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۪حيمِ  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم ّٰللاه

اِد۪قينَ  َ َوُكونُوا َمَع الصَّ  يََٓا اَيَُّها الَّ۪ذيَن ٰاَمنُوا اتَّقُوا ّٰللاه

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

، وإِنَّ اْلبِرَّ   ْدَق يَْهِدي إِلَى اْلبِر ِ ْدِق، فَِإنَّ الص ِ َعلَْيُكْم بِالص ِ

ى   ُجُل يَْصُدُق ويَتََحرَّ يَْهدِ ي إِلَى اْلَجنَّ ةِ ، وَما يََزاُل الرَّ

يقًا ِ ِصد ِ ْدَق َحتَّى يُْكتََب ِعْنَد َّللاَّ  الص ِ

VAZGEÇİLMEZ DÜSTUR: DOĞRULUK 

Muhterem Müslümanlar! 

Özü ve sözü bir olmak anlamında doğruluk, 

insanın niyetinin söz ve eylemleriyle uyum 

içinde olmasını ifade eder.  

Doğruluğu karakter haline getirmiş bir 

peygamberin ümmeti olarak bizler duygu, 

düşünce, söz ve davranışlarımızda doğruluğu 

tabiatımızın bir parçası haline getirmeli, Allah-u 

Teâla’nın “Doğrularla beraber olun!”1 emri 

gereğince dost ve arkadaş çevresi itibariyle de 

aynı hassasiyeti göstermeliyiz. 

Sevgili Peygamberimizin (sav) “Bir 

kişinin kalbinde aynı anda iman ile küfür, 

doğruluk ile yalancılık, hıyanet ile emanet bir 

arada bulunmaz”2 hadîs-i şerîfinden ilham alan 

büyüklerimiz; “Yalan ile iman aynı yerde 

durmaz” demişlerdir. 

Aziz Kardeşlerim! 

Yalan insana mahsustur ama insanî değildir. 

Bazıları ‘yalandan kim ölmüş?’ der. Evet, 

yalandan ölen yoktur. Çünkü yalan; insanı değil, 

insanlığı öldürür! Bir Müslüman hata yapabilir 

ama asla yalan söylemez, söyleyemez. 

Peygamber Efendimizin buyruğu açık ve nettir: 

“Şaka bile olsa yalan söylemeyin!”3 

 

Kıymetli Müminler! 

Yalandan daha yıkıcı ve yakıcı olanı yoktur. 

Onunla bir şey kuramaz, fakat çok şey yıkarsınız. 

Gidersiniz, dönemezsiniz. Yalanını yakaladığınız 

bir insanın doğrularına bile şüphe ile yaklaşmanız, 

yalanın ne kadar yıkıcı olduğunu gösterir. 

Hutbemi başta okuduğum hadîs-i şerîf meâli 

ile bitiriyorum: 

“Doğruluktan ayrılmayın. Çünkü doğruluk 

(insanı) iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi 

devamlı doğru söyler ve doğruluktan ayrılmazsa 

Allah katında ‘doğru/sıddîk’ olarak tescillenir. 

Yalandan sakının! Çünkü yalan (insanı) 

kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi 

devamlı yalan söyler, yalan peşinde koşarsa 

Allah katında ‘yalancı/kezzâb’ olarak 

tescillenir.”4 

 
1 Tevbe, 9/119. 
2 İbn Hanbel, II, 349. 
3 İbn Mace, Sünnet, 7. 
4 Müslim, Birr, 105. 

 

 


