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T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı
Ankara
Sayın Kurul Başkanı, Sayın Kurul Üyeleri
Eski bir Kurul Üyesi olarak doksan yılı aşkın hayâtımın
son günlerinde sizlere bu mektubu yazmayı bir görev bildim.
Takdir sizlerden, hüküm Allâhü Teâlâ'dandır.
Merhum Nizâmü'l-mülk'ü merhum Alpaslan'a şikâyet
etmek isteyen bir gurup fitne erbâbı, yazdıkları mektubu,
Alpaslan namaz kılarken seccâdesinin kenarına bırakırlar.
Namazdan sonra mektubu okuyan Alpaslan, Nizâmü'l-mülk'ü
çağırarak "Şu mektubu al. İçindekiler doğru ise nefsini islâh
et; değil ise bunları afvet ki fitne kapısı aralanmasın" der.
İkiyüz yılı aşkın bir zamandan beri, harb sahâsında elde
edemedikleri başarıların acısını çıkarmak için akla hayâle
gelmedik münâfıkâne bir şekildeki çalışmalarını ve içlerinde
gizlediklreri kin ve düşmanlığı gerçekleştirmek için çalışan
Batılı düşmanlar, asırlardan beri çeşitli isimler altında
dünyanın bir denge unsuru olan ve Türk Milletini Türk Milleti
yapan Kur'ân'a, Hazreti Muhammed aleyhi's-selâm'a, İslâm
Dîni'ne ve Müslüman Türk Milleti'ne olan düşmanlıklarını
artırarak koskoca Osmanlı İmparatorluğunun, on sene gibi kısa
bir zamanda yıkılmasında en büyük rolü oynadıkları gibi, bu
gün de, onun bir devâmı olan Türkiye Cumhûriyeti Devleti'ni
yıkmak için ellerinden gelen hîle ve desîseleri yapmakdan geri
kalmamaktadırlar.
Onların bu menfur emellerine âlet olan içimizdeki akıl
îmân ve iz'ân yoksunu gâfil kimseler de, çağdaşlaşmak
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nâmına, sanki kendilerinin akılları, îmânları, iz'ânları ve
yetenekleri yokmuş gibi Batı hayranlığı ile ekmeklerine yağ
sürmekte; bir devletin, bir milletin, bir toplumun, bir ailenin,
bir ferdin yaşamasında en büyük rolü oynayan dînî, ahlâkî ve
millî değerlerimizin günden güne büyük sarsıntılar
geçirmesine sebeb olmakta; bunun neticesi olarak da
milyonlarca genç yavrularımız, dînî, ahlâkî, İslâmî ve millî
değerlerimizi anlayamaz, işitemez, göremez bir hâle gelmişdir
ki Louıs Massignon’un şu sözleri, bunun açık bir delilidir;
“Müslümanların her şeylerini tahrif ettik. İnançları,
dinleri mahvoldu. Artık hiçbir şeye tam inanmıyorlar.
Derin bir boşluğa düştüler. İntihar ve anarşi için olgun
hale geldiler”.
İçinde bulunduğumuz şu fırtınalı zamanda, dînî, ahlâkî,
İslâmî ve millî değerlerimizi korumak, yüceltmek ve devlet
yetkililerine, doğru olanı göstermek, herkesden önce siz
Yüce Kurul üyelerinin görevidir. Çünkü Rasûlü'llâh aleyhi'sselâm, ümmetinin âlimlerini, (.ْْاْسْرْائْيل

ْعْلْمْاءْ ْاْمْتْ َْْاْنْبْيْاءْ ْبْن:

Ümmetimin âlimleri Benî İsrâil peygamberleri gibidir) Hadîs-i
şerifi ile görevlendirmişdir ki bunun böyle olduğunda en ufak
bir şübhe yokdur. Bunun için hep birlikte, zamânımızın din
âlimleri olarak üzerimize düşen bu şerefli görevi, bir nebzecik
de olsa, -hem nefsimize, hem de hemcinslerimize karşı- yerine
getirmek mecbûriyetindeyiz.
Bunun için de Allâhü Teâlâ'nın ındinde dünyevî ve uhrevî,
şerefi ve sevâbı çok yüksek olan böyle bir görevi gereği gibi
yerine getirmeye çalışırsak, merhum Alpaslan'ın dediği gibi,
Din İşleri Yüksek Kurulu'na ve onun değerli Üyelerine gölge
düşürecek bir takım aslı esâsı olmayan dedi koduların önüne
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bir sed çekmiş; bir devletin, bir toplumun, bir ailenin helâkine
sebeb olan fitne, fesad, ihtilâf ve tefrika kapılarının
kapatılmasına yardımcı olmuş, oluruz.
Ayrıca, bir yıla yakın bir zamandan beri her türlü
imkânlarını seferber eden ve hâlen de seferber etmekte devam
eden tüm dünya devletlerinin, "Küresel bir uyarı" niteliğinde
olan "Korona Vürüsü" karşısında âciz kaldığı; en inad
kâfirlerin bile derinden derine Yaratan'a ilticâ etdiği bu
günlerde, herkesden önce Müslüman olan bizlerin, Yüce
Rabb'imize yönelip O'nun emir ve nehiylerine kayıtsız şartsız
teslim olarak günah, kusur ve isyanlarımıza tevbe ve istiğfar
ederek afv-ü mağfiret dilememiz lâzım gelmez mi? Böyle
yüce ve şerefli bir görevin öncülüğünü yapmak, her türlü
akademik kariyerlere ve yetkilere sâhip siz Yüce Kurul
Üyeleri'nin üzerine vâcib değil mi? Neden, sayısız ni'metleri
emrimize âmâde kılıp mahlûkâtın en şerefli bir insanı olarak
yaratan Yüce Rabb'imize yönelip O'nun afv ve mağfiretini
dileyerek "Küresel bir uyarı" niteliğinde olan "Korona
Vürüsü" belâ'sının başımızdan kaldırması için hep birlikte
duâ edip bir istekde bulunmuyoruz?

.ْولنذيقن همْمنْالعذابْاْلدَنْدونْالعذابْاْلَبْْلعلهمْي رجعون
“Biz o en büyük azâbdan (âhiret azâbından) önce de
onlara mutlakâ yakın azâbdan (katl, esâret, kıtlık, kuraklık,
deprem, düşman tasallutu ve salgın hastalıklar gibi dünyevî
azâblardan) tattıracağız. Tâki ric’at etsinler (küfürden,
şirkden, fitne ve fesâddan îmâna dönsünler diye)” âyet-i
kerimesi ve benzeri âyet-i kerîme'ler;

ْ .َْفسريواِْفْاْلْضْر ْفانررواَْي َْانْعابب ْالمذذب
"Yer yüzünü gezin, dolaşın da (peygamberleri, dînî ve
ahlâkî gerçekleri) yalan sayanların âkıbeti nasıl oldu,
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görün". âyet-i kerimesi ve benzeri âyet-i kerîmeler, Yüce
Rabb'imize yönelip duâ yapmamızı ifâde etmiyor mu?
Sizler belki hatırlamazsınız ama 1939 larda meydana gelen
Bölgesel Erzincan depremi'nde, o zamanın Müşâvere
Kurulu'nun kararı ile Akşam ve Sabah namazlarından sonra
bütün câmilerimizde Salât-i münciyye okunur, ardından
Cenâb-ı Hakk'dan günah ve kusurlarımızın afv ve
mağfiret edilmesi için duâ edilirdi. Bölgesel Erzincan
Debremi'nden daha büyük "Küresel bir felâket" olan
Korona Vürüsü'nün zararsız bir hâle gelmesi için, bizler de
böyle bir duâda bulunsak daha iyi olmaz mı? Yoksa böyle bir
duâyı faydalı mı bulmuyoruz? Bu konuda fazla bir şey'
söylemek istemiyorum. Çünkü, ekteki Korona Vürüsü ile
ilgili kitapçıkda, bunları fazlası ile dile getirdim.
Muhterem kardeşlerim
Rabb’inin istediği hakk yolda yürüyerek Ehl-i sünnet ve’lcemâat esâslarına bağlı müslümânları -özellikle İslâm’a en
çok hizmet eden müslümân Türk’leri-, bu yoldan çevirip
hüsrân ve iflâsa sürüklemek sûretiyle yıkmak isteyen iç ve dış
düşmanlar, muhtelif isim ve sıfatlar altında, yıllarca hattâ
asırlarca süren çalışmalarının mühim bir netîce vermediğini
görünce, son çâreyi, "İslâm’ın içinde İslâm’ı yıkmakda",
diğer bir deyimle "İslâm’ın usûl (ve metot) larını kullanmak
sûretiyle, İslâm’ı bozup mensublarını bid’at, fesat, şirk ve
küfür yollarına saptırmakda" bulmuşlardır.
İçinde bulunduğumuz şu son yıllarda, İslâm'ın son kalesi
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin karşı karşıya kaldığı böyle
büyük bir tehlikenin önlenmesi, yetki sâhibi sizlerin, İ’lâ-i
kelimetü’llâh’ı (İslâm Dîni’ni ve Tevhîd akîdesi’ni) şânına
4

T.C.Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'na bir Mektup

lâyık bir şekilde yüceltip yaymak için Ehl-i sünnet ve’lcemâat esâslarına bağlı îman ve ihlâs sâhibi bir kurtarıcı
olarak görev yapmanızla mümkündür. Çünkü dînen ve
ahlâken çökertilen milletler, ne kadar güçlü ve kuvvetli
olurlarsa olsunlar yıkılıp yok olmaya mahkumdur.
Bu esâsa binâendir ki şu güzel vatanımızda tek vatan, tek
millet, tek devlet, tek bayrak altında mutlu bir hayat
yaşamamız için, Dînî Otorite Yetkilileri ile Siyâsî Otorite
Yetkilileri'nin birlik ve berâberlik içinde çalışmaları şarttır.
1800 yıllarına kadarki Osmanlı İmparatorluğunda ve daha
önceki İslâm devletlerinde hep böyle olmuştur. Şöyle ki:
Böyle bir başarı, bir Alpaslan’ın yanında bir Nizâmü’lmülk, bir Osman Gâzî’nin yanında bir Edebâlî, bir Fâtih’in
yanında "Hocam, İstanbulu Sen fethettin; padişahlık senin
hakkındır" deyip mührünü vermeye kalkışan genç padişaha,
"Haddini bil, Sen padişahsın ben Şeyhü’l-İslâm’ım" diyebilen
bir Ak Şemseddin, bir Kânûnî’nin yanında “Pâdişahım,
Avrupaî kânunlar koymakla öyle bir halt ettin ki, getirdiğin
sular, Kıyâmet’e kadar üzerine aksa temizleyemez” diyebilen
bir Zembilli Ali Cemâlî Efendi gibi, hakk ve hakikati
gösteren ilim adamlarının ve onların gösterdiği yollardan
giden devlet adamlarının, Dînî Kimlik’lerine herhangi bir
noksanlık getirmeden, birlik ve berâberlik içindeki çalışmaları
ile mümkün olmuşdur.
Bunun için büyük Sahâbî Abdu’llâh ibn-i Mes’ûd
radıye’llâhü anh’ ın talebelerine yaptığı aşağıdaki vasiyeti ve
İblîs'in ve ona uyanların hâlini anlatan aşağıdaki âyet-i
kerîme, içinde bulunduğumuz şu zamanda bizlere büyük bir
ışık tuttuğu gibi, fitne, fesâd, tefrika ve ihtilâf zamanlarında
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nasıl hareket etmemiz lâzım geldiğini de gözlerimizin önüne
sermektedir:
“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 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”.

َِّْمثل ْالشيطان ْإذ ْبال ْلْلنسان ْاَفرْج ْف لمْا َْفر ْبال ْإينِّ ْبريءٌ ْمنك ْإين
.َ اخافْاهللْضْربْالعال م
ع
ط
.َْفْذانْعاببت هماْأن هماِْفْالناضْرْخالدينْفيها ْوذلكْجْزؤاْالرالم
“Onların, (doğru yolda olduklarını zannederek insanları
küfür, şirk, nifak ve bid'at yoluna teşvik eden münafıkların)
hâli, -Sen beni fersah fersah geçtin, ben Rabb’ime bir kere
isyan etdim, ebedî O’nun lânetine uğradım. Ben Rabb'imden
korkarım. Allâh'ın azâbı şiddetlidir. Senin şerrinden Allâh’a
sığınırım. Gerçek şu ki ben sizin göremiyeceğizi görüyorum-,
diyerek ondan ayrılıp tabana kuvvet kaçan) şeytanın hâli
gibidir. Çünkü (şeytan) insana -Küfr et- der de o küfr
edince -Ben hakikaten senden uzağım. Çünkü ben âlemlerin
Rabb’i olan Allâh’dan korkarım- der”.
6

T.C.Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'na bir Mektup

“Nihâyet ikisinin de (azdıranın da azanın da) âkıbeti
hakikaten ebedî ateşin içinde kalmaları olmuşdur. İşte
zâlimlerin cezâsı budur”.
Bunun için üzerimize düşen görev, Hakk ile Bâtıl'ı bir
birine karıştırmadan, her Fâtiha-i şerîf'i okuyuşumuzda
istediğimiz "Sırât-ı Müstakîm"i ve "Ümmetimin âlimleri
Benî İsrâil peygamberleri gibidir" Hadîs-i şerîf'inde ifâde
buyurulan "Dînî Görevimizi, (ْْ ْالسلمَْاف
ِّ يْاْاْيْهْاْالذينْآمنواْدخلواِْف

.َ
ٌ وال ْت تبعواْخطوات ْالشيطان ْإنه ْلذم ْعد ٌّو ْمب:Ey îmân edenler, hep
birlikde Silm'e (yeniden İslâm'a) girin. (Tevhîd esâslarına
bağlı takvâ ve ihlâs sâhibi birer müslümân olun) Şeytanın
adımları ardına düşmeyin. Çünkü o, sizin için apaçık bir
düşmandır) âyet-i kerîme'sinin ışığında, (ْ وما ْعلي نْا ْإْال ْالبالغ

َْالمب:Bizim üzerimize (düşen görev), ap-açık bir teblîğ’den
başka (bir şey’) değildir ) esâsına binâen Tevhîd ve Şirk
esâslarını, en iyi bir şekilde anlatıp teblîğ etmeye
çalışmakdır ki bu da ancak, (ْْْْضْرأْسْْالْذْمْ ْْمْافْ ْْاهلل:Hikmetin başı
Allâh korkusudur) Hadîs-i şerîf'inde ifâde buyurulan "Allâh
Korkosu" nu ifâde eden şu âyet-i kerîme' nin gereğine inanıp
yaşamamız ile mümkündür:

ْقوا ْاللّه َْيعلْ ْلْذم ْف ربانا ْويذفِّر ْعنْذم ْسيِّئاتذم
ْ يا ْأي ها ْالذين ْآمنوا ْإْنْ ْت ت
ْ ْ.ْوي غفرلذمْطْواللّهْذوْالفضلْالعريم
“Ey îmân edenler, eğer Allâh’dan korkarsanız O, size
iyi ile kötüyü (hakk ile bâtılı) ayırd edecek bir anlayış (bir
ma’rifet, bir nûr) verir, suçlarınızı örter ve sizi mağfiret
eder. Allâh, büyük lûtuf ve ihsân sâhibidir”.
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Kim ne derse desin, devlet yetkililerinin, Korona Virüsü
hakkında aldığı ve aldırtdığı tıbbî, ilmî ve sosyal dedbirleri,
büyük bir takdir ve tasvible karşılıyoruz. Fakat Allâhü
Teâlâ’nın ilâhî kânunlarını hesâba katmadan yapılan bu
çalışmalar, tek taraflı birer başarı olduğundan istenilen
netîce henüz elde edilememişdir.
Sözlerime son verirken, Sayın Kurul Başkanı'na ve Sayın
Kurul Üyelerine, "Sirât-ı Müstakîm" de, diğer bir deyimle,
Ehl-i sünnet ve'l-cemâat yolunda, hayırlı başarılar diler,
selâm ve saygılarımı arzederim.
Celâleddin Karakılıç
Diyanet İşleri Başkanlığı,
eski Dînî Hizmetler ve Din Görevlilerini
Olgunlaştırma Daire Başkanı
01-Aralık-2020
16-Rebîu'l-âhir-1442


Yâ Rabb, bizlere, iyi ile kötüyü, hakk ile bâtılı, gerçek olanla
gerçek olmayanı ayırd edecek öyle bir nûr, öyle bir anlayış, öyle
bir basîret ver ki biz, onunla, içimizdeki-dışımızdaki akıl, îmân ve
iz’ân fukarâsı İslâm ve Müslüman düşmanlarının; İblîs’in ve İblîs
gibi insan ve cin şeytanlarının; hiçbir şekilde yanıltıp sana kullukdan
uzaklaştıramadığı Muhlas kullarından ve Kur’ân-ı Kerîm’in hidâyet
edip doğru yolu gösterdiği Müttakî kullarından olalım ki, Senin
Sırât-ı müstakîm’inde, Senin Yüce Rızânı kazanmış peygamberler,
sıddîklar, şehîdler ve sâlihler zümresine dâhil olalım.
Yâ Rabb, Zât-ı kibriyân hürmetine, Kur’ân-ı Hâkîm hürmetine,
Habîb-i Ekrem’in ve Rasûl’ün Hazrati Muhammed sallâ’llâhü aleyhi
ve sellem hürmetine ve sâlih kulların hürmetine, duâlarımızı kabul
buyur. Âmîn, âmîn, âmîn. Ve’l-hamdü li’llâhi Rabbi’l-âlemîn.

8

