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حيمِ  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْســــــــــــــــــــــِم ّٰللاه
 

 

 

 

 

يَن ُحَنفََٓاَء   َ ُمْخِلٖصيَن لَهُ الد ٖ وا اَِّلَّ ِليَْعبُدُوا ّٰللاه ا اُِمُرَٓ َوَمَٓ

ٰكوةَ َوٰذِلَك ٖديُن  ٰلوةَ َويُْؤتُوا الزَّ اْلقَي َِمةِ  َويُٖقيُموا الصَّ  

 
 

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم:  َوقَاَل َرُسوُل ّٰللاَّ
 

ِ َوِلِكتَاِبِه   يُن النَِّصيَحةُ” قُْلَنا: ِلَمْن؟ قَاَل: “ّلِِلَّ الد ِ

تِِهم  ِة اْلُمْسِلِميَن َوَعامَّ  َوِلَرُسوِلِه َوألَِئمَّ
 

DİN SAMİMİYETTİR (DİN İSTİSMARI) 

Muhterem Mü’minler! 

Okuduğum Ayet-i Kerime’de yüce Allah şöyle 

buyurmaktadır: “Halbuki onlara, Allah’a kulluk 

etmeleri, Hanîfler olarak O’na yürekten inanıp 

boyun eğmeleri, namaz kılmaları ve zekât 

vermeleri emredilmişti. Doğru din de işte 

budur.”1 Okuduğum Hadis-i şerifte ise Hz. 

Peygamber (sav) şöyle buyurmaktadır: “Din 

samimiyettir, din samimiyettir, din samimiyettir. 

Ashab-ı kiram kime karşı (samimiyettir) deyince, 

Allah’a, Kitabı’na, Resûlü’ne, Müslümanların 

idarecilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.”2 

Samimiyet; insanın yaptığı işi gönülden yapması, 

içi-dışı bir, herkese karşı iyi niyetli olmasıdır. 

Samimiyetin olmadığı yerde gösteriş, ikiyüzlülük, 

riyakarlık, aldatma, yalan ve kandırma vardır. Bunlar 

münafıklarda bulunan özellikler olup İslâm ahlakıyla 

bağdaşmayan niteliklerdir. Bu nedenle Hz. 

Peygamber (sav) İslâm’ın özünün ihlas ve samimiyet 

olduğunu bildirmiştir. 

 

Aziz Mü’minler! 

Nitekim Hz. Peygamber (sav) müslüman ve mümini; 

“Müslüman, diğer Müslümanların, dilinden ve 

elinden salim olduğu (zarar görmediği) kimsedir. 

Mümin de insanların, canları ve malları 

hususunda (kendilerine zarar vermeyeceğinden) 

emin oldukları kimsedir” diye tarif etmiştir.  

Dolayısıyla Müslüman; iyi niyetli olup kendisinin 

dışında olanlara karşı kin, nefret ve kibir gibi 

duyguları beslemez. Başka bir hüviyete bürünerek 

farklı görünmez. İkiyüzlülük, riyakarlık ve 

takiyyecilik yapmaz. Başkalarının mal, mülk, 

makam ve mevkilerini kıskanarak bunları elde etmek 

için gayri meşru yollara da başvurmaz. 

 
1 Beyyine 98/8 
2 Müslim Îman, 95. 

 

Bu düşünceye sahip olan münafıklar hem kendilerini 

hem de yaşadıkları toplumu felakete sürüklemekten 

geri durmazlar. Çünkü kendi menfaatleri uğruna 

Allah’ın kitabını ve Hz. Peygamber’in (sav) 

sünnetini yorumlayıp din istismarı yaparak ümmetin 

birlik ve berabeliğini hiçe sayabilmektedirler. 

 

Nitekim ülkemizde 15 Temmuz’da meydana gelen 

hain darbe girişimi bunun kanıtıdır. Aziz vatanımızın 

birliği ve dirliğini korumak pahasına şehit düşen 

şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken 

gazilerimizi de hayırlı uzun ömürler diliyorum. 

 

Değerli Mü’minler! 

Dini, milli ve manevi değerlerimizi istismar edenlere 

asla fırsat vermemeliyiz. Kur’an ve sünneti 

kendimize rehber edinerek bu güvenilir 

kaynaklardan elde edeceğimiz sahih ve sağlam dini 

bilgiyle ülkemizin birliği, dirliği, huzur ve bekası 

için gayret sarfetmeliyiz. 

 

Hutbemi şu ayetlerin meâliyle bitirmek istiyorum; 

“Onlara “Yeryüzünde düzeni bozmayın” 

denildiğinde, “Hayır, biz yalnızca ıslah edenleriz” 

derler. Gerçekten onlar bozguncuların ta 

kendileridir, ama farkında olmuyorlar. Onlara 

“Diğer insanlar gibi siz de iman edin” 

denildiğinde, “Akılsızların inandıkları gibi biz de 

inanalım mı?” derler. Biline ki, asıl akılsızlar 

onlardır, fakat bilmezler.”3  

 

Hollanda Diyanet Vakfı 

3 Bakara 2/11-13. 


