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Nureddin Yıldız’ın 08.05.2016 tarihli (277.) Hayat Rehberi dersidir. 



ٍد وَ  ِحيِم اَْلَحْمدُ هلل َرِبِّ اْلعَالَِميَن. َوَصلِّى ِللُا َوَسلََّم َعلَى َسيِِِّدنَا ُمَحمَّ ْحٰمِن الرَّ َوَصْحبِِه اَْجَمِعيَن.َعلَى ٰاِلِه بِْسِم ِللِا الرَّ  

Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd, Efendimiz Muhammed aleyhisselama, ailesine, ashabına salat 

ve selam olsun. 

Değerli kardeşlerim, 

Son model bir araba düşününüz; parlatılmış ve her şeyi yerli yerinde. Sadece motoru yok. 

Size hediye edilse bununla ne yaparsınız? Motorsuz bir arabayı, gideceği yere çekiciyle götürmek 

zorundasınız ve onunla yol alamayacağınız gibi, nereye park edildiği de başınızın derdidir. Eğer size 

gerçekten bir iyilik yapılacak ve araba verilecekse o arabanın motoru olması lazım. En pahalı ve şık 

arabadan da söz etsek durum böyledir. 

Motoru olmadığı sürece bir arabayı siz taşırsınız; araba sizi taşımaz. Koltukları ceylan derisinden 

yapılsa da motoru yokken bir derttir diğer bütün özellikleri. 

Bugün dünya Müslümanları olarak anlamalıyız ki, şeriatı olmayan İslam tıpkı bu araba gibidir. Şeriatı 

olmayan İslam, motoru olmayan şık bir araba gibidir. 

Yüz senedir topraklarımızda ‘güzel Müslüman ama şeriatçı değil’ diye bir Müslümanlık başımıza 

kakalandı, demokrasi olmadan İslam olamayacağı ve laiklik, bir kurtarıcı olarak Müslümanlar’ın önüne 

getirildi. Şeriatı kaldırıldı Müslümanlar’ın ve yasaklandı, itham edilecek bir söz hâline geldi. Ve bu tavır 

ne yazık ki güya eli tespihli ve Kur’an’lı insanlara beğendirildi. 

Neticede demokrasi, laiklik ve kapitalizmin faizci ruhu olmasa İslam’ın bir adım ilerleyemeyeceğine 

inanıldı. Çünkü motoru çıkarılmış bir araba ancak çekiciyle ilerleyebilir. 

İslam’ı şeriatsız hâle getirdiklerinde zihinlerimizde, maket bir din hâline getirmişlerdir onu. Maazallah. 

Böyle bir İslam olmaz şüphesiz ama evirip çevirdiler, “şeriata gerek yok, idare ediyoruz işte” 

dedirttiler. 

Motoru olmayan ama ceylan derisinden koltukları olan araba ne demek? Ramazan-ı şerifte 

mükemmel bir Ramazan İslam’ı olması demek. Bir yanağına tokat atana diğer yanağını dönmenin 

ahlak olduğunu söyleyen zilleti de nasılsa İslam’a yamamıştın, ‘şirin’ bir İslam çıkardın ortaya ve 

ürkütmüyor kâfirleri; çünkü motor yok. Onu yürütecek bir ek sisteme ihtiyacı var; demokrasi veya 

başka şey. 

Aziz kardeşlerim, 

Motorsuz arabaya razı olacak kadar aklı kıt olmadığı sürece bir insanın, şeriatsız İslam’ı da savunamaz. 

Bu bir kâfir tuzağıdır ve İblis’in asırlardan beri planladığı şeydir. Bunu daha önce Yahudiler’de denedi 

ve büyük oranda başarılı olamadı. Ama Hıristiyanlar’da yüzde yüz başarılı oldu ve şeriatsız bir 

Hıristiyanlık üretti: Her şey dışarıdakilerin planlamasıyla oluyor ama bir Hıristiyan öldüğünde ‘tanrının 

cennetine’ gidiyor. 

Hatta ölülerini tıraşlayıp pudralarlar ki tanrıya misafir olarak giderken eli yüzü düzgün gitsin. 

Motorsuz arabanın yolcuları bunlar. Çocukların boş viteste gaza bastıkları gibi asırlardır din 

yürütüyorlar. İsa aleyhisselamın mübarek isminin lekesi oldular ve yüzyıllardır bu tuzağın içindeler. 

Öyle içindeler ki Müslümanlar’a da böyle yapmanın iyi dindarlık ve modern olmak anlamına 

geleceğini söylüyorlar. 

Kıyamete kadar Allah’ın dini, böyle bir din olmayacaktır çünkü dinini koruyacaktır Allah. 



Anne-babalar, çocuklarını İstanbul’a üniversite için gönderirken “aman komünistlere, teröristlere ve 

şeriatçılara bulaşmayıp geri gel” dediler. Şeriatı insan katliamı yapan, devletle savaşan kurumlarla 

denk andılar. Sonra o sözleri söyleyen adamın annesi öldüğünde, “oğlum gel, ninen için hatim 

indireceğiz” dedi aynı adam. Allah Teâlâ bu adamın o ilk sözü söylediği kimliğine mi bakacak kıyamet 

günü yoksa annesi öldüğünde Kur’an okuyan kimliğine mi, göreceğiz. Bir kilo balla bir kilo zehir 

karıştığında o iki kilo bal mıdır iki kilo zehir midir, göreceğiz. 

Geçmişimizde Kur’an’a, Peygamber aleyhisselama sövmek gibi bir hata irtikâbı varsa kesinlikle istiğfar 

etmemiz ve iman tazelememiz gerektiğini biliyoruz. Aynı şekilde, şeriata dair bir hakaret varsa, İslam 

da şeriat demek olduğu için bundan istiğfar etmemiz gerektiğini bilmemiz lazım. “Ben bilmiyordum 

İslam’a sövmenin günah olduğunu” diyemeyeceğimiz gibi, “ben şeriata sövmenin Allah’a, 

Peygamber’e, İslam’a hakaret olduğunu bilmiyordum” da diyemeyiz. 

Sen Müslümanlık olarak, İslam’ın şeriatının İslam olduğunu bilmiyordun da ne biliyordun Allah adına? 

Bir Müslüman, “ben zinanın haram olduğunu bilmiyordum” diyebilir mi? Ne biliyordun o zaman? 

Küçük yaşta gönderdiğin camide hatim indirdi çocuğun diye seviniyordun ya, o indirdiği hatimde Allah 

Teâlâ, “ben seni şeriatçı bir peygamber olarak gönderdim” buyuruyor. Ufak tefek ve gözden kaçan 

şeyler için bir özür bulunabilir belki ama yüz senedir küfür namına bayrak sallayıp adım atanların, 

Âdem babamızı cennetten çıkarmaya sebep olan İblis’in planlarının kıyamete kadar bitmesini de 

beklememeliyiz. Bu kadar gafil olmamalıyız. 

Ama mesela şimdi bu konuşmamı dinleyen Müslüman ve tesettürlü hanım efendiler, “hoca bizimle 

ilgili bir şey anlatmıyor” deyip bu konuyu nasıl da teğet geçeceklerdir –üstelik üzerlerindeki tesettür 

şeriatın tesettürüdür. Şeriat konuşulurken, ‘benimle ne ilgisi olacak, herhâlde âlimler arasındaki bir 

konu’ olarak dinliyor insanlar. Ama bu araba senin üzerine kayıtlı ve motoru yok. Motorsuz araban 

var ve saf saf vergisini ödüyorsun, bir metre yol da alamıyorsun. Şeriatı olmayan bir İslam’la Allah’a 

nasıl gideceksin? 

Kâfirlerin, İslam’ı içinden çürütmek için uğraşmaları kadar tabii bir hakları yoktur. Çünkü kökten yok 

edemiyor. Kaç defa Haçlı ordusu kurup geldi ve her geldiğinde perişan olup döndüler. Anadolu’nun 

bağrına çarpan kâfir orduları canlarını zor kurtararak gitmiştir topraklarımızdan. Baktılar ki ordularla 

yapılmayan iş, motor söküldüğünde trafikten men edilerek yapılabilir. 

Demokrasi, laiklik, liberalizm… ne kadar izm mizm varsa dünyada hepsi hak yönetim oluyor da bir 

tek İslam’ın söz hakkı olmuyor. Motoru yok çünkü. 

İslam dünyada bir buçuk milyar oldu. Yedi milyar olsa zararı yok onlara göre. Nasılsa yedi bankadaki 

adam yönetiyor dünyayı. Şeriatı yok İslam’ın. Şeriatı olmayınca faize karışamıyor demektir, 

ahlaksızlığa karışamıyor, cinayetlere mâni olamıyor, parayı, aileyi yönlendiremiyor… Şeriat; anneyi, 

babayı, evladı evde bir yere oturtmak, evlenmeyi-boşanmayı yönetmek, nasıl kazandığın-harcadığının 

hesabını vermek, caminin önünde meyhane açamamak demektir. 

Şeriat, bir Hıristiyan’ın İstanbul’da yaşayabilmesi, Yahudi’nin Kudüs’te yaşayabilmesi demektir. 

Dininin farklı olması, İslam toprağında yaşayamayacağın anlamına gelmez. Ama İslam’a dil uzatamaz, 

Müslüman’ı hor göremezsin. İnsanız, beraberiz; ama sen dünya emperyalizminin güya dinindesin diye 

Müslüman’a diklenemezsin. 

Motorumuz olan şeriatımız elimizden alındığı için âlimlerimiz, “faiz haramdır” diye yüksek sesle bile 

söyleyemiyorlar –yasalara çarparsın çünkü. Faiz zehirdir, sıradan bir zehir de değildir, saf zehirdir. Bir 

yere faiz girmese, kokusu yayılsa bile o toplumu batırır. Bir lanettir faiz. 



Zina, kıyamete kadar hiçbir insanın hürriyeti olamayacaktır. Fuhşa ve zinaya götüren hiçbir şey 

hürriyet değildir, çılgınlıktır ve Allah’ın lanetini üzerimize çeker. 

Hırsızlık hak değildir ve buna Allah’ın takdir ettiği ceza, kıyamete kadar alternatifi bulunamayacak bir 

cezadır. Çünkü bu kâinatta Allah’ın alternatifi yoktur ki verdiği cezaların alternatifi olsun. 

Yüz milyonlarca Müslüman olarak yaşadığımız İslam topraklarında, motorsuz bir İslam yaşadığımız için 

yüz seneden beri binmiş olduğumuz arabanın gitmesini bekliyoruz. Gitmez ve yüz sene daha 

gitmeyecek bu araba. Ceylan derisinden ve çok rahat koltukları da olsa bu araba motorsuz, gitmez. 

Orta Doğu karışıkmış. Karışık olmayıp ne olacaktı? Müslümanlar huzursuzmuş. Huzurlu mu 

olacaklardı? Çekici bekliyorlar! Kur’an, iki mümin kavga ettiği zaman aralarını bulmayı ve buna karşı 

çıkan olursa da onunla savaşmayı buyuruyor. Bir yerdeki Müslüman gruplar birbirleriyle 

dövüşüyormuş. Şimdi Allah’ın bu emrini kim yerine getirecek? İşte şeriat bu: Dövüşen iki mümine, bu 

topraklarda kavga edemeyeceklerini, grupçuluk yapılamayacağını söylemek. 

Ama bunu kiminle uygulayacaksın? Halifen yok, motorsuzsun. Çağıracaksın çekiciyi. Kim bu çekici? 

Batı. Yüz senedir İslam diye motorsuz arabayı bize sunanlar. 

Biri de çıkıp -Seyyid Kutub gibi- “yahu motorunu getirin bu arabanın!” dediği zaman “vay aşırı 

radikal!” oluyor. Cici İslam’ın oluyor böylece; ceylan derisinden koltukları olan motorsuz araba –Miraç 

Kandili’nde de lastikleri şişiyor… Çocuğunu üniversiteye göndermiş, “sakal bırakmış bizim çocuk… 

karıştı şeriatçılara galiba… her hafta da tefsir dersine gidiyormuş, geleceği yandı çocuğun…” Ama 

kandil akşamı İslam ne güzel değil mi! Alışmış motorsuz arabanın keyfini sürmeye! 

Kardeşlerim, 

Bir gün İsrafil aleyhisselam, surunu üfürecek ve bu plazalar, gökdelenler, köprüler toz duman olacak o 

zaman. Şu dünyayı Allah, pamuğun uçuştuğu gibi uçuracak, Everest’i, Ağrı Dağı’nı… kâinat yok olacak. 

İsrafil aleyhisselam bir daha üfürdüğünde de herkes mezarından çıkacak. “Allah çocuklarımızı 

şeriatçılardan, komünistlerden, teröristlerden korusun” diyenler de o gün dirilecekler –çırılçıplak 

hâlde. 

Kızının giydiği feraceye ah vah eden umreci-hacı teyzeler, Müslümanlar’ın bir vakıfta eğitim verdiğini 

duyunca “aşırıya kaçma, zamanı değil şimdi” diyenler… demek insanlık becerip de asrın birinde, 

Allah’ın kabzasından kaçıp kurtuldu ha… ne güzel be! Yuh olsun, yüzlerce defa yuh olsun bu anlayışa! 

Yahudiler yüzlerce defa oynadıkları Tevrat’larına rağmen İsrail’i şeriat devleti olarak kurdular yahu! 

Anayasasında “bu devlet şeriat devletidir” yazıyor. Ve şeriatları yasaklıyor diye hahamın besmelesiyle 

kesilmeyen etleri İsrail’e sokmuyor, oteldeki turiste dahi yedirmiyorlar. Ben şurada 

“mezbahanelerimizi belediyeler kontrol ediyorlar mı, müftü efendilerden onay alıyorlar mı?” diye 

sorsam herhâlde yirmi sene yatarım hapiste –şeriat propagandası olur bu çünkü! 

Yuh olsun bu idrake. Kendin nereye gideceksen git, nesli bırak bari. Motorunu takıp devam etmek 

isteyen, arabanın direksiyonuyla, yalan yere vitesle oynamak istemeyen mübarek bir nesil geldi, 

elhamdülillah. Kendilerine göre icat ettikleriyle oyalanan nesil gitti, Rabbimize hamd ediyoruz ki hatta 

erkekler şöyle dursun, mübarek bir kız nesil geldi ki bu motoru elleriyle takacaklar, “Rabbim, şeriatıyla 

hazırız İslam’a” diye haykıracaklar bu topraklarda. Bunu kimse önleyemez. 

Kur’an-ı Kerim’in yüzlerce ayeti şeriatın özüdür ve şeriatsızlığa razı olmak zillettir. Bahane de hazır: 

Kâfiri uyandırmamak lazım. Uykusuz kalsın bütün kâfirler kıyamete kadar! Zamanı değilmiş. Hangi 

zaman Allah’ın değildir ki şeriatı o zaman ayıp olacak. 



Tam yüz sene oldu. Bu yüz senede motorsuz arabada yolculuk yaptık da ne elde ettik. Memnun mu 

oldu kâfirler ve takdir mi ettiler bizi, topraklarımızı işgal etmemeyi bir kere olsun düşündüler mi? Bu 

kadar büyük hile olur mu? Elimiz kolumuz bağlı hâlde yüz senedir bu motorsuz arabanın gitmesini 

bekliyoruz; billahi beş yüz sene daha olsa gitmez. 

Çöl şartlarında ve insanların tekerleği icat etmediği zamanlarda Allah’ın dini medeniyet kurdu da bu 

kadar teknolojinin ilerlediği zamanda bu ümmet, bu medeniyetiyle bu dünyada hükümran olamaz mı 

yahu. Ama elbette “şeriatçılara karışma” dersen, motorcuya gitmeyip parkta beklersen… 

Kardeşlerim, 

Allah’a itimadımız öyle güçlüdür ki, şu dünyayı terk etmeden milyonlarca kız ve erkeğin “Rabbimizin 

şeriatına hazırız, teslimiz ve yüz senedir motorsuz duran aracın motorunu taktık” diyen seslerini 

duyuyoruz, elhamdülillah. Yahudiler bile üç bin beş yüz senedir Musa aleyhisselama hıyanet ettikleri 

hâlde, modern çağda dünyanın tek şeriat devleti olan İsrail’i kurdular. Kurdukları devlete de Yakub 

peygamberin lakabını ad olarak verdiler. 

Müslüman da kalaylayacağı zaman bir peygamberin lakabı üzerinden kalaylıyor İsrail’i. Çünkü bize 

göre bir peygamberin adı parka bile verilmez, laikliğe aykırı zira. Ne hâle getirilmişiz kardeşlerim… 

Şeriatı olmayan peygamberin doğum gününü kutla dur… Şeriatından iki kelime konuş, bakalım bir 

daha doğum haftası yapabiliyor musun? Trafiğe çıkma iznin yok, motorun yok çünkü. 

Ey Rabbimiz, Kerim olan Rabbimiz, camilerinde bile şeriata dair ayet ve hadislerin okunmaması 

yönündeki bu büyük baskıya karşı senin adına ve Esmau’l-Hüsna’na binlerce defa yemin ederiz ki 

razı değiliz. Biz senin dinini şeriatıyla istiyoruz. Aç bıraksın bizi şeriatın, yine razıyız. 

O şeriat uğruna Peygamber’in, dedesinden kalma Mekke’yi terk edip Yesrib’e gitti. Çünkü müşrikler, 

“Mekke’de yaşayamazsın” demiyorlardı, “şeriatını oluşturamazsın burada” diyorlardı. Bunun için on 

üç sene boyunca şeriat emirleri geldiği hâlde uygulayamadı onları Resûlullah aleyhisselam. Yesrib’e 

gitti, üç-dört yıl içinde şeriatın bütün talimatları geldi, İslam’ı orada devlet yaptı. Çünkü Resûlullah 

sallallahu aleyhi ve sellem çekicilere razı değildi. 

Nitekim bu pazarlık teklif edildi ona, ‘biz çekeriz arabanı, sen de ceylan derisi koltuğunda rahatça 

otur’ dendi. Bu teklifleri hepimiz biliyoruz. Müşrikler, ‘bozma keyfimizi, bozmayalım keyfini’ dediler. 

Hicret, şeriat uğruna edildi. Rabbimiz meleklerini şahit tutsun ki şeriatı olmayan İslam’ı istemiyoruz 

biz. Böyle bir İslam’ın Müslümanları değiliz. Beceremesek ve takatimiz yetmese de şeriatın neyse ona 

iman ettik ya Rabbi. Başka türlü Müslüman olmaz ki insan zaten. 

İman, elle tutulur ve matematikle hesaplanır bir şey değildir kardeşlerim. İman kalplerimize ve 

irademize hükmediyor. Şeriatımızın emirleri ve yasaklarını kabul edip etmemek hiç kimsenin 

anlayabileceği bir şey değil ki. Uygulayamayabilir ve eksik bırakabilirim; ama içimden de şeriatımı boş 

görecek herhangi bir şeyi kabul etmem. Ben Müslümanım ve Rabbim nasıl buyurduysa öyle ölüp 

gitmek zorundayım. 

Motorsuz bir arabaya sadece çocuklar ve deliler araba der, şeriatsız bir İslam’a da İslam sadece bunlar 

der. Bizim şeriatımız Kur’an’dır, ölülerin ve dirilerin kitabı olan Kur’an. Kıyamet günü Kur’an’ımızın 

üzerinden cennete gireceğiz veya maazallah, aksi olacak. Kendimizi küçük bir teste tâbi tutalım: Nasıl 

Müslümanız, şeriat deyince ne anlıyoruz, kesmek-kırmak-vurmak mıdır şeriat? 

Peygamber aleyhisselam Efendimiz’in Medine’de insanlığa saadet ve huzur olarak gösterdiği şey değil 

miydi şeriat? İblis becerip yüzlerce seneden beri geliştirdiği proje sayesinde bizi, sanki 

Müslümanlığımız şeriatından koparılsa daha iyi olacakmış gibi inandırdı. ‘Bize’ derken, elhamdülillah 



ki bugün binlerce kez ölsem de dirilsem, her seferinde şeriata kurban olmaya hazır bir ruhun sahibi 

olarak ölmek isterim; ‘bize’ derken bu gaflete düşmüş üç-beş Müslüman’ı kastederek söylüyorum. 

Böyle bir gaflete düştüysek istiğfar etmek zorundayız. Kadınlar kendilerine hoş görünmeyen şeyleri 

içlerine sindiremedikleri için İslam’ı toptan kaybetmemelidirler. Erkekler hoşlarına bir şey gitmedi 

diye Allah’ın karşısına şeriat karşıtı olarak geçmeye cüret etmemelidirler. Çocuklarımızı bugün değilse 

de yarının motor olarak takılacak ve arabamızın ana parçası olacak şeriatımıza iman edenler olarak 

yetiştirelim. 

“Henüz çocuk bu, ne anlar…” diyorlar ya, ya Rabbi sen aklımı koru. Çocuk Firdevs’inden Adn 

cennetine kadar baldan nehirler akan cennetleri anlıyor, gözünün önündeki Kur’an’daki şeriatı 

anlamıyor ve ne hikmetse ‘çocuk’ oluyor o zaman. Bu kadar ürkeklik olur mu. 

Biz ümmet-i Muhammed’iz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber’imiz miraca çıkacağı zaman 

Rabbimiz bütün peygamberlerin ruhlarını onun arkasına koydu, Mescid-i Aksa’da iki rekât namaz 

kıldırdı Efendimiz ve bütün peygamberlik davasının son temsilcisi olarak Arş’a kabul etti onu Allah. 

Böyle bir Peygamber’in ümmetiyiz de biz, el-âlemin çekicisiyle mi yol alacak bizim aracımız? Şeriat 

kelimesini şu anda ben mi icat ettim? Bin dört yüz senedir Kur’an-ı Kerim okunuyor, Kur’an-ı Kerim’de 

Casiye suresi var. 18. ayetinde buyuruyor Rabbimiz: 

َْل يـَْعَلممونَ  ينَ الَّذ اءَ ِمَن اْْلَْمِر َفاتَِّبْعَها َوَْل تـَتَّبِـْع اَْهوَ  يَعة  ُثمَّ َجَعْلَناَك َعٰلى َشر   

“Ey Muhammed, biz seni şeriat adamı olarak gönderdik. Şeriatçı ol. Bu cahillerin sistemlerine uyma.” 

Yerden göğe kadar şeriatçıyız; çünkü Peygamber’imiz şeriat peygamberidir. İnsan hayatı neye 

ihtiyaç duyuyorsa onu sistemleştirmiş bir dinim var. Benim dinim ondan bundan yamalanacak bir 

din değil ki. Ticaret kanunu oradan, medenî kanun buradan, ceza kanunu öbür taraftan… şeriatı 

bırakırsan tabii… şeriatsızlıkla övünç duyarsan… oradan buradan kanun devşirirsin ve yüz sene 

sonra da kanunlarını aldığın patronların parmakla çağırırlar seni. Gelmiyorum dersen de tokadı 

patlatırlar. 

Çünkü sen onların çekiciliğini yaptığı motorsuz bir arabada oturuyorsun. Motorsuz arabada da nereye 

götürülürsen oraya gideceksin. 

Yahu kardeşlerim, bir insan yüz sene bir haramı işleyebilir, gafletinden cahilliğinden dolayı işleyebilir 

de… Allah’ın dinini karşısına alır mı bir Müslüman hiç? Allah’a, dinini beğenmediğini söyler mi? Bunu 

İblis bile direkt söylemez. İblis bile Allah’a, “ben senin dinini beğenmiyorum” demedi, Âdem’in baş 

belası olduğunu söyledi. 

Ama bu gaflet bitecek ve bitiyor inşallah. Yeni ve mübarek, Resûlullah sallallahu aleyhi ve selleme 

Üsame gibi, Enes ibni Malik gibi sarılmış bir nesil geliyor. Arş’a doğru yürüyen ve yüreği hür bir nesil 

geliyor. Gafil kafalar sığınacak yer bulmalıdırlar. Tabii, hemen çekiciden rica edeceklerdir, “bizim 

çocuklar motor getiriyor, dikkat edin” diye… Ne yaparsa yapsınlar. Bu mübarek dinin parçalara 

bölünmesini beceremeyeceklerdir. 

Dedelerimizin işlediği ve işlediğimiz hatalardan dolayı Allah Teâlâ bizi bir asır cezalandırmayı murat 

etti. İşlediğimiz gaflet ve yanlışımızı o bilir. Dilerim bu cezamız erken bitsin. Erken bitsin ve Rabbimiz 

bizi şeriatımızla baş başa bıraksın. Sabaha kadar teheccüt kıldığımız gecelerimiz, akşama kadar aziz 

müminler olarak bu topraklarda dolaştığımız, Allah’ın kulu olduğumuzu kimlik olarak haykırdığımız 

günleri Rabbimiz bize göstersin. 



Allah her şeye kadirdir. Bu, bir gecelik iş değildir Allah için. Bir gece on iki saattir ve Allah’a göre çok 

uzundur. Saniyelik iş bile değil bu, Allah için –ama hak edenlere verecek. Önce camideki adamların 

karşı çıkacağı bir şeriatı niye göndersin ki bize? 

Elhamdülillah ki Muhammed aleyhisselamın gencecik kızları, şeriatını karşılamaya hazırdır. Din 

üzerinden ekmek yiyenler, maaş alanlar düşünsün o gün yüzlerinin nasıl kara olacağını. Yüz senedir 

kürsülerde, “bu ayetlere dokunmak doğru değil” deyip Allah’ın kullarından Allah’ın ayetlerini 

gizlemenin arıyla dirilecekler kıyamet günü. 

“Bu ayetin zamanı değil şimdi.” Neyin zamanı peki? Terörün zamanı. Fuhşun zamanı. Hırsızlığın âlâ 

zamanı. Her türlü ahlaksızlığın en iyi zamanı… Yahu madem siz bu kadar hak-hürriyetçisiniz, iki gün 

de şeriatımıza hak verin ki biz de şeriatçı olalım bari. 

Biz şeriatsız olamayız ve Rabbimize mümin olarak gitmek istiyoruz. ‘Zamanı uygun olmayan ayetler’in 

bulunduğu Kur’an’ı kimse benim arkamdan okumasın! Bazı ayetlerinin bu zamanda uygun olmadığı 

bir Kur’an arkamızdan okunsa ne olacak. Bütün ayetleri, bütün zamanlar ve mekânlar için olan Kur’an 

bizim iman ettiğimiz Kur’an’ımızdır. Lüks binalarda okunamayan ayetleri mi var Kur’an’ın? Bazı 

salonlarda uygun olmayan ayetler mi var? Yahudi salonu mu kardeşim orası? 

Böyle düşüneceğiz ama Sultan Fatih’in topraklarında yaşama şansımız olduğu için de süper 

Müslümanlar olarak ölüp gideceğiz, öyle mi? Seni Fatih görmesin mahşer yerinde, gösterir İstanbul’da 

oturmak ne demekmiş! 

Ezan, şeriatın ta kendisidir. Ezanı duyuyorsun da içeriğini mi kabul etmiyorsun? Namaz, şeriatın ta 

kendisidir. Şeriat demek namaz demektir. Kim şeriata karşıysa, şeriatın direği demek olan namaz, 

onun üzerine kılınmamalıdır. İlk vasiyeti de “şeriatçı değilim, şeriatın direği olan namazı kılmayın 

ardımdan, davulla-zurnayla koyun beni mezara” olsun öyleyse. Böyle vasiyete gelince kimsede yok 

tabii… Oruç, şeriat demektir. 

Bir kelime oyunuyla çökertmek istiyorlar bizi. “Şeriat teklif edilemez.” Namaz? “Kılınabilir. Namaz iyi 

bi’ şey.” 

Anlayanlar bilinçsiz de olsa konuşanlar bilinçli konuşuyor bunları. Namaz kılabilirsin, namazcı bir 

toplum isteyemezsin demek istiyorlar. Namaz kılmamızdan çok memnundurlar, üstelik hep namaza 

git sen, borsayı da sadece o ayarlasın. Hayır. Vakti gelince camiye gideceğim, namazdan sonra da 

borsaya geleceğim ve faizli işlem yapmayacaksınız burada. İşte ‘şeriatçılık’ oldu şimdi! 

Kardeşlerim, 

Ümmet-i Muhammed çok badire atlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefat ettiği hafta bile 

Medine’nin işgal planları yapıldı, irtidat edip dinden çıkanlar oldu. Ama Allah bu dine ve ümmet-i 

Muhammed’e zeval yazmamıştır, çöktüremezler İslam’ı. 

Bakınız, yüz senedir bin bir hileyle işgal ettikleri topraklarımızda her türlü propagandayı yaptıkları, 

ezanlarımızı susturdukları, Kur’an’ı yasakladıkları, hocalarımızı astıkları, İskilipli Atıf’ın başındaki sarık 

Resûlullah’ı hatırlatıyor diye suçsuz yere idam ettikleri, köylerde insanlara besmele çektirenleri 

zindanlara attıkları, okullarda maymundan geldiğimizi öğrettikleri, on senede bir ihtilal yaptıkları… 

hâlde başarılı olamadılar. 

Onların hesapları gerçek olsaydı, değil Allah’ın şeriatına kurban olmaya hazır gençler bulunması, Allah 

diyen tek bir insan bile olmaması lazımdı. Onlar kışkırttıkça, Allah’ın melekleri ümmet-i Muhammed’in 

delikanlılarına, Meryem’e üfledikleri gibi ruh üflediler ve şeriatçı bir nesil geldi elhamdülillah. Kaçacak 



delik de bulamayacaklardır çünkü mülk Allah’ındır –kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına kadar 

Muhammed aleyhisselamın adı her yere yazılacak ve hiç kimse bunu önleyemeyecektir. 

Kâfirin ve küfür sisteminin tek amacının maddesi olduğunu artık herkes anlamıştır. Demokrasilerinin 

daha iyi sömürmekten başka işe yaramadığı, laikliği sadece sahtekârlık için kullandıkları sırıtmıştır. 

Allah’a hamd olsun ki bu topraklarımızda bunu gözlerimizle göreceğimiz, kulaklarımızla 

duyacağımız mübarek sesler gelmeye başlamıştır. 

Şimdiki karışıklık, yolcuların yüz senedir oturdukları koltukların bulunduğu arabanın neden 

gitmediğini sorgulamasından kaynaklı heyecandan başka bir şey değildir. 

Yüz binlerimiz de şehit olsa, Hamza radıyallahu anhın şehadeti İslam’ın devleti olduysa, bugünkü 

gençlerin fedakârlıklarını ve ümmet-i Muhammed’in çocuklarının bu topraklarda küfrün mantığıyla 

yaşamak istememelerini, İslam güneşinin kıyamete kadar sönmeyeceğini ve hiçbir izm’in ve 

ideolojinin ümmetimizi susturamayacağını, ölümden korkmayanı tehdit edecek bir şey 

bulunamayacağını kâfir anlamıştır. 

Dünyaya birazcık meyli olanlar elbette, “cennetim olsun ama birazcık menfaatim de olsun…” 

düşünenler esnetiyorlarsa da işi bir kenarından, Muhammed aleyhisselamın yeni çocuklarını, yeni 

nesli bu fikre inandıramayacaklar. 

Ümmet-i Muhammed’in topraklarında Nesibe’ler çoğalmaya başlamıştır. Bu ümmetin genç kızları ve 

delikanlıları, anne-baba-hocalarından çok daha güçlü ve “şeriatçı ol” emrine uyan müminler olarak bu 

topraklarda yürüyeceklerdir. 

 

ٍد َوَعلَى ٰاِلِه َوَصْحبِِه اَْجَمِعيَن.  اَْلَحْمدُ هلل َرِبِّ اْلعَالَِميَن. َوَصلِّى ِللُا َوَسلََّم َعلَى َسيِِِّدنَا ُمَحمَّ

Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd, Efendimiz Muhammed aleyhisselama, ailesine, ashabına salat 

ve selam olsun. 

 


