
 TARİH: 04.01.2019 

﷽ 
َ َوقُّولُّوا قَْواًل َس۪ديداً   َٓا اَٰيَُّها اٰلَ۪ذيَن ٰاَمنُّوا اٰتَقُّوا اّلٰلٰ ْم ،  يَ يُّْصلِْح لَكُّ

ولَهُّ َفَقْد َفاَز َفْوزًا  َ َوَرسُّ ْمْۜ َوَمْن يُِّطـِع اّلٰلٰ نُّوبَكُّ ْم َويَْغِفْر لَكُّْم ذُّ اَْعَمالَكُّ
 َع۪ظيمًا 

ِ َصٰلَ  ولُّ اّلٰلَ ُّ َعلَْيِه َوَسٰلََم:    َوقَاَل َرسُّ  ي اّلٰلَ

ْدقُّ الَ يَْجَتِمعُّ اْلِ  ْفرُّ ِفي قَْلِب اْمِرٍئ، َواَل يَْجَتِمعُّ الٰصِ يَمانُّ َواْلكُّ
َ َواْلَكِذبُّ َجِميًعا، َواَل تَْجَتِمعُّ اْلِخَيانَةُّ َواْ   َمانَةُّ َجِميًعال

ÖZÜ SÖZÜ DOĞRU OLMAK 

Muhterem Müslümanlar! 

Okuduğum ayet-i kerimelerde Yüce Rabbimiz 

şöyle buyuruyor: “Ey iman edenler! Allah’a karşı 

gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah 

sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. 

Kim Allah’a ve Resûlüne itaat ederse, büyük bir 

kurtuluşa ermiş olur.”1 

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili 

Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Bir kişinin 

kalbinde aynı anda iman ile küfür, doğruluk ile 

yalancılık, hainlik ile güvenilirlik bir arada 

bulunmaz.”2 

Aziz Müminler! 

İslam dini hakikate, doğruluğa ve hakkı 

söylemeye büyük önem vermiştir. O kadar ki doğruluk 

ve dürüstlük anlamına gelen sıdk, peygamber 

sıfatlarının ilkidir. Müslüman denilince akla gelen 

ahlaki erdemlerin en başında yine doğruluk gelir. 

Çünkü doğruluk; kurtuluşun nuru, hidayetin cevheri, 

yüksek ahlakın bir gereğidir. Doğru söz, imanın sesi; 

hakkı söylemek müminin şiarıdır. Nitekim Sevgili 

Peygamberimiz (s.a.s), bir hadis-i şeriflerinde “Allah’a 

ve ahiret gününe iman eden kimse ya hayır söylesin 

ya da sussun”3 buyurmuşlardır.   

Kıymetli Müslümanlar! 

Doğruluk iyiliktir; yalan kötülüktür. Doğruluk 

rahmettir; yalan felakettir. Hak, doğrulukla yerini 

bulur; yalanla zayi olur. Doğrulukla kazanılan mal ve 

mülk bereketlenir. Yalanla elde edilen hiçbir şeyde 

hayır yoktur. Onur ve haysiyet, doğrulukla kalıcı hale 

gelir. Allah’ın rızasına doğrulukla varılır. Yalanla 

varılacak yer ise ancak cehennem azabıdır. Allah 

katında sözün değeri, hakkı ve hakikati ne derece 

yansıttığı ile ölçülür. Çünkü söz, kalbin ve gönlün 

tercümanı, özün ve ruhun aynasıdır. Peygamber 

Efendimiz (s.a.s) bu konuda ümmetini şöyle 

uyarmaktadır: “Doğruluktan ayrılmayın. Çünkü 

doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de cennete iletir. Kişi 

devamlı doğru söyler ve doğruluktan ayrılmazsa 

Allah katında ‘doğru’ olarak yazılır. Yalandan 

sakının! Çünkü yalan insanı kötülüğe, kötülük de 

cehenneme iletir. Kişi devamlı yalan söyler, yalan 

peşinde koşarsa Allah katında ‘yalancı’ olarak 

yazılır.”4 

Değerli Müminler! 

Bir toplumda fitne ateşinin yakılmasına, fesadın 

yayılmasına, dostlukların sona ermesine, masumların 

zarar görmesine ve hakların zayi olmasına çoğu zaman 

yalan bir söz sebep olur. Ailede güvenin 

zedelenmesinde, sevgi ve saygının azalmasında, 

nihayetinde yuvaların yıkılıp ocakların sönmesinde en 

büyük sebep yine söze yalan karıştırmaktır. İş 

hayatında ve ticarette güven ancak doğrulukla 

kazanılır. Dürüst bir müessese nihayetinde dünyevî ve 

uhrevi kâr elde eder. Toplumu aldatan, hilesini süslü 

sözlerle örtmeye çalışan ve bu uğurda yalan yere yemin 

etmekten kaçınmayan ise her iki cihanda iflas etmeye 

mahkûmdur. Söz ve davranışlarıyla ümmeti için en 

güzel örnek olan Allah Resûlü (s.a.s), yalan konusunda 

o kadar hassas davranmıştır ki çocuklara yalan 

söylemeyi hatta yalan söyleyerek şaka yapmayı dahi 

yasaklamıştır. Nitekim bir defasında, bir kadının 

çocuğunu çağırıp, “Gel sana bir şey vereceğim” 

dediğini işitince ona, “Ne vereceksin?” diye sormuş, 

“Kuru hurma” cevabını alınca “Dikkatli ol, ona bir 

şey vermemiş olsaydın, bu senin için bir yalan 

olarak yazılacaktı”5 buyurmuştur.  

Aziz Müminler! 

Yalan söylemek ne kadar vebal gerektiren bir 

davranış ise, duyulan her haberi araştırmadan doğru 

kabul etmek, bilerek ya da farkında olmadan yalanın 

yayılmasına sebebiyet vermek de dini ve ahlaki 

bakımdan aynı derecede sorumluluk gerektiren bir 

davranıştır. Nitekim Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de 

bizi şöyle uyarmaktadır: “Hakkında kesin bilgi sahibi 

olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve 

kalp, bunların hepsi ondan sorumludur”6  

Kıymetli Müminler! 

Dini, ırkı, mezhep ve meşrebi ne olursa olsun 

kimsenin izzet ve şerefine dil uzatmayalım. Hak ve 

hakikatin peşinden gidelim. Doğruluğu, saygı ve 

nezaketi kendimize şiar edinelim. Kıyamet günü her bir 

sözün hesabının sorulacağını unutmayalım. Gönlümüzü 

karartan, kalplerimizi kirleten, çoğu zaman da 

hayatımızı alt üst eden yalandan sakınalım. Özümüz ve 

sözümüz doğru olsun.   

                                                 
1 Ahzâb, 33/70-71. 
2 İbn Hanbel, II, 349. 
3 Ebû Dâvûd, Edeb, 122-123. 
4 Müslim, Birr, 105. 
5 Ebû Dâvûd, Edeb, 80. 
6 İsrâ, 17/36. 
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﷽ 
اُب  ُِٓئكَّ اَّْصحَّ ب ِِهمْْۙ اُوٰ۬ل ُٓوا اِٰلى رَّ ُت اَّْخبَّ اِت وَّ الِحَّ َّ ِملُوا الص  عَّ ُنوا وَّ َّ۪ذينَّ ٰامَّ َّ ال  اِن 

الُِدونَّ  ا خَّ َّةِِۚ ُهْم ۪فيهَّ ن   اْلجَّ

: َّمَّ ل  سَّ لَّْيِه وَّ ُ عَّ َّ ل َّي اّلل  ِ صَّ َّ ُسوُل اّلل  قَّالَّ رَّ   وَّ

َّ اْهِدنِى ِل اَّ  َُّهم  ِن الَّ لل  َّ ْعمَّ ْحسَّ ِن ال أَّْحسَّ َّ اِل وَّ ا ْخالَِّق الَّ يَّْهِدى ل ِنهَّ ْحسَّ
ِئَّ الَّ  ي  ِقِنى سَّ َّ أَّْنتَّ وَّ َّ إاِل  ِئَّ ال ي  سَّ اِل وَّ َّ أَّْنتَّ ْعمَّ ا إاِل  ِئَّهَّ ي   ْخالَِّق الَّ يَِّقى سَّ

İNSANIN KEMAL YOLCULUĞU:  

İSLAM, İMAN VE İHSAN 

Muhterem Müslümanlar! 

Bir gün Allah Resûlü (s.a.s) ashabıyla sohbet 

ederken bir adam çıkageldi. Elbisesi bembeyaz, saçları 

simsiyahtı. Kimse onu tanımıyordu. Uzaktan gelmiş 

olmalıydı. Ama üzerinde hiçbir yolculuk belirtisi 

yoktu. Peygamberimizin yanına oturdu ve ‘Ya 

Muhammed! Bana İslam’ı anlat’ dedi. Bunun üzerine 

Resûlullah (s.a.s) şöyle buyurdu: “İslam, Allah’tan 

başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in Allah’ın 

elçisi olduğuna şahitlik etmen; namazı kılman, 

zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman ve eğer 

gücün yetiyorsa haccı yerine getirmendir.”  

Gelen kişi ‘Doğru söyledin’ dedi. Ashâb-ı kirâm, 

adamın hem soru sorup hem de cevabı tasdik etmesine 

şaşırdı. Sonra adam, ‘Bana imanı anlat’ dedi.  

Peygamberimiz, “İman; Allah’a, meleklerine, 

kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, 

kadere; hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna 

inanmandır” şeklinde cevap verdi. Adam yine, 

‘Doğru söyledin!’ diye onayladı. Sonra da ‘Bana ihsanı 

anlat’ dedi. Peygamberimiz, ihsanı şöyle tarif 

etti: “İhsan, Allah’ı görüyormuşsun gibi O’na 

kulluk etmendir. Çünkü sen O’nu görmesen de O 

seni görmektedir.”  Adam, kıyametle ilgili bazı 

sorular da sordu ve yanlarından ayrıldı. Sevgili 

Peygamberimiz olaya şahit olan Hz. Ömer’e şöyle 

buyurdu: ‘O, Cebrâil idi. Size dininizi öğretmeye 

gelmişti.’1  

Kıymetli Müminler!  

İman, Allah’ın varlığını ve birliğini, 

Peygamberimizin Yüce Allah’tan getirdiklerini dil ile 

ikrar kalp ile tasdik etmektir. İman, kul ile Allah 

arasındaki sevgi ve güven bağıdır. İman, yaratılış 

gayesini bilen insanın, Rabbine verdiği sadakat ve 

samimiyet sözüdür. Mümine düşen, verdiği bu sözün 

arkasında durmak ve gereklerini yerine getirmektir. 

Değerli Müslümanlar!  

İslam, inandığı gibi yaşamak, imanı hayata 

taşımaktır. Tam bir teslimiyetle Allah’a ibadet etmek, 

maddi ve manevi varlığını O’nun yoluna adamak, 

emirlerine uymak, yasaklarından kaçınmaktır. Sadece 

Allah’a kul olmaya ve O’na hiçbir şeyi ortak 

koşmamaya ahdeden Müslüman’ın söz, tavır ve 

davranışlarıyla bu ahde vefa göstermesidir.  

Kıymetli Müslümanlar! 

Biraz önce mealen okuduğum Cibril hadisinde 

geçen ihsan ise kulluk bilincinin ve güzel ahlâkın 

zirvesidir. İhsan, “Biz, insana şah damarından daha 

yakınız”2 buyuran Rabbimizin varlığını hayatın her 

anında hissetmektir. “Nerede olursanız olun O sizinle 

beraberdir. Allah yaptıklarınızı görmektedir”3 ayeti 

gereğince daima ilâhî gözetim altında, Rabbimizin 

huzurunda, O’nun ikram ve inayetine muhtaç 

bulunduğumuz şuuruyla yaşamaktır.  

Aziz Müminler! 

İman etmek, İslam’ın emri olan ibadetleri yerine 

getirmek ve ihsan şuuruyla hareket etmek, birbirini 

tamamlayan basamaklar gibidir. Allah’a ve O’nun 

bildirdiği hakikatlere iman eden insan, elbette 

ibadetlerini aksatmayarak samimi bir Müslüman olmak 

için gayret edecektir. İmanın ve ibadetin vazgeçilmez 

gereği ise güzel ahlâklı olmaktır. İnanan ama bunu 

ibadet ve ahlâkla kemâle erdirmeyen kişi ziyandadır. 

Ahlâkını iman ve ibadetlerle taçlandırmayan insan, 

Allah’ın rızasından mahrum kalır. İbadet ettiği halde 

ahlâkî yönden zaafları olan kimse ise kendini 

muhasebe etmeli ve ibadetinde huşuya dikkat ederek 

bu türlü yanlışlardan uzak kalmalıdır. O halde, kul 

olarak Rabbine iman eden, din olarak İslam’a teslim 

olan, peygamber olarak da Hz. Muhammed (s.a.s)’e 

tabi olan her insan, imanını, ibadetini ve ahlakını bir 

arada güzelleştirmelidir. İşte o zaman mümin Kur’an-ı 

Kerim’in şu müjdesine nail olacaktır: “İman edip, 

salih ameller işleyen ve Rablerine gönülden 

bağlananlara gelince, işte onlar cennetliklerdir. 

Onlar orada ebedi kalacaklardır.”4 

Muhterem Müslümanlar! 

Kalbimizi, iman gibi bir nimetten, ibadet gibi bir 

gıdadan, ihsan gibi bir şuurdan mahrum bırakmayalım. 

Zira dünya ve ahiretimize ait her türlü iyiliğin, hayrın 

ve hakikatin temeli, insan olmanın manası ve kul 

olmanın değeri bu üç cevherde saklıdır.  

Bunun için kulluk yolunda samimi ve gayretli 

olalım. Dilimizden dökülen her sözün, elimizden sadır 

olan her işin, gözümüzden süzülen her bakışın, 

attığımız her adımın Cenâb-ı Hak katında bir karşılığı 

olduğunu aklımızdan çıkarmayalım.  

Hutbemi, Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’in şu 

duası ile bitiriyorum: “Allah’ım! Beni amellerin ve 

ahlâkın en güzeline kavuştur. Onların en güzeline 

ancak sen ulaştırabilirsin. Beni kötü işlerden ve 

kötü ahlâktan muhafaza et. Bunlardan ancak sen 

koruyabilirsin.”5 
                                                           
1 Buhârî, Îmân, 37. 
2 Kâf, 50/16. 
3 Hadîd, 57/4. 
4 Hûd, 11/23. 
5 Nesâi, İftitâh, 16. 
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﷽ 

 َۚ ُۙ  ِاْقَرأْ بِاْسِم َرب َِك ال َ۪ذي َخلََقَۚ َخلََق اْْلِْنَساَن ِمْن َعلَق  َُّك اْْلَْكَرمُّ  ِاْقَرأْ َوَرب 

 َال َ۪ذي َعل ََم بِاْلَقلَِمُۙ َعل ََم اْْلِْنَساَن َما لَْم يَْعلَْمْۜ 

ولُّ  َوقَالَ  ِ  َرسُّ َ ُّ  َصل َي الل  َ      :َوَسل َمَ  َعلَْيهِ  الل 

م َ اَ    ِعلْمًا َوِزْدنِى يَْنَفعُِّنى َما َوَعل ِْمِنى َعل َْمتَِنى بَِما اْنَفْعِنى لل َهُّ

MÜSLÜMANLAR İLİM VE MEDENİYETİN 

ÖNCÜLERİDİR 

Muhterem Müslümanlar! 

Okuduğum ayet-i kerimeler, insanlığa rehber, 

âlemlere rahmet olarak gönderilen Resûl-i Ekrem 

Efendimize inen ilk vahiydi. Kur’an-ı Kerim’in ilk nazil 

olan bu ayetleri, Peygamberimiz (s.a.s)’in şahsında 

bütün Müslümanları ilim ve hikmet yoluna şöyle davet 

ediyordu: “Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı 

alaktan yaratmıştır. Oku! Kalemle yazmayı öğreten, 

böylece insana bilmediğini bildiren Rabbin sonsuz 

kerem sahibidir.”1 

Kıymetli Müminler! 

İnsanın varlık âlemindeki en kıymetli özelliği, 

vahye muhatap olması ve bilgiyle donatılmasıdır. 

Nitekim bir ayette, “Allah, Âdem’e bütün isimleri 

öğretti”2 buyrularak, Yüce Rabbimizin, ilk insan ve ilk 

peygamber olan Hz. Âdem’e eşyanın isimlerini ve 

hakikatini bizzat öğrettiği haber verilmektedir.  

Öğrenme ve öğretme kabiliyetine sahip olmak, 

“Alîm” olan Cenâb-ı Hakkın insanoğluna sunduğu 

nadide bir nimettir. İnsan için uğrunda yorulmaya değer 

en yüce uğraş, helâl rızık peşinde koşarak karnını 

doyurduğu gibi, doğru bilginin peşine düşerek de ruhunu 

doyurmaktır. İlim tahsil etmekten daha değerli bir çaba, 

âlim olmaktan daha şerefli bir makam düşünülebilir mi? 

Bilginin aydınlığına sırtını dönen insan, huzur bulabilir 

mi? Bu yüzden Resûl-i Ekrem (s.a.s) bizleri şöyle uyarır: 

“Ya öğreten ol, ya öğrenen ol, ya dinleyen ol, ya da 

ilmi destekleyen ol. Beşincisi olma, helâk olursun!”3 

Değerli Müslümanlar! 

Asr-ı Saadet’ten bu yana dünyanın dört bir 

köşesine adalet, merhamet, barış ve güven taşıyan İslam 

medeniyeti bir ilim medeniyetidir. Zira İslam, 

yeryüzünde emaneti yüklenen insanoğluna, düşünmeyi, 

bilgi üretmeyi, hakikati öğrenerek kendisini ve 

toplumunu geliştirmeyi emreder. 

Böyle bir dinin mensupları olarak Müslümanlar, 

tarih boyunca “Bilenle bilmeyenin bir olmayacağını”4 

açıkça belirten Kur’an-ı Kerim’den aldıkları ilhamla 

yaşadıkları bütün coğrafyalarda ilmin öncüsü 

olmuşlardır. Tefsir, hadis, fıkıh, kelam gibi ilimlerin 

yanı sıra başta fizik ve astronomi olmak üzere, tıp, cebir, 

kimya ve hendese gibi alanlarda çığır açan adımlar 

atmışlardır. İman ettikleri dinin sarsılmaz ilkeleri ile 

yaşadıkları kâinatın muhteşem kuralları arasında dâhice 

bağ kurmuşlardır. Fizikle metafiziği, bilgiyle hikmeti 

buluşturarak insanı dünyada salâha, ahirette felâha sevk 

edecek bir yolun takipçileri olmuşlardır. Asırlara 

mührünü vuran nice şaheser kaleme almışlar, ürettikleri 

bilgi ve yaptıkları icatlarla hem kendi çağlarını hem de 

sonraki yüzyılları aydınlatmışlardır.  

Muhterem Müslümanlar! 

Bugün oldukça zor dönemler yaşayan İslam 

dünyası, bilgiyi ihmal etmenin ve cehalete razı olmanın 

bedelini hepimizin yüreğini sızlatan acılar yaşayarak 

ödemektedir. Bu alandaki geç kalmışlığımızı 

sonlandırmak, huzurlu ve güvenli bir gelecek inşa etmek 

ancak bilgiye sahip olmakla mümkündür. 

Bilgi öyle bir güçtür ki, ona sahip olan iyi 

niyetliyse insanlığın önünde şifa kapıları açarken, kötü 

niyetliyse milyonları yok eden öldürücü bir teknolojiye 

dönüşebilir. O halde, Müslümanlar olarak bize düşen 

vazife, ilmin değerini bilmek ve bilginin iyilik üretmesi 

için “ilim ahlakını” çağımıza anlatmaktır. İmanımızın ve 

tarihimizin bize yüklediği sorumluluğu idrak etmeli, 

okuyan, tefekkür eden, araştıran, öğrenmek için sahih 

kaynaklara müracaat eden bir toplum olmalıyız. İsraf 

edilecek bir saniyemizin bile olmadığını görerek, 

yarınlarımızı maddi ve manevi her türlü yıkımdan 

korumak için bilgiye sarılmalıyız. Gözümüzün nuru 

yavrularımızı medeniyetimizin öncüleri ile tanıştırmalı, 

modern ilimlerin ve teknolojik buluşların temelini asırlar 

önce Müslüman ilim insanlarının attığını onlara 

öğretmeliyiz. Bilgi ve tecrübelerini, akıl ve emeklerini 

insanlığın hayrına kullanan bu öncü şahsiyetleri 

gençlerimize model olarak sunmalıyız. 

Aziz Müminler! 

Peygamberimiz (s.a.s), hutbemin başında 

okuduğum duasında Rabbimize şöyle yalvarmıştı: 

“Allah’ım! Bana öğrettiklerinle beni faydalandır. 

Bana fayda verecek ilmi bana öğret ve ilmimi artır.”5 

Bir Müslüman için asıl olan, faydalı bilgi ve salih 

ameldir. Tarih boyunca olduğu gibi, bugün de 

Müslümanlar dünyanın dört bir yanında ilim tahsil 

etmeye, öğrenip öğretmeye, yurt içinde ve yurt dışında 

her türlü hayır ve hasenatın, imar, ihya ve inşa 

faaliyetinin öncüsü olmaya devam etmektedir. 

Hayırsever milletimizin destekleriyle 2018 yılı 

içerisinde Kırgızistan Bişkek İmam Serahsî ve Almanya 

Köln Camilerini ibadete açtık. 2019 yılı içinde yine 

elbirliğiyle inşallah Kıbrıs Hala Sultan, Arnavutluk 

Tiran ve Cibuti Sultan Abdülhamit Han camilerimizde 

ezanlar yükselecek, mümin gönüller omuz omuza saf 

tutacak, alınlar secdeyle buluşacaktır. Rabbim ilim ve 

ibadet mekânlarına destek veren aziz milletimize daima 

bereket ihsan etsin. Hayır ve hasenatımızı yüce katında 

en güzel şekilde kabul eylesin. 
                                                           
1 Alak, 96/1-5. 
2 Bakara, 2/31. 
3 Dârimî, Mukaddime, 26. 
4 Zümer, 39/9. 
5 Tirmizî, Deavât 128. 

   Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü 



TARİH: 25.01.2019 

﷽ 

َشةاًۜ َوَسٰٓاَء َس۪بيلا َوََل تَق   ٰٓى اِّن َُه َكاَن َفاحِّ ن  ِّ  .َربُوا الز 

هِّ َوَسل َمَ  ُ َعلَي  َ ِّ َصل َي اّلل  َ  :   َوقَاَل َرُسوُل اّلل 

َتحِّ  ةِّ األُولَى إَِّذا لَم  تَس  َ ُبو  ُ ن  َكلَمِّ الن  َاُس مِّ َرَك الن  ا أَد  َ م  َ مِّ َنع  إِّن  ى َفاص 
َت َما شِّ   .ئ 

İSLAM AHLÂKININ ÖZÜ HAYÂDIR 

Muhterem Müslümanlar! 

İslâm dini, insanın özünde var olan duyguları, 

Allah Teâlâ’nın belirlediği ilkeler doğrultusunda 

iyiye yönlendirmeyi hedefler. İnsanın fena ve çirkin 

olan söz ve fiillerden sakınması, kötülükleri terk 

edip iyiliklere sarılması için evrensel ilkeler getirir. 

İnsanı hem Yüce Yaratan’ın rızasına yönlendiren 

hem de toplumsal hayatta ilişkilerini düzenleyen bu 

ilkelerin başında vicdan, rahmet ve utanma 

duygusunu içinde barındıran hayâ gelir. 

Hayâ; kişinin mahremiyet sınırlarını bilmesini 

sağlayan ve onu hayra yönelten fıtri bir duygudur. 

Allah’ın sevdiği bu üstün meziyet, imanın süsü olup 

insanın mayasında var olan temel bir vasıftır. 

Müminleri günahlardan koruyan en etkili kalkandır. 

Hayâ duygusu, inanan gönülleri sevgi, saygı ve 

güvenle doldurur; aşırılıkların önüne geçerek 

huzurlu bir toplum oluşturur. Sevgili Peygamberimiz 

(s.a.s) bir hadislerinde şöyle buyurur: “Öteden beri 

insanların peygamberlerden öğrenegeldiği bir söz 

vardır: Utanmıyorsan dilediğini yap!”1  

Değerli Müminler! 

Kur’an-ı Kerim’de  َهِّم  َحافُِّظونَ   َوال َ۪ذين   ُهم  لُِّفُروجِّ

“Onlar ki, namuslarını muhafaza ederler”2 

buyuran Yüce Rabbimiz, iffetli bir hayatı, insanı 

ebedi kurtuluşa ulaştıracak en değerli vasıflar 

arasında sayar. “Mümin erkeklere söyle, gözlerini 

haramdan sakınsınlar, iffetlerini korusunlar”3 

emrinin hemen ardından “Mümin kadınlara da 

söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, iffetlerini 

korusunlar”4 buyurur. Cenâb-ı Hak katında erkek-

kadın bütün müminler haramdan uzak durmak ve 

iffetli olmakla sorumludur.  

Toplumların cahiliye karanlığında ahlâki ve 

manevi değerleri kaybettiği bir ortamda Peygamber 

Efendimiz, insanları ısrarla iffetli bir hayata teşvik 

etmiştir. Nübüvvetten sonra da imanın hayâ ile 

kopmaz bir bağı olduğuna işaret ederek “İslâm 

ahlâkının özü hayâdır”5 buyurmuştur. Allah 

Resûlü (s.a.s)’in ifadesiyle “Hayâ, ancak hayır 

getirir.”6  

Aziz Müslümanlar! 

Yüce Dinimiz İslam, bir yandan iffet ve hayâyı 

öğütlerken diğer yandan bu erdemleri çiğneyen 

zinayı haram kılar. Çünkü İslam’a göre evlilik dışı 

ve nikâhsız birliktelik demek olan zina, dinin büyük 

günah saydığı, aklın yanlış bulduğu ve ahlâkın çirkin 

gördüğü bir fiildir. İnsanın fıtratına aykırı 

davranması, onur ve haysiyetini zedelemesidir. Zina, 

değersizlik duygusu yaşatarak şefkat ve muhabbet 

bağlarını koparır. İnsanlar arasına güvensizlik, kin 

ve nefret tohumları ekerek toplumun manevi ve 

ahlâki değerlerini kökünden sarsar.  

Kıymetli Müminler! 

Allah’ın koymuş olduğu bütün emir ve 

yasakların birçok hikmeti vardır. İffetli olma emrinin 

ve zina yasağının en önemli hikmeti ise ailenin 

korunmasıdır. Zira evlilik dışı birliktelikler bir 

yandan aile kurumunun çöküşüne sebep olurken 

diğer yandan da temiz nesillerin varlığını tehdit 

etmektedir.  

Muhterem Müslümanlar! 

Hayâ ve iffetten mahrum kalmak bir insan için 

felakettir. Kişiyi Rabbinin rızasından uzaklaştıran, 

azaba yaklaştıran ve ebedi hüsrana sürükleyen acı 

bir durumdur. Bu sebeple İslam, sadece zinayı değil 

ona götüren davranışları da yasaklamıştır. Küçük 

bile görünse, ahlâka aykırı adımlardan kaçınılmadığı 

müddetçe harama sürüklenmek mümkündür. Yüce 

Rabbimiz bizleri şöyle uyarmaktadır: “Zinaya 

yaklaşmayın. Çünkü o, son derece çirkin bir iştir 

ve çok kötü bir yoldur.”7 

Aziz Müminler! 

Dinimizin belirlediği sınırlara uyarak 

günahlardan titizlikle kaçınalım. Ahlâki yozlaşmaya 

sebep olacak en küçük bir yanlışa bile fırsat 

vermeyelim. Takva elbisesine bürünüp hayâ ve iffeti 

kuşanalım. Bu can, bu mal ve bu bedenin bizlere 

emanet olarak verildiğini ve bu nimetlerden hesaba 

çekileceğimizi aklımızdan çıkarmayalım. Dünyanın 

aldatıcı renklerine, geçici heveslerine kanmayalım. 

Vahyin yolundan giden, imanın gereğini yerine 

getiren bir müminin izzet sahibi olacağını, hevâ ve 

hevesinin peşinden koşanların ise zillete düşeceğini 

asla unutmayalım.  
                                                           
1 Buhârî, Edeb, 78. 
2 Mü’minûn, 23/5. 
3 Nûr, 24/30. 
4 Nûr, 24/31. 
5 İbn Mâce, Zühd, 17. 
6 Buhârî, Edeb, 77. 
7 İsrâ, 17/32. 
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TARİH: 01.02.2019 

﷽ 
َئُةُۜ اِْدَفْع بِال َ۪تي ِهَي اَْحَسنُ  ِ ي  َ  َوََل تَْسَتِوي اْلَحَسَنُة َوََل الس 

ٌ َح۪ميمٌ   . َفِاَذا ال َ۪ذي بَْيَنَك َوبَْيَنُه َعَداَوٌة َكاَن َُه َولِي 

ُ َعلَْيِه َوَسل ََم: َ ِ َصل َي اّلل  َ  َوقَاَل َرُسوُل اّلل 

َ َخْيَر  يُْحَرِم الْ ْفقَ َمْن يُْحَرِم الر ِ   .هُ ُكل 

RIFK: ALLAH HER İŞTE ZERAFETİ SEVER 

Muhterem Müslümanlar! 

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz 

şöyle buyuruyor: “İyilikle kötülük bir olmaz. Sen 

kötülüğü en güzel şekilde önle. O zaman bir de 

göreceksin ki seninle arasında düşmanlık bulunan 

kimse sımsıcak bir dost oluvermiş.”1 

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamberimiz 

(s.a.s) şöyle buyuruyor: “Rıfktan mahrum kalan bir 

kimse hayrın tamamından mahrum kalmıştır.”2  

Kıymetli Müminler! 

Yüce dinimiz; iman, ibadet ve güzel ahlâk 

üzerine kuruludur. İnsanın Cenab-ı Hak katında değer 

kazanmasına ve toplum içinde sevilip sayılmasına 

vesile olan ahlâkî erdemlerden biri de rıfktır. Rıfk; 

güler yüzlü, tatlı sözlü, sakin ve geçim ehli olmaktır. 

Sert ve kaba davranmamak, kalp kırmamaktır. 

İnsanın aklını karartan ve sonu hüsran olan öfkeye 

yenik düşmemek, sabırlı ve soğukkanlı olmaktır. 

Değerli Müslümanlar! 

Rabbimiz her işte rıfk ile muamele etmeyi 

sever. 3  Kur’an-ı Kerim’de, Peygamberimizin 

şahsında bütün müminlere hitaben “Sen af yolunu 

tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir”4 buyurarak 

affedici ve hoşgörülü olmayı emretmektedir. Bir 

başka ayet-i kerimede ise “affedici olmak ve öfkeyi 

yutmak” Allah’ın mağfireti ve cennetiyle müjdelenen 

muttakilerin özellikleri arasında sayılmıştır.5 

Aziz Müminler! 

Resûlullah (s.a.s), yumuşak davranma 

hususunda en güzel örneğimizdir. O, sadece insanlara 

değil, varlık âleminin tamamına şefkat, merhamet ve 

nezaketle davranmıştır. Her işinde kolaylaştırıcı 

olmuş, zorluk çıkarmaktan ve çevresindekileri 

incitmekten sakınmıştır. Hatalar karşısında 

cezalandırmaktan ziyade affedici olmayı tercih 

etmiştir. Ezici, yıpratıcı, kırıcı değil, sevgi ve saygıyı 

besleyen yapıcı davranışları öğütlemiştir. Allah’ın 

kendisine lütfettiği bu özellikler sayesinde 

Müslümanlar Peygamberimizin etrafında 

kenetlenmiştir.  

Cenâb-ı Hak, bu gerçeği bize şöyle haber 

vermektedir: “Allah’ın rahmeti sayesinde sen 

onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı 

yürekli olsaydın senin etrafından dağılıp 

giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için 

Allah’tan bağışlanma dile…”6  

Kıymetli Müminler! 

Peygamberimizin ahlâkını kendisine model alan 

bir mümin, bütün ilişkilerini rıfk ile yürütür. Can 

taşıyan en küçük varlıklara karşı bile şefkat ve 

merhameti elden bırakmaz. Sade ve zarif haliyle, 

kibar ve anlayışlı tavırlarıyla İslam’ın yüce 

değerlerini ve üstün ahlâkını temsil eder. Mümin, her 

türlü aşırılıktan, kabalıktan, şiddetten uzak durur. 

Zira Peygamberimiz onu şöyle tanımlar: “Namusa 

dil uzatan, lânet eden, çirkin işler yapan, edepsiz 

konuşan kimse kâmil bir mümin değildir.”7  

Muhterem Müminler! 

İnsan olma sorumluluğunun ve insana yakışan 

değerlerin ihmal edildiği, şiddetin din, dil, ırk ve 

coğrafya tanımadan bütün insanlığı tehdit ettiği bir 

çağı yaşıyoruz. Böyle bir çağda bilmeliyiz ki, 

şiddetin beslendiği hiçbir referans, İslamî, insanî ve 

ahlâkî değildir. Bizlere düşen, insanın şeref ve 

haysiyetini zedeleyen her türlü davranışı 

hayatımızdan uzak tutmaktır. Anne babamıza, 

eşimize, çocuklarımıza, akrabalarımıza ve 

komşularımıza rıfk, şefkat ve güler yüzle 

davranmaktır. Haklı ve güçlü iken bile affedici, öfke 

anında dahi sabırlı olmaktır. Peygamberimizin 

buyurduğu gibi, “Pehlivan, güreşte rakibini yenen 

değildir. Asıl pehlivan, öfkelendiğinde kendisine 

hâkim olandır.”8 Ancak şunu da bilmemiz gerekir ki 

milli ve manevi değerlerimize yönelik saldırılar 

karşısında haklı bir tepki vermek, ahlâkî bir 

heyecanın ve imanî bir hassasiyetin asil bir ifadesi, 

dindarlık ve vatanseverlik alametidir. 

Aziz Müslümanlar! 

Rıfka sahip olan rahmeti kuşanır; rahmeti 

kuşanan da Allah’ın merhametine ulaşır. Rıfkı terk 

eden şiddete yönelir; şiddet ise kıyamet günü 

pişmanlıktır. O halde, öfkenin aklımızı ve 

vicdanımızı esir almasına, sabırsızlığın ebedi 

kurtuluşumuza gölge düşürmesine fırsat vermeyelim. 

Sevgili Peygamberimizin şu hadisini daima 

hatırlayalım: “Şüphesiz Allah Teâlâ Refîktir, rıfkı 

sever. Sertlik ve benzeri hallere vermediği ecri, 

yumuşak huylulukla yapılan işlere verir.”9 
                                                           
1 Fussilet, 41/34. 
2 Ebû Dâvûd, Edeb, 11. 
3 Buhârî, Edeb, 35. 
4 A’râf, 7/199. 
5 Âl-i İmrân, 3/134. 
6 Âl-i İmrân, 3/159. 
7 Tirmizî, Birr, 48. 
8 Müslim, Birr, 107. 
9 Müslim, Birr, 77; Ebû Dâvûd, Edeb, 11. 
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﷽ 
ى يَأْتَِيَك اْلَي۪قينُ  َواْعُبْد َرب ََك    َحت ّٰ

ُ َعلَْيِه َوَسل ََم: َ ِ َصل َي اّلل  َ  َوَقاَل َرُسوُل اّلل 

َ ف… ِ أَْدَوُمُه َوإِْن َقل  َ َ اْلَعَمِل إِلَى اّلل  َ أََحب   إِن 

İBADET: KUL OLMA ŞUURU 

Muhterem Müminler! 

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce 

Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Sana ölüm 

gelinceye kadar Rabbine ibadet et.”1 

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili 

Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Allah 

katında amellerin en sevimlisi, az da olsa devamlı 

olanıdır.”2 

Kıymetli Müslümanlar! 

Allah, insanı yalnızca kendisine kulluk etmesi 

için yaratmıştır. 3  Kulluk, Cenâb-ı Hakkı tanımak, 

O'na gönülden bağlanmak, inanıp iyi işler yapmak 

demektir. Kul olmanın özü, Rabbimize severek ve 

isteyerek itaat etmek, ihlas ve samimiyetle ibadete 

sarılmaktır. 

Değerli Müminler! 

İbadet, müminin nişanı, imanın hayata 

yansımasıdır. Allah’a yakın olma arzusunun ve 

hayırlı bir kul olma gayretinin göstergesidir. Yüce 

Rabbimize olan muhabbet ve bağlılığın en güzel 

tezahürüdür. Cenâb-ı Hakkın sunduğu imkânlara, 

verdiği nimetlere şükürdür. Kulun, sınırsız af ve 

mağfiret sahibi olan Rabbine sığınması, halini arz 

etmesidir. 

Aziz Müslümanlar! 

İbadet eden insan, ecir ve mükâfata nail olmanın 

yanı sıra nice güzel huy ve alışkanlık da kazanır. 

İbadet her şeyden önce kişiye daima Allah’ın 

huzurunda ve gözetimi altında olduğu bilinci aşılar. 

İnsanı iyiye, güzele, doğru olana sevk eder. Nitekim 

namazını kılan ve biraz sonra yine namaz için 

Rabbinin huzuruna çıkacağını bilen bir insan, 

kendisini sorumlu hisseder. Huşû içinde kıldığı 

namazlar onu aşırılıklardan ve çirkin işlerden 

uzaklaştırmış olur. 

Aynı şekilde oruç da bize ibadet sevabı 

kazandırmanın yanı sıra irademizi güçlendirir, 

sabrımızı artırır. Nefsimize, hevâ ve hevesimize esir 

olmaktan, harama el uzatmaktan, kötü konuşmaktan 

bizi korur. 

Hac ve umre, tevhid aşkını ve ümmet bilincini 

aşılarken, mahşer anını ve hesap gününün zorluğunu 

hatırlatır. Dünyalıklarından sıyrılıp ihrama bürünen 

her Müslüman, Allah katında değerli olanın mal, 

makam ve mevki değil, yalnızca iman, ibadet ve 

güzel ahlak olduğunu idrak eder. Dünyanın dört bir 

yanından gelen, dilleri, renkleri ve ırkları farklı 

müminlerle omuz omuza vererek   اِن ََما اْلُمْؤِمُنوَن اِْخَوة 
“Müminler ancak kardeştirler” 4  ilahi hitabındaki 

din kardeşliğini yürekten hisseder. 

En kıymetli ibadetlerimizden olan zekât, sadaka 

ve infak ise malı arındırır ve bereketlendirir. İnsanın 

gönlünü zenginleştirir, dünya malına karşı hırsını 

azaltır, şükrünü artırır. Bencillikten sıyrılıp 

cimrilikten kurtulan kişi, elindeki nimetleri 

paylaşmakla kardeşliğin tadına varır. 

Kurban, İbrahim aleyhisselamın sadakatini, oğlu 

İsmail'in teslimiyetini adeta yeniden yaşatarak kulun 

Allah’a olan kurbiyyetini artırır. 

Muhterem Müslümanlar! 

Kul olmak üzere yaratılan insan, farz ve nafile 

ibadetlerle Allah’a yaklaşmaya çalışır. O’nun rızasını 

kazanmayı, sevgisini elde etmeyi amaçlar. 

Nihayetinde Yüce Allah’ın merhametine, yardımına 

ve korumasına mazhar olur. Bir hadis-i kutsi’de 

Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Kulum, farz 

ibadetlerden daha sevimli bir şeyle bana 

yaklaşamaz. Nafile ibadetlerle de bana 

yaklaşmaya devam eder. Sonuçta ben onu 

severim. Sevince de onun işiten kulağı, gören gözü, 

tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden 

istediğinde ona veririm. Bana sığındığında onu 

korurum.” 5 

Kıymetli Müminler! 

Allah’ın farz kıldığı namaz, oruç gibi ibadetlerin 

yanında O’nun rızasını umarak, iyi niyet ve 

samimiyetle yapılan her iş aynı zamanda bir ibadettir. 

Huzur ve güven dolu bir aile yuvası için gayret 

etmek, yetim ve kimsesizleri sevindirmek, 

muhtaçların dertlerine çare olmak ibadettir. Rızkımızı 

helal yollardan temin etmek için çalışmak, insanlara 

güzel söz söylemek ve geçim ehli olmak ibadettir.  

Alışverişte dürüst olmak, selamı yaymak, hatta 

insanlara eziyet veren bir engeli yoldan kaldırmak 

bile bir ibadettir. 

Aziz Müminler! 

Var oluşumuzun anlamı, dünyaya gelişimizin 

gayesi olan kulluk, bizim için bir şereftir.  Bu şerefe 

layık olmak için sorumluluklarımızı hakkıyla yerine 

getirelim. Allah'a kul olmanın şuurunu bir ömür canlı 

tutalım. Ömrümüzü ibadetlerle, salih amellerle ve 

güzel ahlakla süsleyelim. Allah’ın her an bizimle 

beraber olduğunun idrakiyle yaşayalım. 
                                                            
1 Hicr, 15/99. 
2 Ebû Davûd, Tatavvu, 27. 
3 Zâriyât, 51/56. 
4 Hucurât, 49/10. 
5 Buhârî, Rikâk, 38. 
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ْم لَّما  وّل اَّذا َدَعاكُّ سُّ ّ َولّلٰرَ َٓا اَٰيَُّها اٰلَ۪ذيَن ٰاَمنُّوا اْسَت۪جيبُّوا لِّلٰٰ يَ
َٓ اّلَْيّه  ولُّ بَْيَن اْلَمْرّء َوقَْلّب۪ه َواَٰنَـهُّ َ يَحُّ َٓوا اَٰنَ الِٰلٰ ْمْۚ َواْعلَمُّ يُّْح۪ييكُّ

ونَ   .تُّْحَشرُّ

 ُّ ّ َصٰلَي الِٰلَ ولُّ الِٰلَ   َعلَْيّه َوَسٰلََم:    َوقَاَل َرسُّ

ٰلُّهُّ ، َوإَّذا  ْضَغًة إَّذا َصلََحْت َصلََح اْلَجَسدُّ كُّ أاََل َوإّٰنَ ّفى اْلَجَسّد مُّ
ٰلُّهُّ . أاَلَ َوّهَى اْلَقْلبُّ   .َفَسَدْت َفَسَد اْلَجَسدُّ كُّ

HAYATI YAŞANILIR KILMANIN YOLU:  

DİN VE MANEVİYAT 

Muhterem Müslümanlar! 

İnsanoğlu, doğumundan ölümüne kadar sevgiye, 

şefkate ve yarenliğe ihtiyaç duyar. Hayatı boyunca 

manevi boşluklarına ve ruhsal sarsıntılarına merhem 

olacak bir dost arar. İnsanı dünyada ve ahirette 

huzura kavuşturacak olan yegâne destek Rabbimizin 

merhametidir. Nitekim Allah Teâlâ, yarattığı insana 

şah damarından daha yakındır. Dua ettiğinde ona 

icabet edendir. Onu akıl, gönül, şuur ve vicdanla 

donatan, meşakkatler içinde asla yalnız 

bırakmayandır. Çaresiz kaldığını düşünen insana 

Sevgili Peygamberimizin örnekliğinde çıkış kapıları 

bahşedendir.  

Kıymetli Müminler!  

Hayatın her dönemi kendine has nimetleri ve 

külfetleri ile beraber yaşanır. Çocukluk, gençlik, 

yetişkinlik ve yaşlılık yılları kimi zaman güzel 

hatıralarla, kimi zaman da sıkıntı ve üzüntüler 

içerisinde geçer. Hayatta karşılaştığımız imtihanlara 

göğüs germek ve çözüm bulmak öncelikle  selim bir 

kalbe sahip olmakla mümkündür.  Kalb-i selim, 

Allah’a teslim olmakla huzur bulan kalptir. Mümin, 

kalbini imanla besler. Maneviyatını güçlü tutar. 

Enerjisini ibadetten alır. Gönül doktoru olan Sevgili 

Peygamberimiz (s.a.s), kalbte karar bulan 

maneviyatın önemini şöyle anlatmıştır: “Dikkat 

edin! Vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi, 

doğru ve düzgün olursa bütün vücut iyi, doğru ve 

düzgün olur; o bozulursa bütün vücut bozulur. 

Dikkat edin! O kalptir.”1  

Değerli Müslümanlar! 

Allah’ın eşsiz rahmeti ve koruması altında 

olduğuna ve onun her an kendisini görüp duyduğuna 

inanan insan yalnız ve kimsesiz kalma korkusu 

yaşamaz. Hayatı yaşanılır kılmada, zorlukları 

aşmada, iyilikleri çoğaltmada imandan ve 

maneviyattan güç alır. Manevi dünyasını sağlıklı 

yollarla besledikçe gerilim ve çatışmadan uzaklaşır. 

Huzura kavuşur, ümidi artar. Zira yüce dinimizin bize 

öğrettiğine göre, insanın maddi ihtiyaçları kadar 

manevi ihtiyaçları da vardır. Maneviyat, hayatın 

doğal bir parçasıdır.  Umut, sabır ve hoşgörü 

kaynağıdır.  

Aziz Müslümanlar! 

Günümüzde iletişim imkânları artsa da maalesef 

insanoğlu yalnızlaşmıştır. Aile bağları zayıflamış, 

akrabalık ilişkileri canlılığını yitirmiştir. İsraf ve 

gösterişe dayalı tüketim kültürü, ruhen ve bedenen 

insanlığı tükenmenin eşiğine getirmiştir. İşte böyle 

bir zamanda her yaştan insan için manevi destek ve 

rehberlik vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Manevi destek; 

zor günlerden geçen, ayakta kalmak için yardıma 

ihtiyacı olan kişilere azim aşılar. Şiddete ve zulme 

dur diyerek merhameti yayar. Acı ve kederle başa 

çıkmada, bağımlılıktan kurtulmada umut olur.  

Muhterem Müminler! 

Cenâb-ı Hak, bir âyet-i kerimede şöyle 

buyurmaktadır: “Ey iman edenler! Hayat verecek 

şeylere sizi çağırdığında Allah ve Resûlü’nün 

davetine gönülden uyun ve bilin ki, şüphesiz Allah 

kişi ile kalbinin arasına girer. Yine bilin ki, O’nun 

huzurunda toplanacaksınız.”2  

Hayat veren İslam ile toplumu aydınlatma 

vazifesini günümüzde hademe-i hayrat olan din 

görevlilerimiz üstlenmiştir. Onlar, sahih dini bilgi ve 

geleneğimizin köklü tecrübesi ile gece gündüz 

topluma hizmet etmektedir. Camiler ve Kur’an 

kursları başta olmak üzere hastaneler, ceza infaz 

kurumları, huzurevleri, sağlık kurumları ve öğrenci 

yurtları gibi hayatın her alanında milletimize manevi 

danışmanlık ve rehberlik yapmaktadır.  

Aziz Müminler! 

İmtihan dünyasında bunalan insan için hayatı 

anlamlı kılacak yegane kurtuluş, özüne dönmesi, 

hakikati araması ve maneviyatını canlı tutmasıdır. 

Unutmayalım ki yorulan gönüller, imanla ve 

muhabbetle tazelenir. Aşınan değerler vicdanla 

onarılır. Savrulan hayatlar, manevi destek ve 

rehberlikle istikrara kavuşur.  

Hutbemi Cenâb-ı Hakk’ın Sevgili 

Peygamberimiz’e ve O’nun şahsında bütün insanlığa 

iç huzuru olarak bahşettiği İnşirah Suresinin meâliyle 

sonlandırıyorum: “Ey Muhammed! Senin göğsünü 

açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü 

üzerinden kaldırmadık mı? Senin şanını 

yüceltmedik mi? Elbette zorluğun yanında nice 

kolaylıklar vardır. Gerçekten, zorlukla beraber 

nice kolaylıklar vardır. Öyleyse, bir işi bitirince 

hemen diğerine koyul. Ve yalnız Rabbine yönel.”3 
                                                           
1 Buhârî, Îmân, 39. 
2 Enfâl, 8/24. 
3 İnşirâh, 94/1-8. 
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TARİH : 22.02.2019 

﷽ 
ًة  ُ اّلَ۪ذي َخلََقُكْم ِمْن َضْعٍف ثُّمَ َجَعَل ِمْن بَْعِد َضْعٍف قُّوَ اَّ�ٰ
ٍة َضْعفًا َوَشْيَبًةۜ يَْخلُُق َما يََشٓاُءۚ َوُهَو  ثُّمَ َجَعَل ِمْن بَْعِد قُّوَ

 .اْلَع۪ليُم اْلَق۪ديرُ 
ُ َعلَْيِه وَ  ِ َصّلَي اّ�َ  َسّلََم:    َوقَاَل َرُسوُل اّ�َ

ُ لَُه َمْن يُْكِرُمُه ِعْنَد ِسّنِهِ  ِه إِّ�َ قَّيََض اّ�َ  .َما أَْكَرَم َشاّبٌ َشْيًخا لِِسّنِ
YAŞLILARA HÜRMET, ÖMRÜMÜZE 

BEREKET 
Muhterem Müslümanlar! 
Mekke’nin fethedildiği gündü. Hasret bitmiş, 

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) ve güzide ashabı yıllar 
önce zorla çıkarıldıkları yurtlarına dönmüşlerdi. 
Müminler sevinçle birbirine sarılıyor, böyle bir günü 
lütfettiği için Allah’a şükrediyorlardı. Resûl-i 
Ekrem’in hicret arkadaşı, sâdık dostu Hz. Ebûbekir 
ise şehre girer girmez doğruca babasının yanına 
gitmişti. İslam’ı kabul etmesini çok arzu ettiği 
babasını alıp Resûlüllah’ın huzuruna getirdi. Allah 
Resûlü, yaşlılıktan saçı sakalı ağarmış, gözleri 
görmeyen Ebû Kuhâfe’yi  karşısında görünce her 
zamanki mütevazi, zarif ve hürmetkâr hali ile şöyle 
buyurdu: “Bu ihtiyarı evinde bıraksaydın da biz 
ona gitseydik olmaz mıydı?”1 

Aziz Müminler! 
Hayat, mevsimler gibidir. Baharı, yazı,  

sonbaharı, kışı vardır. Hayatın her dönemi, ayrı 
özelliklere ve güzelliklere sahiptir. Kul olarak iyi işler 
yapmak, ibadet ve taat ile hayata anlam katmak için 
bu dönemlerin her biri birer fırsattır. İnsanı kemâle 
ulaştıran, olgun bir mümin olmanın huzurunu yaşatan 
en kıymetli dönem ise yaşlılıktır. Yaşlılık, bedenin 
yorulduğu ancak ruhun tecrübeyle yoğrulduğu bir 
bilgelik dönemidir.  

Kıymetli Müslümanlar! 
Yaşlılar, Allah’ın dualarına icabet ettiği, ihsan 

ve ikramına mazhar kıldığı kimselerdir. Milli ve 
manevi değerlerimizi, kültürümüzü yarınlara taşıyan, 
geçmişimizle geleceğimizi birbirine bağlayan en 
değerli köprülerimizdir. Onlar, yuvalarımızın 
dayanağı, bereket kaynağıdır. Ağarmış saçları, 
bükülmüş belleri toplumumuz için birer rahmet ve 
mağfiret vesilesidir. Sağlığının ve geçen yıllarının 
kıymetini bilen bir yaşlı, güzel bir insandır. Çünkü 
Sevgili Peygamberimiz, “İnsanların en hayırlısı 
kimdir?” sorusuna cevaben “Ömrü uzun, ameli 
güzel olandır”2 buyurmuştur.  

 
 

Değerli Müminler! 
İnsanoğlu, ailesi ve çevresiyle sürekli irtibat 

hâlinde olmak, beşerî ilişkilerini sürdürmek ister.  
Yaşlılık döneminde bu ihtiyaç ve bağlılık daha da 
artar.  Yaşlıları hayatın coşkusundan uzaklaştırmak, 
toplumdan dışlamak onları mutsuzluğa ve yalnızlığa 
sürükler. Halbuki saygı gören, hali hatırı sorulan, 
fikrine danışılan bir yaşlı, kendisini huzurlu ve 
güvende hisseder. Yalnızlığın ve terk edilmişliğin 
sebep olacağı sıkıntı ve bunalımlardan kurtulur. 

Kıymetli Müminler! 
Hayatta ilgi, sevgi ve desteğimizi en çok hak 

edenlerin başında anne babamız gelir. Resûlüllah 
(s.a.s),  “Rabbin rızası, anne babanın rızasına, 
öfkesi de anne babanın öfkesine bağlıdır”3 
buyurmuştur. Anne babamıza göstereceğimiz şefkat 
ve merhamet, onların huzurlu bir yuvaya en çok 
ihtiyaç duyduğu ihtiyarlık çağında ayrı bir önem  
taşır. Ömürlerinin bu en hassas döneminde onların 
yanı başında olmak, ihtiyaçlarını karşılamak, hayır 
dualarını almak bize Allah’ın rızasını kazandıracak en 
önemli vesilelerdendir.  

Bir evladın, yaşlı anne babasını kimsesiz ve 
sahipsiz bırakması ise büyük bir vefasızlıktır. Nitekim 
Allah Resûlü (s.a.s), yanında annesi ile babasından 
biri yahut her ikisi ihtiyarlayıp da onların 
hoşnutluğunu kazanamadığı için cennete giremeyen 
kişi hakkında “Burnu yerde sürtünsün” buyurarak 
böyle bir kimsenin nasipsizliğine işaret etmiştir.4   

Muhterem Müslümanlar! 
Her yaşlıda kendi hayat serüvenimizi görmek, 

akıl sahibi olmanın bir gereğidir. Bugünün ihtiyarları 
dünün gençleri olduğu gibi, bugünün gençleri de 
yarının ihtiyarları olacaktır. Rabbimiz bu gerçeği 
Kur’ân-ı Kerim’de şöyle dile getirmektedir: “Allah, 
sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün 
ardından bir güç veren, sonra gücün ardından bir 
güçsüzlük ve yaşlılık verendir. O dilediğini yaratır. 
O hakkıyla bilendir, kudret sahibi olandır.”5  

O halde, küçükken bizi hayata hazırlayan 
yaşlılarımıza biz de bugün ihtimam gösterelim. 
Hayatlarını kolaylaştırmak ve tecrübelerinden 
faydalanmak için üzerimize düşen sorumlulukları 
yerine getirelim. Unutmayalım ki, yaşlılarımıza 
hürmet, ömrümüze bereket katacaktır. Hutbemi 
Peygamberimiz (s.a.s)’in şu hadis-i şerifiyle 
bitiriyorum: “Bir genç, ihtiyar bir kimseye 
yaşından dolayı hürmet ederse, Allah da ona 
yaşlılığında kendisine hürmet edecek birisini 
hazırlar.”6  
                                                           
1 İbn Hanbel, VI, 350. 
2 Tirmizî, Zühd, 21. 
3 Tirmizî, Birr, 3. 
4 Müslim, Birr, 10. 
5 Rûm, 30/54. 
6 Tirmizî, Birr, 75. 
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BEREKET MEVSİMİ: ÜÇ AYLAR 

Muhterem Müslümanlar! 

Rahmet ve mağfiret iklimi olan üç ayların 

eşiğindeyiz. Bizleri bu mübarek günlere ulaştıran 

Cenâb-ı Allah’a hamd ü senâlar olsun. Âlemlere rahmet 

olarak gönderilen Sevgili Peygamberimize salât ve 

selam olsun.  

Recep, Şaban ve Ramazan’ı içinde barındıran üç 

aylar, Regâib gecesiyle başlar. Miraç ve Berat gecesiyle 

devam eder. Bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle 

zirveye ulaşır. Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, 

ülfet ve muhabbetimizi artıran Ramazan bayramıyla 

taçlanır. Üç aylar, hasretle yolunu gözlediğimiz, gönül 

hanemize konuk ettiğimiz kutlu misafirimizdir. Allah 

Resûlü (s.a.s), üç ayları karşılarken şöyle dua etmiştir: 

“Allah’ım! Recep ve Şaban aylarını hakkımızda 

mübarek eyle, bizi Ramazan ayına ulaştır.”1 

Kıymetli Müminler! 

Üç aylar, ilâhî rahmetin oluk oluk aktığı, manevi 

huzur ve sükûnun gönüllere indiği kıymetli bir zaman 

dilimidir. Bizler bu mübarek vakitlerde ömrümüzün 

muhasebesini yapar, yaratılış gayemizi yeniden idrak 

ederiz. Kulluk ve ibadete, hayır ve hasenata, iyilik ve 

güzelliklere her zamankinden daha fazla yönelir, gönül 

dünyamızı imar ederiz. Hayatın karmaşası içinde ihmal 

ettiğimiz görev ve sorumluluklarımızı hatırlarız.  

Değerli Müslümanlar! 

Önümüzdeki hafta Perşembe gününü Cuma’ya 

bağlayan gece feyz ve bereketle dolu Regâib gecesidir. 

Regâib, özlenen, rağbet edilen ve değer verilen 

demektir. Regâib gecesi, üç ayların müjdecisi, Kur’an 

ayı Ramazan’ın habercisidir. Bu gece,  akıp giden 

hayatımızda asıl kazancın, Cenâb-ı Hakk’a yönelmek, 

kulluk sözümüzü tutmak olduğunu bize hatırlatır.  

 

Muhterem Müminler! 

Yüce Rabbimiz, hutbemin başında okuduğum 

ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır: “Ey iman 

edenler! Allah’a itaatsizlikten sakının. Herkes yarın 

için ne hazırladığına baksın! Evet,  Allah’a 

itaatsizlikten sakının; şüphesiz Allah yapıp 

ettiklerinizin tamamından haberdardır.”2 Bu ilâhî 

hitaba uygun olarak her mümin, rahmet ve mağfiretle 

dolu üç aylarda daha fazla iyilik yapmaya vesile 

aramalıdır. İyiliğin yolları pek çoktur.  Bazen yolunu 

şaşıran birine yol göstermektir iyilik.  Bazen insanlara 

eziyet veren bir şeyi yoldan kaldırmaktır. Bazen de 

ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak, onlara infakta 

bulunmaktır. İnfak ise sadece parayla yapılan bir iyilik 

değildir. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), “Her iyilik 

sadakadır”3 buyurarak nice infak çeşidine işaret 

etmiştir. Şifa bekleyen bir hastanın derdine derman, 

hastalığına çare olmak da bir infaktır. Dünyevî hiçbir 

karşılık beklemeden, hastalarımıza umut ışığı olmak, 

organ, ilik ve kök hücre bağışında bulunmak ne asil bir 

davranıştır! Şüphesiz dinî ve insanî sorumluluğumuzun 

gereği olan böylesi davranışlar bereket ve mağfiret 

iklimi olan üç aylarda Rabbimizin rızasını bize 

kazandıracak en önemli amellerdendir. Nitekim Cenâb-

ı Hak, Kur’an-ı Kerim’de “Kim bir canı kurtarırsa, 

bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur”4 

buyurur. 

Muhterem Müslümanlar! 

Üç aylar, müminlere açılmış bir fırsat kapısıdır. 

Bu gün ve geceleri Rabbimizin rızasını kazanmak için 

vesile kılalım. Ancak kulluğumuz yalnızca bu gün ve 

gecelerle sınırlı kalmasın. Hayatımız boyunca 

rağbetimiz daima Yüce Mevlâ’ya olsun.  

Bu vesile ile necip milletimizin ve bütün İslam 

âleminin Regâib Kandili’ni tebrik ediyorum. Üç ayların 

rahmet, mağfiret ve bereket ikliminin insanlığın 

hidayetine, barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce 

Rabbimden niyaz ediyorum.  

                                                           
1 Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat, IV, 189; Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259.  
2 Haşr, 59/18. 
3 Buhârî, Edeb, 33. 
4 Mâide, 5/32. 
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﷽ 
َئُةۜ اِْدَفْع بِاّلَ۪تي ِهَي اَْحَسنُ  ّيِ  َوَ� تَْسَتِوي اْلَحَسَنُة َوَ� الّسَ

 .اّلَ۪ذي بَْيَنَك َوبَْيَنُه َعَداَوٌة َكاَّنَُه َولِّيٌ َح۪ميمٌ  َفِاَذا 
ُ َعلَْيِه َوَسّلََم:َو  ِ َصّلَي اّ�َ  قَاَل َرُسوُل اّ�َ

ْثمُ ْلِبّرُ َما اْطَمأَ اَ   ّنَْت إِلَْيِه الّنَْفُس َواْطَمأَّنَ إِلَْيِه اْلَقْلُب، َواْ�ِ

ْدِر َوإِْن أَْفَتاَك الّنَاُس َوأَْفَتْوكَ  َد ِفى الّصَ   .َما َحاَك ِفى الّنَْفِس َوتََرّدَ
İYİLİK PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR 
Muhterem Müslümanlar! 
Peygamber Efendimizin Medine’ye hicret 

etmesinin üzerinden dokuz yıl geçmişti. İslam dini 
dalga dalga yayılıyor, imana susamış gönüller 
Medine’ye akıyordu. Vâbisa isimli bir kişi de 
Müslüman olmak için Medine-i Münevvere'ye 
koşanlar arasındaydı. Kelime-i şehâdet getirip 
İslam’la şereflenen Vâbisa, Resûl-i Ekrem’e iyilik ve 
kötülüğün ne olduğunu sordu. Peygamberimiz 
(s.a.s), üç parmağını birleştirip Vâbisa’nın göğsüne 
dokunarak şöyle cevap verdi: “İyilik, gönlünü 
huzura kavuşturan ve içine sinen şeydir. Kötülük 
ise insanlar sana fetva verseler bile, gönlünü 
huzursuz eden ve içinde kuşku bırakan şeydir.”1 

Kıymetli Müminler! 
Hayat rehberimiz olan Kur’an-ı Kerim’in 

ifadesiyle iyilik; Allah’a, âhiret gününe, meleklere, 
kitaba ve peygamberlere iman etmektir. İmanına 
salih amelleri yoldaş eylemektir. Sevdiği maldan 
yakınlarına, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, 
hasılı bütün ihtiyaç sahiplerine harcamaktır. Namazı 
kılıp zekâtı vermek, verilen söze sadık kalmaktır. 
Darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sabretmek, 
bollukta ve sağlıkta şükretmektir.2 

Değerli Müslümanlar! 
İyilik, insanın bu hayattaki en önemli kazancı, 

en değerli mirasıdır. İyilik, merhametli bir yüreğin 
sesine kulak verip yetime kardeş, yoksula sevinç, 
mülteciye ve muhâcire ensâr olmaktır. Mazluma 
elini, evini, gönlünü açmaktır. Tabiatı korumak, bir 
karıncayı bile incitmemektir. Yaratılan her bir cana 
Yaratıcı’sının hürmetine şefkatle davranmaktır. 
İyilik, ekmeği, duayı, sevgiyi ve kederi paylaşmaktır. 

Aziz Müslümanlar! 
Mümin, Rabbinin rızasını her şeyden üstün 

tutar. İnsanların takdirine ümit bağlamadan, kibir ve 
gurura kapılmadan, gösterişe kaçmadan iyilik 
peşinde koşar. Allah’ın ikramı olan merhamet 
duygusuyla hayra vesile olmanın yollarını arar. 
Cenâb-ı Hakk’ın kendisine emanet olarak verdiği 
nimetleri, yine O’nun rızası uğruna harcar. 

 
Mümin, Allah yolunda sevdiği şeylerden infak 

ettiğinde gerçek anlamda iyiliğe ulaşacağının 
bilincindedir. O, iyiliğe davet ederek ve iyilikleri 
çoğaltarak kötülükle mücadele eder. Cenâb-ı Hakkın 
şu emrini hayat düsturu olarak okur: “İyilikle 
kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü iyilikle önle. O 
zaman göreceksin ki seninle arasında düşmanlık 
bulunan kimse sımsıcak bir dost oluvermiş!”3 

Aziz Müminler! 
Ne hazindir ki bugün kötülük kıtalar 

dolaşmakta, kötülüğe yatırım yapanlar insanlığa 
büyük acılar yaşatmaktadır. İslam coğrafyasının 
mazlum köşelerinde Müslümanlar baskı, şiddet ve 
zulme maruz kalmaktadır. Bilhassa çaresizlik içinde 
kıvranan, hapsedilen, göçe zorlanan kadınların ve 
çocukların hali yüreklerimizi parçalamaktadır. 
Oysaki kadınlar, şefkat kanatlarını üzerimize gererek 
bizlere karşılıksız iyiliği öğreten annelerimizdir. 
Yuvamızda iyiliğin çoğalması, mutluluğun ve 
huzurun kök salması için emek veren eşlerimizdir.  
İki cihanda iyilik duamız olan gözümüzün nuru kız 
evlatlarımızdır. Onları incitmek, merhametten ve 
adaletten mahrum bir dünyaya mahkum etmek, 
mağdur ve mazlum durumuna düşürmek hem dinî 
hem de insanî bir vebaldir. 

Muhterem Müminler! 
Küçük de olsa, her iyilik değerlidir. İnsanın 

eliyle, diliyle, malıyla, ilmiyle, tecrübesiyle 
yapabileceği nice iyilik vardır ki, bir hurma kadar 
bile olsa Allah Teâlâ onu Uhud Dağı kadar büyütüp 
bereketlendirir. Yeter ki insan iyiliğe gönül versin ve 
iyilikten yana olsun! Kötülüklerin, savaşların, 
yoksulluğun, şiddetin karşısında durarak, iyiliği 
yeryüzüne hâkim kılmak için çabalasın. Bu çabayı 
Allah Resûlü (s.a.s), bir hadislerinde şöyle 
anlatmaktadır: “İçinizden biri bir kötülük görürse 
onu eliyle düzeltsin. Buna gücü yetmiyorsa diliyle 
düzeltsin. Buna da gücü yetmiyorsa kalbiyle 
buğzetsin. Bu ise imanın asgarî gereğidir.”4 

Kıymetli Müslümanlar! 
İyiliğin, ıslahın, vicdanın, adaletin ve şefkatin 

izinden gidelim. Kötülüğün, ifsadın, zulmün, fitnenin 
ve şiddetin karşısında duralım. Dünyayı iyilik 
değiştirecek, geleceğimizi iyilik kurtaracaktır. 
Unutmayalım ki, âlemlerin Rabbi olan Allah, 
yeryüzünde iyiliğin çoğalması için çalışanları 
muhakkak destekleyecek, onları asla yalnız ve 
yardımsız bırakmayacaktır.   
                                                           
1 Dârimî, Büyû’, 2. 
2 Bakara, 2/177. 
3 Fussilet, 41/34. 
4 Müslim, Îmân, 78. 
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TARİH : 15.03.2019 

ÇANAKKALE ZAFERİ VE BİRLİK RUHU 
Muhterem Müslümanlar! 
Vatan, insanın huzur ve güven içinde yaşadığı, hür 

olmanın şerefini taşıdığı topraktır. Aynı değerler 
uğruna baş koyanların, aynı ideallerle geleceği inşa 
edenlerin yurdudur. Dinini, milletini, şeref ve izzetini 
korumak için şehadet şerbeti içenlerin, gazi olup 
varlığından geçenlerin emanetidir. Bu emanete sahip 
çıkıp onu savunmanın karşılığı ise özgürlüktür. 

Kıymetli Müminler! 
Allah’ın korunmasını emrettiği mukaddes değerler 

uğruna can vermenin adı olan şehitlik, dinimize göre en 
yüce makamlardan biridir.  Çünkü şehit; din, vatan, 
millet, devlet ve istiklal uğruna anadan, babadan, 
yârdan, evlâttan hâsılı tüm sevdiklerinden ayrılmayı 
göze almış, mukaddesatı uğruna gözünü kırpmadan 
canını feda etmiştir. Bu eşsiz fedakârlığının mükâfatı 
ise Yüce Rabbimizin sonsuz iltifatına ve ikramına 
mazhar olmaktır. Cenâb-ı Hak şehidin ulaşacağı bu 
yüce makamı şöyle haber vermektedir: “Allah yolunda 
öldürülenleri sakın ölü sanma! Bilakis onlar 
diridirler; Allah'ın, lütuf ve kereminden kendilerine 
verdikleri ile sevinçli bir halde Rableri yanında 
rızıklara mazhar olmaktadırlar. Arkalarından 
gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit 
kardeşlerine de hiçbir keder ve korku bulunmadığı 
müjdesinin sevincini duymaktadırlar.”1 Sevgili 
Peygamberimiz (s.a.s) ise şehidin ahiretteki durumunu 
şöyle ifade buyurmuştur: “Cennete giren hiçbir 
kimse, yeryüzündeki her şey kendisinin olsa bile 
dünyaya geri dönmeyi arzu etmez. Sadece şehit, 
gördüğü itibar ve ikram sebebiyle tekrar dünyaya 
dönmeyi ve onlarca kez yeniden şehit olmayı ister.”2  

Değerli Müslümanlar! 
Ecdadımız, Allah’a olan imanları, vatana olan 

sevdaları, cesaretleri ve fedakârlıklarıyla üzerinde 
yaşadığımız bu toprakları asırlarca korumuştur. Tarihin 
hiçbir döneminde inancından ve bağımsızlığından taviz 
vermemiş, zulme asla boyun eğmemiştir. “Ölürsem 
şehit, kalırsam gazi” şuuruyla vatanın her karış toprağı 
için çarpışmış, ne pahasına olursa olsun canından aziz 
bildiği yurduna düşmanları uğratmamıştır. Tarih, vatanı 
ve mukaddesatı uğruna her türlü zorluğa göğüs geren 
şanlı ecdadımızın kahramanlık destanlarıyla doludur. 
İşte imanlı sinelerin Allah aşkıyla şahlandığı bu 
destanlardan biri de Çanakkale Zaferi’dir. 

Kıymetli Müminler! 
Çanakkale Zaferi, kadınıyla erkeğiyle, genciyle 

yaşlısıyla bir milletin omuz omuza vererek üstlendiği 
büyük mücadelenin adıdır. Çanakkale, ismini Sevgili 
Peygamberimizden alan kahraman Mehmetçiğin, 
imanından aldığı güçle bütün dünyaya “Çanakkale 
Geçilmez” diye haykırdığı, tertemiz alnından vurulup 
toprağa düştüğü yerdir. Yüreği sarsılmaz bir imanla 
dolu olanların, kalbi vatan aşkıyla çarpanların yedi 
düvele karşı bütün yokluk ve imkânsızlıklara rağmen 
kazandığı zaferdir Çanakkale.  

Muhterem Müslümanlar! 
Çanakkale Savaşı bize bir kez daha göstermiştir 

ki; Allah’ın rızasını kazanmak, i‘lâ-yi kelimetullahı 
yeryüzüne hâkim kılmak için çarpan yürekler asla 
esaret altına alınamayacaktır. Yurdumuzun üstünde 
tüten en son ocak sönmeden rengini şehidin kanından 
alan al bayrağımız inmeyecektir. Şehadetleri dinin 
temeli olan ezân-ı Muhammedi hiçbir zaman 
dinmeyecektir. Bu uğurda gerekirse nice canlar 
verilecek ancak mabedimizin göğsüne nâmahrem eli 
değmeyecektir. Hakka tapan milletimizin birlik ve 
beraberliğine göz dikenler asla muvaffak 
olamayacaktır. 

Aziz Müminler! 
Bugün bizlere düşen, Çanakkale’de şahlanan o 

muazzam ruhun idrakinde olmaktır. Bizi biz yapan, bizi 
millet yapan değerlerimizin etrafında kenetlenmek, 
onları nesillerimize aktarmaktır. Şehit ve gazilerimizin 
emaneti olan mukaddesatımızı aynı bilinç ve idealle 
yarınlara taşımaktır.  

Unutmayalım ki, millet olarak birlik, beraberlik ve 
kardeşlik şuurunu diri tuttuğumuz, değerlerimize sahip 
çıktığımız müddetçe karşı koyamayacağımız hiçbir 
hain saldırı, kazanamayacağımız hiçbir mücadele, elde 
edemeyeceğimiz hiçbir zafer yoktur. 

Muhterem Müslümanlar! 
Yeni Zelanda’da müminlerin bayramı olan Cuma 

gününü hüzne çeviren, ibadet halindeki Müslüman 
kardeşlerimize düzenlenen menfur saldırı hepimizin 
yüreğini sızlatmıştır. Şu husus iyice bilinmelidir ki, 
dünyanın neresinde olursa olsun, kimden gelirse gelsin, 
hangi gerekçeyle yapılırsa yapılsın, mabetlerimize ve 
Müslümanlara yapılan hiçbir saldırı asla kabul 
edilemez. 

Bu gibi provokatif hadiseler karşısında akl-ı selim 
ile hareket etmek Müslümanların şiarındandır. Bu 
menfur saldırıda şehit olan kardeşlerimize Rabbimden 
rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Cenâb-ı Hak 
her türlü bela ve musibetten ümmet-i Muhammed’i 
muhafaza eylesin. 
1 Âl-i İmran, 3/169-170. 
2 Buhârî, Cihâd, 21. 
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TARİH: 22.03.2019 

﷽ 
ُ َعلَْيِهمْ  ُسوَل َفاُوٰ۬لِٓئَك َمَع اّلَ۪ذيَن اَْنَعَم اّ�ٰ َ َوالّرَ ِمَن  َوَمْن يُِطـِع اّ�ٰ
الِ۪حيَنۚ َوَحُسَن اُوٰ۬لِٓئَك َر۪فيقً�ۜ  َهَدٓاِء َوالّصَ ي۪قيَن َوالّشُ ّد۪ َن َوالّصِ ِب۪يّ  .الّنَ

ُ عَ َو  ِ َصّلَي اّ�َ  لَْيِه َوَسّلََم:قَاَل َرُسوُل اّ�َ

دٍ  ِ َعّزَ َوَجّلَ َوأَْحَسَن اْلَهْدِي َهْدُي ُمَحّمَ  . إِّنَ أَْحَسَن اْلَحِديِث ِكَتاُب اّ�َ
KUR’AN VE SÜNNET BİR BÜTÜNDÜR 
Aziz Müminler! 
Okuduğum âyet-i kerimede Cenâb-ı Hak şöyle 

buyuruyor: “Kim Allah’a ve Peygambere itaat ederse, 
işte onlar, Allah’ın kendilerine nimet verdiği 
peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve iyi kimselerle 
beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır!”1 

Okuduğum hadis-i şerifte ise Resûl-i Ekrem (s.a.s) 
şöyle buyuruyor: “Sözün en güzeli Allah’ın Kitabı’dır. 
Rehberliğin en güzeli ise Muhammed’in 
rehberliğidir.”2  

Muhterem Müslümanlar! 
İnsanoğluna karşı çok merhametli olan Rabbimiz, 

onu dünya hayatında yalnız ve desteksiz bırakmamıştır. 
Kullarına doğru yolu göstermek üzere peygamberler 
göndermiş, hidayet rehberi kitaplar indirmiştir. İlk insan ve 
ilk peygamber Hz. Âdem ile başlayan peygamberlik 
vazifesi hâtemü’l-enbiyâ Muhammed Mustafa (s.a.s) ile 
sona ermiştir. Hz. Âdem ile başlayan ilâhî mesaj, 
Peygamberimize indirilen Kur’an-ı Kerim’le taçlanmıştır.  

Kıymetli Müminler! 
Kur’an-ı Kerim, Allah tarafından bütün insanlığa 

gönderilen son ilâhî hitaptır. Cenâb-ı Hakkın sözü, 
kelâmıdır. Okunması ibadet olan Kitâp’tır. Hak ile bâtılı, 
doğru ile yanlışı, helal ile haramı birbirinden ayıran 
Furkân’dır. Ruha ve bedene şifa, ahlâkî hastalıkları tedavi 
eden devadır. Dünya ve ahiret mutluluğunun yollarını 
gösteren hüdâdır. İnsana yaratılış gayesini hatırlatan 
Zikir’dir.  

Muhterem Müminler! 
Sünnet, Sevgili Peygamberimizin hayat tarzı, sözleri, 

fiilleri ve onaylarıdır. Kur’an, bize imanı ve yalnızca 
Allah’a kul olmayı emretmiş; sünnet, imanın hakikatlerini 
öğretmiştir. Kur’an, bize imanımızın gereği olan ibadetleri 
emretmiş; sünnet, bu ibadetleri nasıl yapacağımızı 
göstermiştir. Kur’an, bize güzel ahlâkı emretmiş; sünnet 
ise erdemli bir hayata model olmuştur.  

Değerli Müslümanlar! 
Peygamber Efendimiz (s.a.s), âlemlerin Rabbinden 

aldığı vahyi insanlara hem tebliğ etmiş hem de 
açıklamıştır. Onun güzide yaşantısı, Allah’ın rızasına 
uygun yaşayan iyi bir Müslüman olmak için önümüzdeki 
en güzel örnektir. Şu geçici dünyada ve kalıcı ahiret 
yurdunda huzura ermek istiyorsak, tek çaremiz 
Peygamberimizin sünnetine uymak, onun gibi yaşamaya, 
onun gibi düşünmeye ve onun gibi davranmaya 
çalışmaktır. Kur’an-ı Kerim’de bu durum şöyle ifade 
edilmiştir: “Andolsun, Allah’ın Resûlünde sizin için; 

Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok 
zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.”3 

Kıymetli Müslümanlar! 
Resûl-i Ekrem Efendimiz, O’na peygamberlik görevi 

veren Rabbimizin kontrolü altında yaşamış, bir insan 
olarak kimi zaman en küçük bir hata işlediğinde bile 
Rabbimiz tarafından hemen uyarılmıştır. Kur’an’ın 
ifadesiyle Peygamberimiz (s.a.s) asla heva ve hevesine 
göre konuşmamış, vahye uymuştur.4 Ashâb-ı kirâm onun 
mübarek sözlerini ve davranışlarını büyük bir dikkatle 
izlemiş ve derin bir hassasiyetle genç kuşaklara aktarmıştır.  

Kur’an ve sünnet ayrılmaz bir bütündür. Dinimizin 
esasını teşkil eden Kur’an’ı, Peygamberimizin sünnetinden 
ayrı düşünmek imkânsızdır. Kur’an ile sünnet arasına 
mesafe koymak, “Kur’an bize yeter” diyerek sünnetin 
dindeki yerini hafife almak, Peygamberimizden bize ulaşan 
sahih bilgi hakkında şüphe uyandırmak, iyi niyetten uzak 
büyük bir vebaldir. Zira Kur’an’a iman eden Müslüman 
toplumların geleneği sünnet ile yoğrulmuş, İslam 
medeniyetinin temelleri Kur’an ve sünnet üzerine 
kurulmuştur. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.s) Veda 
Hutbesi’nde şöyle buyurmuştur: “Size iki şey 
bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece 
yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve 
Peygamberinin sünnetidir”5  

Aziz Müminler! 
O halde Yüce Kitabımız Kur’an’a sımsıkı sarılalım 

ve onun emri üzerine Sevgili Peygamberimizin sünnetine 
uyalım. Dinimizi en doğru şekilde öğrenme ve yaşama 
konusunda Kur’an’ın rehberliğinden ve sünnetin izinden 
ayrılmayalım. Kur’an ve sünneti birbirinden ayırarak din 
istismarına kapı aralayanlara, şöhret ve çıkar devşirmeye 
çalışanlara karşı uyanık olalım. Sünneti bugünlere taşıyan 
hadis külliyatımızın güvenilir olmadığını iddia eden bir 
zihniyete asla itibar etmeyelim. Sahih sünneti 
Peygamberimize ait olmayan sözler ve hurafelerle istismar 
edenlere karşı da uyanık olalım. Allah’ın Kitabı Kur’an’la, 
Peygamberimizin nezih sünnetiyle hayatını şekillendiren 
evlatlar yetiştirmek için gayret sarf edelim. 

Aziz Müslümanlar! 
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı 

öncülüğünde cami inşaatlarımız devam etmektedir. Âli 
cenap milletimizin destekleriyle inşa edilen camilerimizde 
ezan-ı Muhammedi gök kubbede yankılanmakta, müminler 
omuz omuza saf tutarak birlik ve beraberliklerini 
kuvvetlendirmekte, inanmış gönüller ilim ve irfanla 
buluşmaktadır. Cuma namazından sonra yurt içinde 
özellikle üniversitelerimizde ve yurt dışında muhtelif 
ülkelerde yapımı devam eden camilerimiz için 
yardımlarınıza müracaat edilecektir. Bu vesileyle 
geçmişten günümüze camilerimizin inşa ve ihyasına katkı 
sunan siz aziz cemaatimize teşekkür ediyor, yapacağınız 
yardımların dergâh-ı İlâhî’de kabul olmasını Rabbimizden 
niyaz ediyorum.  
                                                           
1 Nisâ, 4/69.  
2 Nesâî, Îdeyn, 22. 
3 Ahzâb, 33/21. 
4 Necm, 53/3-4. 
5 Muvatta’, Kader, 3. 
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﷽ 
ى اْلَمْسِجِد لَْيً� ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم اِلَ  اَن اّلَـِذي اَْسَرى بَِعْبِدهِ ُسْبحَ 

ِميُع اْلَبصِ  ٰايَاتَِناي بَاَرْكَنا َحْولَُه لُِنِريَُه ِمْن اْ�َْقَصا اّلَذِ   .يرُ اِّنَُه ُهَو الّسَ
 ِ ُ َعلَ   َصّلَىَوقَاَل َرُسوُل ّ�َ  ْيِه َوَسّلََم:اّ�َ

َ�ةِ  ُة َعْيِنى فِي الّصَ  .َوُجِعلَْت قُّرَ
MİRAÇ GECESİ 
Muhterem Müslümanlar! 
Tarihin her döneminde olduğu gibi Mekkeli 

müşrikler de İslam davetini engellemek için işkence 
ve eziyette sınır tanımamış, Müslümanlara karşı 
sosyal ve ekonomik boykot uygulamıştı. Tam boykot 
sona ermişti ki, bu sefer de Peygamber Efendimiz 
(s.a.s), kendisini daima himaye eden amcası Ebu 
Talib’i ve en sıkıntılı zamanlarında destekçisi olan 
sevgili eşi Hz. Hatice annemizi kaybetti. 
Peygamberimizin himayesiz kaldığını düşünen 
müşrikler, O’na reva gördükleri eza ve cefayı daha da 
artırdı. Bir çıkış yolu arayan Allah Resûlü (s.a.s) 
İslam’ı tebliğ etmek için Taif’e gitti. Ancak orada da 
hakaretlere maruz kaldı. Hatta taşlandı ve mübarek 
ayakları kan revan içinde kaldı. İşte teselliye en çok 
muhtaç olduğu böyle bir zamanda Cenâb-ı Hak, 
Habibi’ni himaye ederek O’na İsrâ ve Miraç 
mucizesini lütfetti.  

Kıymetli Müminler! 
Hutbemin başında okuduğum âyet-i kerimede 

Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Bir gece, 
kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim 
diye kulunu Mescid-i Harâm’dan, çevresini 
mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren 
Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. Hiç 
şüphesiz o, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”1 

İsrâ, Sevgili Peygamberimizin bir gece, 
Mekke’deki Mescid-i Harâm’dan Kudüs’teki Mescid-
i Aksâ’ya yolculuğudur. Miraç ise Mescid-i Aksâ’dan 
en yüce makama kabulünün adıdır.  

Değerli Müslümanlar! 
Allah Resûlü (s.a.s), Miraç’tan ümmetine üç 

büyük hediyeyle dönmüştür.2 Bu hediyelerin birincisi 
Peygamberimizin “Gözümün nuru”3 dediği beş vakit 
namazdır. Namaz, Allah’la kul arasındaki güçlü iman 
bağının tezahürüdür. Namaz, yönünü kıbleye dönen, 
alnını secdeye koyan müminin manevi yükselişidir. 
Namaz sadece şekilden ibaret değildir. Aksine namaz, 
bedenen olduğu kadar zihnen ve kalben de insanı 
kuşatan bir ibadettir. Namaz kılan insan aynı zamanda 
güzel ahlaklı, dürüst, mütevazı, merhametli, adil 
olması beklenen insandır. İşte bu yüzden âyet-i 
kerimede “Muhakkak ki, namaz, hayâsızlıktan ve 
kötülükten alıkoyar”4  buyurulmuştur.  

Mirac’ın bir diğer hediyesi “Âmenerresûlü” 
olarak bildiğimiz ve her gün yatsı namazından sonra 
okuduğumuz Bakara Sûresi’nin son iki âyetidir. Bu 
âyet-i kerimeler bize iman esaslarını, kulluk şuurunu 
ve sorumluluk bilincini hatırlatır. Dünyada yapıp 
ettiğimiz her şeyin bir hesabı olduğunu bildirir. 
Rabbimize içtenlikle nasıl dua ve yakarışta 
bulunacağımızı öğretir. 

Mirac’ın son hediyesi ise ümmet-i 
Muhammed’den Allah’a ortak koşmayanların 
günahlarının bağışlanacağı ve sonunda cennete 
girecekleri müjdesidir. 

Muhterem Müslümanlar! 
Miracın yüreğimizde kanayan emaneti ise Kudüs 

ve Mescid-i Aksâ’dır. Asırlar boyunca Müslümanların 
idaresi altında “barış ve selamet yurdu” olarak anılan 
Kudüs, bugün işgalin, zulmün, şiddetin ve acının 
toprağı haline getirilmiştir. İbadet özgürlüğünü hiçe 
sayanlar, mabet dokunulmazlığını ihlal edenler, bir 
yandan müminlerin Mescid-i Aksâ’da ibadet etmesine 
engel olmakta, diğer yandan bir cuma vakti Yeni 
Zelanda’da camide ibadet eden masum Müslümanları 
hunharca katletmektedir. 

Unutulmamalıdır ki hiçbir zorbalık, 
Müslümanların Kudüs’te, Mescid-i Aksâ’da, bütün 
yeryüzü camilerinde birlik ve huzur içinde ibadet 
etmelerine engel olamayacaktır. Huzura, barışa ve 
umuda kasteden zalimler kendi yaktıkları ateşin 
kurbanı olacaklardır. Nitekim Cenâb-ı Hak, Kur’an-ı 
Kerim’de şöyle buyurmaktadır: “Allah’ın 
mescidlerinde O’nun adının anılmasına engel olan 
ve onların harap olması için çalışandan daha zalim 
kim olabilir? Aslında bunların oralara ancak korka 
korka girmeleri gerekir. Böyleleri için dünyada 
rezillik, âhirette de büyük bir azap vardır.”5  

Aziz Müminler! 
Miraç gecesi zihinlerimizde berraklığa, 

kalplerimizde ferahlığa, hayatımızda huzura vesile 
olsun. Allah’tan gelen namaz davetine yürekten icabet 
edip omuz omuza kıyama duralım. Miracın bereketiyle 
secdeye varalım. İmanın onurunu, kul olmanın 
sorumluluğunu bir kez daha hatırlayalım. Kudüs ve 
Mescid-i Aksâ’nın özgür olduğu Miraç gecelerine 
kavuşmak için umudumuzu ve duamızı eksik 
etmeyelim. 

Önümüzdeki Salı gününü Çarşamba’ya bağlayan 
gece idrak edeceğimiz Miraç Gecesi’nin İslam 
âleminin birlik ve beraberliğine, yükselmesine ve 
yücelmesine vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz 
ediyorum.  
                                                 
1 İsrâ, 17/1. 
2 Müslim, Îmân, 279. 
3 Nesâî, Işratü’n-nisâ’, 1. 
4 Ankebût, 29/45. 
5 Bakara, 2/114. 
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َ َوَ� تُْشِرُكوا بِ۪ه َشْئـًا َوبِاْلَوالَِدْيِن اِْحَسانًا َوِبِذي اْلُقْرٰبى  َواْعُبُدوا اّ�ٰ
اِحِب  َواْلَيَتاٰمى َواْلَمَسا۪كيِن َواْلَجاِر ِذي اْلُقْرٰبى َواْلَجاِر اْلُجُنِب َوالّصَ

۪بيلِۙ َوَما َملََكْت  َ َ� يُِحّبُ َمْن َكاَن  بِاْلَجْنِب َواْبِن الّسَ اَْيَمانُُكْمۜ اِّنَ اّ�ٰ
  .ُمْخَتاً� َفُخوراًۙ 

ُ َعلَْيِه َوَسّلََم:َو  ِ َصّلَي اّ�َ  قَاَل َرُسوُل اّ�َ
ِ َخْيُرُهْم لَِجاِرهِ   .َخْيُر اْلِجيَراِن ِعْنَد اّ�َ

MÜSLÜMAN HAYIRLI BİR KOMŞUDUR 
Muhterem Müslümanlar! 
Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz 

şöyle buyuruyor: “Allah’a kulluk edin ve O’na 
hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, 
akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, 
uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, 
ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Allah 
kendini beğenen ve böbürlenip duran kimseyi 
asla sevmez.”1  

Okuduğum hadis-i şerifte ise Resûl-i Ekrem 
(s.a.s) şöyle buyuruyor: “Allah katında komşuların 
en hayırlısı, komşusuna en güzel davranandır.”2 

Aziz Müminler! 
Komşuluk, sosyal hayatımızın ayrılmaz bir 

parçasıdır. Komşularımız, her gün karşılaştığımız, 
huzur ve güven veren selamına alıştığımız, ihtiyaç 
duyduğumuzda yanı başımızda bulduğumuz 
insanlardır. Köyümüzün, mahallemizin, ilçemizin, 
şehrimizin ve ülkemizin de komşuları vardır. Her 
türlü komşuluk ilişkisinde esas olan ise, hakkaniyet, 
nezaket, saygı ve merhamettir. Ahlakî erdemlere 
sahip, insanî değerlere saygılı, komşusunun şeref ve 
haysiyetini koruyan bir komşu, dünya hayatının en 
büyük nimetlerinden birisidir.  

Kıymetli Müslümanlar! 
Komşuların birbiri üzerinde öyle çok hakkı 

vardır ki, Sevgili Peygamberimiz “Cebrâil, bana 
komşu hakkından o kadar çok bahsetti ki, 
neredeyse komşuyu komşuya mirasçı yapacak 
zannettim”3 buyurur. Komşuya iyilik yapmak ve 
güzel davranmak, Peygamberimizin ifadesiyle, 
mümin olmanın gereğidir.4  

Mümin, imanından aldığı olgunlukla, 
komşusunu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Maddi ya 
da manevi her türlü ihtiyacında komşusuna destek 
olur. Öyle ki, mümin bir kadın, yemek yaparken bile 
çorbanın suyunu biraz fazla koyarak komşusunu 
gözetmenin Peygamber tavsiyesi olduğunu bilir. Acı 

tatlı gününü paylaşmak, hastalandığında ziyaret edip, 
öldüğünde cenazesinde bulunmak, aile fertlerine 
sahip çıkmak her müminin komşuluk vazifesidir.    

Değerli Müminler! 
Ne hazin bir durumdur ki, günümüzde aynı 

apartmanın çatısı altında yaşayan, akşam olunca aynı 
duvara sırtını yaslayan nice komşu, birbirini 
tanımamaktadır. Komşular birbirlerinden bir selamı 
bile esirgemekte, yaşanan acılar günlerce sonra 
duyulmakta, sevinçler dört duvar arasında 
kalmaktadır. Günümüz insanı, dünya telaşı içinde 
koşarken ruhunu ve gönlünü ihmal etmekte, 
dertlerine derman olabilecek komşuluk ilişkilerini 
gözden kaçırmaktadır. Komşuluğun zayıflamasıyla 
birlikte, maalesef birbirimizi tanıma, anlama, hoş 
görme, affetme gibi güzel vasıflarımız da 
kaybolmaktadır. 

Aziz Müminler! 
Geliniz bu Cuma vakti, müminler olarak 

komşuluk ahlakına ve hukukuna ne derece riayet 
ettiğimizin muhasebesini yapalım. Komşularımıza 
sıcak ve samimi bir selam verip, çocukların hatırını 
sormayı, gençlere güler yüz göstermeyi ihmal 
etmeyelim. Komşularımızın kederine ve sevincine 
ortak olalım. “Komşusunun, şerrinden emin 
olmadığı kimse cennete giremez”5 buyuran 
Peygamber Efendimizin ne kadar ciddi bir uyarıda 
bulunduğuna dikkat kesilelim. Elimizden ve 
dilimizden komşularımızın zarar görmemesi için 
azami derecede hassasiyet gösterelim. 
Peygamberimizin “Komşusu açken tok yatan 
kimse hakkıyla iman etmiş sayılmaz”6 hadisini 
mihenk kabul edelim. En son hangi komşumuzu 
ziyaret ettik ya da hangi komşumuzu evimizde 
ağırladık? Kendimize soralım. 

Aziz Müslümanlar! 
Komşularla iyi ilişkiler kurmak, tıpkı ibadet 

etmek gibi, imanımızın gereğidir. Komşuluk 
ilişkilerimizde sevgi, saygı, yardımlaşma ve 
dayanışma duygusunu hâkim kılmak, ahlakımızın 
gereğidir.  

Kendimiz için iyilik adına ne istiyorsak 
komşumuz için de onu isteyelim. Kendimize 
yapılmasını arzu etmediğimiz kötülükten 
komşumuzu da muhafaza edelim. Bedenlerimizle 
birlikte kalplerimiz de komşu olsun. 
                                                           
1 Nisâ, 4/36.  
2 Dârimî, Siyer, 3; Tirmizî, Birr, 28. 
3 Tirmizî, Birr, 28. 
4 İbn Mâce, Zühd, 24; Tirmizî, Zühd, 2. 
5 Müslim, Îmân, 73. 
6 Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, X, 7. 
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﷽ 
َُه َحٰيوًة  َمْن َعِمَل َصالِحًا ِمْن َذَكٍر اَْو اُْنٰثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفلَُنْحِيَين 

َُهْم اَْجَرُهْم بِاَْحَسِن َما َكانُوا يَْعَملُونَ  َبًةًۚ َولََنْجِزيَن  ِ  .َطي 
ُ َعلَْيِه َوَسل ََم:َو  َ ِ َصل َي اّلل  َ  قَاَل َرُسوُل اّلل 
ُ َوأَْوَضُعَها يَماْلِ اَ  َ َ اّلل  ُن بِْضٌع َوَسْبُعوَن ُشْعَبًة أَْفَضلَُها الَ إِلََه إاِل 

 َ َِريِق َواْلَحَياُء ُشْعَبٌة ِمَن اْلِ إَِماَطُة اْل  .يَمانِ َذى َعِن الط 
İMANIN HAYATIMIZDAKİ YANSIMALARI 

Muhterem Müslümanlar! 

İman,  Allah’ın varlığına ve birliğine, 

meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret 

gününe, kaza ve kaderin Allah’tan olduğuna 

yürekten inanmaktır. Rahmet Peygamberinin 

insanlığa tebliğ ettiği tüm hakikatleri kalp ile 

tasdik, dil ile ikrar etmektir.  

Aziz Müminler! 

Hz. Âdem’in dünyasında iman, cennetini 

yitirse de onu yeniden kazanabilmek için 

umudunu kaybetmemek, mücadeleden 

vazgeçmemektir. İstikamet yürüyüşünde ayaklar 

kaysa da, yolun sonuna varabilmek için yeniden 

ayağa kalkma azmidir. İman, Hz. Nûh’un 

atölyesinde kurtuluş gemisi inşa etmektir. Zira 

sadece Rabbine güvenerek iman gemisine binen 

mümin, selamet yurduna demir atacak ve ebedi 

kurtuluşa erecektir. 

İman, Hz. Eyyûb’un çilehanesinde 

dermandır. Hz. Dâvûd’un mahkemesinde adalettir. 

Hz. Süleyman’ın mülkünde ilim ve hikmettir. 

Bazen darlıkla bazen de varlıkla imtihan edilen 

kul, bu imtihanları başarıyla geçebilecek 

kabiliyete sahip olduğunu unutmamalıdır. Çünkü 

Allah, kişiyi ancak gücünün yettiğiyle yükümlü 

kılar. Her zorluğun yanında mutlaka bir kolaylık 

ihsan eder.  

Kıymetli Müminler! 

İman, Hz. Yûsuf’un iffet ve edebinde, Hz. 

Yakub’un sabır ve duasında gizlidir. İman, canıyla 

imtihan olan evlat Hz. İsmâil’in, cananıyla 

imtihan olan baba Hz. İbrâhim’in teslimiyetlerinin 

kaynağıdır. Muhammed Mustafa (s.a.s) gibi, sağ 

eline güneş, sol eline ay verilse dahi asla taviz 

verilmeyen ve vazgeçilmeyen büyük bir davadır 

iman.  

 

 

 

Değerli Müslümanlar! 

İman, kuru bir söz ve hayata yansımayan bir 

duygu değildir. İman, gönülde başlayıp bütün 

bedene yayılan ve fiiliyata dökülen eşsiz bir 

güçtür. Hayatın bütün yönleriyle iman arasında 

sıkı bir bağ vardır. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), 

bir hadis-i şeriflerinde bu gerçeğe şöyle işaret 

etmektedir: “İmanın yetmiş küsur şubesi vardır. 

Bunların en üstünü  ُ َ َ اّلل   Allah’tan başka‘ الَ إِلََه إاِل 

ilâh yoktur’ sözüdür. En alt derecesi ise 

yoldaki eziyet veren şeyleri kaldırmaktır. Hayâ 

da imanın bir şubesidir.”1  

Muhterem Müminler! 

İman, kişinin özüne yansır. Hayatına anlam 

katar. Ona bir istikamet çizer. Kendisiyle, 

ailesiyle, toplumla ve bütün varlık âlemiyle iyi 

ilişkiler kurmasını sağlar. Yaratılış gayesine 

uygun bir yaşama bilinci aşılar.  

İman, kişinin söz ve davranışlarına yansır. 

Mümin, dilinden ve elinden herkesin güvende 

olduğu güzel ahlaklı kişidir. Konuştuğunda 

doğruyu söyler. Halis niyetli, mütevazı, dürüst ve 

merhametlidir. Ancak bu şekilde sırât-ı 

müstakîme yani dosdoğru yola ulaşacağını bilir.  

İman, müminin yüzüne yansır. Tebessümü 

sadaka bilen mümin, etrafına sevgi ve şefkat 

nazarıyla bakar. İman, müminin geçimine 

yansıyınca bereket, yuvasına yansıyınca mutluluk, 

bütünüyle hayatına yansıyınca da kurtuluş olur. 

Aziz Müslümanlar! 

Gönülden iman etmek ve bu imanın 

gereklerini yerine getirerek yaşamak hem mümin 

olmanın hem de ahirette mükâfata nail olmanın 

tek yoludur. O halde, dünyayı selamet, ahireti de 

cennet yurduna dönüştürecek muhteşem bir imkan 

olan imanımızı salih amel ve güzel ahlakla 

süsleyelim. İnandığımız değerleri yaşamaya ve 

yaşatmaya gayret edelim.  

Hutbemi, Yüce Rabbimizin iman edip, 

imanına uygun davranışlarda bulunanlara vaat 

ettiği şu müjdeyle bitiriyorum: “Erkek ya da 

kadın, kim mümin olarak salih amel işlerse, 

elbette ona hoş bir hayat yaşatacağız ve onların 

mükâfatlarını yaptıklarına karşılık olarak en 

güzeliyle vereceğiz.”2 
                                                           
1 Nesâî, Îmân, 16. 
2 Nahl, 16/97. 
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﷽ 
َجٓاَءَك اّلَ۪ذيَن يُْؤِمُنوَن بِٰايَاتَِنا َفُقْل َسَ�ٌم َعلَْيُكْم  َواَِذا

ْحَمةَۙ اَّنَُه َمْن َعِمَل ِمْنُكْم  َكَتَب َرّبُُكْم َعٰلى نَْفِسِه الّرَ
 .ُسٓوًءا بَِجَهالَةٍ ثُّمَ تَاَب ِمْن بَْعِد۪ه َواَْصلََح َفاَّنَُه َغُفوٌر َر۪حيمٌ 

ُ َعلَْيِه َوَسّلََم:     ِ َصّلَي اّ�َ  َوقَاَل َرُسوُل اّ�َ

إَِذا َكانَْت لَْيلَُة الّنِْصِف ِمْن َشْعَباَن َفُقوُموا لَْيلََها 
 ...َوُصوُموا يَْوَمَها

BERÂT GECESİ 
Muhterem Müslümanlar! 
Yüce Allah’ın kullarına lütfettiği en büyük 

nimetlerden biri zamandır. Zaman, insanın hayat 
hikayesini bütünüyle kuşatan bir imkân ve fırsat 
alanıdır. Bu sebeple, her ânı kıymetli ve 
değerlendirilmeye layık eşsiz bir sermayedir. 
Vaktinin kıymetini bilip onu boşa harcamayanlar, 
hayatının her safhasında Allah’ın rızasını gözetip 
Resûlüllah’ın rehberliğine tabi olanlar, Rabbimizin 
ikramına mazhar olacaktır. Zamanı boşa geçirmek 
ise bir insan için en büyük ziyan, en büyük 
hüsrandır.   

Aziz Müminler! 
Yılın hangi ayı, hangi günü ve hangi saati 

olursa olsun kulluk bilinciyle geçirilen her ânımız 
değerlidir. Fakat bazı vakitler vardır ki ilâhi lütuf 
zamanları olarak bahşedilmiş, duaların kabulüne 
ve günahların affına vesile kılınmıştır. Bu zaman 
dilimleri Allah’ın insanlara olan sonsuz rahmetinin 
bir eseridir. İşte böylesine kıymetli zamanlardan 
biri de bu akşam idrak edeceğimiz Berât gecesidir. 

Değerli Müslümanlar! 
Üç aylar, bizi hem ruhen hem bedenen 

Ramazan’a hazırlamaktadır. Bu ayların başı olan 
Recep ayı, Regâib ve Miraç geceleriyle 
bereketlenir. Ortası olan Şâban ayı ise Berât 
gecesiyle af ve mağfirete açılır.  Allah Resûlü 
(s.a.s) Berât gecesinde yapılacak ibadetin, dua ve 
niyazın affedilmemize vesile olacağını bizlere 
şöyle müjdelemiştir: “Şâban ayının on beşinci 
gününü oruçlu geçirin. Gecesinde ise ibadete 
kalkın. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teala 
en yakın semaya tecelli ederek fecir doğuncaya 

kadar: ‘Bağışlanma dileyen yok mu, onu 
bağışlayayım! Rızık isteyen yok mu, ona rızık 
vereyim! Musibete uğrayan yok mu, ona afiyet 
vereyim...’ buyurur.”1 

Kıymetli Müminler! 
Berât gecesi, kalbimizin en derin yerinden 

Rahmân’a doğru bir yol açma vaktidir. Berât 
gecesi, tövbe etmenin, Rabbimize yönelip rahmet 
ve mağfiret dilemenin tam vaktidir.  

Bu mübarek geceyi değerlendirmenin en 
temel şartı; hayatın karmaşasından biraz olsun 
kendimizi kurtarıp kulluğumuzu sorgulamaktır. 
Ne ile meşgulüm, hangi uğurda yaşıyorum, 
niyetlerim ve amellerim beni nereye götürüyor 
diye kendimize sormaktır. İç dünyamıza dönmek, 
geçmişimizin muhasebesini yapmak, tefekkür 
etmektir. Rabbimize itaatkâr bir kul ve iyi bir 
insan olmaya söz vermektir. Nefsimizin 
esaretinden kurtulmak, hata ve günahlarımızdan 
pişmanlık duymaktır. İşte o zaman bu gece bizim 
için gerçek manada bir fırsata dönüşecek ve 
kurtuluş beratımız olacaktır. Nitekim Kur’an-ı 
Kerim’de Cenâb-ı Hak Peygamberimize hitaben 
şöyle buyurmaktadır: “Ayetlerimize inananlar 
sana geldiğinde onlara de ki: ‘Selam size! 
Rabbiniz merhamet etmeyi bir lütuf olarak 
kendine yazdı. Gerçek şu ki, sizden kim 
bilmeyerek bir kötülük yapar da ardından 
tövbe edip kendisini düzeltirse, bilsin ki Allah 
çok bağışlayan, çok merhamet edendir.’”2 

Muhterem Müminler!  
Ebedi hayatta kurtuluş beratını alabilmek 

için bu gecenin feyzinden ve bereketinden 
istifade edelim. Her nefes alıp verişimizde 
Allah’ın rızasını gözetelim. Ömrümüzü Kur’an 
ve sünnet ölçüsüne göre şekillendirelim. 
Unutmayalım ki, kulluk şuuruyla geçirilmeyen 
her ânımız bize zarar ve ziyan olarak geri 
dönecektir. 

Bu vesileyle Berât gecenizi tebrik 
ediyorum. Bu mübarek gecenin aziz milletimize, 
İslam âlemine ve bütün insanlığa hayırlar 
getirmesini  Cenâb-ı Hak’tan niyaz ediyorum. 
                                                           
1 İbn Mâce, İkâmet, 191. 
2  En’âm 6/54. 
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TARİH: 26.04.2019 

﷽ 
اَُهْم يَْقِسُموَن َرْحَمَت َرّبَِكۜ نَْحُن قََسْمَنا بَْيَنُهْم َم۪عيَشَتُهْم ِفي 
ْنَيا َوَرَفْعَنا بَْعَضُهْم َفْوَق بَْعٍض َدَرَجاٍت لَِيّتَِخَذ بَْعُضُهْم  اْلَحٰيوِة الّدُ

ا يَْجَمعُ  ۜ َوَرْحَمُت َرّبَِك َخْيٌر ِمّمَ  .  ونَ بَْعضًا ُسْخِرياًّ
ُ َعلَْيِه َوَسّلََم:َو  ِ َصّلَي اّ�َ  قَاَل َرُسوُل اّ�َ

ثَ�َثٌَة أَنَا َخْصُمُهْم يَْوَم اْلِقَياَمةِ َرُجٌل أَْعَطى ِبى ثُّمَ َغَدَر ، َوَرُجٌل 
ا َفأََكَل ثََمَنُه ، َوَرُجٌل اْسَتأَْجَر أَِجيًرا َفاْسَتْوَفى ِمْنُه َولَْم  بَاَع ُحرًّ

 . أَْجَرهُ يُْعِطِه 
TİCARET HAYATININ BEREKETİ: İŞ AHLAKI 

Muhterem Müslümanlar! 
İnsanoğlu, kendisinin ve bakmakla yükümlü 

olduğu kişilerin nafakasını temin etmek için rızkını 
arar. Bu gayeyle her bir insan, Yüce Rabbimizin 
koyduğu sünnetullâha uygun olarak farklı işler yapar. 
Kimi işçi, kimi işveren, kimi memur, kimi de amir 
olarak çalışır. Dünya hayatındaki bu zorunlu görev 
paylaşımında nice hikmetler vardır. Nitekim Yüce 
Allah, “Rabbinin rahmetini onlar mı 
bölüştürüyorlar? Dünya hayatında onların 
geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. 
Birbirlerine iş gördürmeleri için kimini ötekine 
derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların 
biriktirdikleri şeylerden daha hayırlıdır”1 
buyurmaktadır.  

Aziz Müminler! 
Maddî durumu, makam ve vazifesi ne olursa 

olsun, insanlar bir tarağın dişleri gibi eşittir. Kul olarak 
hiç kimsenin diğerinden bir ayrıcalığı veya üstünlüğü 
yoktur. İş hayatındaki ast-üst ilişkisi Cenâb-ı Hakkın 
katında insana özel bir konum kazandırmaz. Allah’ın 
huzurunda insanı değerli kılan ancak imanı, ibadeti, 
ahlakı ve takvasıdır. Peygamberimiz (s.a.s) bir hadis-i 
şeriflerinde bizleri şöyle uyarmaktadır: “Allah sizin 
suretlerinize ve mallarınıza bakmaz, ancak 
kalplerinize ve amellerinize bakar.”2  

Kıymetli Müslümanlar! 
Bir kimseye iş temin etmek, rızkını helal yoldan 

kazanmasına ve ailesini geçindirmesine yardımcı 
olmak büyük iyiliktir. Ancak bu aynı zamanda 
karşılıklı hak ve sorumlulukları da beraberinde getirir. 
Bu sorumluluklara riayet edilip karşılıklı haklar 
gözetildiğinde hem Allah’ın rızası kazanılacak hem de 
toplum barış ve refah içinde yaşayacaktır.  

Resûlullah (s.a.s), işçi ile işveren, amir ile 
memur arasındaki bağı “kardeşlik ilişkisi” olarak 
vasıflandırmıştır. Kardeşler arasındaki ilişkide ise 
sevgi ve saygı, şefkat ve merhamet, dayanışma ve 
yardımlaşma esastır.  

Allah Resûlü’nün uyarılarını dikkate alan bir 
işveren, işçisinin haklarını gözetir. Ona huzurlu bir iş 
ortamı sağlar. İbadet ve dinlenme gibi ihtiyaçları için 
gerekli imkânları sunar. Hak ettiği ücreti vaktinde 
öder. Takatinin üzerinde işler yükleyerek onu 
yıpratmaz. Sağlığını ve hayatını tehlikeye atmaz. İş 
güvenliğine yönelik bütün tedbirleri alır. İşçisini 
emanet olarak görür ve onun hakkında Allah’a karşı 
sorumlu olduğunu bilerek hareket eder. İşçisiyle 
kardeşçe, insaflı, sıcak ve samimi bir ilişki kurar. 
Sosyal haklardan mahrum, mağdur ve kayıtsız işçi 
çalıştırmaz. 

Muhterem Müminler! 
İş hayatının işçiye de yüklediği sorumluluklar 

vardır. Mümin, Peygamberimizin tavsiyesine uygun 
olarak işini sağlam yapar. Çalıştığı mekânı, eşya ve 
malzemeleri kendi malı gibi korur. İşyerinin 
imkânlarını şahsi ihtiyaçları için kullanmaz. Verimli 
ve kaliteli bir iş çıkarmadığında bunun haksız kazanç 
elde etmesine sebep olacağını bilir. 

Kamu görevi yürüten kimse de bu hizmeti 
milletimizin bir emaneti olarak görmelidir. Her hayırlı 
işin sevabı olduğu gibi, her ihmal ve hatanın da kul ve 
kamu hakkı doğuracağını asla unutmamalıdır. 

Aziz Müslümanlar! 
Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle 

buyurmaktadır: “Andolsun, insanı biz yarattık ve 
nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü 
biz ona şah damarından daha yakınız. Üstelik biri 
insanın sağ tarafında, biri sol tarafında oturmuş iki 
melek de onun yaptıklarını yazmaktadır.”3 

Rabbimizin bu uyarısı gereği, hayatımızın her 
alanında olduğu gibi, iş dünyamızda da kulluk 
bilincine ihtiyacımız vardır. Hepimiz helalinden üretip 
helal yoldan kazanmaya gayret edelim. Sanat ve 
zanaat erbabı olarak çırağımıza, kalfamıza, ustamıza 
sadece meslek öğretmekle kalmayalım. Aynı zamanda 
erdemi, dürüstlüğü, sadakati, alın terinin ve helal 
kazancın değerini de öğretelim. Tevazu ve güzel ahlak 
aşılayalım. Böylece İslâm kardeşliğini ve nebevî 
hikmete dayalı iş ahlakını nesillerimize aktarmış 
olalım. 

Hutbemi bir kutsî hadis ile bitiriyorum: “Yüce 
Allah şöyle buyurur: ‘Kıyamet gününde karşısına 
bir hasım olarak dikileceğim üç çeşit insan vardır: 
Bunların birincisi, benim ismimi kullanarak söz 
verip sözünde durmayan kimse, diğeri hür bir 
insanı köle diye satıp parasını yiyen kimse, 
üçüncüsü ise bir işçiyi istihdam edip ondan verim 
aldığı halde ücretini vermeyen kimsedir.’”4 
                                                           
1 Zuhruf, 43/32.  
2 Müslim, Birr, 34. 
3 Kâf, 50/16-17. 
4 Buhârî, İcâre, 10. 
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TARİH: 03.05.2019 

﷽ 
َناٍت ِمَن  ِ َاِس َوبَي  َشْهُر َرَمَضاَن ال َ۪ذ۪ٓي اُْنِزَل ۪فيِه اْلُقْرٰاُن ُهًدى لِلن 

ْهَر َفْلَيُصْمهُ  َ  …اْلُهٰدى َواْلُفْرقَاِنِۚ َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الش 
ُ َعلَْيِه َوَسل ََم:َو  َ ِ َصل َي اّلل  َ  قَاَل َرُسوُل اّلل 

َم ِمْن َذْنِبهِ َمْن َصاَم َرَمضَ  َ  .اَن إِيَمانًا َواْحِتَسابًا ُغِفَر لَُه َما تََقد 

HOŞ GELDİN YA ŞEHR-İ RAMAZAN 

Muhterem Müslümanlar! 

Önümüzdeki Pazar günü yatsı namazını 

müteakip kılacağımız teravih namazıyla on bir ayın 

sultanı Ramazan ayına kavuşmuş olacağız. Aynı 

gece sahura kalkarak oruca niyetlenecek, bereket ve 

mağfiret mevsimine gireceğiz inşallah. 

Bizleri bu aya ulaştıran Rabbimize sonsuz 

hamd ü senalar olsun. Ümmeti olmakla şerefyap 

olduğumuz Habib-i Huda Muhammed Mustafa 

(s.a.s)’e salat ve selam olsun.  

Aziz Müminler! 

Ramazan ayı, bir yıl boyunca hasretle yolunu 

beklediğimiz rahmet ayıdır. İmanın, ibadetin, güzel 

ahlâkın, ümmet bilincinin ve İslam kardeşliğinin 

pekiştiği müstesna bir zamandır. Müminin bir 

yandan Rabbiyle olan bağını, diğer yandan 

kardeşleriyle olan ilişkilerini gözden geçirdiği bir 

nefis muhasebesi dönemidir. İşte böyle mübarek bir 

aya kavuşmanın verdiği huzurla Peygamber 

Efendimiz (s.a.s) ashabına şöyle seslenmiştir: 

“Ramazan ayı size bereketiyle geldi, Allah bu 

ayda sizi zengin kılar, bundan dolayı size rahmet 

indirir, hataları yok eder, bu ayda duaları kabul 

eder. Allah Teâlâ sizin ibadet ve hayır 

konusunda birbirinizle yarış etmenize bakar ve 

meleklerine karşı sizinle övünür. O halde iyilik 

ve hayırdan yana Allah Teâlâ'ya kendinizi 

gösterin. Ramazan ayında Allah'ın rahmetinden 

kendisini mahrum eden kimse bedbaht 

kimsedir.”1 

Kıymetli Müslümanlar! 

Ramazan, sabırlı ve kanaatkâr halimizle bizi 

takvaya eriştiren oruç ibadetinin farz kılındığı 

aydır. Hidayet ve istikamet rehberimiz Kur’an-ı 

Kerim’in indirilmeye başlandığı aydır. Cenâb-ı Hak 

bu hususu bizlere şöyle beyan eder: “Ramazan ayı, 

insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve 

hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık 

delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği 

aydır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa onu 

oruçla geçirsin...”2 

Ramazan, yaz sonunda yağıp yeryüzünü kir ve 

tozdan temizleyen güz yağmuru gibi müminleri 

günahlardan arındıran tövbe ayıdır. Nitekim Resûl-i 

Ekrem (s.a.s), “Kim inanarak ve karşılığını 

Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa 

geçmiş günahları bağışlanır”3 buyurur. 

Değerli Müminler! 

Ramazan-ı şerif, ömrümüzün en değerli hasat 

mevsimi, hepimiz için maddî ve mânevî açıdan 

yenilenme fırsatıdır. Müslümanlar için bir umut, 

heyecan ve uyanıştır. İnfakla yoksulların, 

düşkünlerin, muhtaçların, kimsesizlerin hatırlandığı 

ve korunduğu bir yürek seferberliğidir. Ramazan'a 

kavuştuğu hâlde onun kadrini ve kıymetini 

bilmeyen kişi, çok büyük bir hazineden mahrum 

kalmıştır! 

Aziz Müslümanlar! 

Ramazan-ı şerifin en bereketli yaşandığı 

mekanlar, mümin gönüllerin huşû içinde Rableri 

huzurunda divan durduğu camilerimizdir. Her türlü 

benlik duygusundan arınarak kulluğumuzu Allah’a 

arz ettiğimiz camilerimiz, şehirlerimizin ruhu, 

mahallemizin kalbidir. Camilerimiz aziz 

milletimizin gayret ve fedakârlıkları, maddî ve 

manevî destekleriyle inşa edilmektedir. Bugün 

ülkemiz genelinde sayısı doksan bini bulan 

camilerimizden yükselen ezanlar istiklalimizin 

sembolü, istikbalimizin umududur. Bu 

camilerimizden biri de Türkiye’nin en büyük camii 

olarak inşa edilen ve bugün resmi açılışı yapılacak 

olan İstanbul Büyük Çamlıca Camii’dir. Bu 

vesileyle geçmişten günümüze camilerimizin imar, 

inşa ve ihyasına öncülük eden, destek olan, 

yardımda bulunan bütün hayır sahiplerini şükranla 

yâd ediyoruz. 

Muhterem Müminler! 

Ramazanın bereketinden istifade edelim. 

Kur’an ayında yuvalarımızı ve gönüllerimizi 

Kur’an’la buluşturalım. Mukabele geleneğimize 

sahip çıkarak Peygamberimizin sünnetini ihya 

edelim. Camilerimizdeki vaazlara ve coşkulu 

teravih namazlarına kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, 

çocuğuyla bütün ailemizin katılmasını sağlayalım. 

Zekât ve sadakalarımızla ihtiyaç sahiplerinin 

yüzünü güldürelim. Peygamberimizin ifadesiyle 

“ilk gecesinden itibaren şeytanların bağlandığı, 

cehennem kapılarının kapatıldığı, cennet kapılarının 

açıldığı, sayısız müminin ateşten azat edildiği”4 bu 

mübarek ayı hakkıyla idrak edenlerden olalım. 
                                                           
1 Heysemî, Mecmeu’z-zevâid, III, 344. 
2 Bakara, 2/185. 
3 Buhârî, Îmân, 28. 
4 Tirmizî, Savm,1; İbn Mâce, Sıyâm, 2. 
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TARİH: 10.05.2019 

﷽ 
ا َجَعلَُكْم ُمْسَتْخلَ۪فيَن ۪فيِهۜ َفاّلَ۪ذيَن  ِ َوَرُسولِ۪ه َواَْنِفُقوا ِمّمَ ٰاِمُنوا بِاّ�ٰ

 . ٰاَمُنوا ِمْنُكْم َواَْنَفُقوا لَُهْم اَْجٌر َك۪بيرٌ 
ُ َعلَْيِه َوَسّلََم:َو  ِ َصّلَي اّ�َ  قَاَل َرُسوُل اّ�َ

ُ  َقالَ    . يَا اْبَن آَدَم أَْنِفْق أُْنِفْق َعلَْيَك  َوتََعالَى تََباَركَ  اّ�َ
RAMAZAN VE İNFAK 
Muhterem Müslümanlar! 
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle 

buyuruyor: “Allah’a ve Resûlüne iman edin; O’nun 
size emanet olarak verdiklerinden, başkaları için de 
infak edin. İçinizden iman edip infakta bulunanlara 
büyük bir mükâfat vardır.”1 

Okuduğum kutsî hadiste Resûl-i Ekrem (s.a.s) 
Cenâb-ı Hakkın şöyle buyurduğunu bizlere bildiriyor: 
“Ey Âdemoğlu! İnfak et ki, ben de sana infak 
edeyim.”2 

Aziz Müminler! 
İnfak, Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla 

müminin kendi servetinden harcama yapmasıdır. Eşine, 
dostuna, akrabalarına, ihtiyaç sahiplerine yardımda 
bulunmasıdır. Allah’ın kendisine lütfettiği zenginlikten 
başkalarını da faydalandırmasıdır. Kardeşinin gönlünü 
yapması, olmayana yardım etmesi olana da ikram 
etmesidir. Resûl-i Ekrem (s.a.s) bir hadis-i şeriflerinde 
infak ve sadakanın karşılıksız kalmayacağına ve 
mükâfata dönüşeceğine şöyle işaret etmektedir: 
“Kuşkusuz sadaka, Rabbin gazabını söndürür ve 
kötü bir şekilde ölmeyi önler.”3 

Değerli Müslümanlar! 
İnfak, insanın dünya malına karşı dengeli bir tavır 

almasını sağlar. Mal hırsıyla cimrilik etmeye de 
akılsızca saçıp savurmaya da engel olur. Kardeşlik ve 
paylaşma duygularını geliştirir. İhtiyaç sahiplerinin 
yaşadıkları sevinç ve memnuniyet, infak edenin 
gönlünde huzura ve genişliğe dönüşür. Böylelikle 
mümin gerçek anlamda iyiliğe ulaşmış olur. Nitekim 
Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurur: 
“Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça 
iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah 
onu bilir.”4  

Muhterem Müminler! 
İman, bilgi, hikmet ve marifet üzerine bina 

edilmiş İslam medeniyeti aynı zamanda bir infak 
medeniyetidir. Müslümanlar yardımlaşmayı, 
dayanışmayı, infakı hayatın merkezine almıştır. Çünkü 
Sevgili Peygamberimiz bu ümmete bir binanın tuğlaları, 
bir bedenin azaları, bir tarağın dişleri gibi olmayı 
öğütlemiştir. Müslüman, sahip olduğu birikimi ailesiyle, 
akrabalarıyla, komşularıyla, uzak-yakın din 
kardeşleriyle ve insanlık ailesinin muhtaç fertleriyle 
paylaşır. “Mallarını gece, gündüz; gizli ve açık infak 

edenler için Rableri katında ecirler vardır; onlar 
için korku yoktur ve onlar mahzun 
olmayacaklardır.”5 ayetini kendisine düstur edinir. 
Gece gündüz çalışırken sadece kendisini değil, 
toplumun iyiliğini düşünür. 

Değerli Müslümanlar! 
Ne hazindir ki, günümüzde malı bir araç olarak 

kullanamayan, hayatın amacı haline getiren 
dünyevileşme hastalığıyla mücadele ediyoruz. 
Bencillik, mal düşkünlüğü, güç ve çıkar tutkusu, 
gösterişe dayalı hayatlar bu asrın afeti oldu. 
Yardımlaşma, dayanışma ve başkası için fedakârlık 
yapma gibi erdemler örselendi. Böyle bir çağda, 
insanlığın sürüklendiği sonu gelmez arzu ve ihtiraslar, 
ancak infak ve yardımlaşma bilinciyle aşılabilir. 
Cimrilik eden, fakire, yoksula, yetime, düşküne, darda 
ve yolda kalana hakkını vermeyenler ise kendisini ve 
insanlığı ancak felakete sürükleyecektir. Sevgili 
Peygamberimiz bir hadislerinde bizlere şu uyarıyı 
yapmaktadır: “Âdemoğlu, ‘malım, malım’ der. Ey 
âdemoğlu, senin yiyip tükettiğin, giyip eskittiğin ve 
sadaka verip önceden âhirete gönderdiğin dışında 
malın mı var?”6 

Aziz Müminler! 
Ramazan ayı, infak, yardımlaşma ve paylaşma 

adına eşsiz bir fırsattır. Rabbimize kulluğumuzu farklı 
amellerle sergilediğimiz bu Ramazan günlerinde, zekât 
ve sadaka-i fıtr gibi malî ibadetlerimizle ihtiyaç 
sahiplerine kol kanat gerelim. Kardeşlerimizin 
dertlerine derman olalım. Yardımlarımızı gösterişten 
uzak, yalnızca Rabbimizin rızasını kazanmak için 
yapalım. Yardım yaparken kardeşimizin onurunu 
zedeleyecek davranışlardan kaçınalım. Rabbimizin şu 
uyarısına kulak verelim: “Ey iman edenler! 
Kazandıklarınızın ve sizin için yerden 
çıkardıklarımızın iyilerinden verin. Kendinizin 
ancak içiniz çekmeye çekmeye alabileceğiniz âdi 
şeyleri hayır diye vermeye kalkışmayın. Bilin ki 
Allah zengindir, bütün iyilik ve güzellikler O’na 
mahsustur.”7 

Muhterem Müslümanlar! 
Başkanlığımız bu yılki Ramazan ayı temasını 

“Ramazan ve İnfak” olarak belirlemiştir. Bu vesileyle 
yurt içinde ve yurt dışında yapılacak olan etkinliklerle 
infak konusu her yönüyle gündemde tutulacak, konu 
hakkında duyarlılık oluşturulmaya çalışılacaktır. 
Böylelikle yardımlaşma ve paylaşma bilincinin canlı 
tutulmasına ve infak ahlakının daha da yaygınlaşmasına 
gayret edilecektir. Unutmayalım ki Rabbimizin rızasını 
gözeterek yaptığımız infaklar, ahirette en güzel 
azığımız olacaktır. 
                                                           
1 Hadîd, 57/7. 
2 Müslim, Zekât, 36. 
3 Tirmizî, Zekât, 28. 
4 Al-i İmrân, 3/92. 
5 Bakara, 2/274. 
6 Müslim, Zühd, 3. 
7 Bakara, 2/267. 
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﷽ 
َ َحّقَ تَُقاتِ۪ه َوَ� تَُموتُّنَ اِّ�َ َواَْنُتْم ُمْسلُِمونَ   .يَٓا اَّيَُها اّلَ۪ذيَن ٰاَمُنوا اّتَُقوا اّ�ٰ

ُ َعلَْيِه َوَسّلََم:َو  ِ َصّلَي اّ�َ  قَاَل َرُسوُل اّ�َ
.ِ اْلُمْسلُِم َمْن َسلَِم اْلُمْسلُِموَن ِمْن لَِسانِِه َويَِده  

PEYGAMBERİMİZİN TARİFİYLE 
HAYIRLI MÜSLÜMAN 

Muhterem Müslümanlar! 
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Allah şöyle 

buyuruyor: “Ey iman edenler! Allah’a karşı hakkıyla 
takva sahibi olun ve ancak Müslüman olarak can 
verin.”1 

Okuduğum hadis-i şerifte ise Resûl-i Ekrem (s.a.s) 
şöyle buyuruyor: “Müslüman, elinden ve dilinden 
Müslümanların zarar görmediği kimsedir.”2 

Aziz Müminler! 
Müslümanın en kıymetli hazinesi imanıdır. İman, 

bizi dünyada huzura, âhirette kurtuluşa kavuşturacak en 
büyük nimettir. Peygamber Efendimiz (s.a.s) bu nimete 
sahip olanları şöyle müjdelemektedir: “Kim gönülden 
tasdik ederek Allah’tan başka ilâh olmadığına ve 
Muhammed’in Allah’ın Resûlü olduğuna şehâdet 
ederse Allah ona cehennemi haram kılar.”3 

İman eşsiz bir cevher, benzersiz bir imkândır. İman 
dertlere derman, günahlara kalkandır. Mümini her durumda 
kötülükten koruyan ve iyiliğe yönlendiren bir güçtür. 
İmanın kıymetini bilen insan, imanında sebat etmeli, 
imanına yaraşır bir hayat sürmeye özen göstermelidir. İşte 
o zaman Rabbine daha çok yaklaşacak, boş arzuların ve 
geçici heveslerin esiri olmaktan kurtulacaktır. 

Değerli Müslümanlar! 
Yüreğimizdeki imanı perçinlemenin yolu, 

ibadetlerimizi aksatmamaktan geçer. Çünkü iman ibadetle 
beslenir. İbadet kulluğun özü, insanın yaratılış gayesidir. 
İnsanın, aracısız ve vasıtasız bir şekilde hâlini Rabbine arz 
etmesidir. Allah Resûlü (s.a.s) bu hususta mümine şöyle 
nasihat etmektedir: “Allah’a şirk koşmadan ibadet 
etmeye devam et, farz namazı kıl, farz olan zekâtı ver, 
Ramazan orucunu tut. İnsanların sana nasıl 
davranmasını istiyorsan sen de onlara öyle davran.”4 

O halde tevhide bağlılığın, Allah’a imanın gereği, 
öncelikle namaz, oruç, zekât ve hac gibi farz ibadetleri 
yerine getirmektir. Nafilelerle Rabbinin rızasını kazanmak 
için gayret etmek de Müslümanın meziyetidir. 

Kıymetli Müminler! 
İmanı ve ibadeti kemale erdiren ise ancak güzel 

ahlaktır. Allah Resûlü (s.a.s) bir hadislerinde 
“Müminlerin iman bakımından en olgunu, ahlak 
bakımından en güzel olanıdır.”5 buyurmaktadır. Ahlakî 
erdemleri benimsemek ve kötü huylardan uzak durmak 
mümin için vazgeçilmez bir sorumluluktur. 

Mümin, “güzel ahlakı tamamlamak üzere 
gönderilen”6 Peygamberimizi hayatının her alanında örnek 
alır. Küçüklerine merhamet, büyüklerine hürmet gösterir. 

Çevresine güven verir; emanete riayet eder. Doğru 
sözlüdür; yalana bulaşmaz. Cömerttir; cimrilik etmez. 
Anne babasına, eşine, çocuklarına, canlı cansız bütün 
mahlûkata şefkatle davranır; şiddete asla başvurmaz. 

Muhterem Müslümanlar! 
Muhammed ümmetinden olmak, ne büyük bir 

şereftir! Ama insanlık ailesi içinden seçilmiş en hayırlı 
ümmetin fertleri olmak, aynı zamanda sorumluluk ister. 
Sevgili Peygamberimizin hadis-i şeriflerini 
okuduğumuzda, bir Müslüman’ın şöyle tanımlandığına 
şahit oluruz: Müslüman, iman etmedikçe cennete 
giremeyeceğini, kardeşlerini sevmedikçe de gerçek 
anlamda iman etmiş olamayacağını bilen kişidir.7  
Müslüman, bir iyilik yaptığında sevinen, bir kötülük 
yaptığında ise üzülen insandır.8 Müslüman, insanları 
karalamaz, lanet etmez, kaba ve kötü söz söylemez, 
hayâsızlık yapmaz.9 Kötülüklerin anası olan içkiden, 
ömrünü zayi eden kumardan, Allah’ın gazabını gerektiren 
zinadan uzak durur.10  Müslüman şirkten kaçınır, cana 
kıymaz, faiz yemez, yetim malına el uzatmaz. Müslüman, 
kardeşine iftira etmez, laf taşımaz, fitne ve fesada ortak 
olmaz.11 

Aziz Müminler! 
Allah Resûlü (s.a.s) bir hadislerinde şöyle buyuruyor: 

“Sizin en hayırlınız, kendisinden hayır beklenilen ve 
kötülüğünden emin olunandır; en şerliniz ise 
kendisinden hayır beklenmeyen ve kötülüğünden de 
emin olunmayandır.”12 O halde Peygamber Efendimizin 
bize öğrettiği gibi hayırlı bir Müslüman olmak için çaba 
gösterelim. Kalplerimizi imanla nurlandıralım. İbadetlerle 
besleyelim. Salih amel ve güzel ahlakla cilalayalım. 
Hayatımızın her safhasında hayrın anahtarı, şerrin kilidi 
olalım.  

Muhterem Müslümanlar! 
Hutbeme son verirken bir hususu sizlerle paylaşmak 

istiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye 
Diyanet Vakfımız öncülüğünde, fedakâr milletimizin 
desteğiyle ülkemizin her köşesine ve Dünya’nın dört bir 
yanına hizmet götürülmektedir. Öğrencilerimize sağlıklı 
barınma ortamı hazırlanmakta, burs, eğitim ve kültür 
desteği verilmekte, yetim ve yoksul kardeşlerimize ücretsiz 
eğitim sunulmaktadır. Ramazan ayının bu eşsiz ikliminde 
sizler de zekât, fıtır sadakası ve bağışlarınızla binlerce 
gencimize umut ışığı olabilir, onların ihtiyaçlarını 
karşılayabilirsiniz. Bu kapsamda Cuma namazını müteakip 
sevgi, muhabbet ve kardeşlik yüklü yardımlarınıza yeniden 
başvuracağız. Cenab-ı Hâk, yapmış olduğumuz ve 
yapacağımız bütün yardımları dergâh-ı izzetinde kabul 
eylesin.   
                                                           
1 Âl-i İmrân, 3/102. 
2 Müslim, Îmân, 65; Buhârî, Îmân, 4. 
3 Buhârî, İlim, 49. 
4 İbn Hanbel, VI, 384. 
5 Ebû Dâvûd, Sünnet, 15. 
6 İbn Hanbel, II, 381. 
7 Müslim, Îmân, 93. 
8 İbn Hanbel, IV, 399. 
9 Tirmizî, Birr, 48. 
10 İbn Mâce, Eşribe, 1; Ebû Dâvûd, Eşribe, 5; Buhârî, Küsûf, 2. 
11 Buhârî, Vesâyâ, 23; Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr, XII, 340. 
12 Tirmizî, Fiten, 76; İbn Hanbel, II, 368. 
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﷽ 
ُموا ِ�َْنُفِسُكْم ِمْن َخْيٍر  ٰكوَةۜ َوَما تَُقّدِ ٰلوَة َوٰاتُوا الّزَ َواَ۪قيُموا الّصَ

َ بَِما تَْعَملُوَن بَ۪صيرٌ  ِۜ اِّنَ اّ�ٰ  .تَِجُدوُه ِعْنَد اّ�ٰ
ُ َعلَْيِه َوَسّلََم:َو  ِ َصّلَي اّ�َ  قَاَل َرُسوُل اّ�َ

َكاةِ َداُووا َمْرَضاُكْم  ُنوا أَْمَوالَُكْم بِالّزَ َدقَةِ ، َوَحّصِ ...بِالّصَ  
KARDEŞLİĞİMİZ ZEKÂT VE FITIR 
SADAKASIYLA BEREKETLENSİN 

Muhterem Müslümanlar! 
Bizler imanımızın gereği olarak mümin 

kardeşlerimize gönülden sevgi besler, saygı ve şefkat 
duyarız. Tıpkı bir bedenin uzuvları gibi birbirimize 
destek oluruz. Bazen bir sohbetle kardeşimizi 
ferahlatır, bazen yüküne omuz veririz. Mali 
yardımlarımızla müminlerin derdine derman olur, 
dualarımızla manevi olarak da yanlarında yer alırız. 
Zira şeref kaynağımız, yüce dinimiz İslam, bizlere 
dayanışma içinde olmamızı emretmiştir. Cenab-ı 
Hak, başta zekât ve fıtır sadakası olmak üzere farklı 
ibadetlerimiz sayesinde yardımlaşma bilinci 
kazanmamızı murad etmiştir. 

Aziz Müminler! 
Zekât, Din-i Mübin-i İslam’ın üzerine bina 

edildiği beş temel esastan biridir. Yerine getirilmesi 
Allah tarafından kesin bir şekilde emredilen farz bir 
ibadettir. Dinen zengin sayılanların yılda bir defa 
mallarının belirli bir kısmını ihtiyaç sahipleriyle 
paylaşması, vazgeçilmez bir sorumluluktur. 

Zekât mali bir ibadettir ve Rabbimizin verdiği 
bunca nimete karşı bir şükür ifadesidir. Zekât, 
servetin bir kenarda birikip âtıl hale gelmesine engel 
olur. Kardeşlik duygularını pekiştirerek zenginle 
fakir arasında sevgi ve güven tesis eder. Başta 
cimrilik ve mal hırsı olmak üzere birçok kötü huydan 
mümini korur. Bir taraftan malı temizlerken diğer 
taraftan müminin kalbini arındırır. Verenin de alanın 
da hayatına bereket olur. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de 
“Onların mallarından zekât al, bununla onları 
temizlersin, arıtıp yüceltirsin”1 buyurulmaktadır. 
Bu emrin muhatabı olan Peygamber Efendimiz (s.a.s) 
ise bizlere “Sadaka vererek hastalarınız için 
Allah’tan şifa isteyin, zekât vererek de mallarınızı 
korumaya alın.”2 talimatında bulunmuştur. 

Değerli Müslümanlar! 
Fıtır sadakası ise insan olarak saygın 

yaratılmanın, ömrün en kazançlı dönemleri olan 
Ramazan günlerine erişmenin ve nihayet bayrama 
ulaşmanın şükrüdür. Ramazan’ın sonunu gören her 
Müslüman, kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu 
ailesi için belirli bir miktar yardımı bayramdan önce 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırmalıdır. Böylelikle 

gecesiyle gündüzüyle insanı ibadete davet eden 
mübarek Ramazan ayını iyilikle sonlandırmış olur. 
Fıtır sadakası, ihtiyaç sahiplerinin bayrama 
hazırlanmasına, bayramın huzuruna ve neşesine ortak 
olmasına vesiledir. 

Kıymetli Müminler! 
Bir toplumda farklı maddi imkânlara sahip 

insanların bir arada yaşaması gayet tabii bir 
durumdur. Bu farklılığın uçuruma dönüşmemesi, 
zenginin yoksulu gözetmesiyle mümkündür. Malında 
fakirin hakkı olduğunu idrak edemeyen zengin, bu 
hakkı sahibine teslim etmedikçe ziyandadır. Zekâtı 
ve fıtır sadakasını ihmal etmek günahtır, büyük bir 
vebaldir. Cenâb-ı Hak, Kur’an-ı Kerim’de müminleri 
şöyle uyarmaktadır: “Ey iman edenler! Alım satım, 
dostluk ve aracılığın olmadığı bir gün gelip 
çatmadan önce Allah’ın size verdiklerinden 
O’nun için harcayın...”3 

Muhterem Müslümanlar! 
Kardeşliğimizi zekât ve fıtır sadakası ile 

bereketlendirelim. Hayatımızın her anında olduğu 
gibi, bu Ramazanda da hayır ve hasenatın öncüsü 
olalım. Bayram sabahına varmadan fitrelerimizi 
muhtaç kardeşlerimizle buluşturalım. İnfakta 
bulunurken kimseyi incitmeyelim, gönül kırmayalım. 
Allah yolunda sevdiğimiz şeylerden infak etmedikçe 
iyiliğe asla erişemeyeceğimizi unutmayalım. 

Aziz Müminler! 
Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye 

Diyanet Vakfımız “Kardeşliğimiz Zekâtla 
Bereketlensin” diyor. Önceki Ramazanlarda olduğu 
gibi bu Ramazanda da siz hayırsever milletimizin 
yardımlarını yurtiçi ve yurtdışındaki ihtiyaç 
sahiplerine ulaştıracağız. Gıda kolilerinizle 
yetimlerin ve fakirlerin yüzlerini güldüreceksiniz. 
Binlerce çocuğa bayramlık kıyafet giydireceksiniz. 
Mülteci ailelere iftar sofraları kuracaksınız. 
Ülkemizde, ümmet coğrafyasında ve dünyanın dört 
bir yanında, Allah’ın bizlere emaneti olan ihtiyaç 
sahiplerinin bayram sabahına mutlu ve huzurlu bir 
şekilde uyanmasına vesile olacaksınız inşallah. 

Sizleri il ve ilçe müftülüklerimize ve Türkiye 
Diyanet Vakfı temsilciliklerimize başvurarak iyilik 
seferberliğine katılmaya davet ediyorum. Yapmış 
olduğumuz ve yapacağımız bütün yardımların 
makbul olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. 
Hutbemi bir âyet-i kerimeyle bitiriyorum: “Namazı 
kılın, zekâtı verin. Önceden kendiniz için ne hayır 
yaparsanız Allah katında onu bulursunuz. 
Şüphesiz Allah yaptıklarınızı eksiksiz görür.”4 
                                                           
1 Tevbe, 9/103. 
2 Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 542. 
3 Bakara, 2/254. 
4 Bakara, 2/110. 
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KADİR GECESİ:  

KUR’ÂN İLE ŞEREFLENEN GECE 

Muhterem Müslümanlar! 
Ramazan-ı şerifin sonuna yaklaştığımız bu mübarek Cuma 

gününde Rabbimizin şu ayetlerine dikkat kesilelim: “Şüphesiz, 

biz Kur’ân’ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne 

olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi, bin aydan daha 

hayırlıdır. Melekler ve Cebrâil o gecede, Rablerinin izniyle 

her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına 

kadar bir esenliktir.”1  

Bu muazzez Cuma vaktinde Resûl-i Ekrem (s.a.s)’in 

müjdesine ümit bağlayalım: “Kim inanarak ve sevabını 

Allah’tan umarak Kadir gecesini ihyâ ederse geçmiş 

günahları affolunur.”2 

Aziz Müminler! 

Bu gece inşallah Kadir gecesini idrak edeceğiz. Kadir gecesi, 

insanı Rahman’ın affıyla, insanlığı Kur’an’ın aydınlığıyla 

buluşturan eşsiz bir gecedir. Bu müstesna zaman diliminin kadr ü 

kıymetini bilen ve onu ihya etmek isteyen her mümin, elbette 

öncelikle Kur’an’a yönelmelidir. Kur’an-ı Kerim’i güzel 

okumanın, en güzel biçimde anlamanın ve yaşamanın hayatın 

ana gayesi olduğunu bir defa daha hatırlamalıdır. Ömrümüzü 

Kur’an ile aydınlatmak ve bereketlendirmek istiyorsak Kadir 

Gecesi bunun tam zamanıdır. 

O halde geliniz! Bu gece vesilesiyle Kur’an-ı Kerim’in 

hidayete ve hakikate davet eden ayetlerinden bazılarını birlikte 

tefekkür edelim.      

                                                               
 “Bilinmelidir ki hâlis dindarlık yalnız Allah için 

olanıdır.”3  

İnsanın boşuna yaratılmadığı gibi, yaratıldıktan sonra da 

başıboş bırakılmadığını idrak eden bir Müslüman, yalnızca 

Allah’a kulluk eder. Her türlü kibir ve gösterişten uzak durur, 

ihlas ve samimiyet içinde yaşar. İman ederek verdiği sözü, 

ibadetleriyle ve Kur’an ahlakıyla hayatına yansıtır. 

                       
“Emrolunduğun gibi dosdoğru ol.”4 Müslüman, hayatın 

her alanında Sevgili Peygamberi Muhammedü’l-Emîn’i model 

alır ve onun gibi dürüst olur. İstikametten, hak ve hakikatten asla 

ayrılmamaya gayret eder. Yalanın, iftiranın ve ihanetin imanla 

asla uyuşmayacağını bilir. Doğruluktan ödün vermez. 

 “Allah size, emanetleri ehline vermenizi ve insanlar 

arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi 
emreder.”5 Canımız, malımız, ailemiz bize emanettir. Bitkisiyle, 

hayvanıyla, suyuyla, toprağıyla tabiat bize emanettir. 

Yeryüzünün adaletle, barışla, iyilikle imarı ve yönetilmesi bize 

emanettir. Erdemli bir Müslüman emanetleri ehline verir, adaleti 

ayakta tutar.      

                                                      
“Ey iman edenler! Akitlerinizin gereğini yerine getirin.”6                

Mümin, adı üstünde güvenilen kimsedir. Söz verdiğinde sözünde 

durur. Allah’ın emir ve yasaklarına riayet ettiği gibi insanlarla 

yaptığı sözleşmelerin de gereğini îfâ eder. Mümin bilir ki, 

konuştuğunda yalan söylemek, verdiği sözde durmamak ve 

emanete hıyanet etmek münafığın alametleridir. 

 
 “Ey iman edenler! Karşılıklı rızâya dayanan ticaret 

dışında mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Kendinizi 

helak etmeyin.”7 Müslüman rızkını helal yollardan temin eder, 

ticaretine haram bulaştırmaz. Hırsızlık, gasp, rüşvet, faizcilik, 

tefecilik, kumar, fâhiş fiyat, aldatma gibi bâtıl yollara tevessül 

etmez. 

 
“Hani Rabbiniz şöyle bildirmişti: ‘Andolsun, eğer 

şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Eğer 

nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir.’”8 

Allah’ın sayısız nimetiyle hayatını sürdüren mümin, elindeki 

imkanları Rabbinin rızasına uygun şekilde kullanır. Servetin 

şükrü infak etmek, ilmin şükrü bilgiyi insanlığın yararına 

kullanmak, sağlığın şükrü ise iyilik ve ihsan yolunda hizmet 

etmekle olur. 

                
“Ey iman edenler! Allah’a itaatsizlikten sakının. Herkes 

yarın için ne hazırladığına baksın.”9 Müslüman, bugün ne 

ektiyse yarın onu biçeceğini, bu dünyanın bir de ahireti olduğunu 

bilir. Elinde fırsat varken âhiret yurdu için nasıl bir hazırlık 

yaptığını kendisine sorar. Ebedi kurtuluşa ermek için Kur’an’ın 

çizdiği yolda yürürken, hedefini ahiret mutluluğu olarak belirler. 

Aziz Müslümanlar! 

Kadir gecesini, ancak Kur’an’ın kadrini, kıymetini bildiğimiz 

müddetçe ihyâ etmiş oluruz. O halde Kur’an-ı Kerim’in nazil 

olduğu bu geceyi fırsat bilerek zihnimizi ve gönlümüzü Kur’an’a 

bağlayalım. Kur’an’ı daha çok okuyalım, anlamak için emek 

verelim, yaşamaya ve yaşatmaya gayret edelim. Kadir gecesini 

kendimizi muhasebe edebileceğimiz, günahlarımızdan af ve 

mağfiret dileyeceğimiz bir fırsat olarak değerlendirelim. 

Ömrümüzün tamamını bereketlendirmek için her gecenin 

kadrini, her nimetin kıymetini bilelim. Böylelikle bin aydan daha 

hayırlı olan bu lütuf ve ikram gecesinin feyzinden istifâde etmiş 

olalım. 

Muhterem Müminler! 

Hutbemi bitirirken önemli bir hatırlatmada bulunmak 

istiyorum. Bayrama kavuşmamıza sayılı günler kaldı. 

Birçoğumuz bugünden itibaren bayramı sevdiklerimizle 

geçirmek için yola çıkacağız. Gidiş ve dönüş yollarındaki 

yoğunluk her zamankinden daha fazla dikkatli olmamızı 

gerektirmektedir. Zira yaşanan trafik kazaları bayram sevincimizi 

hüzne dönüştürmekte; millet olarak hepimizin yüreğini 

dağlamaktadır. Hız ihlali, hatalı sollama, yakın takip, yorgunluk 

gibi sebeplerle meydana gelen kazalarda nice insanımız, nice 

kardeşimiz can veriyor. Nice ocaklar sönüyor. Bu noktada bütün 

kardeşlerimizi trafik kurallarına uymaya, sabırlı, anlayışlı ve 

dikkatli davranmaya, birbirimizin hak ve hukukuna saygılı 

olmaya davet ediyorum.  
                                                           
1 Kadîr, 97/1-5. 
2 Buhârî, Fadlu Leyleti'l-Kadr, 3. 
3 Zümer, 39/3. 
4 Hûd,11/112. 
5 Nisâ,4/58. 
6 Mâide 5/1. 
7 Nisâ,4/29.  
8 İbrâhim,14/7. 
9 Haşr, 59/18. 
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RAMAZAN BAYRAMI 

Muhterem Müslümanlar! 

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise 

cehennemden selamet olan Ramazan-ı şerifi bir defa 

daha yaşamanın şükrünü eda ediyoruz. Bu mübarek 

ayın nihayete ermesiyle hüzünleniyor ama aynı 

zamanda vefa ve kardeşlik duygularının dalga dalga 

yayıldığı bayram sabahına kavuşmanın sevincini 

taşıyoruz. Bizi bayrama ulaştıran Rabbimize sonsuz 

hamd ü senalar olsun. Bayramları neşe, sevinç ve 

Allah’ı zikretme günleri olarak niteleyen Sevgili 

Peygamberimiz Muhammed Mustafa’ya salât ve 

selam olsun. Bayramımız mübarek olsun. 

Aziz Müminler! 

Ramazan ayının gündüzünde gecesinde, 

orucunda teravihinde Rabbimizin rızasını aramaya 

gayret ettik. İbadetlerimizi ve iyiliklerimizi 

çoğaltmaya, sabrımızı ve tevbemizi artırmaya, 

Kur’an’la beslenip takva elbisesi kuşanmaya çalıştık. 

Mukabelelerle Peygamberimizin sünnetini ihya 

ederken, iftar sofralarında lokmamızı sevdiklerimizle 

ve ihtiyaç sahipleriyle paylaştık. Zekât ve 

sadakalarımızın bizi mal tutkusundan, dünya 

hırsından arındırmasını niyaz ettik. Tekbir ve 

salavatların yükseldiği camilerimizde ümmet olmanın 

coşkusunu yürekten hissederken, itikâfla kulluk 

bilincimizi tazeledik. Geçen yıllarımızın 

muhasebesini yaptık. Hata ve günahlarımızdan tövbe 

ettik, Rahmân’ın affına sığındık. İşte böylesine feyizli 

ve bereketli bir ayın sonunda bayram sabahına ulaştık 

elhamdülillah! 

Kıymetli Müslümanlar! 

Bayram günleri, Ramazanı eda eden kullarına 

Rabbimizin bir ikramıdır. Bugün birbirimize 

yaklaşma, gönlümüzün ve hanemizin kapılarını açma, 

mutluluğumuzu paylaşma vaktidir. Bugün bayrama 

kavuşan bir mümin olmanın umudunu, şükrünü ve 

sevincini gittiğimiz her yere taşıma zamanıdır. 

Öyleyse hürmete ve ikrama en çok layık olan 

anne-babamızla, acı-tatlı günlerimizin ortağı, can 

yoldaşımız eşimizle, evlerimizin tazecik neşesi ve 

ümidi olan çocuklarımızla birlikte bu sevinci 

yaşayalım. Aile büyüklerimizi, akrabalarımızı, 

komşularımızı, arkadaş ve dostlarımızı ziyaret 

edelim. 

Hatırı sorulmamış hiçbir hasta, gönlü alınmamış 

hiçbir yaşlı bırakmayalım. Yetimlerin, gariplerin ve 

kimsesizlerin tebessümleriyle bayramımıza bir kat 

daha anlam katalım. 

Bu bayram sabahında omuz omuza aynı kıbleye 

yöneldiğimiz kardeşlerimizle aramızdaki 

küskünlüklere, dargınlıklara son verelim. Yüce 

Rabbimizin  “Müminler ancak 

kardeştir.”1 ilahî fermanına uyarak aramızdaki 

muhabbet ve güven bağlarını pekiştirelim. 

Âhirete göç eden geçmişlerimizi ve mübarek 

vatanımız için canlarını seve seve feda eden aziz 

şehitlerimizi rahmetle yâd edelim. İslam beldelerinde 

darda ve sıkıntıda olan kardeşlerimiz için el açıp 

Rabbimize yalvaralım. Onların da barış, huzur ve 

güven içinde ulaşacağı nice bayramlar için Cenâb-ı 

Haktan lütuf ve inayet dileyelim. 

Aziz Müslümanlar! 

Bir Ramazan-ı şerifi daha uğurluyoruz. 

Biliyoruz ki Allah’a kulluk görevimiz Ramazan 

ayıyla sınırlı değildir. Teravihlerden sonra da 

camilerimiz beş vakit dolmalı, iftarlardan sonra da 

muhtaçların sofrası donatılmalı, orucun zindeliği, 

sadakanın cömertliği bir yıla yayılmalıdır. Nitekim 

Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de “Sana ölüm 

gelinceye kadar Rabbine kulluk et.”2 buyurarak 

ömrümüzün her anını kulluk şuuruyla geçirmeye 

bizleri davet etmektedir. 

Rabbimizin bu emrine uyarak, bu ilahi davete 

icabet ederek, Ramazan’da kazandığımız güzel 

hasletleri hayatımız boyunca devam ettirelim. 

Ramazan günleri bitmiş olsa da Ramazan bereketi ve 

Ramazan samimiyeti ömrümüzden eksik olmasın. 

Bu duygu ve düşüncelerle başta aziz milletimiz 

olmak üzere bütün İslam âleminin Ramazan 

Bayramını tebrik ediyorum. Bayramın insanlığa 

hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden niyaz 

ediyorum. 

Hutbemi Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in şu 

hadis-i şerifi ile bitiriyorum: “Ey insanlar! Selâmı 

aranızda yaygınlaştırın, yemek yedirin, akrabalık 

bağlarınızı gözetin, insanlar uyurken namaz kılın 

ki selâmetle cennete giresiniz.”3 
                                                           
1 Hucurât, 49/10. 
2 Hicr, 15/99. 
3 Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 42. 
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﷽ 
ٓ اَْن َخلََق لَُكْم ِمْن اَْنُفِسُكْم اَْزَواجًا لَِتْسُكـُنٓوا اِلَْيَها  َوِمْن ٰايَاتِ۪ه

يَاٍت لَِقْوٍم يََتَفّكَُرونَ  ًة َوَرْحَمًةۜ اِّنَ ۪في ٰذلَِك َ�ٰ  .َوَجَعَل بَْيَنُكْم َمَوّدَ
ُ َعلَْيِه وَ َو  ِ َصّلَي اّ�َ  َسّلََم:قَاَل َرُسوُل اّ�َ
َ   َخْيُرُكْم َخْيُرُكْم �َْهلِِه َوأَنَا َخْيُرُكمْ    .ْهلِىِ�

AİLE OLMAK, AİLE KALMAK 
Muhterem Müslümanlar! 
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle 

buyuruyor: “Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin 
için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir 
sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun varlığının 
ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda 
düşünen bir toplum için ibretler vardır.”1 

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamberimiz 
(s.a.s) şöyle buyuruyor: “Sizin en hayırlınız ailesine 
en güzel şekilde davranandır. Ben, aranızda ailesine 
en güzel davranan kişiyim.”2 

Aziz Müminler! 
Yüce Allah, varlıkların en değerlisi olan insanı, 

erkek ve kadın olarak farklı cinsiyetlerde dünya 
hayatına yollamıştır. Birbirlerine eş olmaları, huzurlu 
bir yuva kurmaları için aralarında kuvvetli bir 
muhabbet ve merhamet bağı var etmiştir. İyilikte 
yardımlaşacakları ve kendilerini güvende 
hissedecekleri bir aile ortamı lütfetmiştir. 

Kıymetli Müslümanlar! 
Evlenerek bir aile kurmak, her şeyden önce 

yaratılışımıza uygundur. Cenâb-ı Hak, “Aranızdan 
bekâr olanları evlendirin.”3 buyruğuyla kadın ve 
erkek için nikahı teşvik ederken, başta yakınları olmak 
üzere bütün bir topluma da evlenme çağına gelenlere 
destek olmalarını tavsiye etmiştir. 

Aile kurmak, aynı zamanda Peygamberimizin 
sünnetidir. Allah Resûlü (s.a.s) bir hadislerinde şöyle 
buyurur: “Nikâh benim sünnetimdir. Kim benim 
sünnetimden yüz çevirirse benden değildir.”4 
Fıtratına uygun bir şekilde sahih bir nikâhla nezih bir 
evlilik yapmak, her insan için onur ve şükür vesilesidir. 
Zira “Ey genç topluluğu, aranızdan evlenmeye gücü 
yetenler evlensin.”5 buyuran Peygamberimizin ifade 
ettiği üzere, “evlenmek, gözü haramdan çevirmek ve 
iffeti korumak için en iyi yoldur.”6  

Değerli Müminler! 
Aile içinde yaşamak, her yaştan insana güven ve 

mutluluk aşılayan bir nimettir. Sıcak bir yuvanın tadını, 
dertlere derman olan müşfik elini, hayata anlam katan 
desteğini başka hangi nimet karşılayabilir? Aile 
hayatını sağlam temeller üzerine bina eden eşler, 

sadece bu dünyada değil, ahirette de saadete 
kavuşacak, birbirini cennete taşıyacaktır. 

Aile olmak, sadece aynı çatı altında yaşamak 
değildir. Aile aynı zamanda bir duygu, ideal, umut ve 
fikir birlikteliğidir. Eşlerin birbirine dost olması, iyilik 
ve takvada yarışmasıdır. Aile olmak, Rabbimizin 
rızasına uygun bir hayatı birlikte yaşamaktır. Sevinci 
ve kederi, varlığı ve yokluğu paylaşmaktır. Her türlü 
meşakkati beraberce göğüslemek, vefakâr bir eş, sâdık 
bir yâr, merhametli bir ebeveyn, salih bir evlat 
olmaktır. 

Aziz Müslümanlar! 
Aile kurmak kadar, aile kalmak da önemlidir. 

Ailesinin değerini bilmek ve kurduğu yuvayı korumak, 
kadın-erkek her Müslümanın vazifesidir. Aile kalmak, 
eşlerin birbirini örtü misali setretmesi, her türlü 
kötülükten muhafaza etmesi, ilgi ve sevgiyle 
bütünleştirmesi demektir. Bu sebeple Yüce Rabbimiz, 
“Onlar sizin için birer elbise, siz de onlar için birer 
elbisesiniz.”7 buyurmuştur. 

Aile kalmak, yuvayı tehdit eden hata ve kusurları 
terk etmeyi gerektirir. Mümin, ailesi içinde hoşgörülü 
ve affedici olmaya, sabırlı ve sebatkâr davranmaya 
gayret eder. Zira Sevgili Peygamberimiz  (s.a.s) bizlere 
şöyle nasihat etmektedir: “Mümin bir kimse mümine 
olan eşine nefret beslemesin; çünkü onun bir 
huyunu beğenmezse de hoşlanacağı bir huyu 
mutlaka vardır.”8 

Aile kalmak, kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla 
genciyle her bir aile ferdinin sorumluluklarını yerine 
getirmesiyle ve en az kendi hakları kadar diğerlerinin 
haklarını da gözetmesiyle mümkündür. Aile kalmak, 
her hal ve şartta kendi menfaatini değil ailenin 
faydasını düşünmeyi gerektirir. Peygamber 
Efendimizin bir hadisine göre, “Bakmakla yükümlü 
olduğu kimseleri ihmal etmesi kişiye günah olarak 
yeter.”9 

Muhterem Müminler! 
Sevginin ve sevincin bereketlendiği, hüznün ve 

kederin dağıldığı bir aileye sahip olmak için gayret 
edelim. Gençlerimizi ailenin güçlü ve samimi ruhuyla 
tanıştıralım. Çocuklarımıza ve eşlerimize sükûnet 
veren bir aile ortamı sunalım. Ailemizin kıymetini 
bilelim. Unutmayalım ki ailemiz bize Rabbimizin 
emanetidir ve insan ahirette ilk önce anne babasına, 
eşine ve çocuklarına karşı davranışlarından hesaba 
çekilecektir. 
                                                           
1 Rûm, 30/21. 
2 Tirmizî, Menâkıb, 63.                     
3 Nûr, 24/32. 
4 İbn Mâce, Nikâh, 1. 
5 Buhârî, Nikâh, 3, Müslîm, Nikâh, 1. 
6 Buhârî, Nikâh, 3, Müslîm, Nikâh, 1. 
7 Bakara, 2/187. 
8 Müslîm, Radâ’, 61. 
9 Ebû Davûd, Zekât, 45. 
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﷽ 
َر  ّبَُرٓوا ٰايَاتِ۪ه َولَِيَتَذّكَ ِكَتاٌب اَْنَزْلَناُه اِلَْيَك ُمَباَرٌك لَِيّدَ

 .اُو۬لُوا اْ�َْلَباِب 

ِ َرُسولُ  قَالَ وَ  : َوَسّلَمَ  َعلَْيهِ  ا�ُ  َصّلَى اّ�َ
. َما نََحَل َوالٌِد َولًَدا ِمْن نَْحٍل أَْفَضَل ِمْن أََدٍب َحَسنٍ 
CAMİLER ÇOCUK DOLSUN, 

AHLAKI KUR’AN OLSUN 
Muhterem Müslümanlar! 
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz 

şöyle buyurmaktadır: “Bu Kur’an, âyetlerini 
düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye 
sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.”1 

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili 
Peygamberimiz (s.a.s) bizlere şu hatırlatmada 
bulunmaktadır: “Hiçbir baba, çocuğuna güzel 
ahlaktan daha kıymetli bir miras 
bırakmamıştır.”2 

Aziz Müminler! 
Her çocuk, Allah’a inanma, O’nu sevme, 

O’na bağlanma duygusuna sahip bir şekilde 
dünyaya gelir. İnsanın fıtratında yani yaratılışının 
özünde iyiye yönelme, güzeli tercih etme ve 
doğruyu arama eğilimi vardır. Çocukluktan 
itibaren yüreğimizdeki pusula, hakkı ve hakikati 
göstermektedir. Ama büyüdükçe anne babasının 
ve çevresindekilerin etkisiyle her çocuğun yolu 
farklılaşır, inancı şekillenir ve ahlakı değişir. 

Kıymetli Müslümanlar! 
Allah’ın bizlere lütfettiği en değerli nimet 

ve emanetlerden biri de yavrularımızdır. Sevgili 
Peygamberimiz bizi bu nimetin kıymetini 
bilmeye ve bu nadide emanete sahip çıkmaya 
davet eder. Anne-baba ve evlat arasında hassas 
bir hak ve sorumluluk dengesi vardır. 
Çocuklarımızın üzerimizdeki en büyük hakkı ise, 
fıtratlarının saf ve temiz halini koruyarak onları 
her türlü kötülükten muhafaza etmemizdir. 

Değerli Müminler! 
Ailemizin gözbebeği, geleceğimizin umudu 

olan yavrularımızın maddi ihtiyaçlarını olduğu 
kadar manevi ihtiyaçlarını da karşılamakla 
mükellefiz. Çocuklarımıza Rabbimizi ve 
Peygamberimizi tanıtmak, ibadet alışkanlığı 
kazandırmak, güzel ahlak aşılamak bizim asli 
vazifemizdir. Onların masum yüreklerini, berrak 
zihinlerini ilimle, hikmetle, edeple donatalım. 

Her türlü sapkın düşünceden, ahlaka aykırı 
davranıştan, hurafe ve bidattan onları uzak 
tutalım. Elinde Kur’an, göğsünde iman ile 
hayatına yön veren samimi müminler yetiştirmek 
için emek verelim. Unutmayalım ki, Allah’ın 
Kitabı’na aşina olan, Allah’ın Resûlü’nü örnek 
alan, vatanına ve milletine vefa ile bağlanan 
güzel bir nesil bırakmak hepimizin vazgeçilmez 
sorumluluğudur. 

Aziz Müslümanlar! 
Kur’an-ı Kerim’i güzel okumak, en doğru 

biçimde anlamak ve hayatın her anında yaşamak 
mümin olmanın şiarıdır. Çocuklarımızı küçük 
yaştan itibaren Kur’an tilavetiyle ve Kur’an’ın 
temel değerleriyle tanıştırırsak, bu gayeye 
erişmeleri kolaylaşacaktır. Çocuk ruhu, Kur’an’ın 
sıcak ve samimi çağrısına, manevi sofrasına 
hepimizden daha yakındır. Yüce dinimizi 
öğrenmenin, namaz ve oruç gibi ibadetleri 
alışkanlık haline getirmenin, dürüstlük ve şefkat 
gibi erdemleri benimsemenin en güzel çağı 
çocukluktur. Yavrularımıza Kur’an sevgisi 
aşılamak ve Kur’an’ın aydınlığında devam 
edecek bir ömrün ilk adımlarını atmak istiyorsak, 
okulların eğitime ara verdiği yaz tatili bunun için 
eşsiz bir fırsattır. 

Muhterem Müminler! 
Teknolojinin cazibesine kolayca kapılan 

çocuklarımız, bilgisayar ve telefon ekranlarının 
önünde günlerini heba etmesin istiyoruz. O halde 
yavrularımızı bağımlılıktan kurtarıp akıl ve 
beden sağlıklarını güçlendirecek imkânlar 
oluşturmak bize düşmektedir. Çocuklarımızın 
gönül dünyalarını geliştirecek, hayal ve 
ideallerini zenginleştirecek en güzel vesilelerden 
biri önümüzde durmaktadır. 17 Haziran Pazartesi 
günü tüm camilerimizde ve Kur’an kurslarımızda 
yaz kursları başlayacaktır. “Camiler Çocuk 
Dolsun, Ahlakı Kur’an Olsun” ilkesiyle 
camilerimiz çiçek açacak, kurslarımız 
yavrularımızla şenlenecektir. İman, ibadet ve 
ahlaka dair derslerin yanı sıra sosyal ve kültürel 
etkinliklerle çocuklarımız bir yandan öğrenirken 
bir yandan eğlenecektir. Sevgili 
Peygamberimizin ifadesiyle, çocuklarımıza “en 
değerli miras” olarak güzel bir terbiye bırakmak 
için cami ve Kur’an kurslarımıza müracaatınızı 
bekliyoruz. Çocuklarımıza kucak açıyor, hepsi 
için Cenâb-ı Hak’tan başarılı, hayırlı, mutlu ve 
sağlıklı bir gelecek niyaz ediyoruz. 

1 Sâd, 38/29. 
2 Tirmizî, Birr, 33; İbn Hanbel, IV, 77. 
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﷽ 
ُ اََحدٌۚ  َمُدۚ لَْم يَِلْد َولَْم يُولَدْۙ  ُقْل ُهَو اّ�ٰ ُ الّصَ   اَّ�ٰ

  .َولَْم يَُكْن لَُه ُكُفوًا اََحدٌ 
ُ َعلَْيِه َوَسّلََم: ِ َصّلَي اّ�َ  َو قَاَل َرُسوُل اّ�َ

ُ َوأَنَّ  ًدا َرُسوُل  َما ِمْن أََحٍد يَْشَهُد أَْن �َ إِلََه إِّ�َ اّ�َ ُمَحّمَ
ُ َعلَى الّنَارِ  َمُه اّ�َ ِ ِصْدًقا ِمْن قَْلِبِه إِّ�َ َحّرَ  …اّ�َ

ALLAH’A İMAN 
Aziz Müminler! 
Hutbeme başlarken okuduğum İhlâs suresinde 

Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “De ki: O 
Allah’tır, bir tektir. Allah Samed’dir; her şey 
O’na muhtaçtır, O hiçbir şeye muhtaç değildir. 
Kimseyi doğurmamış ve kimseden doğmamıştır. 
Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir.”1 

Okuduğum hadis-i şerifte ise Resûl-i Ekrem 
(s.a.s) şöyle buyuruyor: “Kim kalbinden tasdik 
ederek Allah’tan başka ilâh olmadığına ve 
Muhammed’in Allah’ın Resûlü olduğuna şehâdet 
ederse Allah ona cehennemi haram kılar.”2  

Muhterem Müslümanlar! 
Allah Teâlâ, âlemlerin Rabbidir. Her türlü 

hamd ve sena, kudret ve azamet, yücelik ve üstünlük 
O’na mahsustur. Göklerde ve yerde ne varsa 
O’nundur. Rabbimiz, mutlak güç ve sonsuz hikmet 
sahibidir. Ölümü ve hayatı var eden, mülkü ve 
makamı lütfeden, dilediğini yücelten, dilediğini 
alçaltan O’dur. Yaratan ve yaratmaya devam eden 
O’dur. Yaşatan ve rızık veren, doyuran ve koruyan 
O’dur. Hayatın her alanına ve her anına hükmeden, 
idare eden, yöneten yalnızca O’dur. Nitekim Kur’an-
ı Kerim’de şöyle buyurulmaktadır: “Göklerde ve 
yerde bulunanların hepsi O’na muhtaçtır. O her 
an yaratma halindedir.”3 

Kıymetli Müminler! 
Allah’a iman, İslam’la şereflenmenin ilk 

şartıdır. Allah’ın varlığına, birliğine, eşi, benzeri ve 
ortağı olmadığına inanmak, yani tevhidi kabul 
etmek, iman esaslarının temelidir. Bizi yoktan 
yaratan ve sayısız nimetiyle yaşatan Rabbimizin 
üzerimizdeki en büyük hakkı, O’na iman 
etmemizdir. 

Muhterem Müminler! 
Allah’a iman, O’nun görevlendirdiği 

Peygambere ve gönderdiği Kitab’a uymayı, çizdiği 
sınırlara ve verdiği hükümlere teslim olmayı 
gerektirir. Mümin, Allah’a iman etmeyi sadece bir 
sözden ibaret görmez. Aksine Allah’a iman etmek, 
hem Kur’an-ı Kerim’in ayetleri hem de 
Peygamberimizin hadisleri vasıtasıyla Rabbimizi 
tanımayı ve hayatını bu iman üzere yaşamayı 
zorunlu kılar. Allah’a iman, müminin hayatına anlam 
katar, fikir ve kararlarına yön verir, canlı-cansız 
bütün varlıklarla ilişkilerini etkiler. Bu sebeple 
müminin dilinden dökülen ve yüreğinde kök salan 
iman, aslında yeryüzünde iyiliğin teminatıdır.  

Değerli Müslümanlar! 
Allah’a iman eden insan, her işinde Rabbinin 

rızasını gözetir. Ailesinin, akrabalarının, 
komşularının ve yanında çalışanların haklarını korur. 
Sorumluluk üstlendiği her işi, emanet bilinciyle 
yerine getirir. 

Allah’a iman eden insan, zerre kadar da olsa 
hayrın ve şerrin mutlaka bir karşılığı olduğunu bilir. 
Ahiretini dünyaya değişmez, hesabı verilebilir bir 
hayat sürer. 

Allah’a iman eden insan, kaba ve zorba olamaz. 
Aksine bütün işlerinde istişareye önem verir. 
Merhameti ve şefkati ilke edinir. 

Allah’a iman eden mümin, vatanına ve 
milletine, dinine ve değerlerine sıkı sıkıya bağlıdır. 
Malından hatta canından vazgeçer, ancak 
mukaddesatından asla vazgeçmez. 

Aziz Müminler! 
Allah’a iman, bizleri dünyada istikamete 

erdirecek, ahirette ise cennete ulaştıracak sağlam bir 
kılavuzdur. Rabbimize olan imanımız, kul olarak en 
değerli hazinemizdir. Allah’a iman ile bir ömür 
geçirmek, amelini imanına yoldaş eylemek, son 
nefeste iman ile çene kapamak ve ardında imanlı 
nesiller bırakmak hepimizin niyazıdır. 

Hutbemi Hz. İbrahim’in Kur’an-ı Kerim’de yer 
alan şu sözleriyle bitiriyorum: “O, beni yaratan ve 
bana doğru yolu gösterendir. Beni yediren ve 
içirendir. Hastalandığım zaman bana şifa 
verendir. Canımı alacak olan, sonra beni yeniden 
diriltecek olandır. Hesap günü hatalarımı 
bağışlayacağını umduğum yine O’dur.”4 
                                                           
1 İhlâs, 112/1-4. 
2 Buhârî, İlim, 49. 
3 Rahmân, 55/29. 
4 Şuarâ, 26/78-82. 
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TARİH: 28.06.2019 

BİR MUKADDES YOLCULUK: HAC 

Muhterem Müslümanlar! 

Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurur: 

“İnsanlar için yapılmış ilk ev, Mekke’de inşa edilen, 

âlemlere bereket ve hidayet kaynağı olan Kâbe’dir. 

Orada apaçık deliller, İbrahim’in makamı vardır. 

Oraya giren emniyette olur. Gitmeye gücü yetenin 

Kâbe’yi haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir 

hakkıdır. Kim bunu inkâr ederse bilmelidir ki, 

Allah bütün âlemlerden müstağnidir.”1 

Aziz Müminler! 

Hac, Peygamber Efendimizin ifadesiyle, İslam 

binasının üzerine oturduğu beş temel esastan biridir. 

Hac, Rabbimizin rızasını kazanmak için Kâbe’yi tavaf 

etmek, Arafat’ta vakfeye durmaktır. Mübarek bir 

yolculukla dünyanın dört bir yanından Mekke’ye gelen 

müminlerin, uzaklarda iken günde beş vakit 

yöneldikleri Kâbe’nin gölgesinde buluşmalarıdır. 

Allah’ın evini ziyaret için yola çıkan bu müminlere 

Kur’an-ı Kerim’de şöyle seslenilir: “Hac bilinen 

aylardadır. Kim o aylarda hacca karar verip niyet 

ederse, bilsin ki hac sırasında cinsel davranışlarda 

bulunmak, günah işlemek ve kavga etmek yoktur. 

Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Ahiret için 

azık toplayın. Kuşkusuz, azığın en hayırlısı 

takvadır. Ey akıl sahipleri, bana karşı gelmekten 

sakının!”2 

Kıymetli Müslümanlar! 

Hacca niyet edip yola düşen Müslüman, 

bedeniyle ihrama, ruhuyla takva elbisesine bürünür. 

Allah ve Resûlü’nün emirlerine tabi olacağına, her 

türlü günah, kötülük ve çirkinlikten uzak duracağına 

söz verir. Renkleri, dilleri, ülkeleri farklı ama gayeleri 

aynı olan mümin kardeşleriyle birlikte telbiye getirerek 

şöyle niyazda bulunur: 

“Buyur Allah’ım buyur! Emrindeyim buyur! Senin 

hiçbir ortağın yoktur. Allah’ım buyur! Hamd sana 

mahsustur. Nimet de senin, mülk de senindir. Senin 

hiçbir ortağın yoktur.”3 

Peygamberimiz, “müminin telbiye getiren sesine 

taşların, ağaçların hatta toprağın eşlik ettiğini” söyler.4

Muhteşem bir kâinat korosu hacı adayıyla beraber 

duaya durur. 

Muhterem Müminler! 

Resûl-i Ekrem Efendimizin müjdesi, adım adım 

haccı yaşayan her Müslüman’ın yüreğinde karşılık 

bulur: “Allah tarafından kabul edilmiş haccın 

karşılığı ancak cennettir.”5  Bu müjdeye nail olmak 

isteyen hacı adayları Arafat’a çıkar, mahşerin provasını 

yapar. Arafat, hakikati bilmek, marifete ermek, 

ölmeden önce kendini hesaba çekmektir. 

Arafat vakfesinden sonra bir sel gibi akarak 

Müzdelife’ye gelen hacılar, buradan Mina’ya geçer. 

Müzdelife, ikinci kez Allah’ın huzurunda vakfeye 

durarak bilinçlenmek; Mina ise dünyalık sevgileri aşıp 

sadece Allah’ın rızasını temenni etmektir. 

Cemeratta şeytan taşlayan mümin, aslında 

şeytanla beraber kendisini günaha davet eden nefsini, 

hırsını, tutkularını da bir bir taşa tutar. Sonra ziyaret 

tavafını yapmak üzere Kâbe’ye yönelir. Bakışlarını 

Kâbe’ye, gönlünü Hakk’a çevirir. 

Hac esnasında kesilen kurbanlar ise Allah’ın 

nişaneleridir. Ancak kesilen hayvanların ne etleri, ne de 

kanları Rabbimize ulaşacaktır. O’na ulaşacak olan 

yalnızca takvamızdır. 

Aziz Müslümanlar! 

Hac, mümin için tam manasıyla bir dönüm 

noktasıdır. Hacılar Hz. İbrahim’in vefasını, Hz. 

İsmail’in teslimiyetini, Hz. Hacer’in tevekkülünü 

kuşanır. Onlar gibi Hak yoluna canını kurban etmeye 

adanır. Peygamberimizin ayak izlerinin olduğu 

yerlerde dolaşan her hacı, sabrı, şükrü, dirilişi ve 

huzuru bir arada yaşar. Bu kutsal yolculuk için 

heybesini takva azığıyla dolduran mümin, azığını 

tüketmemek adına her türlü kötü söz ve olumsuz 

davranıştan uzak durmalıdır. Hac ibadetini yaparken 

hiçbir canlıyı incitmemeli ve tabiata asla zarar 

vermemelidir. O güne kadar yaptığı hataları ve işlediği 

günahları arkasında bırakarak mübarek beldelerden 

ayrılan hacı, kalan hayatında bir daha bu yanlışlara 

dönmemelidir. 

Bu vesile ile cemaatimizden hacca gidecek olan 

bütün kardeşlerimizin haclarının mebrur olmasını Yüce 

Rabbimden niyaz ediyorum. Hutbemi Resûl-i Ekrem 

(s.a.s)’in şu hadisiyle bitiriyorum: “Hacca gidenler ile 

umreye gidenler, Allah’ın elçileridir. Allah’a dua 

ederlerse, Allah onların dualarını kabul eder ve 

Allah’tan günahlarının bağışlanmasını isterlerse 

Allah onların günahlarını bağışlar.”6 

1 Âl-i İmrân, 3/96,97. 
2 Bakara, 2/197. 
3 Müslim, Hac, 19,21. 
4 Tirmizî, Hac, 14. 
5 Buhârî, Umre, 1. 
6 İbn Mâce, Menâsik, 5. 
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TARİH: 05.07.2019 

﷽  
نَّا َخلَْقنَاكُْم ِمْن ذََكٍر َواُْنٰثى َوَجَعلْنَاكُْم ُشُعوباً َوقَـبَٓائَِل  يَٓا ا�يَُّها الّنَاُس ا�

َ َع۪ليٌم َخ۪بيرٌ  ّنَ اّ�ٰ ِ ا�تْٰقيـكُْمۜ ا� ّنَ ا�ْكَرَمكُْم ِعْنَد اّ�ٰ  .لِتََعاَرفُواۜ ا�

ِ  َرُسولُ  قَالَ وَ  لَّى اّ�َ ُ  ص� لَّمَ  َعلَْيهِ  اّ�َ  :َوس�
كُْم َحَرامٌ َكُحْرَمِة يَْوِمكُْم َهَذا،  كُْم بَْينـَ فَإِّنَ ِدَماَءكُْم َوأَْمَوالَكُْم َوأَْعَراض�

ْهِركُْم َهَذا، ِفى بَلَِدكُْم َهذَ   .ِفى ش�
NESLİN KORUNMASI: ERDEMLİ BİR NESİL, 

HUZURLU BİR GELECEK 
Muhterem Müslümanlar! 
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle 

buyuruyor: “Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkek ile bir 
kadından yarattık, tanışasınız diye sizi kavim ve 
kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız 
O’na itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her 
şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır.”1 

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili 
Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Ey insanlar! 
Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu 
Kurban Bayramı gününüz nasıl mukaddes ise 
kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız da aynı şekilde 
mukaddestir.”2  

Aziz Müminler! 
İnsan, Yüce Allah’ın takdir ettiği zamanda, O’nun 

nasip ettiği anne babadan ve yine O’nun tayin ettiği 
cinsiyet ile dünyaya gelir. İnsanın kadın ve erkek olmak 
üzere farklı cinsiyetlerde yaratılması, Allah’ın varlığının 
ve kudretinin belgelerinden biridir. Zira Hz. Âdem ve Hz. 
Havva’dan beri kadın ve erkeği farklı yetenek ve 
üstünlüklerle donatan, onları birbirine eş kılan ve 
nesillerini çoğaltan Cenâb-ı Hak’tır.  

İnsanın kadın ve erkek olarak yaratılması 
Rabbimizin takdiri ve sünnetullahın bir gereği olup 
bünyesinde nice hikmetler barındırır. Kul olarak bize 
düşen, bu takdire hürmet etmek; her iki cinsiyete de saygı 
göstermek, aralarında adaleti ve merhameti tesis etmektir. 

Kıymetli Müslümanlar!  
Rabbimiz bizden yaratılış hikmetimize, insan 

olmanın haysiyet ve şerefine uygun bir hayat sürmemizi 
ister. Evlenerek bir yuva kurmamızı, imanlı ve sağlıklı 
nesiller yetiştirmemizi emreder. Neslimizi muhafaza 
etmek ve geleceğimize sahip çıkmak, mümin bir kul 
olarak hepimizin vazifesidir. Nesil güvenliği, en az can 
ve mal güvenliğimiz kadar değerlidir ve dokunulmazdır. 
İffet ve haysiyetimiz, helal dairesinde yaşama gayretimiz 
mukaddestir. 

Değerli Müminler! 
Hem kadının hem de erkeğin iffetini, saygınlığını 

ve haklarını korumaya yardım eden en değerli kurum 
ailedir. Aile hayatı, aramızda güven ve huzur bağları örer. 
Aileyi yok sayan ve aile yapısını bozan her türlü düşünce 
ve davranış, aslında toplumsal bağları hedef almaktadır. 

Bir toplumun geleceğine umutla bakabilmesi için, 
öncelikle evlenme çağına gelmiş genç kuşaklar, bir yuva 
kurarak meşru birlikteliklere özendirilmelidir. Zira aile, 
dünden bugüne insanoğlunun neslini sağlıklı bir biçimde 
devam ettirebilmesi ve medenî bir hayat sürdürebilmesi 
için bahşedilmiş en eski ve en köklü ocak, en muhkem 
kaledir. 

Aziz Müslümanlar! 
Nikâh, Allah’ın emri, Peygamberin kavliyle yapılan 

en kutlu sözleşmedir. Nikâh, kadın ve erkek için hem 
mutluluk hem de sorumluluk demektir. Evlilik dışı 
birliktelikler ve “cinsel özgürlük” adı altında gündemde 
tutulmaya çalışılan “serbest yaklaşımlar” ise kadının da 
erkeğin de saygınlığını ve haklarını korumaktan uzaktır. 
Meşru ve muteber bir nikâh olmadan yaşanan birliktelik, 
Allah tarafından haram kılınmıştır. Haramla yürünen 
yoldan hayır gelmez. Zira haram daima aldatıcıdır, 
yıkıcıdır; insan için zarar, toplum için ziyandır. 

Kıymetli Müslümanlar! 
Irkımızı, rengimizi ve ömrümüzü olduğu gibi 

cinsiyetimizi de Yüce Yaratan belirlemiştir. Fıtratın 
kodlarıyla oynamak, yaratılıştan gelen özellikleri 
değiştirmeye çalışmak sünnetullaha aykırıdır. Cinsiyete 
müdahale eden ve cinsiyetsizliğe davet eden çabalar 
sadece bireyin değil bütün bir neslin felaketini hazırlar. 
Cinsiyet seçimini kişisel bir özgürlük alanı gibi 
göstererek ilahi iradeyi yok saymak, haddi aşma ve 
kulluktan sapmadır. Tarih boyunca bütün inançlar bu tür 
anlayışları şiddetle reddetmiş ve lanetlemiştir. 

Muhterem Müminler! 
Milletleri ayakta tutan, dini ve ahlaki değerleridir. 

Bu değerler örselendiğinde toplumda çözülmeler başlar, 
geleceğimiz tehlikeye girer. Rabbimiz tarihte birçok 
kavmin vahye kulaklarını kapatmaları, ahlaki bozulmaları 
ve sapkınlıkları yüzünden helak olduğunu bizlere haber 
vermektedir. Kur’an-ı Kerim’de tertemiz fıtratlarını 
bozan kavmine Hz. Lût’un haykırışı şöyle anlatılır: 
“Lût’u da peygamber gönderdik. Kavmine dedi ki: 
Sizden önce insanlardan hiçbirinin yapmadığı çirkin 
işi mi yapıyorsunuz? Gerçekten siz, kadınları bırakıp, 
şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Doğrusu siz 
yoldan çıkmış bir topluluksunuz.”3 

Aziz Müminler! 
Azgınlıkları ve haddi aşmaları sebebiyle helak 

edilen kavimlerden ibret alalım. Fıtratımıza uygun, nezih 
bir hayat yaşamaya gayret edelim. İnsanlık şeref ve 
haysiyetini canımız gibi aziz bilip koruyalım. Kadının ve 
erkeğin izzetini zedeleyebilecek aşırılıklardan ve 
çirkinliklerden uzak kalalım. Kız ve erkek çocuklarımıza 
hak ettikleri değeri ve özeni gösterelim. Sağlıklı bir nesil 
yetiştirmenin çocuklarımızı, gençlerimizi sapkın 
anlayışlara karşı eğitmek, bilinçlendirmek ve korumaktan 
geçtiğini, bu noktada hepimize sorumluluk düştüğünü 
unutmayalım. 
                                                 
1 Hucurât, 49/13. 
2 Buhârî, İlim, 9; Müslim, Kasâme, 30. 
3 A’râf, 7/80, 81. 
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﷽ 
َب بِٰايَاتِه۪ۜ  ِ َكِذبًا اَْو َكّذَ ِن اْفَتٰرى َعلَى اّ�ٰ  َفَمْن اَْظلَُم ِمّمَ

 .اِّنَُه َ� يُْفلُِح اْلُمْجِرُمونَ 
ِ  َرُسولُ  قَالَ وَ   :َوَسّلَمَ  َعلَْيهِ  ا�ُ  َصّلَى اّ�َ

ْكُتْم بِِهَما   تََرْكُت ِفيُكْم أَْمَرْيِن لَْن تَِضّلُوا َما تََمّسَ

ِ َوُسّنََة نَِبّيِهِ   .ِكَتاَب اّ�َ
15 TEMMUZ’U ANMAK, İHANETİ ANLAMAK 

Muhterem Müslümanlar! 
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle 

buyuruyor: “Allah hakkında yalan uyduran veya 
O’nun âyetlerini yalanlayandan daha zalim kimdir? 
Şüphe yok ki böyle suçlular asla kurtuluşa 
ermezler.”1 

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili 
Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Size iki şey 
bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece 
yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar, Allah'ın Kitabı 
ve Peygamberinin sünnetidir.”2 

Aziz Müminler! 
Bundan üç yıl önce ülkemiz büyük bir badire 

atlattı. Suret-i haktan görünerek yıllarca insanımızın 
imkân ve değerlerini istismar eden FETÖ, en sonunda 
vatanımıza, istiklal ve istikbalimize kastetti. Tarih 
boyunca nice ihaneti feraset, cesaret ve fedakârlığı ile 
aşan milletimiz, Allah’ın yardımıyla bu işgal girişimine 
de geçit vermedi. Bugün, bir kere daha millet olarak 
Yüce Rabbimize sonsuz hamdimizi ve şükrümüzü arz 
ediyoruz. 

Kıymetli Müslümanlar! 
15 Temmuz gecesi milletin meclisini yıkmaya, 

gençlerimizi ve geleceğimizi esarete sürüklemeye 
çalışanlar, bunu din kisvesine bürünerek yaptılar. 
İslam’ı anlatıyor, dine davet ediyor, ümmete hizmet 
ediyor gibi görünürken aslında fesada çalıştılar. 
Böylesi bozguncuların hali Kur’an-ı Kerim’de şöyle 
anlatılmaktadır: “Onlara, ‘Yeryüzünde fesat 
çıkarmayın’ denildiğinde, ‘Biz ancak ıslah 
edicileriz!’ derler. Şunu bilin ki, onlar 
bozguncuların ta kendileridir, lâkin anlamazlar.”3 

Değerli Müminler! 
Islah adı altında yapılan bozgunculuktan, fitne ve 

fesattan daha büyük tehlike olabilir mi?  

Peygamber Efendimiz “Bizi aldatan bizden 
değildir.”4 buyurmuştur. Öyleyse din adına 
aldatmaktan, işgal ve istismardan daha büyük suç 
olabilir mi?   

Unutmayalım ki, kendini gizleme, olduğundan 
farklı görünme, ikiyüzlülük, yalan, tehdit ve şantaj gibi 
yöntemlerle ayakta kalan FETÖ, asla İslami bir yapı 
değildir. 

Rüyalarla, gizemlerle, sinsi planlarla sözde ılımlı 
bir İslam kurgulamaya çalışan FETÖ, bir terör 
şebekesidir.  

Aziz Müminler! 
Kur’an ve Sünnete aykırı düşen hiçbir bilginin 

dini değeri yoktur. Sahabe neslinden günümüze kadar 
Müslümanların çoğunluğu tarafından takip edilen 
mutedil ve müstakim yolun dışında kalan anlayışlar 
sapmadır. 

İslam’a göre, Peygamberimizden başka “masum 
ve tartışılmaz” bir otorite yoktur. Dolayısıyla mümin, 
aklını, iradesini ve kişiliğini körü körüne bir başkasına 
teslim edemez.  

Müminler ancak kardeştir. Kibirle, riyayla, 
fesatla, iftirayla ümmetin birliğini zedelemek, tefrikaya 
kapı aralamak asla kabul edilemez. 

Aziz Müslümanlar! 
15 Temmuz’u anarken, ihaneti anlayalım ve 

üzerimize düşen sorumlulukları bir daha hatırlayalım. 
Kur’an-ı Kerim’in rehberliğinde, Sevgili 
Peygamberimizin sünnetini model alarak yaşayalım. 
Dini kendi menfaatleri için kullanmaya çalışanlara 
fırsat vermeyelim. Yüzyıllardır topraklarımızda oluşan 
ve dini hayatımızı ayakta tutan Anadolu irfanına sahip 
çıkalım. 

15 Temmuz’da yaşadığımız acı tecrübeyi bir daha 
yaşamamak için dinimizi, dilimizi, ırkımızı, yaratılıştan 
gelen zenginliklerimizi istismar etmek isteyenlere karşı 
uyanık olalım. Ülkemizi fitne ve fesada sürüklemek 
isteyen nifak hareketlerine hep birlikte engel olalım. 
Birbirimizin varlığını kendi varlığımız, hukukunu 
kendi hukukumuz, iffetini kendi iffet ve izzetimiz 
sayalım. Huzur, güven ve kardeşliğimizi 
zedeleyebilecek davranışlardan uzak duralım. Birlik ve 
beraberliğimizden ödün vermeyelim. 

Devletimizin ve milletimizin bekası, ümmet-i 
Muhammed’in selameti için çocuklarımızın sahih dini 
bilgiyi, doğru yöntem ve metotlarla, ehil kişilerden 
almasına özen gösterelim. Onları kime emanet 
ettiğimize, kimlerle arkadaşlık ettiklerine, vakitlerini 
nerede harcadıklarına, din adına ne öğrendiklerine 
dikkat edelim. 

15 Temmuz’un yıl dönümünde vatan uğruna can 
veren aziz şehitlerimizi rahmetle, yaralarını bir istiklal 
madalyası gibi şerefle taşıyan gazilerimizi her daim 
minnet ve şükranla anıyoruz. 
                                                 
1 Yunûs, 10/17. 
2 Muvatta, Kader, 3. 
3 Bakara, 2/11, 12. 
4 Müslim, Îmân, 164. 
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﷽ 
ٰلوِة ِمْن يَْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا  يَٓا اَّيَُها اّلَ۪ذيَن ٰاَمُنٓوا اَِذا نُوِدَي لِلّصَ

ِ َوَذُروا اْلَبْيَعۜ ٰذلُِكْم َخْيٌر لَُكْم اِْن ُكْنُتْم تَْعلَُمونَ   .اِٰلى ِذْكِر اّ�ٰ

ُ َعلَْيِه  ِ َصّلَي اّ�َ  َوَسّلََم:َو قَاَل َرُسوُل اّ�َ

ُ إِّيَاهُ  َ اْلَعْبُد ِفيَها َشْيًئا إِّ�َ آتَاُه اّ�َ  .إِّنَ ِفى اْلُجُمَعةِ َساَعًة �َ يَْسأَُل اّ�َ
CUMA NAMAZI VE ADABI 
Muhterem Müslümanlar! 
Bugün Cuma. Günlerin en hayırlısı, en 

bereketlisi. Bugün müminlerin bayramı, haftalık 
toplanma zamanı. Rahmet ve mağfiret, kardeşlik ve 
ülfet vesilesi. 

Kıymeti ve faziletiyle diğer günlerden ayrılan 
bambaşka bir maneviyat iklimi. Peygamberimiz 
(s.a.s) Cuma gününü bizlere şöyle anlatır: 
“Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma 
günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete 
konuldu ve o gün cennetten çıkarıldı. Kıyamet 
de ancak cuma günü kopacaktır.”1 

Aziz Müminler! 
Bugün, yerine getirmemiz gereken en önemli 

sorumluluk Cuma namazını eda etmektir. Zira 
Cuma namazı müminlere farz kılınmıştır. 
Hutbemin başında okuduğum ayet-i kerimede 
Yüce Rabbimiz şöyle buyurur: “Ey iman edenler! 
Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, 
hemen Allah’ın zikrine koşun ve alışverişi 
bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha 
hayırlıdır.”2 

Geçerli bir mazereti olmadığı halde Cuma 
namazını ihmal etmek büyük bir vebal, büyük bir 
günahtır. Allah Resûlü (s.a.s) bu konuda bizi şöyle 
ikaz eder: “Her kim önemsemediğinden dolayı 
Cuma namazını üç defa terk ederse kalbi 
mühürlenir.”3 

Kıymetli Müslümanlar!  
Cumanın bereketinden istifade etmeyi murad 

eden her mümin, Peygamberimizin sünnetine 
uyarak Cuma namazına hazırlanır. Güzelce 
abdestini alır, bedenini temizler. Kıyafetinin hem 
temiz hem de namazın şartlarından olan setr-i 
avrete uygun olmasına özen gösterir. Nahoş kokan 
yiyecekler yiyip camiye gelmenin sünnete aykırı 
olduğunu bilir. Güzel kokular sürünür. İbadetin 
ruhuna, cemaatin huşûuna uygun davranır. Safların 
sık ve düzgün olmasına riayet eder. Cuma 
namazına hürmet göstererek gürültü yapmaktan ve 
yanı başında huzura duranları rahatsız etmekten 
kaçınır. 

 
Değerli Müslümanlar! 
Bu mübarek günde, dikkat etmemiz gereken 

diğer bir husus ise Cuma hutbesidir. Hutbe, 
minberden ümmete sesleniştir. Müminlere nasihat, 
hatırlatma ve uyarıdır. İmana, irfana, ahlaka davet; 
hakikate çağrıdır. Hutbe aynı zamanda Cuma 
namazının bir şartıdır. Tıpkı namaz gibi hutbe de 
bir ibadettir. 

Hutbe okunurken huşû içinde, sessizce ve can 
kulağıyla hatibi dinlemek dini bir gerekliliktir. 
Hutbe esnasında yanındakiyle konuşmak ya da cep 
telefonuyla uğraşmak, hutbenin özünden 
uzaklaşmaya, sevabından mahrum kalmaya sebep 
olur. Üzülerek ifade etmek gerekir ki ibadetin 
ruhuna aykırı söz konusu davranışlar cemaatimiz 
arasında gittikçe yaygınlaşmaktadır. Hâlbuki 
Resul-i Ekrem (s.a.s) hutbe esnasında yanında 
konuşan arkadaşını ikaz etmeyi dahi hoş 
karşılamamış ve bu konuda ümmetini şöyle 
uyarmıştır: “Cuma günü imam hutbe okurken 
konuşan arkadaşına ‘Sus!’ bile desen, hatalı bir 
iş yapmış olursun.”4    

Aziz Müminler! 
Üzerine güneş doğan en hayırlı gün olan 

Cuma gününün feyiz ve bereketinden istifade 
etmeye gayret edelim. Bugünü birbirimizle 
tanışmaya, kaynaşmaya, kardeşlik bağlarımızı 
güçlendirmeye vesile kılalım. Birbirimizin halini 
hatırını sormak, mutluluğunu paylaşmak, derdiyle 
hemhâl olmak için fırsat bilelim. İhtiyacı olana, 
darda kalana, hasta olana yardımcı olmanın 
çarelerini arayalım. Cuma günleri, asr-ı saadette 
olduğu gibi ailece camiye koşalım. Çocuklarımızı 
sevgiyle Cuma namazına alıştıralım, gençlerimizi 
Cumanın huzuruna davet edelim. 

Hutbenin, namazın bir parçası olduğunu 
unutmayalım. Hutbe esnasında ilgi ve alakamızı 
sadece hatibe ve hutbeye verelim. İbadetimizin 
ruhuna uymayan davranışlardan sakınalım. 
Duaların kabul olunduğu bu icabet vaktinde 
bedenimiz, zihnimiz, kalbimiz ve gönlümüz sadece 
Rahmân’a yönelsin. 

Hutbemi Peygamber Efendimizin şu 
müjdesiyle bitiriyorum: “Cuma günü öyle bir an 
vardır ki kul o anda Allah'tan bir şey dilerse, 
Allah ona isteğini mutlaka verir.”5 
                                                 
1 Müslim, Cum’a, 18. 
2 Cum’a, 62/9. 
3 İbn Mâce, İkâmet, 93. 
4 Müslim, Cum’a, 11. 
5 Tirmizî, Cum'a, 2. 
 

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü 



TARİH: 26.07.2019 

﷽ 
ي ٰاَدَم قَْد اَْنَزْلَنا َعلَْيُكْم لَِباسًا يَُوا۪ري َسْوٰاتُِكْم َو۪ريشًا۠  ۪ٓ يَا بَن

ّكَُرونَ  ِ لََعّلَُهْم يَّذَ ْقٰوى ٰذلَِك َخْيٌرۜ ٰذلَِك ِمْن ٰايَاِت اّ�ٰ   .َولَِباُس الّتَ
ُ َعلَْيِه َوَسّلَمَ َو  ِ َصّلَي اّ�َ  :قَاَل َرُسوُل اّ�َ

ْترَ  َ َعّزَ َوَجّلَ َحلِيٌم َحِيّيٌ ِسّتِيٌر يُِحّبُ اْلَحَياَء َوالّسَ  …إِّنَ اّ�َ
BEDEN MAHREMİYETİ VE TESETTÜR 
Muhterem Müslümanlar! 
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz 

şöyle buyuruyor: “Ey Âdemoğulları! Size mahrem 
yerlerinizi örtecek giysi, süsleneceğiniz elbise 
yarattık. Takvâ elbisesi var ya, işte o daha 
hayırlıdır. Bunlar Allah’ın âyetlerindendir. 
Umulur ki düşünüp öğüt alırlar.”1 

Okuduğum hadis-i şerifte ise Resûl-i Ekrem 
(s.a.s) şöyle buyuruyor: “Allah halîmdir, hayâ 
sahibidir, kusurları örtendir. Hayâyı ve örtünmeyi 
sever…”2 

Muhterem Müslümanlar!  
Bedenimiz, ruhumuz gibi Rabbimizin bizlere 

lütfettiği büyük bir nimet, aynı zamanda bir 
emanettir. İnanan her erkek ve kadın, bu emanete 
sahip çıkmakla mükelleftir. Nitekim sahip olduğumuz 
her nimet gibi bedenimizin de üzerimizde hakkı 
vardır. Nimetin kıymetini bilen her mümin, bedenini 
salih ameller işleme ve iyiliğe yardım etme yolunda 
kullanmalıdır. Zira gün gelecek, bedensel gücümüzü, 
güzelliğimizi ve yeteneklerimizi hangi amaçla 
kullandığımızın hesabı sorulacaktır. 

Aziz Müminler! 
Bedenimiz ile ilgili sorumluluklarımızın başında 

onu örtmek, kem gözlerden ve kem sözlerden 
muhafaza etmek gelir. Bedenin örtülmesi, her şeyden 
önce dinî bir yükümlülüktür. Aynı zamanda fıtrî ve 
ahlâkî bir davranıştır. 

Örtünmek, başkalarından ziyade, insanın 
kendisi için yaptığı bir iyiliktir. İnsanın kendisine 
olan saygısının ve özeline sahip çıkmasının bir 
göstergesidir. Mahrem yerleri örtmek, vücuda olan 
itinanın ve hayâ duygusunun bir yansımasıdır. Sadece 
insana has olan hayâ duygusunun kaynağı ise, 
Peygamberimizin ifadesiyle imandır. Doğduğunda bir 
örtüye sarılıp annesine emanet edilen insanoğlu, 
öldükten sonra da bir örtü altında yıkanır ve yine bir 
örtüyle kefenlenerek toprağa verilir. 

Kıymetli Müslümanlar! 
Mümin, kendi bedenine duyduğu saygıyı, bir 

başkasına da göstermek zorundadır. Vücudunu izinsiz 
ve haksız bakışlara karşı örttüğü gibi, bir başkasının 
mahremiyetine de hürmet göstermelidir. Bakışlarıyla  

 
hiç kimseyi rahatsız etmemeli, sınırlarını bilmelidir. 
Halk arasında yaygın olarak kullanılan “Güzele 
bakmak sevaptır!” sözünün yüce dinimiz İslam’da 
karşılığı yoktur. Zira güzel ya da çirkin fark 
etmeksizin her insanın mahremiyet hakkı vardır. 
Yüce Rabbimiz, bu hususta müminleri şöyle uyarır:   

وا ِمْن اَْبَصاِرِهْم َويَْحَفُظوا ُفُروَجُهمْۜ   ُقْل لِْلُمْؤِم۪نيَن يَُغّضُ

“Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan 
sakınsınlar, ırzlarını korusunlar.”3 

يُْب۪ديَن  َفْظَن ُفُروَجُهّنَ َوَ� َوقُْل لِْلُمْؤِمَناِت يَْغُضْضَن ِمْن اَْبَصاِرِهّنَ َويَحْ 
 ۖ  ۪زيَنَتُهّنَ اِّ�َ َما َظَهَر ِمْنَها َوْلَيْضِرْبَن ِبُخُمِرِهّنَ َعٰلى ُجُيوبِِهّنَ

“Mümin kadınlara da söyle, gözlerini 
haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. 
(Yüz ve el gibi) görünen kısımlar müstesna, 
zînet yerlerini göstermesinler. Başörtülerini 
yakalarının üzerine kadar salsınlar.”4 

Ayet-i kerimelerin apaçık beyanıyla, Cenâb-ı 
Hak, erkek ve kadın bütün müminlerden edeb ve 
mahremiyet konusunda hassasiyet bekler. 
Gözlerimizi haramdan çevirmenin ve tesettüre riayet 
etmenin hepimiz için bir vecibe olduğunu ifade 
buyurur. Özellikle erkekler için beden sağlığını da 
tehdit eden dar giysiler, mahremiyetin korunmasını 
sağlamadığı için tesettür bilincine uymaz. Tesettür 
bilinci ise bedeni örtmek kadar, kalbi ve aklı da her 
türlü kötülüğe, fuhşiyata ve harama karşı kapatmak, 
örtmek ve korumaktır. 

Değerli Müminler! 
İffet, kadına, erkeğe, gence, yaşlıya kısacası her 

insana yakışan üstün bir meziyettir. Irz ve namus 
dokunulmazlığı, insanların ortak değeridir. Bu değere 
riayet etmek kadını ne kadar saygın kılıyorsa, erkeği 
de o derece saygın kılar. Zira kadınıyla erkeğiyle her 
insan mükerremdir. 

Muhterem Müminler! 
Mahremiyete özen göstermek, takvanın yani 

Allah’a karşı saygılı ve sorumluluk sahibi bir duruşun 
gereğidir. Öyleyse bedenimizi bize lütfeden 
Rabbimiz ile aramızdaki bağı zayıflatmayalım. O’nun 
sevdiği ve razı olduğu bir ömür yaşayalım. 
Bedenimizin kıymetli ve dokunulmaz, ruhumuzun 
şerefli ve saygın olduğunu bilelim. Ailemize ve 
bilhassa çocukluk çağından itibaren yavrularımıza 
mahremiyet bilinciyle özgüven aşılayalım. Erdemli 
bir toplum olmanın, ahlaki, manevi ve kültürel 
değerlerimize sahip çıkmaktan geçtiğini 
unutmayalım. 
                                                           
1 A’râf, 7/26. 
2 Nesâî, Gusül, 7. 
3 Nûr, 24/30. 
4 Nûr, 24/31. 
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RABBİN İÇİN KURBAN KES 

Muhterem Müslümanlar! 

Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle 

buyuruyor: “Şüphesiz biz sana bitip tükenmez 

nimetler verdik. Şimdi sen Rabbin için namaz kıl ve 

kurban kes!”1 

Okuduğum hadis-i şerifte ise Resûl-i Ekrem (s.a.s) 

şöyle buyuruyor: “Âdemoğlu, kurban bayramı günü, 

Allah’a kurban kesmekten daha sevimli gelen bir 

amel işleyemez...”2  

Aziz Müminler! 

Rabbimizin rızasına yaklaşmamıza ve müminlerle 

kardeşlik bağlarımızın pekişmesine vesile olan Kurban 

Bayramının heyecanı yüreklerimizi sardı. Bizleri bu 

mübarek günlere ulaştıran Rabbimize sonsuz hamd-ü 

senalar olsun. 11 Ağustos Pazar günü, inşallah hep 

birlikte bayrama kavuşacağız. Kurbanlarımızla 

Rabbimize olan teslimiyet ve sadakatimizi, yardım ve 

ikramlarımızla da kardeşlerimize olan muhabbetimizi 

tazeleyeceğiz.  

Kıymetli Müslümanlar! 

Kurban, belirli şartları taşıyan hayvanları usulüne 

uygun olarak ibadet maksadıyla kesmektir. Bütün 

ibadetlerde olduğu gibi kurbanda da asıl maksat 

kurbiyettir. Yani, Allah’a yakınlaşma çabasıdır. Takvaya 

ulaşma arzusudur. Kurban, itaatkâr kullarından, 

Rahmân’a yükselen bir saygı ve samimiyet beyanıdır. 

Cenâb-ı Hak, bu gerçeği bizlere şöyle haber verir: 

“Kurbanların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşır. 

O’na ulaşacak olan yalnızca takvanızdır.”3 

Değerli Müminler! 

Kurban, Hz. Âdem’den bu güne her topluma 

emredilmiş bir ibadettir. Yüce Rabbimiz, Kur’an-ı 

Kerim’de şöyle buyurur: “Biz her ümmete kurban 

kesmeyi meşrû kıldık ki kendilerine rızık olarak 

verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah’ın adını 

ansınlar…”4 

Kurban ile samimiyet sınavına tabi tutulan Hz. 

Âdem’in çocukları Habil ve Kabil’i hatırlayınız. Bu 

sınavda Allah’ın emrine en güzel şekilde itaat eden ve 

kanaatkâr davranan Habil kazanmış, samimiyetsiz ve 

kıskanç tavrıyla Kabil kaybetmiştir. Çünkü bütün 

ibadetlerin özü ihlas ve takvadır. 

Kurban ile teslimiyet imtihanından geçen Hz. 

İbrahim’i ve oğlu İsmail’i hatırlayınız.  Bu ağır 

imtihanda Peygamber bir baba ve oğlu, sahip olunan her 

şeyin Allah yolunda tereddütsüz feda edilebileceğini 

insanlığa göstermiştir.  

Vefat edinceye kadar her yıl kurban kesen 

Peygamber Efendimizi hatırlayınız. Allah’ın Sevgili 

Elçisi (s.a.s), kurbanlarını bizzat boğazlamış, etinden 

hem kendisi ve ailesi yemiş, hem dostlarına ikram etmiş, 

hem de ihtiyaç sahiplerine infak etmiştir. Kurbanda 

Peygamberimizin vefası ve duası vardır. Onun infak ve 

paylaşma ahlakı vardır.  

Aziz Müslümanlar! 

Kurban, maddi ve manevi anlamda yüce bir 

sorumluluktur. Eşimizle, dostumuzla, komşumuzla, 

akrabalarımızla, kardeşlerimizle aynı nimet etrafında 

buluşmaktır. Kurban, Allah yolunda iyilik ve infakta 

bulunma, O’nun nimetlerini paylaşma bilincini diri 

tutmaktır. En yakınlarımızdan başlamak üzere, 

muhtaçların,  mağdurların, garip ve kimsesizlerin 

yüzünü güldürmektir. Renk, dil ve coğrafya ayrımı 

gözetmeksizin, ihtiyaç sahiplerinin hanesine muhabbet 

ve sevinç taşımaktır. Adını bile duymadığımız nice 

ülkelere, hiç görmediğimiz insanlara iyilik eli 

uzatmaktır.  Kardeş olmanın, bir olmanın, ümmet 

olmanın şuuruna ermektir.   

Muhterem Müminler! 

Diyanet İşleri Başkanlığımız, geçmiş yıllarda 

olduğu gibi bu yıl da Türkiye Diyanet Vakfı ile işbirliği 

içerisinde vekâlet yoluyla kurban kesim faaliyeti 

yürütmektedir. Geçen yılki vekâletle kurban 

çalışmamıza büyük teveccüh gösterdiniz. Emanet 

ettiğiniz dört yüz otuz bin hisse kurbanı, on yedi milyon 

altı yüz elli bin ihtiyaç sahibi mazlum, mağdur, mülteci 

kardeşimize ulaştırdık elhamdülillah.  

Bu yıl, “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle 

Yakınlaş” şiarıyla başlattığımız faaliyet çerçevesinde 

emanet ettiğiniz kurbanların bir bölümü ülkemizde, bir 

bölümü de yurtdışında görevlilerimiz nezaretinde 

kestirilecektir. Emanetlerinizi, büyük bir titizlikle gerçek 

ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Böylelikle müminlerin 

gönülleri arasında sevgi köprüleri kurulmasına, ümmet 

bilincinin güçlenmesine vesile olacağız. İslam’ın infak 

ahlakının, yardımlaşma ve dayanışma ruhunun bütün bir 

insanlık nezdinde canlı tutulmasına ve daha da 

yaygınlaşmasına hizmet etmiş olacağız. 

Türkiye Diyanet Vakfı, Arefe günü akşamına 

kadar bağış almaya devam edecektir. Siz kıymetli 

cemaatimizi bu hayır faaliyetine katılmaya davet 

ediyoruz. Unutmayalım ki, bir hisse kurban, binlerce 

dua olarak bizlere geri dönecektir. Konuyla ilgili cami 

görevlilerimizden ve müftülüklerimizden bilgi 

alabilirsiniz.  

Bu vesileyle, sağlık, huzur ve afiyet içerisinde 

bizleri bayrama ulaştırmasını Rabbimden niyaz 

ediyorum. Cenâb-ı Hak, kurbanlarımızı ve diğer 

ibadetlerimizi yüce katında makbul eylesin.  

                                                           
1 Kevser, 108/1-2. 
2 Tirmizî, Edâhî, 1. 
3 Hac, 22/37. 
4 Hac, 22/34. 
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يَٓا اَّيَُها الَّ۪ذيَن ٰاَمُنوا اْجَتِنُبوا َك۪ثيرًا ِمَن الّظَّنِۚ اِّنَ بَْعَض الّظَّنِ اِْثٌم َوَ� 
ُسوا َوَ� يَْغَتْب بَْعُضُكْم بَْعضاًۜ   .تََجّسَ

ُ َعلَْيِه َوَسّلََم:َو  ِ َصّلَي اّ�َ  قَاَل َرُسوُل اّ�َ

اْلُمْسلُِموَن ِمْن لَِسانِِه َويَِدِه َواْلُمْؤِمُن َمْن أَِمَنُه الّنَاُس َعلَى اْلُمْسلُِم َمْن َسلَِم 
 .ِدَمائِِهْم َوأَْمَوالِِهمْ 

MÜMİN: HUZURLU TOPLUMUN TEMİNATI 
Muhterem Müslümanlar! 
Bir toplumu ayakta tutan ve huzur içinde yaşamasını 

sağlayan en temel ilke adalettir. “Ey iman edenler, Allah için 
hakkı ayakta tutanlar ve adaletle şahitlik yapanlar 
olunuz.”1 ayeti, mümin olmanın hak ve adaletten yana olmayı 
gerektirdiğine işaret eder. Adalet aynı zamanda sosyal hayatın 
en önemli denge unsuru ve teminatıdır.   

Toplumda huzurun gerçekleşmesi için vazgeçilmez olan 
diğer bir ilke, güvendir. Mümin, Muhammedü’l-emîn olan 
Peygamberini model alarak, inanan-inanmayan bütün 
insanlara güven telkin eder. Çünkü Allah Resûlü (s.a.s) onu 
şöyle tarif etmiştir: “Müslüman, diğer Müslümanların 
elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de 
insanların canları ve malları konusunda kendisine karşı 
emniyet hissettikleri kişidir.”2 

Aziz Müminler! 
Huzurlu ve güvenli bir toplum inşa etmenin bir diğer 

ilkesi de doğruluktur. Samimi ve dürüst olmak, mümin 
olmanın bir gereğidir. Mümin, açık sözlü ve şeffaftır. İçi dışı 
birdir. Niyeti ve amelleri birbiriyle tutarlıdır. Yüce Rabbimizin 
”!Emrolunduğun gibi dosdoğru ol“  َفاْسَتِقْم َكَمٓا اُِمْرَت   2F

3 emrine 
uygun olarak sırat-ı müstakimden ayrılmamak müminin 
şiarıdır. Mümin yalan söylemez, iftira atmaz, kul hakkına el 
uzatmaz! 

Kıymetli Müslümanlar! 
Bir toplumun beraberlik şuurunu zedeleyen ve tefrikaya 

kapı aralayan en zararlı davranışlardan biri ise sû-i zandır. Sû-i 
zan, delilsiz ve temelsiz bir şekilde önyargılarla insanları 
karalamak, kötü düşünceler üzerine zan bina etmektir. Hâlbuki 
müminlerin canları ve malları gibi, onur ve haysiyetleri de 
birbirlerine emanettir. Aralarındaki ilişkide kardeşlik hukuku, 
kardeşlik ahlakı hâkim olmalıdır. Mümin kardeşine hüsn-i zan 
yani iyi niyet beslemek imanın gereğidir. Rabbimiz hutbemin 
başında okuduğum ayet-i kerimede müminleri şöyle 
uyarmıştır: 

 يَٓا اَيَُّها الَّ۪ذيَن ٰاَمُنوا اْجَتِنُبوا َك۪ثيرًا ِمَن الّظَّنِۘ اِّنَ بَْعَض الّظَّنِ اِْثمٌ 
“Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü 

öyle zanlar vardır ki günahtır...”4  

Değerli Müminler! 
İslam dini, sû-i zannı yasakladığı gibi insanların gizli 

hallerini araştırmayı ve ifşa etmeyi de yasaklamıştır. Birbirini 
çekiştirmeyi, birbirinin arkasından kötü konuşmayı, kardeşinin 
ayıp ve kusurlarını ortaya dökmeyi haram kılmıştır. Çünkü 
bütün bu kötü huylar, fitne ve fesadın yaygınlaşmasına, 
birbirine güvenmeyen bireylerin huzursuz ve düzensiz bir 
toplum oluşturmasına sebep olur. Böyle bir toplumun ayakta 
kalmasına ve geleceğe umutla bakmasına imkân yoktur.  

 

Yüce Allah, 
ُسوا َوَ� يَْغَتْب بَْعُضُكْم بَْعضًاۜ   َوَ� تََجّسَ

“Birbirinizin gizliliklerini araştırmayın, birbirinizin 
gıybetini yapmayın…”5 emriyle bizi bu konuda hassas 
davranmaya davet etmiştir. Aksi halde varılacak yer dünyada 
hüsran, ahirette ise pişmanlıktır. Nitekim Cenâb-ı Hak, sözün 
doğru ve güzelini söylemeyen müminlerin arasını şeytanın 
bozacağını bize şöyle haber vermektedir: “Kullarıma söyle, 
sözün en güzelini söylesinler; çünkü şeytan aralarına girer. 
Kuşkusuz şeytan insanların apaçık düşmanıdır.”6  

Muhterem Müminler! 
Sevgili Peygamberimiz “Her duyduğunu söylemesi 

kişiye yalan olarak yeter!”7 buyurur. Doğruluğunu 
araştırmadan bir bilgiyi paylaşmak, asılsız sözlerin 
yayılmasına, yalan ve iftiranın beslenmesine alet olmaktır. 
Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurur:                  

ُنٓوا         يَٓا اَيَُّها الَّ۪ذيَن ٰاَمُنٓوا اِْن َجٓاَءُكْم َفاِسٌق بَِنَبأٍ َفَتَبّيَ
“Ey iman edenler! Eğer bir fâsık size bir haber 

getirirse onun doğruluğunu araştırın.…”8 

Bir mümin, sorumsuz ve şuursuzca yayınlanan asılsız 
haber ve yorumlara itibar etmez. Masum insanların şeref ve 
haysiyetine söz söylemekten, ateşten kaçar gibi uzak durur. 
Her söylediği sözün, her yazdığı yorumun, her yaptığı işin bir 
hesabı olduğunu bilir. Rabbimizin şu ayetini hayat düsturu 
edinir: “Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine 
düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan 
sorumludur.”9 

Aziz Müslümanlar! 
Huzurlu, güvenli ve güçlü bir toplum inşa etmek için 

kitabımız Kur’an-ı Kerim’e, Sevgili Peygamberimiz 
Muhammed Mustafa (s.a.s)’in sünnetine tabi olalım. Tevhit 
bilincini, kardeşlik şuurunu ve güzel ahlakı önce 
ailelerimizden başlamak üzere çevremize yayalım, yaşayalım 
ve yaşatalım. Aramızdaki bağları zayıflatacak, bizi birbirimize 
güvenemez hale getirecek her türlü davranıştan uzak duralım. 
Eşlerin, anne babaların, çocukların, amirin, memurun, işçinin, 
işverenin, komşunun, akrabanın, dostun, arkadaşın, kısacası 
toplumun bütün bireylerinin birbirine güven duyduğu huzurlu 
bir ortam için hep birlikte emek verelim. Peygamber 
Efendimizin şu uyarısını bir an olsun aklımızdan 
çıkarmayalım: “Birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize 
haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın 
kulları kardeş olun.”10 

Muhterem Müminler! 
Kurban Bayramına yaklaşırken önemli bir hatırlatmada 

bulunmak istiyorum. Birçoğumuz bugünden itibaren bayramı 
sevdiklerimizle geçirmek için yola çıkacağız. Gidiş ve dönüş 
yollarındaki yoğunluk her zamankinden daha fazla dikkatli 
olmamızı gerektirmektedir. Zira hız ihlali, hatalı sollama, 
yakın takip, yorgunluk gibi sebeplerle meydana gelen 
kazalarda nice insanımız can vermekte, nice ocaklar 
sönmektedir. Bu noktada bütün kardeşlerimizi trafik 
kurallarına uymaya, sabırlı, anlayışlı ve dikkatli davranmaya 
davet ediyorum.  
                                                           
1   Mâide, 5/8. 
2   Tirmizî, İman, 12. 
3   Hûd, 11/112. 
4   Hucurât, 49/12. 
5   Hucurât, 49/12. 
6   İsrâ, 17/53. 
7    Ebû Dâvûd, Edeb, 80. 
8   Hucurât, 49/6. 
9   İsrâ, 17/36. 
10  Buhârî, Edeb, 62. 
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ِ َرّبِ اْلَعالَ۪مينَۙ  قُْل اِّنَ َصَ�۪تي َونُُس۪كي َوَمْحَياَي َوَمَما۪تي ِ�ّٰ

ُل اْلُمْسلِ۪مينَ  .َ� َش۪ريَك لَُهۚ َوبِٰذلَِك اُِمْرُت َواَنَا۬ اَّوَ

ُ َعلَْيِه َوَسّلََم:َو  ِ َصّلَي اّ�َ  قَاَل َرُسوُل اّ�َ
َل َما نَْبدَ  أُ بِِه ِفي يَْوِمَنا َهَذا أَْن نَُصّلَِي، ثُّمَ نَْرِجَع إِّنَ أَّوَ

 .َفَنْنَحَر، َفَمْن َفَعَل َفَقْد أََصاَب ُسّنََتَنا
KURBAN BAYRAMI 
Muhterem Müslümanlar! 
Bugün Kurban Bayramı. Allah’a kulluğumuzu 

arz ettiğimiz, verdiği nimetlere şükrettiğimiz 
müstesna bir vakit. Hz. İbrahim’in imanını, Hz. 
Hacer’in sadakatini ve Hz. İsmail’in teslimiyetini 
kuşananlara Rabbimizin bir ikramı. Hacılarımızın 
Arafat’tan Müzdelife’ye, oradan da Mina’ya inip 
şeytanı taşladığı, ziyaret tavafı yapıp hacı olmanın 
huzur ve mutluluğunu yaşadığı mübarek bir gün. 
Bugün, İslam’ın nişanelerinden olan kurban 
ibadetini eda ederek Rabbimize yaklaştığımız 
nadide bir zaman dilimi.  

Aziz Müminler! 
İşte böyle bir bayram sabahında, Resûl-i 

Ekrem (s.a.s) bayram namazını eda etmek üzere 
evinden çıktı. Namazın kılınacağı Musallâ’ya 
varınca ashabına şöyle seslendi:  “Bugün ilk işimiz, 
bayram namazını kılmak, sonra da kurban 
kesmektir. Böyle yapanlar sünnetimize uygun 
davranmış olur.”1 

Resûlüllah (s.a.s), ashabına bayram namazını 
kıldırdıktan sonra îrâd ettiği hutbede, ümmetine şu 
müjdeyi verdi: “Âdemoğlu kurban günü Allah 
katında kurban kesmekten daha güzel bir amel 
işlemez. Kurban, kıyamet günü boynuzları, 
kılları ve tırnaklarıyla sevap olarak gelir. 
Kurban, henüz kanı yere düşmeden, Allah 
tarafından kabul edilir. Bu sebeple kurban 
kesme konusunda gönlünüz hoş olsun.”2 

Namaz ve hutbenin ardından sıra kurban 
kesmeye gelmişti. Rahmet Peygamberi (s.a.s), 
kurbanlık hayvanlara eziyet edilmemesi, onlara 
şefkat ve merhamet gösterilmesi hususunda 
müminleri şöyle uyardı: “Allah, her konuda 
‘ihsan’ ile yani güzellikle davranmayı farz 
kılmıştır. Öyleyse kim kurban kesecekse bunu en 
güzel biçimde gerçekleştirsin.”3 Sevgili 
Peygamberimiz kurbanını kıbleye doğru yatırdı, 
besmele çekti, tekbir getirdi ve şu ayetleri okudu: 

“Ben hakka yönelen birisi olarak yüzümü, 
gökleri ve yeri yaratan Allah’a çevirdim. Ben 
Allah'a ortak koşanlardan değilim. Şüphesiz 
benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm 
âlemlerin Rabbi olan Allah içindir. O’nun hiçbir 
ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben 
Müslümanların ilkiyim.”4 

Kıymetli Müslümanlar! 
Bayram günlerini tıpkı Resûlüllah’ın bize 

öğrettiği gibi sünnet-i seniyyeye uygun biçimde 
idrak edelim. Arefe günü sabah namazıyla 
başladığımız ve bayramın dördüncü günü ikindi 
namazıyla sona erecek olan teşrik tekbirlerini 
unutmayalım. 

“Temizlik imanın yarısıdır”5 buyuran Resûl-i 
Ekrem’in ümmeti olarak, çevre temizliğine özen 
gösterelim. Kurbanlık hayvanımızdan çıkabilecek 
kistli, hasta görünümlü et ve sakatatları mutlaka 
derin çukurlara gömelim. Zira sokak hayvanlarının 
bu etleri yemesi, hastalığın hayvanlar aracılığıyla 
insanlara bulaşmasına sebep olmaktadır. Ayrıca et 
kesim ve taksimini muhakkak temiz ortamlarda 
yapalım. 

Değerli Müminler! 
Bayramlar infak, ikram ve yardımlaşma 

günleridir. Kurbanlarımızda komşunun, akrabanın, 
yoksulun, yetimin ve muhtacın hakkını gözetelim. 
Verdiğimiz kadar kazandığımızı, paylaştığımız 
kadar zenginleştiğimizi unutmayalım. 

Bayramların özü sıla-i rahimdir. Bayram 
günlerini sadece bir tatil fırsatı olarak görmeyelim. 
Anne babamız başta olmak üzere büyüklerimizi 
ziyaret edip hal ve hatırlarını soralım. Vereceğimiz 
hediyelerle küçüklerimizi sevindirelim. Bayram 
neşesine hastaları, yaşlıları ve yalnızları ortak 
edelim. 

Aziz Müslümanlar! 
Bayramlar affetme ve kucaklaşma günleridir. 

Bu günleri fırsat bilerek, kardeşliğimize gölge 
düşüren çekişmelere, dargınlıklara ve küskünlüklere 
son verelim. Bayramın huzur ve kardeşlik iklimini 
hep birlikte yaşayalım. 

Hutbeme son verirken aziz milletimizin ve tüm 
İslam âleminin Kurban Bayramını tebrik ediyorum. 
Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize 
olsun. Bayramımız, hepimiz için nice güzelliklere 
vesile olsun. 

1 Buhârî, Îdeyn, 3. 
2 Tirmizî, Edâhî 1. 
3 Müslim, Sayd, 57; Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10-11. 
4 En’âm, 6/79, 162-163; İbn Mâce, Edâhî, 1. 
5 Tirmizî, Deavât, 86. 
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﷽ 
َظَهَر اْلَفَساُد ِفي اْلَبّرِ َواْلَبْحِر ِبَما َكَسَبْت اَْيِدي الّنَاِس 

 .لُِي۪ذيَقُهْم بَْعَض الَّ۪ذي َعِملُوا لََعّلَُهْم يَْرِجُعونَ 
ُ َعلَْيِه َوَسّلََم:َو  ِ َصّلَي اّ�َ  قَاَل َرُسوُل اّ�َ

ُ بَِها َعْنُه  َما ِمْن ُمِصيَبةٍ تُِصيُب اْلُمْسلِمَ  َر اّ�َ إِّ�َ َكّفَ
ْوَكةِ يَُشاُكَها  .َحّتَى الّشَ

GÜVENLİ BİR HAYAT İÇİN AFETLERE 
HAZIR OLALIM 

Muhterem Müslümanlar! 
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz 

şöyle buyuruyor: “İnsanların kendi elleriyle 
yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde 
düzen bozuldu; böylece Allah dönüş yapsınlar 
diye işlediklerinin bir kısmını onlara 
tattırıyor.”1 

Okuduğum hadis-i şerifte Resûl-i Ekrem 
(s.a.s), şöyle buyuruyor: “Batan bir diken bile olsa 
Müslüman'ın başına gelen her bir musibeti, 
Allah onun günahlarına kefaret kılar.”2 

Aziz Müminler! 
Bizler Allah’tan geldik ve O’na döneceğiz. 

Rabbimizin dünyada hepimizi çeşitli şekillerde 
imtihana tabi tuttuğunun idrakindeyiz. Bu dünyanın 
geçici, ahiret hayatının ise ebedi olduğuna yürekten 
inanıyoruz. Rabbimizin verdiği nimetlere 
şükrediyor, musibetler karşısında ise sabır ve sebat 
gösteriyoruz. Rabbimize güveniyor, O'na tevekkül 
ediyoruz. Ancak doğal afetlere karşı insan olarak 
üzerimize düşen sorumlulukları da yerine getirmeye 
çalışıyoruz. 

Kıymetli Müslümanlar! 
En büyük galaksilerden en küçük karıncalara 

kadar, tabiat bir bütün olarak Allah tarafından 
yaratılmıştır; her an O'nun kontrolü altındadır. 
Tabiatın muhteşem uyumu ve dengesi, Allah'ın 
hükmüne ve kanunlarına bağlıdır.  

Kimi zaman yaşanan afetler ise tabiatı alt üst 
ettiği gibi, insanların hayatını da acı bir şekilde 
etkiler. Tarihte yaşanan deprem, sel, heyelan ve 
yangın gibi nice afet, can ve mal kaybıyla 
sonuçlanmıştır. Ülkemizde de yakın tarihte 
yaşadığımız deprem ve sel felaketlerinin acısı hala 
yüreğimizdeki tazeliğini korumaktadır. 

 
Değerli Müminler! 
Kur’an-ı Kerim’in insanlığa şöyle bir çağrısı 

vardır: “Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde 
bozgunculuk yapmayın.”3 Nitekim tabiata 
sorumsuzca müdahale eden, kendi menfaati için 
ormanları kesen, suyu ve havayı zehirleyen, toprağı 
kurutan insanoğlu, yeryüzünde dengeleri 
bozmaktadır. Afetlerin kötü neticelerinin önemli bir 
kısmı bizim kendi hata ve ihmallerimiz 
sebebiyledir. Nitekim Yüce Rabbimiz bu hususta 
şöyle buyurur: “Başınıza gelen her musibet kendi 
yapıp ettikleriniz yüzündendir; kaldı ki Allah 
birçoğunu da bağışlar.”4 

Aziz Müslümanlar! 
Mümin, Allah’ın takdirinin muhakkak 

gerçekleşeceğine iman eder. Ama aynı zamanda 
tabiat olaylarının, ilâhî düzen ve kanunlar gereği, 
sebep-sonuç ilişkisi içerisinde meydana geldiğini de 
idrak eder. Çalışmayı ve sebeplere sarılmayı terk 
edip “Allah’ın dediği olur” diyerek kolaycılığa 
kaçmaz. Tabiata zararlı adımlar atarak, göz göre 
göre afeti davet etmez. İşini sağlam yapar. Her türlü 
tedbiri alır. Maddi ve manevi sebeplerin tamamına 
başvurduktan ve sorumluluğunu yerine getirdikten 
sonra Rabbine tevekkül eder. Peygamber 
Efendimizin ifadesiyle “önce devesini bağlar, 
sonra tevekkül eder.”5 

Kıymetli Müminler! 
Güvenli bir hayat için gerekli tedbirleri alalım. 

Afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olalım. Deprem, 
heyelan ve sel riski bulunan bölgelere ev inşa 
etmeyelim. Ailemizi afet ve acil durumlar hakkında 
bilgilendirelim. İlkyardım eğitimi, bilgi ve destek 
için yaşadığımız şehrin AFAD il müdürlüklerine 
müracaat edelim. 

Yarın yirminci sene-i devriyesi olan 17 
Ağustos Marmara depreminde ve bu güne kadar 
ülkemizde meydana gelen afetlerde hayatlarını 
kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet 
diliyoruz. Yüce Rabbimiz, bizi, ülkemizi ve İslam 
beldelerini afetlerden muhafaza eylesin. Bizlere de 
afetlerden gerekli dersleri çıkarmayı, 
sorumluluklarını yerine getirip huzurlu ve güvenli 
bir hayat sürmeyi nasip eylesin. 
                                                           
1 Rûm, 30/41.  
2 Buhârî, Merdâ, 1. 
3 A’râf, 7/56. 
4  Şûrâ, 42/30. 
5 Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 60. 
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TARİH: 23.08.2019            

FAİZİN TOPLUMSAL ZARARLARI 

Muhterem Müslümanlar! 

Hicretin onuncu, risaletin son senesiydi.  Peygamber 

Efendimiz (s.a.s) hac farizasını yerine getirmek üzere 

ashabıyla birlikte Medine’den yola çıkıp Arafat’a ulaştı. 

Burada, yıllar sonra “Veda Hutbesi” diye meşhur olacak 

olan hutbesini îrâd etti.  İnsanlığın yolunu aydınlatacak 

tavsiyelerde bulundu. Birtakım haramlara ve sapmalara 

karşı ümmetini uyardı. Allah Resûlü’nün Veda 

Hutbesinde “Câhiliyeye ait her şey ayaklarımın 

altındadır” diyerek bir daha dönülmemek üzere 

yasakladığı hususlardan biri de faiz idi. Peygamberimiz, 

faizin her çeşidini ayakları altına aldığını ilan ederek 

müminlere şöyle seslendi: “İyi bilin ki faizin her çeşidi 

kesinlikle kaldırılmıştır.”1   

Aziz Müminler! 

Faiz, borç verilen bir parayı veya malı belli bir süre 

sonunda fazlasıyla geri almaktır. Borçlunun alacaklısına 

ödemek zorunda bırakıldığı meşrû olmayan, karşılıksız ve 

hak edilmeyen fazlalıktır.  Alın teri dökmeden, emek sarf 

etmeden, haksız yoldan kazanç elde etmektir. Dara 

düşmüş, zorda kalmış kişilerin bu hallerini fırsata 

çevirmektir.  

Kıymetli Müslümanlar! 

İslam, faizin her türünü kesin olarak haram kılmıştır. 

Faizli işlemleri en büyük günahlardan saymıştır. Nitekim 

Yüce Rabbimiz, hutbemin başında okuduğum ayet-i 

kerimede müminleri şöyle uyarmaktadır: “Ey iman 

edenler! Kat kat arttırılmış olarak faiz yemeyin. 

Allah’a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa 

eresiniz.”2  

Değerli Müminler! 

Allah’ın bütün emir ve yasakları kullarının iyiliği 

içindir. Onların dünyada huzurlu, ahirette mutlu 

olmalarına yöneliktir. İslam’ın faizi haram kılmasında da 

hem birey hem de toplum açısından birçok hikmet vardır.  

Faiz, yalnızca malın değil, aynı zamanda ömrün de 

bereketini azaltır. Faiz yüzünden ortaya çıkan nice iflaslar, 

intiharlar, dağılan aileler, heba olan hayatlar vardır. Faizin 

yaygın olduğu toplumlarda dar gelirliler ve yoksullar 

ezilir. Zenginle fakir arasındaki uçurum gittikçe derinleşir. 

Allah rızâsı için borç verme, yardımlaşma, sevgi, 

merhamet, şefkat, ihsan ve infak gibi erdemli davranışlar 

ortadan kalkar. Dinî ve ahlâkî değerler örselenir. Helal 

haram duyarlılığı zayıflar. Nihayetinde meşru olup 

olmadığına bakmaksızın kazanç elde etmeye çalışmak, 

toplumda büyük huzursuzluklara sebep olur. 

Aziz Müslümanlar! 

Faize bulaşan kişi emeksiz ve kolay yoldan kazanç 

elde ettiğini zannetse de aslında kaybetmeye mahkûmdur. 

Nitekim Cenâb-ı Hak, “Allah, faizle elde edilen malı 

mahveder, zekâtı ve sadakası verilen malı ise artırır”3 
buyurmak suretiyle bu gerçeğe işaret etmiştir. Zira zekât 

ve sadaka verenin malı bereketlenip artar. Servetinden 

hayır görür. Kalbi huzurla, amel defteri sevapla dolar. Faiz 

ise servetin bereketini ortadan kaldırır. Sahibine günahtan 

başka kazanç sağlamaz. Hem maddî hem de manevî 

anlamda iflasını hazırlar. Allah Resûlü (s.a.s) faizin 

eninde sonunda sahibine kaybettireceğini şöyle ifade 

etmiştir: “Faiz yoluyla mal çoğaltan hiç kimse, malının 

hayrını göremez.”4 

Muhterem Müminler! 

Yüce dinimiz bizlere geçimimizi helal yoldan temin 

etmeyi emretmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.s)  “Hiç 

kimse kendi el emeğinin kazancından daha hayırlı bir 

yiyecek yememiştir.”5 buyurmuştur. 

Üzülerek ifade etmek gerekir ki, cahiliye döneminde 

olduğu gibi günümüzde de faizli işlemler bazen ticaretin 

doğal bir parçası gibi değerlendirilmekte, faizsiz ticaret 

yapılamayacağına dair düşünce ve anlayışlar 

yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. Hâlbuki ticaret ve faiz 

birbirinden tamamen ayrı şeylerdir. Nitekim Kur’an’ın 

ifadesiyle “Allah, alış verişi helâl, faizi ise haram 

kılmıştır.”6 Bunun için bize düşen, ticaretimizi yaparken, 

faize bulaşmama hususunda son derece hassas 

davranmaktır. 

Değerli Müslümanlar! 

Dinimizin bütün ikazlarına rağmen faizi terk 

etmeyenlerin karşılaşacağı hüsran, Kur’an-ı Kerim’de 

şöyle haber verilir: “Faiz yiyenler, kabirlerinden 

şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu, 

onların ‘Alışveriş de faiz gibidir’ demelerinden 

dolayıdır…”7  

O halde, tarih boyunca ekonomik hayatın en büyük 

sömürü ve zulüm araçlarından biri olan faiz felaketinden 

uzak duralım. Faizle elde edilen maldan hayır 

gelmeyeceğinin idrakinde olalım. Şu geçici dünya 

hayatımızda daha çok kazanmaktan ziyade, helalinden 

kazanıp helal yolda harcamaya gayret edelim. Mahşer 

günü, malımızı nereden kazanıp nereye harcadığımızın 

hesabını vermeden Allah’ın huzurundan 

ayrılamayacağımızı asla unutmayalım. Hutbemi 

Rabbimizin şu uyarısıyla bitiriyorum: “Ey iman edenler! 

Allah'tan korkun. Eğer gerçekten inanıyorsanız 

mevcut faiz alacaklarınızı terk edin. Eğer böyle 

yapmazsanız, Allah ve Resûlü tarafından faizcilere 

karşı açılan savaştan haberiniz olsun. Eğer tevbe edip 

vazgeçerseniz, anaparanız sizindir; ne haksızlık etmiş 

ne de haksızlığa uğramış olursunuz.”8 
                                                           
1 Müslim, Hac, 147. 
2 Âl-i İmrân, 3/130. 
3 Bakara, 2/276. 
4 İbn Mâce, Ticâret, 58.  
5 Buhârî, Büyû’, 15. 
6 Bakara, 2/275. 
7 Bakara, 2/275. 
8 Bakara, 2/278, 279. 
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TARİH: 30.08.2019 

VATAN BİZE EMANETTİR 

Muhterem Müslümanlar! 
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle 

buyuruyor: “Allah size yardım ederse artık sizi 

yenecek hiçbir kimse yoktur; eğer sizi yardımsız 

bırakırsa O’ndan sonra size kim yardım edebilir? 

Müminler yalnız Allah’a güvensinler.”1  

Okuduğum hadis-i şerifte ise Resûl-i Ekrem 

(s.a.s) “Hangi amel daha hayırlıdır!” sorusuna şöyle 

cevap vermiştir: “Allah’a inanıp O’nun yolunda 

cihad etmek.”2 

Aziz Müminler! 

Üzerinde yaşadığımız vatan bizim için bir toprak 

parçasından çok daha fazla anlam ifade eder.  Vatan, 

hür yaşadığımız ve hür yaşamak için her türlü 

hayâsızca akına göğsümüzü siper ettiğimiz yerdir. 

Bütün dünyalar verilse dahi bir karışından bile 

vazgeçemeyeceğimiz cennet yurdumuzdur. Vatan, 

uğruna canını, cananını, bütün varını feda edip şehadet 

şerbeti içenlerin, varlığından vazgeçip gazi olanların 

bize miras bıraktığı mukaddes bir emanettir. 

Değerli Müslümanlar! 

Bizler, vatan müdafaasını sadece bir toprak 

parçasını korumaktan ibaret görmeyiz. Bu toprakları 

vatan yapan yüce değerlerimizi muhafaza etmek için 

her türlü gayreti gösteririz. Bu vatanda yaşayan her 

ferdin canını, dinini, malını, neslini, şeref ve haysiyetini 

koruruz. Din, dil ve ırk ayrımı yapmaksızın 

mazlumların ve mağdurların yanında yer alır; bize bel 

bağlayanların ümitlerini boşa çıkarmayız. İstiklal ve 

istikbalimizin sembolü olan şanlı bayrağımızın 

gönderden inmemesi için mücadele ederiz. Şehadetleri 

dinin temeli olan ezanlarımızın dinmemesi için her 

türlü fedakârlığı göğüsleriz. 

Kıymetli Müminler! 

Vatanı sevmek ve korumak her Müslüman için 

kutsal bir vazifedir. Düşman karşısında psikolojik, 

teknolojik ve ekonomik her türlü savaşa hazırlıklı 

olmak dinimizin emridir. Nitekim Cenâb-ı Hak bu 

hususta şöyle buyurur: “Ey iman edenler! Sabredin; 

düşman karşısında sebat gösterin; cihad için 

hazırlıklı ve uyanık olun ve Allah'tan korkun ki 

başarıya erişebilesiniz.”3 Peygamber Efendimiz (s.a.s) 

ise hak ve hakikat yolundaki bu kutsal mücadele 

hakkında şöyle buyurur: “Ellerinizle, dillerinizle ve 

mallarınızla cihad edin.”4  

Aziz Müslümanlar! 

İçinde bulunduğumuz ay, ecdadımızın vatanını ve 

mukaddesatını koruma uğruna eşsiz kahramanlıklar 

gösterdiği nadide bir aydır. Şanlı ecdadımız, iman dolu 

göğsüyle, cesaret ve kararlılığıyla nice Ağustos ayına 

damga vuran eşsiz zaferler kazanmıştır. Malazgirt’ten 

Kosova’ya, Mohaç’tan Büyük Taarruz’a kadar 

kazanılan zaferler bunun en büyük şahididir.  

 Bu zaferler bize göstermiştir ki, Allah’ın yardımı 

daima müminlerle beraberdir. İnananlar    
“Allah’ın yardımı ne zaman gelecek?” diye niyazda 

bulunduklarında, Yüce Rabbimiz,  

“Bilesiniz ki Allah’ın yardımı yakındır.”5 müjdesiyle 

müminleri daima desteklemiştir.  

Muhterem Müminler! 

Yurdumuzun üstünde tüten en son ocak sönmeden 

vatanımıza namahrem eli asla değmeyecektir. Birlik ve 

beraberliğini her türlü menfaatin üstünde tutan, cesaret 

ve azimle çalışan aziz milletimiz, hiçbir zilletin 

boyunduruğu altına girmeyecektir. Kardeşliğimizi, 

muhabbetimizi ve dirliğimizi bozmak isteyenler dün 

olduğu gibi bugün de kaybetmeye mahkûmdur. Zira 

Hakk’ın yanında yer alanlar, adalet ve samimiyetle 

çalışanlar muhakkak zafere ulaşacaktır. Batılın 

destekçisi olanlar, zulmün, korkaklığın ve karanlığın 

pençesine düşenler ise bir gün mutlaka yok olacaktır. 

Nitekim Kur’an’ın beyanıyla “Hak geldi, bâtıl yıkılıp 

gitti! Zaten bâtıl yıkılmaya mahkûmdur.”6 

Kıymetli Müslümanlar! 

Geçmişten geleceğe onurlu yürüyüşünü sürdüren 

aziz milletimizin varlığı bu dünya için umuttur. 

Zalimlere karşı ayakta durmamız, mazlumlara kol kanat 

germemiz ancak vatanımızı, milletimizi ve mukaddes 

değerlerimizi topyekûn savunmakla, madden ve manen 

güçlü olmakla mümkündür.  

O halde genciyle yaşlısıyla ecdadımızı örnek alıp 

aynı imanı, aynı gayeyi, aynı azmi, aynı sadakat ve 

teslimiyeti bizler de kuşanalım. Ülkemizi baskı altına 

almak, birlik ve beraberliğimizi bozmak, fitne ve 

fesatla bu aziz vatanı karıştırmak isteyenlere fırsat 

vermeyelim. Doğruluktan, iyilikten, hak ve hakikatten 

asla ayrılmayalım.  

Hutbemi bitirirken, tarih boyunca İslam’ın 

bayraktarlığını yapan, bu cennet vatanı bizlere emanet 

eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir 

kere daha rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyoruz.  
                                                           
1 Âl-i İmrân, 3/160. 
2 Buhârî, Itk, 2. 
3 Âl-i İmrân, 3/200. 
4 Nesâî, Cihâd, 48. 
5 Bakara, 2/214. 
6 İsrâ, 17/81. 
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﷽ 
َناُتۜ  َوَ�  قُوا َواْخَتلَُفوا ِمْن بَْعِد َما َجٓاَءُهُم اْلَبّيِ تَُكونُوا َكاّلَ۪ذيَن تََفّرَ

 .َواُوٰ۬لِٓئَك لَُهْم َعَذاٌب َع۪ظيمٌۙ 

ُ َعلَْيِه َوَسّلَمَ َو  ِ َصّلَي اّ�َ  :                          قَاَل َرُسوُل اّ�َ

ِ إِْخَوانًا�َ تََباَغُضوا  .، َو�َ تََحاَسُدوا، َو�َ تََدابَُروا، َوُكونُوا ِعَباَد اّ�َ
MUHARREM AYI VE ÂŞÛRÂ GÜNÜ 
Muhterem Müslümanlar! 
Yüce Rabbimizin Kur’an-ı Kerim’de 

bildirdiği üzere “Allah katında ayların sayısı on 
ikidir.”1 Bu aylardan biri de içinde bulunduğumuz 
Muharrem ayıdır. Muharrem ayı, Rabbimizin 
rahmetine mazhar olmuş müstesna bir zaman 
dilimidir. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) 
“Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç 
Allah’ın ayı olan Muharrem ayında tutulan 
oruçtur”2 buyurarak bu ayın manevi bereketine 
işaret etmiştir. 

Aziz Müminler! 
Muharrem ayının tarihimizde ve 

kültürümüzde de ayrı bir yeri vardır. Muharrem 
ayı, âşûrâ ayıdır. Âşûrâ, birlik ve beraberliğimizin, 
paylaşma ve dayanışmamızın simgesidir. Aşure 
aşındaki farklı nimetlerin kaynaşarak ortak bir tada 
dönüşmesi gibi, milletimiz de asırlardır birlikte 
yaşama ahlakının gereği olarak sevinci ve kederi, 
nimeti ve külfeti, muhabbeti ve meşakkati 
paylaşmıştır.  

Kıymetli Müslümanlar! 
Muharrem ayı aynı zamanda hepimizin ortak 

acısı, tarihimizin yürek yarası olan Kerbelâ 
olayının yaşandığı aydır. Hz. Hüseyin Efendimiz 
ve çoğu Ehl-i Beytten olmak üzere, beraberindeki 
yetmişten fazla Müslüman, Kerbelâ'da şehadet 
şerbeti içmiştir. Kerbelâ, çetin bir imtihanın ve 
derin bir hüznün adıdır. Kerbelâ, Sevgili 
Peygamberimizin aile efradından asırlara miras 
kalan ağır bir derstir. Bugün Kerbelâ denince bağrı 
yanan, Hz. Hüseyin anılınca “Ah!” çeken her 
Müslüman, Kerbelâ üzerine düşünmeli, onu doğru 
anlamalı ve ondan ibretler çıkarmalıdır. 

Değerli Müminler! 
Kerbelâ’yı anlamak için Hz. Hüseyin’i 

tanımak lazımdır. Hz. Hüseyin, dedesi olan 
Hâtemü'l-Enbiyâ Muhammed Mustafa'nın (s.a.s) 
yolunda yürüyen şerefli bir mümindir. Hz. 
Hüseyin, haksızlığın ve zulmün karşısında duran; 
hakkın, adaletin, vefanın, sadakatin ve erdemin 
yoluna baş koyan haysiyetli bir Müslümandır. 

Hz. Hüseyin’i sevmek, onun, uğruna can 
verdiği değerleri sahiplenmeyi gerektirir. Zira o, 
tüm nesiller ve çağlar için onurlu bir hayatın ve asil 
bir duruşun muhteşem örneğidir. Hz. Hüseyin’in 
imanını ve ahlakını kuşanmak, aynı zamanda onun 
yiğit ve fedakâr şahsiyetini gençlerimize aktarmak 
bizim görevimizdir. 

Kıymetli Müslümanlar! 
Muharrem ayının bize en büyük mesajı 

birliğimize ve dirliğimize sahip çıkmak, 
kardeşliğimizden asla ödün vermemektir. Yüce 
Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de bizi şöyle uyarır: 
“Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra 
parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte 
onlar için büyük bir azap vardır.”3 Sevgili 
Peygamberimiz (s.a.s) ise bir hadis-i şeriflerinde 
şöyle buyurur: “Birbirinize nefret ve düşmanlık 
beslemeyin, birbirinize haset etmeyin, 
birbirinize sırt çevirmeyin, Ey Allah’ın kulları! 
Kardeş olun.”4 

Aziz Müslümanlar! 
Yeni Kerbelâ’lar yaşamamak için, aynı imanı, 

acıyı, özlemi taşıyan kalplerimizi birleştirelim. 
Gönüllerimizde birbirimize yer açalım, 
hayatlarımızı muhabbetle buluşturalım. Ortak 
acılarımıza ve çözüm bekleyen sorunlarımıza 
ferasetle, basiretle, sorumluluk ve duyarlılıkla 
yaklaşalım. Bizi biz yapan mukaddes değerlerimiz 
etrafında kenetlenelim. Hz. Hüseyin’in asaletini ve 
güzel ahlakını kendimize şiar edinelim.  

Bu vesileyle şehitlerin serçeşmesi Hz. 
Hüseyin Efendimiz başta olmak üzere Kerbelâ'dan 
bugüne kadar, hakikat, hürriyet, izzet ve 
mukaddesat uğruna canını feda eden bütün 
şehitlerimizi, rahmet, minnet ve şükranla yâd 
ediyorum. 

Hutbemi bitirirken bir hususa daha işaret 
etmek istiyorum. Malumunuz bir eğitim-öğretim 
yılına daha ulaşmış bulunuyoruz. Önümüzdeki 
Pazartesi günü inşallah okullar açılıyor. Bu 
vesileyle yeni eğitim ve öğretim yılının 
geleceğimizin umudu olan yavrularımıza, her 
kademeden öğrencimize, değerli öğretmenlerimize 
ve velilerimize hayırlar getirmesini Cenâb-ı 
Hak’tan niyaz ediyorum. Rabbim evlatlarımıza, 
sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir dönem 
geçirmelerini; ülkemizin, milletimizin ve bütün 
insanlığın faydasına kullanacakları bilgi, beceri ve 
tecrübeyle donanmalarını nasip eylesin. 
                                                           
1 Tevbe, 9/36. 
2 Müslim, Sıyâm, 202. 
3 Âl-i İmrân, 3/105.                                        
4 Buhâri Edeb, 57. 
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ًدا َفَجَزٓاُؤُ۬ه َجَهّنَُم َخالًِدا ۪فيَها  َوَمْن يَْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمَتَعّمِ
ُ َعلَْيِه َولََعَنُه َواََعّدَ لَُه َعَذابًا َع۪ظيًما  .َوَغِضَب اّ�ٰ

ُ َعلَْيِه َوَسّلََم:وَ  ِ َصّلَي اّ�َ  قَاَل َرُسوُل اّ�َ
 ُ ُ َعلَْيهِ َمْن َضاّرَ أََضّرَ اّ�َ  .  بِِه َوَمْن َشاّقَ َشاّقَ اّ�َ

HER CAN DOKUNULMAZDIR 
Muhterem Müslümanlar! 
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle 

buyuruyor: “Kim bir mümini kasten öldürürse cezası, 
içinde ebedî kalmak üzere cehennemdir. Allah ona 
gazap etmiştir, lânet etmiştir ve çok büyük bir azap 
hazırlamıştır.”1 

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamberimiz (s.a.s) 
şöyle buyuruyor: “Kim zarar verirse Allah da ona 
zarar verir. Kim insanlara güçlük çıkarırsa, Allah da 
ona güçlük çıkarır.”2 

Aziz Müminler! 
Yüce dinimiz İslam, adalet ve eman, merhamet ve 

güven dinidir. İslam’ın koruma altına aldığı değerlerin 
başında yaşama hakkı gelir. Din, dil, ırk ve cinsiyet 
ayrımı olmaksızın bütün insanlar, dinimize göre can 
dokunulmazlığına sahiptir. Peygamber Efendimiz, Veda 
Hutbesinde bu gerçeği tüm insanlığa şöyle ilan etmiştir: 
“Bu Zilhicce ayınız, bu Mekke şehriniz, bu arefe 
gününüz nasıl mukaddes ise, kanlarınız, mallarınız ve 
ırzlarınız da aynı şekilde mukaddestir, 
dokunulmazdır.”3  

Hak ve hukuk tanımadan bir insanın canına kıymak, 
zulümdür. Mağdur ve yardıma muhtaç durumdaki bir 
insanın hayatını kurtarmak ise büyük bir onurdur. Bütün 
peygamberlerin getirmiş olduğu vahyin değişmez ilkesi 
olan bu husus, Kur’an-ı Kerim’de şöyle ifade edilir: 
“…Bir cana kıymaya veya yeryüzünde fesat 
çıkarmaya karşılık olması dışında, kim bir insanı 
öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de 
bir insanı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi 
olur...”4 

Kıymetli Müslümanlar! 
Anne karnında hayat bulduğu andan itibaren 

ölünceye kadar her can saygındır. İslam’ın çizdiği hukuki 
ve ahlaki sınırlara göre, bir bebek, annesinin hayatını 
tehlikeye atma gibi tıbbi bir gerekçe olmadıkça, keyfi 
sebeplerin kurbanı olarak kürtajla yok edilemez. Bir 
kadın, “namus” bahanesine sığınılarak şiddetin gaddar 
pençesi altında canından edilemez. “Töremiz böyle 
emrediyor” diyen koyu bir cehaletle kan davası 
güdülemez, hiç kimsenin canına kıyılamaz. Hatta can 
öyle bir emanettir ki, bir insan “Bu can benim değil mi?” 
diyerek intihara dahi kalkışamaz. 

 

 
Değerli Müminler! 
Asla unutulmamalıdır ki, Rahmân ve Rahîm olan 

Rabbimizin insanoğluna gönderdiği son din, merhamet 
üzerine kuruludur. Son dinin Peygamberi Hz. Muhammed 
Mustafa (s.a.s), rahmet elçisidir. İslam’da şiddete ve 
zulme asla yer yoktur. Zira şiddet, zamanın silemediği ve 
yüreğin unutmadığı ağır bir vicdan yarasıdır. Kadın ya da 
erkek, çocuk ya da ihtiyar kimin canını yakarsa yaksın, 
şiddet apaçık bir zulümdür. Zulüm ise haramdır.  

Öfkesine, nefretine ya da cehaletine yenik düşerek 
gücünü kullanıp mazlumu ezen kişi zavallıdır. Şefkat ve 
merhametten yoksun olanların, hak ve adaletten 
uzaklaşanların düştüğü çukur ise zifiri karanlıktır. 

Aziz Müslümanlar! 
Sevgili Peygamberimiz, başta ailesi olmak üzere 

muhatabı olan bütün insanlara saygı, şefkat ve nezaketle 
davranmıştır. Kimseye kaba ve kırıcı söz söylememiş, 
Müslümanların da hiçbir şekilde şiddete başvurmalarına 
müsaade etmemiştir. Allah Resûlü bir hadis-i şeriflerinde 
müminleri şöyle uyarmıştır: “Kıyamet günü en şiddetli 
azap görecek kimseler, dünyada insanlara en çok 
işkence edenlerdir.”5 

Muhterem Müminler! 
Ne hazindir ki karıncayı dahi incitmekten kaçınması 

beklenen Müslüman toplumları zaman zaman “Yan baktı! 
Korna çaldı!” gibi akla hayale gelmeyen sebeplerle 
birbirinin canına kast eder oldu. Müslümanlar, Kur’an-ı 
Kerim’in anlaşmazlıklarda hakem tayin etmeyi ve 
barıştan yana olmayı emrettiğini, Peygamberimizin kendi 
canına kastedenleri bile pişman olduklarında affettiğini 
sanki unuttu! Ailede, okulda, iş yerinde, sokakta sabır ve 
hoşgörüyle davranması gereken müminler, bir anlık 
öfkelerine yenilip birbirini incitir hale geldi. Oysa 
Peygamber Efendimiz, aklın değil bileğin gücüne 
güvenmeyi eleştirmiş ve şöyle buyurmuştu: “Güçlü 
kimse, insanları güreşte yenen değildir. Bilakis güçlü 
kimse öfke anında kendisine hâkim olandır.”6 

Kıymetli Müslümanlar! 
Geliniz! Nefes alıp veren her canlıda Yüce 

Rabbimizin kudretine şahit olalım. Yaratandan ötürü 
yaratılanı hoş görelim. Elimizle ve dilimizle hiçbir varlığa 
zarar vermeyelim. “Zarar vermek de yok! Zarara 
uğramak da yok!”7 şeklindeki nebevi ilkeye uyalım. 
Peygamberimizden bize miras kalan “güvenilir mümin 
olma” erdemine sahip çıkalım. Sıkıntımız ve sorunumuz 
ne kadar büyük olursa olsun, çözümü asla şiddette 
aramayalım. İnsan olmanın şerefine yakışır biçimde 
konuşalım, dinleyelim, anlayalım ve anlaşalım. Hele hele 
Rabbimizin mukaddes saydığı ve dokunulmaz kıldığı bir 
cana kıyarak dünyamızı ve ahiretimizi harap etmeyelim. 
                                                           
1 Nisâ, 4/93. 
2 Ebû Dâvûd, Kadâ’ (Akdiye), 31. 
3 Buhârî, İlim, 9; Müslim, Kasâme, 30. 
4 Mâide, 5/32. 
5 İbn Hanbel, IV, 90. 
6 Buhârî, Edeb, 76; Müslim, Birr, 107. 
7 İbn Mâce, Ahkâm, 17. 
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ْحٰمِن اّلَ۪ذيَن يَْمُشوَن َعلَ  َوِعَبادُ   …ى اْ�َْرِض َهْونًا الّرَ

ُ َعلَْيِه َوَسّلَمَ وَ  ِ َصّلَي اّ�َ  :قَاَل َرُسوُل اّ�َ
ِ   عَ اضَ وَ تَ  نْ مَ  َ  لَ اوَ طَ تَ  نْ مَ وَ  ة ِ امَ يَ قِ الْ  مَ وْ يَ   ُ اّ�َ  هُ عَ فَ ا رَ عً شُّ خَ تَ  ِ�ّ
  .ةِ امَ يَ قِ الْ  مَ وْ يَ   ُاّ�َ  هُ عَ ضَ ا وَ مً ظُّ عَ تَ 

TEVAZU İNSANI YÜCELTİR 
Muhterem Müslümanlar! 
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz 

şöyle buyuruyor: “Rahmân’ın has kulları o 
kimselerdir ki, yeryüzünde tevazu ile 
yürürler…”1 

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili 
Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Kim 
Allah için huşûundan dolayı tevazu gösterirse, 
Allah onu kıyamet gününde yüceltir. Her kim 
kibrinden dolayı böbürlenirse Allah da onu 
kıyamet gününde alçaltır.”2 

Aziz Müminler! 
Kamil bir imanın hayatımızdaki en büyük 

tezahürü, salih amelle birlikte güzel ahlak sahibi 
olmaktır. Zira güzel ahlak, dünyamızı aydınlatan ve 
ahiretimizi cennete çeviren en kıymetli 
sermayemizdir. Bizler, sonu cennet olan bir hayatın 
ancak güzel ahlakla tamamlanacağına inanırız. 
Rabbimiz katında bizleri yüceltecek olan bu ahlaki 
güzelliklerin başında ise tevazu gelir.  

Tevazu, alçakgönüllü olmaktır. Kendini 
beğenmişlikten ve böbürlenmekten uzak durmaktır. 
Gurur ve kibirden arınmış bir hayatı benimsemektir. 
Yaratılmış her bir canlıya saygı, şefkat ve merhamet 
göstermek, kibar davranmaktır.  

Kıymetli Müslümanlar! 
Biz müminler, tevazuu Peygamber 

Efendimizden öğrendik. O, daima sade bir hayat 
sürdü.3 İnsana, insan olduğu için değer verdi. 
Mütevazı olmanın, cennet ehlinin özelliklerinden 
biri olduğunu bildirdi.4 Müslüman bir kardeşimizi 
küçük görmenin kötülük olarak bizlere yeteceğini 
hatırlattı.5 Resûl-i Ekrem (s.a.s) bir hadis-i 
şeriflerinde tevazu sahibi olmanın insanı Allah 
katında yücelten bir vasıf olduğunu bizlere şöyle 
haber vermiştir: “…Allah, bir kulun hoşgörülü 
olması sebebiyle izzetini artırır, Allah için tevazu 
gösteren kişiyi ise yüceltir.”6  

Değerli Müminler! 
Sevgili Peygamberimizi kendisine örnek alan 

mütevazı bir mümin, bütün nimetlerin asıl sahibinin 
Yüce Rabbimiz olduğunun bilincindedir.           

 
Sahip olduğu her bir nimetin aynı zamanda 
kendisinin bir imtihanı olduğunun farkındadır. 
Mümin, elindeki bütün imkânları Allah’ın rızasını 
kazanmak için seferber eder. Makam ve mevkii, 
şöhret ve zenginliği ne olursa olsun kendini diğer 
insanlardan farklı bir konumda görmez. Allah 
katında üstünlüğün ancak takvada olduğuna inanır.  

Aziz Müslümanlar! 
İslam, bir yandan müminin ruhuna alçak 

gönüllü olmayı nakşederken, diğer taraftan kibirden 
olabildiğince uzaklaşmasını hedefler. Çünkü kibir, 
Peygamberimizin ifadesiyle “Hakikati inkâr 
etmek ve insanları küçük görmektir.”7  

Kibirli insan, dünyanın kendi etrafında 
döndüğünü zanneder. İnsanları küçümseyerek 
onlardan yüz çevirir. Oysa mümin, hangi sebeple 
olursa olsun hiç kimseyi hakir görmemelidir. 
Nitekim Resûl-i Ekrem (s.a.s) bu konuda bizleri 
şöyle uyarmıştır: “Allah bana, mütevazı olup 
birbirinize karşı övünmemenizi ve birbirinize 
karşı haddi aşan davranışlarda bulunmamanızı 
vahyetti.”8 

Kıymetli Müminler! 
Mümin, her işinde olduğu gibi tevazuda da 

aşırıya kaçmaz. Zira mümin, tevazu içinde bir hayat 
yaşamakla yükümlü olduğu kadar kendisinin ve 
Müslüman kardeşlerinin şeref ve haysiyetini 
korumakla da görevlidir. O, müminleri hakir 
görenlere karşı asil ve vakur duruşunu muhafaza 
eder. Müslümanların şeref ve izzetini korumak için 
var gücüyle çalışır. Yüce Rabbimizin “Muhammed, 
Allah’ın Resûlü’dür. Onunla beraber olanlar, 
inkârcılara karşı kararlı ve tavizsiz, birbirlerine 
karşı da merhametlidirler...”9 buyruğuna 
gönülden bağlanır. 

Muhterem Müminler! 
Hayatımızın her alanında tevazuu kuşanalım. 

Hiç kimseyi incitmeyelim. Fani dünyanın geçici 
heveslerine aldanarak birbirimizi üzmeyelim. 
Dünyamızı zindana, ahiretimizi cehenneme 
çevirecek olan kibirden, gururdan ve riyadan 
sakınalım. İnsanları küçümseyerek onlara surat 
asmayalım. Yeryüzünde böbürlenerek yürümeyelim. 
Unutmayalım ki Yüce Rabbimiz, kibirlenen ve 
kendisiyle övünen kimseleri sevmez. 
                                                           
1 Furkân, 25/63.  
2 İbn Hanbel, III, 76. 
3 Müslim, Zühd, 33. 
4 Buhâri, Edeb, 61. 
5 Müslim, Birr, 32.  
6 Müslim, Birr, 69.            
7 Müslim, Îmân, 147. 
8 Müslim, Cennet, 64. 
9 Fetih, 48/29. 
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ٰلوَة َوٰاتَى  ِخِر َواَقَاَم الّصَ ِ َواْلَيْوِم اْ�ٰ ِ َمْن ٰاَمَن ِباّ�ٰ اِّنََما يَْعُمُر َمَساِجَد اّ�ٰ
َ َفَعٰسٓى اُوٰ۬لِٓئَك اَْن يَُكونُوا ِمَن اْلُمْهَت۪دينَ  ٰكوَة َولَْم يَْخَش اِّ�َ اّ�ٰ  .الّزَ

ِ َصّلَ َو  ُ َعلَْيِه َوَسّلَمَ قَاَل َرُسوُل اّ�َ  :                          ي اّ�َ

ِ  إِلَى اْلِبَ�دِ  أََحّبُ …  .َمَساِجُدَها اّ�َ
CAMİ VE HAYAT 
Muhterem Müslümanlar! 
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle 

buyuruyor: “Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve 
ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, 
zekâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan 
kimseler imar eder. İşte doğru yolda olmaları 
umulanlar bunlardır.”1 

Okuduğum hadis-i şerifte Peygamberimiz (s.a.s) 
şöyle buyuruyor: “…Beldelerin Allah’a en sevimli olan 
mekânları, camilerdir.”2  

Aziz Müminler! 
İslam medeniyeti, cami merkezli bir medeniyettir. 

Camiler, tarihten günümüze sosyal hayata şahitlik eden, 
İslam beldelerinin, etrafında hayat bulduğu, mümin 
yüreklerin kendisinde buluştuğu kutlu yerlerdir. 
Mahallelerimizin kalbi, şehirlerimizin ruhu, aziz 
milletimizin ve ümmet-i Muhammed’in güvenli yuvasıdır. 
Camilerimiz, sadece ibadetlerimizin değil, aynı zamanda 
tarihimizin, edebiyatımızın, örf ve adetlerimizin, 
kültürümüzün iç içe geçtiği merkezlerdir. 

Değerli Müslümanlar!  
Peygamberimiz, cami ve mescit yapılmasına ayrı bir 

önem vermiştir. Resul-i Ekrem (s.a.s), Mekke’den 
Medine’ye hicret ettiğinde ilk olarak Mescid-i Nebevî’yi 
inşa etmiştir. Yesrib’i Medine’ye çevirmiş, Mescid-i 
Nebevî’yi ilmin beşiği kılmıştır. Rahmet Peygamberi imar 
ettiği bu mescitle cami merkezli bir şehir modeli ortaya 
koymuş, camiyle hayat arasında güçlü bağlar kurmuştur. 
Peygamber Efendimiz, Asr-ı Saadetten itibaren, ulaştığı 
toprakları adalet, hikmet, merhamet, huzur, güven ve 
bilgiyle yoğuran İslam Medeniyetinin temellerini bu 
mescitte atmıştır. Mescid-i Nebevî’nin içinde ayırdığı 
suffe isimli özel bir bölümde kendisini ilme ve ibadete 
adayan, genç ve özverili bir grup sahabi, güzide bir neslin 
öncüleri olmuştur. Allah Resûlü (s.a.s), bir hadis-i 
şeriflerinde kalbi mescitlere bağlı olan kimseleri Yüce 
Rabbimizin kıyamet günü arşın gölgesinde 
gölgelendireceğini müjdelemiştir.3 Müminleri şehirlerin 
gözbebeği olan camileri imar etmeye ise şöyle teşvik 
etmiştir: “Her kim ki Allah için bir mescit bina ederse, 
Allah ona Cennet’te bu mescidin benzeri bir köşk bina 
eder.”4  

Kıymetli Müminler! 
Yeme-içme, alış-veriş bizler için ne kadar gerekli ve 

anlamlı ise camilerimizi hayatımızın merkezine almak da 
o kadar gerekli ve değerlidir. Zira camiler, hayatın günlük 
telaşı içinde kendimizi dinleyebileceğimiz, kubbeleri 
altında Rabbimize kulluğumuzu arz edeceğimiz müstesna 

yerlerdir. Müslümanlar olarak kardeşliğimizi 
pekiştirmeye, birlik ve beraberliğimizi sağlamlaştırmaya 
vesiledir. Her türlü benlik duygusundan arınarak 
bedenlerimizle beraber gönüllerimizi de birleştiren 
mübarek mekânlardır. Hepimiz için cami kimi zaman 
huzur ve sükûn, kimi zaman da umut ve teselli kaynağıdır. 

Aziz Müslümanlar! 
Minarelerimizden yükselen ezan sesleri bizi sadece 

vakit namazlarımızı eda etmeye çağırmaz. Cami, ezanıyla, 
minaresiyle, kubbesiyle, mihrabıyla, minberiyle aynı 
zamanda kulluğa, ibadete, takvaya, ilme ve güzel ahlaka 
davet eder. Öyleyse Rabbinin huzurunda divan durup 
O’na kulluğunu arz eden her mümin, cami dışında da 
Cenâb-ı Hakk’ın kendisini görüp gözettiğinin idrakinde 
olmalıdır. Aynı safta iman ve ihlas ile buluşan müminler 
daima kardeşliklerini korumak ve gözetmekle mükelleftir. 
Camileri imar ve ihya eden her bir Müslüman, yaşadığı 
çevreyi de aynı şekilde korur ve güzelleştirir. Yerde biten 
bir ota, rızkının peşinden koşan bir karıncaya dahi zarar 
vermez. Camisini temiz tutmaya özen gösteren mümin, 
Rabbimiz tarafından Müslümanlar için tamamı mescit 
kılınan yeryüzünü de temiz tutar.  

Değerli Müslümanlar! 
Ne hazindir ki yalnızlaşma ve yabancılaşma illetine 

düçar olduğumuz günümüzde camilerimiz, şehrin 
merkezindeki konumunu her geçen gün kaybetmektedir. 
Oysaki bizleri tıpkı bir anne şefkatiyle saracak yegâne 
mekânlar camilerimizdir. Yorgun ruhlarımız camilerde 
dinlenecek, maneviyatımız camilerde güçlenecek, anlam 
arayışımız camilerde cevap bulacaktır. 

O halde geliniz! Camilerimizi yeniden hayatımızın 
merkezine alalım. Amir veya memur, işveren veya işçi, 
esnaf veya öğrenci sosyal hayatın hangi alanında olursak 
olalım yoğunluğumuza her namaz vakti ara verelim. 
Kadınıyla erkeğiyle, çocuğuyla yaşlısıyla camide olalım, 
camide hayat bulalım. Camilerimizi yalnız ve ıssız 
bırakmayalım. Rabbimizin huzuruna varmakla gerçek 
huzura kavuşalım. Unutmayalım ki camiler hayatın içinde, 
hayat camilerin içindedir. 

Kıymetli Müminler! 
Her yıl olduğu gibi bu yıl da 1-7 Ekim tarihleri arası 

“Camiler ve Din Görevlileri Haftası” olarak kutlanacaktır. 
Bu yıl “Cami ve Hayat” temasıyla camilerimizin ve din 
görevlilerimizin hayatımıza kattığı anlam ve değerleri 
toplumumuzla paylaşacağız. Âl-i cenâp milletimizin 
camilerimizi mamur etmek için gösterdiği fedakârlıkları 
hayırla yâd edeceğiz. 

Bu vesileyle ezan ile başlayıp sala ile son bulan 
hayatımıza rehberlik eden hocalarımızdan, camilerimizin 
en değerli varlığı olan cemaatimizden ahirete irtihal 
edenlere rahmet, hayatta olanlara sağlıklı ve huzurlu bir 
ömür diliyorum. Yüce Rabbim, yurdumuzu camisiz, 
camilerimizi cemaatsiz, minarelerimizi ezansız 
bırakmasın!  
                                                           
1 Tevbe, 9/18. 
2 Müslim, Mesâcid, 288.  
3 Müslim, Zekât, 91. 
4 Müslim, Zühd, 44. 
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DÜNYA EVİMİZ BİZE EMANETTİR 

Muhterem Müslümanlar! 

İbretle baktığımızda görürüz ki, küçük bir 

karıncadan, yörüngesinde akıp giden devasa 

gezegenlere kadar etrafımızdaki bütün varlıklar 

Cenâb-ı Hakk’ın eseridir. Rabbimiz, eşsiz gücü ve 

benzersiz sanatıyla kâinatta bin bir çeşit canlı 

yaratmıştır. Bunların her biri nimettir ve her nimet 

emanettir. Hutbeme başlarken okuduğum ayet-i 

kerimede, bu gerçek şöyle ifade edilmektedir: 

“Allah, göklerdeki ve yerdeki her şeyi kendi 

katından bir nimet olarak sizin hizmetinize 

vermiştir. Elbette bunda düşünen bir toplum için 

deliller vardır.”1 

Kıymetli Müminler! 

Varlığa değer biçen Allah’tır. Cenâb-ı Hak, 

mahlûkatı anlamsız ve boş yere yaratmamış; “Biz 

yeri, göğü ve arasındakileri oyun olsun diye 

yaratmadık.”2 buyurmuştur. Kâinat, her zerresi ayrı 

bir anlam taşıyan, dengeli ve muhteşem bir 

bütündür. Hayat bulduğumuz bu dünyada her bir 

varlığın ayrı bir gayesi ve değeri vardır. 

Değerli Müslümanlar! 

Allah, kendi zatından uzak ve bağımsız bir 

evren var etmemiştir. Bütün varlıklar Allah’ı anlatır; 

O'nun mülküdür. Varlık âleminin kontrolü O’na 

aittir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de şöyle 

buyrulmaktadır: “Göklerde ve yerde bulunanlar, 

her şeyi ondan talep eder. O, her an yaratma 

halindedir. O halde, Rabbinizin nimetlerinden 

hangisini yalanlayabilirsiniz?”3 

Şu halde, çevremize karşı olan 

sorumluluğumuz, Rabbimizin eserine ve mülküne 

olan saygımızın gereğidir. Allah’ın koyduğu 

kanunlara aykırı davranarak tabiata zarar vermek 

ise, Cenâb-ı Hakk’a karşı sorumluluğumuzu ihmal 

etmek demektir. 

Aziz Müminler! 

Bizler, bir dağa bile muhabbet nazarıyla bakan, 

“Uhud bizi sever, biz de onu severiz”4 buyuran bir 

Peygamberin ümmetiyiz. “Birinizin elinde bir 

fidan varken kıyamet kopuyor olsa bile derhâl 

onu diksin!”5 buyuran Sevgili Peygamberimizi 

rehber ediniriz. Bütün hayvanların haklarını 

gözetmeleri hususunda ashabını sürekli uyaran 

Peygamberimizi örnek alırız. 

Kıymetli Müslümanlar! 

Bir taraftan tonlarca ekmeğin çöpe atıldığı 

diğer taraftan açlık sebebiyle birçok insanın hayatını 

kaybettiği acı bir çağı yaşıyoruz. Ne yazıktır ki 

günümüzde dünyevî hırslarının esiri olan insanoğlu, 

çevresiyle dostça, adil ve insaflı bir ilişki kuramadı. 

Bütün canlılara nefes kaynağı olan ormanları yaktı, 

karnımızı doyurduğumuz toprakları çölleştirdi, suya 

kandığımız nehirleri kirletti. 

Medeniyetimizde bir ekmek kırıntısının dahi 

yere atılması hoş karşılanmazken tonlarca gıdanın 

çöpe atılmasına daha ne kadar rıza göstereceğiz? 

Geri dönüşüm imkânı olan atıkları, umursamaz bir 

tavırla çöp tenekelerine daha ne kadar 

hapsedeceğiz?  

Oysa çevremize sevgi ve şefkatle 

davrandığımız ölçüde bizler de huzur ve sağlık 

içinde yaşayacağız. Aksi halde zarar görecek olan 

sadece tabiat değil, bizatihi bizler olacağız. Nitekim 

Kur’an-ı Kerim’de insanoğlu şöyle uyarılır: 

“İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri 

yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu; 

böylece Allah, hata ve yanlışlarından 

vazgeçsinler diye işlediklerinin bir kısmını onlara 

tattırıyor.”6 

Muhterem Müminler! 

Bizler, engin bir merhamet sahibi olan Allah’ın 

yeryüzündeki halifeleriyiz. Halife olmak, 

sorumluluğun adıdır; yeryüzünün efendisi değil 

koruyucusu olmaktır. Halife olmak, yeryüzünü 

Allah’ın rızasına uygun bir şekilde kullanmaktır. 

İfsat etmemek, zarar vermemektir. 

O halde, yaratan ve yöneten Rabbimizin 

bizlere emaneti olan çevremize karşı duyarlı olalım. 

Gün gelip emanetin sahibi olan Rabbimize hesap 

vereceğimizi aklımızdan çıkarmayalım. Yeryüzünün 

sadece insanların değil bütün canlıların hayat alanı 

olduğunu bilerek yaşayalım. 

Hutbemi bitirirken bir hususu hatırlatmak 

istiyorum. Önümüzdeki Pazar günü sabah 

namazından sonra Camiler ve Din Görevlileri 

Haftası münasebetiyle bütün camilerimizde siz 

kıymetli cemaatimizle beraber fidan dikimi 

gerçekleştireceğiz. Sizleri ailelerinizle birlikte bu 

hayırlı faaliyete katılmaya davet ediyoruz.  
                                                           
1 Câsiye, 45/13. 
2 Enbiyâ 21/16. 
3 Rahmân 55/29,30. 
4 Buhârî, Meğazi, 82. 
5 İbn Hanbel, III, 184. 
6 Rûm, 30/41. 
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﷽ 
ِ بِاَْمَوالِِهْم  اَٰلَ۪ذيَن ٰاَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ۪في َس۪بيِل اّلٰلٰ

ٰٓائُِزونَ  ِٰٓئَك ُهُم اْلَف ِِۜ َواُوٰ۬ل  . َواَْنُفِسِهمْْۙ اَْعَظُم َدَرَجًة ِعْنَد اّلٰلٰ

ُ َعلَْيِه َوَسٰلَمَ َو  ِ َصٰلَي اّلٰلَ                 :           قَاَل َرُسوُل اّلٰلَ

َ اْلَعاِفَيَة َفإَِذا  ْوا لَِقاَء اْلَعُدٰوِ َواْسأَلُوا اّلٰلَ يَا أَٰيَُها الٰنَاُس الَ تََتَمٰنَ
ُيوِف  َة تَْحَت ِظالَِل الٰسُ  .لَِقيُتُموُهْم َفاْصِبُروا َواْعلَُموا أَٰنَ اْلَجٰنَ

GÜN BİRLİK VE DAYANIŞMA GÜNÜDÜR 

Muhterem Müslümanlar! 

Okuduğum ayet-i kerimede yüce Rabbimiz 

şöyle buyuruyor: “İman edip hicret eden ve 

Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad 

edenlerin Allah katındaki mertebeleri pek 

büyüktür. Muradına erecek olanlar da 

onlardır.”1 

Okuduğum hadis-i şerifte ise Resûl-i Ekrem 

(s.a.s) şöyle buyuruyor: “Ey insanlar! Düşmanla 

karşılaşmayı temenni etmeyin. Allah’tan, bela 

ve musibetlerden uzak kalmayı isteyin. Fakat 

düşmanla karşılaştığınız zaman da sabredin. Ve 

bilin ki cennet kılıçların gölgeleri altındadır.”2 

Aziz Müminler! 

Millet olarak nice badirelerden geçtik. Bizi 

tarih sahnesinden silmek isteyenler hiçbir zaman 

bu emellerinden vaz geçmedi. Ancak her karış 

toprağı şehitlerimizin mübarek kanıyla sulanan 

vatanımıza göz dikenler, milletimizi parçalamak 

isteyenler dün olduğu gibi bugün de kaybetmeye 

mahkûmdur. Zira bizleri düşmanlarımıza karşı 

muvaffak kılan muazzam bir gücümüz vardır. Bu 

gücümüz, Allah’a olan sarsılmaz imanımız, din-i 

mübin-i İslam’a olan gönülden bağlılığımız, 

vatanımıza, ezanımıza,  bayrağımıza ve 

bağımsızlığımıza olan sevdamızdır. 

Kıymetli Müslümanlar! 

Müslüman, barış ve esenlik duygusunu 

kendisine bahşeden Allah’tan alır. O’na teslim 

olarak etrafına barış ve esenlik dağıtır. Bununla 

birlikte müminler, İslam dininin mukaddes ve 

dokunulmaz kabul ettiği değerlerin çiğnenmesine, 

yurt ve yuvaların işgal altına alınmasına asla rıza 

göstermez. Bozulan dengeleri düzeltmek, barış 

ortamını tesis etmek ve adaleti sağlamak için 

onurlu bir mücadele verir. Nitekim kahraman 

milletimiz,  hep bu yolda mücadele vermiştir. 

Daima barışın temini, güven ortamının inşası için 

çaba göstermiştir.  Hiç kimsenin toprağına göz 

dikmemiş, ancak kendi vatanına göz dikenlere, 

iman dolu göğsünü siper etmiştir. Vatanını 

çiğnetmemiş, bayrağını indirtmemiş ve ezanlarını 

dindirtmemiştir. 

Değerli Müminler! 
Günümüz dünyası maalesef, karanlık 

tuzakların kurulduğu bir yer haline getirilmiştir.  

Masum insanlar yuvalarından sürülmüş, körpecik 

çocukların cansız bedenleri sahillere vurmuştur. 

İslam coğrafyasının dört bir köşesinde ateş 

çukurları açmak isteyenler, fitne, terör ve ihanet 

silahlarıyla kardeşi kardeşe düşürmüştür. Türlü hile 

ve desiselerle, plan ve tuzaklarla varlık ve 

bekâmız, istiklal ve istikbalimiz hedef alınmıştır.  

Aziz Müslümanlar! 

Bütün zorluklara rağmen kadınıyla erkeğiyle, 

genciyle yaşlısıyla, milletimizin her bir ferdi, 

yeryüzünde kötülüğün son bulup iyiliğin hâkim 

olması için çaba gösterecektir. Karanlık oyunları 

feraset ve basiretiyle bozacaktır. Dün olduğu gibi 

bugün de çaresizlerin çaresi, kimsesizlerin kimsesi, 

mağdurların ve mültecilerin ümidi olmaya devam 

edecektir. 

Bizler, gerektiğinde aç ve susuz kalırız; ancak 

hürriyet ve bağımsızlığımızdan, izzet ve 

şerefimizden asla taviz vermeyiz. Vatanımıza ve 

mukaddesatımıza, birliğimize ve beraberliğimize 

yönelik saldırılara her türlü fedakârlığı göstererek 

karşı dururuz. Bu cennet vatanımızın bir karış 

toprağını bile asla düşmana teslim etmeyiz. 

Muhterem Müminler!  

O halde, bizi birbirimize düşürmek 

isteyenlere fırsat vermeyelim. Gönüllerimizi iman 

kardeşliğiyle kenetlemeye devam edelim. Terörü, 

fitne ve fesadı körüklemek isteyenlere karşı uyanık 

olalım.  Azmimizi, muhabbetimizi, birliğimizi, 

dirliğimizi zedeleyecek her türlü söylem ve 

eylemden uzak duralım. 

Geliniz, bu mübarek Cuma gününün şu icabet 

vaktinde Rabbimize hep birlikte niyaz edelim:  

Yâ Rabbi! İzzet ve onurumuza, istiklal ve 

istikbalimize kastedenlere, varlığımıza ve 

vatanımıza göz dikenlere fırsat verme!  

Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru, 

bölgemizin barış ve selameti için sefere çıkan 

kahraman ordumuza yardım eyle!  

Askerlerimizi ve güvenlik güçlerimizi her 

türlü tehlike ve tuzaklardan muhafaza eyle! Fesadı 

ve terörü ortadan kaldırmak için çıktığımız bu 

yolda bizleri nusretinle ve kudretinle muzaffer 

eyle!  
                                                           
1 Tevbe, 9/20. 
2 Buhârî, Cihâd, 112; Müslim, Cihâd ve siyer, 20. 
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KUL VE KAMU HAKKI  

Muhterem Müslümanlar! 

Peygamber Efendimiz bir gün, ashâbına “Müflis 

kimdir biliyor musunuz?” diye sordu. Orada 

bulunanlar, “Malını mülkünü kaybetmiş, iflas etmiş 

kimsedir Yâ Resûlallah” diye cevap verdiler. Bunun 

üzerine Allah Resûlü (s.a.s) şöyle buyurdu: “Aksine 

gerçek müflis şu kimsedir: Kıyamet günü kıldığı 

namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekâtla gelir. 

Ancak dünyada iken şuna sövmüş, buna iftira 

atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını 

dökmüş, bir başkasını dövmüştür. İhlâl ettiği bu 

hakların karşılığı olarak onun iyiliklerinden alınıp 

hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden 

iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların 

günahlarından alınarak onun üzerine yüklenir, 

sonra da cehenneme atılır.”1 

Kıymetli Müslümanlar! 

İslam, hak ve hakikat, hukuk ve adalet dinidir. 

“Hak” kavramı, hem sorumluluklarımızı hem de 

korumamız gereken değerleri ifade eder. Hayat ve 

huzur kaynağımız olan vahiy, bizleri hakka sahip 

çıkmaya davet eder. Rabbimizin Esmâ-i Hüsnâsından 

biri de “el-Hak”tır. Dolayısıyla hakka riayet eden 

insan, aslında doğrunun ve hakikatin yani Cenâb-ı 

Hakk’ın emir ve rızasının yanında yerini almış olur. 

Değerli Müminler! 

İnsanoğlu anne karnında canlandığı andan 

itibaren can güvenliği ve hayat hakkına sahiptir. 

Rabbimiz, “Bir cana kıymaya veya yeryüzünde 

fesat çıkarmaya karşılık olması dışında, kim bir 

insanı öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi 

olur. Kim de bir canı kurtarırsa bütün insanların 

hayatını kurtarmış gibi olur.”2 buyurarak bu ilkeye 

işaret eder. 

Her insanın malını ve meşru kazancını koruma 

hakkı vardır. Haksız yollarla mal elde eden, ticarete 

hile karıştırarak müşterisini aldatan ve işçisinin 

hakkını tam olarak ödemeyip gasp eden kişi, harama 

el uzatmış demektir. 

İnsanın kişilik değerleri, şerefi, namusu ve 

inancı da dokunulmazdır. Bir başkasının değerlerine 

hakaret etmek, adını karalamak, yalan ve iftira ile 

itibarını zedelemek en önemli hak ihlalleri arasında 

yer alır. Hak ihlali ise kanunlarımıza göre suç, 

dinimize göre de büyük bir vebal ve günahtır. 

Muhterem Müslümanlar! 

İmanın gereği, hayatın her alanında mutedil, 

insaflı ve hakkaniyetli davranmaktır. Kendi haklarını 

koruduğu kadar çevresindekilerin de haklarını 

korumak, mümin olmanın şiarıdır. Kişisel menfaatleri 

için diğer insanların, hatta hayvanların ve tabiatın 

hakkını çiğneyen kimse, kısa vadede kazançlı 

çıktığını zannetse de aslında ziyanda ve iflastadır. 

Hak duyarlılığı, en yakın aile fertlerinden 

başlamak üzere, her hak sahibine hakkını vermeyi 

gerektirir. Anne-babamızın haklarına saygı duymak, 

eşimizin haklarını sevgiyle ve özenle teslim etmek, 

çocuğumuzun haklarını şefkatle korumak hepimizin 

sorumluluğudur. Akrabalık ilişkilerinde, bilhassa iş 

ortaklığı, düğün ve miras paylaşımı gibi konularda 

zerre miktarı hak geçmemesi için uğraşmak hepimizin 

görevidir. 

Aziz Müminler! 

Kul hakkının, toplumun tamamına sirâyet ettiği 

alan ise kamu hakkıdır. Kamu hakkı, kul hakkına göre 

çok daha ağır sorumluluğu olan bir emanettir. Bu 

emanete ihanet etmek, kişiyi hem dünyada hem de 

ahirette hüsrana sürükler. Nitekim Yüce Rabbimiz, 

“Hiçbir peygamberin emanete hıyanet etmesi 

düşünülemez. Kim emanete, devlet malına hıyanet 

ederse, kıyamet günü, hainlik ettiği şeyin günahı, 

boynuna asılı olarak gelir. Sonra da hiçbir 

haksızlığa uğratılmaksızın herkese kazandığının 

karşılığı tastamam ödenir.”3  buyurmuştur. Rahmet 

elçisi (s.a.s) ise bu konuda ümmetini şöyle uyarmıştır: 

“Kimse hakkı olmayan bir karış toprağı bile 

almasın! Eğer alırsa, kıyamet gününde Allah yedi 

kat yeri onun boynuna dolar.”4  Bir başka hadisinde 

ise şöyle demiştir: “Kim bir işte görevlendirilip 

yaptığı işin karşılığı bir ücret alıyorsa, onun bu 

ücret dışında alacağı her şey emanete hıyanettir.”5 

Değerli Müslümanlar! 

Hakkaniyete dayalı ilişkilerin dünyada huzura, 

ahirette ise kurtuluşa vesile olduğunu unutmayalım. 

Özel hayatımızda her türlü kul hakkını ihlal etmekten 

sakınalım. Saçı bitmedik yetimin hakkını düşünerek, 

kamu görevini ağır bir emanet olarak kabul edelim. 

Zira ihlal edilen kamu hakkı, zayi edilen vakıf malı, 

aynı zamanda binlerce kul hakkı demektir. Her hayırlı 

işin sevabı olduğu gibi, her ihmal ve hatanın da kul ve 

kamu hakkı doğuracağını bilerek yaşayalım. 
                                                           
1 Müslim, Birr, 59. 
2 Mâide, 5/32. 
3 Âl-i İmrân, 3/161. 
4 Müslim, Müsâkât, 141. 
5 Ebû Dâvûd, Harâc, Fey’ ve İmâre, 9-10.                                                                         
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DUALARIMIZ MEHMETÇİĞİMİZ İÇİN 

Aziz Kardeşlerim! 

Bu mübarek saatte, bu icabet ve bereket vaktinde bir 

tanıdığımdan bahsedeceğim size. “Vatan” deyince gerisini 

unutuveren bir delikanlıdan...  

Siz de bileceksiniz; adını Fahr-i Kâinat’ın adıyla 

anıp “Mehmetçik” dediğimiz kahramandır o… Bazılarınız 

onu tarih sayfalarından tanırsınız. Güçlü, atılgan, zeki, 

becerikli ve gözü pekti. Daima ön safta olmak isterdi. 

Durmazdı, durmak nedir bilmezdi. Cepheden cepheye 

koşarken arkasında bazen bir bacağını, bazen bir kolunu, 

bazen bir gözünü bırakır, ama vatan sevgisini daima 

ileride, en önde tutardı. “Vatan sağ olsun!” derdi, “Yeter 

ki vatan sağ olsun!” 

Kıymetli Müslümanlar! 

Peygamberimiz buyuruyor ki, “Allah, sadece kendi 

yolunda cihad etmek ve kelime-i tevhidi doğrulamak 

üzere sefere çıkan kimseyi cennete sokmaya veya 

çıktığı evine sevap ve ganimet ile döndürmeye kefil 

olmuştur.”1  Mehmetçiğimiz bu muştuyla yine yürüdü. 

Mevsimlerden en çok baharı, aylardan en ziyade 

Ağustos’u severdi ama şu Ekim günlerinde de yürüdü. 

Terörden bunalanlara barış, huzuru kaçırılanlara huzur, 

yüreği tutuşanlara serinlik dağıtmak üzere…  

Barış Pınarı dedi yürüyüşünün adına. Yanında da 

arkadaşları, eşten dosttan tanışları, kardeşleri… 

Kimimizin evladı, kimimizin kardeşi… Bizim 

çocuklarımız, hepimizin ciğerpareleri… 

Aziz Müminler! 

Mehmetçik, geceleri gündüze, gündüzleri geceye 

sığdırmak için zamanı ve mekânı unutmuş koşuyor… 

Mehmetçik, teriyle ve kanıyla dünya tarihini yeniden 

yazıyor. Onun koruduğu sınırlarımızda, yalnızca 

ülkemizin değil, bütün insanlığın kaderi hercü mercden 

kurtuluyor. 

Bu öyle bir insanlık mücadelesi ki, “Gevşemeyin, 

üzülmeyin. Eğer iman etmişseniz üstün olan 

sizlersiniz.”2 buyuran Yüce Kitabımız, barış yolunda 

kahraman ordumuza umut oluyor. Bu öyle bir iman ve 

vatan aşkı ki, Kur’an bu aşkla toprağa düşen canları şöyle 

anlatıyor: “Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü 

sanmayın. Bilâkis onlar diridirler; Allah’ın lütuf ve 

kereminden kendilerine verdikleri ile sevinçli bir hâlde 

Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar.”3 

Değerli Kardeşlerim! 

Hiç şüpheniz olmasın ki, Cenâb-ı Hakk’ın 

yardımıyla, hainlerin oyunları bozulacak, zalimlerin 

tuzakları ayaklarına, hileleri başlarına dolanacaktır. 

Mehmetçik siperleri tuttukça, bütün düşmanlarımızın da, 

onların içimize saldıkları zavallıların da hayalleri 

hakikatlerimize; tuzakları imanımıza çarpacak, 

kışkırttıkları terör selinin içinde kendileri boğulacaktır. 

Ordumuz barış uğruna ilerledikçe, ay yıldızlı bayrağımızın 

gölgesinde masumlar, kadınlar, çocuklar güven ve huzura 

kavuşacaktır. 

Aziz Müminler! 

Mehmetçik ki, bir sancağın gölgesinde, alnında 

yıldızlar parlayan cevherimiz, hazinemizdir… Mehmetçik 

ki, vatan, bayrak, millet ve devlet uğruna tek yürek olan 

kahramanlık destanımızdır… Mehmetçik, dünyanın iyiliği 

için cephede, insanlık adına siperdedir. Ve onlar omuz 

omuza, sırt sırtayken; mazlumların ve hakları ellerinden 

alınanların imdadına koşarken yerde ve gökte, uzakta ve 

yakında bütün dualarımız onlaradır, onlar içindir. Teri 

damladığında merhamet, kanı döküldüğünde rahmet olsun 

diye… Onlar içindir Fetihler, Fatihalar, Yasinler… Ve 

âminler onlar içindir… 

Âmin! Ey varlığın Aziz ve Kerîm olan Rabbi! Ey 

âlemlerin Rahman ve Rahim olan Rabbi!.. Yücelerden 

yüce olan bâbına geldik, rahmetini istemeye cenâbına 

geldik. Adını andık ve huzuruna durduk. Askerimiz için 

yardım diliyor, ordumuza zafer istiyoruz. Canlarını koru 

meşakkatten, afetten; bedenlerini koru yorgunluktan ve 

gafletten… 

Ey dünyada orduları celal ile var eden var, ey 

ahirette şehitlere cemalini ihsan eden Allah’ım!  Varlığına 

inandık, birliğine inandık; Sana sığındık ve Sana 

güvendik. Gayrı, İslam ümmetini birbiriyle sınandırma 

İlahi, fitne ateşinde masumları yandırma İlahi. Terör 

elindeki mazlumları kurtar karanlık düşüncelerden, 

uyandır gaflettekileri sabahı olmayan gecelerden… Bu 

yolda dostlarımızı yerindirme, düşmanları sevindirme. 

Rahmetini kesme kahraman ordumuzdan, bereketini alma 

cennet yurdumuzdan. Tasasını çektiklerimizden emin eyle 

bizleri; karanlık yollarda rehber-i din eyle bizleri. 

Hezimete uğrat terörün uşaklarını ve efendilerini ve 

zalimlerin kendilerine kırdır yine kendilerini. 

Ey bütün noksanlardan münezzeh olan Allah’ım! 

Şehitlerimize ikramını, gazilerimize dermanını eriştir. 

Acısı olanların acısını dindir, umudumuzu zafere eriştir. 

Duamızı Kâbe’de edilen dualara say. Rahmetini kesme 

üzerimizden diye yalvarıyoruz; merhametini esirgeme 

bizden diye yalvarıyoruz… Ezanımızı dindirtme ya Rab! 

Vatanımızı böldürtme ya Rab! Bayrağımızı indirtme ya 

Rab! Başımızı eğdirtme ya Rab; Mehmetçiklerin ayağına 

taş değdirtme ya Rab! Bir an evvel zafer bulup şanla 

dönsünler; en kısa zamanda huzurla dönsünler. 

Devletimizi kuran, bu toprakları bize vatan kılan, şehit ve 

gazilerimizin ruhları şâd olsun. Âmin, ve’l-hamdülillahi 

Rabbi’l-Âlemin… 
                                                           
1 Buhari, Tevhid, 28. 
2 Âl-i İmrân, 3/139. 
3 Âl-i İmrân, 3/169-170. 
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DÜNYEVİLEŞMEK: GEÇİCİ OLANA  

GÖNÜL VERMEK 

Muhterem Müslümanlar! 

Peygamber Efendimiz (s.a.s), Bahreyn halkıyla 

bir barış antlaşması yapmış ve oraya bir elçi 

göndermişti. Bu elçi bir müddet sonra yüklü 

miktarda malla Medine’ye geri döndü. Ashâb-ı kirâm 

merakla elçinin ve getirdiği malların etrafında 

toplanmaya başladı. O esnada mescitten çıkan Allah 

Resûlü (s.a.s), durumu görünce önce gülümsedi, 

sonra şu uyarıda bulundu: “Sevinin ve sizi 

sevindirecek nimetleri bekleyin! Vallahi sizin için 

fakirlikten korkmam. Ancak ben, sizden önceki 

ümmetlerin önüne dünya nimetleri serildiği gibi 

sizin önünüze de serilmesinden, onların o dünya 

nimetleri için yanıp tutuştukları gibi sizin de 

yanıp tutuşmanızdan ve bunun onları helâk ettiği 

gibi sizleri de helâk etmesinden korkarım.”1 

Kıymetli Müminler! 

Yüce dinimiz İslâm, hayatımızın tamamını 

kuşatır. Rabbimizin emir ve yasakları, dünyada sırat-ı 

müstakime, ahirette ise cennete ulaşmamıza 

vesiledir. Buna rağmen bazen bizler, dünya 

meşgalesine dalar, dinimizin hayat veren ilkelerini 

göz ardı ederiz. Peygamberimizin rehberliğinden ve 

örnekliğinden uzaklaşır, İslam’ın hayatımıza anlam 

katan etkisini yavaş yavaş kaybederiz. Geçici olana 

meyleder, dünya-ahiret dengesini kaybeder, 

dünyevileşiriz. 

Değerli Müslümanlar! 

Dünyevileşmek; kişinin Allah’ı ve ahireti 

unutarak büyük bir hırsla dünyaya sarılmasıdır. 

Rabbine karşı sorumluluklarını ihmal etmesi, 

tamamıyla dünyaya yönelmesidir. Dinî inanç, değer 

ve davranışları hayatından uzaklaştırmasıdır. Hiç 

ölmeyecekmiş gibi dünya malına düşkün olmasıdır. 

Yüce Rabbimiz, insanın bu yanlış tutumu hakkında 

şöyle buyurmaktadır: “Fakat siz dünya hayatını 

tercih ediyorsunuz. Oysa âhiret, daha hayırlı ve 

süreklidir.”2  

 

Aziz Müminler! 

Cenab-ı Hak bizleri bu fani dünyaya imtihan 

için göndermiştir. Müslüman elbette dünyası için 

çalışacaktır. Ama ahiretini de ihmal etmeyecektir. 

Her ne kadar asıl amaç ahiret yurdunu kazanmak olsa 

da dünya nimetlerinden de meşru şekilde 

yararlanmak esastır. Yeter ki mümin, elde ettiği 

imkânların mahkûmu olmasın, imkânlarını 

Rabbimizin rızasına uygun bir şekilde kullansın. 

Nitekim Cenâb-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de şöyle 

buyurur: “Allah’ın sana verdiğinden O’nun 

yolunda harcayarak âhiret yurdunu iste; ama 

dünyadan da nasibini unutma. Yeryüzünde 

bozgunculuk çıkarmaya çalışma! Şüphesiz Allah 

bozguncuları sevmez.”3 

Kıymetli Müslümanlar! 

Dünyevileşmenin bize verdiği zararların 

başında bilinçsiz tüketim gelmektedir. Dünyanın bir 

köşesinde insanlar yiyecek bir lokmaya bile 

muhtaçken, diğer bir köşesinde israf ve savurganlık 

had safhadadır. Maalesef, günümüz insanı mutluluğu 

tüketimde arar hale geldi. Çok ve pahalı tüketmekle 

mutlu olacağını zanneder oldu. Oysa aşırı ve 

dengesiz tüketim, insanî ve ahlakî değerlerimizi 

aşındırıyor. Bilinçsiz tüketim sebebiyle birçok insan, 

borç ve faiz batağında bocalıyor. Nice ailede 

huzursuzluk ve çaresizlik yaşanıyor. Hâlbuki Sevgili 

Peygamberimiz (s.a.s) çağlar ötesinden insanlığı 

şöyle uyarmıştır: “Âdemoğlu ‘Malım, malım!’ der. 

Ey âdemoğlu! Acaba yiyip tükettiğinden, giyip 

eskittiğinden ve âhirette karşılığını almak üzere 

verdiğin sadakadan başka senin malın var mı 

ki?”4 

Muhterem Müminler! 

İsrafı iktisada, hırsı kanaate, endişeyi tevekküle, 

bolluğu berekete dönüştürmenin yolu dünya ve ahiret 

arasında denge kurmaktır. Her iki hayatımıza da hak 

ettikleri oranda yatırım yapmaktır. O halde, dünya 

hayatının göz açıp kapayana kadar geçtiğini 

aklımızdan çıkarmayalım. Sonsuz olan ahiret 

hayatımız için hazırlık yapalım. Her işimizde ve 

davranışımızda gösterişten uzak, sade ve mütevazı 

olalım. 

Hutbemi Yüce Rabbimizin şu ayetiyle 

bitiriyorum: “Ey insanlar! Allah’ın verdiği söz 

haktır. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın, o 

aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi 

kandırmasın.”5  
                                                           
1 Buhârî, Meğâzî, 12; Müslim, Zühd, 6. 
2 A’lâ, 87/16,17. 
3 Kasas, 28/77. 
4 Müslim, Zühd, 3. 
5 Fâtır, 35/5. 
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MEVLİD-İ NEBİ 

Muhterem Müslümanlar! 

Bugün Cuma; müminlerin bayramı. Bu gece 

Mevlid-i Nebi gecesi; insanlığa İslam’ı tebliğ eden, 

hakkı ve hakikati öğreten, cennete giden yolda 

rehberlik edip her haliyle en güzel örneğimiz olan 

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa 

(s.a.s.)’in dünyayı teşriflerinin yıldönümü. Bizleri 

özü güzel, sözü güzel son Peygambere ümmet 

olmakla şereflendiren Yüce Rabbimize hamd ü 

senalar olsun. O’nun âlemlere huzur, rahmet ve 

güven elçisi olarak gönderdiği Resûl-i Zîşân 

Efendimize, âline ve ashabına salât ve selâm olsun. 

Aziz Müminler! 

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), insanlığı huzura 

ve kurtuluşa çağıran bir davetçi, hatadan ve isyandan 

uzaklaştıran bir uyarıcıydı. “Bir mümin neye inanır? 

Bir Müslüman nasıl yaşar?” sorusunun en 

mükemmel ve canlı cevabıydı. Muhabbet, şefkat, 

vefa, cesaret ve feraset gibi erdemler onun şahsında 

adeta ete kemiğe bürünmüştü. Zayıflar, güçsüzler, 

mağdur edilenler onunla yeniden insan olmanın 

saygınlığını kazanmıştı. O, öyle merhamet sahibiydi 

ki onu yok etmek isteyenler bile hidayete ererek 

onda hayat bulmuştu. Nitekim cehaletin ve zulmün 

esir aldığı, merhametin, erdemin, hikmetin 

kaybolduğu karanlık bir dönem, Peygamber 

Efendimizin gelişi ve kutlu mücadelesiyle, ilmin, 

adaletin, merhametin aydınlığında asr-ı saadete 

dönüşmüştür. Cahiliye girdabında yolunu ve 

değerlerini kaybeden insanlar, onun yolundan 

giderek, kardeşliğin, erdemin, ahde vefanın, güzel 

ahlakın ve bütün iyi davranışların en güzel örnekleri 

olmuşlardır.    

Kıymetli Müslümanlar!  

Allah Resûlü (s.a.s) “Ben güzel ahlakı 

tamamlamak üzere gönderildim.”1 buyurmuştur. 

Peygamberimizin hayatı, nice güzel söz ve davranışa 

sahne olmuştur. “İnsanlar Âdem’in çocuklarıdır, 

Âdem ise topraktandır.”2 hadis-i şerifiyle, bütün 

insanların Allah katında eşit olduğunu beyan eden ve 

üstünlük ölçüsü olarak takvaya işaret eden odur. 

Kendisiyle konuşurken heyecanlanıp titreyen birine, 

“Korkma! Ben de senin gibi kuru et yiyen bir 

kadının oğluyum.”3 buyurarak ümmetine mütevazı 

olmayı öğreten odur. “Allah’ım! Senden hidayet, 

takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum.”4 
yakarışıyla dünyanın geçici nimetlerinden ziyade, 

Rabbimizin rızasını amaç edinmeyi bizlere öğütleyen 

yine odur.  

Değerli Müminler! 

Yüce Rabbimiz, Kur’an-ı Kerim’de şöyle 

buyurur: “İçinizden Allah’ın lütfuna ve âhiret 

gününe kavuşmayı umanlar, Allah’ı çokça 

zikredenler için hiç şüphe yok ki, Allah’ın 

Resûlünde güzel bir örneklik vardır.”5  

O halde, Sevgili Peygamberimizi daha iyi 

tanıyalım, anlayalım ve onun aziz sünnet-i 

seniyyesinin hayatımızda belirleyici bir rol 

üstlenmesini sağlayalım. Düşünce dünyamıza onun 

zihniyeti ile yön verelim ve gönüllerimizi onun 

ahlakıyla arındıralım. Peygamberimizin asla taviz 

vermediği ilkeleri biz de hayatımızın her alanında 

koruyalım. Unutmayalım ki Resûl-i Ekrem’i örnek 

aldığımız ölçüde imanımız, insanlığımız ve 

toplumumuz özlediği güzel günlere kavuşacaktır. 

İşte o zaman Peygamber Efendimizin mevlidi, 

hepimizin dünyasında gerçek anlamda yeniden 

doğuş olacaktır. 

Muhterem Müslümanlar!  

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Mevlid gecesini 

takip eden hafta Mevlid-i Nebi Haftası olarak idrak 

edilecektir. Başkanlığımız bu yıl, Mevlid-i Nebi 

Haftası temasını “Peygamberimiz ve Aile” olarak 

belirlemiştir. Zira bencilliğin ve çıkar ilişkilerinin 

girdabında huzurun kaybedildiği, sevginin maddi 

kaygılar içerisinde hapsedildiği dünyamızda en çok 

aile değerlerimiz zarar görmektedir. Dolayısıyla 

ailenin kurulması, korunması ve sağlıklı bir şekilde 

geleceğe taşınması hepimizin sorumluluğudur.  

 Her konuda olduğu gibi aile konusunda da en 

güzel örneğimiz Allah Resûlü (s.a.s)’dir. Mevlid-i 

Nebi Haftası boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerle 

Sevgili Peygamberimizin hâne-i saadetindeki sevgi, 

şefkat, güven, huzur ve istişare ortamı toplumumuzla 

paylaşılacak, günümüzde aile kurumunun yaşadığı 

sorunlara Kur’an ve sünnet ışığında çözümler 

getirilmeye çalışılacaktır.  

Bu vesile ile Mevlid-i Nebi gecemizi tebrik 

ediyor, haftamızın aziz milletimize ve bütün İslam 

âlemine hayırlar getirmesini Yüce Rabbimizden 

niyaz ediyoruz. 
                                                           
1 İbn Hanbel, II, 381. 
2 Tirmizî, Menâkıb, 74. 
3 İbn Mâce, Et’ime, 30. 
4 Müslim, Zikir, 72. 
5 Ahzâb, 33/21. 
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﷽ 
َة اَْعُيٍن  َ ي َاتَِنا قُر  َوال َ۪ذيَن يَُقولُوَن َرب َـَنا َهْب لََنا ِمْن اَْزَواِجَنا َوُذر ِ

۪قيَن اَِماما   َ  .َواْجَعْلَنا لِْلُمت 

ُ َعلَْيِه َوَسل ََم:َو  َ ِ َصل َي اّلل  َ  قَاَل َرُسوُل اّلل 
  َ َ   َخْيُرُكمْ ْهلِِه َوأَنَا َخْيُرُكْم َخْيُرُكْم ِل  .ْهلِىِل

PEYGAMBERİMİZ VE AİLE 

Muhterem Müslümanlar! 

Sevgili Peygamberimize (s.a.s), Hira’da ilk 

vahiy gelmiş, Kur’an-ı Kerim nazil olmaya 

başlamıştı. İlahî buyruğun ağırlığıyla yüreği 

titreyerek evine dönmüş, can yoldaşı Hz. Hatice 

validemize “Beni örtün” demişti. Eşine, sırdaşına 

sığınmış, ondan destek almıştı. Hz. Hatice, güven 

veren ve teskin eden haliyle Peygamberimize o gün 

şunları söylemişti: “Korkmana gerek yok! Çünkü 

sen her zaman doğruyu söyler, akrabanı gözetirsin. 

Muhtaçlara yardım eder, misafire ikramda 

bulunursun. Allah, hiçbir zaman seni utandırıp 

üzmez.”1 

Aziz Müminler! 

Aile; güvendir, dayanaktır, sığınaktır. Tüm 

varlığıyla iyilikte yardımlaşmak, el birliğiyle 

kötülüğe engel olmaktır. Hz. Hatice’nin sevgisini ve 

desteğini asla unutmayan Peygamberimiz, 

vefatından yıllar sonra bile onu hasretle anmıştır. 

Zira aile; vefadır, sadakattir. Eşleri birbirine güven 

ve sadakatle bağlayan en kıymetli bağdır. Aile 

fertleri, hayatın zorluklarını aşmak ve güzelliklerini 

paylaşmak üzere birbirlerinin yanında olurlar. İffet, 

izzet ve mahremiyetlerini muhafaza ederler. İşte 

ailedeki bu sadakat, dünyada şeref, ahirette ise 

kurtuluştur. 

Kıymetli Müslümanlar! 

Allah Resûlü’nün (s.a.s) ailesinde istişare 

hâkimdi. Peygamberimiz aile fertlerinin fikirlerine 

değer verir, aile içinde yaşanan sorunların sabır ve 

ferasetle çözülmesini sağlardı. Çünkü istişare, 

şiddete başvurmadan akl-ı selim ile sıkıntıları 

aşmayı sağlar. Eşlerin ve çocukların ortak aklı 

sayesinde hata yapılmasını engeller. Ailede hakların 

ve sorumlulukların dengeli biçimde dağıtılmasını 

sağlar. Çünkü erkeklere ailede adaleti öğütleyen 

Allah Resûlünün ifadesiyle, “Sizin hanımlarınız 

üzerinde hakkınız olduğu gibi, hanımlarınızın da 

sizin üzerinizde hakları vardır.”2 

Değerli Müminler!  

Ailede şefkat ve merhametin varlığı, 

Rabbimizin “Rahmân” isminin tecellisidir. 

Merhamet sadece acıma hissi değil, muhatabımıza 

değer vererek onu anlama çabasıdır. Merhamet, aile 

fertlerine ihsanla, insafla, iyilikle, güzellikle ve 

şefkatle davranmaktır.  

Peygamber Efendimizin ailesinde vazgeçilmez 

olan değerlerden biri de şefkatti. Rahmet Elçisi 

(s.a.s), ailesine karşı son derece müşfik davranırdı. 

Ailede kimsenin gönlünü kırmaz, kaba ve incitici 

konuşmaz, bağırıp çağırmaz, ağzından kötü söz 

çıkmazdı. Eli asla şiddete kalkmaz, kadının ve 

çocuğun hırpalanmasına kesinlikle izin vermezdi. 

Nitekim Allah Resûlü (s.a.s) bir hadis-i şeriflerinde 

şöyle buyurmuştur: “Sizin en hayırlınız, ailesine 

karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı 

en iyi olanınızım!”3   

Aziz Müslümanlar! 

Resûl-i Ekrem’in ailesi sevgi doluydu. Hane-i 

saadetin her ferdi, yüreğinde derin bir muhabbet ve 

ülfet hissederdi. Peygamberimiz, eşlerine, 

çocuklarına ve torunlarına sevgi sunmaktan 

çekinmezdi. Onları takdir eder, mesela sevgili kızı 

Hz. Fatıma geldiğinde ayağa kalkarak kendi yerini 

kızına verirdi. Her akşam hane halkını toplayıp 

onlarla sohbet ederdi. 

Hayatın yükünü bizimle birlikte taşıyan en 

yakınlarımız, sevgimizi duymayı en çok hak 

edenlerdir. Güler yüzümüz, gönül alıcı bir çift 

sözümüz, ailede sevgiyi çoğaltır. Bu yüzden 

Peygamberimiz, “Büyüklerimize saygı, 

küçüklerimize sevgi ve şefkat göstermeyen bizden 

değildir.”4 buyurmuştur. 

Muhterem Müminler! 

Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de 

Peygamberimize hitaben şöyle buyurur: “De ki: 

‘Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da 

sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü 

Allah çok bağışlayandır, çok merhamet 

edendir.’”5 Bir mümin için Allah Resûlü’nü 

sevmenin anlamı, onun yolundan gitmek yani onun 

hayat tarzını benimsemektir. Mutlu bir aile yuvası 

için de onun örnekliğine ve yaşattığı ahlakî değerlere 

her zamankinden daha çok ihtiyacımız vardır. 

Peygamberimizden öğrendiğimize göre, bir aile 

sevgi ve güvenle kurulur, adalet ve merhametle 

korunur. Ailesinde huzur isteyen müminler olarak 

duamız şudur: “Rabbimiz! Eşlerimizi ve 

çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a 

karşı gelmekten sakınanlara önder eyle.”6 
                                                           
1 Buhârî, Bedʾü’l-vahy, 3; Müslim, Îmân, 252. 
2 Tirmizî, Radâ, 11. 
3 Tirmizî, Menâkıb, 63. 
4 Tirmizî, Birr, 15. 
5 Âl-i İmrân, 3/31. 
6 Furkân, 25/74. 

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü 



TARİH: 22.11.2019 

MUSİBETLER KARŞISINDA MÜMİNİN TAVRI 

Muhterem Müslümanlar! 

Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir gün, çocuğunun 

kabri başında feryat eden bir kadına rastladı. Acılı 

anneye, “Allah’a isyan etmekten sakın ve sabret!” 

diyerek nasihatte bulundu. Üzüntüsünden Allah 

Resûlü’nü tanıyamayan kadın, “Bana karışma! Benim 

başıma gelen senin başına gelmedi ki!” deyiverdi. Bir 

müddet sonra kendisine nasihat edenin Resûl-i Ekrem 

olduğunu anlayınca Peygamberimizin huzuruna gelerek 

özrünü beyan etti. Bunun üzerine Rahmet Elçisi (s.a.s), 

şu özlü tavsiyede bulundu:  
“Gerçek sabır, musibetin geldiği ilk anda gösterilen 

sabırdır.”1  

Aziz Müminler! 

Hayatın akışı içerisinde her birimizin yaşadığı 

zorluklar, çile ve kederler, maddi ve manevi sıkıntılar 

olması mukadderdir. Çünkü bu dünya, adı üstünde, 

“imtihan dünyası”dır. Başa çıkmak için uğraştığımız 

imtihanlardan çok daha fazlasını Resûlullah (s.a.s) 

yaşamıştır. O, daha doğmadan babasını, henüz altı 

yaşındayken annesini kaybetmiş, yetim ve öksüz olarak 

büyümüştür. Can yoldaşı eşini ve altı çocuğunu kendi 

elleriyle toprağa vermiştir. Mekke’de bir avuç müminle 

birlikte müşriklerin amansız baskı ve işkencelerine, 

kısıtlama ve dışlamalarına maruz kalmıştır. Bütün bu 

sıkıntı ve musibetlere rağmen, Peygamber Efendimiz 

asla ümidini ve inancını kaybetmemiş, daima Rabbine 

sığınmış ve O’ndan yardım istemiştir. Şiddetten değil, 

merhametten yana tavır almış ve hiçbir zaman Allah’ın 

razı olmayacağı çözümlere tevessül etmemiştir. 

Kıymetli Müslümanlar! 

Hutbemin başında okuduğum ayet-i kerimede 

Yüce Rabbimiz şöyle buyurur: “Andolsun ki sizi biraz 

korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve 

ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri 

müjdele!”2 

Elbette hiçbirimiz zorluklarla karşılaşmayı arzu 

etmeyiz. Ancak müminler olarak biliriz ki, hayatın güzel 

anları kadar, sıkıntılı zamanları da dünya imtihanımızın 

birer parçasıdır. Cenab-ı Hak, insanı bazen elindekileri 

alarak bazen de fazlasıyla nimet vererek imtihan eder. 

Bu yüzden, musibet karşısında isyan etmek, kırıp 

dökmek ya da kötü söz söylemek yerine öncelikle sabırlı 

ve metanetli olmaya gayret gösteririz. Sağduyu ve akl-ı 

selim ile hareket ederiz. Sıkıntıyı aşmak için üzerimize 

düşen sorumluluğu yerine getiririz. Bizler, her 

musibetten dünyamıza ve ahiretimize yönelik dersler 

çıkartırız. Benzer sıkıntılara maruz kalmamak için hata 

ve ihmallerimizi gözden geçiririz. İlim sahibi, tecrübeli 

insanlardan yardım alır, ondan sonra da Rabbimize 

tevekkül ederiz. 

Değerli Müminler! 

Sevgili Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde 

şöyle buyuruyor: “Müminin hali ne hoştur! Her hali 

kendisi için hayırlıdır ve bu durum yalnız mümine 

mahsustur. Başına güzel bir iş geldiğinde şükreder; 

bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı geldiğinde 

sabreder; bu da onun için hayır olur.”3 

O halde, iyi günde olduğu kadar, kötü günde de 

hayata tutunmak ve Rabbimizle aramızdaki bağdan güç 

almak, imanın güzelliğindendir. Bunalmış bir insanın, 

çaresizliğini şiddete dönüştürmesi, kadın ve çocuklardan 

öfkesini çıkarması ise zulümdür. Hiçbir sıkıntı, 

anlaşmazlık ya da bunalım, kadına şiddeti reva gören bir 

zihniyetin mazereti olamaz. Çünkü şiddet, kul hakkı 

çiğnemektir; acı ve nefret tohumlarıyla aileyi 

zehirlemektir. Hâlbuki mümin, elinden ve dilinden 

merhamet yayılan, çevresine güven ve huzur aşılayan 

kimsedir. Zorluklar karşısında kişinin kendisine ya da 

ailesine zarar vermesi asla çözüm değildir. Dinimiz, ne 

kendinin ne de başkasının ıstırabını dindirmek amacıyla 

bile olsa Allah’ın emaneti olan canına kıymaya 

kesinlikle izin vermez. Çünkü dert varsa, dertlere 

derman olan Allah vardır. “O ne güzel Mevlâ, ne güzel 

yardımcıdır!”4 Sıkıntı varsa, sıkıntılara elbirliği ile 

çözüm bulacak dostlar, komşular, akrabalar vardır. 

“Müminler ancak kardeştir!”5 

Aziz Müslümanlar! 

Acılarımızı isyana ve zulme dönüştürmeyelim. 

Yaşadığımız zorluklar karşısındaki metanetli tavrımızın, 

Allah katında nice kolaylığın müjdecisi olacağını 

unutmayalım. Bizler bu dünyaya, inanmak ve iyi işler 

yapmak için geldik. Peygamberimizin umut ve teselli 

vadeden şu hadisini hatırlayalım: “Vücuduna batan bir 

diken bile olsa, başına gelen her türlü musibet 

karşısında Müslüman’ın günahları affolunur.”6 
Rabbimizin yardımından ve rahmetinden ümidimizi 

kesmeyelim. Resûl-i Ekrem (s.a.s)’in duasıyla Yüce 

Rabbimize niyaz edelim: “Biz Allah’a aidiz ve O’na 

döneceğiz. Allah’ım! Başıma gelen musibetin 

mükâfatını senden bekliyorum, bundan dolayı bana 

ecir ihsan et, benim için onu daha hayırlısıyla 

değiştir.”7 

                                                           
1 Buhârî, Cenâiz,31. 
2 Bakara, 2/155. 
3 Müslim, Zühd, 64. 
4 Enfâl, 8/40. 
5 Hucurât, 49/10. 
6 Buhârî, Merdâ, 1. 
7 Müslim, Cenâiz, 4. 
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 َ َّٓا اِلَْيَك اْلِكَتاَب بِاْلَحّقِ َفاْعُبِد الّلٰ َّٓا اَْنَزْلـَن يَن   لِصا   ُمخْ اِّنَ   .لَُه الّدّ۪
ُ َعلَْيِه َوَسّلَمَ  ِ َصّلَي الّلَ  :    َوقَاَل َرُسوُل الّلَ

َ الَ يَْقَبُل ِمَن اْلَعَمِل إاِّلَ َما َكاَن لَُه َخالِ  ا وَ إِّنَ الّلَ ِغَى بِِه اْبتُ ص 
 .َوْجُههُ 

DİNİN ÖZÜ SAMİMİYETTİR 

Muhterem Müslümanlar! 

Okuduğum ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak şöyle 

buyuruyor: “Biz bu kitabı sana gerçeğin bilgisi 

olarak indirdik. Öyleyse samimi bir inanç ve 

bağlılık göstererek sadece Allah’a kulluk et.”1 

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber 

Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Allah, ancak 

samimiyetle ve sadece kendi rızası gözetilerek 

yapılan ameli kabul eder.”2 

Aziz Müminler! 

Yüce dinimiz İslam’ın özü samimiyettir. Söz 

ve davranışlarımızın Allah katında değer kazanması, 

samimiyetimize bağlıdır. Samimiyet; Rabbimize 

gönülden iman etmek, bu imanın gereği olarak da 

hiçbir dünyevi karşılık ve menfaat beklemeden 

sadece Allah’ın rızasını amaçlayarak yaşamaktır. 

Samimiyet, canlı-cansız bütün varlıklara karşı iyi 

niyet beslemektir. Samimiyet, ya olduğu gibi 

görünmek ya da göründüğü gibi olmaktır. 

Kıymetli Müslümanlar! 

Resûl-i Ekrem (s.a.s) bir hadisinde  ُيُن الّنَِصيَحة  اَلّدِ
“Din samimiyettir.” buyurmuştur. Sahabe-i kiram 

merak edip, “Kime karşı samimiyet Yâ Resûlallah?” 

diye sorunca Sevgili Peygamberimiz şöyle cevap 

vermiştir: “Allah’a, Kitabı’na, Resûlü’ne, 

Müslümanların idarecilerine ve bütün 

Müslümanlara.”3 

Peygamberimizin mübarek ifadelerinden 

anlıyoruz ki, din deyince aklımıza samimiyet 

gelmelidir. İslam dinini ihlas ve samimiyetten, halis 

niyetler ve saf yüreklerden ayrı düşünmek 

imkânsızdır. 

Müslüman, Cenâb-ı Hakk’a samimiyetle 

kulluk eder. İbadetlerinin, dualarının, yardım 

taleplerinin tek muhatabı Allah’tır. “Sözlerin en 

güzeli” olan Kur’an-ı Kerim’e samimiyetle bağlanır. 

Kur’an’ın lafzını zihnine, hükmünü hayatına 

aktarmak için gayret eder. Resûl-i Ekrem 

Efendimize sadakatle itaat eder. Derin bir sevgi ve 

samimiyetle onu örnek alır, onun gibi yaşamak için 

uğraşır. 

Müslüman, içinde yaşadığı toplumda huzurun 

hâkim olması, barış ve güvenin sağlanması için kul 

hakkına riayet eder. Eğitimden ticarete, aileden 

mahalleye her alanda ve her şartta hakkı, hukuku ve 

adaleti korur. Amir ya da memur, kadın ya da erkek, 

çocuk ya da yetişkin farkı gözetmeksizin, 

çevresindeki herkese karşı sorumluluklarını 

samimiyetle yerine getirir.  

Müslüman, “ümmet-i Muhammed” ailesinin 

şerefli bir ferdi olduğunun idrakindedir. Cinsiyeti, 

ırkı, rengi ve dili ne olursa olsun, bütün müminlere 

karşı hasbi davranır. Şefkat ve merhametle açılan 

kardeşlik kollarını, muhabbetle edilen sıcak bir 

kardeş duasını her türlü kazancın üstünde tutar. 

Değerli Müminler! 

İnsanı hırsına esir eden ve samimiyete gölge 

düşüren en büyük illet, riya ve gösteriştir. Yüce 

dinimiz, söz ve davranışlarımızın her türlü hileden 

ve çıkar oyunlarından uzak olmasını emreder. 

“Karşılığını sadece Allah’tan umarak” iyi işler 

yapmayı bize öğütler. Dürüstlükten ve samimiyetten 

ödün veren, insanların gözünü boyayarak kazanç 

sağladığını zanneden kimselerin aslında kaybettiğini 

söyler. Zira “görsünler ve duysunlar diye” iş yapan 

riyakârın eline geçecek olan, dünyada da ahirette de 

ziyandan başka bir şey değildir.  

Aziz Müslümanlar! 

Allah Resûlü (s.a.s) bir hadis-i şerifinde bizleri 

şöyle uyarmaktadır: “Allah sizin görünüşlerinize 

ve mallarınıza bakmaz, ancak kalplerinize ve 

amellerinize bakar.”4 O halde, Rabbimizin katında 

iyi bir kul, halis bir Müslüman olmak istiyorsak, 

temiz bir yüreğe ve samimi amellere sahip olalım. 

Allah’ın rızasını hayatımızın amacı haline getirelim. 

O’nun gizli-açık her halimizi görüp bildiğini ve 

sadece samimiyetle yaptıklarımızı ödüllendirdiğini 

aklımızdan çıkarmayalım. Gösterişten ve 

ikiyüzlülükten uzak duralım. Hep birlikte 

Peygamberimizin duasıyla Allah’a yalvaralım: “Ey 

Rabbimiz ve her şeyin Rabbi olan Allah’ım! Beni 

ve ailemi dünya ve âhirette her an sana ihlâsla 

bağlı kıl. Ey yücelik ve ikram sahibi!”5 
                                                           
1 Zümer, 39/2. 
2 Nesâî, Cihâd, 24. 
3 Müslim, Îmân, 95. 
4 Müslim, Birr, 34.  
5 Ebû Dâvûd, Vitr, 25. 
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ِ َما َخلَقَِۙ  قُْل اَُعوُذ بَِرب ِ اْلَفلَقِِۙ  ِ َغاِسٍق اَِذا  ِمْن َشر  َوِمْن َشر 

اثَاِت ِفي اْلُعَقدِِۙ  َوقَبَِۙ  َ َف  ِ الن  ِ َحاِسٍد اَِذا   َوِمْن َشر  َوِمْن َشر 
 .َحَسدَ 

ُ َعلَْيِه َوَسل َمَ َو  َ ِ َصل َي اّلل  َ  :   قَاَل َرُسوُل اّلل 

َ  إَِذا َسأَْلَت َفاْسأَلِ … َ ِ   َوإَِذااّلل  َ  .اْسَتَعْنَت َفاْسَتِعْن بِاّلل 

BATIL İNANÇ VE HURAFELER 

Muhterem Müslümanlar! 

Peygamberimiz (s.a.s) bir gün, amcasının oğlu 

Abdullah b. Abbas’la yolculuk yaptığı esnada ona 

şu tavsiyelerde bulundu: “Delikanlı! Sana bazı 

şeyler öğreteceğim. Allah’ı gözet ki Allah da seni 

gözetsin. Allah’ı gözet ki O’nu daima yanında 

bulasın. Bir şey istediğinde Allah’tan iste! 

Yardıma muhtaç olduğunda Allah’tan yardım 

dile! Şunu bil ki bütün insanlar sana fayda 

vermek için toplansa Allah’ın takdiri dışında 

sana fayda veremezler. Bütün insanlar sana 

zarar vermek için toplansa Allah’ın takdiri 

dışında sana hiçbir zarar veremezler...”1 

Aziz Müminler! 

Yüce dinimiz İslam, tüm insanlığa imanın 

hakikatlerini, dünya ve ahiret huzurunun yollarını 

gösterir. Sadece Allah’a kulluk etmeyi, O’na 

güvenmeyi, O’nun rahmetine sığınmayı ve yalnız 

O’ndan yardım dilemeyi emreder. Bunun yanında 

bütün batıl inanç ve hurafeleri reddeder. İnsanların 

bilgisizlik ve çaresizliklerini fırsat bilerek, duygu 

ve değerlerini istismar etmeyi büyük bir günah 

sayar. Ne var ki insanoğlu zaman zaman dinimizin 

bu ilkelerini göz ardı etmiş, falcı, büyücü, kâhin, 

sihirbaz ve medyumlardan medet umar hâle 

gelmiştir. 

Kıymetli Müslümanlar! 

Gelecekten haber verme, kısmet açma, şans 

getirme, şifa dağıtma iddiasında bulunmak ve 

bundan yardım ummak İslam’ın özüne aykırıdır. 

Zira, gaybın bilgisi yalnızca Allah’a aittir. Her şeye 

gücü yeten yegâne kudret sahibi O’dur. Yediğimiz 

her lokma, içtiğimiz her yudum suyu bizlere 

lütfeden O’dur. Dertlerin dermanı, hastalıkların 

şifası, sıkıntıların çaresi O’ndadır. Bizleri her an 

koruyup gözeten, yürekten yakarışlarımıza ve 

samimi dualarımıza icabet eden yalnızca Cenâb-ı 

Hak’tır.  

Değerli Müminler! 

Rabbimize iman ve tevekkül etmişken, 

umudunu fala bağlayıp geleceğini ona göre 

planlamak, büyü ve kehanetten medet ummak asla 

doğru değildir. Yıldızların hareketlerine bakarak 

insanların kader ve kısmetine dair sonuçlar 

çıkardığını iddia etmek mümince bir duruşa 

yakışmaz. Rakamlara, günlere, aylara, hiçbir gücü 

ve kudreti olmayan nesnelere gizem ya da 

uğursuzluk atfetmek, inancımızla bağdaşmaz. 

Kötülüklerden koruduğuna inanarak bir boncuğu 

kutsal saymak, ağaca bağlanan çaputta, havuza 

atılan parada kısmet aramak yüce dinimizin 

yasakladığı davranışlardır. 

Aziz Müslümanlar  

Şöyle bir düşünelim! Başkalarının dertlerine 

büyü ya da sihir gibi gayrimeşru yollarla çare 

bulduğunu iddia edenler, niçin kendi dertlerine çare 

olamazlar! Geleceğin bilgisine sahip olduğu 

yalanıyla insanların umudunu sömürenler, bu 

bilgiyle neden kendileri doğru yola erişemezler? 

Şifa dağıttığını söyleyerek insanları aldatanlar, nasıl 

olur da kendi hastalıklarına şifa bulamazlar? 

Kıymetli Müminler! 

Hutbeme başlarken okuduğum Felak suresinde 

Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “De ki: Yarattığı 

şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman 

gecenin şerrinden, düğümlere üfürüp büyü 

yapan üfürükçülerin şerrinden ve kıskandığı 

vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine 

sığınırım!”2 

O hâlde, Rabbimiz tarafından imana elverişli 

ve iyilik yapmaya hazır yaratılan tertemiz 

fıtratımızı batıl inanç ve hurafelerle bozmayalım. 

En kıymetli hazinemiz olan imanımızı, samimi 

duygu ve niyetlerimizi doğru dinî bilgilerle 

güçlendirelim. Huzurlu bir hayat için alın teriyle 

çalışmayı, helal yoldan kazanmayı, hastalanınca 

tedavi olmayı, sebeplere sarılmayı düstur edinelim. 

Kısa ve haksız yoldan kazanmaya teşvik eden umut 

tacirlerine kanmayalım. Dünya ve ahirette başarıyı 

ve kurtuluşu, şifayı ve kısmeti Rabbimizden 

isteyelim. O’nun, gönülden ettiğimiz duaları 

karşılıksız bırakmayacağına daima inanalım. 
                                                           
1 Tirmizî, Sıfatü'l-kıyâme, 59; İbn Hanbel, I, 293. 
2 Felak, 113/1-5. 
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ٰلوَة تَْنٰهى َعِن  َ َ الص  ٰلوَةَۜ ِان  َ اُتُْل َمَٓا اُ۫وِحَي ِالَْيَك ِمَن اْلِكتَاِب َواَِقِم الص 
ُ يَْعلَُم َما تَْصنَُعوَن. ِ َاْكبَُرَۜ َواّلل ٰ َكِرَۜ َولَِذْكُر اّلل ٰ َٓاِء َواْلُمن ْ   اْلَفْحش 

ُ عَ  َ ل َي اّلل  ِ ص  َ ل ََم:                          َوقَاَل َرُسوُل اّلل   لَْيِه َوس 

 َ َ َوُوُضوئِِهن  َ َوُسُجوِدِهن  لََواِت اْلَخْمِس ُركُوِعِهن  َ َمْن َحافََظ َعلَى الص 
َةَ. ِ َدَخَل اْلَجن  َ ٌّ ِمْن ِعْنِد اّلل  َ َحق  َ َوَعلَِم أَن َُهن   َوَمَواِقيِتِهن 

NAMAZ: RABBİMİZE YAKIN OLMA ÇABAMIZ 

Muhterem Müslümanlar! 

Bir gün Peygamberimiz (s.a.s) ashabıyla sohbet 

ederken onlara şöyle bir soru sordu: “Birinizin 

kapısının önünden bir nehir geçse ve o nehirde 

günde beş defa yıkansa, o kimsede kirden eser 

kalır mı?” Sahâbe-i kirâm, “Kalmaz Ya Resûlallah” 

diye cevap verdi. Bunun üzerine Peygamber 

Efendimiz şöyle buyurdu: “İşte beş vakit namaz da 

böyledir. Allah bu namazlarla günahları yok 

eder.”1  

Aziz Müminler! 

Peygamberler tarihinin en köklü ibadeti olan 

namaz, yüce dinimiz İslam’ın beş temel esasından 

biridir. Namaz; insanın ruhu, bedeni, aklı, yüreği, 

sevgisi ve hürmetiyle, kısacası bütün varlığıyla 

Allah’a yönelişinin sembolüdür. İnsanoğlu ne zaman 

Rabbinin kulluk davetine gönülden icabet edip 

namazlarını eda etmişse, o zaman gerçek anlamda 

huzura kavuşmuştur. Ancak ne zaman namazlarını 

ihmal edip Rabbiyle arasındaki bağı zayıflatmışsa, o 

zaman da nefsani arzularının esiri olmuş ve hüsrana 

uğramıştır. 

Kıymetli Müslümanlar! 

Ezanın ulvi davetiyle Cenâb-ı Hakk’ın 

huzurunda namaza duran mümin, aşkını, bağlılığını, 

itaatini ve teslimiyetini O’na arz eder. Bu haliyle 

namaz, müminin hasretle beklediği ve Yüce 

Yaratanına en yakın olduğu buluşma anıdır. Namaz 

dünyaya ait telaşe, dert ve sıkıntıları bir kenara 

bırakarak çıkılan mukaddes bir yolculuktur. Asli 

vatanı olan cennetten uzağa düşmüş insanın, ihlasını 

ve istikametini koruyan bir hayatla Rabbine dönme 

arzusudur. Nitekim Peygamberimizin ifade 

buyurduğuna göre, “Cennetin anahtarı namazdır.”2 

Namaz, şükür ve minnettarlık zamanıdır. 

Yaratan ve yaşatan, nimet verip doyuran, koruyan ve 

bağışlayan Allah Teâlâ’ya karşı, müminin vefa 

borcudur. 

 

Değerli Müminler! 

Hutbemin başında okuduğum ayet-i kerimede 

Hak Teâlâ (c.c) şöyle buyuruyor: “Kitaptan sana 

vahyedileni oku ve namazı dosdoğru kıl. Kuşkusuz 

namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. 

Allah’ı anmak en büyük iştir. Allah yaptıklarınızı 

bilir.”3 Öyleyse namaz, arınma ve korunma çabasıdır. 

Namazlarına değer veren, özen gösteren, tekbirinden 

selamına kadar namazın bütün rükünlerini dosdoğru 

ve huşû içinde eda eden bir mümin, ibadet şuuruna 

sahip demektir. İbadet şuuru ise kul olma bilincidir. 

Allah’ın daima kendisini gördüğünü ve işittiğini 

bilerek, takva, merhamet ve nezaketle yaşamaktır. 

İşte bu sebeple namaz, müminin sadece ibadet 

borcunu değil, aynı zamanda üstün ahlâkını da temsil 

eder. Namaz kılan kişi, her türlü aşırılıktan, 

kabalıktan ve şiddetten korunur. Namazla güçlenen 

maneviyatı sayesinde, hayâ ve edebe aykırı 

davranışlardan uzak durur. 

Aziz Müslümanlar! 

Peygamberimize ve onun şahsında bütün 

müminlere hitaben Kur’an’da şöyle buyrulur: “Ailene 

namazı emret; kendin de ona sabırla devam et. 

Senden rızık istemiyoruz; aksine biz seni 

rızıklandırıyoruz. Güzel sonuç, Allah’a karşı 

gelmekten sakınanlarındır.”4 Allah Resûlü (s.a.s), 

bu emrin gereği olarak her sabah kızı Hz. Fatıma’nın 

kapısına uğrar ve “Ey ev halkı! Haydi, namaza!” 

diyerek onları namaza davet ederdi.5 Bugün bizler de 

aynı şekilde kendimizi ve ailemizi namaza 

alıştırmakla sorumluyuz. 

O halde, namazın şifa veren, güven ve sükûnet 

aşılayan ikliminde Rabbimizle buluşmaktan ailece 

mahrum kalmayalım. Bu hayatta “dinimizin direği”, 

ahirette ise “hesabımızın ilk sorusu” olan 

namazlarımızı ihmal etmeyelim. Unutmayalım ki, 

namaz bir külfet değil, aksine kendimizi tanımaya, 

yenilenmeye, zikir, şükür ve tefekkür ile 

olgunlaşmaya vesile olan eşsiz bir nimettir. Sevgili 

Peygamberimizin müjdesiyle hutbemi bitirmek 

istiyorum: “Kim, Allah’ın bir emri olduğunu kabul 

ederek, rükûlarına, secdelerine, abdestlerine ve 

vakitlerine özen göstermek suretiyle beş vakit 

namazı kılmaya devam ederse cennete girer.”6 
                                                           
1 Buhârî, Mevâkîtü’s-salât, 6. 
2 Tirmizî, Tahâret, 1. 
3 Ankebût, 29/45. 
4 Tâhâ, 20/132. 
5 Tirmizî, Tefsîru’l-Kur’ân, 33. 
6 İbn Hanbel, IV, 266. 
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َٓا  ا  ي  ُّه  نُّوا   ال  ۪ذين   ا ي  ق     الل ٰ    ات  قُّوا ٰام  اتِه۪  ح  وتُّن     تُّق  َل  ت مُّ  و 

ْم   اَِل    ا ْنتُّ ون   و  ْسلِمُّ  .مُّ

: ل  م  س  ل ْيِه و  ُّ ع  ل  ي الل   ِ ص  ولُّ الل   سُّ ق ال  ر   و 

ا الل      ت  ِق إِ  ْيثُّم  أ ْتِبِع   ،كُّْنت    ح  ي ِ  و  ة   ئ ة  الس   ن  س  ا  اْلح  ه    ،ت ْمحُّ

الِِق  خ  لٍُّق   الن  اس   و  ٍن.ح   بِخُّ  س 

TAKVA: EN HAYIRLI AZIĞIMIZ 

Muhterem Müslümanlar! 

Peygamberimiz (s.a.s), genç sahabi Muâz b. 

Cebel’i Yemen’e elçi olarak tayin etmişti. Uğurlarken 

onunla birlikte yola çıktı ve bazı tavsiyelerde bulundu. 

Muâz bineğinin üstünde gidiyor, Resûl-i Ekrem de 

onun yanında yürüyordu. Allah Resûlü (s.a.s) 

tavsiyelerinin sonunda şöyle buyurdu: “Ey Muâz! Bu 

seneden sonra benimle karşılaşamayabilirsin, belki 

de ancak şu mescidime veya kabrime uğrarsın.” 
Bu sözler üzerine Muâz (r.a), Peygamberimizden 

ayrılmanın üzüntüsüyle ağlamaya başladı. Allah 

Resûlü ise yüzünü Medine’ye doğru çevirerek şöyle 

buyurdu: “İnsanların benim gözümde en üstün 

olanları, kim olurlarsa olsunlar ve hangi makam 

ve mevkide bulunurlarsa bulunsunlar, takva sahibi 

olanlarıdır.”1  

Aziz Müminler! 

Takva, kul olarak Allah’a karşı maddi ve manevi 

bakımdan sorumluluklarımız olduğunu bilerek 

yaşamaktır. Rabbimizin emirlerine itaat edip O’nun 

hoşnutluğunu kazanmaktır. Rızasını kaybettirecek 

işlerden kaçınarak O’nun rahmetinin gölgesine 

sığınmaktır. Takva, Cenâb-ı Hakkın bizlere 

mükemmel bir örnek ve eşsiz bir rehber olarak 

gönderdiği Sevgili Peygamberimizin izinden 

yürümektir. 

Kıymetli Müslümanlar! 

İlahî rahmete ve himayeye mazhar olmak ancak 

takva ile mümkündür. Nitekim hutbemin başında 

okuduğum ayet-i kerimede şöyle buyrulmaktadır: “Ey 

iman edenler! Allah’a karşı hakkıyla takva sahibi 

olun ve ancak Müslüman olarak can verin.”2 

Hakkıyla takva sahibi olmak, her an kendini 

Allah’ın huzurunda hissetmeyi, saygıda kusur 

etmemeyi ve O’na derin bir sevgiyle bağlanmayı 

gerektirir. Bu haliyle takva, Rabbimizin azabını 

gerektirecek işler yapmaktan ve O’nun huzuruna yüzü 

kara çıkmaktan endişe etmektir. “Ey iman edenler! 

Allah için takva sahibi olun. Herkes yarın için ne 

hazırladığına baksın!”3 ayeti gereği, ahiret için 

bugünden hazırlık yapmaktır. 

Değerli Müminler! 
Peygamber Efendimiz bir defasında, eliyle 

göğsünü işaret ederek üç kere “Takva işte 

buradadır”4  buyurmuştur. Evet, takvanın yeri kalptir 

ancak belirtileri bedendedir, sözdedir, davranıştadır. 

Takvanın huzur veren etkisi, ibadetlerimizde, iyi 

işlerimizde ve güzel ahlakımızda kendisini gösterir. 

Takva bilincimiz, kötülük ve haramlardan kaçınmakla 

kuvvetlenir; dürüstlük ve samimiyetle kemale erer.  

Takva müminin kalkanıdır. Yüreğine düşen 

titreme, vicdanına dokunan sestir. Günahlarla arasına 

çekilen set, sevaplarla kurduğu ünsiyettir. Öyleyse 

takva sahibi bir mümin, kalbini fitne ve fesattan, dilini 

yalan ve iftiradan, gözünü harama bakmaktan korur. 

Elini haksızlığa uzatmaz, ayağıyla kötülük yolunda 

koşmaz. Bile bile günah işlemek bir yana, şüpheli 

şeylere dahi meyletmez. Zira muttaki bir mümin bilir 

ki, Allah’ın emir ve yasaklarına riayet etmek ona 

dünyada mutluluk, ahirette kurtuluş getirecektir. 

Aziz Müslümanlar! 

Takva, Rabbimiz katında bize değer kazandıran 

yegâne ölçüdür. Çünkü dinimize göre üstünlük ölçüsü 

mal, mülk, makam, meslek, ırk ve cinsiyet değildir. 

“Allah katında en değerliniz, en derin takva 

bilincine sahip olanınızdır”5 ayeti bu gerçeğe işaret 

etmektedir. İman ile şereflenen, takva elbisesine 

bürünen, tertemiz bir kalbe ve salih amellere sahip 

olan kişi, insanların en faziletlisidir. İşte Allah (c.c), 

böyle muttaki kimselerle beraberdir. Onların 

dostudur. Cenneti ve içindeki benzersiz nimetleri de 

muttakiler için hazırlamıştır.6 

Kıymetli Müminler! 

Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:  “Azık edinin; 

kuşkusuz azığın en hayırlısı takvâdır. Ey akıl 

sahipleri! Bana karşı gelmekten sakının.”7 

O halde, şu fani dünyada hayatımızı takva ile 

bereketlendirelim. Günahlardan sakınıp hep iyi 

olmaya ve iyilikte bulunmaya devam edelim. 

Nefsimizin doyumsuz arzularına, şeytanın 

aldatmasına kanıp hem dünyamızı hem de ahiretimizi 

heba etmeyelim. Söylediğimiz her sözün, yaptığımız 

her işin hesabını bir gün Rabbimize vereceğimizi 

unutmayalım. Hutbemi Sevgili Peygamberimiz 

(s.a.s)’in şu hadisiyle bitiriyorum: “Nerede olursan 

ol, Allah’a karşı sorumluluğunun bilincinde ol! 

Bilerek veya bilmeyerek bir kötülük işlersen 

peşinden iyi bir şey yap ki onu yok etsin. Bir de 

insanlara güzel ahlâkla davran!”8 
                                                           
1 İbn Hanbel, V, 236. 
2 Âl-i İmrân, 3/102. 
3 Haşr, 59/18. 
4 İbn Hanbel, III, 134. 
5 Hucurât, 49/13. 
6 Nahl, 16/128; Câsiye, 45/19; Ra’d, 13/35. 
7 Bakara, 2/197. 
8 Tirmizî, Birr, 55.  

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü 



TARİH: 27.12.2019 

﷽ 

ِخَرَة  اَر اّْلٰ َٓا اَِّلَ لَْهٌو َولَِعٌبٌۜ َواَِنَ الَدَ ْنَي َوَما ٰهِذِه اْلَحٰيوُة الَدُ
  .لَِهَي اْلَحَيَواُنُۢ لَْو َكانُوا يَْعلَُمونَ 

ُ َعلَْيِه َوَسَلَمَ  ِ َصَلَي اّلَلَ  :                          َوقَاَل َرُسوُل اّلَلَ
 .ْنَيا َكأََنََك َغِريٌب أَْو َعابُِر َسِبيل  ُكْن ِفى الدَُ 

TEFEKKÜR İLE BİR ÖMÜR GEÇİRMEK 

Muhterem Müslümanlar! 

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz 

şöyle buyuruyor: “Bu dünya hayatı, hakikatte 

sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir; âhiret 

yurduna gelince işte asıl hayat odur. Keşke bunu 

bilselerdi!”1  

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili 

Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Dünyada 

kimsesiz bir garip yahut gelip geçen bir yolcu gibi 

ol!”2 

Aziz Müminler! 

Yaşlarımız farklı olsa da hepimiz ömür denilen 

sayılı günlere sahibiz. Ne bir nefes önce ne de bir 

nefes sonra, sadece Allah Teâlâ’nın bildiği bir anda, 

can emanetimizi teslim edip bu dünyadan göçeceğiz. 

Hesap için mahşer meydanına doğru yola çıkarken, 

yanımızda imanımız ve salih amellerimiz dışında 

azığımız olmayacak. 

Zamanın değerini, hayatın anlamını, gençliğin 

önemini, bir lokma nimetin ve bir nefes sıhhatin 

şükrünü idrak edebilmişsek ne mutlu bize! Ama 

günlerimizi heba etmiş, malımızı israfla yemiş, 

aklımızı ya da bedenimizi zehirlemiş, sevdiklerimizi 

incitmiş, ibadetlerimizi aksatmışsak, eyvahlar olsun 

bize! 

Bir miladi yılın daha sonuna geldiğimiz şu 

günlerde, ömrümüzden bir koca yıl daha eksildi ve 

ölüme bir adım daha yaklaştık. O halde tefekkür 

zamanıdır! Geliniz, geride bıraktığımız yıl içerisinde 

neler yaşadığımızı, hangi manevi bereket 

kapılarından ve ilâhî imtihanlardan geçtiğimizi hep 

birlikte tefekkür edelim.  

Kıymetli Müslümanlar! 

Geride bıraktığımız yılın başında üç ayları 

karşıladık. Rahmetin ilk cemresi Regaib’i, 

zihnimizin berraklığı ve yüreğimizin ferahlığı 

Mirac’ı, mağfiretin zirvesi Berat’ı idrak ettik. Acaba 

bu müstesna geceleri fırsat bilerek rağbetimizi 

Rabbimize yöneltebildik mi? Peygamberimizin 

“gözümün nuru”3 dediği namazlarımıza daha sıkı 

sarılabildik mi? Pişman olup tevbe ederek hata ve 

günahlarımızdan uzaklaşabildik mi? 

Değerli Müminler! 

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da Ramazan ile 

müşerref olduk. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir 

Gecesi’ni idrak edip bayrama kavuştuk. Ne kadar 

hamd etsek azdır! Zira mübarek Ramazan ayı, infak 

ve ihsanın tadıyla nice yardımlaşma ve paylaşma 

imkânı sundu bize. Sahurla berekete, oruçla sıhhate, 

Kur’an’la nura, teravihle huzura eriştik. Kendimize 

soralım: Ramazan’ın bereketini kuşanıp, yıl boyunca 

mazlum ve muhtaç kardeşlerimizin dertlerine çare 

olabildik mi? Kur’an ayı bittikten sonra da Kur’an 

ile yaşamaya devam edebildik mi? Zikreden dilimiz, 

şükreden kalbimiz, tevekkül eden aklımız, sabreden 

bedenimiz bu güzel hasletlere alıştı mı? 

Muhterem Müslümanlar! 

Yine bu yıl içinde, iman, sadakat, şükür ve 

teslimiyetin ifadesi olan kurbanlarımızla bayram 

yaptık. Komşularımızın, akrabalarımızın, 

yoksulların, yetimlerin haklarını gözettik. Bayramın 

barış, huzur ve kardeşlik iklimini yaşadık. Acaba 

geçirdiğimiz Kurban Bayramı, Rabbimize olan 

bağlılığımızı, sevgi ve itaatimizi güçlendirdi mi? 

Bayramın ardından yıl boyunca sadaka ve infak 

bilincimizi canlı tutabildik mi? Paylaştıkça mutlu 

olabildik mi?      

Aziz Müminler! 

Geride bıraktığımız yılın son diliminde, 

Peygamber Efendimizin dünyamızı teşrifini ve 

Mevlid-i Nebi Haftası’nı idrak ettik. Bu hafta 

vesilesiyle, Allah Resûlü (s.a.s)’in aile konusundaki 

tavsiyelerini dinledik. Onun ailesinde şefkat, adalet, 

güven ve istişarenin hâkim olduğunu yeniden 

hatırladık. Kendimize soralım: Peygamberimizi 

örnek alarak aile değerlerimize sahip çıkabildik mi? 

Sevgiyle kurduğumuz yuvalarımızı adalet ve 

merhametle koruyabildik mi? Şiddete asla 

müsamaha göstermeyerek, sorunlarımıza akl-ı selim 

ile çare bulabildik mi? 

Kıymetli Müslümanlar! 

Dünya hayatı ahirete uzanan bir yol; insan 

sorumluluk yüklenen bir yolcu; ömür ise meşakkatli 

ama kıymetli bir yolculuktur. Öyleyse dünyada yolcu 

olduğumuzu aklımızdan çıkarmayalım. Dünyalık 

olan ne varsa, hepsine bir yolcu kadar değer verip, 

nihai hedefimizin cennet olduğunu unutmadan 

yaşayalım. Ömrümüzün ve elimizdeki nimetlerin 

kıymetini bilelim. Her günümüzü Rabbimizin 

rızasına uygun, faydalı işlerle, iyilik gayesi ve 

tefekkür sermayesi ile geçirelim. 
                                                           
1 Ankebût, 29/64. 
2 Buhârî, Rikâk, 3. 
3 Nesâî, Işratü’n-nisâ’, 1. 
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