
TARİH : 03.01.2020 

﷽ 
ينَ   َ َرَدْدنَاُه اَْسَفَل َساِفل۪ٓ يم ٍۘ ثُم  ي اَْحَسِن تَْقو۪ٓ ْنَساَن ف ۪ٓ  لََقْد َخلَْقَنا اْْلِ

الَِحاِت َفلَُهْم اَْجٌر َغْيُر َمْمُنون     َ يَن ٰاَمُنوا َوَعِملُوا الص  َ ال َذ۪ٓ  .اِْل 

 َ ُ َعلَْيِه َوَسل  َ ِ َصل َي اّلل  َ  :                          مَ َوقَاَل َرُسوُل اّلل 
د  َرُسوْلً  َ ِ َربًّا َوبِاإِلْسالَِم ِديًنا َوبُِمَحم  َ  .َذاَق َطْعَم اإِليَماِن َمْن َرِضَى بِاّلل 

İNSAN, İMAN VE HAYAT 

Muhterem Müslümanlar! 

Okuduğum ayet-i kerimelerde Cenâb-ı Hak şöyle 

buyurmaktadır: “Biz insanı en güzel biçimde yarattık. 

Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Ancak iman 

edip yararlı işler yapanlar müstesna! Onlar için 

kesintisiz bir ödül vardır.”1 

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili 

Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Allah’ı Rab, 

İslâm’ı din, Muhammed’i peygamber olarak gönülden 

benimseyen kimse imanın tadını almış olur.”2  

Aziz Müminler! 

Yerlerin ve göklerin yegâne sahibi olan Yüce Allah, 

insanı mükemmel biçimde yaratmıştır. Ona, doğru ile 

yanlışı ayırt etmeye yarayan bir akıl ve iyilik yolunda 

rehberlik eden bir vicdan vermiştir. Güçlü, bilinçli, irade 

ve sorumluluk sahibi bir varlık olarak insan, kâinatın 

gözbebeğidir. 

İnsanı yoktan var eden, onu yediren, içiren, 

doyuran, koruyan Allah Teâlâ’nın ondan istediği ise iman 

etmesi ve güzel işler yapmasıdır. İnsanın var oluş sebebi, 

bir kul olarak emaneti yüklenip dünyayı insanlık için 

huzurlu, adil ve yaşanabilir bir yuva kılmaktır. 

Kıymetli Müslümanlar! 

İnsanoğlu son derece üstün niteliklere, ayrıcalıklı 

güç ve yeteneklere sahiptir. Bunlar sayesinde iyiliğe niyet 

edip hayatı iyi yönde idare edebilir. Ama kötülüğü isteyip 

dünyaya zulüm de yayabilir. Sabırlı, azimli, fedakâr, 

barışçıl ve adil tavırlarıyla mutlu bir dünya inşa 

edebileceği gibi cahil, bencil, hırslı, aceleci ve nankör 

tutumu yüzünden kendini ve çevresini tehlikeye de 

atabilir. 

Bu yüzden Rabbimiz, insanı hiçbir zaman başıboş 

bırakmamıştır. Yarattıktan sonra kenara çekilip, dünyayı 

kendi haline terk etmemiştir. O her an görür, gözetir, 

yönetir. Rabbimiz, insanın hayatta yalnız, nimetsiz ve 

yardımsız kalmasına izin vermemiştir. O her an 

yanımızda, şah damarımızdan daha yakınımızdadır. 

Cenâb-ı Hakkın bizlere en büyük desteği ise peygamberi 

ve kitabı aracılığıyla yol göstermesidir. 

Değerli Müminler! 

Allah’ın insanlığa rehber, hayat ışığı ve kurtuluş 

kaynağı olarak gönderdiği, akıl sahiplerini 

peygamberimizin getirdiği bu kurtuluş reçetesini kabule 

davet eden ilâhî kanuna din denir. Din, ilk insanla birlikte 

var olmuş ve son güne kadar da var olacaktır. Bu cuma 

vakti, bu mübarek mescitte buluşan müminler olarak 

hepimiz biliyoruz ki, “Kuşkusuz Allah katında din 

İslâm’dır.”3 Kıyamete kadar bütün insanlık, Sevgili 

Peygamberimize ümmet olmakla, onun davetine icabet 

etmekle mükelleftir. Zira “Kim İslâm’dan başka bir din 

arama çabası içine girerse, bilsin ki bu kendisinden 

asla kabul edilmeyecek ve o âhirette ziyan edenlerden 

olacaktır.”4 

İnsanın sorularına cevap alabileceği, sorunlarına 

çözüm bulabileceği en sağlam bilgi kaynağı dindir. Dinin 

davetine uyarak iman eden kimse, hayatının en doğru 

kararını vermiştir. Müslüman olmuş, şeref bulmuştur. 

Herhangi bir zorlama olmadan, kendi tercih ve arzusuyla 

Allah’a yönelmiştir. İçten bir bağlılıkla O’nun emir ve 

yasaklarını kabul etmiştir. Artık ondan, bu imanın 

gereklerini yerine getirmesi, mümince yaşaması beklenir. 

Değerli Müslümanlar! 

İslâm, eşsiz bir inanç, ibadet ve ahlâk sistemidir. 

داً َعْبُدهُ وَرُسولُهُ  ُ وأَْشَهُد أََنَ ُمَحَمَ  أَْشَهُد أَْن ََلإِلََه إََلَ اّلَلَ

diyerek kelime-i şehâdet getirmek, dünya ve ahiret için 

inanç, umut ve  mutluluk kapılarını açmaktır. Bu kapıdan 

geçen kimse, düzen ve itinayla namazını kılar. Namaz ki 

dinimizin direği, kalbimizin nurudur. Aşk ve sabırla 

orucunu tutar. Oruç ki nefsin ve şeytanın esiri olmaktan 

bizi koruyan kalkandır. İhlas ve keremle zekâtını verir. 

Zekât ki geçici dünya malını, ebedi kazanca ve kardeşliğe 

dönüştüren köprüdür. Sadakat ve teslimiyetle haccını eda 

eder. Hac ki Kâbe’nin eteğinde insanı kendisiyle ve diğer 

mümin yüreklerle buluşturan mukaddes yolculuktur. 

nsanın kendisiyleda ibadetin amacı, i’İslâm , 

Rabbiyle ve diğer bütün varlıklarla sağlıklı bir iletişim 

kurmasını sağlamaktır. Bu sebeple her bir ibadet, güzel 

ahlâk ile tamamlanmayı bekler. Müslümanca bir hayat 

ibadetlere olduğu gibi ahlâkî ilkelere de sahip çıkmakla 

yaşanır. Hakkı korumak ve zulme izin vermemek, 

merhameti yaşatmak ve şiddete engel olmak, Müslüman 

olmanın vazgeçilmez gereğidir. Adalet, dürüstlük, tevazu 

ve cömertlikle hayata bereket ın asli’katmak, Müslüman  

kişiliğidir. Unutmayalım ki, aklını hakka, kalbini hayra 

kânlarınıim  yararlı işlere bağlayanlar, imanın gereğini 

yerine getirmiş olur. 

Muhterem Müslümanlar! 

Hutbeme son verirken bir hususu sizlerle paylaşmak 

istiyorum. Başkanlığımız, Türkiye Diyanet Vakfı ile 

işbirliği içinde, en yakınımızdan başlayarak dünyanın dört 

bir yanındaki mazlum ve yetimlere ulaşmak, mahzun 

gönülleri yalnız bırakmamak için “Yolun İyilik Olsun” 

şiarıyla bir yardım kampanyası başlatmıştır. Siz kıymetli 

cemaatimizi bu iyilik seferberliğine destek olmaya davet 

ediyoruz. Ayrıca YARDIM yazıp 5601’e SMS 

göndererek 10 TL ile bağış kampanyamıza 

katılabilirsiniz. Cenâb-ı Hak, yapmış olduğumuz ve 

yapacağımız yardımları yüce katında makbul eylesin. 
                                                           
1 Tîn, 95/4-6. 
2 Müslim, Îmân, 56. 
3 Âl-i İmrân, 3/19. 
4 Âl-i İmran, 3/85. 

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü 



TARİH: 10.01.2020 

PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN DUALAR 

Muhterem Müslümanlar! 

Fani dünya hayatında, gün gelir nimete nail olur, 

şükrederiz; gün gelir sıkıntıyla karşılaşır, sabrederiz. 

Başarı ve mutluluğu olduğu gibi, keder ve meşakkati de 

mümince karşılamaya gayret gösteririz. Bizler her 

durumda imanımızı ve tevekkülümüzü artıran, 

hayatımıza umut ve direnme gücü katan, eşsiz bir 

nimete sahibiz. İşte o nimet, ibadetlerin özü olan 

“dua”dır.  

Dua, Allah’a içtenlikle yalvarıp yakarışımızdır. 

O’nun eşsiz kudreti karşısında zayıflığımızı 

itirafımızdır. O’nun lütfuna ve affına sığınma 

çabamızdır. O’na kulluğumuzu arz edip, O’ndan yardım 

istemektir.  

Kıymetli Müminler! 

Hutbeme başlarken okuduğum ayet-i kerimede 

Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Kullarım, beni sana 

sorarlarsa, bilsinler ki, ben onlara çok yakınım. 

Bana dua edince, dua edenin duasına karşılık 

veririm. Şu halde kullarım benim davetime uysunlar 

ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulsunlar.”1  

Allah Teâlâ’nın bir ismi de “el-Mücîb” yani 

“dualara icabet eden”dir. Bize bizden daha yakın olan 

Rabbimiz, gizli ya da açık bütün dualarımızı işiten, 

bilen ve kabul edendir.  

Değerli Müslümanlar! 

Her davranışında Rabbine karşı duyduğu sevgi ve 

sadakate şahit olduğumuz Allah Resûlü (s.a.s), dilinden 

duayı eksik etmezdi. Gece gündüz, kalabalıkta ve 

yalnızken, sevincinde, korkusunda, hüznünde, ahireti 

düşündüğünde, evinde, minberde, yolculukta, velhasıl 

her an ve her mekânda dua ederdi. Hayatı duayla ilmek 

ilmek işlerdi. Bizlere nasıl dua edeceğimizi de o 

öğretmişti. 

Sabah olur, gün başlar, Peygamber Efendimiz 

şöyle dua ederdi: “Allah’ım! Senin kudretinle sabaha 

çıktık, senin kudretinle akşama gireriz. Senin 

kudretinle yaşar, senin kudretinle ölürüz. En son 

dönüşümüz de ancak sanadır.”2  

Gün boyunca, her işinde Allah’ın rızasını gözeten 

Resûl-i Ekrem (s.a.s), daima O’na dayanır, güvenir ve 

“Allah’ım! Bana hayırlısını ver ve benim için en 

hayırlısını seç.”3 diye dua ederdi.  

  
“Allah’ım! Bize dünyada iyilik ver, âhirette de iyilik 

ver. Bizi cehennem azabından koru!”4 şeklinde 

niyazda bulunurdu. 

Nihayet akşam olur, gün sona erer, 

Peygamberimiz geceyi şu duayla karşılardı: “Ya 

Rabbi! Bu gecede olanların ve sonrasında 

olacakların hayrını senden dilerim. Bu gecede 

olanların ve daha sonrasında olacakların şerrinden 

de sana sığınırım.”5 Resûl-i Zişan Efendimiz, yatacağı 

zaman ise şöyle dua ederdi: “Sığınacak yeri ve 

ihtiyacını giderecek kimsesi olmayan niceleri 

varken; bizi yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren 

ve bizi barındıran Allah’a hamdolsun.”6  

Aziz Müminler! 

Dua, dertlere deva bulmak, her türlü kötülükten 

korunmak, görünür-görünmez musibetlerden uzak 

olmak için kulun Rabbine ilticasıdır. Nitekim 

Peygamber Efendimiz Rabbine şöyle sığınırdı: 

“Allah’ım! Acizlikten, tembellikten, cimrilikten, 

korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana 

sığınırım. Allah’ım! Nefsime takvayı nasip et ve onu 

arındır; onu en iyi arındıracak olan sensin. Onun 

dostu ve velisi sensin. Allah’ım! Huşû duymayan 

kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden 

ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım.”7  

Muhterem Müslümanlar! 

Bir mümin, dualarının kabul olmadığı düşüncesine 

asla kapılmamalıdır. Nitekim Peygamberimiz (s.a.s), bir 

hadisinde şöyle buyurur: “Sizden biriniz, ‘dua ettim 

de duam karşılık görmedi’ deyip acele etmediği 

müddetçe duası karşılık bulur.”8 Zira Yüce 

Rabbimiz, bazen dualarımız vesilesiyle bizi sayısız 

nimetlere erdirir. Bazen de üzerimizdeki bir musibeti 

kaldırır. Kimi zaman günahlarımızı affeder. Kimi 

zaman da istediğimizden daha hayırlısını bize ihsan 

eder.  

O halde, Rabbimize yürekten ettiğimiz duaların 

mutlaka karşılık bulacağına inanalım. Duayla gelen 

bereketten, huzurdan, güvenden mahrum kalmayalım. 

Kendimize olduğu kadar, ailemize, sevdiklerimize, 

mümin kardeşlerimize, mazlumlara dua etmeyi 

unutmayalım. Anne babamızın, hastaların, yaşlıların ve 

muhtaçların duasını almaya gayret edelim.  

Hutbemi Peygamberimizin bir duasıyla 

bitiriyorum:     

“Allah’ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül 

zenginliği istiyorum.”9 
                                                           
1 Bakara, 2/186. 
2 Tirmizî, Deavât, 13. 
3 Tirmizî, Deavât, 85. 
4 Ebû Dâvûd, Vitr, 26. 
5 Müslim, Zikir, 75. 
6 Tirmizî, Deavât, 16. 
7 Müslim, Zikir, 73; Nesâî, İstiâze, 13. 
8 Ebû Dâvûd, Vitr, 23. 
9 Müslim, Zikir, 72. 

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü 



TARİH: 17.01.2020 

﷽ 
ْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفٰؤادَ  َ َ الس   َوََل تَْقُف َما لَْيَس لََك بِ۪ه ِعْلم ٌۜ اِن 

ِٰٓئَك َكاَن َعْنُه َمْسُؤَُ۫لا   ُ اُوٰ۬ل  .ُكل 

ِقَاَل َرُسوُل وَ  َ ُ َعلَْيِه َوَسل ََم: اّلل  َ   َصل َي اّلل 

ُة َواْلَفَراغُ نِْعَمَتاِن َمْغُبون  ِفيِهَما َكِثير  ِمَن الن َ  َ ح  ِ  .اِس ، الص 

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI VE SOSYAL 

MEDYA AHLAKI 

Muhterem Müslümanlar! 

Yüce dinimiz İslam’ın ana gayesi, yeryüzünün 

en şerefli varlığı olarak yaratılan insanın can, mal, 

akıl, ırz ve inancını korumaktır. İslam, bu beş temel 

değeri dokunulmaz kabul eder. Hangi sebeple olursa 

olsun bu değerlerin zarar görmesine rıza göstermez. 

Hayatın bütünü için geçerli olan bu durum 

teknolojiyi kullanırken de, internet ve sanal âlemde 

gezinirken de aynıdır.  

Aziz Müminler! 

Teknolojiyi dinin güzel saydığı, ahlakın 

onayladığı ve akl-ı selimin doğru bulduğu şekilde 

kullanmak mümince bir duruşun gereğidir. Bu alanı 

amaçsız, verimsiz ve kontrolsüz bir mecra olarak 

görmek ise İslam’ın korunmasını emrettiği beş temel 

değeri ihlal etme anlamı taşır. Zira teknolojinin 

bilinçsiz kullanımı, kişinin sağlığını tehdit ederek 

canına, maddi kayba uğramasına neden olarak 

malına zarar vermektedir. Gayr-i ahlâkî yönelimlerle 

iffetini, aşırı ve sapkın ideolojilerle inancını 

zedelemektedir. Düşünme ve idrak etme kabiliyetini 

bozmakta, akli melekelerini zayıflatmaktadır. 

Kıymetli Müslümanlar! 

Allah’ın verdiği aklı ve hammaddeyi 

kullanarak teknoloji üreten insan, bunu iyilik 

yolunda kullanmakla sorumludur. Eğer teknolojiyi 

kullanarak helal kazancın yerine kumara, tasarrufun 

yerine israfa, iffetin yerine ahlaksızlığa, merhametin 

yerine şiddete yöneliyorsa, büyük bir yanlışın 

içerisindedir. Kendi eliyle fesadı yaygınlaştırıyor, 

geleceğini tehlikeye atıyor demektir. Diğer yandan 

telefon, televizyon ya da bilgisayar ekranının önünde 

vaktini heba ediyorsa, kendisine, ailesine ve Rabbine 

karşı vebal altına girmektedir. Maalesef aynı çatı 

altında ama birbirinden habersiz yaşayan ailelerin 

sayısı her geçen gün artıyor. İnsanoğluna zaman 

kazandırması gereken teknoloji, günümüzde zaman 

kaybetmenin ve vakit öldürmenin en aldatıcı tuzağı 

haline geldi. Hâlbuki Peygamber Efendimiz (s.a.s) 

bu hususta bizleri şöyle uyarmaktadır: “İki nimet 

vardır ki insanların çoğu onları değerlendirme 

hususunda aldanmıştır: Sağlık ve boş vakit.”1 

 

Değerli Müminler! 

Hepimizin hayatında yerini alan internet ve 

sosyal medya, başıboş, ilkesiz ve sorumsuz bir alan 

olmamalıdır. Müslümana yakışan daima sorumluluk 

bilinciyle hareket etmek, Rabbinin koyduğu sınırlara 

uymaktır. Her durumda gerçeğin ve doğrunun 

yanında yer almaktır. Unutmayalım ki normal 

hayatta olduğu gibi internet ve sosyal medyada da 

insanların haklarını ve özel hayatlarını ihlal etmek 

haramdır. Mahremiyete saygı göstermeyen her adım 

Kur’ân’ın, “Birbirinizin kusurlarını ve mahremini 

araştırmayın.”2 emri ile çelişir. Günlük hayatta 

yalan söylemek, insanları karalamak, iftira atmak 

nasıl günahsa, yayın dünyasında ve sosyal medyada 

da aynı şekilde günahtır. Âlemlerin rabbi olan Allah, 

sanal âlemde de bizleri görmektedir. Oradaki söz ve 

davranışlarımızdan da bizi hesaba çekecektir.  

Hutbeme başlarken okuduğum ayet-i kerimede Yüce 

Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Hakkında kesin 

bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü 

kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan 

sorumludur.”3  

Aziz Müslümanlar! 

Bugün bizler için teknolojiden tamamen uzak 

bir hayat sürmek elbette mümkün değildir. Zaten 

İslam’ın da böyle bir talebi yoktur. Ancak 

teknolojiyi helal-haram hassasiyeti taşıyarak, ahlaki 

ilkeleri koruyarak, insan hak ve özgürlüklerini ihlal 

etmeden kullanmak öncelikli sorumluluğumuzdur. 

Böylece vaktimizi daha verimli ve emeğimizi daha 

anlamlı hale getirebiliriz. Yeryüzünü iyilikten ve 

huzurdan yana imar edebiliriz. Yeter ki her nimet 

gibi teknolojiyi de Cenâb-ı Hakk’ın koyduğu ölçü ve 

sınırlara riayet ederek kullanalım. 

Kıymetli Müminler! 

Hutbemi bitirirken önemli bir hususu sizlerle 

paylaşmak istiyorum. Malumunuz ilk ve orta 

dereceli okullarımız bugün yarıyıl tatiline giriyor. 

Başkanlığımız, yarıyıl tatilinde yavrularımızın ibadet 

alışkanlığını pekiştirmek için tüm camilerimizde 

“Camiyi Seviyoruz, Namazla Buluşuyoruz” şiarıyla 

bir program uygulayacaktır. Bu vesileyle 

çocuklarımızı ve gençlerimizi aileleriyle birlikte 

camilerimize bekliyoruz. Başta velilerimiz olmak 

üzere bütün cemaatimizin bu konuda duyarlı 

davranacağına inanıyoruz. Rabbim bizlere göz 

aydınlığımız olacak nesiller ihsan eylesin ve bizi 

muttakilere önder kılsın! 
                                                           
1 Buhârî, Rikâk, 1. 
2 Hucurât, 49/12. 
3 İsrâ, 17/36. 

 Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü 



TARİH: 24.01.2020 

﷽ 
 ِِۜ  َواِْذ قَاَل لُْقٰمُن ِِلْبِن۪ه َوُهَو يَِعُظُه يَا ُبَنّيَ َِل تُْشِرْك بِالّلٰ

ْرَك لَُظْلٌم َع۪ظيمٌ    . . .اِّنَ الّشِ

ِ قَاَل َرُسوُل وَ  ُ َصّلَي  الّلٰ   َعلَْيِه َوَسّلََم: الّلٰ

 .أََدٍب َحَسنٍ  َما نََحَل َوالٌِد َولًَدا ِمْن نَْحٍل أَْفَضَل ِمنْ 

SORUMLULUK SAHİBİ BİR BABA 

OLABİLMEK 

Muhterem Müslümanlar! 

Yüce Rabbimizin insanoğluna lütfettiği en 

kıymetli nimetlerden biri aile olmaktır. Zira aile 

güvendir, dayanaktır, sığınaktır. İyilikte 

yardımlaşmak, el birliğiyle kötülüğe engel olmaktır. 

Aile aynı zamanda insanı geleceğe hazırlayan en 

önemli kurumdur. İnsan ilk eğitimini ailesinden alır. 

Karakteri aile ocağında şekillenir. Sevgiyi, saygıyı, 

dürüstlüğü önce anne babasından öğrenir.  

Ailede anne ile birlikte babaya da önemli 

görevler düşmektedir. Babanın sorumluluğu ailesinin 

maddi ihtiyaçlarını karşılamaktan ibaret değildir. 

Merhamet eğitimi almış, güzel ahlakla donanmış, 

değerlerini benimsemiş bir nesil yetiştirmek her 

babanın öncelikli sorumluluğudur. Hutbemin başında 

okuduğum hadis-i şerifte Peygamberimiz (s.a.s) şöyle 

buyurmaktadır: “Bir baba çocuğuna güzel ahlâktan 

daha değerli bir miras bırakmış olamaz.”1 

Aziz Müminler! 

Baba olmak, Hz. Nuh misali evladının imanla 

şereflenmesi için gayret göstermektir. Onun dünya ve 

ahiret saadetini kazanması için çırpınmaktır. Hz. 

Nuh, tevhit gemisine binmeyi reddeden oğluna son 

bir umutla şöyle seslenmişti: “…Haydi yavrum gel, 

sen de bizimle birlikte gemiye bin, kâfirlerle 

beraber olma!”2 

Kıymetli Müslümanlar! 

Baba olmak, Hz. İbrahim misali duayı dilinden 

düşürmemektir. İtaatkâr bir kul olabilmek için 

Allah’a sığınmaktır. Salih bir nesil için O’na 

yalvarmaktır. Nitekim İbrahim (a.s) Rabbine şöyle 

niyaz etmişti: “Ey Rabbimiz! Bizi sana teslim 

olanlardan eyle, soyumuzdan da sana teslim 

olacak bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi 

göster, tövbemizi kabul et. Şüphesiz tövbeleri 

kabul eden, merhameti bol olan yalnız sensin.”3 

“Rabbim! Beni ve soyumdan gelecek olanları 

namaza devam edenlerden eyle! Ey Rabbimiz, 

duamı kabul eyle!”4 

 

Değerli Müminler! 

Baba olmak, Hz. Yakup gibi zorluklar 

karşısında metanetini korumaktır. Ne kadar ağır 

olursa olsun dünya imtihanını sabır ve tevekkülle 

karşılamaktır. Evladına daima sevgiyi, merhameti, 

adaleti ve şefkati aşılamaktır. Yanlış yaptıklarında 

onları uyarmak ama hiçbir zaman onlardan ümidini 

kesmemektir. Hz. Yakup, kıskançlıkları sebebiyle 

kardeşleri Hz. Yusuf’u kuyuya atan çocuklarına şöyle 

seslenmiştir: “…Hayır! Nefsiniz sizi kötü bir iş 

yapmaya sürüklemiş; artık bana düşen güzelce 

sabretmektir. Anlattığınız şeyler karşısında, bana 

yardım edecek olan ise ancak Allah’tır.”5 

Aziz Müslümanlar! 
Baba olmak, Hz. Lokman gibi evladına şefkatle 

öğüt vermektir. Ona doğruyu ve yanlışı, haramı ve 

helali öğretmektir. Hz. Lokman, oğluna şu güzel 

nasihatlerde bulunmuştur: “Yavrucuğum! Allah’a 

ortak koşma; çünkü O’na ortak koşmak elbette 

büyük bir zulümdür.” “Yavrucuğum, namazını 

özenle kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye 

çalış, başına gelen musibetlere sabret.” “Gurura 

kapılarak insanlara burun kıvırma, yeryüzünde 

böbürlenerek yürüme; unutma ki Allah gurura 

kapılıp kendini beğenen hiç kimseyi sevmez.” 

“Yürüyüşünde ölçülü ol, sesini de yükseltme…”6 

Değerli Müslümanlar! 

Baba olmak, âlemlere rahmet olarak gönderilen 

Peygamberimizin sünnetinin izinde yürümektir. Allah 

Resûlü (s.a.s), örnek bir aile babasıydı. Çocukları 

arasında hiçbir ayrım yapmazdı. Kızı Fatıma’yı 

görünce ayağa kalkar, elinden tutar, şefkatle öper ve 

kendi yerine oturturdu.7 O sadece kendi yavrularına 

değil bütün çocuklara anlayışlı davranırdı. 

Peygamberimizin terbiyesinde büyüyen Hz. Enes, 

Resûl-i Ekrem’den şöyle bahseder: “Resûlullah’a on 

sene hizmet ettim. Vallahi bana bir kez olsun ‘Öf!’ 

bile demedi.”8 

Muhterem Müminler! 

Çocuklarımız bizden ilgi ve şefkat bekler. 

Yanımızda değerli olduklarını hissetmek ister. Hayatı 

öğrenirken, kendilerine rehberlik edecek pusula, 

sığınacakları liman olmamızı arzu eder. Öyleyse 

günlük hayatın koşuşturması ve geçim telaşı içinde 

çocuklarımızı ihmal etmeyelim. Dinine, vatanına ve 

bütün insanlığa faydalı nesiller yetiştirmek için her 

türlü fedakârlığı gösterelim. Yavrularımızı 

sevgimizden, ilgimizden ve duamızdan mahrum 

bırakmayalım.   
                                                           
1 Tirmizî, Birr, 33. 
2 Hûd, 11/42. 
3 Bakara, 2/128. 
4 İbrâhim, 14/40. 
5 Yûsuf, 12/18. 
6 Lokmân, 31/13, 17-19. 
7 Ebû Dâvûd, Edeb, 143, 144. 
8 Müslim, Fedâil, 51.      
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﷽ 
  َولََنْبلَُون َُكْم بَِشْيٍء ِمَن اْلَخْوِف َواْلُجوِع َونَْقٍص 

ابِ۪رينَ   َ ِر الص  ِ ََمَراِتِۜ َوبَش   .ِمَن اْْلَْمَواِل َواْْلَْنُفِس َوالث 

ِ قَاَل َرُسوُل وَ  ُ َصل َي  الل ٰ   َعلَْيِه َوَسل ََم: الل ٰ

ُ ِفى َعْوِن اْلَعْبِد َما كَ  َ  .اَن اْلَعْبُد ِفى َعْوِن أَِخيهِ َوالل 
AFETLERE KARŞI BİLİNÇLİ OLALIM 

Muhterem Müslümanlar! 

Ülkemiz geçen hafta büyük bir depremle 

sarsıldı. Hüzün ve keder yüreklerimizi dağladı. 

Onlarca kardeşimizi ahiret yolculuğuna uğurladık. 

Yaralılarımız ve evini barkını yitiren insanlarımız 

için seferber olduk. Afet gerçeğiyle bir kere daha 

yüzleştik. Bu elim hadisede vefat eden 

kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve 

sevdiklerine sabr-ı cemil niyaz ediyoruz. Rabbim, 

yaralılarımıza şifalar ihsan eylesin. Depremden 

zarar görenlere en kısa zamanda toparlanmayı, 

yaralarını sarmayı, hayata tutunmayı nasip etsin. 

Milletimizi bu tür afetlerden muhafaza buyursun.  

Aziz Müminler! 

Kâinatın düzeni ve işleyişi “Sünnetullah” 

denilen ilâhî kanunlara göre cereyan eder. Cenâb-ı 

Hak bu kanunları sonsuz kudretiyle ve ilmiyle 

belirlemiştir. Toprağın, rüzgârın, suyun ya da ateşin 

kendine has bir yapısı ve dengesi vardır. İnsanoğlu 

bu yapıyı bilerek ve bu dengeyi koruyarak yaşamak 

durumundadır. 

Deprem de ilâhî kurallara uygun biçimde 

meydana gelir. İnsanoğlu depreme engel olamaz; 

depremin zamanına ve şiddetine müdahale edemez. 

Ama depremde zarar görmemek için çeşitli önlemler 

alabilir. Zira deprem, sel, yangın gibi doğal afetler 

karşısında can ve mal kaybının en aza indirilmesi 

ancak gerekli tedbirleri almakla mümkündür.  

Kıymetli Müslümanlar! 

Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle 

buyurur: “Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla; 

mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle 

sınayacağız. Sabredenleri müjdele!”1 Mümin, 

imtihan dünyasında farklı sıkıntılarla karşılaşacağını 

bilerek yaşar. Sınırlı ve aciz bir varlık olduğunun, 

kul olarak Rabbine muhtaçlığının farkındadır. 

Sıkıntılar karşısında elinden geldiği ve gücü yettiği 

kadar mücadele eder. Aklını, bilgisini, tecrübesini 

kullanarak tedbirini alır. Sonrasında ise imanı 

gereği, teslimiyet ve tevekkül ile hareket eder. 

Uğradığı musibetten sabrederek ve güçlenerek çıkar. 

Nimete şükür, mihnete sabır göstererek ilâhî 

imtihanı kazanır. Peygamberimiz (s.a.s), müminin 

bu halini şöyle anlatır: “Müminin durumu ne 

hoştur! Her hâli kendisi için hayırlıdır. Bu 

durum sadece mümine hastır. Bir nimetle 

karşılaştığında şükreder; bu onun için hayır 

olur. Bir musibetle karşılaştığında ise sabreder; 

bu da onun için hayır olur.”2 

Değerli Müminler! 

Afetlere karşı sorumluluğunun bilincinde 

olmak, mümince bir duruşun gereğidir. Takdir 

Allah’ındır, bizlere düşen ise önce tedbir almak, 

sonra Rabbimize tevekkül etmektir. Nitekim Resûl-i 

Ekrem (s.a.s) musibetler karşısında tavrımızın nasıl 

olması gerektiğini şöyle anlatır: “Allah ihmalkârlık 

ve gevşeklikten hoşlanmaz. Senin akıllı 

davranman gerekir. Fakat artık yapabileceğin 

bir şey kalmadığı zaman,  َُونِْعَم اْلَوِكيل ُ َ   َحْسِبَى الل 

‘Allah bana yeter. O, ne güzel vekildir.’ de.”3 

Öyleyse acı tecrübelerden ders alalım. Güvenli 

bir hayat için afetlere karşı hazırlıklı olalım. 

Tabiatın dengelerine ve yaşadığımız bölgenin 

gerçeklerine uygun, doğru ve sağlam adımlar atalım. 

Ailemizi afet ve acil durumlar hakkında 

bilgilendirelim. 

Aziz Müslümanlar! 

Hamdolsun ki dün olduğu gibi bugün de 

inancı, mezhebi, etnik kökeni ve düşüncesi ne olursa 

olsun milletçe el birliğiyle yaralarımızı sarıyoruz. 

Devletimizin desteği ve milletimizin dayanışması 

her türlü takdirin üzerindedir. Sevgili 

Peygamberimizin müjdesi ise bu aziz, fedakâr ve 

cömert milleti beklemektedir: “Bir kul, kardeşinin 

yardımında olduğu sürece, Allah da o kulun 

yardımcısıdır.”4 

                                                           
1 Bakara, 2/155. 
2 Müslim, Zühd, 64. 
3 Ebû Dâvûd, Akdiye, 28. 
4 Ebû Dâvûd, Edeb, 60. 
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TARİH: 07.02.2020 

﷽ 
ى  ِ اَْن يُْذَكَر ۪فيَها اْسُمُه َوَسعه ْن َمَنَع َمَساِجَد اّلٰله َوَمْن اَْظلَُم ِمٰمَ

ِٰٓئَك َما َكاَن لَُهْم اَْن يَْدُخلُوَهٰٓا اِّٰلَ َخٰٓائِ۪فينَۜ   ۪في َخَرابَِهۜا اُو۬له
ِخَرِة َعَذاٌب َعظ۪  ْنَيا ِخْزٌي َولَُهْم ِفي اّْله  .يمٌ لَُهْم ِفي الٰدُ

ِقَاَل َرُسوُل وَ  ُ َصٰلَي  اّلٰله   َعلَْيِه َوَسٰلََم: اّلٰله

َحاُل إِّٰلَ إِلَى ثاَلَثَةِ َمَساِجدَ    ّلَ تَُشٰدُ الٰرِ

ُسوِل ، اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم،  .َوَمْسِجِد األَْقَصى َوَمْسِجِد الٰرَ

KUDÜS İSLAM YURDUDUR 

Muhterem Müslümanlar! 

Bir gün Meymûne annemiz Peygamberimize, 

“Beytu’l-Makdis hakkında bize ne dersin” diye 

sordu. Allah Rasûlü (s.a.s) şöyle cevap verdi: “Orası 

mahşer yeridir, dirilişin gerçekleşeceği yerdir. 

Gidin ve orada namaz kılın! Çünkü orada kılınan 

bir vakit namaz, başka yerde kılınan bin vakit 

namaz gibidir.”  Hz. Meymûne, “Peki oraya 

gidecek imkân bulamazsam” diye sorunca Resûl-i 

Ekrem (s.a.s) şöyle buyurdu: “Kandillerinde 

kullanılmak maksadıyla oraya zeytinyağı 

gönderirsin. Böyle yapan da oraya gitmiş gibi 

olur.”1 

Değerli Müminler! 

Kudüs, insanlığın en köklü mirasına şahitlik 

eden cihanşümul bir değerdir. İmanlı bir duruşun, 

vahye sabitlenmiş bir istikametin ve muhabbete 

dayanan bir yönelişin sembolüdür. Nice 

peygamberin aziz hatırasını taşıyan bir İslam 

şehridir. İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksâ oradadır. 

Sevgili Peygamberimiz, hutbemin başında 

okuduğum hadisi-i şerifte şöyle buyurmaktadır: 

“Yeryüzünde ibadet gayesiyle sadece üç mescid 

için yolculuğa çıkılır: Mescid-i Harâm, Mescid-i 

Nebevî ve Mescid-i Aksâ.”2 

Kıymetli Müslümanlar! 

Kudüs, “dârü’s-selâm” diye anılır, yani barışın 

şehridir. Kudüs, Müslümanların hâkimiyetinde 

asırlarca özgürlüğün ve adaletin sembolü olmuştur. 

Sadece müminlerin değil, herkesin ibadetini rahatça 

yapabildiği, huzur içinde yaşayabildiği bir belde 

olarak yönetilmiştir. 

Ancak işgal edildiği günden beri Kudüs, huzuru 

ve barışı unutmuştur. Kudüs mahzundur. 

Avlusundan eksik olmayan çatışma, hakaret ve 

zulümlerin gölgesinde, Mescid-i Aksâ mahzundur. 

Aslında bu işgal, müminlerin birliğini, beraberliğini 

ve mukaddes değerlerini hedef almaktadır. 

Müslümanların öz vatanlarında, kendi camilerinde 

ibadet etmelerine engel olmaktadır. Hâlbuki Allah’ın 

mescitlerine zarar veren ve müminleri ibadetten 

alıkoyanlar hakkında Kur’an-ı Kerim’de şöyle 

buyrulmaktadır: “Allah’ın mescitlerinde 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 zillet, 

âhirette ise büyük azap vardır.”3 

Aziz Müminler! 

Filistin’i ve Kudüs’ü işgal etmek, aslında 

sadece bu bölgede değil, bütün yeryüzünde kaos 

çıkararak barışa izin vermemek anlamına gelir. 

Kudüs’te kargaşayı körüklemek ve savaştan 

beslenmek, aslında insaf, vicdan ve merhamete 

sırtını dönmektir. Kudüs gibi tarih boyunca insanlığı 

kucaklayan bir şehirden Müslümanları çıkarmaya 

çalışmak, aslında tüm insanlığın hukukunu ve 

şerefini tanımamak demektir.  

Mazlumların feryadı arşa uzanırken, yegâne 

çözüm ümmet-i Muhammed’in bir araya gelerek 

zulme ve işgale karşı çıkmasıdır. Zira imanlarını ve 

imkânlarını bir araya getirdiklerinde, Müslümanlar 

dünyanın en adil ve merhametli gücünü 

oluşturacaktır. Hakkaniyet ve güven arayan 

insanoğlunun ortak umudu olacaktır. Unutmayalım 

ki Kudüs, ümmet-i Muhammed için, çiğnenen 

harîm-i ismetini ve dağılan vahdetini kurtarma 

vesilesidir. Ama aynı zamanda Kudüs, viran olan 

yeryüzü yurdunu, dört bir köşesinden kan ve gözyaşı 

akan dünyamızı ıslah etme davasıdır. 

Muhterem Müslümanlar! 

Kudüs, İslam yurdudur; Müslümanlara aittir. 

Aziz milletimiz, Kudüs’e sevdalıdır; Mescid-i 

Aksâ’yı canından ve malından daha aziz bilmektedir. 

Dün olduğu gibi bugün de milletimizin desteği ve 

yardımı, yıllardır Mescid-i Aksâ’nın muhafızlığını 

yapan Filistinli mazlum kardeşlerimizin yanındadır.  

Aziz Müminler! 

Hutbemi bitirirken birkaç gün önce sınır 

ötesinde hain saldırıda, ardından Van’da meydana 

gelen çığ felaketinde ve en son İstanbul’da yaşanan 

uçak kazasında hayatını kaybeden bütün 

kardeşlerimize, şehadet şerbeti içen 

Mehmetçiklerimize, korucularımıza, kurtarma 

ekiplerimize ve sivil vatandaşlarımıza Yüce 

Rabbimden rahmet, yaralılarımıza acil şifalar 

diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun! 
                                                           
1 İbn Mâce, İkâme, 196; Ebû Dâvûd, Salat, 14. 
2 Buhârî, Fadlü’s-salât, 1. 
3 Bakara, 2/114. 

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü 



TARİH: 14.02.2020 

﷽ 

ِ َوُهَو ُمْحِسٌن َفَقِد اْسَتْمَسَك  ُٓ اِلَى اّلٰله َوَمْن يُْسلِْم َوْجَهُه
ِ َعاِقَبُة اْْلُُمورِ  ۜى َواِلَى اّلٰله  .بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثقه

ِ قَاَل َرُسوُل وَ  ُ َعلَْيِه َوَسٰلََم: اّلٰلَ   َصٰلَي اّلٰلَ

ِ أََحٰبَ  ِ َمْن أََحٰبَ لَِقاَء اّلٰلَ ُ لَِقاَءُه، َوَمْن َكِرَه لَِقاَء اّلٰلَ اّلٰلَ
ُ لَِقاَءهُ   .َكِرَه اّلٰلَ

ALLAH İLE KUL ARASINDAKİ BAĞ 

Muhterem Müslümanlar! 

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz 

şöyle buyuruyor: “Her kim iyilik yaparak kendini 

Allah’a teslim ederse şüphesiz en sağlam kulpa 

tutunmuştur. İşlerin sonu ancak Allah’a varır.”1 

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

şöyle buyuruyor: “Kim, Allah’a kavuşmayı arzu 

ederse, Allah da o kimseye kavuşmayı arzu eder. 

Kim de Allah’a kavuşmaktan hoşlanmazsa, Allah 

da o kimseye kavuşmaktan hoşlanmaz.”2 

Aziz Müminler! 

Varlığımızın yegâne sebebi Allah Teâlâ’dır. 

O’nun “Ol!” emriyle, gökler ve yer arasındaki bütün 

varlıklar dünya hayatındaki yerini alır. Bizleri yoktan 

var eden; kudreti, ihsanı ve yardımı ile yaşatan; 

nimet verip sınayan O’dur.  

Sabah uyandığımız andan gece uykuya varana 

kadar, aldığımız her nefeste, attığımız her adımda, 

verdiğimiz her kararda Allah’a karşı 

sorumluluğumuz vardır. Peygamber Efendimiz 

(s.a.s) bir hadis-i şerifinde bu sorumluluğu şöyle 

anlatır: “Allah’ın, kulları üzerindeki hakkı, 

kulların sadece O’na ibadet etmeleri ve hiçbir 

şeyi O’na ortak koşmamalarıdır.” Bunu yaptıkları 

takdirde, “Allah’ın kuluna azap etmemesi ve onu 

cennetine koyması”3 Cenâb-ı Hakk’ın mümin 

kullarına vaadidir.   

Değerli Müslümanlar! 

Yüce Rabbimiz, samimiyetle kendisine iman 

eden kullarından razı olur. İmanında samimi olmak, 

gönülden ibadet etmeyi ve güzel ahlâka uygun 

yaşamayı beraberinde getirir. Mümin, Allah Teâlâ’ya 

olan muhabbetini, saygısını ve bağlılığını ibadetleri 

kadar, temiz ve nezih davranışlarıyla da gösterir.  

Allah Teâlâ, mümin kullarının dua ve 

yakarışlarına icabet eder. Rızasına erişmek için 

çalışanları yalnız ve yardımsız bırakmaz. Kul her ne 

zaman  ِۜ ى نَْصُر اّلٰله  Allah’ın yardımı ne zaman“ َمته

gelecek?” diye niyazda bulunsa, Rabbimiz de           

ِ قَ۪ريٌب   Bilesiniz ki Allah’ın yardımı“ اََْلُٓ اِٰنَ نَْصَر اّلٰله

yakındır.”4 müjdesiyle onu karşılar. Nitekim bir 

kutsi hadiste Sevgili Peygamberimiz, Cenâb-ı 

Hakkın şöyle buyurduğunu bize nakleder: “Ben, 

kulumun benim hakkımdaki zannı ne ise öyleyim. 

Beni andığında onunla beraberim. O beni kendi 

başına anarsa, ben de onu kendi başıma anarım. 

O beni bir topluluk içinde anarsa, ben de onu o 

topluluktan daha hayırlı bir topluluk içinde 

anarım. O bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir 

arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa, ben 

ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek 

gelirse, ben ona koşarak gelirim!”5  

Kıymetli Müminler! 

İnsanoğlu kimi zaman nankör ve bencil, kimi 

zaman da aceleci ve gafil davranabilir. Biz kuluz. 

Bazen Rabbimizin bizi her an gördüğünü, 

duyduğunu ve bizden salih ameller beklediğini 

unutabiliyoruz. Günaha düşüyor, bilerek ya da 

unutarak hata edebiliyoruz. Yolumuzu kara bulutlar 

kapladığında, ayağımız kaydığında, gözümüze perde 

indiğinde pişman olacağımız işler yapabiliyoruz. 

Ancak ne olursa olsun yegâne sığınağımız 

“merhametlilerin en merhametlisi” olan Yüce 

Allah’tır. O, affedicidir, affetmeyi sever. Merhamet 

ve mağfiret kapısını son nefesimizi verinceye kadar 

açık tutar. Kur’an-ı Kerim’de bize şöyle buyurur: 

“Ey kendilerinin aleyhine günahta haddi aşan 

kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi 

kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları 

affeder. Doğrusu O çok bağışlayıcı, çok 

merhametlidir.”6  

Aziz Müslümanlar! 

Kur’an bizi uyararak şöyle diyor: “Allah’ı 

unutan ve bu yüzden de Allah’ın da onlara 

kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın.”7 

Bu uyarıya kulak verelim. Rabbimizle aramızdaki 

kulluk bağını özenle koruyup güçlendirelim. O’na 

hakkıyla ibadet edelim; yalnız O’ndan yardım 

dileyelim. Rabbimize gönülden dua edelim. 

İşlediğimiz tüm günahlarımıza tevbe edelim. 

Unutmayalım ki kim Rabbini unutur ve Onunla 

arasındaki kulluk bağını koparırsa, Allah Teâlâ da 

onu rahmetinden uzaklaştırır. Dünyada yüreğine 

korku salar, ahirette yüzüne bakmaz ve onu büyük 

bir azaba uğratır.  
                                                           
1 Lokmân, 31/22. 
2 Buhârî, Rikâk, 41; Müslim, Zikir, 14. 
3 Müslim, Îmân, 48; İbn Hanbel, V, 239. 
4 Bakara, 2/214. 
5 Buhârî, Tevhîd, 15; Müslim, Zikir, 21. 
6 Zümer, 39/53. 
7 Haşr, 59/19. 
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َةٍ َعْرُضَها  ُِكْم َوَجن  ُٓوا اِٰلى َمْغِفَرٍة ِمْن َرب  َوَساِرُع

َ۪قينَُۙ  ْت لِْلُمت  َ ٰمَواُت َواْْلَْرضُُۙ اُِعد  َ  . الس 

ِ قَاَل َرُسوُل وَ  ُ َصل َي  الل ٰ  َعلَْيِه َوَسل ََم: الل ٰ
َ لل ٰ اَ  ُ اْلَعْفَو َفاعْ ُهم  ٌّ َكِريمٌّ تُِحب   .ُف َعن ِىإِن ََك َعُفو 

ÜÇ AYLARIN MANEVİ İKLİMİNE 

YAKLAŞIRKEN 

Muhterem Müslümanlar! 

Okuduğum ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak şöyle 

buyuruyor: “Rabbinizin mağfiretine ve genişliği 

göklerle yer kadar olan, Allah’a karşı gelmekten 

sakınanlar için hazırlanmış bulunan cennete 

koşun.”1   

Okuduğum hadis-i şerifte Peygamber 

Efendimiz (s.a.s) bizlere şu duayı öğretiyor: 

“Allah’ım! Sen affedicisin, Kerîm’sin, affetmeyi 

seversin, beni de affet.”2 

Aziz Müminler!  

Yüce Rabbimizin sayısız lütuf ve ihsanı ile 

ömrümüze bereket, ruhumuza sükûnet katan üç 

ayların gölgesi üzerimize düştü. Önümüzdeki Salı 

günü Recep ayına kavuşmuş olacağız. Perşembe 

gününü Cuma’ya bağlayan gece ise inşallah Regaib 

gecesini idrak edeceğiz. 

Bizleri bu manevi günlere ulaştıran Cenâb-ı 

Allah’a hamd ü senalar; ümmetine ibadet ve itaati, 

tevbe ve istiğfarı, dua ve niyazı öğreten Resûl-i 

Ekrem’e salat ve selam olsun. 

Kıymetli Müslümanlar! 

Üç aylar, gafletten uyanmanın, kulluk 

bilinciyle arınmanın adıdır. Üç aylar, her yıl 

heyecanla gelişini beklediğimiz nadide zamanlardır. 

İlahi rahmet ve mağfiretin varlık âlemini kuşattığı, 

müminlerin topluca ibadete yöneldiği aylardır. 

Rabbimizin kulları için açtığı sonsuz lütuf 

kapılarının ilki Recep ayıdır. Bu ay, Cenâb-ı 

Hakk’a iman ve ilticamızın, Resûlüllah’a itaat ve 

muhabbetimizin nişanesidir.  

Değerli Müminler! 

Recep ayında, iki mübarek gece gönül 

hanemize misafir olur. Bunlardan biri Regaib 

gecesidir. Regaib, bütün istek ve arzularımızı 

Allah’ın rızasına bağlamaya çalışmak demektir. Bu 

gece, akıp giden hayatımızda asıl kazancımızın 

Rabbimize yönelmek, kulluk sözümüzü tutmak 

olduğunu bize öğretir.  

Diğeri ise Sevgili Peygamberimizin ümmetine 

emaneti olan Mescid-i Aksa ile bütünleşen Miraç 

gecesidir. Miraç, maddi heveslerden manevi 

değerlere geçmeyi, fani olandan baki olana 

yücelmeyi bizlere hatırlatır. 

Muhterem Müminler! 

Recep ayından sonra, ruhen ve bedenen 

Ramazan’a hazırlandığımız Şaban ayı karşılar bizi. 

Şaban’ın ortasında parlayan Berat gecesi, kederden 

ve ilahi cezadan kurtulmanın, af ve afiyete 

kavuşmanın Allah’a kullukta gizli olduğunu 

hatırlatır bize. 

Üç ayların sonuncusu, evveli rahmet, ortası 

mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluş olan 

Ramazan-ı şeriftir. Ramazan; oruç, Kur’ân, infak, 

zekât, arınma ve tefekkür ayıdır. Ramazanın son 

günlerinde kadrini bilenler için bin aydan daha 

hayırlı olan Kadir gecesini ihya ederiz. Ve nihayet 

Rabbimize itaatkâr bir kul olmanın mutluluğuyla 

bayrama erişiriz.  

Aziz Müslümanlar! 

Rabbimize gönülden bağlanmak, O’na 

hakkıyla ibadet etmek ve güzel ahlaka uygun bir 

hayat sürmek için üç ayları fırsat bilelim. Hata ve 

günahlarımıza tevbe edelim. Varsa kötü 

alışkanlıklarımızı terk edelim. Haktan ve 

hakikatten, iyiden ve güzelden yana yeni bir sayfa 

açalım. Mahzun gönüllere neşe ve sevinç taşıyalım. 

“Ben” duygusundan sıyrılıp “biz” olmanın şuuruna 

varalım. Böylelikle dünyada ve ahirette huzura 

erelim. 

Bu vesileyle mübarek üç ayların ve Regaib 

gecesinin milletimize ve ümmet-i Muhammed’e 

hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden niyaz 

ediyorum. Cenâb-ı Hak, Recep ve Şaban ayını 

bizim için mübarek kılsın ve bizi Ramazan’a 

kavuştursun.  
                                                           
1 Âl-i İmrân, 3/133. 
2 Tirmizî, Deavât, 84. 
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ى  َ َعلَْيِهِۚ َفِمْنُهْم َمْن قَضه ِمَن اْلُمْؤِم۪نيَن ِرَجاٌل َصَدقُوا َما َعاَهُدوا اّلٰله
لُوا تَْب۪ديل ا   .نَْحَبُه َوِمْنُهْم َمْن يَْنَتِظُرُۘ َوَما بَٰدَ

ِ قَاَل َرُسوُل وَ  ُ َصٰلَي  اّلٰله  َعلَْيِه َوَسٰلََم: اّلٰله
ِ َمْن َقاتََل  ِ ِهَى اْلُعْلَيا َفُهَو ِفى َسِبيِل اّلٰلَ  .لَِتُكوَن َكلَِمُة اّلٰلَ

HAK UĞRUNDA MÜCADELEMİZ, BİRLİK 

VE BERABERLİK RUHUMUZ 

Muhterem Müslümanlar! 

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle 

buyuruyor: “Müminlerden öyle adamlar vardır ki, 

Allah’a verdikleri söze sâdık kaldılar. İçlerinden bir 

kısmı verdikleri sözü yerine getirmiş, şehit olmuştur. 

Bir kısmı da şehit olmayı beklemektedir. Verdikleri 

sözü asla değiştirmemişlerdir.”1 

Okuduğum hadis-i şerifte ise Allah Resûlü (s.a.s) 

şöyle buyuruyor: “Kim Allah’ın sözü yücelip hâkim 

olsun diye savaşırsa o, Allah yolundadır.”2 

Kıymetli Müminler! 

Millet olarak dün olduğu gibi bugün de büyük 

badirelerden geçiyoruz, ağır imtihanlar veriyoruz. 

Çanakkale ve Kurtuluş Savaşında olduğu gibi bugün de 

vicdanı körelmiş, insafını ve insanlığını kaybetmiş 

güçlere, bizi tarih sahnesinden silmek isteyenlere karşı 

amansız bir mücadele veriyoruz. Yine dün olduğu gibi 

bugün de kadını erkeği, genci yaşlısı, hâsılı milletimizin 

her bir ferdiyle bayrağımızı indirtmeyecek, ezanlarımızı 

dindirtmeyecek, vatanımızı çiğnetmeyeceğiz.  

Bizleri başarılı kılacak olan, Allah’a karşı 

sarsılmaz imanımızdır. Vatana, ezana, bayrağa ve 

bağımsızlığa sevdamızdır. Yüreğimizdeki şehitlik ve 

gazilik arzusudur. Bu öyle bir iman ve vatan aşkıdır ki, 

Cenâb-ı Hak, bu aşkla toprağa düşenleri şöyle 

müjdelemektedir: “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 Müminler! 
Mehmetçiğimiz, daima mazlumun yanında zalimin 

karşısındadır. Dünyanın iyiliği için cephede, insanlık 

adına siperdedir. Hakları ellerinden alınanların imdadına 

koşmak için seferdedir.  

Mehmetçiğimiz,  

 َوقُْل َجَٓاَء اْلَحٰقُ َوَزَهَق اْلَباِطُلُۜ اِٰنَ اْلَباِطَل َكاَن َزُهوقا  
“De ki: Hak geldi bâtıl yıkılıp gitti! Zaten bâtıl 

yıkılmaya mahkûmdur.”4 ayetine iman ederek, hakkın 

yanında batılın karşısında dimdik ayaktadır.  

Mehmetçiğimiz,  

 َوََل تَِهُنوا َوََل تَْحَزنُوا َواَْنُتُم اَْلَْعلَْوَن اِْن ُكْنُتْم ُمْؤِم۪نينَ 

“Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer iman etmişseniz 

üstün olan sizlersiniz.”5 ayetine gönülden bağlanarak 

zaferden zafere koşmaktadır.  

Mehmetçiğimiz Peygamber Efendimizin, 

 َجاِهُدوا بِأَْيِديُكْم َوأَْلِسَنِتُكْم َوأَْمَوالُِكمْ 

“Ellerinizle, dillerinizle ve mallarınızla cihad 

edin.”6 nebevi çağrısına uyarak düşmanın hayasızca 

akınına dur demektedir.  

Aziz Müminler!  

Terörden bunalan coğrafyalara barış, umudu 

tüketilmek istenen masumlara umut, huzuru kaçırılan 

mahzunlara huzur dağıtmak üzere sefere çıkan 

Mehmetçiğimiz, dün hain bir saldırıya uğradı. Acımız 

büyük, yüreğimiz buruktur. Şehitlerimizin ruhu şâd 

olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Yüce Rabbim 

yaralılarımıza şifalar ihsan etsin. Bizlere bir daha böyle 

acılar yaşatmasın. 

Şu hususu unutmayalım ki bizi biz yapan, bizi 

millet yapan değerlerimizin etrafında kenetlendikçe 

kazanamayacağımız hiçbir mücadele yoktur. Birlik, 

beraberlik ve kardeşlik şuurunu diri tuttukça, karşı 

koyamayacağımız hiçbir hain saldırı, elde 

edemeyeceğimiz hiçbir zafer yoktur. Hiç şüphemiz yok 

ki Cenâb-ı Hakk’ın yardımıyla hainlerin oyunları 

bozulacak, zalimlerin tuzakları ayaklarına, hileleri 

başlarına dolanacaktır. Dün olduğu gibi bugün de zafer, 

hakkın ve hakikatin yanında yer alan aziz milletimizin 

olacaktır. Kur’an’ın ifadesiyle,     َبُر   َسُيْهَزُم اْلَجْمُع َويَُوٰلُوَن الٰدُ

“Yakında o topluluk da yenilecek ve arkalarını 

dönüp kaçacaklar.”7 

Muhterem Müslümanlar! 

Geliniz, şu icabet vaktinde ellerimizi semaya 

gönüllerimizi Rabbimize açalım. Hep birlikte Yüce 

Mevla’mıza niyaz edelim.  

Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi. 

Senin uğrunda ölen ordu, budur yâ Rabbi. 

Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın, 

Galib et, çünkü bu son ordusudur İslâm’ın. 

Allah’ım! Kahraman ordumuza nusretini ve 

zaferini, cennet yurdumuza lütuf ve bereketini ikram 

eyle!  

Allah’ım! Şehitlerimize merhametini, gazilerimize 

inayetini, milletimize şefkatini esirgeme! 

Ya Rabbi! Ezanımızı dindirtme! Vatanımızı 

böldürtme! Bayrağımızı indirtme! Başımızı eğdirtme! 

Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirtme!  

Ya Rabbi! Birlik ve beraberliğimizi, sabır ve 

metanetimizi artır! Acılarımızı dindir, umudumuzu 

zafere eriştir! Âmin!  
                                                           
1 Ahzâb, 33/23. 
2 Buhârî, Tevhîd, 28. 
3 Âl-i İmrân, 3/169-170. 
4 İsrâ, 17/81. 
5 Âl-i İmrân, 3/139. 
6 Nesâî, Cihâd, 48. 
7 Kamer, 54/45. 
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ALLAH TEMİZDİR, TEMİZLİĞİ SEVER 

Muhterem Müslümanlar! 

Peygamber Efendimize Hira mağarasında ilk 

defa vahiy gelmişti. Yüklenmiş olduğu vazifenin 

ağırlığıyla evine dönmüş, can yoldaşı Hz. Hatice’ye 

“Beni örtün, beni örtün!” demişti. Hz. Hatice 

annemiz Resûl-i Ekrem’in üzerini örtmüş, onu teskin 

etmeye çalışmış ve güven veren sözler söylemişti. Bir 

süre sonra Cenâb-ı Hak şu ayetleri indirdi: “Ey 

örtüsüne bürünen! Kalk ve uyar! Sadece Rabbinin 

büyüklüğünü dile getir. Elbiseni tertemiz tut ve 

her türlü pislikten uzak dur.”1 

Aziz Müminler! 

Müddessir suresinin bu ilk ayetleri, Sevgili 

Peygamberimize hem maddi anlamda giysilerini ve 

bedenini temiz tutmayı, hem de manevi anlamda batıl 

inanışlardan ve günahlardan uzak durarak arınmayı 

emretmektedir. Zira müminin temel vasıflarından biri 

olan temizlik, pak ve nezih bir bedenin, necasetten 

arınmış giysilerin yanı sıra huzurlu bir kalbe sahip 

olmaktır. Bu yüzden Sevgili Peygamberimiz dış 

temizlik ile kalpteki iman arasında bir bağ kurar ve 

şöyle buyurur: “Temizlik imanın yarısıdır.”2 

Kıymetli Müslümanlar! 

Temizlenme imkânına sahip olduğu halde, üstü 

başı kirli, saçı sakalı bakımsız, evi barkı düzensiz 

olan kişi, insanların yanında olduğu gibi Allah’ın 

katında da makbul değildir. Çünkü Allah’a hakkıyla 

ibadet ederek O’nun rızasını kazanmak ancak 

temizlikle mümkündür. Unutmayalım ki abdest ve 

gusül, eşsiz bir temizlik sistemidir ve başta namaz 

olmak üzere birçok ibadetimizin ön şartıdır. Beden 

temizliğine, ağız ve tırnak bakımına özen göstermek, 

haftada en az bir defa bilhassa Cuma günü yıkanmak 

Peygamberimizin sünnetidir. 

Rabbimizin sevgisi, sade, temiz ve takva sahibi 

kimseleri kuşatır. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de şöyle 

buyrulur: “Mescid-i Dırâr’da asla namaza durma! 

Daha ilk günden temeli takva üzerine kurulan 

mescit, içinde namaz kılmana elbette daha 

layıktır. Orada temizlenmeyi seven adamlar 

vardır. Allah da tertemiz olanları sever.”3  

 

Peygamberimiz,  bu ayette övülen Kubâ ehline 

“Siz nasıl temizleniyorsunuz ki Allah Kur’an’da 

sizden övgüyle bahsediyor?” diye sorunca “Biz su 

kullanarak her türlü kirden temizlenmeye özen 

gösteriyoruz.” cevabını almıştır.4  

Değerli Müminler! 

Hayatta her iyiliğin ve güzelliğin başı sağlık, 

sağlığın başı ise temizliktir. Geçmişte olduğu gibi 

bugün de salgın hastalıklar, yeryüzünü dolaşmaya 

devam ediyor. Dünyanın dört bir köşesini tehdit eden 

virüsler, toplu kayıplara sebep oluyor. Rabbimize 

şükürler olsun ülkemizde bir vakaya rastlanmadı. 

Ama kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için 

hepimize sorumluluk düşüyor. 

Muhterem Müslümanlar! 

Çeşitli virüs salgınlarından etkilenmemek için 

tedbiri elden bırakmayalım. Temizlik kurallarına her 

zamankinden daha fazla riayet edelim. Ellerimizi 

günde birkaç defa sabunlu suyla ovalayarak 

yıkayalım. Ellerimiz kirli iken gözümüze, burnumuza 

ve ağzımıza dokunmayalım. Bedenimizin zayıf 

düşmemesi için bol sıvı tüketelim. Dengeli 

beslenelim ve düzenli uyuyalım. Hapşırırken ya da 

öksürürken bir mendille, mendil yoksa dirseğimizin 

içiyle ağzımızı kapayalım. Yaşadığımız mekânları sık 

sık havalandıralım. Dinimizin haram kıldığı ve 

bedenimizi hastalıklara açık hale getiren sigara, alkol, 

uyuşturucu ve benzeri zararlı maddelerden uzak 

duralım. 

Muhterem Müslümanlar! 

Peygamber Efendimiz, “Hastalıktan önce 

sağlığın kıymetini bilmeyi”5 bize tavsiye etmiştir. 

Bazen Peygamberimizin bu uyarısını unutuyoruz. 

Sıhhatli bir bedene sahip olmanın değerini ancak 

kaybettikten sonra anlıyoruz. Oysa temiz yaşamak ve 

sağlığımızı korumak öncelikle bizim görevimizdir. 

Tedbir bizden, takdir ise Cenâb-ı Hak’tandır. 

Unutmayalım ki Peygamberimiz şöyle buyurur: 

“Allah güzeldir, güzel olanı sever; temizdir, 

temizliği sever; kerem sahibidir; cömertliği 

sever.”6 

Yüce Rabbim, başta ülkemiz ve İslam beldeleri 

olmak üzere tüm insanlığı salgın hastalıklardan, bela 

ve musibetlerden muhafaza buyursun.   

Şu an sınır ötesinde istiklal ve istikbalimiz için 

şanlı bir mücadele veren kahraman ordumuza zafer 

nasip eylesin. Âmin! 

                                                           
1 Buhârî, Tefsîr, 74 (1-5); Müddessir, 74/1-5. 
2 Müslim, Tahâret, 1. 
3 Tevbe, 9/108. 
4 İbn Kesir, IV, 213-214. 
5 Hâkim, Müstedrek, IV, 341. 
6 Müslim, Îmân, 147; Tirmizî, Edeb, 41. 

 

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü 



TARİH: 13.03.2020 

 
TEDBİR MÜMİN’DEN TAKDİR 

ALLAH’TANDIR 

Muhterem Müslümanlar! 

En hafifinden en ağırına kadar hastalık dünya 

imtihanlarından biridir. Tarih boyunca pek çok 

hastalık Allah’ın yardımı ve insanların gayretli 

araştırmaları ile tedavi edilmiştir. Bugün dünyanın 

dört bir köşesine yayılan Koronavirüs’ün de 

inşallah şifası bulunacaktır. Nitekim Resûl-i 

Ekrem’in buyurduğu gibi “Allah, indirdiği her 

hastalığın muhakkak şifasını da vermiştir.”
1
 

Bizlere düşen ise hastalığa yakalanmamak için 

tedbiri elden bırakmamaktır.  

Aziz Müminler! 

Bu salgından korunmak için öncelikle beden, 

kıyafet, yiyecek ve çevre temizliğine dikkat edelim. 

Bulunduğumuz ortamı sık sık havalandıralım. 

Öksürdüğümüz ya da hapşırdığımız zaman tek 

kullanımlık mendillerle veya dirseğimizin iç 

kısmıyla ağzımızı kapatalım. Kalabalık 

ortamlardan uzak durmaya gayret edelim. 

Özellikle lavabo, abdesthane, kapı kolu ve 

masa üstleri gibi el temasının yoğun olduğu alanları 

temiz tutalım. Ellerimizi her zamankinden daha 

fazla sabunla ve ovalayarak yıkayalım. Kirli 

ellerimizle ağzımıza, burnumuza ve gözümüze 

dokunmayalım. Camilerimizde ortak tespihleri 

kullanmak yerine parmaklarımızla ya da şahsi 

tespihimizle tesbihatımızı eda edelim.  

Şayet yurt dışı seyahatinden dönmüşsek, on 

dört gün boyunca evimizden dışarı çıkmamaya 

özen gösterelim. Umre ziyaretinden dönenlerin de 

bu hususa dikkat etmesini ve ziyaretçi kabul 

etmemesini sağlayalım.  

 

Kıymetli Müslümanlar! 

Bizler samimi ve sıcakkanlı bir milletiz. Dost 

ve arkadaşlarımızla musafaha eder, tokalaşır ve 

kucaklaşırız. Elbette bu davranışlar çok güzel ve 

değerlidir. Ancak bulaşıcı hastalıkların yaygın 

olduğu bu dönemde böyle uygulamalara ara 

vermek sorumluluğun ve tedbirin gereğidir. 

Bilhassa camilerimizde yaygın olan namaz sonrası 

musafaha uygulamasına ara verelim. Tokalaşmadan 

belli bir mesafeden birbirimize gönül selamı 

vererek hal hatır soralım. 

Belli bir yaşın üzerinde olanlar 

Koronavirüs’den daha fazla etkilenmekte ve risk 

grubunda yer almaktadır. Dolayısıyla bu günlerde 

yaşlılarımız evlerinde istirahat etmeli ve kalabalık 

ortamlardan uzak durmalıdır. 

Değerli Müminler! 

Sağlık, Rabbimizin bize emanetidir. Mümine 

düşen, bu emanete sahip çıkmak, onu korumak için 

gayret göstermektir. Bu sayede Allah’ın yardımıyla 

huzura kavuşuruz. Dertlerimize deva, 

hastalıklarımıza şifa buluruz. Nitekim Kur’an-ı 

Kerim’de Hz. İbrahim (a.s) Rabbimizi şöyle anlatır: 

“O, beni yaratan ve bana doğru yolu 

gösterendir. O, beni yediren ve içirendir. 

Hastalandığımda bana şifa veren O’dur. Beni 

öldürecek ve sonra diriltecek olan da yine 

O’dur.”
2
 

Öyleyse yaşadığımız salgın hastalık 

karşısında hem kendi sağlığımızı hem de 

çevremizdekileri korumak için tedbirli davranalım. 

Aksi halde kendi sağlığımız yanında başkalarının 

sağlığını da tehlikeye atacağımızı, bunun da kul 

hakkı olacağını unutmayalım. 

Elbette Rabbimizin bir takdiri vardır. Mümine 

düşen ise tedbir almaktır. Mümin her haliyle 

mutedil ve dengelidir. Meseleyi hafife almadan, 

abartıp paniğe kapılmadan, soğukkanlılıkla, 

aklımızı ve bilgimizi kullanarak bu salgınla 

mücadele etmek hepimizin vazifesidir.  

                                                           
1 Buhârî, Tıb, 1. 
2 Şuarâ, 26/78-81.  

 

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü 



TARİH: 27.03.2020 

﷽ 
َولََنْبلَُون َُكْم بَِشْيٍء ِمَن اْلَخْوِف َواْلُجوِع َونَْقٍص ِمَن اْْلَْمَواِل 
َٓا اََصابَْتُهْم  ابِ۪رينََۙ اَل َ۪ذيَن اَِذ َ ِر الص  ِ َمَراِتِۜ َوبَش  َ َواْْلَْنُفِس َوالث 

َٓا اِلَْيِه َراِجُعوَنِۜ  َ ِ َواِن  َٓوا اِن َا لِِل ه  .ُم۪صيَبة َۙ قَالُ
 ُ ِ َصل َي الِل ه   :َعلَْيِه َوَسل َمَ  َوقَاَل َرُسوُل الِل ه

َُه َخْير  َولَْيَس َذاَك ألََحٍد إِْل َ  َ أَْمَرُه ُكل  َعَجًبا ألَْمِر اْلُمْؤِمِن إِن 
اُء َشَكَر َفَكاَن َخْيًرا لَُه َوإِْن أََصابَْتُه  َ لِْلُمْؤِمِن إِْن أََصابَْتُه َسر 

اُء َصَبَر َفَكا َ  .َن َخْيًرا لَهُ َضر 
ZORLUKLAR KARŞISINDA MÜMİN 

Muhterem Müslümanlar! 

İnsanlık olarak zor bir dönemden geçiyoruz. 

Dünyanın çaresini bulmakta aciz kaldığı bir salgın 

hastalıkla mücadele ediyoruz. Yeryüzünde nice 

insan hayatını kaybediyor. Millet olarak bizim de 

acı kayıplarımız var. Hastalığın pençesine 

yakalanmış kardeşlerimiz deva bekliyor. Bu salgın 

hastalık sebebiyle hayatını kaybedenlere Yüce 

Rabbimizden rahmet, yakınlarına sabr-ı cemil, 

tedavi görmekte olanlara acil şifalar diliyorum.   

Aziz Müminler! 

Bizi zorluklar karşısında diri tutan en büyük 

gücümüz imanımızdır. İmanı bize lütfeden 

Rabbimiz, varlıkta ve yoklukta, bollukta ve darlıkta, 

farklı sıkıntılar karşısında nasıl davranacağımızı 

bize öğretmiştir. Akıp giden hayatın, acısıyla 

tatlısıyla bir imtihan olduğunu bize haber vermiştir. 

Bu imtihan karşısında kulluk şuuruna, tedbir ve 

sorumluluğa, sabır ve metanete, dua ve tevekküle 

sarılmamızı istemiştir.  

Kıymetli Müslümanlar! 

Kendisi ve çevresindekiler hakkında 

sorumluluk bilinciyle davranmak, mümince bir 

tavrın gereğidir. Yeni tip koronavirüs ortaya çıktığı 

andan itibaren devletimiz, bizlerin sağlığını 

korumak için olanca gayretiyle çalışmaktadır. Bu 

süreçte her birimize de ayrı ayrı görev ve 

sorumluluklar düşmektedir. Zira hepimiz hem kendi 

hayatımızı hem de sevdiklerimizin hayatını 

korumakla mükellefiz. Allah’ın en büyük 

nimetlerinden biri olan sağlığımızı muhafaza 

etmekle yükümlüyüz.  

 

Değerli Müminler! 

Bu salgın karşısında en önemli 

görevlerimizden biri, yetkili mercilerin uyarılarına 

riayet etmektir. Hem hastalığa yakalanmamak hem 

de hastalığın yayılmasını önlemek için gayret 

göstermeliyiz. Özellikle yaşlılarımıza ve kronik 

hastalığı olan kardeşlerimize karşı duyarlı 

olmalıyız. Asla tedbiri elden bırakmamalıyız. 

Özensizliğimiz ve dikkatsizliğimiz yüzünden 

toplum sağlığını tehlikeye atmak, mümine yakışan 

bir tutum olamaz. Sorumluluğumuzu ihmal ederek 

kendimize ve başkalarına zarar vermek, büyük bir 

vebaldir; kul hakkı ihlalidir. Oysa Peygamber 

Efendimiz (s.a.s), tedbirli olmayı, sorumluluk 

bilinciyle hareket etmeyi, kul hakkını gözetmeyi 

emretmiştir. Bulaşıcı hastalığı bulunan bir kişiyle 

musafaha etmeyerek onu geri gönderen1 Allah 

Resûlü, bizleri şöyle ikaz etmiştir: “Bir yerde veba 

olduğunu duyarsanız oraya girmeyin, 

bulunduğunuz yerde veba çıkarsa o bölgeden de 

ayrılmayın!”2 Peygamberimizin emri gayet açıktır: 

“Hastalık taşıyan kişi, sağlam kişinin yanına 

gitmesin!”3  

Aziz Müslümanlar! 

Başımıza gelen her olay elbette Rabbimizin 

kudreti, ilmi ve takdiri iledir. Ancak yaşadığımız 

sıkıntılarda, insanoğlunun zaaflarının ve 

ihtiraslarının da önemli bir rolü vardır. Havanın, 

suyun ve toprağın kirletilmesi; fıtrata uygun, temiz 

ve helâl olan şeylerden uzaklaşılması, hastalıkların 

yaygınlaşmasına zemin hazırlamaktadır. Cenab-ı 

Hak tarafından belirlenen sınırların çiğnenmesi, 

insanlığı felâkete sürüklemektedir. Nitekim 

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

َاِس لُِي۪ذيَقُهْم بَْعَض  ِ َواْلَبْحِر ِبَما َكَسَبْت اَْيِدي الن  َظَهَر اْلَفَساُد ِفي اْلَبر 
 ال َ۪ذي َعِملُوا لََعل َُهْم يَْرِجُعونَ 

“İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri 

yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu; 

böylece Allah -dönüş yapsınlar diye- 

işlediklerinin bir kısmını onlara tattırıyor.”4   

Bu ayet-i kerimeden hareketle dünyayla 

ilişkimizi emanet bilinci ve güzel ahlak 

çerçevesinde yeniden gözden geçirmek 

mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde dünyamızın 

topyekûn musibetlere maruz kalması, kaos ve 

kargaşaya sürüklemesi kaçınılmazdır. 



Kıymetli Müminler! 

İçinden geçtiğimiz bu zorlu günlerde bir diğer 

görevimiz ise ferasetli ve metanetli olmaktır. Çünkü 

mümin, sağduyulu, akıl ve mantık çerçevesinde 

hareket eden, sabırlı insandır. Biliyoruz ki, bu 

hayatta yaşadığımız her olay, kulluğun gereğidir. 

Karşılaştığımız her durum, dünya imtihanının bir 

parçasıdır. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim, bunu 

şöyle anlatır: “İnsanlar, denenip sınavdan 

geçirilmeden, sadece ‘İman ettik’ demekle 

bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Andolsun ki biz, 

onlardan öncekileri de sınamıştık. Allah, elbette 

doğru olanları ortaya çıkaracaktır; kezâ O, 

yalancıları da mutlaka ortaya çıkaracaktır.”5 

Bir diğer ayet-i kerimede ise şöyle 

buyrulmaktadır: “Andolsun ki sizi biraz korku ve 

açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden 

eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele!  

Onlar, başlarına bir musibet geldiğinde, 

‘Doğrusu biz Allah’a aidiz ve kuşkusuz O’na 

döneceğiz’ derler.”6 

Resûl-i Ekrem (s.a.s), dünya imtihanını sabır, 

tevekkül ve metanetle karşılayan mümini şöyle 

müjdelemiştir: “Müminin durumu ne hoştur! Her 

hâli kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız 

mümine mahsustur. Başına sevinecek bir hâl 

geldiğinde şükreder; bu onun için hayır olur. 

Başına bir sıkıntı geldiğinde sabreder; bu da 

onun için hayır olur.”7 

O halde, mümin olarak bizlere düşen, imtihan 

karşısında umutsuzluğa kapılmadan daima gayretli, 

sabırlı ve dirençli olmaktır.  

Değerli Müslümanlar! 

Bugün bizlere güç ve güven aşılayacak en 

önemli imkânımız ise, Rabbimize tevekkül etmek 

ve O’na sığınmaktır. Tevekkül; önce maddi ve 

manevi sebeplere sarılmak, sonra da Allah’a 

dayanmaktır. O’nun yardımına ve desteğine dair 

sonsuz bir güven beslemektir.  

Tevekkül ve dua, bizi teskin eder; 

maneviyatımızı canlı tutar. Zorluklar karşısında 

metanetimizi artırır. Rabbimiz katındaki değerimizi 

yüceltir.     َٓاُؤُُ۬كْم ي لَْوَْل ُدَع  :De ki“  قُْل َما يَْعَبُؤُ۬ا بُِكْم َرب ۪

Duanız olmasa Allah size ne diye değer versin!”8 

ayeti bu gerçeği vurgulamaktadır.  

 

Aziz Kardeşlerim! 

Millet olarak nice zorlukları birlik-beraberlik, 

yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla aştık. 

Yaşadığımız bu günleri de tedbir ve tevekkülle, 

istişare ve sağlam bilgiyle, sağduyu ve basiretle, 

sabır ve duayla atlatacağız inşallah. Yeter ki 

sorumluluklarımızın bilincinde olalım. Tavsiyelere, 

kararlara ve tedbirlere titizlikle uyalım. İyiliğimiz, 

sağlığımız ve güvenliğimiz için özveriyle çalışan 

kardeşlerimizin işlerini zorlaştırmayalım. Birlik ve 

beraberliğin bizi güçlü bir geleceğe taşıyacağı şu 

günlerde birbirimize karşı daha hassas ve anlayışlı 

davranalım. Çaresizlik üzerinden toplumu istismar 

etmek, fitne ve fesat tohumu ekmek isteyenlere 

fırsat vermeyelim.  

Kardeşlerim! 

Evimizde geçirdiğimiz zamanı geçmişimizin 

muhasebesi ve geleceğimizin Allah rızası 

doğrultusunda inşası için fırsata dönüştürelim. 

Yuvamızdaki sevgi ve muhabbeti pekiştirmenin 

gayreti içinde olalım. Çocuklarımızın eğitimini 

aksatmayalım. Onların bütün günlerini internet, 

sosyal medya ve ekran karşısında boş meşgalelerle 

heba etmelerine göz yummayalım. Akrabalarımıza, 

komşularımıza, çevremizdeki ihtiyaç sahiplerine 

gücümüz nisbetinde iyilik ve yardımda bulunalım.  

َمُنوا اْسَت۪عيُنوا  َٓا اَي َُها ال َ۪ذيَن اه ابِ۪رينَ يَ َ َ َمَع الص  َ الِل ه وِةِۜ اِن  له َ ْبِر َوالص  َ  بِالص 
“Ey iman edenler! Sabır ve namazla 

Allah’tan yardım dileyin. Şüphesiz Allah 

sabredenlerin yanındadır.”9 ayeti gereği sabır ve 

namazımızla, ibadet ve taatimizle, dua ve 

niyazımızla, tevbe ve istiğfarımızla Rabbimizin 

engin rahmetine sığınalım. 

Aziz Müslümanlar! 

Milletimizin bu musibetten kurtulması için 

gece-gündüz demeden canla başla hizmet eden 

bütün kardeşlerimize Yüce Allah’tan yardım ve 

başarı diliyorum. Ülkemizin, İslam âleminin ve 

bütün insanlığın bu illetten tez zamanda 

kurtulmasını Cenâb-ı Hak’tan niyaz ediyorum.   

                                                           
1 Müslim, Selâm, 126. 
2 Ebû Dâvûd, Cenâiz, 6. 
3 Buhârî, Tıp, 53. 
4 Rûm, 30/41. 
5 Ankebût 29/2, 3. 
6 Bakara, 2/155,156. 
7 Müslim, Zühd, 64. 
8 Furkân, 25/77. 
9 Bakara, 2/153. 

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü 



TARİH : 03.04.2020 

﷽ 

ٰٓى اَْنُفِسِهْم ََل تَْقَنُطوا  ُقْل يَا ِعَباِدَي ال َ۪ذيَن اَْسَرُفوا َعل 
ِۜ اِن َُه ُهَو  نُوَب َج۪ميعا  ُ َ يَْغِفُر الذ  َ الل   ِِۜ اِن  ِمْن َرْحَمةِ الل  

۪حيمُ  َ   .اْلَغُفوُر الر 

ِ قَاَل َرُسوُل وَ  َ ُ َعلَْيِه َوَسل َمَ  الل  َ   :َصل َي الل 

إَِذا َكانَْت لَْيلَُة الن ِْصِف ِمْن َشْعَباَن َفُقوُموا لَْيلََها 
 ...َوُصوُموا يَْوَمَها

BERAT GECESİ: AF VE ARINMA VESİLESİ 

Muhterem Müslümanlar! 

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz 

şöyle buyuruyor: “De ki: ‘Ey kendi aleyhlerine 

günahta haddi aşan kullarım! Allah’ın 

rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah 

dilerse bütün günahları affeder. Çünkü O, çok 

bağışlayandır, çok merhamet edendir.”1  

Okuduğum hadis-i şerifte Peygamber 

Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Şaban ayının 

on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesini ibadetle 

gündüzünü ise oruçlu geçirin. Çünkü o gece 

güneş batınca Allah Teâlâ dünyaya rahmet 

nazarı ile bakarak fecir oluncaya kadar, ‘Benden 

bağışlanma dileyen yok mu, onu bağışlayayım! 

Benden rızık isteyen yok mu, onu 

rızıklandırayım! Belaya düçar olan yok mu, ona 

afiyet vereyim!’ buyurur.”2  

Aziz Müminler! 

Önümüzdeki Salı gününü Çarşamba’ya 

bağlayan gece Berat Gecesidir. Berat gecesi, 

günahlarımıza tevbe etme, Cenâb-ı Hakk’ın 

rahmetini isteme ve O'nun inayetiyle kurtuluşa erme 

zamanıdır. Bu gece nefsimizin sonu gelmez arzu ve 

heveslerini terk edip Rabbimizin istediği gibi bir kul 

olmaya söz verme vaktidir.  

Allah’ın izniyle bela ve musibetlerden kurtuluş 

beratı alacağımız böyle bir geceye bizleri ulaştıran 

Rabbimize sonsuz hamd ü senalar olsun. Örnek 

hayatıyla insanlığa imanın ve ihsanın yollarını 

öğreten Resûl-i Ekrem (s.a.s)’e salat ve selam olsun. 

 

Kıymetli Müslümanlar! 

İnsanlık, tarih boyunca nice zor ve sıkıntılı 

dönemlerden geçti. Kimi zaman savaşlar, kimi 

zaman yokluklar, kimi zaman afetler, kimi zaman da 

salgın hastalıklar insanoğlunun yakasını bırakmadı. 

Bu acıların yaşanmasında elbette ilahi takdirin yanı 

sıra insanın, Allah’ın kâinata koyduğu ilkeleri göz 

ardı etmesinin önemli bir payı vardır. Nitekim 

Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur: “Başınıza gelen 

her musibet kendi yapıp ettikleriniz 

yüzündendir; kaldı ki Allah birçoğunu da 

bağışlar.”3  

Değerli Müminler! 

Bugün de insanların tedbirde gecikmesi 

sebebiyle büyüyen bir salgın dünyanın dört bir 

tarafına yayıldı. Millet olarak sabırla ve kararlılıkla 

çetin bir mücadele veriyoruz. Bu süreçte hayatını 

kaybeden tüm kardeşlerimize Cenâb-ı Hak’tan 

rahmet diliyorum. Rabbim, makamlarını âli, 

mekânlarını cennet eylesin. Hastalarımıza Şafi ism-i 

celiliyle şifalar ihsan eylesin. Rahman ve Rahim 

olan Rabbimiz, içinde bulunduğumuz sıkıntıdan en 

kısa zamanda kurtulmayı bizlere nasip eylesin.  

Aziz Müslümanlar! 

Berat gecesinde belki her zaman olduğu gibi 

coşku içinde camilerimize koşamayacağız. 

Camilerimizde hep birlikte namaza durarak el açıp 

yalvaran müminler olamayacağız. Ancak her birimiz 

ailelerimizle birlikte evlerimizi mescide çevirme 

imkânına sahibiz. Berat Gecesini fırsat bilerek 

kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla tek yürek 

olup Rabbimize yönelelim. O’na kulluğumuzu arz 

edelim. Bu vesileyle unuttuğumuz ya da ihmal 

ettiğimiz sorumlulukları, bilerek ya da bilmeden 

işlediğimiz hataları, üzerimizdeki kul ve kamu 

haklarını yeniden gözden geçirelim. 

Kardeşlerim! 

Şu önemli hususu bir kere daha hatırlayalım. 

En büyük sermayemiz ömürdür. Her anımız, her 

vaktimiz çok kıymetlidir. Rabbimiz bizleri bu 

dünyaya O’na kulluk edelim, O'nun rızasına uygun 

bir hayat inşa edelim diye göndermiştir. İtaat ve 

ibadetle, salih amel ve güzel ahlakla örülmüş bir 

hayat sürelim diye bize bu ömrü bahşetmiştir. 

َ لَِيْعُبُدونِ وَ   َ َواَْلِْنَس اَِل       َما َخلَْقُت اْلِجن 



“Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk 

etsinler diye yarattım.”4 ayeti bu gerçeği bizlere 

haber vermektedir. 

Berat Gecesi, Rabbimizin kullarını af ve 

mağfiretiyle kuşattığı müstesna bir gecedir. Bu gece, 

geride kalan ömrümüzün muhasebesini ve bereketli 

bir geleceğin planlarını yapalım. Attığımız yanlış 

adımlardan, Allah'ın sınırlarını aşarak verdiğimiz 

hatalı kararlardan vazgeçelim. Bela ve 

musibetlerden O’na sığınıp beratımızı isteyelim. Hz. 

Nuh (a.s.)’ın:  

ارا    َ َمٰٓاَء َعلَْيُكْم  َفُقْلُت اْسَتْغِفُروا َرب َُكْم اِن َُه  َكاَن َغف  َ يُْرِسِل الس 

َاٍت َويَْجَعْل  ِمْدَرارا   َويُْمِدْدُكْم بِاَْمَواٍل َوبَ۪نيَن َويَْجَعْل لَُكْم َجن 
 ِۜ  لَُكْم اَْنَهارا 

 “Dedim ki: Rabbinizden bağışlanmanızı 

dileyin; O, çok bağışlayıcıdır.  Dileyin ki 

üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Mallar 

ve oğullar vererek sizi desteklesin, size bahçeler 

versin ve sizin için ırmaklar akıtsın.”5 sözüne 

uyarak tevbe ve istiğfarımızı artıralım.  

Muhterem Müslümanlar! 

 Yüce Allah bizlere türlü nimetler 

bahşetmiştir. Rızık, “Rezzâk” olan Yüce 

Allah’tandır. Berat gecesi ise, maddi ve manevi rızık 

isteyenleri Cenâb-ı Hakk’ın rızıklandırdığı bir 

gecedir. Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurur: 

 ُ ا َرَزقَُكُم الل   َ ِ اِْن َفُكلُوا ِمم  ًۖ َواْشُكُروا نِْعَمَت الل   ِبا   َحََلَل  َطي 
 ُكْنُتْم اِي َاُه تَْعُبُدونَ 

“Allah’ın size verdiği helâl ve güzel rızıktan yiyip 

için ve eğer yalnız Allah’a kulluk ediyorsanız 

O’nun nimetine de şükredin.”6 Rabbimizin bu 

emrine uyarak, temiz ve helal rızkın peşinden 

koşalım. Unutmayalım ki temiz olmayan gıda 

sağlığımızı; helal olmayan gıda ise manevi 

hayatımızı bozar. 

Aziz Kardeşlerim! 

Berat Gecesi, Rabbimizin kullarına afiyet 

ihsan ettiği bir gecedir. Nerede ve hangi halde 

olursak olalım, dertlerimize deva, sıkıntılarımıza 

çare, hastalıklarımıza şifa verecek olan Allah’tır. 

Zira her şey ancak O’nun takdir etmesiyle meydana 

gelir. Öyleyse, başta aziz milletimiz ve ümmet-i 

Muhammed olmak üzere bütün insanlığın afiyete 

kavuşması için Berat Gecesini fırsat bilerek 

Rabbimize dua ve niyazda bulunalım.  

Kardeşlerim! 

Rabbimiz şöyle buyurur: “Kullarım, beni 

senden sorarlarsa, bilsinler ki, gerçekten ben 

onlara çok yakınım. Bana dua edince, dua edenin 

duasına cevap veririm. O halde, doğru yolu 

bulmaları için benim davetime uysunlar, bana 

iman etsinler.”7  

Bu ayet-i kerimeye gönülden bağlanan her 

mümin, fiilî duasını yaptıktan yani üzerine düşen 

sorumlulukları yerine getirdikten sonra Rabbine 

niyazda bulunur. O’na içten ve samimi bir şekilde 

dua eder. Zira dua, her durumda imanımızı ve 

tevekkülümüzü artıran, hayatımıza umut ve direnme 

gücü katan eşsiz bir nimettir. “el-Mücîb” yani 

“dualara icabet eden” Rabbimiz, bütün dualarımızı 

işiten ve dualarımıza karşılık verendir.  

Aziz Müslümanlar! 

Bugün Cuma günüdür. Müminlerin 

bayramıdır. Rabbimizin dualarımıza icabet ettiği bir 

andayız. Berat gecesinin ve Ramazan-ı Şerif’in 

eşiğindeyiz. Bu mübarek vakitlerin kıymetini bilerek 

ellerimizi semaya, gönüllerimizi Rabbimize açalım. 

Allah’ım! Peygamberin Eyyûb (a.s) gibi sana 

yalvarıyoruz:    

اِح۪ميَن    َ ُ َواَْنَت اَْرَحُم الر  ر  ُ ِنَي الض  َ ي َمس      اَن ۪

“Başıma bu dert geldi. Ama sen merhametlilerin 

en merhametlisisin”8  

Ya Rabbi! Eyyûb (a.s)’ın duasını kabul ettiğin 

gibi bizim de dualarımızı kabul eyle! O’na verdiğin 

şifa gibi hastalarımıza da şifa ver! Onun sıkıntılarını 

giderdiğin gibi bizim de sıkıntılarımızı gider. Ona 

verdiğin rahmetini bizim de üzerimizden eksik 

eyleme Allah’ım!  

                                                           
1 Zümer, 39/53. 
2 İbn Mâce, İkâmet, 191. 
3 Şûrâ, 42/30. 
4 Zâriyât, 51/56. 
5 Nûh, 71/10-12. 
6 Nahl, 16/114. 
7 Bakara, 2/186. 
8 Enbiyâ, 21/83.  

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü 



TARİH: 10.04.2020 

﷽ 

ْنَساُن اَْن يُْتَرَك ُسًدى    .  اَيَْحَسُب اْْلِ

ُسوُلَوَ  َر  َهق ال  ََُصلّ يََالّلٰ : الّلٰ َسلّ م  َو  ل ْيهه   ع 

َِتهِ   ...ُكل ُُكْم َراٍع ، َوُكل ُُكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعي 

İNSAN, SORUMLULUK SAHİBİDİR 

Muhterem Müslümanlar! 

Yüce Rabbimiz, bizleri eşsiz bir güzellikte yaratmıştır. 

Akıl ve irade gibi iki değerli hasletle donatmıştır. Karar alma 

ve aldığımız kararları uygulayabilme özgürlüğünü bize 

lütfetmiştir. İhtiyaçlarımızı karşılayabilmemiz için kâinattaki 

nice varlığı hizmetimize sunmuştur. Ancak bu nimetlerin aynı 

zamanda sorumluluğu da beraberinde getirdiğini 

hatırlatmıştır. Nitekim “İnsan, kendisinin başıboş 

bırakılacağını mı zanneder?”1 ayet-i kerimesi bu gerçeğe 

işaret eder. 

Aziz Müminler! 

Sorumluluk; hak ve hakikate yönelme, iyi ve güzel 

olana meyletme, doğru olanı talep etme şuurudur. İnsanın 

hayatına anlam katan, onu gayesiz yaşamaktan kurtaran eşsiz 

bir rehberdir. Bu haliyle sorumluluk sadece insana has bir 

özelliktir. “Hepiniz birer sorumlusunuz ve hepiniz 

yönettiklerinizden mesulsünüz…”2 buyuran Resûl-i Ekrem 

(s.a.s), sorumluluk duygusunu şu örnekle anlatmıştır: “Allah 

Teâlâ’nın koymuş olduğu sınırlara uygun yaşayanlar ile 

bu sınırları ihlal eden kimselerin durumu, bir gemiye 

binmiş, gemi içerisindeki yerleri kura ile belirlenmiş iki 

grup insanın durumuna benzer. Bunlardan bir kısmı 

geminin alt tarafında, bir kısmı da üst tarafında yolculuk 

etmeye hak kazanmıştır. Alt kattakiler su ihtiyaçlarını 

karşılamak için üsttekilerin yanına giderler. Bir süre 

sonra ‘Sudan nasibimizi almak için geminin altından bir 

delik açsak da yukarıdakileri rahatsız etmesek’ derler. 

Eğer yukarıda bulunanlar aşağıdakilerin isteklerini 

yapmalarına izin verirlerse gemidekiler hep birlikte helâk 

olur. Fakat onlara engel olurlarsa hem onlar hem de 

kendileri kurtulur.”3 

 İnsan, Peygamberimizin bu uyarılarını dikkate alarak 

sorumluluk bilinciyle hareket ettiği müddetçe hayatını ve 

çevresini güzelleştirir. Dünyada mutlu, ahiretten umutlu olur. 

Yapması gerekenleri ihmal etmek ise kişiyi ancak derin bir 

huzursuzluğa sevk eder. 

Kıymetli Müslümanlar! 

Sorumluluk bilincinin, hayatımızın farklı alanlarında 

yansımaları vardır. İnsanın ilk ve en önemli sorumluluğu, onu 

yaratan, yaşatan ve türlü nimetlerle donatan Rabbine karşıdır. 

Peygamber Efendimiz, insanın bu sorumluluğunu şöyle ifade 

etmiştir: “Allah’ın kulları üzerindeki hakkı, insanların 

O’na kulluk etmeleri ve hiçbir şeyi O’na ortak 

koşmamalarıdır.” Allah Resûlü (s.a.s), Rabbine karşı 

sorumluluklarını yerine getirenleri ise şöyle müjdelemiştir: 

“Allah’a kulluk etmesi ve ortak koşmaması hâlinde, 

kulların Allah üzerindeki hakkı ise kuluna azap etmemesi 

ve onu cennete koymasıdır.”4  

 

 

Değerli Müminler! 

İnsan, kendisine karşı da sorumludur. Çünkü ona 

bahşedilen can, beden, akıl ve irade sorumluluğu ağır bir 

emanettir. Helal ve nezih gıdayla beslenmek, sağlığımızı 

korumak, maddi ve manevi anlamda temizliğe özen 

göstermek, zararlı alışkanlıklardan kaçınmak hepimizin 

öncelikli görevidir. Elbette, bedensel ihtiyaçların yanında 

ruhsal ve duygusal ihtiyaçlarımızın karşılanmasını da 

unutmamak gerekir. Sorumluluk sahibi bir mümin, Rabbine 

karşı kulluk görevlerini hakkıyla yerine getirir. İbadetlerini 

vaktinde eda eder. Güzel ahlaktan, erdemli ve onurlu bir 

yaşamdan taviz vermez. 

Aziz Müslümanlar! 

Toplumsal hayatın düzeni ve huzuru, o toplumda 

yaşayan bireylerin sorumluluklarını yerine getirmesine 

bağlıdır. Dolayısıyla mümin, yakın ya da uzak, insanlık 

ailesinin bütün fertlerine karşı vazifeleri olduğunu bilir. Sevgi, 

saygı, adalet, merhamet, sabır ve anlayışla ailesini kucaklar. 

Akraba ve komşularına yardım eder. Fakir ve yoksulları 

gözetir. Yaşlı ve kimsesizlere kanat gerer. Toplumun bütün 

fertlerine huzur ve güven telkin eder. Herkes ondan iyilik 

umar. Hiç kimse ondan kötülük beklemez. Peygamberimiz bu 

örnek şahsiyeti şöyle anlatır: “Mümin, insanların can ve mal 

hususunda kendisine güvendiği kişidir. Müslüman; 

elinden ve dilinden insanlara zarar gelmeyen kimsedir.”5 

Kıymetli Müminler! 

İnsanın sorumluluk halkası, yeryüzünü kendileriyle 

paylaştığı diğer canlılar ve bütün bir kâinat ile tamamlanır. 

Eşsiz bir dengeye sahip olan kâinat düzeni, Allah’ın eseridir 

ve her şey O’nun mülküdür. Bütün mahlûkata karşı 

hissedeceğimiz sorumluluk, Allah’ın eserine, mülküne ve 

hikmetine olan saygımızın gereğidir. Nitekim Cenâb-ı Hak 

Kur’an-ı Kerim’de, “Göğü, O yükseltti, denge ve ölçüyü O 

koydu ki dengeden sapmayasınız.”6 buyurmuştur.  

Aziz Müminler! 

Bir virüsle hayatımızın değiştiği zorlu bir zaman 

diliminde yaşıyoruz. Yaşadığımız bu salgın hastalıktan 

kurtulmanın yolu da yine sorumluluklarımızı yerine 

getirmekten geçiyor. O halde, hem kendi sağlığımızı hem de 

kardeşlerimizin sağlığını korumak için tedbirli davranalım. 

Hastalığın yayılmaması için gerekli özeni gösterelim. Alınan 

önlemlere titizlikle riayet edelim. Her bir ihmal ve 

kusurumuzun hem insanlara hem de Cenâb-ı Hakka karşı bize 

vebal yükleyeceğini unutmayalım. Yaşadığımız bu zor 

günlerde, tedbir ve tevekkülümüzle, sabır ve namazımızla, 

dua ve niyazımızla, tevbe ve istiğfarımızla Rabbimizin engin 

rahmetine sığınalım. 

Hutbemi, Cenâb-ı Hakkın bize öğrettiği şu duayla 

bitiriyorum: “Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi 

sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere 

yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize 

gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme!”7 Âmin! 

                                                           
1 Kıyâme, 75/36. 
2 Buhârî, İstikrâz, 20. 
3 Buhârî, Şirket, 6. 
4 Buhârî, Cihâd, 46; Müslim, Îmân, 48. 
5 Tirmizî, Fedâilü’l-cihâd, 2; İbn Hanbel, VI, 22. 
6 Rahmân, 55/7,8. 
7 Bakara, 2/286.  
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َواجاْ  اَن ُفِسُكمْ  ِمنْ  لَُكمْ  َخلَقَْ اَنْ  ٰايَاتِه  ْ َوِمنْ  ُكـُن وا اَز  َها لَِتس   اِلَي 

َنُكمْ  َوَجَعلَْ ةْ  بَي  َ َمة ْ  َمَود  ي اِن َْ َوَرح  ْ ٰذلَِكْ ف  يَات  مْ  ََلٰ َُرونَْ لَِقو   .يََتَفك 

ُسولَُ ق الَ وَ  َه ر  َُ َصلّ ي الّلٰ ل ْيهَه الّلٰ   :َسلّ مَ وَ  ع 

ُرُكمْ  ُرُكمْ  َخي  لِهِْ َخي  ُرُكمْ  َوأَنَا ألَه  لِى َخي   .ألَه 

AİLE: HUZUR VE GÜVEN KAYNAĞI 

Muhterem Müslümanlar! 

İnsanoğlunun yeryüzündeki hayatı aile olarak 

başlamıştır. Hz. Âdem ve eşi Hz. Havva, insanlığın 

ilk ailesini oluşturmuştur. İnsanoğlu, fıtratı gereği, 

aile içinde ve sevdikleriyle birlikte yaşamak ister. 

Hepimiz, hayatımızın ilk gününden son nefesimize 

kadar huzurlu bir aile yuvasına ihtiyaç duyarız. 

Anne babamızın ilgisiyle, eşimizin desteğiyle, 

çocuklarımızın neşesiyle hayata bağlanırız. Ailemiz, 

boşluğu asla doldurulamayan en kıymetli 

hazinemizdir. Rabbimizin eşsiz kudretiyle bizlere 

lûtfettiği değerli bir nimettir. Dünyada mutluluk, 

ahirette kurtuluş vesilemizdir. 

Aziz Müminler! 

Nikâh, bir erkek ve bir kadının sevgi ve 

saygıyla, adalet ve merhametle hayatı paylaşmak 

üzere sözleştikleri mukaddes bir bağdır. Nikâh ile 

kurulan yuvada eşler, vefakârlık ve fedakârlıkla 

birbirini tamamlar. Onur ve haysiyetlerini muhafaza 

eder. Sadakat ve güvene dayanan aile ilişkileri 

geliştirir. Maddi ve manevi her türlü sıkıntıyı 

birlikte göğüsler. İyilikte yardımlaşır, kötülüğe 

birlikte engel olur. Mutlu günlerde sevinci, zor ve 

kederli günlerde acıyı paylaşır. 

Kıymetli Müslümanlar! 

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

varlığını kendi varlığının ve kudretinin delillerinden 

biri olarak beyan eder. Huzurlu bir yuvanın ancak 

sevgi ve merhametle kurulabileceğini bize öğretir. 

Nitekim hutbemin başında okuduğum ayet-i 

kerimede şöyle buyurur: “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 elbette ibretler vardır.”1  

Değerli Müminler! 

Mutlu yuva, hiçbir sıkıntının ve anlaşmazlığın 

yaşanmadığı mükemmel aile demek değildir. 

Aksine mutlu yuva, yaşadığı sorunların farkında 

olan ve bunları en doğru şekilde çözebilmek için 

hep birlikte gayret gösteren aile demektir.  

Gerçek anlamda mutlu bir ailede, sağlıklı 

iletişim hâkimdir. Aile fertleri birbirlerine karşı 

saygılı, anlayışlı, özverili ve insaflı davranırlar. 

Birbirlerinin haklarını ihlal ve kendi 

sorumluluklarını ihmal etmeden yaşarlar. Asla 

şiddete başvurmadan, kırmadan, incitmeden iletişim 

kurmak için gayret gösterirler. 

Aziz Müslümanlar! 

Aileyi ayakta tutan değerlerin başında sevgi 

gelir. Sevginin kıymetini bilen ve sevgiyi yaşatmak 

için emek veren bireyler, sağlıklı aileler kurar. Zira 

sevgi, gönüllerimizin huzuru, kalplerimizin süruru, 

dertlerimizin ilacıdır.  

Sevginin değer olarak benimsendiği bir ailede, 

büyük-küçük, kadın-erkek herkes birbirinin 

varlığına saygı duyar. Saygılı olmanın, birbirini 

anlamak ve anlaşmak için en doğru yol olduğunu 

bilir. Sorunlarını karşılıklı konuşmayla, akl-ı 

selimle ve suhuletle çözer. Kendisi gibi başkalarının 

da hata ve zaafları olabileceğini, gerektiğinde 

sabretmenin ve affetmenin bir erdem olduğunun 

farkına varır.  

Muhterem Müminler! 

Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur: 

“Kullarıma söyle, en güzel şekilde konuşsunlar. 

Yoksa şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan 

insanın apaçık düşmanıdır.”2 Mümin, bu ayet-i 

kerimenin gereği olarak hayatının her alanında 

olduğu gibi aile hayatında da nezaket dilini kullanır. 

Ailesinde iyilik ve güzelliğin çoğalması için gayret 

eder. Zira mümine yakışan, başta ailesi olmak 

üzere, herkesle iyi ilişkiler kurmaktır. Dostluk ve 



ülfete, adalet ve merhamete dayalı bir hayat görüşü 

inşa etmektir. Bu yüzden Peygamberimiz (s.a.s), 

mümini şöyle tarif etmektedir: “Mümin cana 

yakındır. İnsanlarla yakınlık kurmayan ve 

kendisiyle yakınlık kurulamayan kimsede hayır 

yoktur.”3 

Değerli Müslümanlar! 

Her yeni gün bazen huzur bazen de hüzünle 

doğar. Kimi zaman öncelikler ve ihtiyaçlar 

sebebiyle ailede olumsuzluk yaşanır. Bazen hayat 

meşgalesi içinde eşler birbirlerine göstermeleri 

gereken ilgiyi, nezaketi, hoşgörüyü ve anlayışı 

ihmal eder. Sağlıkla, geçim derdiyle, çocuklarla 

aslında ilâhî bir imtihandan geçen aile, zor zamanlar 

yaşar. Ancak ne olursa olsun, darlıkta da bollukta da 

asla haksızlığa, zulme ve şiddete izin vermemek 

Müslüman’ın görevidir. Her zorlukla birlikte bir 

kolaylık vardır ve imtihanlar elbirliği ile aşılır. 

Nihayetinde güler yüzümüzü, güzel sözümüzü ve 

iyi davranışlarımızı en çok hak eden ailemizdir. 

Aziz Müminler! 

İçinde bulunduğumuz süreç hepimize zor, 

bunaltıcı ve gergin günler yaşatıyor. Salgın 

hastalığın yayılmaması için vaktimizi büyük ölçüde 

evlerimizde geçiriyoruz. Bu süreç sabrımızı ve 

irademizi deniyor, sahip olduğumuz nimetlerin 

kıymetini bir kere daha hatırlatıyor. Ancak bütün 

olumsuzluklarına rağmen, böyle bir sınav bizim için 

nice hayırlar barındırabilir. Nitekim Yüce Rabbimiz 

bir ayette şöyle buyuruyor: “Olur ki, bir şey sizin 

için hayırlı iken, siz onu hoş görmezsiniz. Yine 

olur ki, bir şey sizin için kötü iken, siz onu 

seversiniz. Allah bilir, siz bilmezsiniz.”4  

Muhterem Müslümanlar! 

Bugünlerde gönlümüzce evden çıkamamanın, 

camiye gidememenin, cemaatle namaz 

kılamamamın hüznünü hissediyoruz. Minarelerden 

yükselen ezan ve dualarla teselli bulmaya 

çalışıyoruz. “Bu da geçer yâ Hû” diyoruz. İnşallah 

bugünler geçecek, hep birlikte camilerimizde omuz 

omuza, Rabbimizin huzurunda ibadet edeceğiz. 

Ancak o vakte erişinceye kadar evlerimizi mescide 

çevirebiliriz. Çoluk çocuğumuzla birlikte cemaat 

halinde namazlarımızı eda edebiliriz.  Rabbimizin, 

“Ailene namazı emret; kendin de ona sabırla 

devam et.”5 emrini hayatımıza daha büyük bir 

hassasiyetle aktarabiliriz.  

Yine bu süreçte okullarına hasret kalan 

çocuklarımız, günlerinin tamamını evde geçiriyor. 

Uzaktan eğitim vesilesiyle evlerimiz birer eğitim 

yuvasına dönüştü. Elbette bu süreçte anne-babalar 

olarak yavrularımızın eğitimi konusunda bize düşen 

yükümlülükler de var. Birlikte oluşumuzu fırsat 

bilerek çocuklarımıza daha fazla vakit ayıralım. 

Dünyalarını keşfetmek ve aramızdaki bağı 

güçlendirmek için onlarla sohbet edelim. Sorularını 

itinayla cevaplayalım, kitabın değerini ve bilginin 

kıymetini anlatalım. İlgisizliğimiz sebebiyle 

çocuklarımızı sanal âleme mahkûm etmeyelim. En 

verimli çağlarının ekran önünde heba olmasına 

fırsat vermeyelim.  

Kıymetli Müminler! 

Tek olmak, eşsiz olmak Allah’a mahsustur. 

Kul olarak bizler ise, desteğe, sevgiye, ilgiye, 

şefkate kısacası bir aileye ihtiyaç duyarız. 

Unutmayalım ki huzur ve güven önce ailede 

filizlenecek, oradan topluma ve bütün dünyaya 

yayılacaktır. 

Ailemizin değerini bilelim. Mücadele etmekte 

olduğumuz salgının, aile içi ilişkilerimize zarar 

vermesine izin vermeyelim. Ailece birlik ve 

beraberliğimizi, sabır ve ferasetimizi, umut ve 

inancımızı canlı tutalım. 

Hutbemi Peygamber Efendimizin şu 

nasihatiyle bitiriyorum: “Sizin en hayırlınız, 

ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de 

aileme karşı en hayırlı olanınızım.”6 

                                                           
1 Rûm, 30/21. 
2 İsrâ, 17/53. 
3 İbn Hanbel, II, 400. 
4 Bakara, 2/216. 
5 Tâhâ, 20/132. 
6 Tirmizî, Menâkıb, 63. 
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RAMAZAN: SABIR VE ĠRADE EĞĠTĠMĠ 

Muhterem Müslümanlar! 

Bundan tam yüz sene önce 23 Nisan Cuma 

günü Cuma namazının kılınarak tekbirlerle, 

salavatlarla, dualarla Milletimizin meclisinin 

açılışının ve Devletimizin kuruluşunun 

gerçekleştirildiği Ankara Hacıbayram-ı Veli 

Camii’nin minberinden sizleri selamlıyorum. Bu 

büyük mücadeleyi gerçekleştiren tüm büyüklerimizi, 

şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd 

ediyorum. 

Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ise 

cehennemden kurtuluş vesilesi olan bir Ramazan 

ayına daha kavuşmanın sevincini yaşıyoruz.  Dün 

yatsı namazından sonra ilk teravih namazımızı eda 

ettik. Bugün seher vaktinde gönüllerimize sekinet, 

hanelerimize bereket bahşeden ilk sahurumuzu 

yaşadık. 

Bizleri bu mübarek aya ulaştıran yüce 

Rabbimize sonsuz hamd ü sena, âlemlere rahmet 

olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed 

Mustafa (s.a.s)’e salât ve selam olsun. 

Aziz Müminler! 

Ömür, yüce Rabbimizin ikram ve ihsan ettiği 

büyük bir nimet, kıymetli bir sermaye, aynı zamanda 

sorumluluğu ağır bir emanettir. Yılın hangi ayı, 

hangi günü, hangi saati olursa olsun, kulluk 

bilinciyle geçirdiğimiz her ânımız değerlidir. Ancak 

bazı vakitler vardır ki ilahi rahmete mazhar olmuş, 

duaların kabulüne ve günahların affına vesile 

kılınmıştır. İçinde bulunduğumuz Ramazan ayı da, 

Allah Teâlâ’nın kullarına sonsuz merhametinin 

tecellisi olan mübarek bir aydır. Ramazan-ı Şerif, 

gecesiyle gündüzüyle her ânı değerlendirilmeye 

layık eşsiz bir hazinedir. 

 

Kıymetli Müslümanlar! 

On bir ayın sultanı Ramazan’ı özel ve önemli 

kılan hususların başında, Kur’an ayı olması gelir. 

Doğruyu eğriden, hakkı batıldan ayıran, dünyada ve 

ahirette mutluluğa eriştiren hidayet yolunu insanlığa 

gösteren yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim bu ayda 

nazil olmaya başlamıştır. Nitekim hutbemin başında 

okuduğum ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak şöyle 

buyurmaktadır:  “O sayılı günler, insanlar için bir 

hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı 

birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak 

Kur’an’ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. 

Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla 

geçirsin…”
1
 

Allah Resûlü (s.a.s) her yıl Ramazan ayında 

vahiy meleği Cebrail (a.s) ile karşılıklı olarak 

Kur’an’ı hatmetmiştir. Asr-ı Saadetten bugüne, 

Müslümanların alışkanlık haline getirdiği Ramazan 

mukabelesi, Peygamberimizin sünnetidir. Bu yıl 

maalesef salgın hastalık sebebiyle camilerimizde 

olamayacağız, mukabele okuyamayacağız. Ancak 

ailece Kur’an-ı Kerim’i okumaktan, anlamını 

öğrenmekten, hayatımıza onun bereketini 

taşımaktan, evimizi Kur’an’ın nuru ile 

aydınlatmaktan asla mahrum kalmayacağız.   

Değerli Müminler! 

Peygamber Efendimiz (s.a.s), bir defasında 

ashabına şöyle seslenmiştir: “Mübarek Ramazan 

ayına kavuştunuz. Yüce Allah bu ayda size oruç 

tutmayı farz kıldı. Bu ayda cennet kapıları açılır, 

cehennem kapıları ise kapanır ve şeytanların 

azgınları bağlanır.”
2
  

Ramazan, oruç ayıdır. Orucun insana sabır ve 

merhameti, topluma metanet ve kardeşliği öğrettiği 

aydır. Akıllı, buluğ çağına ermiş ve dinen geçerli bir 

mazereti olmayan her Müslümanın Ramazan 

orucunu tutması farzdır. Zira oruç, İslam dininin 

üzerine bina edildiği beş temel esastan biridir. 

Yeme-içmeden ve nefsani isteklerden uzak kalmak 

orucun görünen yüzüdür. Halbuki oruç, çok daha 

derin bir anlam taşır ve elini, dilini, gözünü, kalbini, 

aklını, hasılı bütün bedenini günahtan uzak 

tutmaktır.  

Aziz Müslümanlar! 

Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur: “Ey iman 

edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi size 

de oruç farz kılındı. Umulur ki takva sahibi 

olursunuz.”
3
 Ayet-i kerimede ifade edildiği üzere 



oruçlarımız, nefis terbiyesi, irade ve takva eğitimi 

için en ideal yoldur. Zira oruç, insana maddi 

arzuların esiri olmamayı, Allah’ın sınırlarına riayet 

etmeyi öğretir. Oruç sayesinde insan kendisine 

hâkim olmayı öğrenir, olgunlaşır ve Allah’ın rızasına 

mazhar olur. O’ndan hakkıyla sakınan değerli 

kulların yani muttakilerin arasında yerini alır. 

Muhterem Müminler! 

İşte bu rahmet, mağfiret ve cehennem 

azabından kurtuluşumuza vesile olacak Ramazan ayı 

münasebetiyle bir muhasebe yapıp, çok önemli 

bulduğum bazı hususları ifade etmek istiyorum: 

İslam, insanlığı karanlıklardan aydınlığa 

çıkarmak için gönderilmiş en büyük nimettir. Çünkü 

onun adı barış, huzur, kurtuluş anlamına 

gelmektedir.  

Barışın, huzurun ve kurtuluşun gerçekleşmesi 

insanoğlunun kendisinden istenen ahlaki ilkelere 

uyması, iyi olup iyiliği yaymaya, kötülükten uzak 

durup başkalarını da uzaklaştırmaya çalışmasıyla 

mümkündür. 

İslam, iyi olan ve iyiliğe götüren madde ve 

davranışlara helal; kötü olan ve kötülüğe götüren 

madde ve davranışlara da haram ismini vermiştir. Bir 

diğer ifadesiyle temiz ve faydalı olanlar helal, pis ve 

zararlı olanlar haram kılınmıştır.  

Yüce Kur’an bu hususu A’râf suresinin 157. 

ayetinde şöyle ifade eder: “Onlar ellerindeki 

Tevrat’ta ve Ġncil’de yazılı buldukları o elçiye, o 

ümmi peygambere uyarlar. Peygamber onlara 

iyiliği emreder ve onları kötülükten meneder. 

Yine onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram 

kılar…”
4
 

İslam sağlığa zarar veren şeyleri de haram 

dairesi içerisinde değerlendirmiştir. Peygamber 

Efendimiz de insanların çoğunun aldandığı iki 

şeyden birisinin sağlık olduğunu belirtmiştir. 

Buradan çok net bir şekilde ortaya çıkıyor ki, 

insanın hem kendi bedenine hem de başkasının 

bedenine zarar vermesi yasaklanmıştır. Peygamber 

Efendimiz    َالَ َضَسَز َوالَ ِضَساز “Zarar vermek de, zarara 

zararla karşılık vermek de yoktur”
5
 sözünü küllî 

bir kaide olarak tüm insanlığın dikkatine sunmuştur. 

Zira ırkı, dini, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun 

insanın koruma altında tutulması zaruri olan beş 

hakkı vardır. İlmihal kitaplarında buna zarûrât-i 

hamse denir: Canını korumak, aklını korumak, dinini 

korumak, malını korumak, neslini korumak. İnsanın 

bu beş hakkını korumak farz, bunlara zarar veren her 

şey de haram kılınmıştır. 

İslam, neyi haram kıldıysa onda kötülük ve 

insana zarar, helal kıldığı şeylerde de temizlik ve 

insana fayda vardır.  

Küreselleşen dünyada bu kötülükler ve zararlar 

nerede işleniyor olursa olsun çok kısa zaman içinde 

dünyanın her yerine yayılma riski taşımaktadır. 

Çünkü insanoğlu artık dünyanın bir ucundan diğer 

ucuna bir gün sürmeyecek kadar kısa bir vakit 

içerisinde ulaşma dönemini yaşamaktadır. Her 

kültürden, her ırktan, her inançtan, her medeniyetten 

insan aynı otelde tatil yapma, aynı salonda yemek 

yeme, birkaç metrekare alandan oluşan aynı ortamı 

paylaşma durumunu yaşamaktadır. 

O zaman sadece size değil, sadece yaşadığımız 

şehrin insanlarına değil, sadece Müslümanlara değil, 

tüm insanlara seslenmek istiyorum: 

Ey insanlar! Canımıza, aklımıza, inancımıza, 

malımıza ve neslimize zarar veren şeylerden uzak 

duralım.  

Ey insanlar! Sağlığımıza zarar veren şeylerden 

uzak duralım. Çünkü bundan sadece bu kötülüğü 

işleyen ya da zararlı maddeyi kullanan kimse değil, 

sadece çevresindeki insanlar değil, binlerce km. 

uzakta olanlar da zarar görüyor. İşte dünya tarihinin 

daha önce bu çapta şahit olmadığı bir hadiseyi 21. 

asrın insanı dünyanın her yerinde yaşıyor; 

Koronavirüs salgını. Bu asra kadar bölgesel, yöresel 

olmuş ama küresel olarak böyle bir durumu dünya 

ilk defa yaşıyor. 

Bu bağlamda şu müşahhas örnekler üzerinden 

tüm dünyaya çağrıda bulunmak istiyorum: 

Ey insanlar! Geliniz, taharete önem verelim. 

Su ile istincanın, temizlenme anlayışı ve 

uygulamasının bulunmadığı ihtiyaç giderme 

yerlerinde taharet, temizlik mümkün mü? Bu ve 

benzeri virüslerin sebebinin pislik ve kirlilik olduğu 

bilimsel olarak ispatlanmıştır. İslam, temizliği 

imanın yarısı saymaktadır. Tahareti ibadetin şartı 

kılmıştır. Namazlardan önce elleri, kolları, ağzı, 

burnu, yüzü kulağı, yani tüm abdest azalarını üçer 



kere yıkamanın hikmeti nedir? Gerektiği zaman 

gusül abdesti almanın hikmeti nedir? 

Ey insanlar! Bu virüsten bir kişi ölmesin diye 

seferberlik halindeyiz. Sadece ülkemizde bir günde 

300’ü aşkın, dünyada bir günde 20.000’i aşkın kişiyi 

öldüren sigara virüsüyle topyekün ne zaman 

mücadele edeceğiz? Bu ölenler insan değil mi? 

Koronavirüs kapma riski 14 kat daha fazla olan bir 

sigara içicisi sadece kendisi değil, daha kaç kişiye 

bulaştıracağı belli değil bu virüsü. Gelin, İslam’a 

göre haram olan sigara ile topyekün mücadele 

edelim ve 1.5 milyara yakın insanı bu virüsten 

kurtaralım. Sigaranın hem kendi bulaşıcılığına ve 

hem de bu ve benzeri virüslerin bulaşıcılığını 

artırmasına da son vermiş olalım. 

Ey insanlar! İslam sarhoşluk verici ve 

uyuşturucu maddelerin içilmesini haram kılıyor. 

Çünkü her yıl yüzbinlerce insan bu yüzden 

hastalanıp, ölüyor. Yüzbinlerce insanın aklı zarar 

görerek sarhoşluk halinde ve uyuşturucu aldığı 

esnada, cinayetler işliyor, kazalar yapıyor. Geliniz, 

sarhoşluk verici ve uyuşturucu maddelerle topyekûn 

mücadele edelim. 

Ey insanlar! İslam zinayı en büyük 

haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, Eşcinselliği 

lanetliyor. Nedir bunun hikmeti. Hastalıkları 

beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesi. Yılda 

yüzbinlerce insan gayri meşru ve nikâhsız hayatın 

İslami literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın 

sebep olduğu Hiv virüsüne maruz kalıyor. Geliniz, 

bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte 

mücadele edelim.  

Ey insanlar! Kur’an-ı Kerim insanın 

yeryüzünün toprağından yaratıldığını ve yeryüzünü 

imar etmekle görevlendirildiğini bildirmektedir. 

Ancak insan atıklarla, çöplerle, israfla, çevreyi 

kirleterek, hayvanlara eziyet ederek, ormanları 

yakarak yeryüzünü tahrip etmeyi sürdürüyor. 

Geliniz, hep birlikte kendi ellerimizle yaptığımız 

fenalıklardan dolayı başımıza gelen musibetlerden 

ders alarak her türlü kötülükle birlikte mücadele 

edelim. 

Ey insanlar! İslam’ın peygamberi Hz. 

Muhammed (s.a.s), “Komşusu açken tok yatan 

bizden değildir”
6
 buyuruyor. Bu yüzden insanları 

karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderilen 

Kur’an ve onun peygamberi Hz. Muhammed (s.a.s) 

yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar 

yardımlaşmayı, dayanışmayı, zekâtı, infakı,  adaleti, 

ihsanı, yakınlara bakmayı emrediyor. Her türlü 

kötülükten, fenalıktan, zulümden, haksızlıktan men 

ediyor. Ancak yeryüzünde her üç dört saniyede bir 

insan açlıktan, yine her üç dört saniyede bir insan da 

tokluktan, fazla yemekten ölüyor. Sömürgecilik, faiz, 

içki, kumar, haksız kazanç, kul hakkına riayet 

etmeme, ırkçılık, terör örgütlerini silah fabrikalarıyla 

desteklemek, “Kıyametin kopması ve Tanrı 

krallığının gerçekleşmesi için dünyayı kaosa 

sürükleyen küresel sapkın inanç merkezlerinin 

faaliyetleri” vb. onlarca kötülük dünyanın dengesini 

bozuyor ve insanlığı akla hayale gelmedik 

musibetlerle karşı karşıya getiriyor.  

Geliniz, ibret alalım, ders alalım, ahlaka 

sarılalım, temizliğe sarılalım, adalete sarılalım, ilim 

ve irfanla, bilgi ve hikmetle, bilim adamlarının 

insanlığın faydasına yönelik ortaya koyduğu 

hakikatlerden istifade ederek barış ve kardeşlik 

içerisinde yaşamaya çalışalım. Bu mübarek Ramazan 

günlerinde oruçla sıhhat bulalım, namazla, zekâtla, 

fitreyle, sadakayla, yardımlaşma ve dayanışmayla 

arınalım, huzura ulaşalım. Kur’an okuyarak ve 

emirlerine uyup, yasaklarından uzak durarak 

bedenen ve ruhen sağlıklı olmaya gayret edelim. 

Alacağımız tedbirlerle, ibadet, tevekkül ve 

dualarımızla kendimizi her türlü kötülükten 

koruyalım. Dünyanın bozulan dengesini düzeltmek 

İslam ile mümkündür. 

Ey Müslümanlar!  

Hep birlikte Müslümanlığımızı yeniden gözden 

geçirelim. İbadetlerimiz bizi kötülüklerden 

alıkoysun. Sadece Müslümanların değil, tüm 

insanlığın iyiliğini amaçlayan İslam’ı öyle diri, öyle 

canlı ve sahih yaşayalım ki, bizi öldürmeye gelen 

bizde dirilsin. Zira İslam’ı doğru anlamaktan, doğru 

yaşamaktan ve doğru anlatmaktan başka çare yok. 

Çünkü,   ُااْلِْسََلم ِ ٌَْد الّلٰ يَي ِع ِ ااْلِْسََلمُ   , ِاّىَ الّد۪ ٌَْد الّلٰ يَي ِع ِ ااْلِْسََلمُ    ِاّىَ الّد۪ ٌَْد الّلٰ يَي ِع  ِاّىَ الّد۪

“Allah indinde Din Ġslam’dır.”, “Allah indinde 

Din Ġslam’dır.”,   “Allah indinde Din Ġslam’dır.”
7
 

                                                           
1
 Bakara, 2/185. 

2
 Nesâî, Sıyâm, 5. 

3
 Bakara, 2/183. 

4
 A’râf, 7/157. 

5
 İbn Mâce, Ahkâm, 17. 

6
 İbn Ebû Şeybe, Musannef, Îmân ve rü’yâ, 6. 

7
 Âl-i İmrân, 3/19. 

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü 



TARİH: 01.05.2020 

﷽ 

َٓا ا ي  ُّه  نُّوا  ال  ۪ذينَ  َاي  اْسجُّدُّوا  اْرك عُّوا  ٰام  اْعبُّدُّوا  و    و 

كُّمَْ ب    لُّوا   ر  اْفع  ْيرَ   و  ل  كُّمَْ  اْلخ  ُّْفِلحُّون  َ  ل ع   .ت

ولَُّ ق الَ  سُّ َِ ر  َُّ َصل  ي لل   ل ْيهَِ الل   َسل  مَ  ع   :و 

َ نَْ اْلك ي ِسُّ َ ن ْفَسهَُّ د انَ  م  ِمل  ع  ا و  ْوِتَ ب ْعدَ  لِم   ...اْلم 

RAMAZAN VE SORUMLULUK BİLİNCİ 

Muhterem Müslümanlar! 

Hutbeme başlarken okuduğum âyet-i 

kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: 

“Ey iman edenler! Rükû edin, secdeye 

kapanın, Rabbinize ibadet edin, dünya ve 

âhiret için faydalı işler yapın ki kurtuluşa 

eresiniz.”1 

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili 

Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: 

“Akıllı kişi, alçak gönüllü olan, kendini 

hesaba çeken ve ölümden sonrası için 

çalışandır.”2 

Aziz Müminler!  

Allah Teâla,  insanı belirli bir amaç 

doğrultusunda, en güzel kıvamda yaratmış, 

akıl ve irade gibi üstün özelliklerle 

donatmıştır. Ondan yalnızca kendisine kul 

olmasını, sağlam bir iman ve salih amellerle 

dünya ve ahiret mutluluğunu kazanmasını 

istemiştir.  

Rabbimizin insana bahşettiği nimetler 

sayısızdır. Akıl, irade, ilim, iman, evlat, mal 

ve sıhhat bu nimetlerden bazılarıdır. Ancak 

bütün bu nimetlere karşı insanın yerine 

getirmesi gereken yükümlülükleri vardır. 

İnancımıza göre, her nimetin insana yüklediği 

bir sorumluluk vardır. Nitekim “Nihayet o 

gün dünyada yararlandığınız nimetlerden 

elbette hesaba çekileceksiniz.”3 âyeti bu 

gerçeği vurgulamaktadır. 

Yüce dinimiz İslam’a göre, öncelikle 

Cenâb-ı Hakka karşı sorumlu olan insanın, 

kendisine, ailesine, yakınlarına ve çevresine 

karşı sorumlulukları vardır. İnsan, sahip 

olduğu her nimetin, Cenâb-ı Hakk’ın lütuf ve 

ihsanı olduğunun farkında olmalıdır. 

Yaratılışındaki mükemmelliği, özündeki 

güzelliği korumalı, sorumluluk bilincini 

kuşanarak her vesileyle Allah’a şükretmelidir. 

Kıymetli Müslümanlar! 

Sorumluluk, insanın hayatına anlam 

katan, onu gayesiz yaşamaktan kurtaran en 

güzel haslettir. Sorumluluk bilinci, erdemli bir 

hayatın olmazsa olmazıdır. İnsan, sorumluluk 

bilinciyle hayatını ve çevresini güzelleştirir. 

Sosyal bir varlık olan insan, davranışlarının 

diğer insanlarda ve çevresinde nasıl bir etki 

oluşturduğunu hesap etmelidir.  Bu açıdan 

kâmil bir insan, bütün varlık âlemine karşı 

sorumluluk duygusu taşıyan bir karaktere 

sahiptir. 

Değerli Müminler!  

Sahurla berekete, oruçla sıhhate, 

Kur’an’la nura, teravihle huzura erişeceğimiz 

Ramazan ayını idrak ediyoruz. Zekât ve 

fitrelerimizle, hayır hasenatlarımızla 

sorumluluklarımızı daha çok hatırladığımız 

kutlu zamanları yaşıyoruz. Dilimizi zikre, 

kalbimizi şükre, aklımızı tedbir ve tevekküle, 

bedenimizi sabra alıştıracağımız en güzel 

anları yaşıyoruz. 

Diyanet İşleri Başkanlığımız her yıl 

Ramazan ayında hayatımızı etkileyen önemli 

bir konuyu gündeme taşımaktadır. Bu yıl tema 

olarak “Ramazan ve Sorumluluk Bilinci” 

belirlenmiştir. Ay boyunca sorumluluk 

konusu her yönüyle gündemde tutulacak, 

toplum nezdinde duyarlılık oluşmasına ve 

sorumluluk şuurunun geliştirilmesine katkı 

sağlanacaktır. 

Aziz Müslümanlar! 

On bir ayın sultanı Ramazan ayını, 

sorumluluk bilinci ile karşılayıp idrak 

ettiğimizde maddî manevî kazançlarımızı 

geliniz beraberce düşünelim. 

Ramazan ayı, ilâhî ihsan ve ikramlarla 

bize rahmettir, her yönüyle güzelliklerimizi 

artırmaya bir davettir. Ramazan ayı, nefsimizi 

ve neslimizi imâr ve inşâ için, 



ocaklarımızdaki manevî neşveyi ihyâ için bir 

mekteptir.  

Ramazan ayı, nasûh bir tevbe ve 

istiğfarda bulunmaktır. Kalplere huzur veren 

zikir ve tesbihatı çoğaltmaktır. Hesaba 

çekilmeden önce kendimizi muhasebe 

etmektir. Hayatımızda iyiden yana yeni bir 

sayfa açmak ve güzel bir başlangıç yapmaktır.  

Muhterem Müminler! 

Bir Müslüman için Ramazan, oruca 

sağlam bir niyettir, ibadetlerde devamlılık için 

dirayettir. Sahur vaktinde ve duaların geri 

çevrilmediği iftar sofralarında ailemizle ayrı 

bir berekete ermektir.  

Ramazan, dua ve niyazlarımızda 

kardeşlerimizi anmaktır. Gönülden gönüle 

köprüler kurmaktır. Dua etmek kadar dua 

almaktır. En başta anne-baba duası olmak 

üzere, muhtacın, mazlumun duasına mazhar 

olmaktır. Yaratılmış her ne varsa, Yaratanın 

rızası, emri ve hatırı için kendileriyle bağımızı 

canlı tutmaktır. 

Ramazan, her halimizle Allah’a 

şükretmektir, sıkıntı ve ıstırapta sabrı 

kuşanmaktır. Nefsimizi terbiye etmek, 

elimize, dilimize, belimize, kendimize sahip 

olmaktır. Bütün azalarımıza orucumuzu 

tutturabilmektir. Mahzun olduğumuz bu 

salgın günlerinde camilerimizde saf tutamasak 

da evlerimize ailece namazın huzurunu 

taşımaktır. Evde kalarak kıldığımız 

namazlarla manen yükselmek, her türlü 

hastalıktan ve kötülükten korunmaktır. 

Teravihle, tekbir ve salât-ı ümmiyye ile 

arınmak, huzur bulmak, ruhumuzu 

dinlendirmektir.  

Kıymetli Müminler! 

Yüce kitabımız Kur’ân’ın indirildiği bu 

kutlu ayda en güzel amellerden biri Kur’an’ın 

sesine, mesajına kulak vermektir. En güzel 

kelâmı özenle okumaya, tefekkür etmeye 

devam etmektir. Kur’an-ı okuyup anlamak 

kadar yaşamaktır, yaşatmaktır ve okutmaktır.  

Bu mübarek ay, Allah için yaptığımız ve 

bize kat kat fazlasıyla geri dönen 

iyiliklerimizdir. Kardeşimizin imkânını 

artırdığımız infakımızdır. Vermenin hazzını 

tattığımız fitrelerimizdir. Malımızı arındırıp 

bereketlendirdiğimiz zekâtlarımızdır. 

Evet, Ramazan ayı, kimsesizlerin 

yüzünde oluşturduğumuz tebessüm 

yüreklerindeki sevinçtir. İyilik uğrunda hiçbir 

şeyi ötelemediğimiz en güzel manevi 

iklimimizdir.  

Değerli Müslümanlar! 

Bu ayda bize düşen görev, kulluğumuzu 

pekiştirmek, sorumluluk duygumuzu, takva 

bilincimizi geliştirmektir. Yüce Allah'a, 

Resûlullah’a (s.a.s) ve Kitabullah’a her 

şeyden çok vefalı olmaktır. Vefalı olanlarla 

dostluğumuzu artırmaktır. Kıymeti iyi 

bilinmesi gereken bu sayılı günler, bin aydan 

hayırlı Kadir gecesiyle bizi istikamete, her 

şeyden yüce, Allah’ın rızasına yaklaştıran bir 

fırsattır.  

Aziz Müminler!  

Gecesiyle gündüzüyle mübarek bir 

aydayız. Diğer taraftan salgın hastalıkla ağır 

bir imtihandayız. Zamanın değerini, hayatın 

anlamını, gençliğin önemini, bir lokma 

nimetin ve bir nefes sıhhatin şükrünü idrak 

edelim. Bir virüsle hayatımızın değiştiği zor 

zamanda bu salgın hastalıktan korunmak için 

sorumluluklarımızı yerine getirelim. Dünyada 

bir misafir olduğumuzu, şu fâni hayatın 

ahirete hazırlık yurdu olduğunu unutmayalım. 

Taşıdığımız sorumluluğun meşakkatli ama 

kıymetli olduğunun idrakinde bir hayat 

sürelim. Dünyalık ne varsa, hepsine bir yolcu 

kadar değer verelim.  

Sorumluluk duygusunu kuşanmanın 

erdemiyle, Müslüman olarak yaşamanın 

izzetiyle Allah’ın huzuruna varalım. Nihai 

hedefimizin Allah rızası olduğunu aklımızdan 

çıkarmayalım. Her günümüzü, Rabbimizin 

rızasına uygun faydalı işlerle, salih amellerle, 

iyilik arzusu ve tefekkür sermayesi ile 

değerlendirip kurtuluşa erelim. 

                                                           
1 Hac, 22/77. 
2 Tirmizî, Sıfatü‘l-kıyâme, 25. 
3 Tekâsür, 102/8. 
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TARİH : 08.05.2020 
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ََهاِر ِسراًّ َوَعََلنَِيًة َفلَُهْم اَْجُرُهْم  اَل َ۪ذيَن يُْنِفُقوَن اَْمَوالَُهْم بِال َْيِل َوالن 
 .ِعْنَد َرب ِِهْمْۚ َوََل َخْوٌف َعلَْيِهْم َوََل ُهْم يَْحَزنُونَ 

ُسوُلَوَ  َر  َهق ال  ََُصلّ يََالّلٰ : الّلٰ َسلّ م  َو  ل ْيهه   ع 

َج َعْن ُمْسلٍِم َمْن كَ  َ ُ ِفى َحاَجِتِه َوَمْن َفر  َ اَن ِفى َحاَجةِ أَِخيِه َكاَن اّلل 
ُ َعْنُه بَِها ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب يَْومِ اْلِقَياَمةِ َوَمْن َسَتَر  َ َج اّلل  َ ُكْربًَة فَر 

ُ يَْوَم اْلِقَياَمةِ  َ  .ُمْسلًِما َسَتَرُه اّلل 

RAMAZAN: İNFAK, YARDIMLAŞMA 

VE PAYLAŞMA AYI 

Muhterem Müslümanlar! 

Yüce dinimiz İslam, toplum hayatında huzur 

ve sükûnetin hakim olmasını amaçlar. Bunun için 

iyilik ve fedakârlığı, yardımlaşma ve paylaşmayı 

emreder. Kötülüğü, bencilliği ve cimriliği ise 

yasaklar. İnsan, yaratılışı gereği bir diğerinin ilgi ve 

sevgisine, yardım ve desteğine ihtiyaç duyar. 

Cenâb-ı Hak “Dünya hayatında onların 

geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Bir 

kısmı diğerini istihdam etsin diye çeşitli 

alanlarda kimini kimine, derece derece üstün 

kıldık.”1 buyurarak bu gerçeği bize haber verir. 

İnsana düşen sahip olduğu imkanları bencilce 

kullanmak değil, elindekileri kardeşleriyle 

paylaşmaktır. İşte insana paylaşma bilinci 

kazandıran, böylelikle dünya ve ahiret mutluluğuna, 

nihayetinde Rabbinin rızasına kavuşturan tüm 

ibadetlerin ortak adı infaktır. 

Aziz Müminler! 

İnfak, kişinin Allah’ın kendisine emanet ettiği 

mal ve servetten, maddi ve manevi nimetlerden 

başkalarını da yararlandırmasıdır. Bütün canlılara 

iyilik yapma ve yardımda bulunma çabasıdır. Anne 

babaya, eş ve çocuklara, yakın ve uzak akrabaya, 

arkadaş ve komşulara hasılı tüm insanlara faydalı 

olma gayretidir.  

İnfak, insanın fıtratında var olan yüce 

duyguları harekete geçirir. Kişinin nefsini 

arındırmasına, çevresiyle ilişkisini güçlendirmesine, 

üzüntü ve kederden kurtulup Rabbinin hoşnutluğunu 

kazanmasına vesile olur. Nitekim Cenâb-ı Hak bir 

ayet-i kerimede şöyle buyurur: “Mallarını gece 

gündüz; gizli ve açık infak edenler için Rableri 

katında ecirler vardır; onlar için korku yoktur 

ve onlar mahzun da olmayacaklardır.”2 

Kıymetli Müslümanlar! 

Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur: “Allah 

yolunda infak edin. Kendi ellerinizle kendinizi 

tehlikeye atmayın. İyilik edin, kuşkusuz Allah 

iyilik edenleri sever.”3 Ayet-i kerimedeki “kendi 

ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın” emriyle 

Yüce Rabbimiz, cimrilik edip Allah yolunda infak 

etmekten kaçınmanın, hem fert hem de toplum için 

tehlike oluşturacağını haber vermektedir.   

Değerli Müminler! 

Her alanda olduğu gibi infak konusunda da en 

güzel örneğimiz Resûl-i Ekrem (s.a.s)’dir. O, 

ümmetini daima cömertliğe, kanaatkârlığa, 

paylaşmaya  ve yardımlaşmaya davet etmiştir. 

Zekat, sadaka, fitre ve fidyelerin yanında gönüllü 

yardımlarla zengin ve fakirler arasında iyilik 

köprüleri kurmuştur. Bir defasında kestiği koyundan 

geriye ne kaldığını Hz. Âişe validemize sormuş, 

“Sadece bir kürek kemiği kaldı Ya Resûlallah!”  

cevabını alınca, “Ey Âişe, desene bir kürek kemiği 

hariç tamamı bizim oldu.”4 buyurmuştur. 

Peygamberimiz bu veciz ifadesiyle verdiğimiz kadar 

kazandığımıza ve Allah yolunda harcamanın 

bereketine işaret etmiştir. Bir başka hadisinde ise 

müminleri şu sözlerle iyiliğe teşvik etmektedir: 

“Her kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını 

giderirse; Allah da onun bir ihtiyacını giderir. 

Her kim de bir Müslüman’ın bir sıkıntısını 

giderirse, Allah da onun kıyamet sıkıntılarından 

bir sıkıntısını giderir. Her kim dünyada bir 

Müslüman’ın ayıbını örterse Allah da kıyamet 

günü onun ayıbını örter.”5 



Aziz Müslümanlar! 

Allah ve Resûlüne gönülden bağlanan 

müminler, tarih boyunca infak bilincini kuşanmış, 

yardımlaşmayı hayatlarının merkezine almıştır. 

Sahip oldukları ilmi ve iktisadi birikimlerini 

başkalarıyla paylaşmıştır. Cömertlik ve fedakarlıkta 

hep ön safta olan ecdadımız, infakı kalıcı hale 

getirmiş, yaşadıkları her coğrafyada vakıf ve 

merhamet medeniyeti inşa etmiştir. Yeryüzünde 

hayrın ve hasenatın, iyiliğin ve güzelliğin hakim 

olması için çalışmak bizim köklerimizde vardır. Bu 

gün de aziz milletimiz aynı şuur ve gayeyle iyiliğin 

öncüsü, insanlığın umudu, huzurun ve güvenin 

teminatı olmaya devam etmektedir elhamdülillah!   

Muhterem Müminler! 

İnfak, sadece maddi yardımlardan ibaret 

değildir. Allah Resûlü (s.a.s), gönülden gelen, 

yüreklere dokunan, dertlere deva olan her güzel 

davranışı infak kapsamında değerlendirmiştir. 

Peygamberimize göre infak, kimi zaman namaz için 

atılan bir adım, kimi zaman da sevinci ve kederi, 

varlığı ve darlığı paylaşmaktır. Kimi zaman 

muhtaca, mazluma, muhacire el uzatmak, kimi 

zaman da yolunu şaşırana yol göstermek, insanlara 

eziyet veren bir şeyi yoldan kaldırmaktır. Bazen 

borçluya anlayışlı davranmak, bazen de eş ve 

çocuklara, ana baba ve kardeşlere, akraba ve 

komşulara güleryüzlü davranmak, tatlı söz 

söylemektir. Bazen hayvanlara iyilikle muamele 

etmek, bazen de yeryüzünün barış ve ıslahı için çaba 

sarf etmektir. 

Değerli Müslümanlar! 

Maalesef, tüketim ve bencilliğin öncelendiği, 

yardımlaşma ve paylaşmanın ötelendiği bir çağı 

yaşıyoruz. Sonu gelmez hırslar ve menfaat 

çatışmaları sebebiyle dünyamızı yakıp yıkan 

savaşlar yaşanıyor. Dünyanın bir ucunda insanlar bir 

lokma ekmeğe ve bir damla suya muhtaçken diğer 

ucunda tonlarca nimet bilinçsizce israf ediliyor.  

Halbuki insanoğluna düşen, Cenâb-ı Hakk’ın 

kendisinden beklediği adaletli ve merhametli hayatı 

inşa etmektir. Bu hayatın kodlarında, dine ve akl-ı 

selime aykırı şeyler yoktur. Hayır ve hasenat 

yapmaktan kaçınmak yani cimrilik ve bencillik 

yoktur. Bu güzide hayatta iyilik, yardımlaşma, 

paylaşma, cömertlik ve infak vardır.   

Kıymetli Müminler! 

Mağfiret gölgesinin üzerimize düştüğü 

Ramazan-ı şerif, infak, yardımlaşma ve paylaşma 

ayıdır. Allah rızası için karşılıksız vermenin 

mutluluğunu derinden hissetme, fakirlere, 

kimsesizlere, yetimlere ve darda kalanlara 

gönüllerimizi açma vaktidir. Zekâtlarımızı, fitre ve 

sadakalarımızı ihtiyaç sahipleriyle buluşturma 

anıdır.  

O halde, bu mübarek ayda bol bol infak 

etmeye gayret edelim. Mümine yakışır bir nezaket 

ve zarafetle, infak adabına ve ihsan ahlakına uygun 

olarak, incitmeden ve asla gösterişe kapılmadan 

yardımlarımızı yapalım. Cenâb-ı Mevlâ’nın “Allah 

yolunda her ne harcarsanız, Allah onun yerine 

başkasını verir.”6 müjdesiyle hayır ve 

hasenatımızın sevap ve mükafat olarak bize geri 

döneceğini aklımızdan çıkarmayalım. Unutmayalım 

ki infak etmenin hazzını ve huzurunu idrak 

edememiş, cimriliğe saplanmış, israf çıkmazında 

debelenen bir ferdin ne kendisine ne de içinde 

yaşadığı topluma faydalı olması, huzur ve güven 

telkin etmesi mümkün değildir.  

Hutbemi Yüce Rabbimizin şu uyarısıyla 

bitiriyorum: “Herhangi birinize ölüm gelip de ‘Ey 

Rabbim! Beni yakın bir zamana kadar 

geciktirsen de infakta bulunup iyilerden olsam!’ 

demeden önce, size rızık olarak verdiğimiz 

şeylerden Allah yolunda infak edin.”7 

                                                           
1 Zuhruf, 43/32. 
2 Bakara, 2/274. 
3 Bakara, 2/195. 
4 Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 33. 
5 Müslim, Birr, 58; Tirmizî, Hudûd, 3. 
6 Sebe, 34/39. 
7 Münâfikûn, 63/10. 
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Tarih: 15.05.2020 
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َّٓا ْلن اه   اِن   ْدِر   ل ْيل ةِ  ۪في ا ْنز  َّٓا. اْلق  م  ا ا ْدٰريك   و  ْدِر   ل ْيل ة   م   ل ْيل ة  . اْلق 
ْير   اْلق ْدرِ  ْهر    ا ْلِف  ِمنْ  خ  ل    .ش  ز   َِّٓئك ة   ت ن  ٰل وح   اْلم  الر   ا و   بِِاْذنِ  ۪فيه 
بِ ِهْم   ٌ۠ۛ . ا ْمر ٍۙۛ  ك ل ِ  ِمنْ  ر  م  َل  ى ِهي   س  ت ٰ ْطل عِ  ح  ْجرِ  م   .اْلف 
ق ال   ول   و  س  ِ ر  ل  ي ّلل   ل ْيهِ  اّلل     ص  ل  م   ع  س   :و 

نْ  انًا اْلق ْدرِ  ل ْيل ة   ق ام   م  ابًا إِيم  اْحِتس  ِفر   و  ا ل ه   غ  م   م  ْنِبهِ  ِمنْ  ت ق د    .ذ 
KUR’AN’LA YAŞAMAK        

Muhterem Müslümanlar! 
Okuduğum ayet-i kerimelerde Yüce Rabbimiz 

şöyle buyuruyor: “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 gece, Rablerinin 

izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan 

yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur.”1  

Okuduğum hadis-i şerifte Sevgili 

Peygamberimiz (s.a.s) bizleri şöyle müjdeliyor: 

“Kim inanarak ve sevabını Allah’tan umarak 

Kadir gecesini ihyâ ederse geçmiş günahları 

bağışlanır.”2 

Aziz Müminler!  

Önümüzdeki Salı gününü Çarşamba’ya 

bağlayan gece Kadir gecesini idrak edeceğiz 

inşallah. Kadir gecesi, Rabbimizin, kullarına af ve 

mağfiretinin, esenlik ve merhametinin tecelli ettiği, 

ilahî lütuf ve ihsanlarla dolu bir gecedir. İnsanlar 

için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı 

birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak 

Kur’an’ın indirildiği gecedir. İnsanoğlunun 

Kur’an’ın aydınlığıyla tanıştığı, eşsiz bir ufka 

eriştiği müstesna bir gecedir.  

Kıymetli Müslümanlar!  

Bu gece kıymetini Kur’an-ı Kerim’den alır. 

Zira Kur’an, insanlığa öğüt, kalplere şifadır. 

Müminler için rahmet kaynağıdır. İnananların 

yolunu aydınlatan bir nurdur. Sözlerin en güzeli, 

Yüce Rabbimizin biz kullarına en büyük ikramıdır. 

Okumak, anlamak ve yaşamak için gönderilen bir 

hayat kitabıdır.  Zorlukları aşmada, doğru kararlar 

vermede, sonu huzur ve başarıyla biten sağlam 

adımlar atmada insana yardımcı olan eşsiz bir 

rehberdir. Küçük büyük, kadın erkek, herkes için 

umut ve bereket kaynağıdır. Kur’an, insanlığın 

muhtaç olduğu itikadi ve ameli en mükemmel 

hükümleri içerir. Nitekim Yüce Rabbimiz “Bu 

Kur’an, bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. 

Ona uyun ve günahtan korunun ki size rahmet 

edilsin.”3 buyurmaktadır. 

O halde, geliniz! Bizleri Kur’an’ın nazil 

olduğu Kadir gecesine eriştiren Rabbimize 

şükrümüzün nişânesi, Sevgili Peygamberimize 

itaatimizin alameti, hayatımızda yeni bir başlangıcın 

arefesi olması için onun bazı ayetlerini birlikte 

tefekkür edelim.  

Değerli Müminler! 
Vahyin ilk mesajı, “oku” emriyle başlar söze. 

أْ  ب ِك   بِاْسمِ  اِْقر  ل ق    ال  ۪ذي ر   خ 

“Yaratan rabbinin adıyla oku!”4 ayeti 

bilginin değerini hatırlatır bize. Vahyi anlamayı, 

Allah’ı tanımayı, varlık âlemini okumayı, ders ve 

ibret almayı emreder. Allah’ın adıyla ve yalnızca 

O’nun rızasını elde etmek, insanlığa faydalı olmak 

için ilim elde etmeyi öğütler.  

Kur’an, yaratan Rabbimizi tanıtır bize. Doğru 

bir Allah tasavvuru yerleştirir zihnimize. 

و   ق ْل  د    اّلل ٰ   ه  د    ا ّلل ٰ   . ا ح  م  ل مْ  ي لِدْ  ل مْ . الص   ل مْ . ي ول دٍْۙ  و  واً  ل ه   ي ك نْ  و  د   ك ف    .ا ح 

“De ki O Allah’tır, bir tektir. Allah 

Samed’dir. Doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir 

şey O’na denk ve benzer değildir.”5 

Bu surede, İslam’ın esası olan tevhid özetlenir. 

Allah’ın birliği, tekliği, eşsizliği anlatılır.  Her şey 

O’na muhtaçken O’nun hiçbir şeye ihtiyaç 

duymadığı bildirilir. Rabbimizin her şeyin maliki ve 

mukadderatının hâkimi olduğu ilan edilir.  

Aziz Müslümanlar! 
Yüce Allah, insanlığa doğru yolu göstermek 

üzere nice peygamber ve kitap göndermiştir. Ne var 

ki insanoğlu tarihin çeşitli dönemlerinde akl-ı 

selimden uzaklaşmış, vahyin aydınlığında yürümek 

yerine ihtiraslarının esiri olmuştur. Rabbimiz, 

Peygamberlerin sonuncusu Muhammed Mustafa 

(s.a.s) ve son kitap Kur’an-ı Kerim ile dinini kemale 

erdirmiş, kullarına nimetini tamamlamış ve din 

olarak İslam’ı seçmiştir.6 Şu halde 

ين   اِن    ِ  ِعْند   الد ۪ ٌ۠  اّلل ٰ م   اْْلِْسَل 

“Şüphesiz Allah katında din İslam’dır.”7  
Allah’ın hoşnutluğunu elde etmenin ve cennete varis 

olmanın yegâne yolu İslam’ın hükümlerine 

bütünüyle inanmak ve onları hayata aktarmaktır. 

Muhterem Müminler!  
Hidayet rehberimiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle 

buyurulur: 

ن ْفس   ا و  م  اٍۙۖ  و  يه  و ٰ ا .س  ه  م  ا ف ا ْله  ه  ور  اٍۙۖ  ف ج  ت ْقٰويه  نْ  ا ْفل ح   ق دْ .  و  اٍۙۖ  م  يه  ك ٰ ق دْ  .ز   و 
اب   نْ  خ  ا   م  يه    .د س ٰ



“Nefse ve ona birtakım kabiliyetler verip de 

iyilik ve kötülüklerini ilham edene yemin ederim 

ki, nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa 

ermiş, onu kötülüklere gömen de ziyan 

etmiştir.”8 

Bu ayet-i kerimeler bize bildirmektedir ki 

Allah Teâlâ, insanın fıtratına doğruyu ve yanlışı, 

iyiliği ve kötülüğü, günahı ve sevabı bilme,  birini 

diğerine tercih etme gücü ve özgürlüğü bahşetmiştir. 

Bu özgürlüğün, fücurdan değil takvadan, günahtan 

değil sevaptan, isyandan değil ibadetten yana 

kullanılmasını istemiştir. Ancak o zaman insan 

Rabbinin hoşnutluğunu kazanacak ve ebedi 

kurtuluşa erecektir.  

Kıymetli Müminler! 
Kul olmak Allah’a saygılı olmayı, O’na asi 

olmamayı, nimetlerine nankörlük etmemeyi, hiçbir 

zaman O’nu unutmamayı gerektirir. Nitekim bu 

hakikat Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde ifade edilir: 

َّٓا ا ي  ن وا ال  ۪ذين   ا ي  ه  ق    اّلل ٰ   ات  ق وا ٰام  اتِه۪  ح  ْل   ت ق  وت ن    و  ا ْنت مْ  اِْل    ت م  ون   و  ْسِلم   م 

“Ey iman edenler! Allah’a karşı gereği gibi 

saygılı olun ve ancak Müslüman olarak can 

verin.”9 O halde mümin bu bilinçle daima Rabbine 

itaat etmeli, verdiği nimetlere şükretmeli ve O’nu 

bir an olsun hatırından çıkarmamalıdır. Hayatı 

boyunca aynı hassasiyetle imanını muhafaza 

etmelidir. 

Değerli Müslümanlar! 

Kul olmak 

ن وا او  ت ع  ل ى و  الت  ْقٰوى اْلِبر ِ  ع  ْل   و  ن وا و  او  ل ى ت ع  اِنۖ  اْْلِْثمِ  ع  ْدو  اْلع   و 

“İyilik ve takvâ hususunda yardımlaşın, 

günah ve haksızlık yolunda yardımlaşmayın.”10 

ayetini rehber edinmeyi gerektirir. Onun içindir ki 

mümin kul, daima Allah’ın rızasını gözetmeli ve 

insanlığın hayrı için çaba göstermelidir. Kulluk ve 

takvada, iyilik ve ihsanda yardımlaşmalı,  günah ve 

inkâra,  zulüm ve düşmanlığa sebep olabilecek söz 

ve davranışlardan kaçınmalıdır.  

Kul olmak söz ve davranışında, niyet ve 

inancında, Allah’a saygı ve bağlılığında dürüst 

olanlarla beraber olmaktır, onları kendisine örnek 

almaktır. 

َّٓا ا ي  ن وا ال  ۪ذين   ا ي  ه  ك ون وا اّلل ٰ   ات  ق وا ٰام  ع   و  اِد۪قين   م   الص  

“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten 

sakının ve doğrularla beraber olun.”11  ayetine 

kulak vermektir. 

Muhterem Müminler! 

Yüce kitabımızda insanın, yaratılış gayesine 

uygun olarak dünya hayatında birçok imtihandan 

geçeceği anlatılır. 

ِسب   َّٓوا ا نْ   الن  اس   ا ح  ك  َّٓوا ا نْ   ي ْتر  ن  ا  ي ق ول  مْ   ٰام  ه  ن ون   ْل    و   ي ْفت 

“İnsanlar, denenip sınanmadan, sadece 

‘İman ettik’ demekle bırakılacaklarını mı 

sanıyorlar?12 Unutulmamalıdır ki niceleri başarır, 

niceleri ise kaybeder bu imtihanları. Bize düşen 

görev, amaçsız yaratılmadığımızı, başıboş 

bırakılmadığımızı unutmamaktır. İbadetimizle, salih 

amelimizle ve güzel ahlakımızla iman kalemizi 

güçlü kılmaktır. Rabbimizin şu müjdesine gönülden 

iman etmektir: 

ن وا ال  ۪ذين   اِن    ِمل وا ٰام  ع  اِت  و  الِح  نْ  ا ْجر   ن ۪ضيع   ْل   اِن  ا الص   ن   م  ًَل   ا ْحس  م   ع 

“İman edip dünya ve âhiret için yararlı işler 

yapanlar bilmelidirler ki, biz güzel iş yapanların 

ecrini asla zâyi etmeyiz.”13 Zira Cenab-ı Hak, 

mülkün yegâne sahibidir. İyilik de kötülük de O’nun 

katında malumdur. Rızası doğrultusunda çalışanı, 

gönülleri yapanı, garipleri sevindireni, imanının 

gereği ile hayatını imar edeni asla ihmal etmez. 

Samimiyetle yapılan hiçbir iyiliği, hiçbir emeği 

karşılıksız bırakmaz. 

Aziz Müslümanlar! 

Yüce Rabbimizin bin aydan daha hayırlı 

olduğunu müjdelediği Kadir gecesine yaklaşıyoruz. 

Bu mübarek gecenin kadr ü kıymetini bilip 

bereketinden istifade edelim.  Kur’an-ı Kerim’in 

kalplere huzur veren tilâvetini bir nimet olarak 

görelim. Ruhumuzun açlığını doyurmak için Kur’an 

sofrasına yönelelim. Ayetlerini tefekkür ederek nice 

dersler çıkaralım, hikmet kapılarını aralayalım. İlahi 

hakikatleri bize duyurmasına fırsat tanıyalım. 

Umutsuzluğumuza onunla umut aşılayalım. Manevi 

sıkıntılarımıza onunla şifa bulalım.  Ahlakımızı 

onunla güzelleştirelim. Hayatımızı Yüce 

Mevlamızın vahyi ile yönlendirelim. Hesabını 

verebileceğimiz bir hayatı yaşayabilmek için 

Kur’an’la yaşayalım. Onu hayatımızın rehberi 

yapalım.    

Bu vesileyle Kadir gecemizin aziz milletimize, 

İslam âlemine ve bütün insanlığa hayırlar 

getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Cenâb-ı 

Hak, her birimizi sağlık, huzur ve afiyet içerisinde 

bayrama kavuştursun. Ülkemize ve dünyaya 

musallat olan salgın hastalıktan bir an önce 

kurtulmayı bizlere lütfetsin. 
                                                           
1  Kadir, 97/1-5. 
2  Buhârî, Fadlu Leyleti'l-Kadr, 3. 
3  Enâm,6/155. 
4  Alak,96/1. 
5   İhlas, 112/1-4. 
6  Mâide, 5/3. 
7  Âl-i İmrân, 3/19. 
8  Şems, 91/7-10. 
9   Âl-i İmrân, 3/102. 
10 Mâide,5/2. 
11 Tevbe, 9/119. 
12 Ankebût,29/2. 
13  Kehf,18/30. 
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 .ينُْاْلَيقْ ْيَأْتَِيَكْْىَحت ْ َْرب ََكَْْواْعبُدْْ

َِْقاَلَْرُسوُلْوَْ َُْصل َيْْالل     َعلَْيِهَْوَسل ََم: الل  

َْْوِإن َْ َ ِِْْإلَىْاألْعَماِلْْأََحب  َ َْْوِإنَْْْدامََْْماْالل  َ ْ.َقل 
BİR ÖMRÜ RAMAZAN GİBİ YAŞAMAK 

Muhterem Müslümanlar! 

Yüce Rabbimizin, müminlere lütfu olan 

Ramazan; bereketiyle, esenliğiyle, rahmetiyle bir ay 

boyunca bizi kuşattı. İlâhi tedrisatıyla eğitti. Edâ edilen 

ibadetlerle, kulluğun zirvesine eriştirdi. Ötelerden 

haber verdiği muştularla, gönüllerimizde ümidi 

yeşertti. Şimdi ise getirdiği müjdelerle bizi sevindiren 

rahmet ayına veda etmenin hüznü içerisindeyiz.  

Ramazan-ı şerif’in bu son günlerinde her 

birimizin niyazı, bağışlanmış bir kul olarak Rabbimizin 

rızasına nail olmaktır. Bu ayda kazandığımız tüm güzel 

hasletleri bir ömür muhafaza ederek, istikamet üzere 

hayatımızı idâme ettirmektir. Zira Allah’a kulluk 

vazifemiz, “Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine 

ibadet et.”1 ayetinde buyurulduğu üzere son 

nefesimize kadar bir ömrü Ramazan gibi yaşamaktır. 

Aziz Müminler! 

Kur’ân ayı Ramazan’da, hayat rehberimiz 

Kitâbullâh’ı okumaya ve anlamaya her zamankinden 

daha fazla gayret gösterdik. Hak ve bâtılın ayrımını 

daha çok idrâk ettik. Gönül ve zihin dünyamızı 

Kur’ân’ın nuruyla aydınlattık. Onun uyarılarıyla dünya 

ve ahiret sorumluklarımızı yeniden hatırladık. 

Kelâmullâh’ın sadrâ şifa, gönüllere rahmet olduğunu 

en derinden hissettik. Kurân ahlâkını kuşanmanın ne 

yüce bir mertebe olduğunu anladık.  

O halde geliniz! Kur’ân’ın bize öğrettiği 

değerleri bir ömür yaşayalım, yaşatalım. Ramazan’dan 

sonra da Yüce Kitabımızla irtibatımızı koparmayalım. 

Her gün bir miktar okuyalım. Öğütlerine kulak 

verelim. Hayatımızı onun ilkeleri doğrultusunda inşa 

edelim.  

Kıymetli Müslümanlar! 

Bir ay boyunca tuttuğumuz oruçla irade eğitimi 

ve sabır imtihanından geçtik. Orucumuzu nefsimizin 

heva ve heveslerine kalkan eyledik. Her türlü kötülüğe 

karşı Sevgili Peygamberimizin tavsiyesiyle “Ben 

oruçluyum”2 dedik. Kendimizi tutarak elimize, 

dilimize, kalbimize hâkim olduk. Oruç tutmanın 

rikkatiyle sevgiyi, şefkâti, merhameti kuşandık. 

Rabbimizin bize bahşettiği sayısız nimetlere karşı 

şükrümüzü artırdık.  

Öyleyse geliniz! Orucun eğittiği iradelerimizin 

değerini bilelim. Nefsimizin arzu ve isteklerine karşı 

kendimizi tutalım. Dilimizi yalan, iftira gıybet, 

koğuculuk gibi çirkin sözlerden uzak kılalım. 

Kalbimizi her türlü kin, haset, nefret, bencillik, öfke 

gibi kötü duygulardan arındıralım. Ailemize, 

çevremize ve tüm mahlûkâta şiddetle değil, 

merhametle yaklaşalım. Zihnimizi hakikat, gönlümüzü 

muhabbet üzere tutalım. 

Değerli Müminler! 

Ramazan’da can u gönülden edâ ettiğimiz 

ibadetlerle Cenâb-ı Hakk’a olan kurbiyyetimizi 

artırmaya çalıştık. Bu ibadetlerden birisi de “Secde et 

ve Rabbine yaklaş.”3 ayetinde buyurulduğu üzere 

namazdır. Bu sene camilerimizde terâvih namazlarını 

birlikte edâ edememenin üzüntüsü içerisindeydik. 

Fakat evlerimizde aile fertlerimizle cemaat oluşturarak 

hanelerimizi mescide çevirmenin sevincini ve 

coşkusunu yaşadık. Ailece kıldığımız namazlarla 

çocuklarımızda namaz bilinci oluşturduk. Namazın, 

Rabbimizle buluşma anı olduğunu kalben hissettik.  

Şimdi geliniz! Yüce Rabbimizin “Ailene namazı 

emret; kendin de ona sabırla devam et.4 emri gereği 

aile fertlerimizle birlikte “dinimizin direği” olan 

namazlarımızı kılmaya özen gösterelim. Gözümüzün 

nuru, gönlümüzün süruru olan namazı, günlük 

telaşlarımız arasına sıkıştırmayalım. Aksine tüm bu 

hengâmeden kaçmak için ona sığınalım. Namazı, zikir 

ve şükür vesilesi kılalım. 

 

 



Aziz Müslümanlar! 

Hayır hasenatı çoğaltma mevsimi olan rahmet 

ayında, Allah’ın bize ihsan ettiği maddî mânevî 

nimetlerden, ihtiyacı olan kardeşlerimize ikrâm ettik. 

İnfakla iyilikleri çoğalttık, kalplerimizi birleştirdik. 

İnfakın verdikçe bereketlenen bir iyilik damarı 

olduğunu gördük. Daha çok biriktirme ve tüketme 

hırsımıza, infakla dur dedik. Allah Resûlü (s.a.s)’in, 

“Her iyilik bir sadakadır.”5 hadis-i şerifini ilke 

edinerek, nice iyilikler biriktirdik.  

Geliniz! Malımızı, ilmimizi, sevgimizi, 

şefkatimizi, tecrübemizi, emeğimizi kardeşlerimizle 

paylaşmayı sürdürelim. Tüm hayatımızı, infak 

bilinciyle yaşayalım. Mümin kardeşimizin derdiyle 

dertlenip, hayır duasını alalım. Sadakalarımızla 

kazalardan, belalardan, hastalıklardan korunalım. İnfak 

anlayışıyla güzîde vatanımızın dört bucağından, yedi 

kıtaya uzanan gönül köprüleri kuralım. Şu fânî 

dünyada yaptığımız iyiliklerle kubbede hoş bir sadâ 

bırakalım.  

Muhterem Müminler! 

Mağfiret ayında merhametlilerin en merhametlisi 

olan Yüce Allah’a iltica ettik. İşlediğimiz günahlardan 

pişman olup, Gaffâr olan Rabbimizden af diledik. 

Settâr ismiyle ayıplarımızı, kusurlarımızı örtmesini 

niyaz ettik. Rahmân’ın katında affa mazhar olmanın, 

O’nun kullarını affetmekten geçtiğini öğrendik. Dargın 

olduğumuz mümin kardeşimizi bağışlayarak, 

affetmenin şerefine nail olduk. 

O halde, Resûl-i Ekrem (s.a.s)’in, “Bir daha 

dönmemek üzere günahı terk etmek”6 olarak 

nitelendirdiği nasuh tevbemizi bozmayalım. Tevbeyle 

yeni açtığımız tertemiz sayfamızı salih amellerle 

süsleyelim. Cenab-ı Hakk’ın kıyamet gününde 

kusurlarımızı örtmesini istiyorsak öncelikle biz 

birbirimizin kusurlarını örtelim. Mümin kardeşlerimizi 

en güzel üslupla ve özel olarak uyarıp günahlarını asla 

ortaya dökmeyelim. Hataları affederek, aramızdaki 

gönül mesafelerini kaldıralım. 

 

 

 

Değerli Müslümanlar! 

Ramazan ayında manevî duygularımız 

yoğunlaştı. İbadetlerimiz, hayır hasenatımız arttı, 

hamdolsun! Ancak kulluk vazifemiz sadece bu 

mübarek ayla sınırlı değildir. Zira Peygamber 

Efendimiz (s.a.s), “Allah’a en sevimli gelen amel, az 

da olsa devamlı olanıdır.”7 buyurmaktadır.  

Kulluk sorumluluğumuzun bir ömür devam 

ettiğini unutmayalım. Takva bilinciyle her an 

kendimizi Allah’ın huzurunda hissederek 

davranışlarımıza yön verelim. O’nun emir ve 

yasaklarına riayet ederek dünyada mutluluğa, ahirette 

kurtuluşa erelim. “Ey iman edenler! Allah için takva 

sahibi olun. Herkes yarın için ne hazırladığına 

baksın!”8 ayetine kulak verip, ebedi hayatımız için 

bugünden hazırlık yapalım. 

Kıymetli Müminler! 

Onbir ayın sultanı Ramazan’da edâ ettiğimiz 

ibadetlerle, Cenâb-ı Hakk’a yakınlığımızı artırdık. Bu 

yakınlığı kaybetmeyelim. Rahmet ayında tattığımız 

kulluk lezzetini, gönül huzurunu, bir ömre yayalım. 

İşte o zaman dünya hayatımız Ramazan, ahiretimiz de 

bayram olacaktır.  

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

duasıyla bitiriyorum: “Allah’ım! Her işimin 

koruyucusu olan dinim ile beni ıslah eyle, kurtuluşa 

erdir. İçinde yaşadığım, geçimimi sağladığım 

dünyamı benim için ıslah eyle, hayırlı kıl. Gidip 

ebedî yaşayacağım ahiret hayatımı benim için 

hayırlı eyle. Hayatımda her türlü hayrı ziyadesiyle 

ihsan eyle. Ömrümü de her türlü şerlerden 

muhafaza eyle.”9 

                                                           
1 Hicr, 15/99. 
2 Buhârî, Savm, 2. 
3 Alak, 96/15. 
4 Tâhâ, 20/132. 
5 Buhârî, Edeb, 33. 
6 İbn Hanbel, I, 446. 
7 Buhârî, Libâs, 43. 
8 Haşr, 59/18. 
9 Müslim, Dua, 71. 
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Tarih: 29.05.2020 

﷽ 

ي اَْذَهَب َعٰنَا اْلَحَزَنَۜ اّٰنَ َرٰبَـَنا  ّ الَٰـذ ۪ٓ َوقَالُوا اْلَحْمُد لِّلٰه

 .لََغُفوٌر َشُكورٌٌۙ 

ّ قَاَل َرُسوُل وَ  ُ َصٰلَي  الِٰله  َعلَْيّه َوَسٰلََم: الِٰله

  . اَلٰلَُهٰمَ أَّعٰنّى َعلَى ّذْكّرَك َوُشْكّرَك َوُحْسّن ّعَباَدتَّك 

HAMDOLSUN RABBİMİZE 

Muhterem Müslümanlar! 

Cumanız mübarek olsun. Bu icabet 

vaktinde, gönlünüz, hâneniz, ömrünüz ve rızkınız 

cumanın bereketiyle dolsun. Üzerine güneşin 

doğduğu en hayırlı günde, bizleri saf saf 

huzuruna kabul eden, cemaat olma coşkusunu 

yeniden yaşatan Rabbimize sonsuz hamd ü 

senalar olsun. “Hamd, bizden hüznü gideren 

Allah’a mahsustur. Şüphesiz Rabbimiz çok 

bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir.”1 

Ümmetine temizliği ve tezkiyeyi, maddi ve 

manevi her türlü kirden ve kirli işten uzak 

durmayı öğreten Habîb-i Kibriyâ Muhammed 

Mustafa Efendimize salât ve selâm olsun.   

Aziz Müminler! 

Cuma günü müminlerin bayramıdır ve bu 

bayram Asr-ı Saadetten bugüne en güzel hâliyle 

camilerde, cemaatle kutlanır. Yeryüzünde 

Allah’ın mescitlerindeki huzur ve güveni başka 

hangi mekân sağlayabilir? Tevhidle çarpan 

yürekler vahdetle secdeye varırken, bu 

kardeşliğin sevinci başka nerede yaşanabilir? 

Umut ve inanç, teselli ve teslimiyet, muhabbet ve 

samimiyet başka hangi ortamda böylesine 

güçlenebilir? Camiden ilim ve hikmet alınır; edeb 

ve ihsan yayılır. Ezan-ı şerifler yediden yetmişe 

müminleri birlik ve beraberliğe çağırır. Şükürler 

olsun bu çağrıya uyduk. Özlemle, hasretle 

bugünü bekliyorduk. Şimdi vuslat zamanı. 

Hislerimizi anlatmaya kelimeler kâfi değil! 

Vakit, Rabbimize kulluğumuzu, şükrümüzü, 

duamızı ve niyazımızı arz etme vaktidir. 

Kardeşlerim! 

Aziz İstanbul’un kapıları 29 Mayıs 1453 

günü muazzam bir fetihle İslam’a ve şanlı 

medeniyetimize açılmıştı. Ecdadımızı rahmetle 

ve minnetle anıyoruz. Salgın hastalık sebebiyle 

bir süredir kapalı olan camilerimizin kapıları da 

yine bugün aziz milletimize ve değerli 

cemaatimize açılıyor. Fethin coşkusu ile 

camilerimize kavuşmanın sevincini bir arada 

yaşıyoruz. Bu büyük nimetin kıymetini bilelim. 

Sorumluluğumuzu unutmayalım. Tedbirlere 

hassasiyetle uyalım. 

Şimdi inşallah Cuma namazının farzını 

kılacağız. Ardından birbirimizle musafaha 

etmeden, fizikî mesafeye dikkat ederek ve 

görevlilerimizin yönlendirmelerine uyarak 

buradan ayrılacağız. Cuma namazının sünnetini 

evlerimizde kılacağız. Cenâb-ı Hak 

ibadetlerimizi kabul buyursun. Bizleri bu salgın 

hastalıktan en kısa zamanda kurtarsın. Hutbemi 

Peygamber Efendimizin şu duasıyla bitiriyorum: 

“Allah’ım! Seni zikretmek, sana şükretmek ve 

sana güzelce ibadet etmek için bana yardım 

eyle!”2 

                                                           
1 Fâtır, 35/34. 
2  Ebû Dâvûd, Vitr, 26; Nesâî, Sehiv, 60. 
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TARİH : 05.06.2020 

﷽ 

ِخَرةَْ  اََرادَْ  َوَمنْ  ٰ َيَهْا  لََها  َوَسٰعى  اْل  ِمنْ   َوُهوَْ َسع  ِٰٓئَكْ  ُمؤ    َفاُوٰ۬ل

ُيُهمْ   َكانَْ ُكوراْ   َسع   . َمش 

ِْ  َرُسولُْ  َوقَالَْ ُْ  َصّلَْي  الّلٰ هِْ  الّلٰ  َوَسّلََمْ: َعلَي 

ُسْ َكّيِ َسهُْ  َدانَْ  َمنْ   اَل  دَْ  لَِما  َوَعِملَْ  نَف  ِتْ  بَع  َمو  َعاِجزُْوَْ  ال    ال 

َبعَْ َمنْ  َسهُْ  أَت  ِْ  َعلَى  َوتََمّنَى  َهَواَها  نَف   .الّلَ

AHİRETE İNANAN MÜMİN 

Muhterem Müslümanlar! 

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce 

Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Kim mümin 

olarak ahireti ister ve ona ulaşmak için 

gereği gibi çalışırsa, işte bunların 

çalışmalarının karşılığı verilir.”1 

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili 

Peygamberimiz (s.a.s) bize şu nasihatte 

bulunuyor: “Akıllı kişi, kendisini hesaba 

çeken ve ölümden sonrası için çalışandır. 

Aciz kişi ise arzularına uyup bir de 

Allah’tan bağışlanma umandır.”2 

Aziz Müminler! 

İslam’ın temel esaslarından biri ahirete 

imandır. Kıyamet gününe, öldükten sonra 

dirilmeye, hesaba ve sonsuz bir hayatın 

varlığına inanmaktır. 

Ahirete iman, insanın niyetlerini, 

sözlerini, davranışlarını kısacası her anını ve 

her adımını etkileyen eşsiz bir güçtür. 

Müminin hayatı, ailesiyle, komşularıyla, iş 

arkadaşlarıyla, canlı ve cansız bütün 

çevresiyle ilişkileri, ahiret bilinciyle şekillenir. 

Ahirete imanı yürekten benimseyen 

mümin, her işinde Rabbinin koyduğu sınırları 

ve O’nun rızasını gözetir. İmanının gereği 

olarak salih ameller işler ve güzel ahlakla 

kemale erer. Kendisini daima hesaba çeker. 

Kötü sözlerden ve çirkin işlerden uzak durur. 

Mümin, kâinata ibret nazarıyla bakar. 

Hayatı ve ölümü, sağlığı ve hastalığı, bolluğu 

ve darlığı, sevinci ve hüznü imtihan 

dünyasının bir parçası olarak görür. Yaşadığı 

her tecrübe, karşılaştığı her hadise, onun için 

iyilik ve mükâfat vesilesidir. Peygamberimizin 

ifadesiyle, nimetlere şükreder; bu onun için 

hayır olur. Sıkıntılara sabreder; bu da onun 

için hayır olur.3 

Kıymetli Müslümanlar! 

Kulluk yolculuğumuzun sonsuzluk 

durağı ahirettir. Ahiret, bizim asıl yurdumuz 

ve ebedi meskenimizdir. Dünya’da 

ektiklerimizi biçeceğimiz, büyük veya küçük, 

iyi ya da kötü her şeyin hesabını muhakkak 

vereceğimiz yerdir.  Öyleyse ahiret gününe 

kavuşacağımızın bilincinde bir hayat sürelim. 

O büyük gün için hazırlık yapmayı ihmal 

etmeyelim.  

Hutbemi Rabbimizin şu ayetleriyle 

bitiriyorum: “Kim zerre ağırlığınca bir 

hayır işlerse onun mükâfatını görecektir. 

Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse 

onun cezasını görecektir.”4 

 
1 İsrâ, 17/19. 
2 Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 25. 
3 Müslim, Zühd, 64. 
4 Zilzâl, 99/7,8. 
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 ﷽ 

ُ ثُّمَ اْسَتَقاُموا   إِّنَ اّلَ۪ذيَن َقالُوا َرّبَُنا اهلّلٰ
 َفاَل َخْوٌف َعلَْيِهْم َواَل ُهْم يَْحَزنُوَن .

ُ َعلَْيِه َوَسّلََم: ِ َصّلَي اهلّلٰ   َوقَاَل َرُسوُل اهلّلٰ

ِ ثُّمَ اْسَتِقْم    . ُقْل آَمْنُت ِباهلّلٰ
MÜSTAKİM OL, 

EMİN OL HER TASADAN! 

Muhterem Müslümanlar! 

Bir sahabi, Peygamber Efendimizin 

yanına gelerek ona şöyle dedi: “Ey Allah’ın 

Resûlü, bana İslâm ile ilgili öyle bir nasihat 

ver ki, bu konuda başka kimseye soru sorma 

ihtiyacım kalmasın.” Bunun üzerine Sevgili 

Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyurdu: 

“Allah’a inandım de, sonra da dosdoğru 

ol”1 

Aziz Müminler!  

İnsanın yaratılış gayesi kulluktur, en 

önemli vazifesi ise Allah’ın varlığına ve 

birliğine inanmak sonra da bu imanın gereği 

olarak dosdoğru yaşamaktır. Zira iman 

gönüllere işleyince, duygulara, düşüncelere ve 

davranışlara yansır. Kişiyi hak ve hakikate, 

dürüstlük ve istikamete yöneltir.  İşte o zaman 

mümin, huzurlu ve onurlu bir hayat yaşar. Her 

iki dünyada da sıkıntı ve kederden emin olur. 

Takvaya ve ilâhî ikrama kavuşur. 

 

Kıymetli Müslümanlar! 

İstikamet; imanda sebat etmek ve ahdine 

vefa göstermektir. Cenâb-ı Hakka itaat, 

Resûlüllah’a ittiba etmektir. Özü, sözü bir 

olmak, olduğu gibi görünmek ve göründüğü 

gibi olmaktır.  

İstikamet; küfürden ve şirkten arınmak, 

günahtan ve isyandan kaçınmaktır. Fitne ve 

fesattan uzak durmak, nefsin aşırı istekleri ve 

şeytanın vesvesesi ile mücadele etmektir. 

Değerli Müminler! 

İstikamet sahibi bir mümin, doğruluktan 

ödün vermez. Sözünü eğip bükmez, asla yalan 

söylemez. Adaleti gözetir, haksızlığa 

meyletmez. İyi niyetli ve samimidir, riyakârlık 

göstermez. İşini sağlam ve güzel yapar; hileye 

tevessül etmez. Yaratan’a olan sevgi ve 

saygısıyla, yaratılana merhamet gösterir, hiçbir 

canı incitmez. Hâsılı sırât-ı müstakim üzere 

yaşar. Allah’ın rızasını kazanmayı her türlü 

kazançtan aziz bilir. Rabbinin gizli ya da 

aşikâr her şeyi görüp işittiğinin ve kullarını 

hesaba çekeceğinin bilincinde bir hayat sürer. 

Hutbemi Yüce Rabbimizin şu müjdesiyle 

bitiriyorum: “Rabbimiz Allah’tır deyip 

sonrada dosdoğru olanlara ne bir korku 

vardır ne de onlar üzüntü çekeceklerdir.” 2 

                                                 
1 İbn Hanbel, III, 413. 
2 Ahkâf, 46/13. 
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HALİS NİYET VE SAMİMİYET  

Muhterem Müslümanlar! 

Yüce dinimiz İslam’da imanın, ibadetin, 

güzel davranışların kabulü halis niyet ve 

samimiyete bağlıdır. Niyet her işin başı, 

kulluğun sırrıdır. Cenab-ı Hakkın rızasını 

kazanma arzusudur. Samimiyet ise inancın ve 

amelin yalnızca Allah’a has kılınmasıdır. 

İnsanın içiyle dışının, kalbiyle halinin bir 

olmasıdır.          

Aziz Müminler! 

Niyet ve amel, birbirini tamamlayan ruh 

ve beden gibidir. Namazı fiziksel hareketten, 

orucu aç ve susuz kalmaktan, hac ve umreyi 

seyahatten ayıran niyettir.  

Mümin imanında samimidir. “Biz bu 

kitabı sana gerçeğin bilgisi olarak indirdik. 

Öyleyse samimi bir inanç ve bağlılık 

göstererek sadece Allah’a kulluk et.”1 ilahi 

emrine canıgönülden uyar. Yalnızca Allah’a 

kulluk eder ve sadece O’ndan yardım ister. 

Rabbinin kendisini gördüğü ve hep yanında 

olduğu bilinciyle yaşar.  

Mümin ibadetlerinde samimidir. Diliyle, 

bedeniyle ve gönlüyle Rabbinin nimetlerine 

şükreder. O’nun büyüklüğü karşısında kendi 

acizliğini itiraf eder. “De ki, şüphesiz benim 

namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, 

âlemlerin Rabbi olan Allah içindir.”2 ayet-i 

celilesine son nefesine kadar sadık kalır.  

Mümin çevresine karşı samimidir. Ailesiyle, 

akrabasıyla, komşularıyla iyi ilişkiler kurar. Güler 

yüzlü, doğru sözlü, alçak gönüllüdür. Vefalı ve 

yardımseverdir. Güveni ve dürüstlüğü 

yaygınlaştırır. Kötülüğe engel olur. Vahdetin 

yanında, fitnenin karşısında durur. Hâsılı mümin,  

hayatının her safhasında hüsn-i niyet ve samimiyet 

üzere yaşar. 

Değerli Müminler! 

Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadisinde 

şöyle buyurur: “Allah, ancak samimiyetle ve 

sadece kendi rızası gözetilerek yapılan ameli 

kabul eder.”3  

Evet! Ameller, niyetlere göre kıymet kazanır. 

Herkes yaptığının karşılığını niyetine göre alır.4 

Samimiyetsiz işlerin Allah katında hiçbir değeri 

yoktur. Unutmayalım ki imanın lezzetine, ibadetin 

huşuuna, salih amelin huzuruna ve Cenab-ı Hakkın 

rızasına ancak halis bir niyet ve samimiyetle 

varılır. Hutbemi Sevgili Peygamberimizin bize 

öğrettiği şu duayla bitiriyorum: “Ey her şeyin 

Rabbi olan Allah’ım! Beni ve ailemi dünya ve 

âhirette her an sana samimiyetle bağlı kıl.”5 

                                                           
1 Zümer, 39/2. 
2 En’am, 6/162. 
3 Nesâî, Cihâd, 24. 
4 Buhâri, Bed’ül vahy, 1; Müslim, İmâre, 155. 
5  Ebû Dâvûd, Vitr, 25.  
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YUVALARIMIZ KUR’AN İLE 

AYDINLANSIN 

Muhterem Müslümanlar! 
Tertemiz bir fıtratla gözlerini dünyaya 

açan yavrularımız, Yüce Rabbimizin bizlere 

nadide birer emanetidir.  Hayatımızdaki en 

sevimli nimet, yuvamızdaki en değerli 

ziynettir. Ömrümüzün bereketi, yüreğimizin 

neşesidir. 

Çocuklarımız bizim istikbalimizdir. 

Onları iyi bir insan, güzel bir Müslüman olarak 

yetiştirmek, helal ile besleyip hakikati 

öğretmek bizim temel sorumluluğumuzdur. 

Minik kalplerine Allah ve Peygamber sevgisini 

aşılamak, körpe zihinlerini faydalı ilim ve 

güzel ahlakla geliştirmek bizim öncelikli 

görevimizdir. Nitekim Peygamber Efendimiz 

(s.a.s) bir hadisinde şöyle buyurmaktadır: 

“Hiçbir baba, çocuğuna güzel ahlaktan 

daha kıymetli bir miras bırakmamıştır.”1  

Kıymetli Müminler! 
Çocuklarımız bir eğitim-öğretim 

dönemini daha tamamladı. Her yıl yaz 

mevsiminde camilerimiz birer eğitim yuvasına 

dönüşür, çocuk sesleriyle şenlenirdi. Bu yıl ise  

 

Yaz Kur’an Kurslarını evlerimizde misafir 

edeceğiz. Önümüzdeki Pazartesi gününden 

itibaren Yaz Kur’an Kurslarımız Diyanet 

Televizyonunda başlayacak. Başkanlığımızın 

internet sitesinden çocuklarımızın kaydını 

yapabilir ve ilçe müftülüklerinden kitaplarını 

temin edebilirsiniz. 

Değerli Müslümanlar! 
Yaz Kur’an Kurslarıyla çocuklarımız 

Rabbimizi daha iyi tanıyacak, yüce kitabımız 

Kur’an-ı Kerim’i okuyacak ve onun anlam 

dünyasıyla buluşacaklar. İman ve ibadet esaslarını, 

Peygamberimizin örnek hayatını öğrenecekler. 

Vatanımıza, milletimize ve bütün insanlığa faydalı 

bir kul olmanın önemini kavrayacaklar. 

Aziz Müminler! 
Cenâb-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de şöyle 

buyurur: “Elif. Lâm. Râ. Bu Kur’an, insanları 

karanlıklardan aydınlığa çıkarman için sana 

indirdiğimiz bir kitaptır...”2  

O halde kalbimize inşirah, her işimize 

bereket katan Kur’an’la ömrümüzü imar edelim. 

Yavrularımızın körpe dimağlarına ve tertemiz 

fıtratlarına imanı, İslam’ı ve güzel ahlakı 

nakşetmek için seferber olalım. Onları Kur’an’ın 

aydınlığından ve sahih dini bilginin rehberliğinden 

mahrum bırakmayalım. 

Hutbemin sonunda, üniversite sınavına 

girecek genç kardeşlerimize Rabbimden zihin 

açıklığı ve başarılar niyaz ediyorum. 

                                                 
1 Tirmizî, Birr, 33; İbn Hanbel, IV, 77. 
2 İbrâhîm, 14/1. 
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ِبْر يَّتَ����ِق َمْن اِّنَ����ُه َ فَ����ِاّنَ َويَص����ْ يُع اََل اهّٰلّل� َر يُض������۪ َاجْ������
.اْلُمْحِس۪نيَن

ِ َرُسوُل َوَقاَل ُ َصّلَي اهّٰلّل� َوَسّلََم: َعلَْيِه اهّٰلّل�
ِبْر َمْن ْرُه يَص��ْ ّبِ ُ يُص��َ ٌد ُأُْعِطَي َوَما اهّٰلّل� َعطَ��اٍء ِمْن َأَحَ����

ْبِر ِمَن َوُأَْوَسُع  َخْيٌر .الّصَ

SABRIN SONU SELAMETTİR

Muhterem Müslümanlar!
Dünya  hayatında  her  insan  yolcudur.  Şu

fânî  âlemde  gelen  gider,  konan  göçer.  Her

birimizin  cennete  uzanan  yolu,  inişlerden  ve

yokuşlardan,  sevinçlerden  ve  zorluklardan

geçer.  Umutlar  kadar  acıları  da  göze  alarak

yolculuğa  devam  ederken,  Rabbimiz  bize

yüreğimizi  telaştan,  dilimizi  şikâyetten  ve

bedenimizi yanlış davranışlardan koruyan eşsiz

bir nimet bahşeder. İşte o nimet, sabırdır.   

Aziz Müminler!
Sabır zillet ya da miskinlik değildir. Sabır

yılgınlık  ya  da  çaresizlik  de  değildir.  Sabır

sebattır; kul olma bilinciyle Allah’a ibadete ve

itaate devam etmektir. Sabır dirençtir; dünyanın

bin bir türlü imtihanına göğüs germektir. Sabır

ferasettir;  şeytanın  vesvesesine  kapılmadan,

nefsin  arzusuna  aldanmadan  yaşamaya  gayret

etmektir.  Sabır  metanettir;  beklenmedik

hadiseler  karşısında  mutedil  ve  soğukkanlı

davranmaktır.  Sabır  tevekküldür;  her  türlü

tedbiri  aldıktan  sonra  takdir-i  ilahiye  rıza

göstermektir.  Ve  sabır;  imanın  gereği,  selamet

kapısı, cennet hazinesidir.

Kıymetli Müslümanlar!
İnsan bazen küçük sıkıntılara bile sabretmek

istemez.  Bazen  de  büyük  felaketler  karşısında

sabrını  kaybeder  ve  ümitsizlik  girdabına  düşer.

Hastalığının iyileşmeyeceğini, maddi sıkıntısının

sona  ermeyeceğini,  aile  sorunlarının

çözülemeyeceğini  düşünür.  Huzurun,  başarının,

şifanın  kendisinden  çok  uzak  olduğu  vehmine

kapılır.  Hâlbuki  Kur’an’ın  müjdesi  apaçıktır:

“Her zorlukla beraber  bir  kolaylık vardır.”1 Her

zahmette  nice  rahmet  gizlidir.  Şer  gibi  görünen

bir işten umulmadık hayırlar çıkabilir. Yeter ki kul

gayret, sabır ve sebatı elden bırakmasın! Yeter ki

insan,  Allah’ın  daima  sabredenlerle  beraber

olduğuna inansın!

Değerli Müminler!
Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) bir hadisinde

şöyle  buyurur: “Kim  sabrederse,  Allah  da  ona

dayanma gücü verir. Hiç kimseye sabırdan daha

hayırlı ve daha geniş bir ikram verilmemiştir.”2

Öyleyse,  sabır  gibi  nadide  bir  nimetin

kıymetini  bilelim.  Allah’ın  bizi  varlıkla  da

yoklukla da imtihan ettiğini,  her türlü imtihanın

emek  ve  sabırla  kazanılacağını  hatırlayalım.

Hiçbir  zaman  Rabbimizin  yardımından  ve

merhametinden ümidimizi kesmeyelim. 

Hutbemi,  Yüce  Kitabımızın  şu  ayetiyle

bitiriyorum: “Kim  Allah’tan  korkar,  kötülükten

sakınır ve  sabrederse,  şüphesiz  Allah  güzel

davrananların mükâfatını zayi etmez.”3

1 İnşirâh, 94/5-6.
2 Müslim, Zekât, 124.
3 Yûsuf, 12/90.
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اِفـعَُّ الل ٰ َّ اِن  َّ نَِّ يُد  ُنوا َّ ال  ۪ذين َّ ع  َّ الل ٰ َّ اِن  َّ ٰام  َُّ ل   ُكل  َّ يُِحب 

ان َّ و   ُفور  َّ خ   .ك 

ق ال َّ ُسولَُّ و  َِّ ر  ل  ي الل ٰ َُّ ص  ل ْيهَِّ الل ٰ ل  م َّ ع  س   :و 

ل َّ ي ُخونُهَُّ ل َّ اْلُمْسِلمَِّ أ ُخو اْلُمْسلِمَُّ ل َّ ي ْكِذبُهَُّ و   ي ْخُذلُهَُّ و 

ل ى اْلُمْسلِمَِّ ُكل َُّ ام َّ اْلُمْسلِمَِّ ع  ر  الُهَُّ ِعْرُضهَُّ ح  م  د ُمهَُّ و   .و 

15 TEMMUZ VE BİRLİK RUHU 

Muhterem Müslümanlar! 

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce 

Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Biliniz ki Allah, 

iman edenleri korur. Şu da muhakkak ki 

Allah hiçbir haini, hiçbir nankörü sevmez.”1 

Okuduğum hadis-i şerifte ise Resûl-i 

Ekrem (s.a.s) bizleri şöyle uyarıyor: 

“Müslüman, Müslüman’ın kardeşidir; ona 

ihanet etmez, ona yalan söylemez, onu 

yüzüstü bırakmaz. Her Müslüman’ın ırzı, 

malı ve kanı bir diğer Müslüman için 

dokunulmazdır.”2  

Aziz Müminler! 

Milletimizin ağır bir ihanete, vatanımızın 

hain bir işgal girişimine uğramasının üzerinden 

dört yıl geçti. 15 Temmuz gecesi, Cenâb-ı 

Hakkın yardımı ile aziz milletimiz, vatanına, 

bayrağına, ezanına ve iradesine sahip çıktı. Dine 

hizmet ediyor gibi görünerek yıllarca menfaat 

devşirenlerin emellerini boşa çıkardı. Zalimlerin 

tuzaklarını başlarına geçirdi elhamdülillah! 

Kıymetli Müslümanlar! 

Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerimde şöyle 

buyrulur: “Onlara ‘Yeryüzünde fesat 

çıkarmayın’ denildiğinde, ‘Biz ancak ıslah 

edicileriz’ derler. Şunu bilin ki onlar 

bozguncuların ta kendileridir, lakin anlamak 

istemezler.”3 

İyi bilinmelidir ki 15 Temmuz’da 

milletimizin istiklal ve istikbaline kasteden 

FETÖ, bir fitne şebekesidir. Dinî bir grup değil, 

bir fesat yuvasıdır. Allah’a olan bağlılığımızı, 

Resûlullah’a olan muhabbetimizi, sadakamızı, 

kurbanımızı, mukaddes saydığımız nice 

değerlerimizi istismar etmiştir. Göz bebeğimiz 

olan gençlerimizi sinsi planlarla ana babasına ve 

milletine düşman hale getirmiştir. Saf ve samimi 

müminleri kandırarak kazandıklarını 

zannedenler, hakikatte yalnızca kendilerini 

kandırmıştır. 

Değerli Müminler! 

Allah Resûlü (s.a.s)’in çağları aşan apaçık 

bir uyarısı vardır: “Mümin bir delikten iki 

defa ısırılmaz.”4 

O halde, bilinçli, sağduyulu ve dirayetli 

olalım. Milli ve manevi değerlerimizi istismar 

etmeye çalışanlara asla fırsat vermeyelim. 

Kur’an-ı Kerim’in rehberliği, Peygamberimizin 

örnekliği hayatımıza istikamet verecektir. 

Güvenilir kaynaklardan öğreneceğimiz sahih 

dinî bilgiyle yaşayalım. Vatanımızın selameti, 

devletimizin bekası ve milletimizin huzuru için 

birlik ve beraberliğimizi koruyalım. 

Hutbemi bitirirken geçmişten günümüze 

vatan uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi 

rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve 

şükranla yâd ediyoruz.  

                                                 
1 Hac, 22/38. 
2 Tirmizî, Birr, 18. 
3 Bakara, 2/11,12. 
4 Buhârî, Edeb, 83. 
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ِ َعلهى َما َرَزقَُهْم ِمْن بَ۪هيَمِة  ٍة َجَعلْنَا َمْنَسكاً لِيَْذكُُروا اْسَم اّلٰله َولِكُٰلِ اُٰمَ
ِر اْلُمْخِب۪تيَن   ِۜ َوبَٰشِ ُٓ َاْسلُِموا  .اْْلَْنَعاِمِۜ فَِالهُهكُْم ِالههٌ َواِحٌد فَلَـهُ

ُ َعلَيْ  ِ َصلَٰي اّلٰله  ِه َوَسلََٰم:َوقَاَل َرُسوُل اّلٰله
مِ  ِ ِمْن إِْهَراِق الٰدَ  .َما َعِمَل آَدِمٰىٌ ِمْن َعَمٍل يَْوَم الٰنَْحِر أََحٰبَ ِإلَى اّلٰلَ

 
KURBANINI PAYLAŞ, KARDEŞİNLE 

YAKINLAŞ 

Muhterem Müslümanlar! 

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz 

şöyle buyuruyor: “Her ümmet için, Allah’ın 

kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar 

üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi 

meşru kıldık. İşte sizin ilahınız bir tek ilahtır. 

Şu halde yalnız O’na teslim olun. İhlasla 

boyun eğenleri müjdele.””1 

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili 

Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyurmaktadır: 

“Âdemoğlu kurban bayramı günü, Allah 

katında kurban kesmekten daha güzel bir 

amel işleyemez”2  

Aziz Müminler! 

İslam âlemi olarak bir Kurban bayramına 

daha yaklaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yüce 

Rabbimiz, sağlık, afiyet ve huzur içinde bayrama 

ulaşmayı bizlere nasip eylesin! 

Kıymetli Müslümanlar! 

Kurban, Rabbimizin bizlere emir ve 

lütfettiği, Sevgili Peygamberimizin bizzat 

uygulayarak öğrettiği kadim bir ibadettir. Allah 

yolunda samimiyetin, fedakârlığın ve cömertliğin 

en güzel ifadesidir.  

Kurban, kurbiyettir. Rabbimize yakın olma 

ve rızasına kavuşma çabasıdır. Allah yoluna 

adanmışlığın, takva ve sadakatin, itaat ve 

teslimiyetin sembolüdür. Nitekim Cenâb-ı Hak 

Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurur: “Kurbanların 

ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşır. O’na 

ulaşacak olan yalnızca takvanızdır.”3  

Değerli Müminler! 

Kurban, aynı zamanda kardeşlerimizle 

yakınlaşmaktır. Vefa duygusuyla nimete 

şükretmek, infak ahlakı ile nimeti paylaşmaktır. 

Kurban iyiliği yaygınlaştırmaktır.  Dayanışma 

ruhunu canlı tutmak, sevgi ve dostluğu 

pekiştirmektir. Kurban, coğrafyaları aşan 

merhamet köprüleri inşa etmektir. Hiç 

tanımadığımız gönüllere, bayram sevincini 

taşımaktır. Birlik ve beraberliğimizi 

güçlendirmek, ümmet olmanın idrakine 

varmaktır.  

Aziz Müslümanlar! 

Başkanlığımız, geçmiş yıllarda olduğu gibi 

bu yıl da Türkiye Diyanet Vakfı ile birlikte 

vekâlet yoluyla kurban kesim faaliyeti 

yürütmektedir. “Kurbanını paylaş, kardeşinle 

yakınlaş” şiarıyla aziz milletimizin emanetlerini 

büyük bir titizlikle ihtiyaç sahiplerine 

ulaştıracağız. Bir hisse kurban, binlerce dua 

olarak bizlere geri dönecek inşallah! İmkânı olan 

kardeşlerimizi bu hayır yarışına katılmaya davet 

ediyoruz.  

Hutbemi, Resul-i Ekrem (s.a.s)’in şu hadis-

i şerifiyle bitiriyorum: “Allah için size sığınan 

kimseye sığınak olun. Allah için isteyen 

kimseye verin. Sizi davet edene icabet edin, 

size bir iyilik yapana karşılığını verin. Eğer 

onun karşılığını verecek bir şey bulamazsanız, 

karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye 

kadar dua edin.”4 

                                                 
1 Hac, 22/34. 
2 Tirmizî, Edâhî, 1. 
3 Hac, 22/37. 
4 Ebû Dâvûd, Zekât, 38. 
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AYASOFYA: FETHİN NİŞANESİ, 

 FATİH’İN EMANETİ 

Muhterem Müslümanlar! 

Bugün, Ayasofya’nın kubbelerinde yeniden 

tekbir, tehlil ve salavatların yankılandığı, 

minarelerinden ezan ve salâların yükseldiği 

gündür. Evlad-ı Fatihan’ın hasreti, ulu mabedin 

sessizliği sona eriyor. Ayasofya Cami-i Şerifi 

bugün yeniden mümin ve muvahhit cemaatine 

kavuşuyor. 

Bizleri böyle şerefli ve tarihî bir günde bir 

araya getiren Rabbimize sonsuz hamd ü senalar 

olsun. “Konstantiniyye mutlaka 

fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne 

güzel komutandır! Ve o asker, ne güzel 

askerdir!”1 buyurarak fethi müjdeleyen Resûl-i 

Ekrem Efendimize salat ve selam olsun.  

Bu müjdeye nail olma aşkıyla yollara düşen 

İstanbul’un manevi mimarı Ebû Eyyûb el-Ensârî 

Hazretleri başta olmak üzere, ashab-ı kirama, 

onların kutlu izinden gidenlere, Anadolu’yu bize 

vatan eylemiş, korumuş ve emanet etmiş olan 

bütün şehit ve gazilerimize selam olsun. 

Çağının en gelişmiş teknolojisini üreten, 

gemilerini karadan yürüten, Allah’ın izni ve 

inayetiyle İstanbul’u fetheden, sonra da bu aziz 

şehrin tek bir taşına bile zarar gelmesine izin 

vermeyen, o genç ve dirayetli padişaha, Fatih 

Sultan Mehmet Han’a selam olsun. 

Ayasofya, asırlar öncesinden gelen gül rengi 

bir muştudur. Ayasofya, fethin nişanesi ve 

kıyamete kadar cami olması kaydıyla onu vakfeden 

Fatih’in emanetidir. Bu nadide emanetin cemaatine 

kavuşması için dünden bugüne canla başla emek 

veren büyüklerimize, ilim ve fikir insanlarımıza, irfan 

ve ihsan öncülerimize, tüm kardeşlerimize selam 

olsun. 

Aziz Müminler! 

Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması, beş asır 

boyunca cami olarak müminleri bağrına basan 

mukaddes bir mekânın, aslî vasfını kazanmasıdır. 

Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması, başta 

Mescid-i Aksa olmak üzere, yeryüzünün bütün 

mahzun ve mazlum mescitlerinin ümide 

kavuşmasıdır. 

Ayasofya’nın ibadete açılması, temeli tevhid, 

tuğlası ilim, harcı erdem olan medeniyetimizin 

yükselmeye devam edişidir. 

Kıymetli Müslümanlar! 

Bizim medeniyetimiz, cami merkezli bir 

medeniyettir. Camilerimiz, birlik ve dirliğimizin, ilim 

ve irfanımızın kaynağıdır. Yüce Rabbimiz, cami ve 

mescitleri imar edenler hakkında şöyle 

buyurmaktadır: “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 oldukları umulanlar bunlardır.”2  

Bir caminin yapılması ve varlığını koruması için 

gayret gösteren kimseleri Peygamberimiz cennetle 

müjdeler: “Her kim Allah için bir mescit bina 

ederse, Allah da ona cennette bu mescidin benzeri 

bir köşk bina eder.”3 

Aziz Müslümanlar! 

Şimdi bize düşen, birlik ve kardeşlik şuuruyla 

camilerimizi canlı tutmaktır. Camilerimizi 

hayatımızın merkezine almaktır. Kadınıyla erkeğiyle, 

çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla camilerimizde olmak, 

camilerimizle hayat bulmaktır. Ayasofya Cami-i 

Şerifi’nin ifade ettiği ulvi anlamlara sahip çıkmak 

için daha büyük bir inanç, azim, kararlılık, heyecan 

ve özveri ile çalışmaktır. 

                                                 
1 Ahmet b. Hanbel, Müsned IV, 335. 
2 Tevbe, 9/18. 
3 Müslim, Zühd, 44. 
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KURBAN BAYRAMI: TAKVA YOLCULUĞU 

Muhterem Müslümanlar! 

Okuduğum Kevser suresinde Yüce Rabbimiz 

şöyle buyuruyor: “Şüphesiz biz sana bitip 

tükenmez nimetler verdik. O halde, Rabbin 

için namaz kıl, kurban kes! Doğrusu sana kin 

tutan, soyu kesik olanın ta kendisidir.”1 

Okuduğum hadis-i şerifte ise 

Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyurmaktadır: 

“Bugün ilk işimiz, bayram namazı kılmak, 

sonra dönüp kurban kesmektir. Kim böyle 

yaparsa sünnetimize uymuş olur.”2  

Aziz Müminler! 

Bugün imanımızı pekiştiren, yüreklerimizi 

buluşturan, şükrümüzü artıran Kurban Bayramı. 

Bugün kurban ibadetinin eda edildiği, dua ve 

gayretin takva ve teslimiyetle güçlendiği gün. 

Bizleri bu müstesna güne kavuşturan Cenâb-ı 

Hakk’a sonsuz hamd ü senalar olsun. Bayramları 

barış ve sevinç günleri ilan eden Sevgili 

Peygamberimize salat ve selam olsun.  

Kıymetli Müslümanlar! 

Bütün ibadetlerimizin olduğu gibi, 

kurbanlarımızın da en önemli gayesi Rabbimize 

kulluğumuzu, tazim ve muhabbetimizi sunmaktır. 

Takva şuuruna ulaşarak Rabbimizin razı olduğu 

kullar zümresine ilhak olmaktır. İnşallah bu 

bilinçle kurbanlarımızı keseceğiz. Hz. İbrahim’in  

sözüne sadık oluşunu, Hz. İsmail’in Rabbine teslim 

oluşunu kendimize örnek edineceğiz.  

Değerli Müminler! 

Bu bayram, temizlik konusunda her 

zamankinden daha fazla duyarlı olmaya ihtiyacımız 

var. Peygamberimizin “Temizlik imanın yarısıdır.”3 

hadis-i şerifini hatırlamaya, mümine yakışır bir 

hassasiyetle hareket etmeye ihtiyacımız var. Korona 

salgınıyla mücadele ettiğimiz şu günlerde, tedbirlere 

uymaya, samimiyetle ibadet ederken kendimizi ve 

çevremizi korumaya mecburuz. 

Kardeşlerim! 

Kurbanlarımız bize emanettir. Onları 

incitmeyelim. Şefkatli ve özenli davranalım. 

Bayramlar sevinç günleridir. Komşularımızı, 

akrabalarımızı, hasta, yaşlı ve yalnız kardeşlerimizi 

bu sevince ortak edelim. Mübarek günlerde 

dargınlıklara ve küskünlüklere son verelim. Bayramın 

huzurunu hep birlikte yaşayalım. Ancak hastalıkların 

yayılmasına sebep olarak bu kıymetli günleri hüzne 

çevirmeyelim. Maske ve güvenli mesafe kuralına 

riayet edelim. Bayram günlerinde ve salgın süresince 

tokalaşmaya, kucaklaşmaya ve musafahaya ara 

verelim. Ayrıca Arefe günü sabah namazıyla 

başladığımız ve bayramın dördüncü günü ikindi 

namazıyla birlikte tamamlayacağımız teşrik 

tekbirlerini unutmayalım. 

Kıymetli Müminler! 

Hutbemi bitirirken sizleri bayram süresince 

kurban kesiminde, ziyaretleşmede, bilhassa trafikte 

anlayışlı ve sabırlı olmaya davet ediyorum. Yüce 

Rabbimiz, bizleri her türlü kaza ve beladan muhafaza 

buyursun. Salgın hastalıklardan, savaş ve acılardan 

halâs eylesin. Nice bereketli bayramlarda 

buluştursun. Allah’ın selamı, rahmeti, ikram ve 

inayeti üzerimize olsun! Bayramımız mübarek olsun! 

                                                 
1 Kevser, 108/1-3. 
2 Buhârî, Îdeyn, 3. 
3 Tirmizî, Deavât, 86. 
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ُتمْ ْاِنْ ُْقل ْ ُونْ ُْكن  ُكمُْْف ات  ِبُعو۪نيْالل ٰ ْْتُِحب  ِبب  ُْْيُح  ْالل ٰ

ِفرْ  ي غ  ْ ْل ُكمْ ْو  ُُْْذنُوب ُكم  الل ٰ ُفورْ ْو  ۪حيمْ ْغ  ْ.ر 
: ل  م  س  ِهْو  ل ي  ُْع  ل  يْالل ٰ ِْص  ُسوُلْالل ٰ ْر  ق ال   و 

ْ ُتم  ك  س   ْت م  ا ْم  ْت ِضل ُوا ْل ن  ي ِن ر  ْأ م  ِْفيُكم  ُت ك  ت ر 
هِْ ِ ُسن  ة ْن ِبي  ِْو  ْالل   اِْكت اب   .بِِهم 

VEDA HUTBESİ: 

ÇAĞLARI AŞAN NEBEVİ VASİYET 

Muhterem Müslümanlar! 

Her türlü hamd ve övgüye, tesbih ve tazime 

layık olan Yüce Rabbimize sonsuz şükürler olsun. 

Bir Kurban Bayramı’na ve Cuma sevincine daha 

erişmeyi bizlere lütfetti. Maddi ve manevi bütün 

varlığımızla O’nun rızasına talip olduğumuzu 

idrak ederek bayram namazlarımızı kıldık, 

kurbanlarımızı eda ettik. Yeryüzündeki bütün 

müminlerle birlikte bayramın bereketini yaşıyoruz. 

Aziz Müminler! 

Her yıl bayram sevincimize hacılarımızın 

dilinden dökülen “Lebbeyk Allahümme Lebbeyk” 

nidaları eşlik ederdi.  Ama bu yıl Beytullah’a, 

Arafat’a, Müzdelife’ye, Mina’ya varamadık. Hacı 

adaylarımız mahzun, yüreklerimiz buruk. 

Rabbimizden en yakın zamanda sağlık, afiyet ve 

emniyet içinde mübarek beldelere yeniden 

kavuşmayı, Kâbe’de tavaf edip, Mescid-i 

Nebevi’de huzura ermeyi diliyoruz.  

Kıymetli Müslümanlar! 

Geliniz! Kutsal topraklara olan hasretimizi 

bir nebze de olsa dindirmek için bugün 

Peygamberimizin Veda Haccı’nı hatırlayalım. 

Onun Veda Haccı esnasında okuduğu hutbelerde 

insanlığa miras bıraktığı çağlar üstü mesajlardan 

birkaçına burada kulak verelim. Hep birlikte o anı 

yaşarcasına tefekkür edelim, inşirah bulalım. 

 

 

Değerli Müminler! 

Rahmet Peygamberi (s.a.s), Arafat’ta büyük bir 

kalabalığa seslenirken, Allah’a hamd ve sena ettikten 

sonra şöyle buyurmuştu: 

“Ey insanlar! Biliniz ki Rabbiniz birdir, atanız da 

birdir. Hepiniz Âdem’densiniz, Âdem de topraktandır. 

Arap’ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap’a, 

beyazın siyaha, siyahın beyaza hiçbir üstünlüğü 

yoktur. Allah katında üstünlük ancak takva iledir. 

Biliniz ki bu (Zilhicce) ayınızda, bu (Mekke) 

şehrinizde bu (Arefe) gününüz nasıl mukaddes ise 

kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız da aynı şekilde 

mukaddestir, dokunulmazdır.” 

O gün Peygamberimiz, faizin her türlüsünü ve 

kan davalarını ayaklarının altına aldığını ilan etmiştir. 

“Dikkat edin! Sizin kadınlar üzerinde hakkınız 

olduğu gibi onların da sizin üzerinizde hakları vardır.” 

buyurarak, asırlar önce kadının hakları, saygınlığı ve 

dokunulmazlığı konusunda Müslümanları uyarmıştır. 

Veda Hutbesini dinlemeye devam edelim: 

“Ey insanlar! Sözlerimi iyi dinleyin ve öğrenin. 

Müslüman Müslüman’ın kardeşidir. Bir Müslüman’ın 

malı, rızası olmadıkça diğer bir Müslüman’a helâl 

olmaz. Sakın zulmetmeyin… Ödünç alınan şeyler 

sahibine geri verilmelidir. Borçlar ödenmelidir. Kimin 

yanında bir emanet varsa onu sahibine iade etsin.””1 

“Ey müminler! Size iki şey bırakıyorum. Onlara 

sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla 

şaşırmazsınız: Bunlar, Allah’ın Kitabı ve 

Peygamberinin sünnetidir.”2  

Aziz Müslümanlar! 

Bu şerefli sözler, Son Peygamber’in insanlığa 

vasiyeti, ümmetine emaneti, güvenli bir geleceğin 

teminatıdır. Onun sevgisiyle dolu hayatlarımıza 

rehberdir. Hutbemi bir ayet-i kerimeyle bitiriyorum: 

“Resûlüm! De ki: ‘Eğer Allah’ı seviyorsanız bana 

uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı 

bağışlasın. Çünkü Allah bağışlayan ve merhamet 

edendir.”3  

                                                 
1 Müsned, VII, 307, 330, 376; Buhârî, Ḥac, 132, Meġāzî,  78;   Müslim, Ḥac, 147.                          
2 Muvatta’, Kader, 3. 
3 Âl-i İmrân 3/31. 
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ة َْْخْيرَُْْكْنُتمْْ َ َاِسْْاُْخِرَجْتْْاُم   بِاْلَمْعُروِفْْتَأُْمُرونَْْلِلن 

ِهَْْوتُْؤِمُنونَْْاْلُمْنَكرَِْْعنَِْْوتَْنَهْونَْ ْبِال ّ
ِْقَاَلَْرُسوُلْوَْ َُْصل َيْْال ّ  َعلَْيِهَْوَسل ََم: ال ّ

ْرهُُْْمْنَكًراِْمْنُكمَْْْرأَىَْمنْْ ِ  يَْسَتِطعْْْلَمَْْْفإِنِْْْدهِْبِيََْْفْلُيَغي 

يَمانِْْأَْضَعُفَْْوَذلَِكَْْفِبَقْلِبهِْْيَْسَتِطعْْْلَمَْْْفإِنَْْْفِبِلَسانِهِْ ْ.اْْلِ
MÜMİNCE BİR DUYARLILIK: İYİLİĞİ 

EMRETMEK, KÖTÜLÜKTEN 

SAKINDIRMAK 

Muhterem Müslümanlar! 

Kâinatın yaratılışında ve varlık âleminin 

birbirleriyle ilişkisinde asıl olan iyiliktir. Yüce 

dinimiz İslam’ın gönderiliş gayesi de iyiliğin 

yeryüzünde hâkim olması, kötülüğün ortadan 

kalkmasıdır. 

Müslüman; iyi bir insan, salih bir kul, erdemli 

bir birey olmalıdır. Ancak aynı zamanda bünyesinde 

var olan iyilik niyetini ve kötülükle mücadele 

gayretini topluma da yansıtmakla sorumludur. Bu 

sorumluluğun adı, emr-i bi’l-maruf nehy-i ani’l-

münker, yani iyiliği emretmek, kötülükten 

sakındırmaktır. 

Cenâb-ı Hak, imanlı, vicdanlı ve duyarlı 

bireylerden oluşan İslâm ümmetini Kur’an’da şöyle 

anlatır: “Siz, insanlar için ortaya çıkarılmış en 

hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emredersiniz, 

kötülükten alıkoyarsınız ve Allah’a inanırsınız.”1  

Aziz Müminler! 

İman ve iyilik birbirinin ayrılmaz eşidir. 

Peygamberimizin ifadesiyle, “İyilik güzel 

ahlâktır.”2 Dolayısıyla hayatta adalet, merhamet, 

saygı, dürüstlük, vefa ve hoşgörü gibi, güzel ahlâka 

dair ne varsa, hepsi birer iyiliktir. Mümin ise iyiliğin 

temsilcisidir. Bir yandan davranışlarıyla iyiliği 

yaşatırken, diğer yandan da hikmetli bir dille, güzel 

öğütle, doğru bilgiyle çevresini iyiliğe davet eder. 

Peygamberimizin tavsiyesine uyarak, hayatı 

kolaylaştırır, zorlaştırmaz; insanları müjdeler, nefret 

ettirmez.3 

Mümin, hüsn-i zan besler, iyi düşünmenin ve 

iyiyi söylemenin imanın gereği olduğunu bilir. 

İnsanlara karşı iyi niyet besler ve şefkatli davranır. 

Hayatının her alanında safiyetin, dürüstlüğün ve 

doğruluğun yanında yer alır. 

Mümin, kötülüklerin son bulması için elinden 

gelen gayreti gösterir. Kötülüğe göz yummaz, dilini 

yalan ve iftirayla, zihnini su-i zanla kirletmez. Fitne 

ve dedikodu ateşine odun taşıyan asılsız sözlerin 

peşine düşmez. Zira o bilir ki insanların şeref ve 

haysiyetleri birbirine emanettir. Emanete hıyanet ise 

kötülüğün bir şubesidir. 

Kıymetli Müslümanlar! 

Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadisinde 

şöyle buyurur: “İçinizden biri bir kötülük görürse 

onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse diliyle 

değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle 

buğzetsin. Bu ise imanın asgarî gereğidir.”4 

O halde, bilgimiz ve tecrübemiz, gücümüz ve 

imkânımız nispetinde daima iyiliği tavsiye edelim, 

kötülüklere engel olalım. Bunun her birimizin 

üzerine dinî bir vecibe ve insanî bir vazife olduğunu 

unutmayalım. İyiliğin yayılması ve kötülüğün 

engellenmesi uğruna attığımız her adımın bir sevabı 

olacağına gönülden inanalım.   

Muhterem Müminler! 

Hutbemin sonunda önemli bir hususu 

hatırlatmak istiyorum. Kendimizin, sevdiklerimizin 

ve toplumumuzun sağlığını korumak için salgınla 

mücadelede tedbiri elden bırakmayalım. Hastalığı 

hafife almayalım, gerekli özeni gösterelim. Maske, 

mesafe ve temizlik konusunda kararlı davranalım. 

İyiliğimiz, sağlığımız ve güvenliğimiz için özveriyle 

çalışan kardeşlerimizin işlerini zorlaştırmayalım. 

Böyle önemli bir konuda ihmal ve kusurumuzun 

hem insanlara hem de Cenâb-ı Hakka karşı bize 

vebal yüklediğini unutmayalım. 

                                                           
1 Âl-i İmrân, 3/110. 
2 Müslim, Birr ve Sıla, 14. 
3 Buhârî, Cihâd, 164. 
4 Müslim, Îmân, 78. 
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 . تَ ْكُفُرون    َوَل  ل۪ٓي َواْشكُُروا َاْذكُْركُمْ  فَاْذكُُرون ۪ٓي

ُ  َصلَّي الّلٰ   َرُسولُ  َوقَالَ   : َوَسلَّمَ  َعلَْيه   الّلٰ

َ  يَْشكُر   لَ  الّنَاَس  يَْشكُر   لَ  َمنْ    . الّلَ

ŞÜKREDEN HUZUR BULUR 

Muhterem Müslümanlar! 

Peygamber Efendimiz bir gece namaz 

kılarken o kadar çok ağladı ki, sakalından 

süzülen gözyaşları göğsüne hatta yere damladı. 

Bu hali gören Hz. Âişe hayret ederek, “Yâ 

Resûlallah! Yüce Allah senin geçmiş ve gelecek 

bütün günahlarını affettiği halde niçin 

ağlıyorsun?” diye sordu. Peygamberimiz (s.a.s) 

şöyle cevap verdi: “Allah’a şükreden bir kul 

olmayayım mı?”1 

Aziz Müminler! 

Peygamberimizin gözyaşlarında saklı olan 

şükür, yapılan iyiliğin değerini bilmek ve iyiliğe 

iyilikle karşılık vermektir. Namazın anlamında 

var olan şükür, maddi ve manevi bütün 

nimetlerin asıl sahibinin Allah Teâlâ olduğunu 

idrak etmektir. Kulun dilinde daim olan şükür, 

Allah’a gönülden itaat edip günahlardan uzak 

durmak suretiyle, nimete minnettar olmaktır.  

Kıymetli Müslümanlar! 

Cenâb-ı Hak, Kur’an-ı Kerim’de şöyle 

buyurur: “Artık siz beni anın ki ben de sizi 

anayım. Bana şükredin, nankörlük 

etmeyin!”2 

Rabbimiz Vehhâb’dır, Rezzâk’tır, 

Melik’tir, Kerîm’dir. Küçük-büyük, zengin-

fakir, güçlü-zayıf her insan, hayatını ancak 

O’nun verdiği imkân ve ikram sayesinde 

sürdürebilir. Bu gerçeğin farkında olmak, kadir 

kıymet bilmek ve Nimetin Sahibi’ne şükretmek, 

mümin bir kul olmanın vazgeçilmez gereğidir. 

Mümin, Rabbine olan minnettarlığını 

bütün varlığıyla hisseder, dile getirir ve gösterir. 

Kalbiyle şükreder; Rabbini daima gönlünde 

taşıyarak O’na karşı borçlu olduğunu bilir. 

Diliyle şükreder; Rabbini her an övgüyle anar. 

Bedeniyle şükreder; elini, dilini, gözünü, 

kulağını iyi işlerde kullanarak her türlü 

çirkinlikten uzak tutar. 

Mümin bilir ki aklın şükrü iman etmek ve 

faydalı bilgi üretmek, ilmin şükrü bildiğini 

öğretmek ve uygulamak, malın şükrü ihtiyaç 

sahipleriyle paylaşmak, sağlığın şükrü ise 

hayırlı bir insan olmak için çalışıp çabalamaktır. 

Değerli Müminler! 

Peygamber Efendimiz buyurur ki, 

“İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah’a da 

şükretmez.”3 O halde, mümin, kendisine 

yapılan hiçbir iyiliği küçük görmez; nankörlük 

ve kibir göstermez. Anne babası, eşi ve 

çocukları başta olmak üzere, iyilik gördüğü 

herkese teşekkür etmekle mutlu olur.  

Aziz Müslümanlar! 

Rabbimiz, Şekûr’dur; yaptığımız faydalı 

işleri ödüllendirir. Hırslı ve açgözlü 

davranmayan, aksine kanaatkâr ve nimete razı 

olan kullarını sever. Hutbemi bu hakikati 

anlatan bir ayetle bitiriyorum: “Hani Rabbiniz 

şöyle duyurmuştu: ‘Andolsun, eğer 

şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. 

Eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz 

azabım çok şiddetlidir.’”4 

                                                 
1 Buhârî, Teheccüd, 6; Müslim, Sıfâtü’l-münâfikîn, 79; 

İbn Hibbân, Sahîh, II, 386. 
2 Bakara, 2/152. 
3 Tirmizî, Birr, 35. 
4 İbrahim, 14/7. 
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MÜMİN: HAKKIN TEMSİLCİSİ, 

HAKİKATİN DAVETÇİSİ 

Muhterem Müminler! 

Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle 

buyurur: “Ey örtüsüne bürünen! Kalk ve 

uyar! Sadece Rabbinin büyüklüğünü dile 

getir.”1 Mekke’de İslâm’ın ilk günlerinde inen 

bu ayetler, Peygamber Efendimizi toparlanıp 

kalkmaya, sorumluluk almaya ve tevhid dinini 

insanlara anlatmaya çağırmaktadır. 

Peygamberimizin şerefle taşıdığı ve ümmetine 

miras bıraktığı bu mukaddes görevin adı 

tebliğdir. 

Aziz Müslümanlar! 

Cenâb-ı Hak, “Sizden, hayra çağıran, 

iyiliği emreden ve kötülükten alıkoyan bir 

topluluk bulunsun.”2 buyurarak, zamanı ve 

zemini aşan bir bilinçle tebliğ görevini 

sürdürmemizi ister. O halde, yılmadan, 

yorulmadan insanları doğruya ve doğruluğa 

davet etmeliyiz. 

Cenâb-ı Hak, “Rabbinin yoluna hikmetle, 

güzel öğütle davet et ve onlarla en güzel 

yöntemle mücadele et.”3 buyurarak, tebliğin 

sağduyu ve hassasiyet gerektirdiğini bildirir. O 

halde, hakikate çağırırken güzel bir üslûpta, 

sabırlı ve nezaketli bir tutumda kararlı olmalıyız. 

Kıymetli Müminler! 

Her birimiz, tebliğ kadar temsil ile de 

görevliyiz. Anlattığı yüce değerleri yaşamak, 

İslâm’ın sınırlarına önce kendi hayatında riayet 

etmek, sözü ile özü bir olmak her müminin 

sorumluluğudur. Bu konuda Rabbimizin ikazı gayet 

açıktır: “Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız 

şeyleri söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri 

söylemeniz Allah katında çok çirkin bir 

davranıştır.”4 

Aziz Kardeşlerim! 

Rabbimiz buyuruyor ki, “Allah’a çağıran, 

salih amel işleyen ve ‘Kuşkusuz ben 

Müslümanlardanım’ diyenden daha güzel sözlü 

kim olabilir?”5 

Böyle bir övgüye mazhar olmak için, din-i 

mübin-i İslâm’ın sarsılmaz hakikatlerini anlatmaya 

ve hakkıyla yaşamaya gayret edelim. 

“Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, 

nefret ettirmeyiniz.”6 buyuran Resûl-i Zîşan 

Efendimizin tebliğ metodunu örnek alalım. İyi 

niyetle iyiliği inşa etmeye çalışırken, farkında 

olmadan yıkıp dökmemek için davet ve irşatta 

bilinçli davranalım. 

Kıymetli Müminler! 

Hutbemin sonunda, dün itibariyle girdiğimiz 

hicri 1442. yılın aziz milletimize ve tüm insanlığa 

sağlık, huzur ve bereket getirmesini Rabbimden 

niyaz ediyorum. Ayrıca bilinçli olmamızı gerektiren 

önemli bir hususa daha işaret etmek istiyorum. 

Yaşadığımız salgın hastalıktan hem kendimizi hem 

de çevremizi korumak için mümine yaraşır bir 

duruş sergileyelim. Tedbirlere uyma konusunda 

özen ve ciddiyetimizle örnek olalım. İhmalkârlığa 

şahit olduğumuzda güzellikle uyaralım. Hep birlikte 

yenebileceğimiz bu hastalık aramızda kol gezerken 

umursamaz davranmanın, Allah katında vebal, 

toplum içinde de kul hakkı olduğunu unutmayalım. 

                                                
1 Müddessir, 74/1-3. 
2 Âl-i İmrân, 3/104. 
3 Nahl, 16/125. 
4 Saf, 61/2-3. 
5 Fussilet, 44/33. 
6 Buhârî, İlim, 11. 
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ALLAH’IN DİNİNİ YÜCELTME GAYRETİ 

Muhterem Müslümanlar! 
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz 

şöyle buyuruyor: “Hoşunuza gidecek bir şey 

daha var: Allah’ın yardımı ve yakın bir fetih! 

Haydi, müminleri müjdele.”1  

Okuduğum hadis-i şerifte ise Resûl-i Ekrem 

(s.a.s) şöyle buyuruyor: “Kim, Allah’ın sözü 

yücelip hâkim olsun diye savaşırsa o, Allah 

yolundadır.”2  

Aziz Müminler! 
Ağustos ayı, Anadolu’nun kapılarını barışa ve 

adalete açan şanlı milletimizin, hakkı hâkim kılma 

yolunda kazandığı nice zafere şahittir. İmanımız ve 

istiklâlimiz, vatanımız ve istikbâlimiz için nice zor 

zamanları göğüsledik. Sabrettik, canla başla 

mücadele ettik ama hiçbir zaman yılmadık, 

yıkılmadık, ümitsizliğe kapılmadık. Allah’a 

güvendik ve O’nun yardımıyla Malazgirt’ten 

Mohaç’a, Sakarya’dan Başkomutanlık Meydan 

Muharebesi’ne kadar şan ve şerefle dolu nice 

sayfayı tarihimize ekledik. 

Kıymetli Müslümanlar! 
Vatan, Cenâb-ı Hakk’ın insana bahşettiği en 

değerli nimetlerden biridir. Çünkü vatan, güvendir, 

huzurdur, umuttur, namustur. Bu aziz vatan, 

Allah’a verdiği ahdi tutup canından vazgeçen 

şehitlerimizin, cepheden cepheye koşan 

gazilerimizin mukaddes emanetidir. İstiklal 

Marşımız, bu gerçeği şöyle anlatır: 

Bastığın yerleri “Toprak!” diyerek geçme, tanı! 

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. 

Sen şehîd oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: 

Verme, dünyâları alsan da, bu cennet vatanı. 

O halde, her akşam bağrında güvenle 

uyuduğumuz, her sabah seherinde özgürlüğe 

uyandığımız bu cennet vatanın kıymetini bilelim. 

Vatan sevgimizden aldığımız güçle, gece gündüz 

demeden milletimizin iyiliği, mutluluğu, refahı için 

çalışalım. Birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi 

her türlü menfaatin üstünde tutarak koruyalım. 

Vatanımızın her karış toprağını ve milletimizin her bir 

ferdini korumanın boynumuzun borcu olduğunu 

unutmayalım.  

Değerli Müminler! 
Geçen hafta yeni bir hicri yıla girdik. Yarın ise 

10 Muharrem Âşûrâ gününü idrak edeceğiz. 

Peygamber Efendimiz, “Âşûrâ günü tutulan 

orucun, bir önceki yılın günahlarına kefaret 

olmasını Allah’tan ümit ediyorum.”3 buyurmuştur. 

Muharrem’in dokuzuncu veya on birinci gününü de 

Âşûrâ gününe ekleyerek iki gün oruç tutmayı 

müminlere tavsiye etmiştir.4  

Âşûrâ günü, aynı zamanda Şehitlerin Efendisi 

Hz. Hüseyin’in ve beraberindeki Ehl-i Beyt-i 

Mustafa’dan yetmiş küsur kişinin Kerbelâ’da şehadete 

yürüdüğü gündür. Bu elim ve hazin hadise, 

Peygamber aşkıyla yanan bütün mümin yüreklerin 

yarasıdır. Bugün Kerbelâ’ya benzer ağır yaralar 

almamak için bize düşen vazife, bilgili olmak ve 

bilinçli davranmaktır. Hz. Hüseyin gibi, son 

nefesimize kadar Kur’an-ı Kerim’in rehberliğine ve 

Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyyesine bağlı 

kalmaktır. 

Unutmayalım ki, şu fani dünyanın hiçbir 

menfaati, iman kardeşliği ile gelen bereket ve 

rahmetten daha üstün olamaz. Mal, mülk, makam ya 

da şöhret, hiçbir zaman bir müminin duasını 

almaktan, bir gönüle şifa olmaktan, aynı yüce ideal 

uğrunda fedakârlık yapmaktan daha değerli olamaz.  

Bu vesile ile başta Hz. Hüseyin Efendimiz olmak 

üzere, Kerbelâ şühedasını rahmetle anıyorum. Bu 

vatanın aziz şehitlerini, hassaten 30 Ağustos günü 

milletçe zafere ulaştığımız Kurtuluş Savaşımızda 

canlarını feda eden yiğit askerlerimizi, gazilerimizi ve 

ordularımızı yöneten kahraman kumandanlarımızı 

rahmetle ve minnetle yâd ediyorum. 

                                                
1 Saf, 61/13. 
2 Buhârî, Tevhîd, 28. 
3 Tirmizî, Savm, 48. 
4 İbn Hanbel, I, 240. 
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İSLAM, TEMİZLİĞİ EMREDER 

Muhterem Müslümanlar! 

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz 

şöyle buyuruyor: “Şunu iyi bilin ki Allah, çok 

tövbe edenleri ve içi dışı temiz olanları 

sever.”1 

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili 

Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyurmaktadır: 

“Temizlik, imanın yarısıdır.”2 

Aziz Müminler! 

Temizlik, tabiatın özünde ve insanın 

fıtratında var olan bir ihtiyaçtır. İnsana yakışan; 

temiz, nezih, sade ve zarif olmaktır. Yüce 

dinimiz İslam, temizliği imanın vazgeçilmez bir 

gereği olarak görür. Müminlere maddi ve manevi 

kirlerden arınmayı, hayatın her alanında pak ve 

temiz olmayı emreder. 

Kıymetli Müslümanlar! 

Temizlik, maddi olduğu kadar, manevi 

anlamda da güzelliğe erişmektir. Ruhu yoran ve 

gönül aynasını karartan manevi kirlerden 

uzaklaşmaktır. Dış dünyamız gibi gönül 

hanemizi de tertemiz tutarak huzur bulmaktır.  

Temizlik, kul olduğumuzu, yaratılış gayemizi 

unutturan her türlü hatalı tutumu terk etmektir. 

Kendimizi günah ve haramdan uzak tutmaktır. Öfke 

ve haset, kin ve nefret, yalan ve iftira, kibir ve riya 

gibi manevi hastalıklardan arınmaktır. Allah’ın 

rızasına, güzel ahlâka ve helâl olana yönelmektir.  

Değerli Müminler! 

Manevi anlamda arınmaya gayret eden 

Müslüman, maddi temizliğine de özen gösterir. 

Temiz yaşamak ve sağlığını emanet bilerek 

korumak, müminin erdemidir. Dininin direği, 

gözünün nuru olan namaza abdestle hazırlanan her 

mümin, en çok kirlenen uzuvlarını günde en az beş 

defa temizlemiş olur. Peygamber Efendimizden 

aldığı terbiye gereği, kişisel bakımına dikkat eder. 

Bedenini, giysilerini, evini ve çevresini temiz tutar.  

Aziz Müminler! 

Resûl-i Ekrem (s.a.s), insanların çoğunun 

değerini bilemediği iki nimetten birinin sağlık 

olduğunu söylemiştir.3 Özensiz davranarak sağlığını 

tehlikeye atmanın sonucu elbette pişmanlıktır. 

O halde, salgın hastalıkla mücadele ettiğimiz 

şu günlerde, temizliğe her zamankinden daha fazla 

dikkat edelim. Maske ve mesafe kuralına uyarak 

çevremize olan saygımızı, yakınlarımıza olan 

sevgimizi ve Allah’a karşı sorumluluğumuzu 

gösterelim. Toplum sağlığımızı en az kendi 

sağlığımız kadar değerli görelim. Tedbirde ihmalin, 

Rabbimiz katında vebal olduğunu unutmayalım. 

                                                
1 Bakara, 2/222. 
2 Müslim, Tahâret, 1. 
3 Buhârî, Rikâk, 1. 
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﷽ 
َِبُعواََّوَلََّّفَات َِبُعوُه ََُّّمْسَت۪قيًماَِّصَرا۪طيَّٰهَذاََّواَن ََّ ُبلَََّّتَت  َّالس ُ

َقََّ يُكمََّّْٰذلُِكمَََّّْس۪بيلِ۪ه َََّّعنََّّْبُِكمَََّّْفَتَفر  َُقونَََّّلََعل َُكمََّّْبِهَََّّ۪وص ٰ َّ.تَت 
َََِّّرُسولَََُّّوقَالََّ َََُّّصل َيَّالل ٰ َّ :َوَسل َمََََّّعلَْيهَِّ الل ٰ
ََِِّّكَتاُبََّّاْلَحِديِثََّّأَْصَدقَََّّإِن ََّ َ د َََّّهْدىََُّّاْلَهْدىَََِّّوأَْحَسنَََّّالل  َ  َّ.ُمَحم 

DİN İSTİSMARINA KARŞI FERASETLİ VE 

BASİRETLİ OLALIM 

Muhterem Müslümanlar! 

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz 

şöyle buyuruyor: “Şüphesiz bu benim dosdoğru 

yolumdur. Buna uyun; başka yollara 

sapmayın. Sonra onlar sizi Allah’ın yolundan 

ayırır. İşte sakınasınız diye Allah bunları size 

emretti. ”1 

Okuduğum hadis-i şerifte ise 

Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyurmaktadır: 

“Sözlerin en doğrusu, Allah’ın kitabıdır. 

Rehberliğin en güzeli, Muhammed’in 

rehberliğidir.”2 

Aziz Müminler! 

Yüce Dinimiz İslam; insana Rabbini 

tanıtmak, var oluş gayesini bildirmek, dünya ve 

ahiret saadetini temin etmek için gönderilmiştir. 

İslam, Kur’an’ın rehberliğinde, Peygamberimizin 

örnekliğinde şekillenmiş değerler ve kurallar 

bütünüdür. Müminler öteden beri bu değerlere 

sımsıkı sarılmış, bu kurallara uyarak İslam’ı 

doğru anlamak, doğru anlatmak ve doğru 

yaşamak için gayret göstermiştir. Ne var ki hak, 

hakikat ve istikamet dini olan İslam’ı, dünyevi 

çıkarları uğruna istismar etmeye çalışanlar da 

dünden bugüne var olagelmiştir. 

Kıymetli Müslümanlar! 

Din istismarı, dinin manevi otoritesini 

kullanarak maddi kazanç, güç, şöhret ve makam 

elde etmektir. Dini istismar edenler, Allah’la ve 

Peygamberimizle görüştüklerini iddia ederek 

insanların iradelerini teslim almaya yeltenir. 

Hatasız ve masum oldukları yalanıyla kendilerini 

hakikatin yegâne temsilcisi gibi göstermeye 

çalışır. Sözde keramet ve rüyalarla, bidat ve 

hurafelerle saf Müslümanları yönetmek ister. Şifa 

dağıtma, kısmet açma vaadiyle insanların 

çaresizliklerinden menfaat devşirir. Bilhassa 

gençleri hedef alarak toplumun heyecanını, hayal ve 

ideallerini, dinî inanç ve duygularını sömürür. 

Din istismarcıları, kendileri gibi 

düşünmeyenleri dışlar, mutlak itaat göstermeyenleri 

ötekileştirir hatta tekfir eder. Kendilerine kayıtsız 

şartsız bağlılığı şart koşarak aile, millet, kültür ve 

kimlik bağlarını zayıflatır. Menfaati uğruna yalanı, 

ikiyüzlülüğü, hırsızlığı, şantajı, şiddeti meşru görür. 

Sonuçta hem kendisi sırat-ı müstakimden sapar, hem 

de başkalarını saptırır.  

Değerli Müminler! 

Din istismarı karşısında her birimize düşen, 

ferasetli ve basiretli davranmaktır. İstismar 

hareketleriyle samimi gayretleri birbirinden ayırt 

etmek için teyakkuzda olmaktır. Yüzyıllardır bu 

topraklarda dinî hayatımızı besleyen güçlü ve 

güvenilir maneviyat damarlarımızı tanımaktır. 

İslam’ı tahrif ve istismar etmek isteyenlerin bir 

amacının da köklü Anadolu irfanına zarar vermek 

olduğunu unutmamaktır. 

Şu da bir gerçektir ki inancı ve dinî değerleri 

üzerinden insanları aldatmak nasıl din istismarı ise 

iftira, hakaret ve ithamlarla Müslümanların 

tamamını zan altında bırakmak, İslam hakkında 

korku ve nefret oluşturmak da aynı şekilde din 

istismarıdır.  

Değerli Müminler! 

Son ve mükemmel dinin mensupları olarak, 

Cenab-ı Hak bize akıl ve irade ihsan etmiştir. 

Dinimizin değişmez ilkeleri, kültürümüzün değerleri 

ve 14 asırlık sağlam bir ilim geleneğimiz vardır. 

Bunların kıymetini bilelim ve hazinelerimizi heba 

etmeyelim. İstismara fırsat vermemek için dinimizi 

uzman kişilerden, iyi niyetli ve sağlam kaynaklardan 

öğrenelim. Ölçümüz daima Kur’an-ı Kerim’in 

değişmez hakikatleri ve Peygamberimizin sünnet-i 

seniyyesi olsun. 

                                                
1 En’am, 6/153. 
2 Nesâî, Îdeyn, 22. 
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َمٰٓاِء  َ َ اَْهَل الُْقٰرٰٓى اَٰمنُوا َوات ََقْوا لََفتَْحنَا َعلَْيِهْم بََرَكاٍت ِمَن الس  َولَْو اَن 

 .َواْْلَْرِض 

ِ  َرُسولُ  َوَقالَ  ُ َصل َي الل ٰ  َوَسل ََم: َعلَْيهِ  الل ٰ

َ َهَذا الَْماَل َخِضَرةٌ ُحلَْوةٌ  َفَمْن أََخَذهُ بَِسخَ  اَوِة نَْفٍس بُوِرَك لَهُ ِفيِه  إِن 

 .َوَمْن أََخَذهُ بِِإْشَراِف نَْفٍس لَْم يُبَاَرْك لَهُ ِفيهِ 

BEREKET: MANEVİ BOLLUK 

Muhterem Müslümanlar! 

Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle 

buyurur: “O memleketlerin ahalisi iman etseler 

ve günahtan sakınsalardı, elbette onların üstüne 

gökten ve yerden nice bereket kapıları 

açardık.”1 

Peygamber Efendimiz (s.a.s) ise bizi şöyle 

uyarır: “Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim 

bu mala cömert bir gönülle sahip olursa, malı 

bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamah dolu bir 

kalple bu malı isterse, malının bereketi kaçar.”2 

Aziz Müminler! 

Okuduğum ayet-i kerime ve hadis-i şerif bize 

bereketin sırrını öğretmektedir: Hayatına bolluk 

gelsin istiyorsan, elindekileri biriktirmeye değil 

paylaşmaya bak! Çünkü mal, ilim, rızık ve sevgi 

ancak paylaşınca artar. Bereket, gönül zenginliği ve 

cömertlikle gelir. İsraftan, hırs ve tamahtan, nimete 

karşı nankörlükten ve cimrilikten uzak dur! Zira 

bereket, sahip olduklarına esir düşmeden yaşayarak 

ulaştığın huzurdur. Yalan, riya, gösteriş, aldatma ve 

haksızlıktan kaçın! Çünkü günahlar ve ahlaki 

zafiyetler bereketi yok eder. Bereket, Allah’a 

teslimiyetle, kanaat ve şükürle, doğruluk ve 

dürüstlükle, tevazu ve tevekkülle elde edilir. 

Kıymetli Müslümanlar! 

Ömrümüzün bereketi; iman, ibadet, salih 

amel ve güzel ahlaktır. Gönlümüzün bereketi 

Kur’an-ı Kerim’dir. Hanemizin bereketi ülfet, 

muhabbet ve merhamettir. Malımızın bereketi, 

zekât, infak ve sadakadır. Ticaretimizin bereketi, 

dürüstlük, alın teri ve helal kazançtır. Çalışmamızın 

bereketi, işimizin hakkını vermek ve özverili 

olmaktır. İlmimizin bereketi, öğrendiğimizle amel 

etmek ve bilgimizi paylaşmaktır. Zamanımızın 

bereketi onu heba etmemek, kıymetini bilip 

değerlendirmektir. Neslimizin bereketi İslam’a ve 

insanlığa hayırlı evlat yetiştirmektir. 

Değerli Müminler! 

Cenâb-ı Hak, Tebâreke ve Teâlâ’dır; 

bereketin yegâne kaynağı, yüceler yücesidir. Zü’l-

Celâl-i ve’l-İkrâm’dır; azamet sahibidir ve 

cömerttir.  O halde kulluk ve ibadetimizle, dua ve 

niyazımızla varlığın özüne bereketi yerleştiren 

Rabbimize yönelelim. Huzur ve mutluluğu çok 

olanda değil, bereketli olanda arayalım. 

Unutmayalım ki biz niyetimizi Rahmanın rızasına 

bağlarsak, O Kudret Sahibi de bereket kapılarını 

bize açacaktır. 

                                                
1 A’raf, 7/96. 
2 Buhârî, Zekât, 50. 
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ْنَسانََْْخلَقَْْ.َخلََقْ ْال َ۪ذيَْرب َِكْْبِاْسمِْْاِْقَرأْْ ْاِْقَرأْْ . َْعلَقْ ِْمنْْْاْْلِ

ْنَسانََْْعل َمَْْ.بِاْلَقلَمِْ َْعل َمَْْاَل َ۪ذيْْ.اْْلَْكَرمُّْ َْوَرب َُّكْ  .يَْعلَْمْ ْلَمَْْْماْاْْلِ

ولَُّْْوقَالَْ َِْْرسُّ َُّْْصل َيْالل ٰ ََْْعلَْيهِْْالل ٰ  :مََْوَسل 

ْ ُّ ِْْإِلَىْاْلِبالَدِْْأََحب  َ َهاْالل   .َمَساِجدُّ

CAMİ VE İLİM 

Muhterem Müslümanlar! 

Peygamber Efendimiz, Mekke’den 

Medine’ye hicret ettiğinde ilk iş olarak bir mescit 

inşa ettirmişti. Bu mescidin hemen bitişiğinde ise 

ashâb-ı kirâm için yatılı eğitim merkezi işlevi 

gören bir gölgelik yaptırmıştı. Bir muallim olarak 

gönderilen Rahmet Peygamberi (s.a.s), böylelikle 

Mescid-i Nebevî’de ilim ile ibadeti buluşturmuş 

ve Medine’nin merkezine yerleştirmişti. Nitekim 

ilk vahiy, ona şöyle seslenmişti: “Yaratan 

Rabbinin adıyla oku! O, insanı alaktan 

yaratmıştır. Oku! Kalemle yazmayı öğreten, 

böylece insana bilmediğini bildiren Rabbin 

sonsuz kerem sahibidir.”1 

Aziz Müminler! 

Yüce dinimiz İslam’a göre, iman ahlâktan, 

ibadet edepten ve bilgi hikmetten ayrı 

düşünülemez. Cami, hayatın merkezi ve şehrin 

kalbi olduğu gibi, aynı zamanda ilim ve hidayet 

yuvasıdır. Âlemlerin Rabbi’ne kulluğumuzu arz 

ettiğimiz camilerimiz, aynı kubbe altında bizleri 

vahdet bilincine, birlik ve kardeşlik ruhuna 

eriştirir. Minareler tevhide, ezanlar ibadete davet  

 

ederek imanımızı ve umudumuzu pekiştirir. Aynı 

mihraba yönelerek Cenâb-ı Hakkın rızası için 

secdeye kapanırız. İyiliği emreden, kötülükten 

sakındıran, İslâm’ın hakikatini öğreten hutbe ve 

vaazlar ise, hayatımıza yön verir. Peygamber 

Efendimiz, Allah’ın mescitlerinden birinde 

toplanıp Kur’an-ı Kerim okuyan ve onu 

müzakere edenlerin üzerine sekînet ve rahmet 

ineceğini müjdelemiştir.2 

Kıymetli Müslümanlar! 

Her yıl 1-7 Ekim tarihleri arası “Camiler ve 

Din Görevlileri Haftası” olarak idrak 

edilmektedir. Bu yılın teması, “Cami ve İlim” 

olarak belirlenmiştir. Hafta boyunca 

camilerimizin medeniyetimizdeki yerini ve 

hayatımızdaki anlamını yeniden hatırlayacağız. 

Ömrünü din hizmetine adayan fedakâr 

hocalarımızı, camileri inşa ve ihya eden aziz 

milletimizi rahmet ve minnetle yâd edeceğiz. 

Açılışıyla büyük bir coşku ve mutluluk 

yaşadığımız Ayasofya Camii’nin ibadet ve ilim 

tarihimizdeki yerini işleyen bir sempozyum 

düzenleyeceğiz.  

Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın 

hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz 

ediyorum. Hutbemi Peygamberimizin şu 

hadisiyle bitiriyorum: “Beldelerin Allah’a en 

sevimli olan mekânları, camilerdir.”3 

                                                
1 Alak, 96/1-5. 
2 Müslim, Zikir, 38. 
3 Müslim, Mesâcid, 288. 

 

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü 



Tarih: 02.10.2020 

﷽ 
ُ بَِما تَْعَملُوَن بَ۪صير    .َوُهَو َمَعكُْم اَيَْن َما ُكْنُتْمْۜ َواّلٰله

ِ  َرُسولُ  َوقَالَ  ُ  َصٰلَي اّلٰله  َوَسٰلََم: َعلَْيهِ  اّلٰله

َ َكأَنََٰك تََراُه فَإِْن لَْم تَكُْن تََراُه فَإِنَُٰه يََراكَ اَ   . ْْلِْحَساُن أَْن تَْعُبَد اّلٰلَ
MURAKABE VE MUHASEBE BİLİNCİ 

Muhterem Müslümanlar! 

Okuduğum ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak şöyle 

buyurur: “Nerede olursanız olun, O sizinle 

beraberdir. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla 

görendir. ”1 

Okuduğum hadis-i şerifte Peygamber 

Efendimiz (s.a.s) şöyle buyurmaktadır: “İhsan, 

sanki O’nu görüyormuş gibi Allah’a kulluk 

etmendir. Sen O’nu göremesen de O seni 

görmektedir.”2 

Aziz Müminler! 

Yüce Allah, kâinatın gözbebeği olarak yarattığı 

insanı başıboş bırakmamış, kendi haline terk 

etmemiştir. İnsan, daima ilahi bir denetim ve 

gözetim altındadır. Vakti geldiğinde muhasebe 

edilmek üzere bütün yapıp ettiklerimiz 

kaydedilmektedir. Kur’an-ı Kerim’de bu gerçek 

şöyle ifade edilir: “İnsan hiçbir söz söylemez ki 

onun yanında yaptıklarını gözetleyen ve 

kaydeden hazır bir melek bulunmasın.”3  

Kıymetli Müslümanlar! 

Dünya ahiretin tarlasıdır. Her gelen göçer ve 

her kul ektiğini biçer. Kim dünyada zerre miktarı 

iyilik yaparsa, onun karşılığını görecektir. Kim de 

zerre miktarı kötülük yaparsa, ahirette bununla 

yüzleşecektir.4 Rabbimiz, “Ey iman edenler! 

Allah’a itaatsizlikten sakının. Herkes yarın için 

ne hazırladığına baksın!”5 buyurarak ahiret için 

hazırlıklı olmamızı emreder. Bizleri murakabeye 

yani iç dünyamıza dönerek bir muhasebe yapmaya 

davet eder. 

Murakabe, niçin yaratıldığımızı, nereden gelip 

nereye koşmakta olduğumuzu kendimize sormaktır. 

Hatalarımızın ve günahlarımızın hesabını tutarak 

telafi etmek için uğraşmaktır. Allah’ın her an bizimle 

beraber olduğu bilinciyle yaşamaktır. İmanımızdan 

güç alıp aklımızı kullanarak nefsimize hâkim 

olmaktır. Şeytanın tuzaklarına ve dünyanın bitmek 

bilmez arzularına kapılmamak için daima uyanık 

olmaktır. Murakabe, gönlünü Allah’a bağlayarak 

samimiyetle ibadet etmek, hayırda ve takvada 

yarışmaktır. 

Değerli Müminler! 

Kendini bilerek ve Rabbine güvenerek 

yaşamak, bir Müslüman’ın hayat sermayesidir. 

Geçmişinden ders alarak bugünün değerini bilen, 

geleceğini iman ve ihsan üzerine planlayan kişi, 

kemale erer. Nitekim Peygamberimiz de bizleri 

böyle bir iç denetime çağırmaktadır: “Kıyamet 

günü insan şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe, 

Rabbinin huzurundan bir yere kıpırdayamaz: 

Ömrünü ne uğruna tükettiğinden, gençliğini nasıl 

geçirdiğinden, malını nereden kazandığından, 

nereye harcadığından ve bildiği ile amel edip 

etmediğinden.”6 

Aziz Müslümanlar! 

Hutbemi bitirirken, salgın hastalıkla mücadele 

hususunda da kendimizi muhasebe etmemiz 

gerektiğini hatırlatmak istiyorum.  Bu mücadelede 

üzerimize düşen bilinçli davranmaktır. Zira alınan 

tedbirler kadar, bu tedbirlere uyma konusundaki 

hassasiyetimiz de son derece önemlidir. Rehavete ve 

ihmalkârlığa kapılmayalım. Uyarılara kulak verelim 

ki kul hakkına girmeyelim. Hastalığın 

başlangıcından bugüne kadar gösterilen gayretleri 

boşa çıkarmayalım. Bu vesileyle salgınla mücadele 

sürecinde vefat eden başta sağlık çalışanlarımız 

olmak üzere bütün kardeşlerimizi şehâdet 

mertebesine eriştirmesini, hastalarımıza acil şifalar 

ihsan etmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.  

                                                
1 Hadîd, 57/4. 
2 Buhârî, Tefsir, Lokman, 2. 
3 Kâf, 50/18. 
4 Zilzâl, 99/7,8. 
5 Haşr, 59/18. 
6 Tirmizî, Sıfatu’l-kıyâme, 1. 
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﷽ 
ا َغ۪ليَظ  ِ لِْنَت لَُهْمْۚ َولَْو ُكْنَت فَظًّ فَِبَما َرْحَمةٍ ِمَن اّلٰله

وا ِمْن َحْولَِك    .اْلَقْلِب ََلْنَفٰضُ

ُ َعلَْيِه َوَسلََٰم: ِ َصلَٰي اّلٰله   َوقَاَل َرُسوُل اّلٰله
 . ْؤلَُف ْلُمْؤِمُن ُمْؤلٌَف َوََل َخْيَر ِفيَمْن ََل يَأْلَُف َوََل يُ اَ 

MÜMİNİN YUMUŞAK HUYLULUĞU 

Muhterem Müslümanlar! 

Din-i mübîn-i İslam’da iman, ibadet ve güzel 

ahlak bir bütündür. Yüce dinimiz biz müminlere 

samimiyetle ibadete devam etmenin yanı sıra, güzel 

ahlak sahibi ve geçim ehli olmayı öğütler. Bilhassa 

ailemizle, komşularımızla, akraba ve 

arkadaşlarımızla iyi niyet, hakkaniyet ve 

merhamete dayalı ilişkiler kurmamızı ister. 

Muhatap olduğumuz herkesi Allah’ın yarattığı ve 

gözettiği bilinciyle saygılı ve nezaketli 

davranmamızı tavsiye eder. 

Aziz Müminler! 

Peygamber Efendimiz (s.a.s) insanlık için en 

güzel örnektir. O, bizlere erdemli bir kul olmanın 

ve insanlarla güzel geçinmenin yollarını bizzat 

yaşayarak öğretmiştir. Allah Resûlü (s.a.s), 

yumuşak huylu, zarif ve ince ruhlu bir insandı. 

Edep, hayâ ve tevazu sahibiydi. Çevresindekilere 

huzur ve güven verir, korku ve endişe yaymazdı. 

Ailesine ve ashabına karşı yüreği sevgi ve şefkat 

doluydu. İyi günde olduğu kadar, zor zamanda da 

sabırlı, hoşgörülü ve affediciydi. Cenâb-ı Hak, 

Peygamberimizin bu vasfını şöyle övmüştür: “Sen 

onlara Allah’ın lütfu sayesinde yumuşak 

davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç 

şüphesiz onlar etrafından dağılır giderlerdi.”1 

 

Kıymetli Müslümanlar! 

Sevgili Peygamberimizi rehber edinen 

müminler olarak, hasbi ve samimi davranmayı 

prensip edinelim. Vefalı ve fedakâr, temiz özlü ve 

doğru sözlü olmak için emek verelim. 

Unutmayalım ki, riyâkar, menfaatçi, kibirli ve 

ikiyüzlü kişi, Allah katında da insanlar arasında da 

sevgi ve değer göremez. İyi huylu bir müminin 

hayatında kötü söze, kaba davranışa, şiddet ve 

nefrete yer yoktur. Zira o, Peygamberimizin şu 

sözlerini daima hatırında tutar: “Mümin cana 

yakındır. İnsanlarla yakınlık kurmayan ve 

kendisiyle yakınlık kurulamayan kimsede hayır 

yoktur.”2 “Kendisi cehennem ateşine ve 

cehennem ateşi de kendisine haram olan kişiyi 

size bildireyim mi? Cana yakın, yumuşak huylu, 

kolaylaştırıcı kimse.” 3 

Değerli Müminler! 

İçinde yaşadığımız bu aziz milletin ve bu 

müstesna toplumun değerini bilelim. Sevinci ve 

kederi, varlığı ve yokluğu paylaşalım. Hal ve 

hareketlerimizle birbirimize sükûnet, huzur ve 

muhabbet aşılayalım. Başta eşimiz ve çocuklarımız 

olmak üzere güler yüzümüzü, güzel sözümüzü, 

insaf ve anlayışımızı kimseden esirgemeyelim. 

Böylelikle hem kendimiz hem de çevremizdekiler 

için hayatı kolaylaştıralım. 

Aziz Müslümanlar! 

Hutbemin sonunda, işgal atındaki topraklarını 

kurtarma mücadelesinde şehit düşen Azerbaycanlı 

kardeşlerimize Yüce Allah’tan rahmet, yaralılara 

acil şifalar diliyorum.  

                                                
1 Âl-i İmrân, 3/159. 
2 İbn Hanbel, II, 400. 
3 Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 45. 
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﷽ 
الْيَّْوِم اْْلهِخِر  ِ وَّ نَّ بِاّلٰله ْن اهمَّ ِ مَّ َساِجدَّ اّلٰله ا يَّْعُمُر مَّ ِانَّٰمَّ
ٰٓى  سه َّ فَّعَّ لَّْم يَّْخَش ِاْٰلَّ اّلٰله وةَّ وَّ كه اهتَّى الٰزَّ لهوةَّ وَّ اَقَّامَّ الٰصَّ وَّ

كُونُوا ِمنَّ الُْمْهتَّ۪دينَّ  ِٰٓئكَّ اَْن ي َّ  .اُ۬وله

ِ َصلَّٰي ُسوُل اّلٰله قَّالَّ رَّ : وَّ َسلَّٰمَّ لَّْيِه وَّ ُ عَّ   اّلٰله

ٰنَِّة ِمْثلَّهُ  ُ لَّهُ ِفى الْجَّ ِ بَّنَّى اّلٰلَّ َّ ْسِجدًا ّلِلٰ ْن بَّنَّى مَّ  .مَّ

CAMİ:  

ALLAH’IN EVİ, MÜMİNLERİN ESERİ 

Muhterem Müslümanlar! 

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce 

Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Allah’ın 

mescitlerini, ancak Allah’a ve ahiret 

gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, 

zekâtı veren ve Allah’tan başkasından 

korkmayan kimseler imar eder. İşte 

onların doğru yolu bulanlardan olmaları 

umulur.”1  

Okuduğum hadis-i şerifte ise 

Peygamber Efendimiz (s.a.s)  şöyle 

buyurmaktadır: “Her kim Allah için bir 

mescit bina ederse, Allah da ona cennette 

bu mescidin bir benzerini bina eder.”2 

Aziz Müminler! 

Cuma gününün şu icabet vaktinde 

Rabbimize kulluğumuzu arz etmek üzere bir 

araya geldiğimiz camilerimiz Allah’ın evi, 

müminlerin eseridir. Yalnızlıktan bunalan 

ruhlarımıza şifa, hayat telaşıyla yorulan 

gönüllerimize devadır. Mahallelerimizin 

kalbi, şehirlerimizin ruhu, aziz milletimizin 

ve ümmet-i Muhammed’in güvenli yuvasıdır.  

Kıymetli Müslümanlar! 

Salgın hastalıkla mücadele sürecinde 

millet olarak paylaşmanın, dayanışmanın, 

merhamet ve kardeşliğin en güzel örneklerini 

verdik. Allah yolunda yardımlaşmanın 

heyecanını ve mutluluğunu yaşadık. Bugün 

de Başkanlığımızın öncülüğünde yurt içinde 

ve yurt dışında inşası devam eden 

camilerimiz için bir yardım seferberliği 

başlatıyoruz. Dua ve desteklerinizle bu 

camilerimizi bir an önce tamamlayıp ibadete 

açacağız. İnşası biten camilerimizde ezanlar 

yükselecek, mümin gönüller omuz omuza saf 

tutacak, alınlar secdeyle buluşacak inşallah. 

Cuma namazının ardından siz kıymetli 

cemaatimizi az çok demeden bu hayır 

yarışına katılmaya davet ediyorum.  

Cenâb-ı Hak, yardımlarımızı, infak ve 

sadakalarımızı dergâh-ı izzetinde kabul 

buyursun. Her türlü kaza ve beladan bilhassa 

salgın hastalıktan bir an önce kurtulmamıza 

vesile kılsın. Hak Teâlâ Hazretleri, geçmişten 

günümüze camilerimizin imar, inşa ve 

ihyasına öncülük eden, destek olan, yardımda 

bulunan, ibadet aşkıyla camilerimize hizmet 

eden kardeşlerimizden dâr-ı bekâya irtihal 

edenlere rahmet eylesin. Hayatta olanlara 

sağlıklı ve huzurlu bir ömür nasip eylesin. 

                                                
1 Tevbe, 9/18. 
2 Müslim, Zühd, 44. 
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MEVLİD-İ NEBİ 

Muhterem Müslümanlar! 

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce 

Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Andolsun ki Allah, 

müminlere kendi içlerinden; onlara ayetlerini 

okuyan, onları arındırıp tertemiz yapan, 

onlara Kitap ve hikmeti öğreten bir 

peygamber göndermekle büyük bir lütufta 

bulunmuştur.”1  

Okuduğum hadis-i şerifte ise 

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

itaat eden, Allah’a itaat etmiştir. Bana isyan 

eden, Allah’a isyan etmiştir.”2  

Aziz Müminler! 

Yüce Allah, Hz. Âdem’den itibaren 

müjdeleyici ve uyarıcı olarak nice peygamber 

göndermiştir. Peygamberler aracılığıyla insanları 

tevhide ve kulluğa, hakkı benimseyip erdemli 

yaşamaya davet etmiştir. Peygamberler asırlar 

boyunca Allah’ın dinini tebliğ etmiş, iyiliğin 

yayılması ve kötülüğe engel olunması yolunda 

insanlığa örnek olmuştur. İlâhî vahiy alan bu 

şerefli elçiler zinciri, Peygamber Efendimiz Hz. 

Muhammed Mustafa (s.a.s) ile nihayete ermiştir. 

Kıymetli Müslümanlar! 

Resûl-i Ekrem Efendimiz, insanlığın 

umudu, müminlerin sevgilisi, âlemlerin rahmet 

vesilesidir. Kur’an-ı Kerim’i bize aktaran, 

anlatan ve yaşayarak öğreten odur. Dünyada 

huzur ve güvenin, ahirette sonsuz mutluluğun 

anahtarı, onu model almak ve onun gibi yaşamaya 

gayret etmektir. Zira o, bize şöyle seslenir: “Kim 

Rab olarak Allah’ı, din olarak İslâm’ı ve 

peygamber olarak Muhammed’i kabul ederse, 

imanın tadını alır.”3 

Değerli Müminler! 

İmanın manasını bize anlatan, mümin 

olmanın gereği olarak namazdan oruca, hacdan 

zekâta her bir ibadetimizi nasıl yerine 

getireceğimizi bize gösteren Sevgili 

Peygamberimizdir. İyi bir insan, salih bir kul, olgun 

bir mümin olmayı bize öğreten odur. Nitekim o 

kendisini şöyle anlatır: “Ben, güzel ahlakı 

tamamlamak için gönderildim.”4 

Son Peygamber’in hayatına baktığımızda 

görürüz ki, iman ve ibadet ancak güzel ahlakla 

kemale erer. Sünnet namazları kılmak nasıl ondan 

bize miras kalmışsa, samimi ve dürüst olmak, can 

taşıyan her varlığa şefkat ve merhamet göstermek, 

adaletten ayrılmamak, ailenin değerini bilmek ve 

mümin kardeşliğinin hakkını vermek de aynı 

şekilde onun sünnetidir.  

Muhterem Müminler! 

Önümüzdeki Çarşamba’yı Perşembe’ye 

bağlayan gece, Habib-i Kibriya Muhammed 

Mustafa (s.a.s)’in dünyayı teşriflerinin yıl dönümü 

olan Mevlid Gecesini idrak edeceğiz. Her yıl 

olduğu gibi bu yıl da Mevlid-i Nebi Haftasını 

kutlayacağız. Başkanlığımız bu yıl Mevlid-i Nebi 

Haftasının temasını “Peygamberimiz ve Çocuk” 

olarak belirlemiştir. Bu vesileyle Peygamberimizi 

daha yakından tanımaya, anlamaya ve bilhassa 

çocuklarla iletişimini yeniden hatırlayarak 

hayatımıza taşımaya gayret edeceğiz. Mevlid-i Nebi 

gecemizi tebrik ediyor, haftamızın İslâm âlemine ve 

tüm insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden 

niyaz ediyorum. 

                                                
1 Âl-i İmrân, 3/164. 
2 Müslim, İmâre, 33. 
3 Müslim, İman, 34. 
4 İbn Hanbel, II, 381. 
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ْنَيا ُُاْلَحٰيوةُ ُ۪زيَنةُ َُواْلَبن ونَُُاَْلَمالُ  َُُُُُُُُُُُُواْلَباق َيات ُُالد  
ال َحات ُ َ ْندََُُخْيرُ ُالص   . اََملُ َُوَخْيرُ ُثََواباُ َُرب  َكُُع 

َعلَْيه َُوَسل َمَُ  ُ ُاّلل ٰ َُصل َيُاّلل ٰ ول   ُ:َوقَاَلَُرس 

ْنُنَْحٍلُأَفُْ اُم  َُولَد  ْنُأََدٍبَُحَسنٍَُضَلَُماُنََحَلَُوال د   ُ.م 

PEYGAMBERİMİZ VE ÇOCUK 

Muhterem Müslümanlar! 

Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle 

buyurur: “Servet ve evlatlar, dünya hayatının 

süsüdür. Baki kalacak salih ameller ise, 

Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı 

hem de ümit bağlamaya daha lâyıktır.”1  

Aziz Müminler! 

Çocuk, bize bahşedilmiş nimetlerin en 

sevimlisidir. Yuvalarımızın en masum misafiri, 

hanelerimizin bereketidir. Onlar, hayatımızın 

neşesi, Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’in 

ifadesiyle göz aydınlığımızdır. Amel defterimizi 

daima açık tutacak olan iyilik kaynağımızdır. En 

nadide emanetimiz, varlığı ve yokluğu ile imtihan 

vesilemizdir. 

Kıymetli Müslümanlar! 

Çocuklarımızla ilişkilerimize yön veren en 

değerli rehberimiz, âlemlere rahmet olarak 

gönderilen Sevgili Peygamberimizdir. O, 

yaratılmışlar içinde en çok çocukları sevmiştir. 

En çok çocuklara açılmıştır onun merhamet yüklü 

yüreği. Çocukların başını okşayarak, onları 

bağrına basarak, öpüp koklayarak göstermiştir 

engin merhametini. Çocukları ve torunlarının 

yanı sıra etrafındaki tüm çocuklar onun 

şefkatinden doyasıya nasiplenmiştir.   

 

Değerli Müminler! 

Resûl-i Ekrem, çocuklara değer verir, onlara 

değerli olduklarını hissettirirdi. Yanı başında 

çocuklara yer ayırır, bir şey ikram ederken önce 

çocuklardan başlardı. Yanlarından geçerken 

selâm verip hatırlarını sorardı. Bazen onlarla 

şakalaşır, hatta oyunlarına eşlik ederdi. 

Üzülmelerine, güven duygularının zedelenmesine 

müsaade etmezdi. Hangi hatayı işlemiş olursa 

olsunlar, onları sabırla dinler, öğütler verirdi. Kız 

çocuklarına ve yetimlere ayrı bir önem verir, 

onları en aziz emanet bilir, hor görülmelerine asla 

izin vermezdi. Peygamberimizin bütün gayreti 

çocukların şahsiyetli bir şekilde büyümeleri, 

imanlı ve güzel ahlaklı bir nesil olarak 

yetişmeleri içindi.   

Aziz Müslümanlar! 

Bugün insanlık Peygamber Efendimizin 

çağları aşan örnekliğine her zamankinden daha 

fazla muhtaçtır. O halde “Hiçbir baba, 

çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir 

miras bırakmamıştır.”2 buyuran Sevgili 

Peygamberimize kulak verelim. Özümüzle, 

sözümüzle, davranışımızla çocuklarımıza örnek 

olalım. Onları ilgimizden ve sevgimizden 

mahrum bırakmayalım. Şefkat ve merhametle, 

Allah’a kulluk ve sorumluluk bilinci ile 

yetiştirelim. Maddi ihtiyaçlarının yanında manevi 

ihtiyaçlarını da gözetelim. Unutmayalım ki 

çocuğa gösterilen sevgi ve ilgi, verilen ahlak ve 

değer eğitimi dünya ve ahiretimiz için en hayırlı 

yatırımdır. 

                                                
1 Kehf, 18/46. 
2 Tirmizî, Birr, 33; İbn Hanbel, IV, 77. 
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MÜMİN SORUMLULUK SAHİBİDİR 

Muhterem Müslümanlar! 

Cenâb-ı Hak, insanı akıllı, saygıdeğer ve 

sorumluluk sahibi bir varlık olarak yaratmıştır. 

Yüce Rabbimiz, İslâm’ın ilkeleri arasında, her 

insan için doğuştan kazandığı haklar ve üstlenmesi 

gereken sorumluluklar belirlemiştir. İmanla 

başlayan bu sorumluluklara riayet edenleri, dünya 

ve ahiret mutluluğuyla müjdelemiştir. 

Mümin olarak bizler, öncelikle kendisine 

bütün varlığımızı borçlu olduğumuz Yüce 

Rabbimiz karşısında sorumluluk taşırız. O’na 

gönülden inanmak, sevgiyle bağlanmak, itaat 

etmek, emir ve yasaklarına titizlikle riayet etmek 

müminler olarak en önemli görevimizdir. 

Sonra kendimize ve çevremize karşı 

sorumluluklarımızı yerine getiririz. Helâl, güzel, 

doğru, iyi olan ne varsa hayatımıza dâhil eder; 

haramdan, çirkinlikten, yanlış ya da kötü olan her 

türlü işten uzak durmaya çalışırız. Biliriz ki, 

Rabbimizin rızası da, O’nun bize emanet ettiği her 

bir canın huzuru da bizim sorumluluk duygumuzda 

saklıdır.  

Değerli Müminler! 

Cenâb-ı Hak, Kur’an-ı Kerim’de şöyle 

buyurur: “İnsan, kendisinin başıboş 

bırakılacağını mı zanneder?”
1
 Demek ki, 

sorumsuz, savruk, ilkesiz, idealsiz bir hayat, insana 

yakışmaz. Her davranışın, bu dünyada bir sonucu, 

ahirette de Allah tarafından verilecek bir karşılığı 

vardır. 

 

Namaz kılmak gibi, merhametli olmak da 

müminin sorumluluğudur. Oruç tutmak gibi, dara 

düşene el uzatmak da insanî ve İslâmî bir görevdir. 

Zekât vermek gibi, her işi dürüst ve hilesiz yapmak 

da bizim kulluk vazifemizdir. 

Kardeşlerim! 

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

sahibi olan insanları şöyle anlatır: “Müminler, 

birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve 

şefkat göstermede, tıpkı bir bedene benzer. Öyle 

bir beden ki, bir uzvu rahatsızlandığında diğer 

uzuvları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu 

acıya ortak olur.”
2
  

Geçen hafta, güzel İzmir’imizi vuran 

depremle hepimiz sarsıldık. Yüreklerimizde acı, 

dillerimizde dua, içimizde umutla hepimiz enkazın 

başında bekleştik. Rabbimizin inayeti ve 

devletimizin desteğiyle, milletçe yaralarımızı 

sarmak için seferber olduk. 

Depreme engel olmak elbette mümkün 

değildir. Ancak unutmayalım ki, tedbir almak ve 

doğal afetlerin yol açacağı tahribatı en aza 

indirmek mümince bir sorumluluğun gereğidir. 

Allah aziz milletimizi her türlü felâketten 

muhafaza buyursun! Vefat eden kardeşlerimize 

rahmet eylesin. Kederli ailelerine sabırlar, 

yaralılarımıza acil şifalar ihsan eylesin.  

Aziz Müminler! 

Hutbemin sonunda bir hususu sizlerle 

paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki Çarşamba günü 

“Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes” temasıyla 

ülkemizin dört bir köşesinde belirlenen alanlarda 

fidan dikimi gerçekleştirilecektir. Ayrıca yaşadığı 

ortamı güzelleştirmek isteyen her bir 

vatandaşımıza Orman İşletme Müdürlükleri ve 

Orman İşletme Şefliklerince bedelsiz fidan 

verilecektir. Bu vesileyle yediden yetmişe bütün 

cemaatimizi, cennet vatanımızın 

ağaçlandırılmasına katkı sağlayacak bu etkinliğe 

davet ediyoruz. 

                                                 
1
 Kıyâmet, 75/36. 

2
 Müslim, Birr, 66. 
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﷽ 

ٰلوِة َفاْغِسلُّوا  َ ْم اِلَى الص  َٓوا اَِذا قُّْمتُّ َُّها ال َ۪ذيَن ٰاَمنُّ َٓا اَي  يَ

ْم  ؤُُِّ۫سكُّ وا بِرُّ وَهكُّْم َواَْيِديَكُّْم اِلَى اْلَمَراِفِق َواْمَسحُّ جُّ وُّ

لَكُّْم اِلَى اْلَكْعَبْيِن    .َواَْرجُّ

ُّ َعلَْيِه وَ  ِ َصل َي اّلل ٰ ولُّ اّلل ٰ  َسل ََم: َوقَاَل َرسُّ

وءُّ  الَِة اْلوُّضُّ الَةُّ َوِمْفَتاحُّ الص َ َةِ الص َ  .ِمْفَتاحُّ اْلَجن 

ABDEST: BEDENİMİZE SAĞLIK, 

RUHUMUZA HUZUR 

Muhterem Müslümanlar! 

Okuduğum ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak 

şöyle buyuruyor: “Ey iman edenler! Namaz 

kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, 

dirseklere kadar ellerinizi yıkayın; başlarınızı 

mesh edin, topuklara kadar ayaklarınızı da 

yıkayın.”1 

Okuduğum hadis-i şerifte ise Resûl-i 

Ekrem (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Cennetin 

anahtarı namaz, namazın anahtarı ise 

abdesttir.”2 

Kıymetli Müminler! 

İslam’a göre, temizlik, imandan gelen 

vazgeçilmez bir sorumluluktur. Güzel dinimiz, 

tertemiz bir bedene, huzura ermiş bir kalbe, 

günahlardan arınmış bir ruha sahip olmak 

isteyenleri abdeste davet eder. Böylelikle kulun 

maddî ve manevî yönden temizlenerek Allah’ın 

huzuruna pak ve nezih bir şekilde çıkmasını ister. 

Değerli Müslümanlar! 

Mümin, abdesti hem ibadet sevabı 

kazandıran hem de kendisini kirden ve mikroptan 

koruyan büyük bir nimet olarak görür. Dininin 

direği, ruhunun miracı olan namaza abdestle 

hazırlanır. Kur’an-ı Kerim okumadan önce abdest 

alır. Kâbe’yi abdestli tavaf eder. Böylece mümin, 

bir yandan en çok kirlenen uzuvlarını her gün en 

az beş kere temizler, diğer yandan da Peygamber 

Efendimizin şu müjdesine nail olur: “Her kim 

abdest alır ve abdestini güzelce almaya özen 

gösterirse, günahları vücudundan çıkar, hatta 

tırnaklarının altından süzülür gider.”3 

Aziz Müminler! 

Dünyayı kuşatan Kovid-19 salgınıyla millet 

olarak topyekûn mücadele ediyoruz. Bu 

mücadelede başarılı olmamızın yolu, temizlikten, 

maske ve mesafe kuralına uymaktan geçiyor. 

Unutmayalım ki, düzenli ve özenli bir temizlik 

konusunda abdest bizler için en güzel imkândır. 

Biz, çocukluktan itibaren abdest alışkanlığı ile 

büyüyen, tertemiz bir kültürün fertleriyiz. 

Dilimize yerleşen “abdest bozmak” tabiri bile, 

halkımızın gün boyunca abdestli bulunmaya ne 

kadar önem verdiğinin ifadesidir. 

Bedenimize nezafet, ruhumuza sükûnet 

veren abdestimiz, salgın hastalıklar karşısında en 

güzel koruyucudur. Su ile gelen doğal temizlik 

sayesinde daha sağlıklı bir toplum olmamıza 

yardımcıdır. O halde, abdestin sağladığı hijyen ve 

ferahlığı hayatımızın bir parçası haline getirelim. 

Zira Kur’an-ı Kerim’in ifadesiyle, “Allah, çok 

tevbe edenleri ve içi dışı temiz olanları sever.”4 

                                                 
1 Mâide, 5/6. 
2 Tirmizî, Tahâret, 1. 
3 Müslim, Tahâret, 33. 
4 Bakara, 2/222. 
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﷽ 
ّنَّاُت الّنَّ۪عيِمِۙ  اِت لَُّهْم جَّ الِحَّ ِملُىا الّصَّ عَّ نُىا وَّ َّ۪ريهَّ ٰامَّ ِاّنَّ الّ

۪كيُم  ۪زيُز اْلحَّ ُهىَّ اْلعَّ قاّ ۜ وَّ ِ حَّ ْعدَّ اّلّلٰ اۜ وَّ الِ۪ديهَّ ۪فيهَّ  .خَّ

: َّمَّ َسلّ لَّْيِه وَّ ُ عَّ ِ َصلَّّي اّلّلٰ ُسىُل اّلّلٰ قَّالَّ زَّ  وَّ
ْدُت لِ  ُ أَّْعدَّ أَّْت، قَّالَّ اّلّلَّ ْيٌه زَّ ا الَّ عَّ الِِحيهَّ مَّ  ِعبَّاِدي الّصَّ

لًَّ قَّلِْب بََّشس   طَّسَّ عَّ الَّ خَّ ْت، وَّ الَّ أُذٌُن َسِمعَّ   .وَّ

CENNET: MÜMİNLERİ BEKLEYEN 

SONSUZ NİMET 

Muhterem Müslümanlar! 

Okuduğum ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak biz 

kullarına şöyle buyuruyor: “Şüphesiz iman edip 

salih amel işleyenler için içlerinde ebedi 

kalacakları Naîm cennetleri vardır. Allah 

gerçek bir vaadde bulunmuştur. O azizdir, 

hikmet sahibidir.”
1
 

İzzet ve celâl, ikram ve kemal sahibi olan 

Rabbimiz, bizlere dünya ile başlayıp ahirete 

uzanan bir hayat bahşetti. İmtihan durağı olan 

dünyada yapıp ettiklerimizin karşılığını, sonsuzluk 

yurdu olan ahirette mükâfat veya ceza olarak 

göreceğimizi bildirdi. İman edip faydalı işler 

yapmak için aklını, yüreğini, yeteneklerini, malını 

ve imkânlarını seferber edenleri cennetle 

müjdeledi. Ama hakkı inkâr edip hakikate sırtını 

dönerek kötülük yolunda ömrünü harcayanları acı 

bir azapla uyardı.   

Aziz Müminler! 

Eşsiz nimetlerle bezenmiş olan cennet, barış 

ve huzurun daim olduğu ebediyet diyarıdır. 

Allah’ın rızasını gözeterek yaşayan, ibadetlerini 

ihlasla eda eden, güzel ahlâktan taviz vermeyen 

kulların ödülüdür. Rabbimize ve sevdiklerimize 

kavuşacağımız sevinç ve mutluluk yuvasıdır. 

Değerli Müslümanlar! 

Allah’ın sınırlarını aşmaktan sakınan 

müminlere, öldükten sonra yeniden dirildiklerinde 

amel defterleri sağ taraflarından verilir.                          

ِمٰ  ۪ن ني  َ ٰدا ٍيٰمَٰلسِ   ُْخ ُخ  Selametle ve güvenle girin“ َخهو

cennete!”
2
 diye nida edilir. Her türlü acı, keder, 

hastalık ve sıkıntıyı arkalarında bırakan 

cennetliklerin durumu Kur’an-ı Kerim’de şöyle 

anlatılır: “Nihayet oraya vardıklarında cennetin 

kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle 

der: Selam olsun size! Hoş geldiniz. Haydi, 

ebedi kalmak üzere buyurun girin cennete!”
3
 

Artık ne hüzün ne hasret ne de zorluk vardır. Engin 

rahmeti ve cömertliğiyle kullarını karşılayan Yüce 

Allah, dünyadaki gayretlerinin karşılığını onlara 

eksiksiz biçimde lütfetmiştir. 

Kıymetli Müminler! 

Kur’an-ı Kerim’de ve hadis-i şeriflerde çeşit 

çeşit cennet nimetlerini anlatarak müminleri iyiliğe 

teşvik eden canlı tasvirler vardır. Anlatmakla 

bitmeyen bu güzellikler hakkında Rabbimizin 

şöyle buyurduğunu Peygamberimiz bize nakleder: 

“Ben salih kullarım için cennette hiçbir gözün 

görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir 

insanın hayal edemeyeceği birtakım nimetler 

hazırladım.”
4
 

O halde geliniz, yolları çetin de olsa cennete 

ulaşmak için sabır ve sebat göstermeye, hayır ve 

hasenat işlemeye devam edelim. Rabbimiz bizden 

razı, biz de Rabbimizden razı olarak cennete 

girmek için imanla ve umutla çalışalım. 

Aziz Müslümanlar! 

Tüm dünyada olduğu gibi toplum olarak 

bizler de salgın hastalıkla büyük bir mücadele 

içindeyiz. Maske, mesafe ve temizliğe riayet 

etmenin yanında sağlığımız için alınan tüm 

tedbirlere uymak hepimizin vazifesidir. Bu süreçte 

risk altında olan 65 yaş üstü muhterem 

büyüklerimizden ve kronik rahatsızlığı bulunan 

kardeşlerimizden namazlarını evlerinde kılmalarını 

istirham ediyoruz. Unutmayalım ki tedbirlere 

riayet ettiğimiz müddetçe hem bu çetin 

imtihanımızdan başarıyla çıkacak hem de 

mükâfata nail olacağız inşallah! 

                                                 
1
 Lokmân, 31/8-9. 

2
 Hicr, 15/46. 

3
 Zümer, 39/73. 

4
 Buhârî, Bed’ü’l-halk, 8. 
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﷽ 
َٓا اَْعَمالَُنا  َواَِذا َسِمُعوا الل َْغَو اَْعَرُضوا َعْنُه َوقَالُوا لَـَن

 .َولَُكْم اَْعَمالُُكْمْۘ َسََلٌم َعلَْيُكْمْۘ ََل نَْبَتِغي اْلَجاِه۪لينَ 
ُ َعلَْيِه َوَسل َمَ  ِ َصل َي اّلل ه   :َوقَاَل َرُسوُل اّلل ه

 .اْلَمْرِء تَْرُكُه َما َلَ يَْعِنيهِ ِمْن ُحْسِن إِْسَلَِم 
FAYDASIZ İŞLERİ TERK ETMEK 

KULLUĞUN GÜZELLİĞİNDENDİR 

Muhterem Müslümanlar! 

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz 

şöyle buyuruyor: “(Müminler) boş söz işittikleri 

zaman ondan yüz çevirirler ve ‘Bizim 

yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size! 

Esen kalın. Bizim cahillerle işimiz yok’ 

derler.”1 

Okuduğum hadis-i şerifte ise Resûl-i Ekrem 

(s.a.s) şöyle buyuruyor: “Faydasız işleri terk 

etmesi, bir kişinin iyi Müslüman 

olmasındandır.”2  

Aziz Müminler! 

Güzel dinimiz İslam, hayatımızın her 

safhasında faydalı, hayırlı ve anlamlı işlerle 

meşgul olmamızı emreder. Sözün en doğrusunu 

söylememizi ve en güzeline uymamızı tavsiye 

eder. Dünya ve ahiret hayatımıza faydası 

dokunmayan, vakit ve emek israfına yol açan 

beyhude işlerden uzak durmamızı öğütler.  

Kıymetli Müslümanlar! 

Sahip olduğumuz değerler ve Rabbimizin 

bize bahşettiği nimetler, gereksiz ve amaçsız yere 

harcanamayacak kadar değerlidir. Bu bilinci 

taşıyan her Müslüman, kendisine ve çevresine 

fayda vermeyen, boş işlerden uzak durur. Asılsız 

sözlere, fuzuli düşüncelere itibar etmez. Aklını ve 

yüreğini iyilik yolunda, Allah’ın rızasına uygun 

işlerde kullanır. 

Değerli Müminler! 

Kur’ân-ı Kerîm’e göre, kurtuluşa eren 

müminlerin en belirgin vasıflarından biri de 

kendilerini ilgilendirmeyen, mâlâyânî işlerden 

uzak durmalarıdır.3 

Öyleyse, sözümüz, fikrimiz, vicdanımız ve 

ahlâkımızla kâmil bir mümin olmaya gayret 

edelim. Unutmayalım ki faydasız işlere olan 

uzaklığımız ölçüsünde Müslümanlığımız 

güzelleşecek, kulluğumuz Allah katında kıymet 

kazanacaktır. Kendi kusurlarıyla meşgul olmaktan 

başkalarının kusurunu göremeyenlere ne mutlu! 

                                                
1 Kasas, 28/55. 

2 Tirmizî, Zühd, 11; Muvatta’, Hüsnü’l-hulk,1. 

3 Mü’minûn, 23/3. 
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يُكْم   ِ اَّْتقه ُكْم ِعْندَّ اّلٰله مَّ  .اِٰنَّ اَّْكرَّ

: َّمَّ لٰ سَّ لَّْيِه وَّ ُ عَّ لَّٰي اّلٰله ِ صَّ ُسوُل اّلٰله قَّالَّ رَّ  وَّ

لَِّكْن  الُِكْم، وَّ أَّْموَّ ِرُكْم وَّ َّ الَّ يَّْنُظُر إِلَّى ُصوَّ إِٰنَّ اّلٰلَّ

الُِكمْ  أَّْعمَّ   .يَّْنُظُر إِلَّى قُلُوبُِكْم وَّ
ENGELLİLİK: CENNETE  

KAVUŞTURAN İMTİHAN 

Muhterem Müslümanlar! 

Okuduğum ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak 

şöyle buyuruyor: “Allah katında en değerli 

olanınız, O’na karşı gelmekten en çok 

sakınanınızdır.”1 

Okuduğum hadis-i şerifte ise Resûl-i 

Ekrem (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Allah, sizin 

görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz, ancak 

kalplerinize ve amellerinize bakar.”2 

Aziz Müminler! 

İnsana Yüce Rabbimiz katında değer 

kazandıran, şöhreti, kudreti, güzelliği, sağlığı ya 

da zenginliği değildir. İnsan zaten varlıkların en 

şereflisi olarak Allah katında değerlidir ve bu 

değeri yükseltmesinin yolu ancak iman, ibadet, 

iyi davranışlar ve güzel ahlâk ile mümkündür. 

Dolayısıyla doğuştan ya da sonradan ortaya 

çıkan hastalık ve engellilik hâlleri, hayatın 

gerçeği olup insanın noksanı değildir. Bilâkis 

sabır, sebat ve gayretle sonu cennete ulaşan birer 

imtihan vesilesidir.  

Kıymetli Müslümanlar! 

Sağlığımızı korumak ve gerektiğinde 

tedavi yollarına başvurmak Rabbimizin emri, 

Peygamberimizin sünnetidir. Bugün karşı 

karşıya olduğumuz salgın hastalık, bizlere bu 

sorumluluğumuzu bir kere daha hatırlatmaktadır. 

Hepimiz mutlaka tedbirlere uymakla, kendimizi 

ve milletimizi salgından korumakla mükellefiz. 

Bütün gayretimize rağmen takdir-i ilâhî sonucu 

hastalığa yakalanırsak, o zaman da tedavi olmalı, 

maneviyatımızı güçlü tutmalı ve sabretmeliyiz. 

Değerli Kardeşlerim! 

Elimizdeki her nimet gibi, yaşadığımız her 

zorluk da Rabbimizin rızasını kazanmak için bir 

vesiledir. Unutmayalım ki, her insan gücü 

nispetinde sorumludur. Hastalanan 

kardeşlerimize ve ailelerine destek olmak, 

dualarımızla ve yardımlarımızla onlara yalnız ve 

çaresiz olmadıklarını hissettirmek hepimizin 

görevidir. Aynı şekilde, yüreğimizde 

beslediğimiz sevgiyle engelli kardeşlerimize 

umut aşılamak, onlar için hayatı kolaylaştırmak 

hepimizin vazifesidir. Derdi ne olursa olsun, 

göremeyene göz, konuşamayana dil, işitemeyene 

kulak, yürüyemeyene ayak, tutamayana el 

olmak, bizler için onur, huzur ve ecir kapısıdır. 

Aziz Müslümanlar! 

Bugün, vatanlarının toprak bütünlüğünü 

müdafaa etmek için canlarını feda eden Karabağ 

şehitleri, Azerbaycan’da yapılacak programla 

anılacaktır. Bu vesileyle başta Karabağ 

şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi 

rahmet ve minnetle yad ediyoruz. 

                                                
1 Hucurât, 49/13. 
2 Müslim, Birr, 34. 
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َاُه ِفي اْْلَْرِضِۗ  َٓاًء بَِقَدٍر فَاَْسَكن  َٓاِء َم َم َ َواَْنَزْلَنا ِمَن الس 

 .  َواِن َا َعٰلى َذَهاٍب بِ۪ه لََقاِدُروَن  

ُ َعلَْيِه َوَسل ََم: ِ َصل َي اّلل ٰ  َوقَاَل َرُسوُل اّلل ٰ

 ِ   .َفانَا َوآَوانَاال َِذى أَْطَعَمَنا َوَسَقانَا َوكَ  اَْلَحْمُد ّلِل ٰ

SU: HAYAT VE ŞİFA KAYNAĞIMIZ 

Muhterem Müslümanlar! 

Rabbimizin bizlere bahşettiği en kıymetli 

nimetlerden biri “su”dur. Kur’ân-ı Kerîm’in 

ifadesiyle, “canlı olan her varlık sudan 

yaratılmıştır”1 ve suya bağımlı bir ömür 

sürmektedir. Su, hayatımızın kaynağı, 

toprağımızın bereketidir. Bedenimize sıhhat ve 

temizlik, çevremize rahmet ve güzellik su ile gelir. 

Değerli Müminler! 

Aziz dinimiz İslam, suyu ölçülü kullanmayı 

ve israf etmemeyi emreder. Nitekim Resûl-i 

Ekrem (s.a.s), bir sahabinin abdest alırken fazla su 

kullandığını görünce, “Bu ne israf!” diyerek onu 

ikaz etmiştir. Sahabinin “Abdestte de israf olur 

mu?” sorusu üzerine “Evet, akan bir nehirde 

(abdest alıyor) olsan bile!” diye cevap vermiştir.2 

Peygamberimizin bu uyarısı, suyun ibadet 

maksadıyla bile olsa asla israf edilmemesi gereken 

nadide bir nimet olduğunu bize hatırlatmaktadır. 

Kıymetli Müslümanlar 

Rabbimiz Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyurur: 

“Biz gökten uygun bir ölçüde su indirir ve onu 

yeryüzünde tutarız. Kuşkusuz bizim onu 

tamamen gidermeye de gücümüz yeter.”3 

Hepimiz biliyoruz ki, su gibi bir hazineye 

paha biçilemez. Suyumuz toprağın derinliklerine 

çekilip gitse, onu bize Rabbimizden başka hiç 

kimse geri getiremez. 

Bugün yeryüzünde bir damla berrak ve tatlı 

suyun hasretiyle yaşayan milyonlarca insan 

varken, bize düşen sonsuz şükretmektir: “Bizi 

yediren, suya kandıran, ihtiyaçlarımızı gideren 

ve bizi barındıran Allah’a hamdolsun!”4 

Şükrümüzün gereği olarak, nimetin 

kıymetini bilelim, suyu kullanırken bilinçli 

davranalım. İhtiyacımızdan fazla su tüketerek 

geleceğimizi tehlikeye atmayalım. Diğer canlıların 

da hakkını ihlal ederek vebale girmeyelim. 

Değerli Kardeşlerim! 

Bildiğiniz gibi, son zamanların en kurak 

yılını yaşadığımız bu günlerde ülkemizde suya ve 

yağmura ihtiyaç duyulmaktadır. Siz kıymetli 

cemaatimizi, Cuma namazının farzından sonra 

yapacağımız yağmur duasına katılmaya davet 

ediyorum. 

                                                
1 Enbiyâ, 21/30. 
2 İbn Mâce, Tahâret, 48. 
3 Mü’minûn, 23/18. 
4 Müslim, Zikir, 64. 
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﷽ 
اَر اْْلِٰخَرَة َوَْل تَْنَس نَ۪صيبََك  ُ الٰدَ ا ٰاٰتيَك اّلٰلٰ َواْبتَِغ ۪فيَمَٓ

ُ ِالَْيَك َوَْل  ا َاْحَسَن اّلٰلٰ ْنَيا َوَاْحِسْن َكَمَٓ تَْبِغ  ِمَن الٰدُ
َ َْل يُِحٰبُ اْلُمْفِس۪دينَ   . اْلَفَساَد ِفي اْْلَْرِضِۜ ِاٰنَ اّلٰلٰ

ُ َعلَْيِه َوَسلَٰمَ َوَقاَل َرُسوُل  ِ َصلَٰي اّلٰلَ           :                         اّلٰلَ
ُكْم بِاْلَقْصدِ   . يَا أَيَُٰها الٰنَاُس َعلَي ْ

MÜMİN HER İŞİNDE MUTEDİLDİR 

Muhterem Müslümanlar! 

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce 

Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Allah’ın sana 

verdiğinden âhiret yurdunu kazanmaya 

bak. Dünyadan da nasibini unutma! 

Allah’ın sana iyilikte bulunması gibi, sen 

de insanlara iyilikte bulun. Yeryüzünde 

bozgunculuk çıkarmaya çalışma. Şüphesiz 

Allah bozguncuları sevmez.”1 

Okuduğum hadis-i şerifte ise Resûl-i 

Ekrem (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Ey 

insanlar! Orta yolu tutun!2 

Aziz Müminler! 

İslâm, itidal dinidir. Bizlere 

hayatımızın her alanında ölçülü ve dengeli 

olmayı emreder. Aşırılıktan uzak durmayı, 

istikamet üzere yaşamayı, sağduyulu ve 

tutarlı davranmayı öğütler. 

Kıymetli Müslümanlar! 

İnsanoğlu madde ile mana, beden ile 

ruh, dünya ile ahiret arasındaki dengeyi 

koruduğu sürece mutlu olacaktır. 

Dünyamızda huzur ve barışın hâkim olması 

da ancak ilâhî dengeyi korumakla 

mümkündür. Alışverişte, eğlencede, yeme-

içmede, giyim-kuşamda, konuşmada ve 

yazmada, hatta dini konularda aşırı uçlara 

savrulmak, insana da topluma da zarar 

verecektir.   

Değerli Kardeşlerim! 

Müminler olarak bize yakışan, 

Rabbimizin kâinatın her zerresine işlediği 

muhteşem dengeyi hayatımıza taşımaktır. 

İfrat ve tefrite kaçmadan orta yolu izlemektir. 

Kederde ve sevinçte, öfkede ve mutlulukta 

ölçüyü kaçırmamaktır. “Aşırıya kaçmayın, 

dosdoğru yolu tutun ve böyle 

davrandığınız için alacağınız mükâfattan 

dolayı sevinin.”3 buyuran Sevgili 

Peygamberimizin çağrısına uymaktır.  

Ne mutlu, Rabbimizin emrettiği gibi 

mutedil bir hayat sürenlere! Aşırılıklardan 

uzak durup istikametini muhafaza edenlere! 

                                                
1 Kasas, 28/77. 
2 İbn Mâce, Zühd, 28.  
3 Buhârî, Îmân, 29.  
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ةَّ  اوَّ دَّ ْيطَّاُن اَّْن يُوِقعَّ بَّْينَُّكُم اْلعَّ َّ ا يُ۪ريُد الش  َّمَّ اِن 

ْن ِذْكِر  ُكْم عَّ َّ يَُّصد  ْيِسِر وَّ اْلمَّ ْمِر وَّ اءَّ ِفي اْلخَّ َٓ اْلبَّْغضَّ وَّ
ْل اَّْنُتْم ُمْنتَُّهونَّ  لهوِةِۚ فَّهَّ َّ ِن الص  عَّ ِ وَّ  .اّلل ه

لَّ  ُ عَّ َّي اّلل ه ل  ِ صَّ ُسوُل اّلل ه قَّالَّ رَّ :وَّ َّمَّ ل   ْيِه وَّسَّ
امٌ  رَّ ْمٍر حَّ ُ خَّ ُكل  ْمٌر، وَّ ُ ُمْسِكٍر خَّ   .ُكل 

İÇKİ: KÖTÜLÜĞÜN ZEHİRLİ 

ARKADAŞI 

Muhterem Müslümanlar! 

İslam; canımızın, malımızın, aklımızın, 

inancımızın ve neslimizin güvenliğini sağlayan 

kurallar koyar. Bizlere de bu temel 

değerlerimizi korumayı emreder. Sağlığımızı 

tehlikeye atan, aklî dengemizi bozan, malımızı 

heba eden ve ailemize zarar veren her türlü 

kötü alışkanlığı yasaklar. İçki de işte bu 

yüzden haramdır. Nitekim Resûl-i Ekrem 

(s.a.s) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurur: 

“Sarhoş eden her şey içkidir ve her türlü 

içki haramdır.”1 

Aziz Müminler! 

İçki, Allah’ın insana değerli birer nimeti 

ve emaneti olan aklı, ruhu ve bedeni tahrip 

eder. Bir hiç uğruna malın ziyan edilmesine, 

helâl lokma için harcanması gereken nafakanın 

israfına sebep olur. İçki yüzünden ailenin 

huzuru, çocukların umudu, gençlerin geleceği 

kararır. İyiliğe açılan kapılar kapanırken, 

kötülüğe giden yollar çoğalır. Dostluklar sona 

ererken, düşmanlıklar körüklenir. Her yıl içki 

yüzünden trafik kazaları dâhil binlerce üzücü 

hadise yaşanır. 

Cenâb-ı Hak, içki konusunda Kur’an’da 

bizleri şöyle uyarmaktadır: “Şeytan, içki ve 

kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin 

sokmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan 

alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil 

mi?”2 

Kıymetli Müslümanlar! 

Aklımızı ve irademizi Allah’ın razı 

olacağı helâl ve güzel işlerde kullanalım. 

İmanına ve umuduna sarılarak çalışan, 

erdemlerine sahip çıkan, düşünen ve üreten bir 

Müslüman olalım. İnsanı uyuşturan, tembelliğe 

ve çaresizliğe sürükleyen, kötülüğe alet eden 

içkinin toplumumuzu esir almasına asla izin 

vermeyelim. Sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir 

geleceği hep birlikte inşa edelim.  

                                                        
1 Müslim, Eşribe, 74. 
2 Mâide, 5/91. 
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