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Mescid-i Dærar
Aziz müslümanlar!
„Mescid-i Dærar nedir? Neyin nesidir? Niçin böyle
bir mescid yapælmæñ? Bunu kim yapmæñ, neden
böyle bir isim kalmæñtær?“ gibi sorularæn cevabænæ özet
olarak bu hutbede bulacaksænæz.
Mescid-i dærar demek, zarar veren bir mescid
demektir. Kime zarar verecek? Hem Æslam
cemaatæna zarar verecek, hem de böyle bir mescid
açanlara ve açmak isteyenlere.
Æslam cemaatæna zarar verecek; Çünkü Æslam
birliåini, müslüman cemaatænæ bölecek, tefrika
çækaracak ve müslüman topluluåunu
parçalayacaktær. Æñte bu, müslümanlara ve
müslümanlæåa vurulacak en büyük bir darbedir ve
korkunç bir zarardær. Kendilerine de zarardær. Çünkü
kendilerini camii ve cemaatleriyle birlikte
cehenneme atmæñlardær. Bundan daha büyük bir
zarar, korkunç bir azap olur mu? Olmaz!..
Demek oluyor ki, mescid-i dærar öyle bir mesciddir
ki, öyle bir camidir ki, hem dine zarar hem de o
cami yapanlara ve açanlara; üstelik oraya gidip
namaz kælanlara. Aman Ya Rabb’i! Ne korkunç ñey!
Cami açacaksænæz, o camide namaz kælacaksænæz,
namaz kældæracaksænæz. Ondan sonra da hep birlikte
cehenneme yuvarlanæp gideceksiniz. Bu nasæl olur?
Evet, maalesef olmuñ, olabiliyor ve olabilecektir...
Ñöyle ki;
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Medine’ye gelmiñ,
Æslam güneñi bütün berraklæåæyla parlamaya
bañlamæñtæ. Bundan gözleri kamañan Æslam
düñmanlaræ, savañ meydanlarænda maålup olunca
yön deåiñtirmiñler. Ne yapacaklar? Æslam maskesini
takacaklar, „Biz de müslüman olduk!“ diyecekler,
müslümanlaræn içine girecekler, müslümanlara ñirin
görünecekler, müslümanæn saræåænæ saracak,
cübbesine bürünecekler; daha da ileri gidip, camiler
açacaklar, camilerin bir kæsmænæ oralara çekip, bir
taraftan da Æslam aleyhindeki oyunlarænæ
oynayacaklar, entrikalarænæ çevirecekler,
münafæklarænæ yapacaklardæ. Öyle de oldu!
Ebu Amir adændaki bir Æslam düñmanæ savañ
meydanlarænda maålup olduktan sonra Ñam’a
kaçmæñtæ. Medine’deki münafæklara haber gönderir
ve der ki; „Kuba Mescidi’ne yakæn bir yerde yeni bir

mescid yapæn, Peygamber’i de çaåæræn, oraya gelip
bir namaz kældæ mæ, müslümanlar a o mescide
gelmeye bañlarlar. Ben de oraya gelir imam olurum.
Orada toplantæmæzæ yapar, Æslam’æ yækmak için
planlaræmæzæ hazærlaræz. Kaleyi içinden yækmaya
çalæñæræz!“ der. Æslam düñmanændan bu tâlimatæ alan
Medine münafæklaræ, çok hæzlæ ve heyecanlæ bir
çalæñma ile kæsa zamanda Kuba Mescidi’ne yakæn bir
yerde bir mescid bina ederler. Peygamber’e gelip bir
sefer namaz kælmasænæ isterlerse de Peygamberimiz
(s.a.v.), „Ñimdi Tebük seferine gidiyoruz,
döndüåümüzde inñaallah olur!“ cevabænæ vermiñti.
Dönüñünde mealini okuyacaåæmæz ayet-i kerime
nazil oldu: „Bir de ñunlar var ki, tuttular da bir
mescid yaptælar inadæna; zarar vermek için, küfür
için, mü’minlerin arasæna tefrika sokmak için ve
bundan evvel Allah ve Peygamber’iyle
savañanlara gözcülük yapævermek için. Bununla
beraber, „Æyi niyyetten bañka bir maksadæmæz
yoktur!“ diye yemin de edecekler. Fakat Allah
ñahittir ki, bunlar ñeksiz ñüphesiz yalancædærlar.
O mescidin içinde ebediyyen (gidip) namaz
kælma! Daha ilk günden itibaren temeli takva
üzerine kurulan (Kuba) mescidi içinde kæyamæna
(namaz kælmana) devam etmen elbette daha layæk
ve müstehaktær. Onun içerisinde öyle erler var ki,
çok temizlenmeyi severler. Allah da çok
temizlenenleri sever. O halde binasænæ Allah
korkusu ve ræzasæ üzerine kurmuñ olan mæ
hayærlædær, yoksa binasænæ sel kenarænda sarkan
bir yaræn üzerine kurup da onunla beraber
cehenneme yuvarlanan mæ? Allah zalimler
güruhunu hidayete erdirmez. Onlaræn kurmuñ
olduklaræ binalaræ (mescidleri) bir münafæklæk ve
æzdærap kaynaåæ olup kalacak ve bu, kalpleri
parçalanæncaya kadar devam edecektir.“
Æñte aziz müslümanlar!
Bu ayet-i kerime’ler bir taraftan mescid-i dæraræ, yani
münafæklaræn mescidini anlatærken, bir taraftan da
müslümanlaræ çok dikkatli, çok uyanæk olmaya
çaåærmaktadær. Bugün de münafæklaræn, Æslam
düñmanlarænæn bu ñekilde bölme, parçalanma
hareketleri, korkunç oyunlaræ alabildiåine hüküm
sürmekte ve ortalæåæ kasæp kavurmaktadær. Hem de
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din ismi altænda, cübbe ve saræk kisvesi altænda, hem
de bir çok cepheden.
Biri çækæp diyor ki, „Bize Æslam devleti ne lazæm?!.
Zaten Æslam’da siyaset yoktur. Æslam devletinden
bahsedilen camiye biz gitmeyiz, ayræ bir cami açar,
namazæmæzæ kælar, kimsenin etlisine sütlüsüne
karæñmayæz!“ derler ve Æslam cemaatændan ayrælær
gider, kendilerine bir mescid açarlar. Æñte bu ñekilde
açælan cami ve mescidler mescid-i dærardær.
Bir diåeri çækæyor, „Efendim, hele Æslam devletinden
söz etmenin zamanæ gelmemiñtir. Zaten üstadæmæz
hazretleri böyle bir zaman gelmeden siyasetten,
devletten, Æslam devletinden söz etmeyin diye
buyurmuñtu!“ gibi sözler söylerler ve bu suretle
cemaatæ uyuturlar. Ama laik düzenin siyasetine
gelince, onu yañatmak için köy be köy dolañarak
siyaset canbazlaræna oy kazandærær, küfür düzenini
yañatærlar. Devlete talip çækan müslümanlaræn
camilerine gitmezler, kendilerine ayræ bir cami
açarlar. Æñte içinde Æslam devletinden söz edilmeyen
ve bu maksatla açælan cami ve mescidler de birer
mescid-i dærardær.
Bir bañkasæ çækæyor, „Ñimdi zikir devridir, ñeyhi-miz,
üstadæmæz bizi siyasetten, Æslam devletinden
bahsetmekten men etmiñtir. Biz Æslam da olsa
siyasetten bahsedemeyiz. Çekeriz tesbihimizi,
yaparæz duamæzæ, kâfirler kahrolur, gider!“ derler ve
Æslam’æn devletine de sahip çækan gerçek
müslümanlaræn camisinden ve cemaatændan
ayrælærlar, kendilerine bir mescid açarlar. Æñte bir
mescid-i dærar da bunlaræn açtæåæ mesciddir!..
Daha bañkalaræ çækæyor, „Efendim, Avrupa’da bir
takæm cahiller çækmæñ, Æslam devletinden söz
ediyorlar. Bu suretle iñçilerimizi kandæræp karanlæk
yollara sürüklüyorlar. Onlar daåætælacaklardær,
daåætælmalædærlar!“ diyor, hoca kisvesi altænda bir takæm
kimseleri ortalæåa salarak mihraba geçiriyor,
kürsüye çækaræyor ve bunlar vasætasæyla Æslam’æ
bütünüyle yañamak isteyen ve devletsiz Æslam’æn
yañamayacaåæna inanan ve bu imanlarændan bañka
suçlaræ olmayan hakiki müslümanlaræn aleyhinde
konuñturuyor, bir takæm iradesi zayæf adamlaræ da
etraflaræna çekerek cemaati bölüyor ve kendilerine
göre camiler açæyorlar. Æñte böylelerinin açtærdæklaræ
camiler de birer mescid-i dærardær.
Daha bambañka bir grup ortaya çækæyor, Æslam’æn
kælæk ve kæyafetine, cübbe ve saræåæna bürünüyor;
„Bizler en mümtaz hocalaræz, bizler de Ñeriatçæ’yæz,
bizler var iken bañkalarænæn esamesi mi okunur;
cahiller geçmiñler iñin bañæna, onlar zaten kötü
niyyetli hain herifler, hoca düñmanædærlar...“ gibi

delilsiz, mesnedsiz sözler söyler, iftiralar yaådærærlar.
Aynæ zamanda Æslam’æn devletine sahip, Ñeriat’æna
baålæ Æslam çatæsænæ yækæp cemaatænæ daåætamayænca
ne yaparlar? Oyuna getirip kandærabildikleri zayæf
iradeli kiñilerle gidip bir cami açarlar. Æñte bunlaræn
açtæklaræ camiler de birer mescid-i dærardær.
Muhterem müslümanlar!
Bütün bunlar yalancædærlar, iftiracædærlar. Bunlaræn
söylediklerini gerçek manada ne bir hoca, ne bir
üstad ve ne de bir ñeyh söyler. Bunlar, hem Æslam’a
iftira ediyorlar, hem de bu zatlara. Peygamberimiz
böyle mi yaptæ, sadece zikir ve dua ile mi yetindi?
Savañlara gitmedi mi, Æslam Devleti’ni kurmadæ mæ?
Ve Æslam’æn devleti olmazsa her ñey çorap
söküntüsü gibi çözülür gider demedi mi? Keza,
âlimler talebeleriyle, ñeyhler müridleriyle Æslam’æ ve
Æslam Devleti’ni korumak ve bu yolla Æslam’æ yaymak
için cepheden cepheye koñmadælar mæ?
Bunlar Ñeriatçæ da olamazlar, bu sözleri de yalan
ve iftiradær. Çünkü Ñeriatçæ olan, Ñeriat’æn ñiddetle
men ettiåi bölücülüåü yapamazlar, ñeriatçæ olan bir
Æslam cemaatænæ bölemezler, Allah’tan korkar.
Bütün bunlar, Æslam cemaatænæ bölmeleriyle, bile-rek
veya bilmeyerek Æslam’a deåil, Æslam düñ-manlaræna
hizmet ediyor, onlaræn ekmeåine yaå sürüyor ve
nihayet Æslam düñmanlarænæn küfür ve kâfir
saltanatlarænæn devam etmesine çalæñæyorlar. Æñte
bunlaræn açtæklaræ cami ve mescidler de bu gibi
ñerirlerin ñerlerine âlet olmuñ oluyor...
O halde, çok dikkatli olalæm, çok uyanæk olalæm.
Böyle camilere ne yardæm edelim ne de gidip
oralarda namaz kælalæm! Æslam bir bütündür; ibadeti
de vardær, siyaseti de vardær, devleti de vardær. Bunlar
ruhla beden gibi birbirinden ayrælamazlar.
Binaenaleyh, Æslam’æn devletine sahip çækæn, sahip
çækanlarla beraber olun, Æslam düñmanlarænæn
oyununa gelip de mescid-i dærar cemaatændan
olmayæn! Yoksa cahiliyet ölümüyle ölür, o
mescidlerle birlikte cehenneme atælærsænæz! (Allah
korusun!)
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