
Burada bulunmaktan son derece sevinçliyim. Bu imkanı bahşettiği için önce Rabbimize 
hamd olsun. Sevgililer sevgilisi Yüce Peygamberimize salat ve selâm olsun. Allah’ın lütfu 
inayeti ve başarısı sizlerle olsun. Aziz kaymakamım, resmi erkan, sivil toplum örgütleri,  
sevgili misafirler, değerli öğrenciler; bu kutlu doğumda ben ilk olarak bir farkındalık 
oluşturarak başlamak istiyorum. İnsan birçok nimetin kıymetini bilemeyebilir. O kıymet elden 
çıktıktan sonra onu anlayabilir. Mesela bunlardan birisi gençlik, birisi zaman, birisi de manevi 
değerlerimiz. Manevi değerlerimizden en önemlisi de iman, inanç. Bir gece zihniniz 
fokurdayarak öyle ateistik düşüncelerle bunalarak, kara kura görerek, sabahladınız mı? O 
zaman uyanırsınız ve iyi ki var Allah dersiniz çünkü zihniniz kaynar. 

“Bir fikir ki sıcak yaradır kezzab 

Bir fikir ki beyin zarında sülük.” 

Böyle değil mi? Kemirir zihninizi elhamdülillah. İyi ki inanıyorum dersiniz. Model yegane 
önder Hz Rasul’ün  bu güzel emaneti bize olmasaydı dünyanın gidişatı çok farklı olurdu.  
Hakikaten 1447 sene evvel bir güneş doğmuş ve bize güvenliğin, istikametin, doğruluğun 
vefanın, sevginin, çalışmanın, sade ömür sürmenin, güçlü iletişim kurmanın, alemle, eşyayla 
barışık olmanın yolunu yöntemini bizlere göstermiştir. "İyi ki o varmış, iyi ki ümmeti 
Muhammetteyim, iyi ki İslam, iyi ki bu coğrafyada yaşıyorum, iyi ki bu güzel insanlarla iç 
içeyim” demenin hamdini bilincini farkındalığını sizlerden rica ediyorum  

Bazı kıymetler eldeyken gerçekten farkında değilsiniz. Sizi sürgün etseler Sibirya’ya veya 
gitseniz uzun süre yurt dışında böyle memlekete dönersiniz kıbleye oradan bir rüzgar essin de 
ülkemin değil mi rüzgarını teneffüs edeyim ve o güzel insanımı göreyim de “ooo nasılsın 
gardaş” diye bir sarılışını… değil mi veya “ooo nasılsın kanka?” diye bu sıcak samimi tavrını 
görsem dersiniz.  “Ah nerde o ezan!”, ezana hasret kalıyor insan yurtdışında o ezan ne güzel o 
sesi özledim, ülkemin o sıcak insanını özledim, o güzel pırıl pırıl doğan güneşimi özledim, 
çok yeri gezdim mesela İzmir’in o güneşi pırıl pırıl. Keşke gözlerimiz de böyle pırıl pırıl olsa, 
sokaklarımız da böyle pırıl pırıl olsa, denizimiz de pırıl pırıl olsa, gençliğimiz pırıl pırıl 
geleceğimiz de inşallah pırıl pırıl olur.  

Bu yüce değerin biz yer yer yansıdığınızı görüyoruz. Neyle? İsimlerle. İsmimiz Ahmed 
Mahmud, Muhammed, Kasım, Asım, Yasin değil mi bunlar bize peygamberimizi hatırlatıyor. 

Kızlarımız Ayşe, Fatma, Zeynep, Gülsüm değil mi… Bunlar bize peygamberimizi 
hatırlatıyor. Gül, Gülüstan, Gülnur, Gülcan değil mi Gülnisa. Gül peygamberimizi sembolize 
ediyor. Gül yüzlü diyoruz değil mi? 

Efendim peygamberin utanma terinden halk olmuş deniyor gül peygamberimizi sembolize 
ediyor. Gülüm benim, canım benim, nur tanem, bir tanem, nar tanem hep peygamberimizi 
sembolize ediyor. 



Donra ona iyi ki uymuşuz diyoruz iç ve dış güvenliğimizi emanet ettiğimiz 
Mehmetçiklerimiz anasırı Muhammediyye’ye mensup yani Muhammedi gücü, emaneti 
namusu koruyan küçük Muhammetçikler yani teeddüben biz Mehmetçik demişiz. 
Peygamberin cesaretini, peygamberin emanetini, peygamberin iffettini, peygamberin 
namusunu, peygamberin toprak sevgisi ve sevdasını taşıyan kişicik. İsmi tasgir küçük, tevazu 
gereği bunu söylemişiz.  

Sonra naatlar, şiirler, mevlütler, ilahiler o kadar güzel. biraz evvel Seferihisar’dan geldim 
üç beş yaş grubu kreş çocukları ellerine birer gül almış ilahi söylediler. İnsanın gözleri 
yaşarıyor gerçekten. O küçük çocuktan büyük ümit görüyorsun yani değil mi? 

Bizzat uygulama, bizzat görme, naatlar, şiirler, mevlit alın size işte yıllarca dinliyoruz ama 
iç farkındalık dediğim budur. Fark ettiniz mi mevlidi şerifte "Ümmeti olduğumuz devlet yeter, 
hizmeti kıldığımız izzet yeter” diyor Süleyman Çelebi Vesiletü’n Necat -Kurtulma Yolu- 
Mevlid-i Nebi peygamberimizin doğumunu anlatıyor. Sana ümmet olmanın Muhammedi 
ümmete mensup olmanın zenginliği bize yeter. Senin dinine hizmet etmenin senin dininin 
hizmetçisi olmanın şerefi bize yeter. Ne mutlu bize ki dini mübini İslam Muhammedi 
çizgideyiz  ve Muhammedi çizgiyi yansıtıyoruz. Şimdi nominal anlamda kuru kuruya 
Muhammedi olmayı kabul etmiyorum ben. Sen sus da gözlerin konuşsun. Sen sus da 
peygamberden haber versin bana, neyi? Tevazuyu, alçakgönüllülüğü. Neyi? Namus 
anlayışını . Neyi? İffeti. Neyi? Cömertliği. Neyi? Yardımseverliği. Neyi? Cesareti. Neyi? 
Çalışkan olmayı. Neyi? Sabırlı olmayı. Neyi? Sevgi dolu olmayı. Neyi? Kuvvetli iletişimi. 
Neyi? İdealizmi. Neyi? Davayı bir dünyaya egemen kılma projen. İşte gençlik budur. İşte biz 
gençler olarak sen sus da gözlerin konuşsun dediğim budur. Sen sus da hareketlerin bana 
haber versin peygamberi ne kadar yansıtıyor. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz sevgili 
gençler. Sen sus da davranışların ne derece Müslümanca ne derece Peygamberi hatırlatıyor. 
Şimdi peygambere ve sünnete uymanın yapıcı ve uyarıcı ve en büyük göstergesi bir hareket 
birliğidir. Endonezya’daki Müslüman, Türkiye’deki Suudi Arabistan’daki Müslüman, 
Almanya da yeni Müslüman olmuş bir kişinin haraket birlikteliğine bakın, sünnet bize 
topluyor. Nedir? Bin km, on bin km ötedeki bir Müslümanın selam vermesi de aynıdır bizimki 
de aynıdır. Yemek yemesi de aynıdır bizim yemek yememiz de aynıdır. Onun su içmesi de 
aynıdır bizim su içmemiz de aynıdır. Onun oturması da aynıdır bizim oturmamız da aynıdır. 
Onun yatması da aynıdır bizim yatmamız da aynıdır. Onun anne babasına saygısı da aynıdır 
bizimki de aynıdır. Onun tebessümü de aynıdır alçak gönüllülüğü de aynıdır. Bizim ki de 
onun çalışkanlığı da aynıdır bizimki de. Sünnet bereketli bir haraket birliği oluşturur. 
Gerecekten haccda da bunu görürsünüz. O oturur suyu içer sen de oturur su içersin. O  
Selamun Aleyküm der, sen de Selamun Aleyküm dersin. O da sağ eliyle yer sen de, onun da 
dişleri temizdir senin de dişlerin temizdir. O da temizdir üstü başı senin de. Onun da saçları 
düzgündür, sakalı bıyığı düzenlidir, senin de sakalın bıyığın düzenlidir. O da efendim 
sevgisini gösterir ve sevgiyi işler sen de, o da birlikten, dirlikten, kardeşlikten yanadır ya sen 



de ey benim kardeşim dediğin zaman Müslüman, “İnnemâl mu’minûne ihvetun” müminler 
birbirleriyle kardeştir dediği zaman Peygamberimiz ellerini böyle kenetlemiş, biriz biz demiş. 
Sen de kulsun. O da Allah sevgisiyle çoşar, sen de Allah sevgisiyle coşarsın. O da ahiret 
kaygısı çeker sen de, o da ölüm ötesi hayatı düşünür sen de değil mi? Çağımızın en büyük 
tehlikesi budur gençler.  

Biraz sonra bazı problemlere değineceğim, çağımızın en büyük tehlikesi sekülerleşmedir. 
Laikleşme yani hayatın kutsaldan arınması,  yani ölüm ötesi endişenin olmayışı, yani işte 
yaşıyoruz boşver, Peygambermiş, Kutlu Doğum’muş, ahiretmiş, mezarmış, kabirmiş, 
hesapmış, cehennemmiş, cennetmiş ya geç bunları boş ver gençsin, ye iç gül oyna. 
Şarkılarımıza bile gelmiş, nedir? Aslında anlamı çok, gençlik şarkısı mı diyorlar? “Dünyaya 
geldik bir kere ye, iç, gül, oyna". Bu hedonist telkindir. Felsefede, hedonist zevkçi demek. 
“Ye, iç, gül, oyna” hayatın hedefi bu mu yani? Yedin, içtin, güldün, oynadın sonra eli boş 
gidilmez gidilen yere yükle gideceksin bir yolculuğa gideceğiz uzun bir yolculuk. Ve dönüşü 
olmayan bir yolculuk. Ve çok kalıcı bir yolculuk ölüm ötesi hayat. Oraya neyle gideceğiz 
sevaplarımızı sırtlanarak gideceğiz. Değil mi? Günahlarımızı sırtlanarak gidersek olmaz. Eğer 
bir günahımız varsa tövbe ederek gideceğiz. İşte ölüm varmış, sonum varmış onu düşünsem 
aslında gençlere vereceğin en önemli mesaj bu. peygamber gençleri atik, uyanık, intibah üzere 
ve hazırlık üzere olmasını istemektir. Şimdi gençlik dinamik bir çağdır zaptedilmez, 
raptedilmez, zaptolmaz abuziddin gibi ele avuca sığmaz. Peygamberimiz diyor; “şeabu şu’bun 
minel cinani” gençlik bir delilikten bir parçadır diyor delikanlılık diyoruz da delikanlı yani 
ondaki o enerjiyi iyiye sarf etmezsek, biz onu iyiye kanalize etmezsek, onun karşısına hoca 
olarak, imam olarak, öğretmen olarak, onları baba olarak, ebeveyn olarak, iyiye 
yönlendirmezsek genç zapt olmaz. Genç o enerjisini hayırda değil şerde tüketir. Onun için 
gençler istikamet üzere olmak, dinimizi güzel yaşamak, başkalarına güzel örnek olamak gibi 
sorumluluğumuz var. Yani bunu bilelim. Ya genciz daha ilerde çok yaparız. Valla öyle gençler 
gördüm ki kefeni yakışıklıydı yani değil mi? 20 yaşında Allah korusun bir kanser, gitti bir 
kalp krizi, gitti bir trafik gitti, askerde gitti şehit gitti. Değil mi gitti giden gitti. Hani daha çok 
emellerimiz, ideallerimiz vardı. Yaşı gelen ölmüyor eceli gelen ölüyor. Onun için 
peygamberimiz diyor akıllı adam yarını bugünden düşünen adamdır. reculün keyyisü diyor.  

Biz felsefede aklı iki anlamda bir epistemolojik anlamda anlarız. İki, fikir arasında bağ 
kuran, ilişki kuran “akale/rasyonel” bir bu anlamda bir de nerede, nasıl davranacağını uygun 
bir şekilde hareket edeceğini bilen kişi demek. Bu da akıl kavramı içinde mütala edilebilir. 
Ama epistemolojik anlamda akla bir sınır çizmek zorundayız. Demin Müftü Efendi’nin dediği 
gibi Gazali’den örnek verdi aklımız her şeyi kucaklayamayacağına göre, o zaman aklı aşan 
bak İslamiyet akla uygun nakil dinidir. Aklı aşan hususlarda biz kime uyacağız. Peygambere 
uyacağız.  

Gelelim ikinci tehlikeye. Birinci tehlike sekülerleşme yani umrumda değil din varmış, 
ahiret varmış beni fazla ilgilendirmez. Bu ateizmden de tehlikeli. Bırak kendi haline ya. 
Batılılar ne der “Tanrıyı kendi halinde ölüme terk etme" der. Ateist olumsuz olsa da yine bir 



tanrı fikri, ölüm, peygamber, vahiyle mücadele ediyor. Balıksırtı gibidir. Bakarsın dönebilir 
de… Ama o kayıtsız kalan, umurunda kalan nato mermer yani ondan ne köy olur ne kasaba.  

İkinci asıl efendim tehlike ego, enaniyet, ben bilirim. Yani ben yolumu yönümü tayin 
ederim. Peygambere, vahiye mucizeye, keramete, hiç gerek yok. Buna da biz deizm diyoruz. 
Şimdi evvelden bir ara 70’lerde falan “ben devrimciyim” demek bir modaydı gençler. Ne 
olduğunu da bilmez, neyi devirecek onu da bilmez. Bunun bir ileri adımı komünizmdir. 
Efendim şimdi gülersin, ben komünistim diyemez kimse değil mi… Efendim ama gencin 
ruhuna ben devrimciyim, karşı olmak, otoriteye karşı çıkmak, baskıya, dayatma aykırı olmak 
değil mi gençlerde vardır. Bunu bu hayvani hırsı, gücü zaptetmezsen disiplinlik olursun, 
soruşturma geçirirsin, kovuşturma geçirirsin. İnsan eylemlerine akıl ile ve din ile, edep ile, 
ahlak ile biçim veren kişidir bunları kontrol etmezsek cezalandırılırız. Hayvan bile belirli 
kurallara uymazsa sahibinden sopa yer veya hapsedilir veya cezalandırılır veya fazla yük 
yüklenilir.  Eşeğe fazla yük yüklersin cezalandırmak için. Ama biz ultra hürriyetin olduğu 
yerden bahsetmiyoruz. İnsanoğlu eylemleriyle sorumludur. Eylemleriyle dinin, ahlakın, 
törenin, aklın önerdiği bir biçimde ayar vermek zorundadır. Vermezsen sana ayar verirler. 
Yani benimseyerek vermezsen zorla ayar verirler. İkinci tehlike bu işte, bir karşı olma, bir 
hava atma, adam bilmiyor ben devrimciyim ne demek veya ben özgürlükçüyüm, ben 
feministim sorsan feminist nedir bilmiyor. Ben hümanistim ya gel bir anlat bakalım 
hümanizmden ne anlıyorsun sen? feminizmden ne anlıyorsun sen? Kadını yücelteyim derken 
kadını onun bunun ideolojilerin eline mi veriyorsun acaba. 

Bu sıralar moda oldu.  Çok da moda olmadı abartıyorlar ben deistim demek gençlere bu 
deizmle ilgili bir cümle anlatayım. Deist, ilk deist aslında Aristo idi. Akılla bir yaratıcıyı kabul 
eden.  Bu alem bir sahipsiz, sanatkarsız, ustasız ilk sebep ilk prensip zorunlu varlık olmadan 
olmaz. Amenna bunu deist kabul eder. Bu alemin bir sahibi var amma vahiymiş, 
peygambermiş, mucizeymiş, ölüm ötesi hayatmış, kabirmiş bunlar bunlar akıllanmıyor. Ben 
bütün eylemlerimi aklımla tanzim ederim, düzenlerim biraz da bu pozitivist etki. Bu bana 
yeter, aklım bana yeter. Peygambere, vahiye, Kur’an’a, ayete ihtiyacım yok diye aklı yücelten 
ve putlaştıran anlayışa deist denir, deizm  denir.  Bu anlamda bilinçli olarak deist çok azdır 
felsefe tarihinde,  işte Voltaire vardır, Jean-Jacques Rousseau vardır vs.  çok azdır sınırlıdır. 
Şimdi ne olduğunu bilmeden ben deistim. Öyle kolay mı deist olmak?Peygamberi nasıl devre 
dışı bırakıyorsun?  “Ben ateyim” ya ate nedir ateizmin ne olduğunu biliyor musun sen dini 
inkarcılığının? Bazı gençlerimiz neyi inkar ettiğinin farkında değil yani neye inanmadığına 
tam da inanmış değil yani ateizm kolay değil Allah yok diyorsun düşünür, düşünür “ya varsa 
yedik naneyi Allaaaah ya varsa” onun  için  her ateistin zihninde bir boşluk vardır “ya 
varsa?”. 

İkicisi bu artistliği bırakalım. Ben işte bir kızla dolaşıyorum kızın babası biraz ate ben de 
ona şirin görünmek için ben de ateyim diyor. Veya filanca diyor ben deistim. Deistin ne 
olduğunu da bilmiyor.  Yaşar Nuri kötü bir emanet bırakarak gitti. Onun için Allah akıbetimizi 
hayret deriz ya aslında Yaşar Nuri’nin ilk dönemini ve orta dönemini severim ben. Okuyan 



adamdı, bilgili adamdı. İlahiyatçıydı, felsefe ve hukuka da bulaşmıştı ama sonradan o 
popülizm onu şaşırttı. Arkadaşlar gelin bir de bu ışıklar altında bir de sizi görelim “Vay be ne 
konuşuyorum ya ben! Ne popüler adamım! Ne alkışlanan bir adamım” bu alkışların 
ayartıcılığı, bu bakışların yakıcılığı insanı azdırır öyle kolay değil. Onun için  ekran da bir 
afettir. Ekranda fazla görünmek, boy sallamak da insanı bazen azdırabilir, çizgi dışına atabilir 
işte bizim alkışlarımız ekran afeti Yaşar Nuri’nin en sonunda yazık biraz çizgi dışı, istikamet 
dışı kalmasına yol açtı en sonunda birçok değerlerini hatta beslendiği değerleri yatsıyarak 
gitti. Onun için “akıbetimizi Rabbimiz hayretsin” deriz, sık dua ederiz. Akıbetimiz hayrolsun 
bazen iyi bir başlangıç yaparız ama sonuç almak çok önemli.  

Büyük iddialarla üniversiteye girersin bakarsın ki zararlı oluşumların içindesin ve çıkarken 
yanlış örgüt mensubu olarak çıkıyorsun. Sizi çok avlamak isteyen şer odakları var. Bunların 
bir kısmı gençler internet yoluyla geliyor,  bir kısmı zevkinizle geliyor, bir kısmı istikbal 
vadederek geliyor, bir kısmı size şirin görünerek, bir kısmı tüketim yoluyla geliyor   size 
maske takarak geliyor, oyunla geliyor, eğlenceyle geliyor, libidoyla, duygularınızı 
gıdıklayarak geliyor, seksüelliği işleyerek geliyor. Onun için  dikkatli olalım şu anda 
gençlerin en önemli sorunu eğitim sorunu, sağlık sorunu, iletişim sorunu, çevre sorunudur   ve 
bir de aile sorunudur. Bunlara dikkat edelim sorunu görmek de çözümün br parçasıdır.  
Bazıları var hasta ama hastalığını kabul etmiyor. Hastayım ben dini mübnini islamdan, 
Peygamberden, Kur’an’dan reçete istiyorum. Mesela eğitim besmelesiz başlıyorsa eğitim çok 
seküler, çok pozitivist etkiliyse eğitim sırf maddi hedefler güdüyorsa; “yok arkadaş bu eğitim 
projemiz Türkiye’de iyi değil” diyeceğiz yerine göre. Maneviyata açık olacak, talim var 
terbiye yok diyeceğiz. Diploma veriyor ama iyi insan olmayı tam vermiyor diyebileceğiz. 
Biraz evvel söyledim öbür konferansımda beni bağışlayın “mektep, medrese cehli alır 
eşşeklik baki kalır”. Bazen bakıyorsun üniversite mezunu yemin ediyorum oturup iki kelime 
konuşamıyoruz. Ne edep var ne saygı var ne iletişim var ne hoşgörü var ne konuşma var ne 
dil var. En başta dilimizi bozdular, dinimizi bozuyorlar. Dikkat edelim eğitim olarak. Sonra 
eğitimde lüzumsuz bilgiler, eğitimde zaman israfı, eğitimde programlar, eğitimde yöntem 
belki de ezberci yöntem. yapılandırıcı yöntem. Sorgulayıcı yöntem de olacak yer yer değil mi 
arkadaşlar. Sonra bir diğer sorunumuz eğitim yanı sıra ha Peygamberimiz diyor eğitime önem 
verin İslam’ın ilk emri “okudur”. Okuyacağız ama Allah’ın adıyla okuyacağız yani hak ve 
hakikati görerek okuyacağız. Sırf maddi ?? değil maneviyata da eğilerek okuyacağız. 

 İkinci problemimiz gençler ailevi problemlerimiz aileden bazı gençler intikam alıyor 
“Niye annem babam bana bunu dayatıyor? Niye bana çalış diyor? Niye bana yatağını topla 
diyor? Efendim niye bana pijamalarını katla diyor?” çok güzel tabii sorumluluk aşılayacağız . 
Anne baba çocuğuna sorumluluk aşılayacak haylaz, yaramaz, aymaz kılmayacak  bir de yap 
benim için öğren senin için. Bazen kızlara çay sunduruyorum ketılım var bir demlik odamda. 
Emin ol, bazıları var samimi söylüyorum eli çok kaba yakışmıyor, belli hiç eğitim görmemiş  
yani kaba. Ama bazıları çok zarif sunuyor belli aile eğitimi almış bir kilometreden belli oluyor 
yani aileden el almış. Yarın sosyal hayata da hazırlama, aile hayatına da hazırlama,  iş 



hayatına hazırlama, eş hayatına hazırlama gençleri. Gençler  otoriteden kızıyor. Babam annem 
bana niye söyleniyor böyle yap diyor çocuklar sizin için bir de onlar kendilerini sorumlu 
hissediyor. Çünkü kuran diyorki “…… kendinizi ve ailenizi nardan koruyunuz. Seni dünyalık 
tehlikelerden koruduğu gibi ahiret tehlikesinden de koruyacak. Ahiret tehlikesinden korumak 
için “oğlum temiz ol, oğlum abdestini al, namazını kıl, kızım tesettürüne dikkat et, kızım 
edepli ol, kızım iffetli ol , efendim kızım kimle konuştuğuna dikkat et”. 

Gençlerin üçüncü bir tehlikesi çevre sorunu. Şunu da söyliyeyim sağlıklı ilişki kuran anne 
babanın çocukları daha sağlıklı oluyor. Ben mezun arkadaşlarıma, eğitimdeki arkadaşlarıma 
soruyorum intibak problemi yaşıyorlar. Anne babası problemli olan aile çocukları okulda 
intibak problemi, dinleme problemi, yoğunlaşma problemi, konsantrasyon problemi yaşıyor 
ve dinleme problemi yaşıyor. Hırçın ve hırslı oluyor veya içe çekik oluyor. Bunun için ya 
problemleri asgariye indirin ya da çocuklarınıza hissettirmeyin ya da çözüm yolu arayınız. 
“lefi diyor yüce resül”: iyi geçinmeyen ve kendisi ile iyi geçinilmeyen kişide hayır yoktur 
diyor. Eşinle de iyi geçineceksin çevrenle de iyi geçineceksin. Sıra arkadaşınla da iyi 
geçineceksin. Amirinle de memurunla da iyi geçineceksin değil mi? Yol arkadaşınla da iyi 
geçineceksin, otobüste, deniz kenarında da iyi geçineceksin. Peygamberimiz diyor bu kadar. 
Önemli bir problem çocuklara fazla güvenmeme ya da fazla güvenmedir. Peygamberimiz 
itidal ahlakını önerir yani “azı azar, çoğu zarar, ortası karar”. Denge Peygamberidir bizim 
Peygamberimiz. Çocuğa çok kızarsan yaramaz olur. Hiç kızmazsan aymaz olur. Yerine göre. 
Yalama yapmayacaksın. “Hadi kızım yemekten evvel elini yıka, hadi elini yıka” bir sefer 
söyle alışkanlık haline gelsin. Değil mi? Aman kızım kısa etek giyme, aman etek giy o da 
sana tepkisel olarak bakarsın mini etekle karşına çıkıyor. Tepki çünkü çocuklarda tepkisellik 
vardır. İnadına yapma onun için ikna önemlidir. Bir genç geliyor “Ey Allah'ın resulü: zina 
yapmak istiyorum, kendimi zapt edemiyorum, rapt edemiyorum” diyor. Diyor ki “zina 
yapacağın kişi ya birisinin annesidir ya birsinin kardeşidir ya birisinin kuzenidir. Birisi senin 
kuzeninle bu kötü ilişkiyi yapsa razı olur musun?”. “Olmam” diyor. “Annenle yapsa”, “hayır" 
diyor. “Teyze çocuğuyla yapsa”, “olmam Allah’ın resulü”. “O zaman sen de yapma” diyor. 
“Empati kur” diyor yani. Ve diyor nefsine hakim ol. İmkanı olan evlensin. İmkanı olmayan da 
oruç tutsun. Yani nefis muhasebesinden geçsin diyor. Ve bizim toplumda bir tehlike de şu. 
Yani evliliği neredeyse öteliyor. Evlilik yaşını uzatıyoruz. Bu da bir tehlikeli. Yani mesela 
benim babam 15 yaşında evlenmiş, ablamla annemin arasında 16,5 yaş farkı var. Abim ilkokul 
öğretmeniydi, 19 yaşında evlendirdik. Ben 21 yaşında 3 ve 4. sınıfı üniversitede evli okudum. 
21 yaşında evlendim. 3 çocuğumu evlendirdim. 25 yaşında, Peygamber yaşında. 
Peygamberimiz de 25 yaşında evlenmiş. Torunlarım herhalde 32-35’i bulur yani. Bu da iyi 
değil. Dün bir yüksek lisans öğrencim vardı 37 yaşında. "Sen hocadan da kaldın evde de 
kaldın” dedim. “Hocam, evlenenleri görüyoruz” diyor. Biz buna mantıkta rasyonalizm 
diyoruz. Yani savunma mekanizması. İşte evlenenlerin yarısı mutlu, yarısı mutsuz. Kimi 
boşanıyor kimi yarı yolda kalıyor, kim ümitleri boşa çıkarıyor, kimisi, bir çocukla geri 
dönüyor. Sen de evlenip boşananlardan da olmayıver. Evlenip mutluluk sanatını icra 
edenlerden ol. Evlenip mutlu olanlardan ol. Evlenip peygamberimiz gibi düğüm gibi 



olanlardan ol. Peygamberimize soruyorlar: “Hz. Aişe ile nasılsın?” “Düğüm gibi.” diyor. 3-4 
sene sonra tekrar nasılsınız eşinizle diyorlar. Diyor ki “kör düğüm gibiyiz.” Peygamberimiz 
eşlerine çok vefalı, çok saygılı. Aile yapısındaki gençler model olarak sadece aile yapısında 
değil, peygamberimizin aile yapısını da anlayacağız. Sonra ibadet hayatını da anlayacağız. 
Ticaret hayatını da anlayacağız. İdari hayatını anlayacağız. Peygamberimiz nasıl bir 
karizmatik bir liderdi devleti nasıl yönetir. Adalete, liyakata nasıl önem verirdi? Emniyet 
anlayışı neydi? İstikamet neydi? Ve bunları nasıl sağlıyordu?  

Dördüncü problem gençlerde çevre problemi. Sevgili gençler, peygamberimiz diyor ki: 
Kişi sevdiği ile beraberdir. Kişi arkadaşının tutumu üzerinedir. Siz kimle aradaşlık ettiğine iyi 
bakın. Emin olunuz anneniz babanız aman işini, eşini, aşını iyi bil derler. Mutlaka bu 
uyuşturucuya alışanların, bu sigaraya alışanların, içkiye alışanların, hovardalık yapanların 
çapkınlık yapanlar hep arkadaşlarıyla azıyor. Onun için ebeveynler olarak anne baba olarak 
arkadaşlarınızı uzaktan, çocuklarınızı uzaktan, öğrencilerinizi uzaktan kontrol edin. Uzaktan 
kumanda yani, kimlerle dolaşıyor. Ve yine uzaktan kontrol edeceğiniz husus, çevre olarak 
iletişim organları ve sosyal medya. Mutlaka kontrol ediniz.  

Gençlerin önemli dördüncü problemi sosyal medyadır. Sevgili gençler, sosyal medya çok 
güzel bir iletişim imkanıdır. Çağımız bilişim çağıdır. Ancak bu bilişim çağında bir bilgi 
kirlenmesi de var. Yani o kadar bilgi bombardımanı o kadar hızlı bilgi akışı içerisinde o kadar 
bir değişim içerisinde ki dün gördüğünü bugün yalanlayan bilgi kaynakları oluyor. Veya 
yanlış informe ediliyor. İnformatik Cehalet diye kitap vardır. Nabi Avcı Eski Milli Eğitim 
Bakanı’nızdı. İnformatik Cehalet diye güzel bir kitabı vardır. Her taraftan akıyor ama bunları 
ayıklamak lazım. İkincisi yine sabahki konferansımda söyledim, teknoloji verdiği gülücüğü, 
öpücüğü geri alıyor. Sana bir takım nimetler veriyor, hemen tak tak tak ulaşıyorsun. Molla 
Google’a soruyorsun veriyor sana. Ama öbür taraftan yanlış da yönlendiriyor. Veya gençlere 
tuzaklar da kuruyor. Gençlere bakıyorsun öyle yanlış yönlendirmeler var. Kapitalizmin tuzağı 
ve maskarası oluyoruz bazen. Size öyle ürünler sunuyor. Ben bir kez internetten alışveriş 
yaptım öyle aldandım ki daha tövbe, son. Dikkat edin mesala. Yani bir pireyi deve 
gösterebiliyor. Veya zaman açısından Peygamberimiz de diyor ki iki nimet vardır insanoğlu 
onda aldanmıştır. Sağlık, sıhhat ve boş zaman. Ama ben 10 gün misafir oldum Instagram’da 
hemen kapattım. Ve dün bir derste öğrenciye sordum. Üniversite 3. Sınıf öğrencisi. 
“Instagram’ı kapatabilir misin?”, “hocam öyle bağımlılık yapmış ki…(dinliyor musunuz 
çocuklar) valla ben herhal kendimi kötü hissederim” diyor. “Vazgeçemem” diyor. Üniversite 
öğrencisi vazgeçemediğine göre lise öğrencileri ne yapsınlar bilemiyorum yani. Ama bence 
bir süzgeç kurun. Bence kendinize bir devlet, bazen resmi sitelerde filtre koyuyor ya siz de 
ebeveynler olarak çocuklarınıza bir filtre koyun. 



 Gençler çıkan çıksın ki ben rahat konuşayım. Kaç dakika var? (servis saati geldi). 
Teşekkür ederiz. Servisleriniz var. Anlıyoruz. Yurdunuza iyi bakın, kardeşlerinize iyi bakın. 
Allah'a emanet olun. (alkışlar)  

BURADA SES KESİLİYOR. TEKRAR BAŞLIYOR. 

Çocuklarınızı iyi takip edin. Bazıları alıngan oluyor. Bazıları hırçın oluyor. Bazıları 
unutkan oluyor. Bazıları biraz hırçın oluyor. Bazıları çok sofu oluyor. Bazıları çok lakayt 
oluyor. Bazıları tembel oluyor. Bazılarının kendini gösterme, deşifre etme, kendilerini 
ispatlama problemleri var. Bazılarının istismarı var, kendini fazla deliliğe, aymazlığa, 
yaramazlığa, tembelliğe vurarak, istismar ediyor. Çeşitli tipler var. Bunların karşısında çok 
tepkisel olmayalım. Bunu pedagoglar da anlatır, psikologlar da anlatır. "Beni bir dinle, söz 
anla git gidebilirsen” diye bir şarkı var. Çocuğu iyi bir dinlemek lazım, nedir bir derdi var mı? 
Sıkıntısı ne? Biz dinlemeden vur öldür yapıyoruz. Yargılamadan as gibi bir tutum 
içerisindeyiz. Bu otoriter aile geleneği var bizde. Bazıları da çok laik, liberal. Aşırı demokrat. 
Hiç karışmıyor. Kimin eli kimin cebinde. Kızı gece bir buçukta gelmiş. Hiç umurunda değil. 
Bunlar güya çağdaş görünümlü. Yok, keskin sirke küpüne zarar verir. Her zaman evrensel 
prensiptir. Kızını dövmeyen dizini ileride döver. Bu bir evrensel yasadır, yani biz dalı bile 
buduyoruz. Çocuğu da aşırılıktan. Ne yapacağız komutanım? Buduyacağız, tebliğ edeceğiz. 
Yoksa dallı budaklı, kaba saba bir mahluk olur topluma. Sıkıntı olur yani. Değil mi? "Hay 
Allah razı olsun şunu yetiştiren anne babadan" demek var. Bir de “Allah’ın baş belası bunu 
doğuran anne baba kahrolsun” demek. Askerde de görüyoruz. Sayın komutanım tuvalete 
oturmayı bilmeyen erat var 20 yaşına gelmiş. Tuvalete oturamıyor. Nereye ne yapacağını 
bilemiyor. Yemin ediyorum adam üniversite mezunuydu. Somunun içini aldı, tabağını 
temizleyip ekmeği attı. "Yazıklar olsun sana" dedim. Biz de ekmek nimettir, biz de ekmek 
öpülür, bir emeğin mahsulüdür. Bize gelinceye kadar hangi aşamadan geçiyor değil mi? Yani 
bir buğdayın önümüze ekmek haline gelmesi ne kadar emek mahsulüdür. Emeğe saygı bir 
defa. Mutlaka ailede bir problem var. Ailesi onu iyi yetiştirseydi onu bir peçete gibi 
kullanmazdı. Bazılarının temizlik alışkanlığı ile ilgili. Yere tükürüyor. Allah cezanı versin. 
Yere tükürülür mü? Peygamberimiz ne demiş veya ayakta bevlediyor eratın içinde, kenara. 
Peygamberimiz yasaklamıştır. Hatta akan suya bile bevletmeyin. Peygamberimiz ruh terbiyesi 
veriyor. Nehirde abdest alsan bile suyu ölçülü kullan diyor. Bak çevre sorunu, "yeşille 
taharetlenme” diyor, yeşile saygı et. Daha buna nice benzetmeler eklenebilir. İşte bunları 
çocuklarımıza anlatmamız lazım. İkincisi temizlik alışkanlıkları. Kızcağız hijyenik bazı 
hastalıklar karşısında ne yapacağını bilmiyor. Beni çok bağışlayın. Çok özür dilerim. 
Pencereden pedini başıma atana rastladım. Ped bizde en mahrem şeydir. Bir kadının 
kullandığı en mahrem şeydir. Mutlaka bu aileden bir terbiye görmesi lazım. Temizlik 
alışkanlığı olarak  

Sonra da çocuklarınızın cinsel problemleri olabilir. Mesela çocukluk aşkı çok 
büyütmeyelim. Benim torunum diyor ki “ben Merve’ye aşığım biliyor musun dede” diyor. 
Daha ilkokul birde. O çocuk daha çocuksu ama şunu da söyleyeyim çok cinsel uyarıcılar var. 



Ergenlik yaşı düştü. Çocuklarımızı kontrol edelim. Dış dünya çok masum değil. Bu cinsi 
sapıklar, şunlar bunlar, ha ama paranoyak da olmayalım yani. “Ay cicim nasılsın? Dur dur 
çocuğuma dokunma” yok. Şefkat ve şehveti ayırmamız lazım. Babacan bir tavırla. Diğer tavır 
belli olur zaten gözlerden olur. Ondan sonra erken uyarıcılar. Casusluk yapmayın ama 
girdikleri sitelere bakın yani. Değil mi? Pornografi, ruhsal bozukluklar oluşturuyor. 
Pornografik siteler var. Veya ona benzer filmler var. Çok erken uyarma da bir problemdir. Ya 
adam öyle hızlı yaşıyor ki o zaman cinsel dönüşümler yaşıyor. O zaman hemcinsleriyle yani 
bir kısmı masum görünebilir ama bu LPGTİ (LGBT)’ler gökten inmedi yani. Yine yanlış 
eğitim, yanlış görme, yanlış özenme veya ailemiz kontrol edecek gerçekten bunlar mahrem 
değil, eğer gerçekten biyolojik bir sıkıntı varsa tedavi yöntemine gidecek. Olabilir. İnsan 
beşeri. Ruhsal eğitim de cinsiyeti etkiliyor. Polis kızım diyor. Polis olacak. Asker olacak ya 
tamam adam olacak de önce de yine olsun mesleği ama hep erkek gazı veriyor. Kızı kız 
psikolojisine uygun yetiştirmek lazım. Hatta etekten mahrum etmeyin kızı ya. Etek giysin 
biraz farklılığını hissetsin erkekten. Biraz farklılığını hissettsin. Bunlar dış şekil ruhu da 
etkiliyor. Siz farkında değilsiniz.  

Başka ebeveyn olarak gençlerin eğitimleri ile ilgilenelim. Bu konuda bizim velilerimiz 
duyarlı bu da neden duyarlı biliyor musunuz? Açık konuşayım aile onur ve gururundan dolayı 
duyarlı. Yani çocuğun başarısından ziyade Ahmet efendinin Zeynep hanımın çocuğu bu sene 
üniversiteyi kazanamamış demesinler. Veya 2. senede iki yıllığı kazandı. “Ayıp ya! Yazıklar 
olsun" falan dedirtmemek için. Değil mi ya? Çocuğun hakkaten temayülü yok. Vermemiş 
mabut neylesin Sultan Mahmut. Orta elamana, ara elemana da ihtiyacımız var. Herkes 
karekteri gereğini yapar. Bir adam bakarsınız muazzam bir duvar ustası veya çok güzel bir 
müzisyen, voleybolcu olacak. Sen bunu ille zorluyorsun kaymakam olacak diye. Onun 
entelektüel ideali değil mi? Herkesin yoksa zorlama, zorla güzellik olmuyor. Sonra 
çocuklarımızı PKK’ya karşı uyanık tutmak lazım. PKK sadece bir dalda değil içimizde değil 
mi efendim. Nedir? Para, koltuk ve karşıt cinse şirin görünme. Adam 60 yaşında benim gibi, 
böyle bir numaralar çekiyorsa, hovardalık ayaklarına geçiyorsa olmaz. Peygamberimiz 
sadakat telkin ediyor. Aynı evde x telkin ediyor. Bizim çocuklarımıza örnek olmamız lazım. 
Daha küçükken çocuklar rol model olarak bizi alıyor. Ne güzel anne babamız uyum içindeler 
diyorlar. Çok da idealize etmesinler. Peygamberimizin hanesinde bile kadınlar bazı isteklerini 
çoğaltmışlar, 21 gün Peygamberimiz tavır almış onlara. İnsanın olduğu yerde problem olur. 
Çok idealize etmeyelim. Biz melek değiliz. Eşimle evliliğimizin üçüncü senesinde unuttu 
benimle tanıştığı yıl dönümünü. Tamam demek ki hemen cicim ayı bitti üç senede de ilişkiniz 
bitti. Oturup yas tutalım, oturup ağıtlar yakalım. Olmaz ya insan. Olur yani.. Hiç unutmayın 
özellikle bizim gibi yaşlı tipler yaşlandıkça kadın olsun, erkek olsun birbirlerine bağımlılıkları 
artar. Kolay kolay endişeye düşmeyin. Kadınlar dikkat edin yanıldığınız en önemli nokta, 
burada sevgiyi ifade edişin formu değişir. Ben şimdi eşime “nasılsın cicim?” dersem “aa 
hocam dalga mı geçiyorsun benimle?” der, veya bir el şakası yapsam olmaz… Gençken 
yapardık. Yaşlandıkça sevgiyi ifade tarzlarımız değişir. Bunu siz ilgisizlik, sevgisizlik olarak 
lütfen algılamayın. Çocuklarınıza da böyle aşılayın. Yavrum biz yeni evli değiliz. “Annenle / 



babanla samimiyiz biz 50 senedir, ara sıra da mücadele ederiz normaldir bu”. Denizin durgun 
olanından korkun. Arada oksijen alsın değil mi…Çok sükunet deprem habercisidir. Yeter ki 
hakarete varmasın, yeter ki büyük ayrılıklara varmasın. Çocuklarınızı para sevdasına, 
sorumluluğunu hatırlatın ama para canlısı yapmayın. İkincisi efendim koltuk makam aşılayın 
ama makama tapmasın. Üçüncüsü de karşıt cinsle ilişkilerini iyi kursun. Kutlu Doğum Haftası 
hepimize hayırlar getirsin. Peygamberimizi ne kadar anlatsak hakkaten bitiremeyiz ama sizi 
buraya getiren onun sevgisi sevdasıdır. 


