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SÜNNET OLMAK İSLÂM’IN ŞARTI MI?
Sayın hocam merhaba efendim benim oğlum Alman kızıyla evli, iki torunum var ellerinden
öperler, iki yaşında torunum var bugün öğrendim ki sünnet ettirmeyeceklermiş, çıldırdım , ilk
baştan gelinimiz Müslüman olacaktı ben dedim ki zorla olmasın öğrensin okusun ondan sonra
olsun dedim, ama ne öğrendiler ne de oldular, oğlumuz da çok sağlam değil, benim sorum nasıl
davranacağım, biraz oğlumuza darılayım diyorum Korel ismini koydular, sanırım bu tam
Çekoslovak ismi herhalde, her neyse, acaba biraz sert davransam mı İslam’ın şartlarından mı,
sünnet olmak, bana ne tavsiye edersiniz? Çok tşk ederim Allah razı olsun sayın hocam
sizlerden çok faydalandım, çok şeyler öğrendim, bu milletin size ihtiyacı var saygılarımla Allah’a
emanet olunuz...

Cevap: Sünnet olmak Kur’an’ın emri değil, ta Hz. İbrahim'den kalma köklü bir sünnet
(gelenek)tir. O kadar ki Müslümanların bir simgesi olmuştur. Siz torunlarınıza yavaş yavaş
İslam’ı sevdirecek öğretiniz. Oğlunuzda din gayreti olsaydı o kadın öyle davranamazdı. Ama
sizin zorlamanız bir yanar sağlamaz. Tatlı dille durumu anlatırsınız. Sünnet olmayanı bizde
Müslüman saymazlar. Kabul etmezlerse siz sorumlu olmazsınız. Herkes kendi yaptığından
sorumludur. Selamlar...

KİMİ CAHİLLERİN İSTANBUL HAKKINDAKİ SAVLARI
Selamın Aleyküm kıymetli hocam,

İmran Hüseyin adlı vahhabi Hint asıllı bir hoca sürekli Türkler aleyhine yorumlar yapıyor.
Osmanlıyı körüklüyor, yetmiyor Atatürk'e dil uzatıyor. Asıl Konstantinople olan şehrin adını güya
şeytanca bir düşünceyle İstanbul diye değiştirmiş. Çünkü Peygamberimizin hadisinde Mehdinin
Konstantinopleyi yeniden alacağı sözü varmış Atatürk de güya o hadisi imha etmek için adını
İstanbul diye değişmiş. Şimdi de bütün Müslümanlara Ermenistan’ı desteklemek için çağrıda
bulundu. Vahabiler ekseriyetle böyle midir? Bu gibi kişilerin Türklerle derdi ne? Çok teşekkür
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ederim...

Cevap: Bunlar oralarda bulunan kimi cahillerin sözleridir. İstanbul'u fetheden komutanı ve
askeri Peygamberimiz övmüştür. İstanbul adı Bizanstan beri bilinen bir addır. Böyle cahillere
cevap vermeğe değmez.
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