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ٍد وَ  ِحیِم اَْلَحْمدُ � َرِبّ اْلعَالَِمیَن. َوَصلّى ُ� َوَسلََّم َعلَى َسیِِّدنَا ُمَحمَّ ْحٰمِن الرَّ اَْجَمِعیَن. َعلَى ٰاِلِھ َوَصْحبِِھ بِْسِم ِ� الرَّ  

Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd, Efendimiz Muhammed aleyhisselama, ailesine, ashabına salat 
ve selam olsun. 

Kıymetli kardeşlerim, 

Bizim için tarih, en kestirme, peygamberler üzerinden anlaşılır. Tarihî bulgular başka türlü de 
anlaşılabilir belki ama Allah’ın kulu olarak dünyaya gelen insanlardan söz edilecek yani maymundan 
türediği ya da bir taşın içinden çıktığını düşünenleri değil, Allah’ın, “cinleri ve insanları bana kulluk 
etsinler diye yarattım” ayetinden yola çıkılacaksa tarihimiz peygamberlerle anlaşılabilecek demektir. 

İlk insan bir peygamberdir. Tarihimizi öğrenmeye ilk insandan başlamamız, ilk olarak bir peygamberi 
öğreneceğimiz anlamına gelir. O peygamberin geldiği yer, yaşadığı tarih ve bu türden diğer veriler çok 
önemli değildir. Yakalamamız gereken ana eksen, Allah’ın kulu ve şeytanın düşmanı olarak 
yaşadığımız hayatı peygamberlerle beraber yürüdüğümüz gerçeğidir. Günümüzden beş bin sene önce 
dünyaya gelseydik o gün karşımıza çıkan peygamberle beraber yaşadığımız kulluk sürecimizi 
konuşacaktık. 

Peygamberlerden kopamadığımız gibi peygamberleri unutmamız durumunda hayatı tanımamız da 
mümkün olmaz. İnsanoğlunun bugün başında gezinen sıkıntıların tamamı, aile huzurundan ekonomik 
sıkıntılara varıncaya kadar her bir sorun, ilk insan Âdem aleyhisselamdan itibaren peygamberlerin 
üzerinde ana eksenleriyle görülmüş ve yaşanmış konulardır. Bu sebeple Allah Teâlâ’nın, bir 
peygamberine terazi ve metreyi düzgün kullanma eğitimi verdirdiğini, başka bir peygamberine ise 
siyasîlerin insanları ezip geçmesi ile yaşananlar üzerinden eğitim süreci yaşattığını görürüz. 

İnsanlığın bugünkü temel sorunlarında, peygamberlerin Kur’an’ımızda anlatılan konularını anlama 
gayretinin ihmal edilmiş olmaları gerçeği önümüze çıkmaktadır. İnsanlık bugün ahlak sorunu yaşıyorsa 
bu, Kur’an-ı Kerim’i anlamadığı ve anlamak istemediğinden dolayıdır. İnsan önceleri Kur’an’ı anlasaydı 
bugün ne olacağını önceden tahmin edebilmiş ve tedbirini almış olurdu. 

Müslümanlar’ın topluca dinledikleri bir konuşmada kullanmaktan hayâ ettiğim sözcükler var. Her ne 
kadar bizden -elhamdülillah- uzak ve bağlantımız bulunmayacak bir şey de olsa, yaşadığımız toplum 
ve dünya açısından bir realitedir ki insanın düşebileceği en adi, seviyesiz, ahlaksız ilişkilerden biri olan 
cinsel sapıklık meselesi dünyada yaşanmaktadır. Dünya devletleri insanların cinsel sapıklıklarını devlet 
garantisi altına almayı bir medeniyet olarak algılamaktadırlar. Daha kahredicisi, ezanların okunduğu 
topraklarda da bu adi, çirkin, hayvanca berbatlığın yasal teminatlar altına alınmasıdır. 

İnsan sayılıp sayılmayacakları oturulup tartışılması gerekirken ahlaklı, faziletli kimselerle aynı sırayı 
paylaşabileceklerinin teminat altına alınması ve dokunulmaz/itham edilemez oluşlarının 
güçlendirilmeye çalışılması, yukarıda sözünü ettiğimiz, Kur’an’ı iyi okuyamamış olmamızın getirdiği 
afetlerdendir. 

Kur’an’ımızda Lut adlı bir peygamber vardır. Kitab-ı kerimimiz bu peygamberi ismiyle yirmi yedi defa 
anmaktadır. Kavminin erkek erkeğe cinsel ilişki hastalığı olarak özetlenebilecek batık ahlakı da onlarca 
ayette anlatılmaktadır. İbrahim aleyhisselamın amcasının oğlu Lut aleyhisselam, isim olarak 
Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamdan daha fazla zikredilmektedir. İnsanlık tarihinin hiçbir 
devresinde, günümüz hariç, Lut aleyhisselamın kavminin düştüğü derecede ahlaksızlığa 
düşülmemiştir. İnsanlığın kendi genleriyle oynayacağı ve elleriyle çukurunu kazacağı kadar aklını 
kaybettiği bir zaman dilimidir o dönem. 

Erkek erkeğe cinsel ilişki hastalığının, Kur’an’ın ki biz bu Kur’an’ı namazlarımızda ve ölen yakınımızın 
mezarı başında rahmete vesile olması ya da hastamızın şifa bulması maksadıyla okumaktayızdır, 
onlarca ayetinde anlatılması başlı başına ibret verici bir durumdur. Hâlbuki olmuş bitmiş, binlerce 



sene önce yaşanmış bir hadiseden söz etmekteyiz. Fakat Resûlullah aleyhisselam Efendimiz’e inen 
ayetlerle bu, taze bir olaymış gibi anlatılmıştır. Biz de bin dört yüz senedir namazlarımızda zamm-ı 
sure olarak okuyoruz. 

Neden? Ve niçin biz aynı konuyu bugün gündemimize almak durumda kalıyoruz? 

Çünkü şeytan, ilk insandan beri ortaya çıkardığı hiçbir projesini rafa kaldırmamış, “tutmadı bu, yeni 
proje getirelim” diye elden çıkarmamıştır. Şeytan bir projeyi üretir de bir sebeple ertelenirse onu 
sümen altı eder ama iptal etmez. Lut aleyhisselamın kavminin yaptığı çirkin iş, onlardan önce 
insanlığın yaşanmış uzun yılları olmasına rağmen, Kur’an-ı Kerim’in ilk defa onlar tarafından yapılan 
bir eylem olduğunu haber verdiği iştir. Anlaşılıyor ki onlardan önce dünyada böyle bir rezalet 
yaşanmamaktaydı. Fakat İblis, toplum mühendislerine çalıştırdı ve her neyi keşfederek başardıysa ilk 
onlar üzerinde uygulattı o çirkinliği. Allah Teâlâ, Lut aleyhisselamın kavmini yerle bir ettiğinde şeytan 
baktı ki o çirkin işi yapanlar ortadan kalktı; ancak iş sonsuza dek ortadan kaybolmadı ve şeytan, ileride 
yeniden piyasaya çıkarmak üzere onu sümen altına koydu. Çünkü biliyordu ki günün birinde Avrupa 
uygarlığı diye bir şey kurulur, o da insanın tamamen özgür olduğu ve her ne isterse yapabileceği gibi 
sapkın bir anlayışı orada icat eder, üzerine de ne kadar fazla sapıklığa serbestlik tanınırsa o kadar 
medenî olunacağı inancını yerleştirir ve o binlerce sene önceki pisliği yeniden gündeme getirebilirdi. 

İblis böyle hayal edecek kadar uzun hesaplıydı ve ne yazık ki hayali de gerçek oldu. Ama belki o gün 
İblis bile ezan okunan topraklarda da bu adiliğin himaye altına alınabileceğini hayaline katmamıştır. 

* 

Şeytana karşı hiç kimse ve hiç kimsenin çocuğu-eşi garanti altında değildir. Maddî tedbirler alınıp 
uygun çevre için mücadele ettikten ve dua ederek direndikten, emr-i bi’l-maruf ve nehy-i ani’l-
münker yapıp Allah’a sığındıktan sonra tevekkül edilecektir. Bunun dışında ne peygamber eşi olmak 
işe yarar bir pozisyon sağlar ne de başka bir ‘ayrıcalıklı’ konum kurtarıcıdır. Bahsettiğimiz rezil ahlaklı 
kimseler arasında Lut aleyhisselamın eşinin de bulunduğunu bilmemiz bunun en önemli ispatıdır. 

Allah Teâlâ sadece ona sığınanları garanti altına almakta ve bu sığınma da kul açısından, otomatik 
belge sahibi olmak şeklinde sağlanmamaktadır; samimi niyet gösterilecek, gayret edilerek emek sarf 
edilecek ve fedakârlıkla yol alınacaktır: Aile eğitimi, eve girip çıkanların listesi, akrabalarla ilişkiler, 
medyayla bağlantı, en basit çizgi filmde bile sapıklıkların hayvanlar arasında dahi varlığını propaganda 
yoluyla aşılamaya çalışan ekranlara karşı hassasiyet… 

Etrafında yaşanan sayısız rezalete şahit oluyorken Allah’ın hiçbir kulu, sadece “Allah korusun” 
demekle koruma altına gireceğini sanmamalıdır. Erkek midir kadın mıdır belli olmayan tipte dikilmiş 
kıyafetlerin ‘Müslüman’ konfeksiyoncular tarafından bile kışkırtıldığı, pantolon mu bez parçası mı 
belirsizleşecek denli şehvet fışkırtmaya odaklanmış elbiselerin satıldığı ve bir hoca efendi böyle 
şeylerin anlamsızlığından söz edince de onu öldüresiye linç etmenin meşru sayıldığı bir devirde, 
Müslümanlar’ın bütün bunları seyretmekle yetinmesi kimseyi “Allah korusun” demenin 
korunabilmek için yeterli olduğuna ikna etmemelidir. Hocalar canları, malları, iffetleri, şehirleri ve 
başka her şeylerini bedel olarak koymaya razı olup ümmet-i Muhammed için mücadele edecekler, Lut 
kavminin ahlaksızlığının çağımızda tekrar canlandırılması yüzünden uykusuz kalacaklardır. 
Müslümanlar da o uykusuz hocaların etrafında, onlara sarılarak uykusuz kalmalıdırlar. 

Evlilik otuz yaşına doğru dayanmış, kimse gençlerin on beş yaşından itibaren biriken enerjilerini 
nereye harcadıklarını sormuyor, bu belirsizlik gibi duran aksilikten rahatsız olmuyor. Ahlak, din, 
cinsiyete üniversite, askerlik ve işten ‘sonra’ sıra gelebiliyor ama aslında bunun sonrası yok; sonrası 
ölümdür. Ve bunları vurguladığınızda da “şimdi zamanı mı?” tepkisi hemen hazır bulunduğu yerden 
çıkıveriyor. Neslin nereye doğru gittiği, birkaç on yıla varmadan ortalıkta erkek ve kadın cinsi 
kalmayacağı sorun edilmiyor. 



Böylece biz, Allah’ın binlerce sene önce, hiçbir kavme yapmadığı büyüklükte bir azapla helak ettiği ve 
saatlerce gökten taş yağdırarak mahvettiği milletin ilerisine geçmiş olmak tehlikesiyle yüz yüzeyiz. 
Onlar ahlaksızlığı kamuya mal etmişlerdi; zamanımızda ise devletin ve polisin koruduğu bir rezalet 
olarak ondan daha ileri seviyede bir uygulamayla karşı karşıyayız. Hoca efendiler, davetçiler, 
mütefekkirler nasıl uyuyabilirler? Ümmetimizin ve insanlığımızın geleceğini düşünmek mesuliyet 
almayı gerektirmektedir. 

Kur’an’ımızda, dinimizin temeli olan namazı anlatan kaç ayet vardır, bahsini ettiğimiz konuyu kaç ayet 
anlatmaktadır? Sadece bu iki verinin karşılaştırılması bile kitabımızın meseleyi dikkatlerimize hangi 
sıklık ve ısrarla sunduğu, kapladığı yer itibariyle ne derecede önem verilmesini istediğini ortaya koyar. 
Ayet numaralarını topluca zikredelim: 

A’râf, 80-84; Hûd, 77-83; Şuarâ, 160-175; Ankebût, 29-34; Hicr, 51-74. ayetleri Lut aleyhisselamın 
kavminin rezaleti ve ahlakî düşüklüğünü anlatmaktadır. Hepimizin dikkatini çekmesi gereken bu 
anlatım, beş bin sene önce olup bitmiş bir hadisenin hikâye edilişi değildir; bugünden beş gün önceki 
veya sonrakidir. Bu ayetleri okumak kendi gözümüzle gördüğümüzü konuşmaktır. Yirmi beş 
peygamberin ismini veren Kur’an, onların mücadelelerinden örnekler de zikretmiştir. Bu isimlerin 
yirmi dördünü anlatan Kur’an, onlardan “kavmine gitti, onları Allah’a ibadete çağırdı, putlara 
ibadetten men etti” demeleri minvalinde bahsetmektedir. 

Sadece Lut aleyhisselamdır ki Kur’an’da, kavmini Allah’a ibadete çağırdığıyla anılmamış ve onlarla “ey 
kavim, hiçbir insanın yapmadığı bu pisliği niye yapıyorsunuz, aman bu pisliği bırakın” diyerek muhatap 
olmasıyla anlatılmıştır. Lut aleyhisselamın, kavmini Allah’a ibadete çağırdığıyla ilgili bir ayet yoktur. 
Neden? Çünkü o kadar adi bir işle meşgul olmaktadırlar ki Allah’a ibadet etseler ne çıkacaktır ki zaten! 
Allah’a iman, insanın işidir; bunlar ise adeta insan değildir. Bu kadar ölümcül rezaletin olduğu 
ortamda bir peygamber onları Allah’a ve meleklere iman etmeye davet etse ne olacak? 

Yıllarca uğraştıktan sonra rezaleti engelleyemediğini ve işi Allah’a havale ettiğini bildiren Lut 
aleyhisselam, karşısındaki insanlıklarını kaybetmiş ve Sodom adlı şehirlerinde yaşamakta olan o lanetli 
kitleyle iletişimini koparıyor. Günümüzdeki Ürdün ülkesinin güneyine doğru konumlanan Lut gölü, 
bazı rivayetlerde altı yüz bine vardığı söylenen ve en düşük sayısı dört yüz bin olarak verilen nüfusuyla 
Sodomlular’ın yaşadığı yerdi ve Allah Teâlâ onları, bulundukları zemini gökyüzüne kadar kaldırıp yere 
fırlatılmak suretiyle cezalandırmıştı. 

Bir soruyu sorabilmek için buraya kadar anlattıklarımızı kaydettik. Soru şudur: Dört yüz bin kişinin üç 
yüz bininin erkek olduğunu varsayalım. Yıllarca kadını karşı cins olarak görmeyen ve kadınların 
doğurganlıklarını kaybettikleri bu yerin halkının çoğunluğu erkek olmasına karşın, helak edilecekleri 
zaman Allah orada tek bir canlı bırakmamıştır, niçin? Tamamı erkek olmayan şehir halkındaki kadınlar 
neden helak edilmişlerdi? 

Allah’ın, o rezaletin işlendiği topluma kanunları indirildiğinde kadın, genç, ihtiyar, çocuk… tamamı 
adeta bir kepçenin inşaat toprağını kaldırıp fırlatması gibi yerden kaldırıldı ve rivayetlerin haber 
verdiğine göre sabah namazı vaktinde gerçekleştiği için bu olay, horozların ötüşünü birinci kat 
semadaki melekler duymuşlardı. Yeryüzünden havaya kaldırılmaları bu kadar yükseğe kadar 
gerçekleşmişti. Şehirde o rezil işle uğraşmayanlar illa ki vardı ama niçin hepsi helak edilmişti? Çünkü 
bütün o rezalet ve ahlaksızlık, ahlaklıların tavizleri yüzünden ortaya çıkıyordu. Sorun da buradadır. 

Ahlaklılar, diğerlerini müşteri olarak kaybetmekten korkuyorlardı ya da camlarını kıracaklarını hesap 
edip sessiz kalmayı, onlara engel olmamayı seçiyorlardı. Sözgelimi “bize balık satmazlar” diye 
düşünüyorlardı. Böylece başka menfaatlerinin kaybolmaması için rezalet karşısında tercih edilen 
sessizlik, rezalete ortak olma suçu sayılıyordu; ahlaksızlarla beraber helak edilmelerinin sebebi buydu. 

* 



Ayet-i kerimelerden öğreniyoruz ki melekler Lut aleyhisselama yakışıklı birer delikanlı suretinde 
ziyarete geldiklerinde o mübarek peygamber endişelenmiş ve kavminin onlara musallat olacağını 
düşünmüş. Lut aleyhisselamın karısı hemen giderek evine yakışıklı delikanlıların geldiğini etrafa haber 
vermiş. Hemen doluşanlar gelmiş ve Lut aleyhisselamın kapısını vurmuş, misafirlerini görmek 
istediklerini söylemişler. Lut aleyhisselam, etmeyin eylemeyin minvalinde onlara yalvarmış ve 
isterlerse köyün kızlarının olduğunu söylemişse de “bizim onlarda gözümüz olmadığını bilmiyor 
musun?” diyerek peygamberi terslemişler. 

Misafirlerine bir rezalet bulaştırılacağından korkan o mübarek peygamber, Allah’a niyaz ederek 
dayanacak güç istemiş. Kapıya dayanan şehir halkının zorbalığı artık ayyuka çıktığındaysa meleklerden 
biri, “Lut” demiş, “biz Rabbinin elçileri olarak geldik, endişe etme.” 

َن اللَّْيِل َوَال يـَْلَتِفْت ِمنُكْم َأَحٌد ِإالَّ اْمرَأََتَك إِنَّهُ ُمِصيبـَُها َما َأَصاهَبُْم  مِ فََأْسِر أِبَْهِلَك بِِقْطٍع قَالُوا َ� لُوُط ِإ�َّ ُرُسُل رَبَِّك َلن َيِصُلوا إِلَْيَك 
 ِإنَّ َمْوِعَدُهُم الصُّْبُح أَلَْيَس الصُّْبُح بَِقرِيبٍ 

Melekler Lut aleyhisselama, sabaha kalmadan şehri terk etmesini, karısını geride bırakmasını, yalnızca 
kızlarını yanına almasını ve ardına bakmamasını söylüyorlar. (Hud suresi, 81. ayet) 

Kur’an-ı Kerim, koskoca Sodom şehrinde dili Allah’ı zikreden ve o ahlaksızlığa bulaşmamış tek bir aile 
bulunduğunu haber veriyor. Bunun haricindekiler yani refleks göstermeyen, insanlığın 
kaybedilmesine ses çıkarmayanlar da o kitleye dâhil sayılıyor. Lut aleyhisselam gibi bir peygamberin 
hanımı olma nimetini tepen, onunla aynı yatağa yatıp çocuğunu doğurduğu hâlde diğerlerinin 
rezilliklerine karşı kocasına destek çıkmayan kadın da diğerleri gibi yanarak taşa dönüşme cezasına 
çarptırılmış. Çünkü kaide odur ki Allah için namaz kılmamak suçu neyse Allah’ın korunmasını emrettiği 
şeyleri korumamak da öyle bir suçtur. Allah’ın azabı dünyaya geldiğinde beyaz-siyah ayırmaz, toplu 
gelir. Kıyamet günü insanlar diriltileceği zaman herkes dünyadaki niyetine göre canlanır, orası ayrı. 

Ankebut suresinin 35. Ayeti, “Aklını kullananlar için o milletten işaretler bıraktık” ve Zariyat suresinin 
37. ayeti de “Aynı azabı yapacağımızı bilsinler diye işaretler bıraktık” demektedir. 

“Aynı azabı yapacağımızı bilsinler diye.” 

Allah Teâlâ, günün birinde olduğunu haber verdiği ve tekrar yaşanırsa yine lanet yağdıracağıyla ilgili 
uyardığı bu ahlaksızlığa karşı insanlığın bahane seçeneğini ortadan kaldırmıştır. Ancak biz yanılgıyla 
zannetmekteyiz ki kudret sahibi Rabbimizin bu azabı insanları uzaya kadar kaldırıp dünyaya fırlatılmak 
şeklinde meydana gelecektir… hâlbuki öyle fırlatılmak kadar azaba uğramış da insan bunu hâlâ 
anlayamıyorsa… vay hâline. 

Evinin kapısını kapatıyor ve oğlundan/kızından korktuğu bir evde yaşıyor, eşine karşı güçlü avukatı 
nerede bulabileceğini aylarca araştırıyor, kendi oğluyla bir bakkal dükkânı bile işletemeyip çalıp 
çırpmasından korkuyor, hısımlarıyla hasımları aynı olmuş ama bunu anlayamıyor… başka azaba gerek 
mi var? Eski kavimlerin cezalandırılmalarıyla bizimkinin aynı türden olacağını nereden çıkarıyoruz? 
Hayatlarımızdaki bunca huzursuzluk bir azap çeşidi değilse nedir? Hayat, teknoloji ve imkânlar 
değişmiş de ceza değişmemiş midir sanıyoruz? 

Bir azap çeşidinden söz etmeliyiz: Gencecik bir hanım ile delikanlı bir erkek evlenmiş. Evlenmeden 
önceleri birbirlerine dünyanın en boyalı laflarını etmiş ve edebiyat parçalamışlar. Evlendikleri günün 
sabahında ikisi de ellerine telefonlarını almış, o günkü oyunlarını oynuyorlar. Birbirleriyle 
oynayacakları anda ve yerde telefonlarıyla oynuyorlar. Ve biz Allah’tan azap gelmesini mi bekliyoruz? 

Furkan suresinin 40. ayeti, ümmet-i Muhammed’in ahlaksızlık gafletine düşmesi ihtimaline karşın 
şöyle buyurmaktadır: 



“Siz, ey insanlar, gökten yağmur gibi taş yağdırdığımız insanların yaşadığı yeri görmüyor musunuz? Siz 
oralardan geçmiyor musunuz?” 

Bu ne demektir? Herhâlde oradan geçmemizi isteyip geçişimizi izleyeceğini haber vermiyor Allah. 
Demek istediği, o taş yağdıran Allah ile aynı Allah olduğudur. Eğer namaz kılan, oruç tutan, 
Muhammed aleyhisselamı peygamberi bilen bir toplumda anket yapılır da toplumun en önemli 
sorunlarının insanlara sorulmasıyla alınan cevaplarda ilk konu olarak İstanbul’un göbeğinde cinsel 
sapıklığa hürriyet istemek üzere birilerinin yürümüş olmasının afet diye nitelenmesi gelmiyor da 
sözgelimi döviz kurlarının yüksekliği en önemli sorun görülüyorsa biz Furkan suresinin 40. ayetini 
okumamış, kalıntılardan hiçbir şey anlamamışız demektir. 

Erkek mi kadın mı olduğu belirsiz berbatlıkların göze geldiği bir toplumda Müslümanlar, sözgelimi 
ekonomik sıkıntıların ya da ruhsat alınamayan binaların varlığını yani üç günlük dert sayılacak 
meseleleri cinsiyet ve insanlık gibi en uç noktada ele alınması gereken mühim konuların önünde 
tutuyorlarsa azap gelmiş de farkında değiliz demektir. Ekonomi yarın, değilse ertesi gün düzelebilir 
ama bu nesil ahlaksız yetişirse dünyamız da ahiretimiz de elimizden kayacaktır. 

Peygamber aleyhissalatu vesselam, “Erkekleşmeye çalışan kadına ve kadınlaşmaya çalışan erkeğe 
Allah lanet etsin” buyurmaktadır. Erkeğin kıyafetini giyen kadın, kadının kıyafetini giyen erkek ya da 
birbirinin tıraşına benzetilen saç şekilleri de lanet kapsamındadır. Bu lanet edilme, hikmetini bugün 
rahatlıkla anlayacağımız gibi, İblis’in önce bir çift çorap, biraz benzetilen saç kesimi vs. ile başlattığı 
çöküşün işaretledir. İblis, sonuçla hiç alakası yok gibi görünen bir noktadan çalışmaya başlıyor, biz ise 
iş bittikten sonra uyanıyoruz. 

Bunun için anneler, kelime-i tevhidi söylemiş mümin hanım anneler! Kız pantolon giyer mi giymez mi, 
giyebilir mi giyemez mi, fetvası var mı yok mu… bunlara takılmayın ama şuraya takılmalısınız: Yaşanan 
değişimle şeytan, avını nereden yakalamıştır, işte burası çok önemlidir. Kızlar pantolon giymiş, 
erkekler kızların bile giymeyeceği darlıkta giyinmiş, her şey alabora olmuş ama biz filmin tamamını 
hâlâ idrak edemiyor, izleyemiyoruz. Her olan biteni olup bittikten sonra mı anlayacağız? Başlangıcında 
nereye doğru gitmekte olduğunu anlayabilmek o kadar mı zor? Biz kız çocuğunun erkek tarağı 
kullanmak istemesinin sonuç ve süreç itibariyle varacağı noktayı hesap etmek imkânsız mıdır? 

 

ٍد َوَعلَى ٰاِلِھ َوَصْحبِِھ اَْجَمِعیَن.  اَْلَحْمدُ � َرِبّ اْلعَالَِمیَن. َوَصلّى ُ� َوَسلََّم َعلَى َسیِِّدنَا ُمَحمَّ

Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd, Efendimiz Muhammed aleyhisselama, ailesine, ashabına salat 
ve selam olsun. 

 


