
 
 
CAMİLERDE YAZ KURSLARI BAŞLARKEN ÖĞRETMEN SENDİKALARINA ve 
EMEKLİ İMAM ARKADAŞLARA ÇAĞRIM 

Diktatörü eksik olmayan Mısır’ın diktatör yöneticilerinden Cemal 
Abdünnasır tarafından ünlü İslam Alimi Seyyit Kutup, inançları ve kutsal 

davası yüzünden 1966  tarihinde idam edilerek şehit edildi. Şimdi de 

darbeci General Sisi, seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi için idam kararı 
aldırdı. Bizim gibi 68 kuşağından olanlar bu ünlü İslam âlimini iyi tanır. 
Çünkü onun kitapları  ile büyüdük.  “Fi Zilal-i Kur’an tefsiri ile Yoldaki 

İşaretler, Din Budur, İstikbal İslam’ındır gibi birbirinden değerli 20 ye 
yakın eseri vardı.  “ Yoldaki İşaretler” kitabını yıllar önce okumama 

rağmen hala hafızamda tazeliğini korumaktadır.   Bu İslam 

aliminin  aklımda kalan sözlerinden bazıları “Bu yol zor bir yol. Güller ve 

çiçeklerle döşeli bir yol değil...Dikenlerle bezeli, kanlarla süslenmiş bir 

yol... İslam şehvetlerin her an uyarılmadığı; kan ve et tepkilerinin her vakit 

tahrik edilmediği temiz bir toplum kurmayı gaye edinir. Siz tağutlar ancak 

bedenlere hükmedebilirsiniz. Düşüncelere asla!. Ümmet elbet bir gün 

doğacak. Hiç bir doğum da acısız olmaz. Gecenin en karanlık olduğu an, 

şafağa en yakın olduğu andır...  Kuşkusuz Kur'an, ancak eylem için bilgi 

edinme ruhu ile kendisine yönelen ruha kendini açar. 'La İlahe İllallah' 

bayrağı dikilmeyen hiçbir toprak parçası Allah adına kurtarılmış 

değildir.  Aşağılık bir yöntem kullanılarak, şerefli bir hedefe 

varılmaz.  Birlik olmuş 3 kişi, birlik olamamış 100 kişiden daha 

güçlüdür.” 
             Seyyit Kutup Pakistan’da toplanan İslam Kongresine katılır. Her 

çıkan hatip saatlerce konuşur. Ama ortada ne bir proje, ne de elle tutulur 
bir plan program vardır. Ne yapılacağına dair bir şey de 

konuşulmaz.  Saatlerce lakırdı dinleyen Seyyid Kutup, nezaketle söz ister 

ve kürsüye çıkar “ Arkadaşlar iş yapmaya geldiysek buyurun iş yapalım, 
konuşmaya geldiysek bana ‘ Allah ısmarladık’ diyerek salonu terk eder.” 
Laf değil, aksiyon adamı idi. Ömrünün yarısından fazlası ceza evlerinde 
geçmesine rağmen Meşhur Fizilal-i Kur’an tefsiri ile 20 yakın kitabını 
ceza evlerinde yazmıştır. 60 yaşında idam sehpasına çıktığında hoca 
kendisine gelip: “Eşhedu ellâ ilahe illallah ve eşhedu enne 

Muhammeden  abdühü  verasülüh”  de diye telkinde bulununca Seyyid 

Kutup, hocaya: “Sen de bu tiyatrodaki son bölümsün, sen bana “lâ ilahe 

illallah de”  diyorsun. Ben ki bu kelime uğruna idam ediliyorum” dedi… 

Sonra güldü ve yürüdü… Ardından idam edilip Allah yolunda şehit edildi. . 
Kutup ailesinden sadece kendisi değil, kutsal davaları uğrunda Ağabeyi 

Muhammet Kutup ile kız kardeşi Cemile Kutup da idam edilenler 



arasındadırlar. Tümüyle şehit bir aile. Allah mekânlarını cennet eylesin. 
Ülkemizde dini şuurun oluşmasında Kutup ailesinin önemli bir payı 
vardır. 
               Camilerde yaz kursları başlarken rahmetli Seyyit Kutup’un İslam 

kongresindeki konuşması aklıma geldi bu vesile ile de kendini ve 

kardeşlerini rahmetle andık.  Rahmetlinin şehit edilmesinden 49 yıl 

geçmesine rağmen Müslümanlarda bir değişiklik var mı? Elbette var ama 
istenilen noktada olduğunu düşünmüyorum. İş yapmaktansa konuşmayı 
çok seviyoruz. Emekli olduktan sonra fırsat buldukça camilerdeki yaz 

kurslarını da ihmal etmemeye çalışıyorum.    28 Şubat döneminde 

camiler yazın suyu çekilmiş göle döndüler. Batıda tüm anaokulları 
özellikle Almanya’da Kinder Schuleler ( Ana Okulları) kilisenin 
denetiminde iken, bizim ülkemizde yaş sınırlaması getirildi. Oysa 
pedagojik açıdan dindarlığın da dinsizliğin de temeli 7 ile 10 yaşına kadar 
atılırmış. Zaten atalarımız da dememiş mi? “ İnsan 7 sinde ne ise 70 inde de 
odur” Pedagoglara göre insan karakterinin  % 70’i, 7 yaşına kadar teşekkül 

edermiş. 
28 Şubat döneminde bu sakat uygulamanın bol bol dedikodusunu 

yaptık. Sebep olanlara imanın en zayıf şekliyle buğuz ettik. Dünyanın 
hiçbir yerinde uygulanmayan bu yanlış karar devletimiz ve hükümetimiz 
tarafından kaldırıldı.  Vesile olanlardan Allah razı olsun. Şimdi camiler 

tıklım tıklım çocuklarla dolu.  Ormandaki kuş cıvıltısı gibi, camilerde de 

çocuk sesleriyle şenleniyor. Çocukların istenilen eğitimi almaları için din 
görevlisi sayısı yetemiyor.  Bu fırsatlar değerlendirilmeli. Ekmekli imam 

arkadaşlar Müftülük, emekli veya çalışan Din kültürü Ahlak bilgisi 
öğretmenlerini de sendikalar organize ederek camilerdeki din görevlisi 
arkadaşlara yardımcı olmalarını sağlarlarsa çok büyük bir hizmete vesile 
olacaklardır. Emekli Din görevlisi veya Din Bilgisi öğretmeni olarak 
dinden makam ve itibar sahibi olan, dinden karın doyuran, dinden çoluk 
çocuk ve çocuklarını okutan arkadaşlarımız mesleklerine biraz da 
parasız hizmet etmelerini emekli bir ağabeyleri olarak tavsiye 

ediyorum.  Öğretmen Sendikalarından milli ve manevi değerlere daha 

duyarlı olduğunu bildiğim EĞİTİM BİR SEN ile TTÜRK EĞİTİM 

SEN’ nin müştereken hareket edip, müftülüklerle temasa geçerek 

üyelerini yazın camilere yönlendirirlerse büyük bir hizmete imza atmış 
olacaklardır.  Her iki sendikanın yöneticilerini çok yakından tanıyorum. 

Gerek M. Emin SOFUOĞLU, gerekse Recep VARLIKMAN ve 
arkadaşları Mehmet AKIŞ ve Mustafa ATALAY Milli ve manevi konularda 
duyarlı insanlar. Manisa İl Müftüsü Sayın Sinan CİHAN Beyefendi de 

zaten eğitime duyarlı bir insan.  Müftü Sinan CİHAN beyin arkadaşlarımın 

bu yararlı tekliflerini memnuniyetle kabul edeceğine inanıyorum 



 Bu alanda ilçe belediyelerinin de eğitim ve kültürel çalışmalara 
ağırlık vermesi sevindirici. Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Ömer 
Faruk ÇELİK eğitim konusunda belediyenin tüm imkânlarını seferber 
ediyor. Henüz kuruluş halinde bir belediye olmalarına rağmen 
Şehzadeler’i açık bir okul ve herkesi öğrenen insan yapmak için adeta 
çırpınıyor. Oluşturduğu değerli ekibiyle başarılarına her gün bir yenisini 
ekliyor. Genç annelerin çocukları için “ Büyüdükçe”, “Ömer Seyfettin’in 
Hikâye Seti”  ,  yeni evlenen gençler için “  Evlilik ve Mutluluğun 

Sırları”   “  gibi eserlerle toplumun eğitimine,  yine yaz tatilinde de 

çocukların eğitimine önem vererek hem küçüklerin, hem de büyüklerin 
yararlanabileceği çizgi resimli  “ Dini Bilgiler Tatil Kitabı” bastırmışlar. 

Şehzadeler Belediyesinin bu duyarlılığına teşekkür ediyorum. Sayın 
Başkan Ömer Faruk ÇELİK kardeşim, kadrosunu gençlerin cevvaliyeti ve 
ak saçlıların bilgeliği ile zenginleştirmeyi başarmış bir yönetici. Bu 
kadroyla kısa zamanda başardıkları işleri bütün Manisa biliyor ve 
görüyor. Bunları sıralamaya sütunum müsait değil. Manisa’da doğup, 
büyüyüp de Spili görmeyen, yıllardır teleferiğin lafıyla aldatılan 
Manisalının rüyasını ve hayalini gerçeğe dönüştürmek üzere teleferiğe el 
atıp projelendirmesi bile büyük başarı. Yine Yunus Emre Belediye 

Başkanı Sayın Dr. Mehmet ÇERÇİ  ve ekibi de  gençlere ve gençliğe 

önem vermektedir.  Öğretim yılı  içinde okullardaki  “ Eğitim Seminerleri” 

faaliyetleri yanında  TOKİ ile, Şehzadeler Belediyesi teleferik gibi 

projelerle Manisa’ya güzel hizmetler sunuyorlar. Allah bu topluma israf 

etmeden doğru hizmet edenlerin sayısını arttırsın.   Her iki ilçe belediye 

başkanımıza ve ekibine selam ve dualarımla başarı dileklerimi 
tekrarlıyorum. Çok değerli okurlarımın da Mübarek Ramazan ayını tebrik 
ediyorum. 

 


