Canım Torunum,
Az sonra sana anlatacaklarımı iyi dinle çünkü bu mektubu okurken atalarının
değerlerine vurulan prangaların aslında o değerleri değil seni nasıl esaret altına aldığını çok
iyi kavrayacaksın. Unutma ki bu esaretten kurtulmak sadece senin için değil zamanında
yaşayan tüm gençlerin en büyük sorunu ve uğrunda cihat edecekleri tek olgu hâline
gelecektir. Yine unutma ki seni bu prangalardan kurtaracak olan tek şey yüksek iraden
olacaktır.
Değerli yavrum, sana göre bu mektubun yazılma tarihi çok eski de olsa maalesef
birçok değerimizi şimdiden yitirdik. Bu kayıplarımızın en büyük sebebi ise gelişen
teknolojiyle beraber ilerleyen sanal dünyaya bağımlılık ve yitirilen samimiyettir. Ne acı ki
“Din samimiyettir.” buyuran Peygamberin soğuklukta hudut tanımayan ümmeti olduk. “Ne
gibi bir soğukluk?” diyeceksin. Hemen anlatayım öyleyse. Eskiden mektup beklemek vardı,
şimdi mesaj… “Mektup geldi!” ifadesi bir muştuydu âdeta eskiler için. O heyecanı sms’de
görüyor musun? İnsanların bir araya gelmek için oluşturduğu meclisler şu an yerini sanal
ortamlara, görüntülü konuşmalara bırakmakta. Şu zamanda bile böyleyken senin zamanında
ne tür bir değişiklik ve gelişimin (felaketin) yaşanacağını tahmin etmek benim için sen de
takdir edersin ki çok çetin. Farz-ı misal arkadaşlarınla veya büyüklerinle bir araya geldin.
Ama her şey bununla da bitmiyor. Bir de o mecliste teknolojinin muhabbetinizin önüne
geçmesine engel olmak var. Anlayacağın, işiniz zor evladım. Biliyorum, şu an bu mektubu
okurken etrafındaki insanlar teknolojiye gömülmüş dış dünyayla bağlantılarını kesmiş
olabilirler. Çünkü onlar muhabbet ve samimiyetin tadına henüz varamadılar ve o tadı
gömüldükleri teknolojide arıyorlar. Çok ararlar… Özlemi yitirdik yavrum… Muhtemelen
akranların ve sen özlem duygusunu tadamayacaksınız. Aralarında bir “tık” mesafe olan
insanlar birbirlerini nasıl özler ki?
Değerli torunum, kesin olarak yaşadığın ortamı ve bulunduğun ahvali bilmesem de
hâlihazırda süregelen, gelişen teknolojinin hayatımızı mahvetmesinden ve edecek olmasından
yola çıkarak orayı görmeye çalıştım. Aynı zamanda biraz da olsa geçmişini unutup
kaybolmaman, kendine çekidüzen verip maddi manevi değerlerine sahip çıkman için seni
uyarmak istedim. Değerlerinin atalarının sana bıraktığı en büyük miras olduğunu sakın ha
unutmayasın.
Allah yolunu, bahtını açık eylesin evladım.
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