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   TAKLİTÇİLİK  

  

  Son elli yıllık fotoğraflara baktığınızda  insanlarımızın kılık kıyafetlerinde hiç biribirine uymayan
şekiller görürsünüz.   

  

  Saçları, dazlaklıkları, sakalları,  favorileri,  paçaları, parkaları, pantolonları, çeketleri ve
yırtmaçları bütün  bunlar hep değişmiştir.   

  

  &quot;Tekamül var&quot; demeyin.  

  

  Her bir kıyafet bize dışarıdan enjekte  edildi.  

  

  Her kıyafetle birlikte o kıyafeti enjekte  edenlerin dünya anlayışları, anlayışsızlıkları bize
hastalık gibi sirayet etti.   

  

  Ama Rabbimize hamdolsun ki, sağdan sola  kadar hepimiz daha önceden, çocukluğumuzdan
itibaren İslam aşısı  vurulduğumuzdan mikropların etkisi az oldu.   

  

  Diğer ülkelere oranla bizim zayiatımız az  oldu.  

  

  Taklitçiliğimiz yalnız kılık kıyafette  kalmamıştı.  

  

  Ünlü bir profesörümüz,  değerli bir  eserinde elli kadar ayet ve hadisin kaynağını belirtmeden,
tırnak içine almadan  kendi sözü olarak vermiş ama bazı sözleri  &quot;Konfiçyüs diyor ki&quot; 
diyerek nakletmişti.   
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  O kaynağını belirtmediği ayet ve hadisler  onun aşılı olduğunu, taklitçiliği ise günün modasına
uyduğunu gösterir.   

  

  Bundan sonra konuşurken Yunan'ın  felsefesinden değil, Kur'an'ın hikmetinden bahsetmeli.  

  

  Yiğitlik ve kahramanlıkta zirve isim  olarak  hep Hz. Ali örnek verilmeli.  

  

  Adalette Hz. Ömer, dostluk ve sadakatte  Hz. Ebu Bekir, edepde ve hayada Hz. Osman örnek
verilmeli.   

  

  Şiirde, nesirde eğer bir gemi adı  geçecekse Nuh'un gemisi demeli. Sabır anlatılacaksa
Eyyub'un  sabrı dile  getirilmeli. İrem bağı, Tuba ağacı, Kevser ırmağıyla  tasvirlerin ve 
teşbihlerin  zirvesine tırmanmalı.   

  

  Hekimlikte Hipokratı değil, Lokman hekimi  örnek vermeli, kılıçta Sezar'ın kılıcını değil, Hz.
Ali'nin Zülfekar'ını örnek  vererek konu anlatılmalı.   

  

  &quot;Halil İbrahim sofrası&quot;  deyimimiz, İbrahim aleyhisselamı  

  

  Örneğimiz İbrahim aleyhisselam olmalı ve  soframız herkese açık olmalı.  

  

  Helal mal ve bütük otoriteden bahsederken  Süleyman aleyhisselam örnek verilmeli.  

  

  &quot;Karun'un hazineleri&quot; deyimi ise  kapitalistlerin, kan, gözyaşı ve alın terini  altına,
dolara   döndürüp  saklamasını, makam  ve rütbesini, hazineyi  soymada   maske olarak
kullananları  ifade edilirken  kullanılmalı.   
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  Bugün başarısız bir işgal için bir senede  bir buçuk milyon insanın öldürüldüğü medeni
dünyaya, sevgili Peygamberimizin  Türkiye'nin iki katı toprak üzerinde insanların gönlünü
fethederken harp meydanında  iki taraftan 240 insanın öldüğünü haber vermeli.   

  

  Kedi sevgisinde  Ebu Hüreyre, köpekle  dostlukda &quot;Ashab-ı kehf&quot; dile getirilmeli.   

  

  HER ŞEYDE İSLAMIN ÖLÇÜSÜNÜ BULUP ORTAYA GETİRMELİ Kİ MÜSLÜMANLARIN
ZİHNİ KARIŞMASIN, İSLAMDA NOKSANLIK GÖRMESİN. ZİRA BAZI MEŞHURLAR: BİZİM
MEDENİYYETİMİZ MAĞLUP OLMUŞTUR... DEME GAFLETİNİ GÖSTERMEKTEDİR.  

  

  EVET ONLARIN MEDENİYYETİ MAĞLUPTUR, AMA İSLAM MEDENİYYETİ KIYAMETE
KADAR BAKİ VE ÜSTÜNDÜR.  

  

  İSLAM ÜSTÜNDÜR-GALİPTİR, MAĞLUP OLMAZ-YENİLMEZ. BUYURAN
PEYGAMBERİMİZ S.A.V BİZİM ÖRNEĞİMİZDİR.   
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