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Meğer
gençliğimde
câhillikler içinde
yüzüyormuşum.
Üstelik de câhilliğimin karabasanı, kendimi
gözlemlememe de
bir engel
teşkil ediyormuş…
Bütün
bunlardan haberim bile
yokmuş…
Eşsiz ve Yüce
İslâm Ve
Altın Kültürümüz‟ü öğrendikçe,
şimdi
geriye dönüp baktığımda,
aynı zamanda
hâlâ
bâtıl içinde bocalayıp duran
o
geçmişteki
pırlanta
arkadaşlarımı da
gördüğümde,
gerek davranış ve
gerekse iç huzûru bakımından,
her an

gittikçe daha da düzelip
normalleştiğimi
görüyorum.
Demek ki diyorum
şimdi,
mâneviyat yoksulluğu,
psikolojim ve rûhum üzerinde,
ayrı bir karanlık
yükmüş de bunlardan
haberim bile
yokmuş…
Dolayısıyla
demek istiyorum ki,
bizim
Yüce İslâm Ve
Altın Kültürümüz,
maddî ve mânevî enerji ve
ölçü
kaynağımız oluyor.
Bu
değerlerimiz,
varlık
sebebimiz, âdetâ…
Şimdi
benim gibi,
gençliğinde
Yüce İslâm‟dan Ve
Altın Kültürümüz‟den
habersiz bırakılmış,

İslâmî Ve Kültürel açıdan,
câhil kalmış
herhangi bir insanı
düşününüz!
Batılıların
canavarlıklarının
yüzde yüz
bilimselleştiğini ve
somutlaştığını gördüğümüz
bu
21. Yüzyıl’da
bu insanı
hiç farkında olmadan,
kin, kibir, haset ve kendini beğenmişlik (ucub) içine
yuvarlanmışlıkla birlikte
ve / veyâ aynı zamanda,
idârecilerine1
sövüyor2,
emperyalist güçlerle
iş birliği içinde,
kolayca,
çalışıyor
görebilirsiniz3.
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Benlik ya da “ucub”
deyip geçmeyiniz!
Kendini beğenmişlik,
özellikle,
her bir insanda,
İslâmî ve Kültürel câhillik
nedeniyle
yükselir.
Şu andaki
sapıklarımız, hâinlerimiz,
münâfıklarımız, fâsıklarımız yâni
kısacası
kötülerimiz arasında,
en
zararsızı gibi
görünen,
bu
câhilliğin
insanlarımız üzerindeki
olgunlaşmış
zehirli ve olumsuz meyveleri,
daha çok
şu son
on yıllarda olmak üzere,
yaklaşık 200 yıldır
çokça
görülmektedir.
Daha açıkçası,
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bunların
diğer
kötü huylarla
katmerleşmiş binlercesine de,
artık
her gün,
daha
yakından,
şâhit
oluyoruz.
Kendini
beğenmişliğin
bilimsel ve müşahhas görüntüsü,
başkalarını aşağı ve değersiz görmekle
başlar.
Bu
mânevî hastalık,
ne yazık ki,
her
kesimde
bulunuyor...
Hattâ
“Müslümanlıktan dem vuranların” çoğunda bile,
dayanamayacak kadar
çok!
En az
görüldüğü kesim ise,
İslâmî bilgilerin ve ahlâkî uygulamaların
nispeten fazla olduğu,
Tasavvufî yaşamları uygulayan

mü‟minler kesimidir?
Başka kültürlerin özlerinde,
„benlik ve bireysellik‟ kavramı,
kültürel olarak varken,
İslâm‟ın özünde
yâni
bizim
kültürümüzde
özellikle
„biz‟
kavramı„
kültürel olarak
baskındır.
Kültürümüz
hayatta huzurlu olmak için
mensuplarına
mütevazı ve alçak gönüllü olmayı
öğütlerken,
özellikle
Batı kültürü
mensuplarına,
istisnâsız,
„menfaatin üstün
tutulmasının gerekliliğini‟
öğretmektedir.
Eşsiz İslâm Ve Altın Kültürümüz
insanlara
hayatta huzurlu olmak ve

Âhiret’te mutlu olmak için,
başkalarının
sıkınıtlarını paylaşmayı,
„mü‟min Müslümanlara
yardım etmeyi
öneriyor.
Sonuç olarak diyebiliriz ki,
başka
kültürlerin
özlerinde
„benlik ve bireysellik‟ kavramı varken,
bizim
Eşsiz İslâm Ve Altın Kültürümüz‟ün
özünde
„biz‟
kavramı
esastır.
Başka bir ifâdeyle,
başka
kültürlerin esâsında
„ego-benlik4‟,
Eşsiz İslâm Ve Altın Kültürümüz‟ün
temelinde ise
‟biz ve paylaşma‟ kavramı
hâkimdir.
Bunu
daha da açmak
gerekirse
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Eşsiz İslâm Ve Altın Kültürümüz,
mânevî haz, huzur ve mutluluğu elde etmek için,
daha çok,
“mü‟minlerle paylaşmayı” ve
mazluma yardım etmeyi
üstün
tutmuştur / tutmaktadır.
Eşsiz İslâm Ve Altın Kültürümüz‟de
mazlumun
özel bir yeri vardır.
Öyle ki
Eşsiz İslâm Ve Altın Kültürümüz,
kim olursa olsun,
mazlum duruma düşmüş olanlara,
genel insan hakları açısından
karşılıksız
sâhip çıkarak,
yardımda bulumayı görev saymış ve
bunu,
ahlâklı olmanın ve
mutluluğun
ön
şartı olarak,
gerekli
kılmış;
böyle davrananlara
büyük
vaadlerde
bulunmuş / bulunmaktadır.
Hele bir kere

düşünsenize,
Yahûdiler İspanya‟dan
toplu olarak
kovulduklarında,
onlara
memleketinin sınırlarını açan
Osmanlı Devleti‟nden başka kim vardı?
Onları
Memleketine kabul eden,
Osmanlı Pâdişahı II. Bayezit
değil miydi?
Ama
ne yazık ki
günümüzdeki
insanlarımızın bir kısmı,
Eşsiz İslâm Ve Altın Kültürümüz‟den
haberleri olmadığı ya da ondan soğutulduğu
veyâ
başka kültürlere özendirildikleri için,
gün geçtikçe,
başka
kültürleri yaşama gayretine girmekte;
bu nedenle
bencil
sıfatlar kazanmaktadırlar.
Artan
bencilliklerin sonucunda da
toplumumuz,
gitikçe

ayrışmaya5,
yalnızlaşmaya,
sonuç
olarak da
tıpkı
Batılılar gibi,
bencilleşmeye ve / veyâ canavarlaşmaya6
doğru
hızla yol almaktadır.
1990‟lı yıllarda
Almanya‟da
bir gencin
Müslüman olduktan
sonraki
duygularını,
“Müslüman olmadan
önce
sâdece
kendimden sorumlu olduğumu,
şimdi ise
bütün
insanlardan
sorumlu olduğumu hissediyorum.”
şeklinde
ifâdesi etmesi,
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çok
anlamlı değil midir?
Bu nedir, biliyor musunuz?
Bu
bakış açısının,
gerçek
îman nûruyla,
insanın
fıtrî yâni yaratılış mecrâsına
girmesinin ifâdesidir.
Gerçekten,
İslâm Ve Kültürümüz‟ü inceledikçe,
zamanla
insanlara ve
yaratılmışlara karşı
şartsız, katıksız ve karşılıksız olarak,
daha çok sevgi duymaya,
Yunus‟un dediği,
“Yaratılanı hoş gör, Yaratan‟dan ötürü”
felsefesine daha çok yaklaşmaya başladığımı,
bizzat
ben de
hissettim,
hissediyorum…
Şu sıralarda,
kim olursa olsun, günah işleyen
insanları gördükçe
o

kadar
ıstırap duyuyorum ki!
Yüksek Lisans‟tayken
danışmanlığını yaptığım,
şu anda ise
dünyâ çapında
bir
bilim adamı olarak,
Cumhurbaşkanımız‟ın elinden
bilim ödülü alan,
bir araştırma görevlimiz, Boğaziçi Üniversitesi‟nde
Doktora‟sını yaparak,
Bölümümüze geri
dönmüştü.
Döndüğünde
o
anlatmıştı.
Boğaziçi Üniversitesi‟nde
bir yaşlı hocanın,
birçok
üstün
başarılara imzâ atan,
bir öğrencisini şiddetli bir şekilde
kıskandığını,
onun
başarılarını gölgelemeye çalıştığını
söylemişti.
Duyduğumda,
o zaman

buna
önce
hayret etmiştim.
Ama
şimdi,
o
hocanın
inandığı ve özlemi içinde yetiştiği,
başka kültürler açısından,
onun
bu davranışını
şimdi,
yukarıda da
belirtmiş olduğum gibi,
kolayca,
anlayabiliyorum...


Bu dönüşümümde, elime sıçrayan kaynamış çay suyunun ıstırâbını yaşayınca, Cehennem‟in dehşetini
kavradığımda, buna kimsenin dayanamayacağını hissedişimin büyük etkisi olmuştur. Bu gerçekleri bilmeyenlere
ancak en etkili olarak duânın fayda verebileceğini düşünüyorum. Çünkü Müslümanların birbirlerine yaptıkları
duâlarla anne ve babanın çocukları için yaptıkları duâların reddedilmediğini biliyoruz. Allah’ın (CC) sevgili bir
kulu, deniz kenârında eğlenen coşkulu genç kızların yanından geçiyormuş… Kızlar, ondan “bize duâ et dede!”
dediklerinde, Allah‟ın (CC) sevgili kulunun nasıl davrandığını bir düşününüz! Onun, “Allâhü Teâlâ sizleri
Cennet‟te de böyle sevinçli etsin!” şeklinde yaptığı duâ, beni müthiş bir şekilde etkilemiştir.
Çocukların okuduğu kitaplar husûsunda seçici olmalıdır. Gençliğimde bozuk kitaplar okumuş olsaydım,
böyle güzel davranışlardan hiç haberim olur muydu? Düşününüz, bir kere! Marksist kitapları okuyanların Marksist,
Leninist olduklarını; sağcı Masonik kitapları okuyan çocukların kapitalist olduklarını; halkçı kitapları okuyanların,
kültürlerinden bihaber oldukları ve aşırıya saplandıkları için, militarist solcu ve anarşist olduklarını; kültürel ve dinî
ölçüleri zorlayarak aşırılığa kaçmış bâzı Müslüman yazarların kitaplarını okuyanların şiddet yanlısı gruplara
karıştıklarını bilmelisin! Atatürkçü kesilenlerin önemli bir kısmının İslâm‟a karşı tavır aldıklarını, Müslümanları
Cumhûriyet düşmanı olarak vasıflandırdıklarını görmüyor muyuz? Cumhûriyet’in ilk yıllarında ödenek çıkartılarak,
sırf, Medres‟e de yetişmiş, yurt dışına hiç gitmemiş, Sunî İslâm âlimlerinden Elmalılı Hamdi Yazır’a Kur’an’ın
tercüme ettirildiğini bilmeyen var mı? Günümüzdeki Atatürkçülerin, Müslümanları Cumhûriyet düşmanı saymaları,
apaçık Kültür câhili olduklarının bir örneği değil midir? Bütün bu sapmaların temelinde ya kendi Kültürümüz’ün
temel esaslarını yeteri kadar bilmemek ya da bilinçli bir hâinlik yatmaktadır. Daha çok rejim kurbanları oldukları
için Kültür câhili olanları hepimiz affedebiliyoruz. Çünkü onlar bilmediklerinden ya da yanıltıldıklarından dolayı bir
dereceye kadar mâsum sayılabilirler ama hâinleri aslâ… Bu nedenle, okutulsunokutulmasın kavgaları nedeniyle
yıllarca okullarımızda bu zehirlere karşı okutulamayan, kendi Kültürümüz’ün İslâmî temel esaslarının, kestirme bir
panzehir olarak, okullarımızda yeni nesillere olsun bir an evvel doğrudürüst öğretilmesi gerekmektedir. Bunun diğer
bir faydası da, Kültürümüz’ün İslâmî temel esaslarının geniç nesillere kaçak olarak yanlış ve maksatlı biçimde
öğretilerek yönlendirilmesi de önlenmiş olacaktır.

