
 ِبْســـِم اِهللا الرَّْحٰمـــِن الرَِّحيـــم
Enbiyaların Varisleri Olan… Alimlere! 

 
Allahuteala, şöyle buyurdu: 

لصَّْبِرٱ َوتََواَصْواْ ِبلَْحقِّٱ َوتََواَصْواْ ِبلصَّاِلَحاِتٱ آَمنُواْ َوَعِملُواْ لَِّذيَنٱ لَِفى خُْسٍر ِإالَّ ِإلنَساَنٱ ِإنَّ لَْعْصِرٱَو  "Asra yemin olsun ki, insan 
gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye 

edenler başka." [Asr 1-3] 
 

Cerir İbn-u Abdullah'ın şöyle dediği rivayet edildi: 
 Salahı ikame etmek, zekatı vermek ve her Müslümana" بايعت رسول اهللا على إقام الصالة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم

nasihat etmek üzere Resul [SallAllahu Aleyhi ve Sellem]'e biat ettim." 
 

Kerim Şeyhler ve Faziletli Alimler… 
Hiç şüphesiz sizler, Tunus'tan kıvılcım alan ve saman alevi gibi diğer İslam beldelerine sıçrayan İslam 

beldelerini kasıp kavuran olaylara şahit olmaktasınız ve işitmektesiniz. Allah'ın sizlere verdiği ilim sayesinde 
enbiyaların varisleri olmanızdan ve Resul [SallAllahu Aleyhi ve Sellem]'in minberine çıkma emanetini 
taşımanızdan dolayı hakkı açıklamanız ve haykırmanız kaçınılmazıdır. Aynen Resul [SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem]'in, sonrasında sahabesinin ve daha sonrasında ümmetin çalışan alimlerinin yaptığı gibi. Zira onlarda 
bizim için güzel örnekler vardır. Dolayısıyla alimlere ve daveti taşıyanlara yaraşan, mevcut fesadı ve değişime 
olan ihtiyacı başkalarından daha çok hissetmeleridir ki böylece ümmeti uyarmak ve doğru yola eriştirmek 
üzere duvarın arkasındakileri görsünler.  

Bundan dolayı şeri vecibe, tüm alimlerin ve daveti taşıyanların, ümmete Müslümanların kesinlikle 
yöneticileri muhasebe etme kapsamına giren şeri talepler uğrunda sokaklara dökülmeleri gerektiğini ve 
bunun da SallAllahu Aleyhi ve Sellem'in şu kavli gereği olduğunu açıklamalarını kaçınılmaz kılmaktadır: 

َهَداِء َحْمَزةُ ْبُن َعْبِد الُْمطَِّلِب، َوَرُجٌل قَاَم ِإلَى ِإَماٍم َجاِئٍر فََأَمَرُه َونََهاُه فَقَتَلَُهَسيُِّد الشُّ  "Şehitlerin efendisi Hamza İbn-u 
Abdulmuttalib’tir ve zalim yöneticiye karşı çıkıp ona (marufu) emreden ve onu (münkerden) nehyeden ve 
(bunun için) katledilen kimsedir." 

Ancak bu olaylar, birer hastalık değildir. Bilakis ciddî bir hastalığın belirtileridir. Zira zulüm, 
mukaddesatların çiğnenmesi, açlık, işsizlik, kötü hizmet ve kamu mallarının çalınması ancak yönetim, 
ekonomi, içtimai, öğretim, iç ve dış siyaset olmak üzere beş sistemiyle birlikte Allah'ın hanif şeriatının 
kaldırılmasının ardından hayatın tüm alanlarında Müslümanlara tatbik edilen bozuk rejimden ortaya çıkan 
belirtilerdir. Allahuteala, şöyle buyurdu: 

ِإنَّ لَُه َمِعيشَةً َضنْكًا َونَْحشُُرُه َيْوَم الِْقَياَمِة َأْعَمىَوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذكِْري فَ  "Her kim de zikrimden yüz çevirirse, şüphesiz onun 
sıkıntılı bir hayatı olur ve biz onu kıyamet günü de kör olarak haşrederiz." [Tâ-hâ 124] 

Dolayısıyla alimler ve daveti taşıyanlar olarak ümmeti bu açık hususa karşı uyarmalıyız ki Allah'ın şeriatı 
yokken ve mukaddesatları çiğnenirken bu arizî taleplere icabet etmesin. Böylece bizler, ümmetin gören gözleri 
ve hayati meselelerini belirlemeye teşvik etmiş olalım ki ümmet de tali sloganlar yerine şu temel sloganı 
yükseltsin: "İşgalci Kafirin Hegemonyasından Kurtulmadıkça, Bu Bozuk Rejimi Devirmedikçe ve 
Nübüvvet Minhacı Üzere Raşidi Hilafeti Kurarak Allah'ın Şeriatını Hakim Kılmadıkça Bizim İçin 
Kurtuluş Yoktur." 
Kerim Şeyhler ve Faziletli Alimler… 

İşte bu bizim size olan nasihatimizdir. Çünkü sizler, menfaatçi siyaset tacirlerine olan desteğini 
çekmesinden sonra ümmetin güven noktası haline geldiniz. Allah'tan hepimizi söz dinleyen ve buna en güzel 
şekilde tabi olan kimselerden kılmasını temenni ediyoruz. 

Allah, bizleri ve sizleri rızasına muvaffak kılsın ve ümmete şuan kinden daha hayırlı bir gelecek nasip 
eylesin. 

Ve's Selamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berakatuh…  
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