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ZULÜM 

 Yıl 65 – 66… İstanbul’daki ilk İmam Hatip Okulu… Çarşamba semti… Talebelerin %80’i 
taşradan ve yatılı… Yine %50 – 60 civarı parasız yatılı veya doğrudan – dolaylı burslu. Özetle 
fakir ve kent kültürüne yabancı bir kitle. Burada öne çıkmak için biraz varlıklı veya İstanbullu 
olmak… Biraz düzgün konuşmak yeter. Nitekim öyle oldu… Bir örnek… Bir idol arayan bu 
çocuklar içlerinden 3 – 5 kişiyi ileri ittiler… Şefik… Mustafa… Ahmet… Aziz… Tayyip. Buradan 
dünya lideri çıkar mı?... Eee, şeyh uçmaz mürit uçurur. O fakir ve köy kökenli kitle yakın tarihin 
en sadık müritleriydi.  

 Mehmet Efendi… Mahmut Efendi… Sami Efendi… Necip Fazıl… Nurcu ağabeyler… 
Biraz Erbakan ile “ağızdan posta… kulaktan dolma” bir kültür birikimi üstüne kondu mu… 
Koyver gitsin. Sen dünyalar liderisin. Çevrende çok küçük şeylerle tatmin olan bir müridin 
oluşur… Bir selamına… Bir çayına kurban olurlar.  

 Gün gelir suyun başına doğru gelirsin. Artık bir çay… Bir kumanya kesmez. Kadrolu iş, 
ufak ihalelerle işler büyür gider. Bir bakmışın sen reisler reisi olmuşsun… Etraftakiler en zengin 
ilk 100 listesinde… Değme keyfine… Oldu bu iş.  

 İyi de biz Dinimizi öğrenmek ve yaymak için bir araya gelmedik mi? 

…………………. 

 İslamiyet Şirk – Küfür – Zulüm karşısında bir başkaldırı dinidir. 
 Sadece Allah’a itaat emredilir.  
 Emirler ve yasaklar esastır.  
 Ve Müslüman’ın TEK DÜŞMANI ZULÜM VE ZALİMDİR.  
 Müslüman için ALLAH’TAN BAŞKA OTORİTE YOKTUR. 
…………………. 

İsterseniz başa dönelim. O çocuklar bugün neredeler?  
Şirk’e… Küfr’e… Zulm’e başkaldırıyorlar mı ? 
Sadece Allah’a mı itaat ediyorlar ? 
Emir ve yasaklara uyuyorlar mı ? 
Otorite olarak… Para, güç, başkan, patron, beyefendi var mı? 

 
Durup dururken “nerden… nereye” demiyorlar.  
İyi de aynanın karşısında… ne diyorlar? 
Ahiret denen yeri… Hesap gününü akıllarına getiriyorlar mı? 
Aleme yaptıkları zulüm neyse… 
Kendi nefislerine ettikleri eziyet… Onları rahatsız etmiyor mu? 
 
Tüm bunlar TEMEL SORULAR… 
Dünya makamları ve nimetleri için alemi yemek yetmedi… Şimdi de birbirlerini yemeye 
başladılar. 
O okullarda öğrendikleriniz… O efendilerden dinledikleriniz hiç mi kafanıza girmedi?... İyi de çok 
iyi anladık – inandık diyordunuz… Sizi gidi sizi gidiii… 


