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Kutlu Nebî, Medine’ye hicret ettiğinde bu şehir barış ve
güvenin merkezi oldu. Yüzyılı aşkın süren acımasızca
çarpışmalar sona erdi. Kalpler de huzura erdi. İnsanlık
medeniyetine yön veren büyük öğretmenler, bu
merkezlerde yetişti. Gittikleri yerlere huzur, barış, güven
götürdüler.
Değerli kardeşlerim!
Dinimiz barış dinidir. İslam dünyasındaki bu dram neden!
Kalplerde mukaddesata iman varken bu kargaşa niçin!
Müslümanlar içine atılan fitne ve terörün kaynağı nedir?
Kalplerde iman varken zulme sessiz kalmak mümkün
mü? Bugün Doğu Türkistan’da, Myanmar’da Suriye’de,
Yemen’de öldürülen, haysiyetleri zedelenen ailelerin,
yavrularımızın günahı neydi.
Memleketimizde 15 Temmuz gecesi insafsızca katledilen
kardeşlerimizin günahı neydi? Onurlu bir müslüman bu
zulümlere sessiz kalamaz.
Kardeşlerim
İslam dünyasındaki fitne ve terör eylemleri en çok
dinimize zarar vermektedir. Bin dört yüz yıldır dünyaya
medeniyetler kuran bir İslam tarihimiz vardır. Bu kadar
büyük değerlerin bir kargaşayla gölgelenmesi mümkün
değildir. Birileri bazı hataları İslam’a mal etmek için
çalışsa da gerçekler er ya da geç ortaya çıkacaktır. Güneş
balçıkla sıvanmaz.
Müslümanların kalplerindeki kutsal değerler, birilerince
dünyalık çıkar ve saltanat için istismar edilmekte. Birileri
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gördüklerini iddia ettikleri rüyalarla yeni kutsallar icat
etmeye kalkmakta, insanları etkisi altına almaya
çalışmaktadırlar.
Yüce
dinimizin
hakikatleri,
vicdanlardan silinmeye çalışılmaktadır.
Değerli Müminler
Yüce dinimizin sağlam kaynakları kitap ve sünnettir. Bu
iki kaynaktan beslenmiş geniş bir ilim kültürümüz vardır.
Hiçbir akıl ve vicdan sahibi müslüman bu kaynakları
hevasına göre yorumlayanlara onay vermez.
Rabbimiz, önceki dönemlerde yapılan din istismarından
şöyle bahseder: İçlerinde birtakım ümmîler vardır ki
kitabı bilmezler; bütün bildikleri kuruntulardan
ibarettir. Onlar sadece zan ve tahminde bulunurlar.
Elleriyle kitap yazıp sonra onu az bir bedel
karşılığında satmak için, "Bu Allah’ın katındandır"
diyenlere yazıklar olsun! Elleriyle yazdıkları
yüzünden vay haline onların! Ve yapıp ettikleri
yüzünden vay haline onların!1
Kıymetli Müminler!
Yüce Kitabımız Kuran, Allahın himayesindedir lafzını
kimse bozamaz. Ancak Kuran ve sünnetin manalarını ehil
olanlardan öğrenmeli manalarının tahrifatına karşı
dikkatli olmalıyız.
Bugün dünya hırsı için nice değerler tüketilmektedir.
Kutsallarımız çıkar uğruna harcanmaktadır. Bugün
Müslümanları karalamak için niceleri yazıp çizmektedir.
Müslüman kimliği kullanılarak nice cinayet ve cürmler
işlenmektedir.
Değerli kardeşlerim!
Dinimizin yüce değerleri, hem dünyayı hem de ahireti
imar eder. Dinimize gönül veren müminler olarak
İslamın güzelliğini her halimizle yansıtmamız
gerekmektedir.
Gerçekler
gölgelendiği
zaman
evlatlarımıza örnek modeller sunamayız. Doğru bilginin,
güvenin, asayişin olmadığı yerde dinin yaşanması da
mümkün olmaz.
Hutbemizi Efendimizin (sav) bir hadisiyle bitirelim:
Bize silah çeken bizden değildir. Bize hile yapıp
aldatan da bizden değildir. 2
Hollanda Diyanet Vakfı
2

Tirmizi, Büyu, 72.

