
Mısır’daki Sisi cuntası saldırıdan IŞİD’in Sina’daki 
yapılanmasını sorumlu tuttu. Ancak çok sıkı bir 
denetlemenin olduğu Sina bölgesinde, saldırıyı 
gerçekleştiren militanların otomatik silahlarla do-
natılmış yaklaşık on araçla olay yerine nasıl gire-
bildikleri ve yaklaşık 45 dakika süreyle insanları 
otomatik silahlarla tarama fırsatını nasıl bulabil-
dikleri sonra da nasıl rahatça kaçabildikleri soru-
ları zihinlerde çeşitli tereddütlerin hâsıl olmasına 
neden oldu. Bazı yorumcular böyle bir saldırıda 
cuntanın ihmallerinin önemli payının olduğuna 
dikkat çektiler. Öyleyse cunta neden ihmal etti? 
Medya tarafından cami cemaatinin cunta hükü-
metini destekleyenlerden oluştuğu iddiasında bu-
lunulması ise tamamen çarpıtma ve cuntanın kirli 
yüzünü örtme amacına yönelik bir taktiktir. 

Ali Abdullah Salih’in Müttefikleri 
Tarafından Öldürülmesi

Yemen’in eski diktatörü Ali Abdullah Salih, salta-
natının son bulmasından sonra kendileriyle işbir-
liği içine girdiği Husi militanları yani kendi mütte-
fikleri tarafından 3 Aralık 2017 Pazar günü feci bir 
şekilde öldürüldü. 

Ali Abdullah Salih, ilişkilerini saltanatı ve çı-
karları doğrultusunda şekillendiren son derece 
pragmatist biri olarak öne çıkmıştı. Bu özelliğin-
den dolayı daha önce kendilerine karşı savaştığı 
Husi örgütüyle, ülkede iktidarı kaybetmesinden 
sonra işbirliği yaptı. Fakat geçtiğimiz Ekim ayın-
da, Suudi Arabistan’la perde arkasından işbirliği 
içine girerek Husi örgütüne karşı açıktan tavır 
almaya ve onu sert bir dille eleştirmeye başla-
mıştı. Onun bu tutumu Husi örgütünü rahatsız 
ediyordu ve tepki açıklamaları yapıyorlardı. 
Sonra aralarındaki krizin çözülmesi için bazı-
ları arabuluculuk etmeye çalıştılar. Ama Ali Ab-
dullah Salih, Suudi Arabistan’la ilişkilerini güç-
lendirerek Yemen halkını Husi örgütüne karşı 
intifadaya yani ayaklanmaya çağırdı. Bu çağrısı-
nın hemen ardından Sana’dan doğum yeri olan 
Sanhan’a geçmeye çalıştığı sırada Husiler tara-
fından konvoyunun önü kesildi ve Husi militan-
lar Salih’i roketlerle feci bir şekilde öldürdüler. 
Olayda Salih’in bazı ileri gelen komutanlarının 
da öldürüldüğü haber verildi. 

Suudi Arabistan’dan Yemen’e 
Ambargoyu Hafifletmesi Talepleri

Suudi Arabistan, Yemen’deki savaşta etkili olabil-
mek ve kendince Husileri sıkıştırmak için Yemen’e 
ambargo uyguluyor. Ancak bu ambargodan birinci 
derecede ülkenin sivil halkı etkileniyor. Ambargo 
yüzünden halk arasında gittikçe açlık ve hastalıklar 
yaygınlaşıyor. BM tarafından Suudi Arabistan’a am-
bargoyu hafifletmesi için çağrıda bulunuldu. Ancak 
Suudi Arabistan tutumunu değiştirmedi.
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Suriye Konusunda Cenevre 
Görüşmeleri Sonuçsuz 

Suriye’de Baas rejiminin ve işgal güçlerinin saldı-
rıları bir yandan devam ederken bir yandan da siya-
si görüşmeler yapılıyor. Cenevre’de geçtiğimiz Ka-
sım ayının sonuna doğru başlatılan ve Aralık ayında 
da devam eden, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan 
de Mistura’nın arabuluculuk ettiği dolaylı görüşme-
lerle gerçekleştirilen sekizinci turdan bir sonuç çık-
madı. Görüşmelerin sonuçsuz kalması rejim tarafı-
nın geçiş sürecinde Esed iktidarının devam etmesi 
konusunda ısrarlı davranmasından kaynaklandı. 

Körfez İşbirliği Zirvesi

Körfez İşbirliği Teşkilatı’nın bu yılki olağan zir-
vesi 5-6 Aralık 2017 tarihlerinde yani belirlenen 
tarihte, herhangi bir ertelemeye gidilmeden, Ku-
veyt’te gerçekleştirildi. Bu zirve, Suudi Arabistan’ın 
liderliğindeki dört Arap ülkesinin Katar’a abluka 
başlatmasından sonraki ilk zirve niteliği taşıyordu. 
O yüzden ablukacı ülkelerden bazıları Katar’ın katıl-
masına itiraz ediyordu. Ev sahipliğini yapacak olan 
Kuveyt ise Katar’ı toplantıya davet etti. Bundan do-
layı zirvenin vaktinde yapılmaması ve ertelenmesi 
ihtimali vardı. Ancak Bahreyn’in Katar’ın katılacağı 
bir toplantıya kendisinin katılmayacağını söyleme-
sine rağmen zirve yine önceden belirlenen tarihte 
gerçekleşti. Çünkü Bahreyn’in itirazı boşunaydı ve 

onun çizgisini Suudi Arabistan’ın tutumu belirliyor-
du. Suudi Arabistan’ın Katar’ın katılmasına itiraz et-
memesi üzerine Bahreyn de tükürdüğünü yalamak 
ve Suudi Arabistan’ın yanında zirveye katılmak zo-
runda kaldı. 

Kuveyt Emiri zirvede Katar’a abluka meselesinin 
ana konu olarak ele alınacağını ve bu konuda bir 
ilerleme sağlanması için çaba sarf edeceğini açıkla-
mıştı. Ancak yapılan görüşmelerde ablukanın kaldı-
rılması veya hafifletilmesi, uzlaşma için doğrudan 
görüşmelerin başlatılması konusunda herhangi bir 
ilerleme kaydedilemedi. Ablukacı ülkeler Katar’ın 
önüne koydukları şartlarından da herhangi bir ta-
viz vermediler. 
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Ana başa taç imiş,
Her derde ilaç imiş.
Bir evlat sultan olsa,
Anaya muhtaç imiş.

Ne kadar doğru ve güzel bir tespit değil mi? 
Bir insanın dünyadaki en değerli varlığı ve sahip 
olduğu en güzel şeydir. O kadar değerlidir ki, bu 
konuda yüce Rabbimiz İsra suresinde kişinin anne 
ve babasına karşı ‘öf’ bile demesini yasaklamıştır. 
Bu konu da Efendimiz (s.a.s) de “Cennet annele-
rin ayakları altındadır.” buyurarak ve ‘Kime iyilik 
yapayım’ diye soran sahabeye, Efendimiz (s.a.s) 3 
defa “annene” diyerek, annelerimizin ne kadar de-
ğerli olduğunu, ne kadar saygı gösterilmesi gerek-
tiğini bizlere bildirmiştir. Tabi ki onlara saygı, sev-
gi ve hürmet göstereceğiz, göstermek zorundayız. 
Çünkü bu dünyaya gelmemize sebep olan kişidir, 

kendi yemeyip yediren, kendi içmeyip içiren ve en 
önemlisi bizleri eğiten kişidir. Öyle eğitimcidir ki 
yalnızca bu dünyada bize bazı meziyetler kazandı-
ran değil bu meziyetler sayesinde ebedi mutlulu-
ğu, kurtuluşu kazandıran kişidir.

Anne kişinin ilk ve en önemli eğitmenidir, rehbe-
ridir, örneğidir. Yine bunu bizlere bildiren Efendi-
miz (s.a.s) “Çocuğa verilen eğitim, taşa nakşedilmiş 
süs gibidir.” buyurarak ilk eğitmen, rehber ve örnek 
olan annelerimizi uyararak ne kadar önemli bir ko-
numda olduklarını hatırlatmaktadır. Yine Efendimiz 
(s.a.s) “Dünyaya gelen her çocuk fıtrat üzere doğar, 
sonra anne ve babası onu Yahudi, Hristiyan, Mecusi 
( farklı bir rivayete göre hatta Müşrik) yapar.” (Bu-
hari, Müslim) buyurarak annelerimizin görevinin 
yalnızca bu dünyada yedirip, giydirme, onlara temiz 
ve hijyenik bir ortam sağlamak olmadığını bildirir. 
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Öyle önemli bir görev ki bu hem kendinin hem de 
çocuklarının ebedi hayattaki kurtuluşunun veya fe-
laketinin temellerinin atılacağı bir görev.

Demek ki annelerimiz bizim için hem dünyada 
hem de ahirette kurtuluşa götüren en önemli eği-
timcimiz, rehberimiz, örneğimizdir.

Peki bizi eğiten, bize örnek olan, bizleri kurtulu-
şa götürecek yolda rehber olan annelerimiz yalnız-
ca bizi dünyaya getiren kişi midir? Elbette ki hayır.

Havva annemiz başta olmak üzere Peygamberle-
rin hanımları, kızları, anneleri ve günümüze kadar 
onların yolunun takipçileri tüm müminlerin anne-
leridir. Çünkü onlar kurtuluşa giden yolda her biri 
birer örnek, her biri birer rehberdirler. Hem de 
öyle bir örneklik ki, yalnızca kendi cinsi olan ka-
dınlara değil kadın-erkek tüm müminlere… 

Hem öyle bir örneklik ki, bazen bir erkeğin dahi 
tahammül edemeyeceği zorluklara Allah yolunda 
nasıl sabredileceğini, nasıl mücadele edileceğini 
gösteren örneklik. Öyle bir örneklik ki, Allah ve 
Rasulünün övgüsüne mazhar olan bir örneklik. 

Rasulullah (s.a.s) efendimiz bir sohbet esnasın-
da yere dört çizgi çizdi ve “Bunların ne olduğunu 
biliyor musunuz?” buyurdu. Ashab-ı Kiram “Allah 
ve Rasulü daha iyi bilir.” dediler. Bunun üzerine 
Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurdu. “Fatıma binti 

Muhammed, Hatice binti Huveylid, Meryem binti 
İmran ve Asiye binti Muzahim (Fravun’un karısı ve 
Hz. Musa’yı büyüten kadın) dır. Bunlar cennet ehli 
arasındaki en faziletli kadınlardır. Diğer kadınla-
rın tamamının fazileti bir araya gelse bu dört kadı-
nın derecesine erişemez.” Bunun üzerine Hz. Aişe 
(r.anha) annemiz “Hangisi daha üstün ey Allah’ın 
Rasulü” diye sorunca Efendimiz (s.a.s) “Her birisi 
kendi devrinde en üstün.” buyurdular.

Hz. Hacer annemiz ki yüce Rabbimiz onun gös-
terdiği tevekkül, sabır, cehd ve gayretini Zemzem ve 
Hac ibadetinin temel şiarı olarak mükafatlandırdı.

Hiç düşündük mü Allah ve Rasulünün övgüsüne 
mazhar olan bu annelerimiz nasıl bir amel işledi-
ler ki, nasıl bir sabır gösterdiler ki, nasıl bir tevek-
kül ettiler ki böylesine bir övgüye mazhar oldular, 
bizler için birer örnek ve rehber oldular. 

Halbuki onlar da kadın oldukları için bizler gibi 
biraz daha fazla duygusaldı, şefkatliydi, merhamet-
liydi ve fıtratları gereği zayıf ve narin yaratılmışlar-
dı. Onlar da bir evlat, bir anne ve bir eştiler. Onlar da 
bizim gibi hüzün duyup, sevinç yaşayıp, acı çekiyor-
lardı. Öyleyse ne idi onları böylesine yüce Allah’ın 
ve Rasulünün övgüsüne mazhar kılan?

Anne kişinin ilk ve en önemli 
eğitmenidir, rehberidir, örneğidir. 
Yine bunu bizlere bildiren 
Efendimiz (s.a.s) “Çocuğa 
verilen eğitim, taşa nakşedilmiş 
süs gibidir.” buyurarak ilk 
eğitmen, rehber ve örnek olan 
annelerimizi uyararak ne kadar 
önemli bir konumda olduklarını 
hatırlatmaktadır.
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Çünkü onlar Hz. Havva annemizden itibaren Al-
lah’ın yeryüzünde halifelik görevini yüklediği in-
san olmanın ve bu sorumluluğu yerine getirmenin 
gereğini bizden daha iyi anlamışlardı. Çünkü onlar 
eşleri, babaları veya oğulları Peygamber dahi olsa 
bunun kendi üzerlerindeki sorumluluğu kaldırma-
yacağını kavramışlardı. “Her nefis kazandığına 
karşılık rehindir” (Müddessir, :38) emri gereği an-
cak kişinin kendisinin İslam davası uğrunda çalışıp 
çaba ve gayret sarf etmesi gerektiğini biliyorlardı. 
Allah ve Rasulünün övgüsüne ancak bu sayede ula-
şılacağını kavramışlardı ve bunun gereğini yerine 
getiriyorlardı. 

“Şüphesiz Müslüman erkeklerle Müslüman 
kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, 
gönülden boyun eğen erkeklerle gönülden 
boyun eğen kadınlar, doğru erkeklerle doğru 
kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadın-
lar, gönülden saygı duyan erkeklerle gönülden 
saygı duyan kadınlar, sadaka veren erkeklerle 
sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle 
oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkek-
lerle ırzlarını koruyan kadınlar, Allah’ı çokça 
anan erkeklerle Allah’ı çokça anan kadınlar, 
(işte) bunlar için Allah bir bağışlama ve büyük 
bir ecir hazırlamıştır.” (Ahzab, 35) 

Özellikle bu annelerimiz her biri farklı devirler-
de yaşamış olmasına rağmen her biri yüce Allah 
katında değerli, yeryüzünde İslam davasını yücel-
tecek öyle amellerde bulundular ki, ayet ve hadis-
lerle bu amelleri tescillenerek bizlere ve kıyamete 
kadar gelecek müminlere örnek oldular. Her biri 
kendi devirlerinde yüce Allah’a kulluk görevini öyle 
yerine getirdiler ki, bizlere zaman ve mekan ne olur-
sa olsun İ’la-i Kelimetullahı yüceltmek için bazen 
sabrederek, bazen tevekkül ederek, bazen ilim öğre-
nerek, bazen cesaret göstererek, bazen de malını ve 
canını bu uğurda feda ederek her biri birer rehber ol-
dular, her biri birer örnek oldular ve neticede “Allah 
ve Resulünün övgüsüne mazhar oldular.” 

Hz. Fatıma annemiz yalnızca Efendimizin en kü-
çük kızı olduğu için Allah Rasulü (s.a.s) “Şüphesiz 
Allah senin öfkelenmenden dolayı öfkelenir, senin 

hoşnutluğundan dolayı da hoşnut olur.” buyurma-
dı, Mekke de müşrikler deve işkembesini Efendi-
mizin üzerine attıklarında kimse almaya cesaret 
edemezken, Hz. Fatıma annemiz almakla yetinme-
yip hakkı müşriklerin yüzlerine haykırdı, o, güzel 
bir eş, güzel bir anneydi hem de öyle bir anneydi 
ki, zulme boyun eğmeyen Hasan ve Hüseyin efen-
dilerimizi yetiştirdi. 8 yıllık evlilik hayatında 5 ço-
cuk dünyaya getirdi, bu dönemde ya hamile ya da 
küçük çocuklarının olmasına rağmen savaş meydan-
larından geri durmadı, Uhud savaşında su dağıtıp, 
yaralılara bakarken babasının yüzlerinden akan kanı 
silmekle kalmayıp O’nu teselli ediyordu. İlim öğren-
mekten geri kalmayıp Medine’de fetva verecek (içti-
had edecek) seviyeye yükselen 6 kadından biriydi. 

Hz. Hatice annemiz ilk iman eden kişi olmakla 
kalmayıp ölünceye kadar bu imanının gereğini ye-
rine getirdi. İman ettiğinde 55 yaşındaydı ama Al-
lah yolunda mücadelede yaşı ona engel olmadı. 3 
yıllık boykot yılından hemen sonra vefat ettiğinde 
zayıfladığından neredeyse tanınmayacak haldeydi, 
o tüm bu zorluklara katlandı ama “davamdan ta-
viz verilsin” demedi. Vahiy inzal olduğunda iman 
etmeyen çocuğu kalmadı. Hz. Hatice Fatımaları, 
Fatımalar da Yezid’in sarayında hakkı haykıran 
Zeynebleri yetiştirdi.
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Kendi çocuklarını yetiştirdiği gibi sahabe efendi-
lerimize de annelik yapıp onlara evini açtı ve yüce 
Rabbimizin övgüsüne mazhar oldu.

Rasulullah (s.a.s) HİRA’ya çekildiği günlerde bir-
kaç günlük yiyeceğini alıp gittiği olduğu gibi bazen 
de Rasulullah’a Hz. Hatice annemiz yiyecek götü-
rürdü. Bir defasında Cebrail as. Rasulullah’a gelir 
ve “Ey Muhammed! Biraz sonra elinde yiyecekle 
Hatice gelecek BENİM VE ALLAH’IN SELAMINI 
SÖYLE ve Allah’ın ona cennette inciden yapılmış 
bir ev hazırladığını söyle. Ona bir daha sıkıntı gör-
meyeceğini söyle.” demişti. 

Muhaddislerimiz bu hadisin şerhinde derler ki: 
“Cennet içinde bir çok köşkler vardır ama bura-
da köşk değil ev denilmiştir. Çünkü Hatice Daru’l 
Erkam’dan önce evini İslam için açmıştır. İslam’a 
giren ilk 7 kişi Hz. Hatice’nin evinde yetişmiştir. 
Hz. Ali, Bilal, Zübeyr, Talha’lar ve diğerleri. Müslü-
manlar 30 kişi olduğunda Erkam’ın evinde toplan-
maya başlamışlardı.” İşte bundan dolayı ümmetin 
evlatlarına annelik ettiğinden Cebrail as. ve yüce 
Allah’ın övgüsüne mazhar olmuştu. 

Hz. Meryem annemiz küçük yaşta Mescid-i Ak-
sa’ya adanmış halde orada büyüdü, bir kadın olma-
sı sebebiyle sürekli zorluklar çıkarıldı, erkeklerin 

bulunduğu bir ortamda yetişmesine rağmen iffet 
timsali oldu, kendisini öyle ibadete vererek kulluk 
görevini yerine getirdi ki, yüce Rabbimiz ona yazın 
kış, kışın yaz meyvesi vererek ikram etmekle kalma-
yıp bir Peygamber annesi olmak şerefini bahşetti.

Hz. Asiye annemiz ise Fravun gibi Rabb’lık iddia 
eden birinin eşiydi. Ama o böyle olmasına rağmen 
imanından, iman yolunda zorluklara katlanmak-
tan asla vazgeçmedi. Her gün Rablık iddia eden bir 
insanın karşısında imanı sayesinde dimdik ayakta 
durdu ve ne Fravun ne de onun askerlerinin zu-
lümleri onu yolundan döndüremedi.

Hz. Hacer annemiz ise tevekkül abidesi bir in-
sandı. Issız, susuz dağların arasında hem de küçük 
çocuğuyla “Eğer Rabbim emrettiyse git” diyebilen, 
ciğerparesi İsmail’ini kesmeye götürüldüğü habe-
rini veren şeytana “Eğer Rabbi bunu emretti ise, 
Allah’ın emrine boyun eğmek gerekir.” diyebilen 
bir anneydi. Kadın olarak, anne olarak canını acı-
tan, yüreğini yakan olaylara “Rabbimin emri ba-
şımın üzerine” diyebilen bir anneydi. Ve tüm bu 
fedakarlıklarının karşılığı olarak Zemzem ile mü-
kafatlandırılan bir anneydi. Bir erkeğin değil bir 
kadının tevekkülü sebebiyle kıyamete kadar Safa 
ve Merve de ayak izleri takip edilen bir anneydi. 

Hz. Hacer annemiz ise tevekkül abidesi bir 
insandı. Issız, susuz dağların arasında hem de 
küçük çocuğuyla “Eğer Rabbim emrettiyse 
git” diyebilen, ciğerparesi İsmail’ini kesmeye 
götürüldüğü haberini veren şeytana “Eğer 
Rabbi bunu emretti ise, Allah’ın emrine boyun 
eğmek gerekir.” diyebilen bir anneydi. 
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Ve daha nice annelerimiz… Hz. Sümeyye gibi 
canını veren bir anne… Uhud günü Rasulullah’ın 
etrafında kalan birkaç kişiden biri olan ve oğlu-
nun yarasını sararken “Bu gün ben sana git savaş 
demiyorum, git ve Rasulullah’ın önünde öl” diye 
bilen bir anne. Savaşta 2 oğlu, babası, kocası ve 
kardeşi ölmesine rağmen “Rasulullah yaşıyor mu 
bana ondan haber verin” diyebilen bir anne. Ra-
sulullah görev verdi diye Medine çarşısında zabı-
ta olan Semra binti Nüheyk ve Şifa binti Abdullah 
annelerimiz ve daha niceleri… Onlar Nebevi yolun 
takipçisi annelerimiz.

Şimdi şunu düşünelim, bizlerin hayatı bu anne-
lerimizin hayatının neresindedir? 

Onlar gibi iman yolunda, İla-i Kelimetullahı yü-
celtme yolunda bizler de hangi zorlukları aşıp, 
hangi zahmetlere katlanıp, canımızı acıtan hangi 
olaylara sabredip, çevremizin baskısına rağmen 
(bazen en yakın çevremiz, sevdiklerimiz, dava ar-
kadaşlarımız) olsa dahi söylenenlere itibar etme-
den, rahatımızı, zamanımızı, sevdiğimiz şeyleri feda 
ederek annelerimiz gibi ‘eğer Rabbim böyle em-
rettiyse amenna’ deyip davamızdan vazgeçmeyip, 
Asiye’lik hayal değil, Meryem’lik kolay değil, Hatice 
olmak bedel, Nesibe olmak ise cesaret ister, diyerek 
sabır ve sebat gösterdik mi, gösterebiliyor muyuz? 

Hz. Hatice annemiz gibi, kendi evlatlarımızı yetiş-
tirdiğimiz gibi ümmetin evladı da benim evladımdır 
diyerek, belki de İslam davasını üslenecek Ali’leri, 
Talha’ları yetiştirmek için zamanımızı, uykumuzu, 
rahatımızı feda ediyor muyuz? Hz. Fatıma annemiz 
gibi ilmen yükselerek güzel bir eş, güzel bir anne ve 
güzel bir evlat olup, zalimlerin yüzüne hakkı haykıra 
biliyor muyuz? Hz. Meryem annemiz gibi erkek top-
luluğunun içinde olsak dahi iffet abidesi olabiliyor 
muyuz? Hz. Asiye annemiz gibi yalnızca kocamız de-
ğil çevremizdeki tüm çağdaş Fravunların karşısında 
imanımızdan ve davamızdan taviz vermeyerek dim-
dik durabiliyor muyuz? Hz. Hacer gibi evladımızı, Hz. 
Sümeyye gibi canımızı kurban edebiliyor muyuz? Hz. 
Nesibe gibi savaş meydanın da, Hz. Semra ve Şifa ha-
tun gibi toplumun benimsemediği bir görevi Allah ve 
Rasulü emretti diye yerine getirebiliyor muyuz?

Ya da Rabia meydanında gözlerinin önünde 
şehid edilen Esma’nın annesi gibi metanetimizi 
koruyup çocuğumuzu teskin etmeye çalışabili-
yor muyuz? Ya da Furkan Doğanın annesi gibi, 15 
Temmuz şehidlerinin anneleri gibi İslam, vatan ve 
bayrak uğruna hem de feci bir şekilde şehid edil-
melerine rağmen teslimiyet gösterebiliyor muyuz?

Bizler şunu iyice anlamalıyız ki, Hacerce cehd 
yoksa Zemzem de olmayacaktır. Bizler için haya-
tımızda birer örnek olan, rehber olan annelerimizi 
gereği gibi anlayıp bu uğurda gerekli çaba ve gay-
reti göstermezsek bunlar hayatımızda bir hikaye-
den ibaret olarak kalacaktır. 

Bizler, örnek aldığımız annelerimiz gibi birer 
anne olmaya çalışırken, kendi evlatlarımızı ve 
ümmetin evlatlarını da bu şuurla yetiştirmek zo-
rundayız. Aksi halde bizlerin rehberi annelerimiz 
olurken, evlatlarımızın anneleri yani rehberleri 
modacılar, futbolcular, sanatçılar ve dizi kahra-
manları olacaklardır. Bizler Müslüman fert olarak 
Müslüman aile ve Müslüman toplumu oluşturmaz-
sak hiçbir zaman yüce Rabbimizin bizlere yükledi-
ği kulluk görevini hakkıyla yerine getirmiş olma-
yız. Bu dünyada iken ahirette kavuşmak istedikle-
rimize hiçbir zaman kavuşamayız. 

“Kişi sevdiği ile beraber” düsturu gereği kavuş-
mak istediklerimize layık olup onlarla buluşmak 
temennisiyle.
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