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diyerek imanından, değerlerinden asla taviz vermez.
Kur’an-ı Kerim’in ve sünnet-i seniyyenin rehberliğini
terk etmez, sırat-ı müstakimden yüz çevirmez.
Peygamberimiz (s.a.s) hem bizlere bir görev ve
sorumluluk yükleyen hem de bir vizyon ve hedef
gösteren bir hadisi şerifte mümini şöyle tarif
etmektedir. “Mümin, bal arısına benzer. Bal arısı
gibi hep güzel, temiz, helal şeyler yer. Hep güzel
şeyler üretir, hep iyiliklerin peşinden koşar. Hiçbir
şeyi ne döker, ne kırar, ne de ifsat eder”5 Başka bir
kutlu sözlerinde ise mümini, güzel koku satan attara
benzetmektedir.6 Mü’min insanlara ahlâk, âdâb,
erdemli olmayı gösterir ve öğretir. Zihinlerde hep
olumlu yer edinir. Gönüllerde hep hoş sada bırakır.

MÜ’MİN: GÜVENİLİR İNSAN
Muhterem Müslümanlar!
Yüce Rabbimiz, okuduğum âyet-i kerimede şöyle
buyuruyor: “Mümin erkekler ve mümin kadınlar
birbirlerine dostturlar. İyiliği emreder, kötülükten
alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekâtı verirler.
Allah’a ve Resûlüne itaat ederler. İşte bunlara
Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak
güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.”1
Peygamberimiz (s.a.s), bir gün sahabeye
“Hanginizin iyi, hanginizin kötü insan olduğunu
size haber vereyim mi?” diye sordu ve ardından şöyle
buyurdu: “İyi olanınız, kendisinden herkesin hayır
umduğu ve şerrinden emin olduğu kimsedir. Kötü
olanınız ise kendisinden hiç kimsenin hayır
ummadığı ve şerrinden emin olmadığı kimsedir.”2
Değerli Kardeşlerim!
Peygamber Efendimiz (s.a.s.), iyi bir müminin,
örnek bir insanın nasıl olması gerektiğini sözleri ve
yaşantısıyla bizlere göstermiştir. Bizlere bu dünyada
huzur ve mutluluğu, ahirette ise ebedi kurtuluşu
kazandıracak güzel hasletleri öğretmiştir. İyilik ve
kötülüğün ne olduğunu herkesin anlayabileceği bir
dille şöyle tarif etmiştir; İyilik ve kötülük konusunda
kalbine, vicdanına danış! Zira iyilik, kendisiyle
gönlünün huzur bulduğu ve vicdanını rahatlatan
şeydir. Kötülük ise, insanlar onaylasalar bile
gönlünü huzursuz eden ve vicdanına endişe
verendir.”3
Kardeşlerim!
Resûlullah (s.a.s)’in dilinde mümin, her şeyden
önce teslimiyet ve sadakat sahibidir. O, tıpkı altın gibi
değerlidir.4 Hayatı boyunca İbrahimî bir duruş sergiler
ve vakarını korur. Her şart ve durumda

Kardeşlerim!
Bugün emin peygamberin ümmeti olarak bizlere
düşen de güvenilir müminler olmaktır. Eğer bizler
güvenilir müminler olursak işte o vakit Rabbimizin
emanı, himayesi bizimle olur. O, bizi her türlü korku
ve hüzünden, endişe ve kederden korur. Eğer bizler
güvenilir müminler olursak işte o vakit çevremizden
güven bekleyebiliriz. Eğer bizler güvenilir müminler
olursak işte o zaman hanelerimiz, işyerlerimiz,
mahallelerimiz, şehirlerimiz, ülkemiz ve dünyamız
güvende olur. Zira güvende olan bir dünya ancak
güvenilir insanlar, emin müminler eliyle inşa edilebilir.
Unutmayalım ki; din güvendir. Mümin güvenilendir.
Aziz Mü’minler!
Son günlerde Hollanda’da yaşayan Türkler olarak
bizlerin imajına gölge düşürecek bazı olumsuz
hadiseler yaşandığı gözlemlenmektedir. Düğün sezonu
olması sebebiyle trafikte konvoy oluşturup insanların
güvenliğini tehlikeye atmak, bizim ve toplumun
güvenliğini sağlamak için gece gündüz çalışan
güvenlik güçleri ile karşı karşıya gelmek ve kavga
etmek gibi hadiselere şahit olunmaktadır. Bu durum
milli ve manevi değerlerimizle bağdaşmamaktadır.
Kendi güvenliğimizi ve toplumun güvenliğini
tehlikeye atan her türlü davranış dinen caiz değildir.
Bizim inancımıza göre insan masundur. İnancı ve ırkı
ne olursa olsun her hakkı kutsal ve dokunulmazdır. Bir
insanın hakkına tecavüz etmek onu huzursuz edecek
davranışlarda bulunmak Yüce Dinimiz İslam’a göre en
büyük günahlardandır. Müslümanlar olarak dinimizin
bizlere yüklediği en büyük sorumluluk yaşadığımız
toplumda iyiliğin egemen olması için çalışmak,
kötülüklere engel olmak için mücadele etmektir.
Unutmayalım ki Rabbimizin rızasına kavuşmanın,
dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşmanın anahtarı iyilik
yapmaktır.
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