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İslami İlimler Fakültesi
Mezuniyet konuşması
Sevgili öğrenciler
İslami İlimler Fakültemizin ilk mezunları. İlk göz aydınlığımız sevgili öğrenciler. Zor bir coğrafyada,
milletin ve top yekûn ümmetin zor şartlar altında olduğu bir dönemde, Allah’ın lütfu ve ihsanıyla
çok iyi bir eğitim aldınız. Yakın gelecekte, inşallah, mezun olduğunuz fakültenizle daha çok gurur
duyacaksınız.

Sevgili öğrenciler
Sizlere, şahit olmaları için anne ve babalarınızın, yakınlarınızın, arkadaşlarınızın ve fakültemizin
tüm akademik ve idari personelleri önünde ilahiyatçı olmanız nedeniyle önemli bir uyarı yapmak
istiyorum.
Vahyin doğrudan muhatabı ve Allah’ın ne murat ettiğini en iyi bilen, Allah’ın mesajını kullarına
eksiksiz anlatan, Miracın Peygamberi, Isra’nın Peygamberi Hz. Muhammedi ve Onun sünnetini
dışlayan bir anlayış yayılmaya çalışılıyor. İslam’dan Hz. Muhammedi ve Onun sünnetini
çıkardığımızda, geriye “sadece Arapça kelime ve kavramlardan oluşan bir kitap” kalmaktadır.
Arapça metni istedikleri gibi yorumlayan bir anlayışa teslim oluyoruz.
Sizden istirhamım Sünnet Meselesinin Ümmet Meselesi olduğunu bilmenizdir. Bu yüzden,
lütfen aramızdaki Sünnetsizlere karşı uyanık olun, uyarıcı olun. Göreviniz büyük, ümmetin yükü
omuzlarınızda sevgili kardeşlerim.
İslam’a ve insanlığın huzuruna Fransız olanlar, birkaç gün önce Kur’an’dan bazı ayetleri çıkarmayı
teklif ettiler biliyorsunuz. Geçmişte içimizde de bu tür isteklerde bulunan beyinsizler vardı.
Diyeceğimiz en güzel şey: “Ey Allah’ım içimizdeki beyinsizler yüzünden bizi helak etme”.
Sevgili öğrenciler
Aman dikkatli olun, uyanık olun, uyarıcı olun.
Herkesi cennete sokan ılımlı Müslümanlardan, namaz vaktinin geçtiğinden habersiz gafil
Müslümanlardan, liderlerinin sözünü İslam’ın emrinden, Allah’ın emrinden üstün tutan uydu
Müslümanlardan olmayın.
Hepinizin idealleri var biliyorum, hedefleriniz büyük biliyorum. Ama hedefe giderken kendinize
bir anayasa oluşturun ve o anayasanızı sizden başka kimsenin değiştirmesine müsaade etmeyin.
Ne istiyorsanız, ne diliyorsanız Allahtan yardım dileyin, ama önce buna layık olun.
Hiçbir sahabe Rasulullahın gözüne girme yarışında olmadı. Dertleri “Allah’ın rızasını
kazanmak”, “cenneti kazanmak” olmuştu. Siz hiç “Ey Allah’ın Resulu, bana öyle bir amel söyle
ki, senin gözüne gireyim” diyen bir sahabe duydunuz mu? Kimsenin gözüne girmeye
çalışmayın. “EMR OLUNDUĞUN GİBİ DOSDOĞRU OL” ayetinden ayrılmayın.

Demek ki bir “EMR” eden var, unutmayın!
Demek ki “emredileni yapmak zorundayız”, unutmayın!
Demek ki “emredileni dosdoğru, adam gibi, mükemmel yapmak zorundayız” unutmayın!
Hepinizi Allah için seviyorum ve sizleri emanetleri asla zayi etmeyen, koruyup kollayan Allaha
emanet ediyorum.
Hep mutlu kalın, sağlıkla kalın.
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