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DİN SAMİMİYETTİR
Okuduğum Ayet-i Kerime’de Rabbimiz mealen
şöyle buyuruyor: “O gün Allah katında ne mal
fayda verir ne de evlatlar. Ancak Allah’a teslim
olmuş ve arınmış bir kalple varmak (fayda
verir).”1
Okuduğum Hadis-i Şerifte ise Peygamber
Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır: “Dikkat
edin, bedende bir et parçası vardır ki; o sağlam
olursa, bütün beden sağlam olur. O hasta
olursa, bütün beden hasta olur. Dikkat edin, o
kalptir.”2
Muhterem müminler!
Mizana yani büyük veya küçük, gizli veya açık, her
şeyin ortaya dökülerek hesabının sorulacağı o güne
dikkat çeken Yüce Rabbimiz, ne biriktirilen malın
ve ne de boy boy yetiştirilen evlatların fayda
vermeyeceğini, kurtuluşun ancak selim bir kalp ile
mümkün olacağını bizlere öğretmektedir. Bunlar
insanın hoşuna giden ve dünyada kendisini daha
güçlü hissetmesini sağlayan nimetlerdir. Ancak
kontrol edilemediği zaman, insanın sağlıklı
düşünmesini dahi etkileyecek ifsat gücüne sahiptir.
Hz. Peygamber (s.a.v.), insanı anlatırken hayati bir
organa yani kalbe dikkat çekerek, o sağlamsa
beden sağlam, o hasta ise bütün beden hastalıklıdır
buyurur. Kalbin hastalıklarının başında bencillik,
iki yüzlülük, riya, kibir, kin, nefret ve nifak
gelmektedir. Kalbi esir alan ve aklın hakikati
görmesini engelleyen bu hasletler, dünyada zilletin
ve felaketin, ahirette ise elim bir azabın nedeni
olacaktır. Takiyye, ya da başka bir ad altında,
olduğundan farklı görünmeyi meziyet sayan, inanç,
amel ve tutumlarıyla kendini farklı göstermeye
çalışan, başkasının ulaştığı nimetleri kıskanan,
daha da kötüsü bunları elde etmek için her türlü
ihaneti, iki yüzlülüğü dini bir vecibe sayan
zihniyet, sadece kendilerini değil, içinde
yaşadıkları toplumun da felakete sürüklenmesine
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neden olmaktadır. Ülkemizde yaşanan 15 Temmuz
hain darbe teşebbüsü, bütün boyutlarıyla bu gerçeği
bize öğretti. Vatanın selametini kendilerine borçlu
olduğumuz şehitlerimize Allah’tan rahmet
diliyorum. Gazilerimizi ise tebrik ediyorum.
Kardeşlerim!
İbadetler riyadan, gösterişten uzak bir şekilde, sırf
Allah için yapılmalıdır. Günlük hayatta dürüstlük,
en önemli özelliğimiz olarak görülmeli ve
korunmalıdır. Zira Hz. Peygamber, dini
tanımlarken “ed-Dinü en-Nasiha yani din
samimiyettir’ buyurmuştur. Merak eden ashabı
kime karşı ya Rasullah diye sorduklarında,
‘Allah’a, Rasulüne ve bütün insanlara karşı’
izahında bulunmuştur. Dürüstlüğe ve güven
duygusuna halel getirecek hiçbir davranışın İslam
açısından izahı yoktur. Özellikle farklı kültür ve
milletlere karşı daha duyarlı olunmalıdır.
Değerli müminler!
Kibir insanları küçük görmektir. Gerçekte ise
insanın kendisini küçülten bir vasıftır. Efendimiz,
“Kalbinde zerre miktarı kibir bulunan cennete
giremez”3 buyurmuştur. Müslüman kusurları
affedici, hoşgörülü ve mütevazi olmalıdır. Zira
kibir, hased ve benzeri davranışlar “Ateşin odunu
yaktığı gibi güzel amelleri yakar, yok eder”4.
Hadislerde Müslüman profili anlatılırken,
“Dilinden ve elinden insanların güvende
oldukları kimse” olarak tarif edilirken de bu
duruma vurgu yapılmıştır. İnsanların güvenini
kaybettirecek, huzurunu bozacak hal ve hareketler,
Müslüman kimliğine zarar verdiği gibi toplumsal
itibarımızı da zedelemektedir. Yalan, dedikodu,
iftira, tecessüs yani başkalarının özel hallerinin
araştırılması vb. davranışlar hiçbir şekilde mazur
görülemez. İnsanın masuniyetine, onuruna,
şahsiyetine halel getiren hiçbir davranış
Müslümana yakışmaz.
Kardeşlerim, İman amel ile güçlenmekte, amellerin
kalitesini ise niyetler belirlemektedir.
Allah her birimizi, niyeti samimi, ameli salih ve
istikamet sahibi kullarından eylesin.
Hollanda Diyanet Vakfi
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