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DİNİ KAYNAĞINDAN ÖĞRENMEK

Muhterem Müslümanlar!
Son yıllarda bütün toplumlarda dine karşı ilgi ve alaka
hızla artmaktadır. Ancak dine karşı artan ilgiye paralel
olarak din istismarı da artmaktadır. Din istismarının en
büyük sebeplerinden birisi doğru bilgi eksikliğidir. Din
adına internet ve farklı vesilelerle ulaşılan kişi ve
kaynakların peşin olarak doğru kabul edilmesi,
insanların akıl ve iradelerini devre dışı bırakması hem
birey hem de toplum hayatında telafisi mümkün
olmayan yaralar açmaktadır. İnsanların saf duyguları
istismar edilmekte maddi ve manevi olarak telafisi
mümkün olmayan acılar yaşanmaktadır. Her insan
öncelikle şunu bilmelidir. İslam dini akıl ve mantığa
aykırı hiçbir hüküm ve bilgi ihtiva etmemektedir.
İnsanlara akıl ve takatinin üstünde hiçbir sorumluluk
yüklememektedir. Dolayısı ile din adına akla aykırı bir
bilgi ve teklif ile karşılaşıldığında araştırmak ve doğru
olanı öğrenmek herkesin görevidir.
Değerli Müminler!
İslam dininin iki temel kaynağı vardır. Bunlar, Allah’ın
kitabı ve bu kitabı insanlara tebliğ etmekle
görevlendirilen Hz. Peygamber’in sünnetidir. Dinimiz
ile ilgili doğru bilgiyi bu iki kaynaktan öğrenmek
gerekir. Bu iki kaynağın dışında, Allah’ın bazı
insanlarla özel iletişimi olduğu, bu kişilerin rüya ve
ilhamlarının dini açıdan bilgi değeri taşıdığını iddia
etmek kabul edilemez. Bu her şeyden önce Rabbimizin
dinini tamamlandığına dair Maide suresindeki (Mâide,
5/3) beyanına aykırıdır. İlham aldığını iddia eden
kişilerin direktiflerini dinde kaynak kabul etmek büyük
bir bidat ortaya atmak ve Hz. Peygamber’den sonra
yeni bir din kurmaya yeltenmek anlamına gelmektedir.
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle
buyuruyor: “Şüphesiz bu (Kur’an) benim dosdoğru
yolumdur. Buna uyun; başka yollara sapmayın.
Sonra onlar sizi Allah’ın yolundan ayırır. İşte
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sakınasınız diye Allah bunları size emretti.”1 Bu
ayette din konusunda Kur’an ve Sünnet dışında farklı
kaynaklara itibar etmememiz gerektigi açık bir şekilde
ifade edilmektedir.
Kıymetli Müslümanlar!
Dinimizin hedeflediği toplumsal huzur ve barışı temin
etmek için bu iki temel kaynağa dayanan bir din
anlayışına sahip olmak ve hayatımızda tatbik etmek
önem arz etmektedir. Doğru dinî bilgi dinimizin
vadettiği dünya ve ahirette iyilik ve güzelliğe
ulaşmanın yegane yoludur. Dün olduğu gibi bugün de
bidatlere, hurafelere, sapkınlıklara, yozlaşmaya ve
bozulmaya karşı mücadele etmek için dini doğru ve
güvenilir kaynaklardan öğrenmek tek çaredir. Sevgili
Peygamberimiz bu konuda ümmetini şöyle uyarmıştır:
“Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı
sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmayacaksınız:
Allah’ın kitabı ve benim sünnetim.”2
Değerli Müminler!
Cenab-ı Hak bize akıl ve irade ihsan etmiştir.
Dinimizin değişmez ilkeleri, kültürümüzün değerleri
ve 14 asırlık sağlam bir ilim geleneğimiz vardır. Dinin
manevi otoritesini kullanarak maddi kazanç, güç,
şöhret ve makam elde etmek için insanların iradelerini
teslim almaya yeltenenlere kanmayalım. Hatasız ve
masum oldukları yalanıyla kendilerini hakikatin
yegâne temsilcisi gibi göstermeye çalışanların
sözlerine itibar etmeyelim.
Kaynağı bilinmeyen
internet sitelerinin sosyal medya yoluyla aktardığı dini
içerikli mesajlara karşı dikkatli olalım. İstismara fırsat
vermemek için dinimizi sağlam kaynaklardan
öğrenmek için emek verelim. Ölçümüz daima Kur’anı Kerim’in değişmez hakikatleri ve Peygamberimizin
sünnet-i seniyyesi olsun. Hutbemi Peygamber
Efendimizin bir hadisi şerifiyle bitiriyorum: “Sözlerin
en doğrusu, Allah’ın kitabıdır. Rehberliğin en
güzeli, Muhammed’in rehberliğidir.”3
Hollanda Diyanet Vakfı
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