Allâh’dan kork (da böyle hareket etme- denildiği
zaman, izzet (-i nefsi, câhilâne gurûr ve kibir) i onu (tutar,
onurlandırır da daha ziyâde) günah işlemeye götürür. İşte
böylelerinin hakkından ancak Cehennem gelir. O ne fenâ’
yatakdır (ve ne kötü yatılacak bir yerdir)”.5
İçinde bulundüğümüz şu zamanda "Kur’ân'da başörtüsünün
karînesi ve müeyyidesi yoktur" diyen Diyanet İşleri Vakfı Kadın
Kolları kurucusu ve eski başkanı, gazeteci yazar Ayşe Sucu gibi din
adamı geçinen kifâyetsiz ve câhil din adamları; acebâ kime ve neye
hizmet etmek isterler. Yoksa, bunlar, hem cinslerini, şu âyet-i
kerîme’de ifâde buyurulan Allâhü Teâlâ’nın mağfireti ve cenneti
dururken, cehenneme mi çağırırlar

ج
َاْلَن َِّة ََوالْ َم ْغ ِسَرةَِبِِإ ْذن َو
ََ ِأ ُْولَئ
ْ كَيَ ْدعُو َنَإِ ََّلَالنَّا َِر َ َواللّوَُيَ ْد َعُواَإِ ََّل

ِِ ج

“Onlar sizi cehenneme çağırırlar; Allâh ise, kendi irâdesiyle,
cennete ve mağfirete çağırır”.6

Yoksa, böyle kimseler, dünyâ hayâtını tercih edip akıl, îmân,
iz’ân ve bilgi noksanlığı yüzünden şu âyet-i kerîme’lerde ve
5
6

-Bakara, 204-205-206.
-Bakara, 221.
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benzerlerinde ifâde buyurulan cennet ve cehennem hayâtının vukû’
bulacağına mı inanmıyorlar?”.

ال
ال
َ َ َوأ ََّما.يم َ ِى َي َالْ َمأْ َوىط
ََ َاْلَ ِح
ْ  َيَِإ َّن. َاْلَيَا َة َالدُّنْيَا
ْ  َ َوآثََر. اَم َْن َطَغَى
َ يَأ ََّم
ِ ََاْلنَّة
ِ
ِ ال
.َى َيَالْ َمأْ َوىط
َ َخ
َ س
َ َم ْن
َْ يَإ َّن. َع ِنَا ْْلََوى
َ اف ََم َق َام ََربِّو ََونَ َهىَالنَّ ْس
“Kim hatti aşarak küfretmiş; dünyâ hayâtını tercih etmişse;
muhakkak ki o alevli ateş (cehennem) onun varacağı yerin ta
kendisidir.
“Ammâ, kim de Rabb’inin makâmından korkdu, nefsini
hevâ (ve hevesin) den alıkoyduysa, muhakkak ki cennet, onun
varacağı yerin ta kendisidir”.7
Bir başkası da “Ben mehdiyim” deyip akıl, îmân, iz’ân ve dîni
bilgi fukarâsı sözde başörtülü câhil kadınlara “Beni en çok sevenler
şu şelalenin altına girip çıksın” diyerek farklı yaş guruplarından
onlarca kadını suda ıslatan ve sudan çıkan bir kadına „Beni çok
seviyorsan bir de balıklama atla” deyerek kadını sulara yeniden
daldıran sapkınlar ve sahte şeyhler, bu büyük yanlışın ve tatbîkâtın
birer mahsûlü olup İslâm ve Müslüman düşmanlarına zemin mi
hazırlamaktadırlar.
Bu şekildeki çalışmaların mel’un netîcelerini, İslâm ve
Müslüman düşmanı, özellikle Müslüman Türk düşmanı Louıs
Massignon, şöyle dile getirmektedir:

“Müslümanların her şeylerini tahrif ettik.
İnançları, dinleri mahvoldu. Artık hiçbir şeye tam
inanmıyorlar. Derin bir boşluğa düştüler. İntihar ve
anarşi için olgun hale geldiler”.
Bunun için, İslâm ve Müslüman düşmanı, bi’l-hâssa Ehl-i
sünnet esâslarına bağlı Müslüman Türk düşmanı Hıristiyan Batı
dünyâsı, yıllarca hattâ asırlarca süren çalışmalarının mühim bir
7

-Nâziât, 37-41
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netîce vermediğini görünce son çâreyi, İslâm’ın içinde İslâm’ı

İslâm’ın usûl ve metotlarını
kullanmak sûretiyle, İslâm’ı bozup mensublarını
bid’at, fesât ve şirk yollarına saptırmakda bulmuşlardır.
yıkmakda, diğer bir deyimle

Bunun için de kendileri ile uyum sağlayabilecek, istedikleri
yöne yönlendirebilecekleri makam, şöhret ve menfaat düşkünü; akıl,
îmân ve iz’ân fukarası sözde din adamlarını bulup onlara,
sınırlarını kendilerinin çizeceği ılımlı ve hoşgörülü, emir ve yasakları
olmayan, tatlıya tuzluya karışmayan, haftada bir cum’a namazına
giden, yılda iki kez bayram namazı kılan, cenâzelerini câmi’lerden
kaldırıp Müslüman mezarlığına defneden, İlâhî esâslara
dayanmayan, fakat insan düşüncesini esâs alan Ilımlı ve hoşgörülü
yeni bir İslâm Modeli’ni empoze etmeye ve Dinlerarası bir
Diyalog olmadan böyle bir başarıya ulaşmanın mümkün
olamayacağını da gümdemde tutarak, kendi kiliselerinin bir parçası
olarak geliştirip başarı elde etmeye çalışanlar, kime ve neye
hizmet etmek isterler.
Yıllardan beri İslâm ve Müslümam düşmanı Vatikan’ın
başlattığı ve Haçlı Seferleri zihniyetine sâhip Batının ve ABD. nin
desteklediği bu şekildeki başarıları, “Dinlerarası Diyalog ve
Hoşgörü Projesi” felsefesinin önderlerinden Louıs Massignon, bu
konuları, biraz önce ifâde ettiğimiz gibi, büyük bir başarı övgüsü ile
şöyle ifâde etmektedir:

“Müslümanların her şeylerini tahrif ettik.
İnançları, dinleri mahvoldu. Artık hiçbir şeye tam
inanmıyorlar. Derin bir boşluğa düştüler. İntihar ve
anarşi için olgun hale geldiler”.
Louıs Massignon’un, büyük bir övgü ile dile getirdiği bu
konu, Kur’ân-ı Kerîm’in aşağıdaki âyet-i kerîme’sinde ve
Rasûlü’llâh aleyhi‟s-selâm’ın hadîs-i şerîfinde ifâde buyurulan

9
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tahrîfât şekillerinin aynısıdır ki böyle bir ifâde, Kur’ân-ı Kerîm’in
bir mu’cize olduğunun en açık bir delîlidir:

ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َوى ْم
ُ ني َقَ ْت َل َاَْوالَدى ْم
َ ََوَك َذل
َ ك ََزيَّ َن َل َكث ٍري َم َن َالْ ُم ْش ِرك
ُ َشَركاَُؤُى َْم ليُ ْرُد
ِ
ِ ِ
.َاللُ َماَيَ َع ُلوهَُيَ َذ ْرُى ْم ََوَماَيَ ْستَ ُرو َن
َ ََشاء
َ اَعلَْي ِه َْمَدينَ ُه َْمَ َولَ ْو
َ دو
ُ َوليَ ْلب
“Onların (hem fikir olan) ortakları,

( َّها َِر
َ َمكُْر َالَّْي ِل ََوالن
َ بَ ْل:gece

gündüz binbir türlü hîle ve desîse ile Allâh’a eş koşturdukları)
müşrik’lerden çoğuna,
(a)-hem onları helâke düşürmek,

(b)hem de kendilerine karşı dinlerini karma karışık edip
bozmak için-,
evlâtlarını öldürmeyi (doğru yoldan saptırıp dalâlet’de
bırakmayı, dînî hakîkatleri göremez, işitemez, anlayamaz bir hâle
getirmeyi) iyi (bir şey’ imiş gibi) gösterdi (ler). Allâh dileseydi,
bunu yapamazlardı. O halde onları, uydurdukları (iftirâları) ile
baş başa bırak”.8
Bu âyet-i kerîme’de belirtildiği gibi, fâsıklar, zâlimler, kâfirler,
münâfıklar ve müşrikler istemese de, hukmü kıyâmete kadar devâm
edecek olan Kur'ân-ı Kerîm'in bu âyet-i kerîmesinde zikri geçen
"Katl: Öldürme" lâfzı, Fıkıh Usûlü ilmindeki lâfız kurallarına
göre:
1-Hakîkat olarak alınırsa, maddî benliği yok etme (öldürme)
ma'nâsı anlaşılır. Bu manâya göre,
"İns ve cin şeytanları, müşriklerin çoğunu, akıllarını, fikirlerini,
duygularını, bir takım kuruntular ile ifsâd etdiler. Onlara, fakirlik
korkusu ile yetişmiş çocuklarını öldürmeyi, putlara kurban etmeyi,
kızlarını diri diri mezara gömmeyi, iskât-ı cenîn etmeyi, bu sûretle de
kendi nesillerini kendilerine kırdırmayı, bir iktisâd, bir akıl, bir
8

-En’âm, 137.
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nâmûs ve bir dîn işi gibi iyi bir şey' olarak telkîn etdiler ve bunu da
(yukarıdaki) iki maksad için yaptılar". ma'nâsı anlaşılır. 9
2-Mecâz olarak alınırsa, ma'nevî benliği yok etme (öldürme)
ma'nâsı anlaşılır ki bu ma'nâya göre de, İns ve cin şeytanları,
müşriklerden çoğuna,
"Hayır, (

ََّها ِر
َ َمكُْر َالَّْي ِل ََوالن
َ بَ ْل

: gece gündüz (işiniz) hilekârlık

idi. Bize de Allâh’ı inkâr etmemizi, O'na ortaklar koşmamızı
emr ediyordunuz)".10
âyet-i kerîmesinin ifâdesine göre binbir türlü hîle ve desîse ile;

ِ َالَتَدمعواَلِه َذاَالْ ُقر
.آنَ َوالْغَ ْواَيِ ِيوَلَ َعلَّ ُك ْمَتَ ْغلِبُو َن
ْ َ َُْ

“Sakın şu Kur'ân'ı dinlemeyiniz. Okundukca gürültü ediniz.
Belki gâlib gelirsiniz (susturursunuz)".11

âyet-i kerîme’sinin ve bunlar gibi diğer âyet-i kerîme’lerin
ifâdesine göre de, akla hayâle gelmedik baskılar ile,
"Beyinlerini yıkayarak hakk yoldan döndürüp kendi çocuklarını,
kendi nesillerini helâke götürmeyi, onları Sırat-ı müstekîm‟den,
İslâm yolundan uzaklaştırmayı, boş ve faydasız şeyler ile meşkul edip
dînî hakîkatleri, göremez, işitemez, anlayamaz bir hâle getirmeyi,
çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmak için iyi bir şey' imiş gibi telkîn
etdiler ve bunu da (yukarıdaki) iki şey' için yaptılar".
ma'nâsı anlaşılır ki bu şekilde bir öldürme, maddî varlıklarını
öldürmeden daha şedîddir. Çünkü birinci şekilde öldürülen
evlatların -ezeldeki fıtrî îmânları ile öldükleri için- cennetlik olma
durumları vardır. İkinci şekilde öldürülen (dînî hakîkatleri göremez,
işitemez, anlayamaz bir hâle getirilip şuursuz bir şekilde körü körüne
İslâm düşmanlığı yapan, ins ve cin şeytanlarının istediği bir nesil
hâline getirilen) evlâtların ise, -hakk yola yönelip kendilerini
9

-Hak Dîni Kur’ân Dili Yeni Mealli Türkçe Tefsir,C.3.ss.2063.1960 Baskısı. Elmalılı M.H.Yazır.
-Sebe', 33

10

11

-Fussılet, 26
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kurtaramazlarsa, diğer bir ifâde ile ezeldeki aslî (fıtrî) îmân‟larını
kendi hür irâdeleri ile Kesbî îmân‟a çeviremezlerse- ebedî olarak
cehennemlik olma durumu vardır.
İçinde yaşadığımız bu zamanda ise, her iki şekli de, her zaman
ve her yerde, muhtelif şekillerde görmek mümkündür.
Bize düşen görev ise, îmân, İbâdet, ahlâk
bakımından Ehl-i sünnet ve’l-cemâat esâslarına
hakîkatleri, yapabildiğimiz kadar teblîğ edip
sermekdir. Çünkü Rasûlü’llâh aleyhi‟s-selâm,
tahrîbatlar hakkında şöyle buyurmaktadır:

ve muâmelât
uygun İslâmî
gözler önüne
bu şekildeki

"İslâm'ın yapışacak kulpları elbette birer birer
kopacakdır. Her biri çözüldükçe halk, geriye kalanlara yapışıp
tutunacaklardır. Bunların en evvel kopanı hukümde adâlet, en
sonu da namaz olacakdır".12
"Zamanla İslâm'ın esâsları marangozun ağaç yonttuğu
gibi yontula yontula geriye namazla oruç kalacakdır. Bir
müddet sonra o da terk edilip İslâm'a âit bir şey'
kalmayacakdır".13
Bunun için, Büyük Sahâbî Abdu’llâh ibn-i Mes’ûd radıye‟llâhü
anhümâ’nın talebelerine yaptığı şu vasiyeti ve Hazreti Ali
radıya‟llâhü anh’ın rivâyet ettiği aşağıdaki Hadîs-i şerîf, bu
şekildeki din adamlarının, Allâhü Teâlâ’nın azâbından, gazâbından
korkmadan yaptıkları yanlış işlerin en güzel bir delîlidir:
“Kardeşlerim, ilim ortadan kalkmadan ilim tahsîline ehemmiyet
veriniz. İlmin ortadan kalkması, tabii ehl-i ilm‟in ölümü iledir.
Sizden hiç biriniz, kendisine ne zaman mürâceat edileceğini ta‟yîn
12

-S.B.M.Tecrîd-i Sarîh Tecemesi,C. 3.ss.121. Ahmed Naim.

-Namaz, şehâdeteyn'den sonra en mühim dînî bir rukündür. Bunun için nasıl imkân bulunursa o
şekilde kılınması lâzım gelir. Hiç bir halde sâkıt olmaz. Hattâ namaz kılmaya kudret bulunmadığı
zamanlarda bile baş ile, o da olmazsa göz işâreti ile kılmak lâzım gelir. Bu bakımdan meşrû' bir
sebeb olmadan namaz kılmamaya -Bî-namaz özrü- denilmesinin sebebi budur.
S.B.M.Tecrîd-i Sarîh Tercemesi,C.3.ss.121. Ahmed Naim.
13

12

Türkiye Cumhuriyeti Sayın Devlet Yetkililerine açık mektup

edemez. Fakat yakında bir sınıf insanlar ile karşılaşırsınız ki onlar,
sizi, Kitâbü‟llâh‟a da‟vet etdiklerini iddia ederler. Halbuki bu ehl-i
bid‟at, Kitâbü‟llâh‟ı arkalarına atdıklarını fark edemezler. Böyle
dalâlet zamânında, ilmin sâye-i irşâdına sığınmanızı tavsiye ederim.
Bid’at iltizam etmekden (bid‟at olan şey‟leri lüzumlu görerek
yapmakdan), kelâmî tekellüf’den (hakîkatleri ikinci plâna atarak
gösterişli konuşmalar yapmakdan), felsefî teammuk’dan (felsefî
fikirler içerisine dalarak yeni yeni şey‟ler ortaya koymakdan)
sakınınız. Dînimizin safvet-i asliyyesini (saf ve temiz hâlini)
muhâfaza etmeye çalışınız”.14

: َقالَرسولَاللَصلىَاللَعليوَوسلم:َعنَعليَبنَأيبَطالبَرضيَاللَعنوَقال

ََوال،َيوشكَأنَيأيتَعلىَالناسَزمانَالَيبقىَمنَالسالمَإالَامسو
َ،َيبقىَمنَالقرآنَإالَرمسوَمداجدىمَعامرةَوىيَخرابَمنَاْلدى
ِ
ََمنَعندىمَخترجَالستنةَوييهم،َنَحتتَأدميَالدماء
علماؤىمَشرَ َم

تعود

“İnsanlara şöyle bir zaman gelmesi yakındır ki o vakit islâm‟ın
isminden başka bir şey kalmayacaktır. Kur‟ân‟ın da resminden (şekli
okunmasından) başka bir şey kalmayacakdır. O vakit mescidler de
çok güzel yapılacaktır, ama hidâyet yönünden harap vaziyetde
olacaktır. O zamanın uleması göklerin altında mevcut olanların en
şerlisi olacaktır. Fitne, o ulemadan çıkacak ve yine onlara
dönecekdir”.15
Bu esâsa binâendir ki İslâm ve Müslüman düşmanlarının,
özellikle Müslüman Türk düşmanlarının mel’un emellerine âlet olup
onların ekmeğine yağ sürmememiz için, Cenâb-ı Hakk, Korona
virüsü ile ve aşağıda meâli verilen âyet-i kerîme ve benzerleri ile,
kullarını şöyle uyarmaktadır
14
15

-Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarih Tercemesi,C.4.ss.63. Kâmil Miras.
-Beyhakî, şuabu’l-îmân III/317-318. Hz.Ali radıya‟llâhü anh rivâyeti.

13

Türkiye Cumhuriyeti Sayın Devlet Yetkililerine açık mektup

“Ben bir Korona Virüsü’yüm. Kendim küçük ama tahrîbâtım
büyükdür. Rabb’imin küçücük bir askeri ve elçisiyim. O’na ve
O’nun ni’metlerine karşı nankörlük yapan isyankâr kullarını
uyarmak için geldim. Görevim bitince gideceğim. Uyarılarımı
kabul etmezseniz, Rabb’imin âhiretdeki azâbı, hem daha şiddetli,
hem daha süreklidir. Bunun için nefsinizin arkadaşı olan şeytana
ve şeytânî insanlara kul olmayın. Sizleri halîfelik vasfı ile yaratıp
yerlerdeki göklerdeki nice ni’metleri emrinize âmâde kılan
Rabb’inize lâyık bir kul olmaya çalışın. Çalışın ki dünyâda ve
âhiretde ebedî mutluluğa eresiniz”.
“Ben cinleri de, insanları da (başka bir hıkmetle değil) ancak
bana kulluk etsinler, (benim varlığımı ve birliğimi bilsinler, beni
noksan sıfatlardan münezzeh kılıp kemâl sıfatları ile muttasıf kılarak
bana kulluk etsinler), diye yaratdım”. 16
“Ey insanlar, size Rabb’inizden bir öğüt, gönüllerde olan
(derd) lere bir şifâ, mü’minler için bir hidâyet ve rahmet (olan
Kur’ân) gelmişdir”.17
“And olsun, sizi biraz korku, (biraz) açlık, (biraz da) mal, can
ve mahsullerden yana eksiltme ile imtihân edeceğiz. Sabr
edenlere (lûtf-ü keremimi) müjdele”.18
"Biz, o en büyük azâbdan (âhiret azâbından) önce de onlara
mutlakâ yakın azâbdan (katl, esâret, düşman tasallutu, kuraklık,
kıtlık, sel, zelzele ve salgın hastalıklar gibi dünyevî azâblardan)
tatdıracağız. Tâki ric'at etsinler, (Küfür, şirk ve nifakdan îmâna
dönüp tevbe ve istiğfar ederek benden afv-ü mağfiret dilesinler de
ben de onların kusurlarını afv-ü mağfiret edip iki cihanda mutluluğa
erdireyim diye)".19
“Ey îmân edenler, hep birlikde silme (yeniden İslâm’a, barışa,
dünyâ ve âhiret selâmetine) girin. (Tevhîd esâslarına bağlı takvâ ve
-Zâriyât, 56.
-Yunus, 57.
-Bakara, 155.
19
-Secde, 21.
16
17
18
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ihlâs sâhibi birer müslümân olun. Ayıp ve kusurlardan uzak
bulunun). Şeytanın adımları ardına düşmeyin (şeytânî yollara
sapmayın, Deccâl’lerin, Tâğut’ların, Mücrim’lerin ve Bâtıl
fikirlerinde isrâr edip büyüklük taslayanların peşinden gitmeyin).
Çünkü o (onlar), sizin için ap-açık bir düşmandır”.
“Size bunca açık delîller geldikden sonra yine kusur ederseniz
(silm’e girmekden, birlik ve berâberliğinizi koruyup Tevhîd
esâslarına bağlı takvâ ve ihlâs sâhibi birer müslümân olmaya
çalışmazsanız), şunu iyi bilin ki (Yüce Rabb’iniz) Allâh, Azîz’dir
(mutlak gâlibdir, hukmüne karşı gelinmez, dilediğini yapar ve emrini
infâz eder) ve Hakîm’dir (her yaptığını bir hikmetle yapar, rast gele
yapmaz”. 20

Bunun için, (eğer yapabilirseniz), sizlerden beklediğimiz en
önemli görev, Ayasofya Câmii’nin ibâdete açılmasının sevincini
yaşadığımız bu günlerde, 15-temmuz-2016 Cuma gecesi “Halkı
meydanlara davet ediyorum” diye seslenişiniz gibi bir seslenişle,
bizleri, Allâhü Teâlâ’nın emir ve nehiylerine ters düşen kötü
alışkanlıklarımızı terk ederek Cenâb-ı Hakk’dan afv ve mağfiret
dilemeye yönlendirmeye çalışmanızdır.
Çünkü, Yüce Rabb’imiz Allâhü Teâlâ, şöyle buyurmaktadır:
“(Habîbim), kullarım sana beni sorunca (benim onlara şah
damarlarından daha yakın olduğumu 21, kulumun kendisi ile kalbi
arasında bulunduğumu 22 ve her hallerini bildiğimi 23 haber ver). İşte
ben muhakkak (onlara) yakınımdır. (Bunun için, Yâ Rabb, işte
huzûrundayız, hâlimiz sana ma’lumdur, diyerek) Bana duâ edince
ben de o duâ eden (kullarım) ın da’vetine icâbet ederim. O halde
onlar da benim da’vetime icâbet ederek benim (varlığıma,
20

-Bakara, 208-209.
-Kâf, 16.
22
-Enfâl, 24.
23
-A’lâ, 7.
21
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birliğime, noksan sıfatlardan münezzeh olup kemâl sıfatları ile
muttasıf olduğuma) îmân etsinler (ve bu îmânlarını son nefeslerine
kadar korusunlar). Tâki (o sâyede) doğru yola ulaşmış olsunlar”.24
“Ey îmân edenler, eğer Allâh’dan korkarsanız O, size iyi ile
kötüyü (hakk ile bâtılı) ayırd edecek bir anlayış (bir ma’rifet ve
bir nûr) verir, suçlarınızı örter ve sizi mağfiret eder. Allâh, büyük
lûtuf ve ihsân sâhibidir”.25

İçinde bulunduğumuz bugünkü süreç içerisinde her gün vukû’
bulan katil hâdiseleri, kadınlarımızın haya perdesini yırtarak karşı
cinsin şehevî arzûlarını tahrik edercesine yaşadıkları giyim-kuşam
şekilleri ve bunlara benzeyen diğer isyan şekilleri, Korana Virüsü
gibi uyarı görevi yapan felâketleri da’vet ettiği gibi, sel, deprem,
fırtına, hortum, düşman tasallutu gibi başka şekilde uyarı görevi
yapan felâketleri de da’vet edebilir.
Bunun için, Avrupa Birliğine girmek için kendi kanunlarımızı
değiştirip onlara uyum sağlamak için yaptığımız bir çok yanlış işleri
(idâmı kaldırmak, fuhşu serbest bırakmak, domuz etinin satışını
serbest bırakmak gibi) terk edip kendi kanunlarımızı yürürlüğe
koymazsak, erinde gecinde pişman olmamız kaçınılmaz olur.
Adam babasını bıçaklıyor, dışarı kaçan babasını arkasından
koşup yine bıçaklıyor, o da yetmemiş gibi silahını çekip kurşun
yağdırıyor, o da yetmemiş gibi yardıma gelenlere bıçak sallayarak
babasının hastaneye götürülmesine mani olmaya çalışıyor; böyle bir
durumda, böyle bir adamın derhal idâm edilmesi lâzım
gerekirken, görevli polisler gelip yakalıyarak savcılığa götürüyor ve
mahkeme neticesinde “Sen çok güzel bir iş yaptın, sana ömür
boyu hapislik veriyoruz, her şey’ bedâva, çalışmak yok, ye, iç,
yat, yaşa” diyerek taltif ediyoruz. Çünkü, Avrupa Birliği böyle
istiyor! Diyoruz.
24
25

-Bakara, 186.
-Enfâl, 29
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Fullbright ve İstanbul sözleşmesi gibi daha bir çok müessif
hâdiseler hakkında kanun çıkarmıyoruz ama, genç yavrularımızı
parçalayıp öldüren veyâ sakat bırakan köpekler için dokunulmazlık
kanunları çıkarmakdan da geri kalmıyoruz. Çünkü, hayvanlar
hakkındaki kendi dînî kânunlarımızı ve merhamet duygularımızı terk
edip AB kanunlarında hayvanları koruma kanunu var! Diyoruz.
ABD ve AB kriterlerine uyum sağlıyacağız diye, kendi dînî, millî
ve ahlâkî değerlerimizi terkederek Fullbright andlaşmasını ve
İstanbul sözleşmesini yapanlar, acebâ, ne kadar akılsızca bir iş
yaptıklarının farkında mıdırlar? Yoksa, onların fikir, âdet ve
yaşayışlarına uyum sağlamayı bir ma’rifet ve bir başarı mı

ِ
sanıyorlar? Yoksa, bunların, Allâhü Teâlâ’nın (َمنْ ُه َْم

ِ
ُ يَاَنَّو:O da

onlardan olur) emrinden haberleri mi yok?
Bunların yerine, kendi dînî, millî ve ahlâkî değerlerimizi ve
kendi çıkarlarımızı ön plânda tutan ikili andlaşmalar yapılması daha
iyi, daha akıllı ve daha hayırlı bir iş ve başarı olmaz mı ki onların
fikir ve tavsiyelerine göre hareket ediyoruz?
Acebâ, bunları niçin böyle yapıyoruz? Fetö’nün ve onunla hem
fikir olan arkadaşlarının hoşgörü ve ılımlı İslâmiyet anlayışına
uyarak mı yapıyoruz? Yoksa Dînî ve Millî varlığımızın temel
esâsları olan Yüce İslâm Dîni esâslarını terk ederek Avrupa Birliği
ilkelerini kıstas yapıp ona göre mi yaşamak istiyoruz?
Müslüman olduğumuzu söylediğimiz halde, Allâhü Teâlâ’nın
emir ve nehiylerini terk edip "Tüm inançlara, etnik kökenlere eşit
mesafede durduk. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak bizim için
en önemli kriterdir” diyerek dînî ve ahlâkî değerlerimizi birer birer
terk mi ediyoruz?.
Yıllarca, Müslümân’ları yanlış yollara sevk eden idhâl malı Eski
Yunan’daki Demokrasî prensiplerini; lâiklik, özgürlük, hoşgörü gibi
Fetö prensiplerini veyâ Avrupa Birliği Kriterlerini ölçü alıp ona göre
bir yaşam tarzında yaşamayı daha iyi ve daha faydalı mı buluyoruz?
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Bunların hepsi, yanlış bir inancın, yanlış bir devlet idâresi
sisteminin, toplumların dünyevî ve uhrevî hayatlarını felâketten
felâkete sürükleyen bir yaşam tarzıdır. Buna mukâbil Yüce İslâm
Dîni, toplumların dünyevî ve uhrevî hayatlarını en âdil ve en mutlu
netîcelere götüren ilâhî bir sistemdir ki ferdi ile, devleti ile, bir
bütündür, parçalanma kabul etmez. Onda herhangi bir değişiklik
yapmak, yalnız ve yalnız Allâhü Teâlâ’ya âittir. Bu hususta
Rasûlü’llâh aleyhi‟s-selâm’ın bile en ufak bir yetkisi yoktur.
Bunun için, İslâmî bir idârede, İslâm’ı teklîf ve teblîğ edip hakk
ve bâtılı belirtdikden, İslâm’ın ve Müslümân’ların gâlibiyyet ve
hâkimiyyeti tehakkuk etdikden sonra, bir kimseyi zorla İslâm
Dîni’ne girmeye zorlama yokdur. Ancak yapılan bir muâhede ve
andlaşma netîcesinde kendi inanç ve ibâdetlerinde serbest bırakılıp
icbâr edilmezler ve her türlü hakları -devlet tarafından- koruma
altına alınır. Bu sûretle de Hakk’ın hukmü geçerli kılınarak, İslâm’ın
ve Müslümân’ların idârî ve hukûkî otoritesi altında, Osmanlı
İmparatorluğundaki topraklarda olduğı gibi, toplumların huzûr ve
refâhı sağlanmış olur.
Eğer biz bunları yapmaz veyâ yapamaz isek, o zaman da
"Eyvâh bizlere, doğrusu biz bunun böyle olacağını düşünmemiştik.
Biz böyle yapmakla kendimize yazık ettik, hem kendimizin hem de
dünyânın huzûrunu kaçırdık, istediğimiz çıkarlarımızı elde
edemedik" diyerek pişman olacağımız günlerin gelmesi kaçınılmaz
olur ki kıyâmetin on büyük alâmetinden birini ifâde eden şu âyet-i
kerîme’de ifâde buyurulan gerçekler, bunun en açık bir delîlidir:

ِ ِ ح
ٍ ت َياْجوج َوماْجوج َوُىم َِمن َ ُك ِّل َح َد
.ب َيَْن ِد ُلو َن
َّ َ
َ
ْ ْ َ ُ ُ َ َ ُ ُ َ ْ ىت َاذاَ َيُت َح
ِ ِ ْ واقْ ت ربَالْوعد
ِ َ اَىي
ََاَويْلَنَاَقَ ْد
ََ ص ُارَالَّ ِذ
ُ ْ َ َ ََ َ
َ ْصةٌَأَب
َ َشاخ
َ َين َ َك َس ُرواَي
َ ََاْلَ ُّقَيَإذ
ِ ُكن
َ .ني
ََ َى َذاَبَ ْلَ ُكنَّاَظَالِ ِم
َِ َّاَِفَ َغ ْسلَ ٍة
َ َم ْن
"Nihâyet Ye'cûc ve Me'cûc (un seddi) açılıp da her tepeden
saldıracakları ve gerçek va'd olan (kıyâmet) yaklaşdığı vakit, işte
o zaman o küfr (ve inkâr) edenlerin gözleri hemen belirip
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kalacak, -Eyvâh bizlere, Doğrusu biz bundan gaflet içindeydik.
(Eyvâh bizlere, doğrusu biz bunun böyle olacağını düşünmemiştik.
Biz böyle yapmakla kendimize yazık ettik, hem kendimizin hem de
dünyânın huzûrunu kaçırdık, istediğimiz çıkarlarımızı elde
edemedik). Hayır, biz (kendimize zulm eden) zâlim kimselerdik(diyecekler)".26
Bunun için, kuş kafesten uçmadan, elimizdeki imkânlar elden
gitmeden, Yüce Rabb’imiz Allâhü Teâlâ’nın, şu âyet-i kerîme’ler ile
ifâde buyurduğu uyarılara kulak verip gereğini yapmaya çalışalım ki
şirk, küfür, fitne ve fesâd ifâde eden kötülükleri terk edip dünyâda ve
âhiretde mutlu olalım.

ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ََثَّ َآل
ُ اب
ُ َواَنيبُوا َإَّل ََربِّ ُك ْم ََواَ ْسل ُموا َلَوُ َم ْن َقَ ْب ِل َأَ ْن َيَاْتيَ ُك ُمَ الْ َع َذ
.ص ُرو َن
َ يُْن
ِ
ِ
ِ
ِ
َاب
ُ َواتَّبِعُواَاَ ْح َد َن ََماَاُنْ ِزَل َإلَْي ُك ْم َم ْن َ َربِّ ُك ْم َم ْن َقَ ْب ِل َأَ ْن َيَاْتيَ ُك ُم َالْ َع َذ
َ ال.بَ ْغتَةً ََواَنْتُ ْمَ َالَتَ ْشعُ ُرو َن
“Size azâb gelib çatmadan Rabb’inize dönün. O’na teslim
olun. Sonra size yardım edilmez”.

“Ansızın ve hiç farkına varmadığınız bir sırada, size azâb
gelmezden önce Rabb’inizden size indirilenin en güzeli (olan
Kur’ân-ı Kerîm’e ve peygamberlerin en hayırlısı olan Hazreti
Muammed) e uyun”.27
Bunun için de, “Rasûl size ne verdi ise (ne emretti ise) onu
alın, size ne yasak etdi ise ondan da sakının. Allâh’dan korkun.
Çünkü, Allâh (ın) azâbı çetindir”.28

َ قف

26
27
28

-Enbiyâ', 96-97.
-Zümer, 54-55.
-Haşr, 7.
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"Hak dîn, (insanları dünyevî ve uhrevî mutluluğa erdiren gerçek
düzen, gerçek sistem, gerçek rejim, gerçek inanış), Allâh ındinde
(ancak) İslâm'dır".29

ِ
ِ
ِ
َيت َلَ ُك ُم
َ ت
ُ َعلَْي ُك ْم َن ْع َم ِىت ََوَرض
ُ ت َلَ ُك ْم َدينَ ُك ْم ََواَ َتْ َم ْم
ُ اَلْيَ ْوَم َاَ ْك َم ْل
ِ اْ ِلسآلم
َ .ًَدينا
َ ْ
"Bu gün sizin dîninizi kemâle erdirdim, üzerinizdeki
ni'metimi tamamladım ve size dîn olarak İslâm'ı beğenip seçtim,
ondan (ve onun îcâblarını yerine getirenlerden) râzı oldum".30

ِ آلم
ِ َِْف َا
ِ ومن َي ْبتَ ِغَ َ َغْي ر َاْ ِل َس
ِ َديناًَيَلَ ْن َيُ ْقبَ َل َِمْنوُ َج ََ َوُى َو
َآلخَرةِ َِم َن
ْ
َ ْ ََ
َ
ِ
.ين
َ اْلْاَس ِر
"Kim İslâm'dan başka bir dîn ararsa (İslâm dışı fikir, görüş,
yorum, sistem, düzen, rejim ve inanış şekillerine uyarsa) ondan (bu
dîn, İslâm dışı bu fikir, görüş, yorum, sistem, düzen, rejim ve inanış
şekilleri) aslâ kabûl olunmaz ve o, âhiretde de en büyük zarara
uğrayanlardandır".31

İşte bu esâslara binâendir ki yıllardan beri, Batı hayranlığı
ile terk ettiğimiz kendi dînî, millî, ma’nevî ve medenî
değerlerimize yeniden dönerek genç neslimizi, millî, dînî,
ma’nevî değerlerimizi, görür, işitir, anlayıp idrâk eder bir hâle
getirmek mecbûriyyetindeyiz.
İşte bunun içindir ki “(Dünyâda ve âhiretde) selâm (ve selâmet),
doğruya (Hakk’a ve hakîkâte) tâbi’ olanlaradır”.32
Ali Celâleddin Karakılıç
18-Ekim-2020-Pazar
01-Rabîu’l-Evvel-1442
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