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YABANCI KÜLTÜRLERİ TAKLİT 

 Muhterem Müslümanlar! 

Bir kimsenin ya da bir milletin 

yaptıklarının aynısını veya benzerini, üzerinde 

düşünmeden uygulamaya taklit denir. Dinimiz, 

kendi ilkelerine ters düşmeyen gelenek ve 

görenekleri kabul etmiş, hatta onların 

yaşatılmasını istemiştir. Zira toplumları ayakta 

tutan ve ahlâkî değerlerin yozlaşmasını önleyen 

şey, o toplumun örf ve adetleridir. Ancak dinî 

değerlere uygun olmayan, körü körüne ve 

bilgisizce yapılan her taklidi ise dinimiz 

yasaklamıştır.  

Kuşaktan kuşağa geçerek günümüze kadar 

gelen ve dinimize aykırı olmayan örf ve 

adetlerimizi yaşamak ve yaşatmak 

görevimizdir. Ancak dinî ve millî 

değerlerimizle bağdaşmayan örf ve adetlerin 

taklit edilmesine asla cevaz verilmemiştir. 

Kur’an-ı Kerim’in çeşitli ayetlerinde 

mü’minlerin hakka bağlı kalmaları emredilmiş; 

inkârcıların ve müşriklerin yollarına sapılması 

ise yasaklanmıştır. Nitekim bir ayet-i kerimede 

şöyle buyurulmaktadır: “Kâfirler, iman 

edenlere: Bizim yolumuza uyun, sizin 

günahlarınızı biz yüklenelim, derler. Halbuki 

onların günahlarından hiçbir şey yüklenecek 

değillerdir. Gerçekte onlar, kesinlikle yalan 

söylemektedirler.  

Andolsun, onlar mutlaka kendi 

yüklerini ve kendi yükleriyle beraber nice 

ağır yükleri yükleneceklerdir. Uydurmakta 

oldukları şeylerden de kıyamet günü 

şüphesiz, sorguya çekileceklerdir.”
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 Aziz Kardeşlerim!  

Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte 

“Bir kavme benzeyen kimse, onlardandır”
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buyurmuş, bir başka hadiste ise “Bizden 

başkasına benzeyenler, bizden değildir. 

Yahudilere ve Hıristiyanlara 

benzemeyiniz…”
3
 uyarısında bulunmuştur. 

Dolayısıyla müslümanların yeni yıl gerekçesiyle 

başka kültürlerden etkilenerek evine çam ağacı 

sokması, herhangi bir yeri aydınlatması ve noel 

baba figürleriyle süslemeler yapması doğru 

değildir. Biz müslümanlar olarak her milletin 

dinine ve geleneklerine saygı gösteririz. Ancak 

onların hayat tarzını benimsemek zorunda 

değiliz. Bizim kendi dinimiz, kendi örfümüz ve 

kendi değerlerimiz vardır. Evlatlarımızı da bu 

değerlerimize göre yetiştirmeli ve yabancı 

kültürlerin etkisinden muhafaza etmeliyiz. Noel 

babayla resim çektirmek veya noel babanın 

sergilendiği etkinliklere iştirak etmek masum bir 

hareket gibi görünse de, belli bir süre sonra bu 

hareketler özümsenerek, düşünce dünyamıza 

olduğu kadar imanımıza da tesir etmeye 

başlamaktadır. Bu nedenden ötürü dikkatli 

olmalı ve atılan adımların nelere yol açabileceği 

hesaba katılmalıdır. 

Hutbemi, Peygamber Efendimizin 

konuyla alakalı bir hadisi ile bitiriyorum: 

“Şüphesiz siz, sizden öncekilerin yoluna karış 

karış, adım adım tabi olacaksınız. Hatta 

onlar, bir kertenkele deliğine bile girseler, 

onların arkasından gideceksiniz.” Bunun 

üzerine sahabe “Ey Allah’ın Rasûlü! Onlar 

Yahudi ve Hıristiyanlar mıdır” diye sordular. 

Rasûlüllah (s.a.v) “yâ kim olacak! evet 

onlardır” buyurdular.
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