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Tarih: 01.01.2021 

 

 

GEÇMİŞİN MUHASEBESİ, 

 GELECEĞİN İMARI 

Muhterem Müslümanlar! 

Ömür takviminden her gün bir yaprak 

daha eksilirken, her geçen yıl, bizi Rabbimizin 

huzurundaki hesap gününe biraz daha 

yaklaştırıyor. Hayat sermayemiz azalırken, 

ahirette hayretler içinde okuyacağımız ve 

karşılığını göreceğimiz amel defterlerimiz 

kabarıyor.    

Aziz Müminler! 

Geçen yıllarımızın muhasebesini yapalım. 

Nefsimizi hesaba çekip kendimizle yüzleşelim. 

Hata ve günahlardan vazgeçip tövbe edelim. 

Rabbimize, kendimize, ailemize ve tüm 

mahlûkata karşı sorumluluklarımızı 

hatırlayalım. Zira Cenâb-ı Hak Kur’an-ı 

Kerim’de bizi şöyle uyarıyor: “Ey iman 

edenler! Allah’a itaatsizlikten sakının. 

Herkes yarın için ne hazırladığına baksın!”1 

 

 

Kıymetli Müslümanlar! 

Gelecek günlerimizi Allah’ın rızası 

doğrultusunda planlayalım. Dünyevî heves ve 

arzuların peşinden hırsla koşarken ahiretimizi 

heba etmeyelim. Aldığımız her kararın, 

söylediğimiz her sözün, işlediğimiz her 

davranışın Yüce Allah tarafından görüldüğünü, 

duyulduğunu, bilindiğini ve bütün bunlardan 

hesaba çekileceğimizi unutmayalım. 

Değerli Müminler! 

Resûl-i Ekrem (s.a.s) bir hadisinde şöyle 

buyurur: “Allah, sadece samimi bir şekilde ve 

kendi rızası gözetilerek yapılan amelleri 

kabul eder.”2  

O halde, samimiyetle Rabbimize 

yönelelim. Amel defterlerimizin ibadet ve 

iyilikle dolacağı bir ömür geçirme kararlılığında 

olalım. Salgınla imtihanda olduğumuz bu zor 

günlerde umudumuzu, inancımızı, gayretimizi, 

birbirimize olan güvenimizi ve desteğimizi 

daima canlı tutalım. 

                                                           
1 Haşr, 59/18. 

2 Nesâî, Cihâd, 24. 

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
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﷽ 

ُل اَْلَحْمدُ  ّٰ ُ ِلل  .اْلـَعالَ۪مينَُ  َرّبل

ولُ  َوقَالَُ ُل َرس  ُ  َصّلَي اِّلٰ  َوَسّلََم: َعلَْيهُل اِّلٰ

ُ بلَفاتلَحةُل يَْقَرأُْ لَمُْ للَمنُْ َصََلةَُ َلُ  ُ.   اْلكلَتابل

FÂTİHA SÛRESİ: KUR’AN’IN 

MUKADDİMESİ 

Muhterem Müslümanlar! 

Bir gün Resûl-i Ekrem (s.a.s) sahâbe-i 

kirâmdan Ebû Saîd b. Muallâ’ya, “Mescitten 

çıkmadan önce sana Kur’an-ı Kerim’deki en 

büyük sûreyi bildireceğim.” demişti. Namazın 

ardından ona şöyle buyurdu: “Bu sûre, yedi 

ayetten oluşan, namazlarda tekrar tekrar 

okunan Fâtiha sûresidir.”1  

Aziz Müminler! 

Fâtiha sûresi, mukaddes kitabımız Kur’an-ı 

Kerim’in mukaddimesidir. Peygamberimiz bir 

hadisinde “Fâtiha’yı okumayanın namazı 

yoktur.”2 buyurduğu için bizler namazlarımızın 

her rekâtında bu sureyi okuruz. Kulun Rabbi ile 

gönülden hasbihali olan Fâtiha sûresini her 

okuduğumuzda Cenâb-ı Hakk’ın “Kuluma 

dilediği verilecektir.”3 buyurduğunu bilerek 

huzur buluruz.   

Kıymetli Müslümanlar! 

Fâtiha sûresine, “Rahmân ve Rahîm olan 

Allah’ın adıyla.” diyerek Besmeleyle başlarız. 

Biliriz ki Allah’ın adı anılmadan başlanan her iş, 

eksiktir, yarımdır, bereketsizdir. 

ُاْلـَعالَ۪مينَُ  لَُرّبل ّٰ ُِلل  ,ayetini okuduğumuzda  اَْلَحْمد 

kâinatı yaratan ve yöneten Rabbimize sonsuz 

hamdimizi, şükrümüzü, övgümüzü ve saygımızı 

sunarız.  

 

۪حيملُ  ُالّرَ ْحٰمنل ُُاَلّرَ   Biliriz ki O, lütuf ve ihsan 

sahibidir. Rahmeti bol, merhameti çoktur. 

  ُ ينل ُالّد۪ ُيَْومل  Hesap gününün yegâne   َماللكل

hâkimi O’dur. Kullarını ahirette hesaba çekecek 

olan Allah, mutlak adalet sahibidir. 

ُنَْسَت۪عين ُ  َُوالّيَاَك ُنَْعب د  ُُالّيَاَك   Bizler yalnız 

Allah’a kulluk eder ve sadece O’ndan yardım 

dileriz. Zira O’ndan başka sığınacak, dayanacak, 

güvenecek hakiki bir merci yoktur. 

ْسَت۪قيمَُ  َراَطُُاْلم  نَاُُالّصل َراَطُُاّلَ۪ذيَنُُاَْنَعْمَتَُعلَْيهلمْ ُُُُالْهدل صل

َُعلَْيهلمُْ وبل ُاْلَمْغض  ينََُُغْيرل اّل۪ َّٓ َوَلُالّضَ  

İlâhî Ya Rabbi! “Bizi dosdoğru yola, 

kendilerine iman ve hidayet nimeti verdiğin 

kimselerin yoluna ilet. Gazabına uğramış 

olanların ve sapıtanların yoluna değil.”4 Âmîn! 

Değerli Müminler! 

Fâtiha ile başlayan Yüce Kitabımızı 

okumak, anlamak ve yaşamak için büyük bir 

özveriyle çalışalım. Bu vesileyle, hepinizi Diyanet 

İşleri Başkanlığımız tarafından başlatılan “Haydi 

Türkiye, Evden Kur’an Öğrenmeye” 

seferberliğine davet ediyorum. Başkanlığımızın 

internet sayfasından başvurarak bulunduğunuz 

yerden çevrim içi derslerle Kur’an öğrenebilir, 

Kur’an’ın nurunu ailenize ve hayatınıza 

yansıtabilirsiniz. Ayrıca, okullarımızda Kur’an-ı 

Kerim, Peygamberimizin Hayatı ve Temel Dini 

Bilgiler dersleri, seçmeli dersler arasında yer 

almaktadır. Yavrularımızı, bu dersleri seçmeleri 

için teşvik edelim. 

                                                           
1 Buhârî, Tefsîr, (Fâtiha), 1. 
2 Buhârî, Ezan, 95. 
3 Müslim, Salât, 38. 
4 Fâtiha, 1/1-7. 
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َٓاِء  َۖ َولِلن ِس  ا تََرَك اْلَوالَِداِن َواْْلَْقَربُوَن َ َجاِل نَ۪صيٌب ِمم  لِلر ِ

َ ِمْنهُ اَْو َكثَُرَۜ  ا قَل  َ ا تََرَك اْلَوالَِداِن َواْْلَْقَربُوَن ِمم  َ نَ۪صيٌب ِمم 

 .نَ۪صيباً َمْفُروضاً 

ُ َعلَْيِه  ل َي اّلل ه ِ ص  ل ََم:َوقَاَل َرُسوُل اّلل ه  َوس 

  .  َِمْن تََرَك َماْلً فَلَِوَرثَِته

MİRAS: HER HAK SAHİBİNE HAKKINI 

VERMEK 

Muhterem Müslümanlar! 

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce 

Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Anne babanın ve 

yakınların miras olarak bıraktıklarından 

erkeklere pay vardır; yine anne babanın ve 

akrabanın miras olarak bıraktıklarından 

kadınlara da pay vardır; azından çoğundan, 

belli pay.”1 

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili 

Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyurmaktadır: 

“Her kim öldükten sonra geride mal 

bırakırsa, o mal mirasçılarınındır.”2 

Aziz Müminler! 

İslam’ın titizlikle üzerinde durduğu 

haklardan biri de mirastır. Dinimiz, hayatın her 

alanında olduğu gibi, miras paylaşımında da 

adaleti öngören ayrıntılı hükümler getirmiştir. 

Mümin, ahiret yolculuğuna uğurlanırken geride 

bıraktığı maldan, önce cenaze masrafları 

karşılanır. Sonra, eğer varsa borçları ödenir. 

Ardından üçte biri aşmamak kaydıyla 

mirasçıların dışındakilere yönelik vasiyeti yerine 

getirilir. Bütün bunlardan sonra ise miras 

varislere intikal eder. 

Kıymetli Müslümanlar! 

Miras taksim edilirken her hak sahibine 

hakkının verilmesi, kadın-erkek, büyük-küçük 

hiç kimsenin mağdur edilmemesi esastır. 

Kadınlara miras verilmemesine yönelik örf ve 

âdetler, dinimize göre adaletsizliktir, zulümdür, 

asla meşru değildir. Allah’a ve O’nun indirdiği 

Kur’an’a iman eden her Müslüman, mirastan 

payına düşene rıza göstermeli ve kardeşlerinin 

hakkına el uzatmaktan sakınmalıdır. Nitekim 

Rabbimiz mirasla ilgili hükümleri beyan ettikten 

sonra bizleri şöyle uyarır: “İşte bu, Allah’ın 

koyduğu sınırlarıdır. Kim Allah’a ve 

Peygamberine itaat ederse, Allah onu, içinden 

ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları 

cennetlere sokar. İşte bu büyük başarıdır. 

Kim de Allah’a ve Peygamberine isyan eder 

ve onun koyduğu sınırları aşarsa, Allah onu 

ebedi kalacağı cehennem ateşine sokar. Onun 

için alçaltıcı bir azap vardır.”3 

Değerli Müminler! 

Mirasın emanet olduğunu, miras ve kul 

hakkı arasında ince bir sınır bulunduğunu 

unutmayalım. Hırslarımıza yenilerek o sınırı asla 

çiğnemeyelim. Miras söz konusu olduğunda 

merhameti, insafı, adaleti ve hakkaniyeti elden 

bırakmayalım. 

                                                        
1 Nisâ, 4/7. 
2 Buhârî, Ferâiz, 25. 
3 Nisâ, 4/13-14. 

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü 



Tarih: 22.01.2021 

﷽ 

لهى ُجنُوبِِهْم  عَّ قُُعوداً وَّ َّ ِقيَّاماً وَّ اَلَّٰ۪ذينَّ يَّْذكُُرونَّ اّلٰله

لَّْقَت  ا خَّ َّنَّا مَّ بٰ اْْلَّْرِضِۚ رَّ اِت وَّ وَّ مه ْلِق الٰسَّ ٰكَُّرونَّ ۪في خَّ يَّتَّفَّ وَّ

ذَّاَب الٰنَّارِ  انَّكَّ فَِّقنَّا عَّ ِۚ ُسْبحَّ ذَّا بَّاِطلً  .هه

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

ْوِت اَ  ا بَّْعدَّ الْمَّ ِملَّ لِمَّ عَّ ْن دَّانَّ نَّْفَسهُ وَّ   .لْكَّٰيُِس مَّ

AKLIN İBADETİ: TEFEKKÜR 

Muhterem Müslümanlar! 

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce 

Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Onlar, 

ayaktayken, otururken ve yatarken daima 

Allah’ı anarlar. Göklerin ve yerin 

yaratılışını düşünür ve şöyle derler: 

“Rabbimiz! Sen bunu boş yere yaratmadın, 

sen ne yücesin! Bizi cehennem azabından 

koru!”1 

Aziz Müminler! 

Cenâb-ı Hakkın insana lütfettiği en büyük 

nimetlerden biri de akıldır. Akıl; hakkı batıldan, 

doğruyu yanlıştan, faydalı olanı zararlıdan ayırt 

etmemiz için bize ihsan edilmiş üstün bir 

meziyettir. İnsan, bu sayede Allah’ın ayetlerini 

kavrayıp hayatına anlam kazandırır. Kötülükten 

sakınıp iyiliğe yönelir. Eğer aklını güzel işlerde 

kullanırsa ahirette büyük mükâfata erer. Ama 

aklıyla fenalık planlarsa sonu hüsran olur. 

Kıymetli Müslümanlar! 

Aklın meyvesi ise tefekkürdür. Tefekkür, 

gerçeği anlamak ve doğru davranmak için emek 

verip düşünmektir. Bizler tefekkür ederek 

yaratılış gayemizi, Allah’a kulluğun önemini, 

vaktin kıymetini ve salih amelin değerini idrak 

ederiz. Kâinattaki eşsiz dengenin ve sayısız 

nimetin farkına varırız. Göklerin ve yerin, 

dağların ve denizlerin, ay ve güneşin, bilinen ve 

bilinmeyen nice güzelliklerin yaratılışındaki 

hikmeti kavrarız. Tefekkür sayesinde olaylara 

ibret nazarıyla bakar, ders çıkarır, payımıza 

düşen sorumluluğu alırız. 

Değerli Müminler! 

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) bir 

hadisinde şöyle buyurmaktadır: “Akıllı kişi, 

nefsine hâkim olan ve ölümden sonrası için 

çalışandır.”2 

Ne mutlu, aklını erdemli bir insan ve 

hakikatli bir kul olma yolunda Cenâb-ı Hakkın 

rızasını kazanmaya vesile kılanlara! Dünyayı 

ahiretin tarlası olarak görüp ebedi hayat için 

bugünden hazırlık yapanlara! 

                                                        
1 Âl-i İmrân, 3/191. 

2 Tirmizî, Sıfatü’l-kıyame, 25. 
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HAYVANLARA MERHAMET:  

DİNÎ VE İNSANÎ SORUMLULUĞUMUZ 

Muhterem Müslümanlar! 

Bir gün Peygamber Efendimiz, çölde 

susuz kalan bir köpeğe kuyudan ayakkabısına 

su doldurup içiren bir adamın Allah’ın rızasını 

kazandığını ve günahlarının bağışlandığını 

anlatmıştı. Ashâb-ı kirâm, “Ey Allah’ın 

Resûlü! Hayvanlara yaptığımız iyilikler için de 

mi sevap var?” diye sorunca Peygamberimiz 

şöyle buyurmuştu: “Her canlıya yapılan 

iyilikte sevap vardır.”1 

Bir başka gün ise Peygamberimiz (s.a.s), 

bir kediye kızıp onu hapseden ve açlıktan 

ölmesine göz yuman bir kadının Allah’ın 

azabını hak ettiğini anlatmıştı. Zavallı hayvana 

yaşama hakkı tanımayan merhametsiz kadının, 

Cenâb-ı Hakk’ın gazabına uğradığını ifade 

etmişti.2 Zira her canlıya yapılan eziyetin de 

bir günahı ve ilâhî cezası vardı. 

Aziz Müminler! 

Kâinattaki her varlık gibi, hayvanlar da 

Yüce Allah’ın varlığına ve kudretine delil 

olarak anlam taşır. En küçüğünden en 

büyüğüne kadar her hayvan, Allah’ın eseri 

olarak değerlidir ve O’nun tarafından insana 

emanet edilmiştir. İnsanoğlu, hayvanlara karşı 

insaflı, şefkatli ve merhametli olmakla 

mükelleftir. 

İslam, hayvanlara zulüm ve işkence 

anlamına gelen, onları yaratılış amacına aykırı 

biçimde zorlayan her türlü davranışı yasaklar. 

Resûl-i Ekrem (s.a.s), bir hadisinde bizi şöyle 

uyarır: “Hiçbir kimse yoktur ki bir serçeyi 

yahut ondan daha büyük bir canlıyı haksız 

yere öldürsün de Yüce Allah ona bunun 

hesabını sormasın!”3 

Kıymetli Müslümanlar! 

Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur: 

“Yeryüzünde yürüyen hayvanlardan ve 

gökyüzünde iki kanadıyla uçan kuşlardan 

ne varsa hepsi sizin gibi birer topluluktur.”4 

Evet, hayvanlar da tıpkı bizler gibi yeryüzünün 

sakinleridir. Onların da yaşama, korunma, 

barınma gibi temel hakları olduğunu 

unutmayalım. Varlık âlemine sevgi, şefkat ve 

ibret nazarıyla bakalım. Hiçbir canlıyı 

incitmeyelim. Özellikle kış şartlarında 

hayvanlara karşı daha duyarlı olalım. Dinî, 

vicdanî ve insanî sorumluluğumuzu yerine 

getirerek Rabbimizin rızasına talip olalım.  

                                                        
1 Buhârî, Müsâkât, 9. 
2 Buhârî, Bed’ü’l-halk, 16. 
3 Nesâî, Sayd, 34. 
4 En’âm, 6/38. 
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ِزْدنَّاُهْم ُهًدى   ب ِِهْم وَّ ُنوا بِرَّ َُّهْم ِفْتيٌَّة ٰامَّ  .اِن 

ُ َعلَْيِه َوَسلَٰمَ  ِ َصلَٰي اّلٰله : َوقَاَل َرُسوُل اّلٰله  

ُ ِفى ِظل ِِه  َّ ٌة يُِظل ُُهُم اّلل  ْبعَّ َّ ِظل ُهُ سَّ َّ إاِل   :يَّْومَّ الَّ ِظل 

... ٌ اب  ب ِهِ  وَّشَّ َّ ِفى ِعبَّادَِّة رَّ أ  …نَّشَّ

GENÇLERİMİZ: EN BÜYÜK İMKÂN VE 

ZENGİNLİĞİMİZ 

Muhterem Müslümanlar! 

Gençlik, insan ömrünün baharıdır. Hayallerin 

ve fikirlerin yeşerip geliştiği, güç ve heyecanın 

zirvede olduğu dönemdir. Gençlik iyi 

değerlendirildiğinde kişiye dünya ve ahiret 

saadetini kazandıracak, aksi halde ise pişmanlıkla 

anılan yıllara dönüşecektir. Nitekim 

Peygamberimiz (s.a.s) “İhtiyarlık gelmeden önce 

gençliğin kıymetini bilin!”1 uyarısında bulunur. 

Sevgili Peygamberimizin müjdesine göre, Allah’a 

kulluk bilinciyle yetişen genç, dehşetli kıyamet 

gününde arşın gölgesi altında korunacaktır.2  

Sevgili Genç Kardeşim! 

Sen, şimdi hayatının en kıymetli anındasın. 

Aziz milletimizin ve insanlığın umudusun. Zira 

sen, Hz. İbrahim’in tevhid mücadelesini, Hz. 

İsmail’in teslimiyetini, Hz. Yusuf’un onurunu, 

Ashâb-ı Kehf’in samimiyetini ve Hz. Muhammed 

Mustafa’nın (s.a.s) hak davasını kuşandığı 

çağdasın. Hz. Asiye’nin imanını, Hz. Meryem’in 

ahlâkını, Hz. Hatice’nin cesaretini, Hz. Âişe’nin 

ilim aşkını gönlüne nakşedecek yaştasın. 

Genç Kardeşim! 

Sen, bu topraklarda imanından aldığın güç ve 

vatanına olan sevdan ile yürüdüğünde, Malazgirt’te 

Anadolu’nun kapılarını İslam’a açtın. İstanbul’u 

fethedip Resûl-i Ekrem’in muştusuna nail oldun. 

Çanakkale’yi geçilmez kılıp İstiklal mücadelesinde 

yedi düvele karşı koydun. 15 Temmuz’da 

devletimizin bekası ve milletimizin selameti için 

canından cananından geçtin ama vatanını hainlere 

teslim etmedin. 

Aziz Müminler! 

Gençlerimiz, geleceğimizdir, umudumuzdur. 

Bizi güçlü kılan en büyük imkân ve 

zenginliğimizdir.  Her bir gencimiz bizim için ayrı 

bir değerdir; ilgiyi, iyiliği, desteği ve sevgiyi hak 

etmektedir. Onların insanlığa faydalı, millî ve 

manevî değerlerine bağlı, bilinçli ve ideal sahibi 

fertler olarak yetişmeleri için hep birlikte gayret 

gösterelim. 

Hutbemi imanları ve erdemli duruşlarıyla 

Kur’an-ı Kerim’de örnek gösterilen Ashâb-ı Kehf 

hakkındaki şu ayet-i kerimeyle bitiriyorum: 

“Şüphesiz onlar, Rablerine inanmış birkaç genç 

yiğitti. Biz de onların hidayetlerini 

artırmıştık!”3  

                                                
1 Hâkim, Müstedrek, IV, 341. 
2 Buhârî, Ezân, 36. 
3 Kehf, 18/13. 
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ٰٓى اَْنُفِسِهْم ََل  ُقْل يَا ِعَباِدَي ال َ۪ذيَن اَْسَرُفوا َعل 
نُوَب  ُ َ يَْغِفُر الذ  َ الل   ِۜ  اِن  ِ تَْقَنُطوا ِمْن َرْحَمةِ الل  

َ۪حيمُ  ِۜ  اِن َُه ُهَو اْلَغُفوُر الر   .َج۪ميعا 

ُ َعلَْيِه َوَسل َمَ  ِ َصل َي الل   : َوقَاَل َرُسوُل الل    

َ  بَاِرْك لََنا ف۪ي َرَجَب َوَشْعَباَن َوبَل ِْغَنا َرَمَضانَ   .اَلل  ُهم 

MANEVÎ HUZUR İKLİMİNE GİRERKEN 

Muhterem Müslümanlar! 

Üç ayların manevî iklimine yeniden 

ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Yarın 

Ramazan’ın muştusu olan Receb ayının ilk 

günü. Önümüzdeki Perşembe’yi Cuma’ya 

bağlayan gece ise Regâib Gecesi. Bizleri bu 

rahmet ve mağfiret mevsimine kavuşturan Yüce 

Allah’a hamd ü senalar olsun. İslam’ın eşsiz 

güzelliği ile gönüllerimizi buluşturan Hz. 

Muhammed Mustafa’ya salât ve selam olsun. 

Aziz milletimizin ve İslâm âleminin üç ayları ve 

Regâib Gecesi mübarek olsun. 

Değerli Müminler! 

Ömrümüzün her anı kıymetlidir. Ancak 

Cenâb-ı Hakkın, kullarına lütuf ve ihsanını 

bolca ikram ettiği özel vakitler vardır. Receb, 

Şaban ve Ramazan ayları, işte böyle birbiri 

ardına açılan bereket kapılarıdır. Bu müstesna 

zamanlar, maddî ve manevî kurtuluşumuza, 

ebedî huzur ve mutluluğumuza vesiledir.         

 

Üç aylar, dünya telaşıyla rüzgâr gibi geçen 

ömrümüzü muhasebe etme imkânıdır. Tefekkür 

etme, özümüze dönme, kendimizle barışma, 

maneviyatımızı güçlendirme zamanıdır. 

Kıymetli Müslümanlar! 

Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur:       

“De ki: Ey haddi aşarak kendilerine yazık 

eden kullarım! Allah’ın rahmetinden 

ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün 

günahları affeder. Çünkü O, çok 

bağışlayandır, çok merhamet edendir.”1 

Öyleyse mübarek üç aylara ulaşmanın şükrü ile 

Yüce Allah’ın affına ve mağfiretine sığınalım. 

Hata, noksan, isyan ve aşırılıklarımızdan dolayı 

nedamet duyalım. Rabbimizin engin rahmetini 

umarak, yorulan ve paslanan gönül hanemizi 

tevbe ile arındıralım.  

Aziz Müminler!  

Bu mukaddes zamanlarda bütün 

varlığımızla Rabbimize yönelip, O’nun rızasını 

kazanmak için gayret edelim. Şefkatle kalbimiz 

yumuşasın, cömertlikle ruhumuz ferahlasın. Her 

türlü günahtan ve faydasız işten uzak durmakla 

nefsimiz arınsın. Şiarımız, ihlas ve samimiyetle 

yaşamak, iyilik ve takvada yarışmak olsun. 

Sevgili Peygamberimizin niyazıyla dillerimiz ve 

gönüllerimiz duaya dursun: “Allah’ım! Receb 

ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle, 

bizi Ramazan ayına ulaştır.”2 

                                                
1 Zümer, 39/53. 
2 Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat, IV, 189; Ahmed b.   

Hanbel, I, 259. 
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ُٓوا َوال َ۪ذينَ  ه  ح با    اََشد    ٰاَمن  ِ  . ِل ٰ
ول   َوقَالَ  ِ  َرس   : َوَسل َمَ  َعلَْيهِ  ال ٰ   َصل َي ال ٰ
 اَل    يَ ك ونَ  أَنْ  : اإلِيَمانِ  َحالََوةَ  َوَجدَ  ِفيهِ  ك َن   َمنْ  ثاَلَث  
ول ه    . ِسَواه َما ِمَم ا إِلَْيهِ  أََحَب   َوَرس 

İMANIN TADINA ERMEK: ALLAH VE 

RESÛLÜ’NÜ SEVMEK 

Aziz Müminler! 

Cenâb-ı Hakk’ın varlık âlemine ve 

ruhumuza nakşettiği en nadide duygu sevgidir. 

Sevgi; insanı Rabbine bağlayan, gönülleri 

birleştiren, hayatı anlamlı kılan eşsiz bir 

duygudur. Öyle ki, Kur’an-ı Kerim’in ifadesiyle, 

samimi sevgi, Yüce Rabbimizin varlığının 

delillerinden biridir.1 

Sevilmeye en çok layık olan hiç şüphesiz 

Allah Teâlâ’dır. Zira O “Vedûd”dur, sevgiyi 

yaratan, sevmeyi ve sevilmeyi insana öğretendir. 

Bütün sevgilerin kaynağı O’dur. Tüm kâinat, 

O’nun sevgi ve merhametiyle ayakta 

durmaktadır.  

Kıymetli Müslümanlar! 

Kur’an-ı Kerim’de “İman edenlerin 

Allah sevgisi çok kuvvetlidir.”2 buyrulur. Evet, 

bir müminin kalbinde en değerli köşe, Cenâb-ı 

Hakk’ın sevgisine ayrılmıştır. Mümin, Rabbini 

şartsız ve sınırsız bir biçimde, ihlas ve ihtiram ile 

sever. Aynı zamanda, Allah’ın sevgisine layık 

bir kul olabilme gayreti taşır. Mümin, Allah’a 

duyduğu derin sevgiyle tüm mahlûkata rahmet 

nazarıyla bakar. Yaratılanı sever Yaratan’dan 

ötürü! 

Değerli Müminler! 

Müminin yüreği, Allah Resûlü (s.a.s)’in 

sevgisiyle de doludur. Zira adı güzel kendi güzel 

Peygamberimizi sevmek, bize onun ümmeti 

olma şerefini bahşeden Rabbimizi sevmenin 

gereğidir. Mümin bilir ki Peygamber Efendimizi 

sevmek, onun bize emanet olarak bıraktığı yüce 

Kitabımız Kur’an’a ve hikmet yüklü sünnet-i 

seniyyesine sımsıkı sarılmak demektir. Onun 

yolundan gitmek, onun sevdiklerini sevmek, 

onun ahlakı ile ahlaklanmaktır. 

Aziz Müslümanlar! 

Allah ve Peygamber sevgisi imandandır, 

imanın lezzetine varmaktır. Nitekim Sevgili 

Peygamberimiz (s.a.s) bir hadislerinde şöyle 

buyurur: “Şu üç özellik kimde bulunursa o kişi 

imanın tadına erer: Allah ve Resûlü’nü 

herkesten çok sevmek, sevdiği kişiyi sadece 

Allah için sevmek, ateşe atılmaktan nasıl 

korkuyorsa imandan sonra küfre dönmekten 

de öylece korkmak.”3 

Ne mutlu Cenâb-ı Hakk’ın sevgisi 

gönlünde yer etmiş olanlara! Ne mutlu Resûl-i 

Zişan Efendimizin muhabbetiyle gözleri 

yaşaranlara! Ne mutlu bu kutlu sevginin gücüyle 

birbirine kenetlenenlere!   

Kıymetli Müminler! 

Hutbeme son verirken geçen hafta hain 

terör saldırısında şehit edilen kardeşlerimize, 

kahraman vatan evlatlarına Yüce Rabbimizden 

sonsuz rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve 

aziz milletimize baş sağlığı diliyorum. Cenâb-ı 

Hak bizleri şehitlerimizin uğrunda can verdikleri 

mukaddesatımızdan asla ayırmasın.  

                                                        
1 Rûm, 30/21. 
2 Bakara, 2/165. 
3 Buhârî, Îmân, 9. 
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 َ ٰلوِةِۜ اِن  َ ْبِر َوالص  َ وا بِالص  وا اْسَت۪عينُّ َُّها ال َ۪ذيَن ٰاَمنُّ َٓا اَي  يَ
ابِ۪رينَ  َ َ َمَع الص   . اّلل ٰ

ُ َعلَْيِه َوَسلَٰمَ  ِ َصلَٰي اّلٰله : َوقَاَل َرُسوُل اّلٰله  

َدائِِد  َ ُّ لَهُّ ِعْنَد الش  َ هُّ أَْن يَْسَتِجيَب اّلل  َ َمْن َسر 
َخاءِ َواْلكُّ  َ َعاَء ِفى الر  ُّ ْكِثِر الد   .َرِب َفْليُّ

ZOR ZAMANLARDA 

MANEVİYATIMIZDAN DESTEK ALMAK 

Muhterem Müslümanlar! 

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce 

Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Ey iman edenler! 

Sabır ve namazla Allah’tan yardım isteyin. 

Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir.”1  

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili 

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

zamanlarda duasının kabul edilmesini 

isteyen kişi, rahat zamanında çokça dua 

etsin.”2  

Aziz Müminler! 

Hayatımız boyunca pek çok sıkıntı, keder 

ve musibetle karşılaşırız. Sonuçları ne olursa 

olsun başımıza gelen her olay, dünya 

imtihanının bir parçasıdır. Ömür dediğimiz 

sermaye, aslında imtihan için bize tanınan sınırlı 

süredir. Önemli olan bu süreyi iman ve salih 

ameller ile geçirebilmek, karşılaştığımız 

hadiseler karşısında doğru tavırlar ortaya 

koyabilmektir. Nitekim Cenâb-ı Hak bir ayet-i 

kerimede şöyle buyurmaktadır: “Andolsun ki 

sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, 

canlardan ve ürünlerden eksiltmekle 

sınayacağız. Sabredenleri müjdele!”3  

Kıymetli Müslümanlar! 

İyi günlerimizde olduğu gibi, zor 

zamanlarda da Allah’a olan sevgimizden ve 

güvenimizden güç almalıyız. Çetin sınavlar 

karşısında mümin olarak öncelikli 

sorumluluğumuz, elimizden gelen bütün 

tedbirleri almaktır. Olaylara soğukkanlı ve 

metanetli yaklaşmak, çözüm için çaba sarf 

etmektir. Asla umutsuzluğa kapılmamak, 

inancımızı ve direncimizi kaybetmemektir.  

Aziz Kardeşlerim! 

Sebeplere başvuran; ilmin, aklın ve 

tecrübenin ışığında her türlü tedbiri alan mümin, 

aynı zamanda tevekkül etmeyi ve ilâhî takdire 

rıza göstermeyi bilmelidir. İsyan ve taşkınlıkla 

değil, teslimiyet ve sekînetle hareket etmelidir. 

Korku, endişe ve karamsarlıktan uzak kalarak, 

Rabbinin mutlak iradesine sığınmalıdır. En 

güvenli sığınak, Cenâb-ı Hakk’ın eşsiz kudreti, 

ilim ve hikmeti, yardım ve inayetidir. O’na olan 

inancını bir an bile yitirmemek, O’na 

dayanmak, O’na güvenmek ve O’ndan yardım 

dilemek müminin hayat ışığıdır. Dua ve niyazla, 

tevbe ve istiğfarla, hamd ve şükürle Allah’a 

iltica etmek, kulluğun özüdür.  

Aziz Müminler! 

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) bir 

hadisinde şöyle buyurmaktadır: “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.”4 

O halde, müminin Rabbine dayanarak, 

kendine güvenerek ve kardeşleriyle 

yardımlaşarak zorlukları aşabileceğini 

unutmayalım. Yaşadığımız olayları ibret ve 

ferasetle okuyalım. Sorumluluk bilinci ve nefis 

muhasebesi çerçevesinde değerlendirelim. 

Üzerimize düşeni yaptığımızdan emin olalım. 

Bu dünyanın sınavlarını azim, sabır ve şükür 

terazisinde tartalım. Hayatta güçlü olmak için 

ibadet, dua, tefekkür ve tevekkülle 

maneviyatımızı canlı tutalım. 

                                                 
1 Bakara, 2/153. 
2 Tirmizî, Deavât, 9. 
3 Bakara, 2/155. 
4 Müslim, Zühd, 64. 
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ي اَْسٰرى بَِعْبِده۪ٓ لَْياًل ِمَن اْلَمْسِجِد  ُسْبَحاَن ال َـذ ۪ٓ
ي بَاَرْكَنا  اْلَحَراِم اِلَى اْلَمْسِجِد اْْلَْقَصا ال َذ۪ٓ
يرُ  يُع اْلَبص۪ٓ م۪ٓ َ  .َحْولَُه لُِنِريَُه ِمْن ٰايَاتَِناۜ اِن َُه ُهَو الس 

ُ عَ  ِ َصلَٰي اّلٰله : لَْيِه َوَسلَٰمَ َوقَاَل َرُسوُل اّلٰله  

اِْئُتوُه َفَصل ُوا ِفيِه َفإِْن لَْم تَأْتُوُه َوتَُصل ُوا ِفيِه 
 .َفاْبَعُثوا بَِزْيٍت يُْسَرُج ِفى قََناِديلِهِ 

İSRÂ VE MİRAÇ 

Muhterem Müslümanlar! 

Rahmet ve mağfiret, lütuf ve ihsan iklimi üç 

aylardayız. Önümüzdeki Çarşamba’yı 

Perşembe’ye bağlayan gece inşallah Miraç 

Gecesini idrak edeceğiz. Cenâb-ı Hak, bu gece 

vesilesiyle aziz milletimize, ümmet-i 

Muhammed’e ve bütün insanlığa sağlık, huzur ve 

afiyet ihsan eylesin. Miraç Gecemiz mübarek 

olsun.  

Aziz Müminler! 

Yüce Rabbimiz İsrâ suresinin ilk ayetinde 

şöyle buyurur: “Kendisine ayetlerimizden bir 

kısmını göstermek için kulunu bir gece Mescid-

i Haram’dan çevresini mübarek kıldığımız 

Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah’ın şanı 

yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, 

görendir.”1  

Bu sureye adını veren İsrâ, Sevgili 

Peygamberimizin bir gece, Mekke’deki Mescid-i 

Harâm’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’ya 

yolculuğudur. Miraç ise Resûl-i Ekrem’in (s.a.s) 

Allah’ın kudret ve azametine şahit; rahmet, 

mağfiret ve müjdesine nail olduğu kutlu 

yükseliştir.  

Kıymetli Müslümanlar! 

Miracın ilk durağı, Mescid-i Aksâ’dır. 

Peygamber Efendimiz bu mübarek mabetle ilgili 

şöyle buyurmuştur: “Gidin ve Mescid-i Aksâ’da 

namaz kılın. Şayet gidemez ve orada namaz 

kılamazsanız, oranın kandillerini aydınlatacak 

yağ gönderin.”2  

Bu hadis-i şerif, Mescid-i Aksâ sevgisini 

gönüllere aşılamanın, kadim değerimize sahip 

çıkmanın, maddi ve manevi imarı için çalışmanın 

her müminin görevi olduğunu öğretmektedir.  

Mescid-i Aksâ’nın bulunduğu mukaddes 

belde Kudüs, bir İslam beldesidir. “Darü’s-selâm” 

yani barış ve selamet yurdudur. Kudüs, tarih 

boyunca Müslümanların himayesinde özgürlüğün, 

adaletin ve huzur içinde birlikte yaşamanın 

sembolü olmuştur. 

Değerli Müminler! 

Geliniz, Rabbimizin İsrâ suresinde yer alan 

öğütlerinden bazılarına kulak verelim: Yalnızca 

Allah’a kulluk et. Anne-babana iyi davran, 

yaşlanıp sana muhtaç hâle geldiklerinde onlara kol 

kanat ger, “öf!” bile deme. Akrabaya, yoksula ve 

darda kalana yardım et. Cimrilikten ve israftan 

kaçın. Zinaya yaklaşma. Haksız yere cana kıyma, 

asla kan davası gütme. Yetimin malına el uzatma. 

Ahde vefa göster. Ölçü ve tartıda hile yapma. 

Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin 

peşine düşme. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. 

Aziz Müslümanlar! 

Hutbemi bitirirken, dün Bingöl’den Bitlis 

Tatvan’a giden askeri helikopterimizin düşmesi 

sonucu şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan 

rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, 

yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin 

başı sağ olsun. 

                                                
1 İsrâ, 17/1. 
2 Ebû Dâvûd, Salât, 14. 
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ُ فَََل َغالَِب لَُكْمْۚ َواِْن يَْخُذْلُكْم فََمْن  اِْن يَْنُصْرُكُم اّلٰله
ِ  َوَعلَى بَْعِد۪ه   ِمنْ  يَْنُصُرُكمْ  الَٰ۪ذي َذا  فَْلَيَتَوٰكَلِ  اّلٰله

  .اْلُمْؤِمُنونَ 

ُ َعلَْيِه َوَسلَٰمَ  ِ َصلَٰي اّلٰله : َوقَاَل َرُسوُل اّلٰله  

ِ الَِٰذى َصَدَق َوْعَدُه َونََصَر َعْبَدُه َوَهَزَم ْلَحْمُد اَ  َ ّلِلٰ
 . األَْحَزاَب َوْحَدهُ 

İSTİKLÂL MARŞI:  

HAKKIDIR HAKKA TAPAN MİLLETİMİN 

İSTİKLÂL! 

Muhterem Müslümanlar! 

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz 

şöyle buyuruyor: “Allah size yardım ederse 

artık sizi yenebilecek hiç kimse yoktur; eğer 

sizi yardımsız bırakırsa O’ndan sonra size 

kim yardım edebilir? Müminler yalnız 

Allah’a güvensinler.”1 

Okuduğum hadis-i şerif’te ise Sevgili 

Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: 

“Hamd, vaadini yerine getiren, kuluna 

yardım eden ve düşman topluluklarını tek 

başına yenilgiye uğratan Allah’a 

mahsustur.”2   

Aziz Müminler! 

Bundan yüz yıl önce topyekûn bir var oluş 

mücadelesi verdik. Kadınıyla erkeğiyle, genciyle 

yaşlısıyla vatanımızı savunmak için seferber 

olduk. Canımızdan, cânânımızdan, bütün 

varımızdan geçtik ancak cennet vatanımıza 

nâmahrem eli değdirmedik. İşte o en zorlu 

günlerimizde sarsılmaz imanımızın, hak 

yolundaki sadakatimizin, vatan sevgimizin, asalet 

ve cesaretimizin mısralara bürünmüş hali olan 

İstiklâl Marşımız vücut buldu. Bu muhteşem 

marş, milletimizin her bir ferdinin zihnine ve 

gönlüne işleyen aidiyet mührü oldu. 

Kıymetli Müslümanlar! 

İstiklâl Marşımız şu ayet-i kerimenin 

ruhunu yansıtır: “Gevşeklik göstermeyin, 

üzülmeyin; iman etmişseniz üstün olan 

sizsiniz.”3  

İstiklâl Marşımız, var oluş gayemizi, kim 

olduğumuzu ve nasıl var olmaya devam 

edeceğimizi öğretir. En son ocağımız sönmeden 

bağımsızlığımızın sembolü olan al bayrağımızın 

inmeyeceğini haykırır.  Şehit kanlarıyla sulanmış 

vatan toprağımızın asla düşmana çiğnetilemez 

olduğunu telkin eder. Şehâdetleri dinin temeli 

olan ezan-ı Muhammedî’nin ebediyen 

yurdumuzun üstünde inlemesini niyaz eder. Şu 

mısralarla milletimize ebedi istiklâli muştular: 

Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet; 

Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl! 

Değerli Müminler! 

12 Mart,  İstiklâl Marşımızın kabulünün, 18 

Mart ise Çanakkale Zaferimizin yıldönümüdür. 

Bu vesileyle, tarih boyunca adaletin, barışın ve 

güvenin bayraktarlığını yapan, aziz vatanımızı 

bizlere emanet eden kahraman şehitlerimizi ve 

gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd 

ediyorum.  

                                                
1 Âl-i İmrân, 3/160. 
2 İbn Mâce, Diyât, 5. 
3 Âl-i İmrân, 3/139. 
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ًۜ اَِمَا  ُٓ اِيََاهُّ َوبِاْلَوالَِدْيِن اِْحَسانا  ُٓوا اَِّلَ َوقَٰضى َربََُّك اََّلَ تَْعبُّدُّ

َمُٓا اَُّفٍّ  ْل لَهُّ َما َفََل تَقُّ َمُٓا اَْو ِكََلهُّ هُّ يَْبلَُّغَنَ ِعْنَدَك اْلِكَبَر اََحدُّ

َما قَْوّل  َك۪ريما   َما َوقُّْل لَهُّ  .َوَّل تَْنَهْرهُّ

ُسولُ  ال  ق   و   ه  ر  ُ َصلّ ي الّلٰ ل ْيهه  الّل  َسلّ م   ع    :و 

َبِ ِفى َسَخِط اْلَوالِدِ   .ِرَضا الَرََبِ ِفى ِرَضا اْلَوالِِد َوَسَخطُّ الَرَ

ANNE-BABA RIZASI, 

RABBİMİZİN RIZASINA VESİLEDİR 

Aziz Müminler! 

İnsanın bu dünyaya gelmesine vesile olan 

anne-babası, onun büyüyüp yetişmesi ve ilk 

eğitimini alarak şahsiyet kazanması için yıllarca 

emek verir. Bu yüzden yüce dinimiz, insana 

anne-babasıyla iyi geçinmeyi, onların hatırını 

saymayı ve haklarını korumayı emreder. 

Zorluklar karşısında maddi ve manevi anlamda 

anne-babaya destek olmanın, bilhassa 

yaşlandıklarında muhabbet ve merhamet 

göstererek ihtiyaçlarını karşılamanın vefa borcu 

olduğunu anlatır. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de 

şöyle buyrulur: “Rabbin, kendisinden 

başkasına asla ibadet etmemenizi, anne-

babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. 

Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin 

yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın 

onlara “öf!” bile deme; onları azarlama; 

onlara tatlı ve güzel söz söyle. Merhamet 

göstererek tevazu kanadını indir ve de ki: 

‘Rabbim! Onlar beni küçükken nasıl koruyup 

büyüttülerse, sen de öylece onlara merhamet 

göster.’”1 

Kıymetli Müslümanlar! 

Bizleri yoktan var eden Rabbimiz, mümin 

bir kul olarak sorumluluk üstlenecek yaşa gelene 

kadar bizi en yakınlarımıza emanet etmiştir. 

Anne-babamız, sabır ve fedakârlıkla, sevgi ve 

şefkatle, kimi zaman gözyaşı ve duayla, kimi 

zaman da göz nuru ve alın teriyle bizleri bu 

günlere taşımıştır. Bu yüzden, bir adam 

Peygamberimize gelerek, “Amellerin en üstünü 

hangisidir?” diye sorunca Peygamber Efendimiz 

(s.a.s) şöyle cevap vermiştir: “Vaktinde kılınan 

namaz ve anne-babaya iyilik etmektir. Sonra 

da Allah yolunda cihat etmek gelir.”2 

Değerli Kardeşlerim! 

İyilik ve ihsanımızı, bir çift tatlı sözümüzü 

ve güler yüzümüzü, saygı ve hoşgörümüzü anne-

babamızdan esirgemeyelim. Onların gönlünü 

yapma ve hayır dualarını alma gayretinde olalım. 

Bu duaları, dünyada nimetimiz, ahirette ise 

kurtuluş vesilemiz olarak görelim. Resûl-i Ekrem 

(s.a.s)’in şu uyarısını asla unutmayalım: “Rabbin 

hoşnutluğu, anne-babanın hoşnutluğundadır. 

Rabbin öfkesi de anne-babanın öfkesindedir.”3 

                                                
1 İsrâ, 17/23-24. 
2 Buhârî, Tevhîd, 48. 
3 Tirmizî, Birr, 3. 
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ْۚ ِان ۪ي ظََنْنُت  ا ِكتَابَِيْه ا َمْن اُ۫وتَِي ِكتَابَهُ بَِي۪ميِن۪ه َفَيُقوُل َهَٓاؤُُ۬مُ اْقَرؤُ۫ َ َفاَم 

ٍَة َعالَِيٍة . ٍۙ ۪في َجن  ْۚ َفُهَو ۪في ۪عيَشٍة َراِضَيٍة  اَن ۪ي ُمََلٍق ِحَسابَِيْه

ُ َعلَْيِه َوَسل ََم  ِ َصل َي اّلل ه  :َوَقاَل َرُسوُل اّلل ه

َماِء  َ َ يَْنِزُل لَْيلََة الن ِْصِف ِمْن َشْعَباَن ِإلَى الس  َ َوَجل  َ َعز  َ َ اّلل  ِإن 

ْنَيا َفَيْغِفرُ  ُ أ  الد   .ِمْن َعَدِد َشْعِر َغَنِم َكلٍْب ْكثََر ِل

BERAT GECESİ: AF VE MAĞFİRET 

GECESİ 

Muhterem Müslümanlar! 

On bir ayın sultanı Ramazan-ı şerifin 

gölgesi üzerimize düştü. Yarın, Ramazan’ın 

muştusu olan Berat gecesini idrak edeceğiz. 

Cenâb-ı Hak, bu gece hürmetine aziz 

Milletimize ve ümmet-i Muhammed’e hayır ve 

bereket ihsan eylesin. Berat Gecemiz mübarek 

olsun.  

 Aziz Müminler! 

 Yine böyle bir gece vakti Hz. Âişe 

validemiz uyanmış, Resûl-i Ekrem (s.a.s)’i 

yanında göremeyince dışarı çıkıp aramaya 

koyulmuştu. Nihayetinde onu Bakî‘ 

mezarlığında, başını göğe kaldırmış, dua eder 

vaziyette bulmuştu. Sevgili Peygamberimiz 

(s.a.s), hem Hz. Âişe’nin merakını gidermek 

hem de Allah’ın rahmetinin bu gece ne kadar 

geniş olduğunu anlatmak için şöyle buyurmuştu: 

“Şaban ayının yarısına denk gelen bu gece, 

Allah dünya semasına rahmetiyle tecelli eder 

ve Kelb kabilesinin koyunlarının yünlerinden 

daha fazla sayıda insanı affeder.”1 

Kıymetli Müslümanlar! 

Hidayet rehberimiz Kur’an-ı Kerim’de, 

ebedi kurtuluş beratını alanların ahiretteki 

durumu şöyle anlatılır: “İşte o vakit, kitabı sağ 

tarafından verilen kimse der ki, ‘Alın 

kitabımı okuyun; Doğrusu ben, hesabımla 

karşılaşacağımı zaten biliyordum.’ Artık o, 

hoşnut olacağı bir hayat içindedir; yüce bir 

cennettedir.”2 

Bu ayet-i kerimeden öğreniyoruz ki 

Allah’ın rızasını kazanıp cennetine kavuşmak, 

dünyadayken ahiret için hazırlık yapmakla; 

iman, ibadet ve istikamet üzere hayat sürmekle 

mümkündür.  

Cenâb-ı Hakkın bize lütfettiği bu özel 

fırsat ve bereket ayları, geçmişin muhasebesini 

ve geleceğin planlamasını yapacağımız tefekkür 

vakitleridir. Nefsimizin bitmek bilmeyen 

isteklerine göre değil, Rabbimizin rızası 

doğrultusunda yaşamaya azmedeceğimiz karar 

vakitleridir. Hata ve günahlarımızdan tevbe 

edip, Rabbimizin af ve mağfiretine 

sığınacağımız dua ve niyaz vakitleridir. Nitekim 

Allah Resûlü (s.a.s) bize şu tavsiyede 

bulunmaktadır: “Şâban ayının on beşinci 

gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete 

kalkın. Gündüzünde oruç tutun. Çünkü o 

gece güneş batınca Allah Teâlâ dünyaya 

rahmet nazarı ile bakar ve fecir oluncaya 

kadar şöyle buyurur: ‘Benden af dileyen yok 

mu, onu bağışlayayım! Benden rızık isteyen 

yok mu, onu rızıklandırayım! Sıkıntıya 

uğrayan yok mu, ona afiyet vereyim!..’”3 

Değerli Müminler! 

Hutbemin sonunda önemli bir hususu 

tekrar hatırlatmak istiyorum. Salgın hastalıkla 

mücadelemiz devam ediyor. Tedbirlere riayet 

konusunda bugüne kadar gösterdiğimiz 

hassasiyeti bundan sonra da aynı ciddiyetle 

devam ettirelim. Yüce Rabbimiz en kısa 

zamanda salgın hastalıktan kurtulmayı bizlere 

nasip eylesin.  

                                                           
1 Tirmizî, Savm, 39. 
2 Hâkka, 69/19-22. 
3 İbn Mâce, İkâmet, 191. 
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َٓاءََُبَْعُضُهمَََْواْلُمْؤِمَناُتَََواْلُمْؤِمُنونََ ََاَْولَِي  .بَْعض  

ََِصٰلَيََوَ َُقَاَلََرُسوُلَاّلٰله  :َََعلَْيِهََوَسٰلَمَََاّلٰله

َبَْعُضُهَبَْعًضااََ َََ.ْلُمْؤِمُنَلِْلُمْؤِمِنََكاْلُبْنَياِنَيَُشٰدُ

BİRBİRİMİZİN FARKINDA OLALIM 

Muhterem Müslümanlar! 

Her birimiz bir imtihandayız. Dünya ve 

ahiret mutluluğunun peşinde, zorlukları 

aşabilmenin gayretindeyiz. Yaratılışımız 

gereği sevinci ve hüznü, neşeyi ve kederi 

birlikte yaşamaktayız. Çeşitli hastalıklar, 

sıkıntılar ve engellerle sınanmanın yanında 

down sendromu ve otizm gibi gelişim 

farklılıklarıyla da karşılaşmaktayız.  

Yaşanan her zorluğun, çekilen her 

zahmetin, öğretici ve insanı geliştirici bir 

boyutu vardır. Zorluk ve sıkıntıları 

göğüslemek, her halimizde Allah Teâlâ’nın 

rızasını gözetmek, insanda kemal sıfatlarının 

açığa çıkmasına vesile olur. 

Aziz Müminler! 

Gelişim farklılıkları hakkında doğru 

bilgilenmemiz, tedavi ve rehabilitasyon 

imkanlarını araştırıp ehil ellerden destek 

almamız gerekir. Bu tür durumlarda erken 

tanı ve buna bağlı olarak doğru tedavilerin ve 

bilhassa uygun eğitimin vaktinde başlaması 

son derece önemlidir. 

 

Kıymetli Müslümanlar! 

Down sendromlu ve otizmli 

kardeşlerimizin ve ailelerinin, hayatın hiçbir 

alanında kendilerini yalnız hissetmemeleri 

için hepimize sorumluluklar düşmektedir. 

Kardeşlerimize karşı duyarlı olmak, gereken 

desteği göstermek, hayatlarını kolaylaştırmak 

dini ve insani görevimizdir.  

Değerli Müminler! 

Cenâb-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de şöyle 

buyurur: “Mümin erkekler ve mümin 

kadınlar birbirlerinin velileridir.”1 O halde 

birbirimizin farkında olalım. Kardeşlerimizle 

insan onuruna yakışır bir ilişki ve samimi bir 

yakınlık kuralım. Sonra da ellerimizi 

Rabbimize açalım, tam bir teslimiyet içinde 

O’na boyun eğip sabır ve şifa dileyelim. 

Bizleri hem bu dünyada hem de ahirette 

mesut ve bahtiyar kılacak bir kulluk bilincine 

eriştirmesini O’ndan niyaz edelim.  

Hutbemi Peygamber Efendimiz 

(s.a.s)’in şu hadisiyle bitiriyorum: “Mümin, 

mümin kardeşi için birbirine sımsıkı 

kenetlenmiş tuğlalardan oluşan bir bina 

gibidir.”2  

                                                 
1 Tevbe, 9/71. 

2 Buhârî, Edeb, 36. 
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۪ٓيَُرَمَضانََُُشْهرُ  يهُُِا ْنِزلَُُال َذ  ْرٰانُ ُف  ًدىُاْلق  َاِسُُه  ُلِلن 
َِنات ُ ٰدىُِمنََُُوبَي  ْرقَاِنُ ُاْله  مُ َُشِهدََُُفَمنَُُْواْلف  ُِمْنك 
ْهرَُ َ ْمه ُ ُالش   …َفْلَيص 

ولُ ُقَالَُُوَُ َُُِرس   :َُُوَسل َمََُُعلَْيهُُِالل ٰ َُُصل َيُالل ٰ

َِحْتَُُمَضانُ رََُُجاءَُُإَِذا ُُف ت  َةِ،ُأَْبَواب  ل َِقْتُُاْلَجن  َُوغ 
ُ َاِر،ُأَْبَواب  َدِتُُالن  ف ِ َياِطينُ َُوص  َ  ُ.الش 

RAMAZAN: KUTLU MİSAFİR 

Muhterem Müslümanlar! 

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce 

Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Ramazan ayı, 

insanlar için bir hidayet rehberi, doğru 

yolun ve hak ile batılı birbirinden 

ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın 

kendisinde indirildiği aydır. Öyle ise 

içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçlu 

geçirsin.”1 

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili 

Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: 

“Ramazan ayı geldiğinde cennet kapıları 

açılır, cehennem kapıları kapanır ve 

şeytanlar bağlanır.”2 

Aziz Müminler! 

Rahmet, mağfiret ve bereket iklimi üç 

ayların sonuncusu, özlemle beklediğimiz 

Ramazan ayına yaklaştık. Önümüzdeki 

Pazartesi’yi Salı’ya bağlayan gece ilk 

teravihimizi kılacağız ve sahura kalkacağız 

inşallah. 

Kıymetli Müslümanlar! 

Kutlu misafirimiz Ramazan, 

Rabbimizden bize gelen yüce bir davettir. 

Hidayet rehberimiz Kur’an-ı Kerim’i daha 

çok okumaya, tefekkür edip yaşamaya 

çağrıdır. Tuttuğumuz oruçlarla irademizi 

güçlendirmek ve nefsimizi terbiye etmek için 

en güzel fırsattır. Sahuruyla, iftarıyla 

yuvalarımızda huzur ve berekettir. Beş vakit 

namazın yanında kıldığımız teravihlerle 

bedenimize sıhhat, ruhumuza sükûnettir. 

Zekât, fitre ve sadakamızla; yakınlarımız, 

komşularımız ve bütün kardeşlerimizle 

aramızda muhabbettir. Bu ayda müminler 

olarak bize düşen en büyük sorumluluk, bu 

kutlu misafire gönlümüzde yer açmak, bu 

ilahi davete yürekten icabet etmektir.  

Değerli Müminler! 

Yorulan ruhlarımızı, Ramazan-ı şerifle 

teskin edelim. Bunalan gönüllerimize 

Rabbimizden inşirah dileyelim. Özümüze ve 

fıtratımıza yönelip kulluk şuurumuzu 

artıralım.  Sabır ve merhamet, kanaat ve 

şükür bilincimizi kuşanalım. Elimizi, 

dilimizi, gözümüzü, aklımızı, kalbimizi hâsılı 

ruh ve bedenimizi günahlardan korumaya söz 

verelim.  

Aziz Müslümanlar! 

Ramazan ayımız şimdiden mübarek 

olsun. Gönül ve zihin dünyamız Kur’an’la 

şifa bulsun. Bu mübarek ay, her türlü sıkıntı 

ve hastalıktan bilhassa yaşadığımız salgından 

kurtulmamıza vesile olsun inşallah. 

                                                 
1 Bakara, 2/185. 
2 Müslim, Sıyâm, 1. 
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وا  وا َواْعبُّدُّ دُّ وا َواْسجُّ َُّها ال َ۪ذيَن ٰاَمنُّوا اْرَكعُّ َٓا اَي  يَ

وَن   ْم تُّْفلِحُّ ْم َواْفَعلُّوا اْلَخْيَر لََعل َكُّ  . َرب َكُّ

ُّ َعلَْيِه َوَسل ََم:  َ ِ َصل َي اّلل  ولُّ اّلل ٰ  َو قَاَل َرسُّ

فِ  َم َمْن َصاَم َرَمَضاَن إِيَمانًا َواْحِتَسابًا غُّ َ َر لَهُّ َما تََقد 

 .ِمْن َذْنِبهِ 

ŞİFA AYI RAMAZAN 

Muhterem Müslümanlar! 

Sahurla berekete, oruçla sıhhate, 

Kur’an’la şifaya, teravihle huzura, zekâtla 

kardeşlerimize, itikâfla özümüze eriştiğimiz bir 

Ramazan ayına daha kavuştuk elhamdülillah.  

Aziz Müminler! 

Ramazan, sabır ve irademizle bizi takvaya 

eriştiren oruç ayıdır. Oruç, Rabbimizin bize 

bağışladığı kutlu bir nimet ve emanettir.  Her yıl 

bize gelen bir medeniyet, bir diriliş mucizesidir. 

Vücudumuz, duygularımız, beynimiz ve 

kalbimiz oruçla yenilenir. Bedenimiz oruçla 

sıhhat bulur. Kişiliğimiz oruçla mayalanır. 

Nefsimiz oruçla terbiye olur. Ruhumuz oruçla 

temizlenir. Nitekim Resûl-i Ekrem (s.a.s) bir 

hadisinde şöyle buyurur: “Kim inanarak ve 

karşılığını yalnızca Allah’tan umarak 

Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları 

bağışlanır.”1  

Kıymetli Müslümanlar! 

Ramazan, varlık âlemine eşsiz bir ufuk 

sunan Kur’an-ı Kerim’in indirildiği ve en çok 

okunduğu aydır. O Kur’an ki hayat ışığımız, 

gören gözümüz, çalışan kalbimizdir. Kur’an 

insana şifa, toplumlara şifa, medeniyetlere 

şifadır. O halde, Kur’an’la şifa bulalım. 

Yuvalarımızı ve gönüllerimizi Kur’an’la 

buluşturalım. Rabbimizin kelamını özenle 

okumaya, anlamaya ve yaşamaya çalışalım. 

Mukabelelerimizle Peygamberimizin sünnetini 

ihya edelim. İhya edelim ki Kur’an ruhumuza 

işlesin, Kur’an’ın aydınlığı yüzümüzü kaplasın.  

Değerli Müminler! 

Ramazan, dinimizin direği olan namazla 

huzur bulduğumuz aydır. Öyleyse zikrimizi, 

şükrümüzü, tefekkürümüzü, dua ve niyazımızı 

namazla artıralım. Her türlü kötülükten, 

hayâsızlık ve fenalıktan namazla korunalım.  

Yorulan ruhlarımızı, teravihle sükûnete 

erdirelim.  

Aziz Müslümanlar! 

Ramazan, yardımlaşma ve dayanışma 

ayıdır. Geliniz, infak ve sadakamızla, hayır ve 

hasenatımızla malımızı bereketlendirelim. Zekât 

ve fitremizle kardeşlerimizin derdine derman 

olalım. Hüzünlerini dindirip sevinçlerini 

çoğaltalım.   

Yüce Rabbim hepimize Kur’an’la, oruçla 

ve namazla dirilmeyi nasip eylesin. Hutbemi 

Cenâb-ı Hakkın şu emriyle bitiriyorum: “Ey 

iman edenler, rükû edin, secde edin, 

Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki 

kurtuluşa eresiniz.”2 

                                                 
1 Buhârî, Îmân, 28. 
2 Hac, 22/77. 
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ا اْلَي۪تيَم َفََل تَْقَهْر   َ َّٓائَِل َفََل تَْنَهْر   ، َفاَم  َ ا الس  َ  ،  َواَم 

ْث  ا ِبِنْعَمةِ َرب َِك َفَحِد  َ    .َواَم 

ُ َو  ِ َصل َي اّلل ه  : َعلَْيِه َوَسل َمَ  قَاَل َرُسوُل اّلل ه

َةِ َهَكَذا   …أَنَا َوَكاِفُل اْلَيِتيمِ ِفى اْلَجن 

YETİM: CENÂB-I HAKK’IN İNSANLIĞA 

EMANETİ 

Muhterem Müslümanlar! 

Uhud savaşı sona ermiş, Müslümanlar 

Medine’ye dönmüştü. Küçük bir çocuk 

Peygamberimize yaklaşarak “Babama ne oldu?” 

diye sordu. Allah Resûlü’nün ağzından “Baban 

şehit oldu, Allah ona rahmet etsin” sözleri 

dökülüverdi. Bunun üzerine çocuk ağlamaya 

başladı. Rahmet Elçisi (s.a.s) bu duruma 

dayanamadı, çocuğu bağrına basıp “Ağlama” 

diye teselli etti. Sonra da “Ben senin baban 

olayım, Âişe de senin annen olsun istemez 

misin? buyurdu. Çocuğun yüzünde güller 

açmıştı. Sevinçle “Evet! Çok isterim” dedi. Allah 

Resûlü (s.a.s), şehidin emanetini kucaklamış, ona 

yalnızlığını ve yetim olduğunu unutturmuştu.1  

Aziz Müminler! 

Yüce dinimiz İslam, yetimleri himaye 

etmeyi, koruyup gözetmeyi emreder. Onlara karşı 

duyarlı davranmayı, şefkat ve merhametle 

yaklaşmayı öğütler. Zira yetimler, Cenâb-ı 

Hakk’ın hepimize emanet ettiği masum kullarıdır. 

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), bir hadis-i 

şeriflerinde bu gerçeğe şöyle işaret eder: 

“Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev, 

içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin 

bulunduğu evdir.”2 

Kıymetli Müslümanlar! 

Yetimleri ihmal etmek, onları yalnız ve 

ilgisiz bırakmak büyük bir vebaldir. Yetimlerin 

haklarını çiğnemek, mallarına el uzatmak 

sorumluluğu ağır bir günahtır. Nitekim Yüce 

Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de bizi şöyle uyarır: 

“Öyleyse sakın yetimi ezme! El açıp isteyeni de 

sakın azarlama. Ve Rabbinin nimetini, minnet 

ve şükranla an.”3 ﾠ 

Değerli Müminler! 

Resûl-i Ekrem (s.a.s), bir defasında işaret 

ve orta parmağını bir araya getirerek “Ben ve 

yetime kol kanat geren kimse, cennette böyle 

yan yana olacağız”4 buyurmuştur.  

Resûlüllah’a yürekten bağlı olan aziz 

milletimiz tarih boyunca yetime, kimsesize, 

mağdura, mazluma kucak açmıştır. Bizler de 

bugün aynı şuurla yetimlerimize gönüllerimizi 

açalım. Gözlerindeki ışıltıyı, yüzlerindeki sevinci 

artırmak için çaba gösterelim. Güzel ahlaklı ve 

iyi eğitimli bireyler olarak yetişmelerine katkı 

sunalım. Maddi ve manevi bakımdan yanlarında 

olup geleceklerine umut taşıyalım. Unutmayalım 

ki yetime el uzatmak, Rabbimizin rızasını 

kazanmaktır.  

                                                 
1 İbn Hacer, İsâbe, I, 302. 
2 İbn Mâce, Edeb, 6. 
3 Duhâ, 93/9-11. 
4 Buhârî, Talâk, 25. 
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ا َرَزْقنَاكُْم ِمْن قَْبِل َاْن يَْأتَِي َاَحَدُكُم اْلَمْوُت فَيَُقوَل  َ َوَاْنِفُقوا ِمم 

َق َوَاكُْن ِمَن  َ د  َ اى َاَجٍل قَ۪ريٍبٍۙ فَاَص  ْرتَـ۪ناي ِال  َ َرب ِ لَْوََلا َاخ 

الِ۪حينَ  َ   . الص 

ِ َصل َي  ُ َو قَاَل َرُسوُل اّلل     َوَسل ََم: َعلَْيهِ  اّلل  

ُ تَبَاَرَك َوتََعالَى يَا اْبَن آَدَم أَْنِفْق أُْنِفْق َعلَْيَك  َ   . َقاَل اّلل 

İNFAK TOPLUMUN ŞİFASIDIR 

Muhterem Müslümanlar! 

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz 

şöyle buyuruyor: “Herhangi birinize ölüm gelip 

de, ‘Ey Rabbim! Beni yakın bir zamana kadar 

geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam!’ 

demeden önce, size rızık olarak verdiğimiz 

şeylerden Allah yolunda infak edin.”1  

Okuduğum hadis-i kutsîde Resûl-i Ekrem 

(s.a.s), Cenâb-ı Hakk’ın şöyle buyurduğunu bizlere 

haber veriyor: “Ey Âdemoğlu! İnfak et ki, ben de 

sana infak edeyim.”2  

Aziz Müminler! 

İnfak, Allah’ın bize emanet ettiği mal ve 

servetten, verdiği nimetlerden başkalarına da ikram 

etmektir. İhtiyaç sahiplerini koruyup gözetmek, 

onlara kol kanat germektir. Ailemize, akrabamıza, 

komşumuza, din kardeşimize hâsılı tüm insanlığa 

faydalı olmak için çaba göstermektir.  

Kıymetli Müslümanlar! 

İnfak, beden ve ruhlara şifadır. Bizler, infakla 

nefsimizi ve malımızı arındırırız. Üzüntü ve kederi 

paylaşır, Rabbimizin hoşnutluğunu kazanırız.  

İnfak, toplumlara da şifadır. Kardeşlerimizle 

aramızdaki ahenk, huzur, birlik ve beraberlik infakla 

pekişir. Yardımlaşma ve dayanışma, infakla 

yaygınlaşır. Ve nihayet müminler infakla Cenâb-ı 

Hakk’ın nusretine nail olur. Nitekim Peygamber 

Efendimiz (s.a.s) bir hadis-i şerifinde şöyle 

buyurmaktadır: “Kul, kardeşinin yardımında 

olduğu sürece, Allah da onun yardımcısı olur.”3 

Değerli Müminler! 

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

karşı gelmekten sakınanların mallarında, muhtaç 

ve yoksullar için bir hak vardır.”4 

O halde, kardeşlerimizin üzerimizdeki 

haklarını gönül huzuru içinde onlara ulaştıralım. 

Fakir ve yoksullara, yetim ve kimsesizlere destek 

olalım. Fitre ve zekâtımızla başta akraba ve 

komşularımız olmak üzere bütün ihtiyaç sahiplerinin 

dertlerine derman olmaya çalışalım. Unutmayalım 

ki, sevdiğimiz şeylerden Allah yolunda infak 

etmedikçe iyiliğe asla ulaşamayız.5 

Aziz Müslümanlar! 

Türkiye Diyanet Vakfımız, her yıl olduğu gibi 

bu yıl da “Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin” 

şiarıyla hayır ve hasenatımızı, fitre ve zekâtımızı 

ihtiyaç sahipleriyle buluşturmaya devam ediyor. İl 

ve ilçe müftülüklerimiz aracılığıyla ya da vakfımızın 

kurumsal web sayfası üzerinden bu yardım 

seferberliğimize katkıda bulunabilirsiniz. Ayrıca 

inşaatı devam eden üniversite camilerimiz için 

Cuma namazı sonrası yardımlarınıza başvuracağız. 

Yaptığımız ve yapacağımız bütün yardımların 

makbul olmasını Cenâb-ı Hak’tan niyaz ediyorum. 

                                                 
1 Münâfikûn, 63/10. 
2 Müslim, Zekât, 36. 
3 Ebû Dâvûd, Edeb, 60. 
4 Zâriyât, 51/19. 
5 Âli İmrân, 3/92. 
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َّٓا َاْنَزْلنَاهُ ۪في لَْيلَِة اْلَقْدِر   َ لَْيلَةُ  ،َوَمَّٓا َاْدٰريَك َما لَْيلَةُ اْلَقْدِر  ، ِان 

ُوُح ۪فيَها ، اْلَقْدِر َخْيٌر ِمْن َاْلِف َشْهر    َِّٓئَكةُ َوالر  ُل اْلَمٰل َ تَنَز 

ۛ  بِِاْذِن َربِ ِهْم   ِ َاْمر  ۛ  ِهَي ، ِمْن كُل   . َحت ٰى َمْطلَِع اْلَفْجرِ َسََلمٌ

ِ َصل َي  ُ َو قَاَل َرُسوُل اّلل ٰ  َعلَْيِه َوَسل ََم:  اّلل ٰ

ٌ  م َ لل ٰهُ اَ  ُ العْفوَ  إِن ََك َعُفو   .ين ۪ اْعُف عَ فَ   تُِحب 

KADİR GECESİ:                                                        

BİN AYDAN HAYIRLI GECE 

Muhterem Müslümanlar! 

Zaman hızla akıp giderken hüznü de 

sevinci de bir arada yaşıyoruz; Rabbimizin af 

ve mağfiretine, engin rahmetine susayan 

gönüllerimize bir lütuf olarak gelen şifa ayı 

Ramazan’ın son günlerine yaklaşıyoruz. 

Salgınla buruk geçen günlerimizde bir inşirah 

ve huzur vesilesi olacak Kadir Gecesi’ne 

kavuşmayı heyecanla bekliyoruz. Yarın inşallah 

Kadir Gecesi’ni idrak edeceğiz. Bizleri 

bugünlere ulaştıran Yüce Rabbimize hamd ü 

senalar olsun. Kadir Gecemiz mübarek olsun. 

Aziz Müslümanlar! 

Cenâb-ı Hak, bütün insanlığı şirkin, 

zulmün ve cehaletin karanlıklarından İslam’ın 

aydınlığına eriştirmek ve ruhen olgunlaştırmak 

için Kur’an-ı Kerim’i indirmiştir. Kur’an ile 

bağı güçlü olan her şeyin değerini yüceltmiş, 

onu okuyup anlama ve yaşama gayretinde 

olanın ömrüne bereket vadetmiştir. Kur’an’ın 

indirildiği ay, on bir ayın sultanı, indirildiği 

gece de bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi 

olmuştur.  

Değerli Müminler!  

Kadir Gecesi, Yüce Rabbimizin 

yeryüzüne “es-Selâm” ismiyle tecelli ettiği, 

mümin gönüllere huzur ve esenlik vadettiği 

gecedir. Kadir Gecesi, lütuf ve izzeti, feyiz ve 

bereketi bol olan manevi bir fırsat gecesidir. 

Nitekim Cenâb-ı Hak, Kadir Sûresi’nde şöyle 

buyurmaktadır: “Biz Kur’an’ı, Kadir 

Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne 

olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi bin 

aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o 

gecede, Rablerinin izniyle her iş için iner de 

iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar 

bir esenliktir.”1  

Aziz Müminler!  

O halde geliniz, Kur’an’ın indirildiği 

Kadir Gecesi’nde hayat kitabımız Kur’an’la 

irtibatımızı gözden geçirelim. Yaratılış 

gayemizi tefekkür edip Rabbimizle kulluk 

ahdimizi tazeleyelim. İbadet ve taatle, zikir ve 

tesbihle, tevbe ve istiğfarla bu mübarek geceyi 

ihya edelim. Salgından ve her türlü maddi ve 

manevi hastalıktan şifa bulmak için Rabbimize 

yalvaralım. Sevgili Peygamberimizin bu gece 

yapılmasını tavsiye ettiği şu duayı dilimizden 

düşürmeyelim: “Allah’ım! Sen affedicisin, 

affetmeyi seversin, beni de affeyle!”2  

                                                 
1 Kadir, 97/1-5. 
2 Tirmizî, Deavât, 84. 
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َ َمَع اْلُعْسِر يُْسرا    َ َمَع اْلُعْسِر يُْسرا ًۙ اِن   .َفِان 

 ُ ِ َصل َي اّلل ه  َعلَْيِه َوَسل ََم:  َو قَاَل َرُسوُل اّلل ه

ِهْم َوتََراُحِمِهْم َوتََعاُطِفِهْم  َمَثُل اْلُمْؤِمِنيَن ِفى تََواد ِ

ْضٌو تََداَعى لَُه َسائُِر َمَثُل اْلَجَسِد إَِذا اْشَتَكى ِمْنُه عُ 

ى َهِر َواْلُحم َ َ  .اْلَجَسِد بِالس 

KUDÜS’ÜN ÖZGÜR OLDUĞU 

BAYRAMLARA 

Muhterem Müslümanlar! 

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da salgın 

hastalığın gölgesinde buruk bir bayram sevinci 

yaşıyoruz. Ancak bu bayram sabahında ulu 

mabetlerin altında buluştuk elhamdülillah. 

Rabbimizden dileğimiz odur ki tedbirlere riayet 

ederek geçireceğimiz bu bayram, coşkulu 

bayramlarımızın müjdecisi olsun. O’nun nusret ve 

inayet kapılarının ardına kadar açılmasına vesile 

olsun. “Şüphesiz zorlukla beraber bir kolaylık 

vardır. Gerçekten, zorlukla beraber bir 

kolaylık vardır.”1 ayet-i kerimesi, Müslümanlar 

ve tüm insanlık için tecelli etsin.  

Aziz Müminler! 

Bayramlar, yıkılan gönülleri tamir etme, 

ülfet, ünsiyet ve muhabbet köprüleri kurma 

günleridir. Öyleyse, hastalığın yayılmasına sebep 

olmamak ve kul hakkına girmemek için bu bayram 

da ziyaretlerimizi erteleyelim. Ancak iletişim 

imkânlarımızı kullanarak ana babamızla, dost, 

akraba ve komşularımızla bayramlaşıp hallerini ve 

hatırlarını soralım. Bir arada olamasak da manen 

yanlarında olduğumuzu hissettirelim. Bayram 

günlerini küskünlükleri ve dargınlıkları 

sonlandırmak için fırsat bilelim. Ramazan-ı şerifte 

kazandığımız güzel alışkanlıklarımızı 

kaybetmemeye özen gösterelim.  

Kıymetli Müslümanlar! 

Bu bayram, mahzunuz; çünkü ismiyle 

mukaddes, çevresiyle mübarek kılınmış Kudüs 

yaralıdır. Mescid-i Aksâ’ya ve Filistinli 

kardeşlerimize karşı azgın ve zorba bir topluluğun 

barbarca saldırılarına şahit oluyoruz. Bu bayram 

hüzünlüyüz; zira hukuku, ahlakı, kutsal değerleri 

hiçe sayan işgalciler, Kudüs’ün kutsiyetini ve 

insanlık için değerini ihlal etmektedir. Çocuk, 

yaşlı, kadın demeden masum canları şehit etmekte, 

Müslümanların Kudüs’e giriş ve çıkışlarını, 

Mescid-i Aksâ’da ibadet etme hürriyetlerini 

engellemektedir. Hâlbuki Rabbimizin buyruğu son 

derece açıktır: “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, 

ahirette ise büyük azap vardır.”2 

Değerli Müminler! 

İnsanlığın en köklü mirasına şahitlik eden 

Kudüs, bir İslam yurdudur. İslam’ın ilk kıblesi 

olan Mescid-i Aksâ, Müslümanlara aittir. Kudüs 

meselesi, sadece Filistinlilerin değil bütün 

Müslümanların ortak meselesidir. Dün olduğu gibi 

bugün de desteğimiz ve duamız, Filistinli 

kardeşlerimizin yanındadır. Yüce Rabbim, bu 

bayram sabahının hürmetine bütün mazlumlara, 

evlerinden ve yurtlarından çıkarılmış mağdurlara 

kurtuluş nasip eylesin. Ümmet bilincimizi ve iman 

kardeşliğimizi pekiştirmeyi bizlere lütfeylesin. 

Kudüs, Mescid-i Aksâ ve işgal altındaki bütün 

İslam beldelerinin özgürce kutlayacağı gerçek 

bayramlara bizleri kavuştursun. Bayramımız 

mübarek olsun. 

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

hadis-i şerifiyle bitiriyorum: “Müminler, 

birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve 

şefkat göstermede, tıpkı bir organı 

rahatsızlandığında diğer organları da 

uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan 

bir beden gibidir.”3 

                                                 
1 İnşirâh, 94/5,6. 
2 Bakara, 2/114. 
3 Müslim, Birr, 66. 
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الَِحاُت َخْيٌر ِعْنَد َرب َِك ثََواباً َوَخْيٌر َاَملً  َ  .َواْلبَاِقيَاُت الص 

 ُ ِ َصل َي اّلل ه   :َعلَْيِه َوَسل َمَ  َو قَاَل َرُسوُل اّلل ه

 .َفاْحِبْس أَْصلََها َوَسب ِِل الث ََمَرةَ 

VAKIF: ŞEFKAT VE MERHAMET 

MEDENİYETİ 

Muhterem Müslümanlar! 

Peygamber Efendimiz (s.a.s), bir gün 

ashâbına şöyle demiştir: “İnsan ölünce şu üçü 

dışında bütün amellerinin sevabı kesilir: 

Sadaka-i câriye yani faydası kalıcı hayır, 

kendisinden istifade edilen ilim ve arkasından 

dua eden hayırlı evlât.”1 

 Bu hadis-i şerifte ifade edilen sadaka-i 

cariyenin en güzel örneklerinden biri, İslam 

medeniyetinin simgesi olan vakıflardır. 

Aziz Müminler! 

Vakıflar, İslam’ın bütün varlık âlemine 

karşı şefkat ve merhametinin müesseseleşmiş 

halidir. İnsana emanet olarak verilen malın, bütün 

insanlığın hatta bütün canlıların hizmetine 

sunulmasıdır. Zayıf ve düşkünlerin elinden 

tutma, muhtaçların sıkıntısına kalıcı çözüm 

bulma çabasıdır. Nitekim Hz. Ömer (r.a), bir gün 

Peygamberimize gelerek, “Yâ Resûlallah! Benim 

çok güzel bir hurma bahçem var. Bu bahçeyi 

bağışlamak istiyorum.” deyince, Allah Resûlü 

(s.a.s), ona şu tavsiyede bulunmuştur: “Aslını 

vakfet. Mahsulünü de sadaka olarak dağıt.”2 

Kıymetli Müslümanlar! 

Ecdadımız, vakıfları birer “vefa 

müessesesi” olarak görmüş ve kazandığı serveti, 

tekrar insanlığın hizmetine sunmuştur. Bu 

anlayışla cami, mescit, mektep, medrese, 

kütüphane, hastane, aşevi, çeşme, köprü gibi nice 

eser inşa etmiştir. Böylece işsize iş, yoksula aş, 

borçluya destek, evsize yuva, hastaya şifa 

götürmüştür. “Kardeşlik sınır tanımaz” şiarıyla 

iyiliği yeryüzüne egemen kılmış, mazlumlara 

yurt, gariplere umut olmuştur. İslam’ın bu engin 

şefkat ve merhametinden sadece insanlar değil, 

sahipsiz hayvanlar, yuvasız kuşlar hatta yırtıcılar 

dahi nasibini almıştır.  

Aziz Müminler! 

Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle 

buyurmaktadır: “Ölümsüz olan iyi işler, 

Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı, 

hem de ümit bağlamaya daha lâyıktır.”3 

O halde, geçici dünya nimetlerini amel 

defterimizi ebedi açık tutacak vesileler olarak 

görelim. Vakıfların kurulmasına, korunmasına ve 

ihya edilmesine katkı sunalım. Unutmayalım ki 

vakıf medeniyetinin temeli merhamettir. 

Merhamet ise Allah Teâlâ’nın Rahmân ve Rahîm 

ism-i şeriflerinin tecellisidir.  

Kardeşlerim!  

Hak ve hukuk tanımayan, insaf ve 

vicdandan yoksun zalimler, Filistin’deki 

kardeşlerimizin topraklarını işgal etmeye, çocuk, 

yaşlı, kadın demeden canice saldırmaya devam 

ediyor. Geliniz, duaların kabul edildiği bu icabet 

vaktinde ellerimizi açıp Rabbimize yalvaralım: 

Ya Rab! Sen kimsesizlerin sahibi, 

mazlumların sığınağısın, bizlere rahmetinle 

muamele eyle. 

Sen bizim Mevla’mızsın, zalimlere karşı 

bize yardım eyle. 

Şu mübarek günler hürmetine, ilk kıblemiz 

Mescid-i Aksâ’yı ve Peygamberler şehri Kudüs’ü 

zalimlerin işgalinden kurtar Allah’ım! 

Ya Rabbi! Miracın basamağı Mescid-i 

Aksâ’yı korumayı, bu uğurda mücadele etmeyi 

yeryüzündeki bütün Müslümanlara ve bizlere 

nasip eyle. 

Allah’ım! Evlerinden yurtlarından kovulan, 

öz vatanlarında garip kalan mazlum bütün 

Müslümanlara kurtuluş nasip eyle. 

Mazlumların umudu, gariplerin yurdu 

cennet vatanımızı ve aziz milletimizi her türlü 

tehlikeden koru Allah’ım! 

                                                 
1 Müslim, Vasiyyet, 14. 
2 Müslim, Vasiyyet, 15. 
3 Kehf, 18/46. 
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ZULÜM CEZASIZ KALMAZ 

Muhterem Müslümanlar! 

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz 

şöyle buyuruyor: “Allah’ı zalimlerin 

yaptıklarından habersiz sanma! Allah onları 

cezalandırmayı, korkudan gözlerin dışarı 

fırlayacağı bir güne erteliyor.”
1
 

Bu ayet, mazlumlar için bir umut ve teselli; 

zalimler için bir ihtar ve tehdittir. Bu tehdide 

aldırış etmeyen zalimler, dünyada da ahirette de 

huzur bulamayacaktır. Onlar için dünyada rezillik, 

ahirette ise büyük bir azap vardır. Resûl-i Ekrem 

(s.a.s)’in buyurduğu gibi, “Zulüm, zalim için 

kıyamet gününde zifiri karanlık olacaktır.”
2
 

Aziz Müminler! 

İnsaf, vicdan ve merhamet duygularının 

yitirildiği, zulmün sıradanlaştığı ve zalimin destek 

bulduğu bir çağda yaşıyoruz. Hak ve hukuk 

tanımayan zorbalar, çocuk, yaşlı, kadın demeden 

mazlum Filistin halkının üzerine bombalar 

yağdırıyor. Gözü dönmüş caniler, dünyanın gözleri 

önünde Filistinli masum kardeşlerimizi katlediyor. 

Kan ve gözyaşından beslenenler, Kudüs ve 

çevresindeki Müslümanları, baskı ve şiddetle 

evlerinden, yurtlarından çıkarıyor, yaşama 

haklarını ellerinden alıyor. Mabet 

dokunulmazlığını hiçe sayıp Mescid-i Aksâ’nın 

maneviyatını çiğniyor. Ancak biz inanıyoruz ki 

mazlumla Allah arasında perde yoktur.
3
 “Kahhâr” 

olan Rabbimiz, zalimleri kahr u perişan edecektir. 

 

Kıymetli Müslümanlar! 

Mümin, zulme taraftar olmaz ve zulmü 

alkışlamaz. Zulüm karşısında susmaz, zalimin sesi 

olmaz. Müminin gönlü asla zulme razı değildir. 

Mümin, hak ve adaletin yanındadır, zulmün 

karşısında daima dimdik ayaktadır. Mümin, zalime 

hasım, mazluma umuttur. Yeryüzünün her 

neresinde olursa olsun kanayan bir yara gördü mü 

ciğeri yanar. Zira o, Hakka tabidir ve Hak yolunun 

yolcusudur. Mümin bilir ki hak ve adaletin 

hizmetinde olduğu sürece Allah’ın rahmeti ve 

yardımı kendisiyle birliktedir. Hakkı tutup 

kaldırdığı sürece zalimler asla mazluma ve 

mağdura zarar veremeyecektir. 

Değerli Müminler! 

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

şöyle buyurur: “Kim bir kötülük görürse onu 

eliyle düzeltsin; eğer buna gücü yetmiyorsa 

diliyle düzeltsin; buna da gücü yetmezse kalbi 

ile o kötülüğe tavır koysun. Bu da imanın asgarî 

gereğidir.”
4
  

O halde, mazlumların feryadı arşa uzanırken, 

ümmet-i Muhammed olarak bir araya gelip zulme 

ve işgale karşı çıkalım. Mazlum kardeşlerimize 

gücümüz nispetinde destek olalım. Bilelim ki 

Rabbimizin yardımı, müminlerin vahdeti, feraseti, 

cesareti ve onurlu duruşuyla zalimlerin sonu berbat 

olacak, huzura ve barışa kastedenler er ya da geç 

cezasını bulacaktır. 

Aziz Kardeşlerim! 

Bugün Filistin’de yaşananlar bize önemli 

sorumluluklar yüklemektedir. Gün, Müslüman 

idrakiyle yola revan olup Rabbimize 

samimiyetimizi arz etme günüdür. Gün, Sevgili 

Peygamberimizin ümmet idealini kuşanma 

günüdür. Gün, kardeşlerimizle bir olma günüdür. 

Sizleri Cuma namazından sonra Filistin’deki 

kardeşlerimize el uzatmaya, onların yaralarını 

sarmaya davet ediyorum. Yüce Mevlâ, 

iyiliklerimizi kabul buyursun. 

                                                 
1 İbrâhîm, 14/42. 
2 Buhârî, Mezâlim, 8. 
3 Buhârî, Zekât, 63. 
4 Müslim, Îmân, 78. 
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YÜCE ALLAH, MÜMİNLERİN 

YARDIMCISIDIR 

Muhterem Müslümanlar! 

Hicretin beşinci yılıydı. Uhud’da 

isteklerine ulaşamayan müşrikler, son kez 

Medine’ye büyük bir saldırı kararı almışlardı. 

Durumdan haberdar olan Peygamberimiz (s.a.s), 

her zaman olduğu gibi ashabıyla istişare etti. 

Savunma savaşı yapılmasına ve Medine 

çevresine hendek kazılmasına karar verildi. 

Müminler el birliğiyle hendeği kazarken büyük 

bir kaya parçasına denk geldiler. Bu devasa kaya 

ne yerinden oynuyor ne de parçalanabiliyordu. 

Ashabın ümidi tükenirken Resûl-i Ekrem (s.a.s) 

çıkageldi. O, bir yandan arkadaşlarının kırmakta 

zorlandığı kayayı parçalıyor diğer yandan da o 

günün şartlarında düşünülmesi bile zor olan, 

Kisrâ’nın, Kayser’in şehirlerinin fethedileceğini 

müjdeliyordu.1 

Aziz Müminler! 

Ashab-ı kiram, Allah Resûlü (s.a.s)’in bu 

müjdesine nail olmak için İslam’ın evrensel 

mesajlarını diyardan diyara taşıyordu. 

Anadolu’muzda ilk defa İyâz b. Ganem ve Halid 

b. Velid’in de içinde bulunduğu sahabe ordusu 

Diyarbakır’a İslam’ın kutlu sancağını dikiyor, 

bu şehri Anadolu’nun İslam’a açılan ilk kapısı 

haline getiriyordu. Sahabe şehri Diyarbakır o 

günden beri Müslümanların kalbi, İslam’ın 

kalesi olmaya devam ediyor elhamdülillah.  

Kıymetli Müslümanlar! 

İslam ile müşerref olan ve devraldığı İslam 

sancağını bir daha bırakmayan aziz milletimizin 

î’lây-i kelimetullah aşkı, Allah’ın adını yüceltme 

gayreti hiç eksik olmamıştır. Bu uğurda 

yılmadan, yıkılmadan, seferden sefere, zaferden 

zafere koşan şanlı ecdadımız, Malazgirt Zaferi 

ile Anadolu’yu bize vatan kılmıştır. İstanbul’u 

fethederek Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in, şu 

kutlu müjdesine nail olmuştur: “Konstantiniyye 

mutlaka fetholunacaktır. Onu fetheden 

komutan ne güzel komutandır! Ve o asker, ne 

güzel askerdir!”2  

Değerli Müminler! 

İstanbul’un fethi sadece bir şehre hâkim 

olmaktan ibaret değildir. Bu fetih, 

Peygamberimizin müjdesi, ashab-ı kiramın 

arzusu,  Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin hayali ve 

ecdadımızın sevdasıdır. Bu fetih, çağ kapatıp 

çağ açan yeni bir altın dönemin başlangıcıdır. 

Bu fetih, Mekke, Medine ve Kudüs ile 

İstanbul’u kardeş kılan bir zaferdir. 

Muhterem Müslümanlar! 

Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle 

buyurur: “Müminlere yardım etmek, 

üzerimizde bir gerekliliktir.”3 Hamd olsun ki, 

Rabbimizin yardımı daima, hak ve hakikatten 

ayrılmayan, mazlum ve mağdurların yanında yer 

alan aziz milletimizle beraber olmuştur. 

Asırlardır milletimizin her cephede kazandığı 

zaferler bunun en büyük şahididir.  

Aziz Kardeşlerim! 

Bugün bize düşen, ecdadımızın aziz 

hatırasını ve şanlı mirasını gelecek nesillere 

aktarmaktır. Din ü devlet, mülk ü millet yolunda 

var gücümüzle gayret göstermektir. Birlik ve 

beraberliğimizden asla ödün vermemektir. 

Unutmayalım ki girmeden tefrika bir millete 

düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu 

top sindiremez. Yedi düvel de üzerimize gelse, 

vatanımızı bölemeyecek, bayrağımızı 

indiremeyecek, ezan-ı Muhammedi’yi 

dindiremeyecektir.    َوَفْتٌح قَ۪ريٌب ِ    نَْصٌر ِمَن اّلٰله

“Yardım Allah’tandır ve Allah’ın yardımı ile 

fetih yakınlaşır.”4 

                                                 
1 Nesâî, Cihâd, 42. 
2 Ahmet b. Hanbel, Müsned IV, 325. 
3 Rûm, 30/47. 
4 Saf, 61/13. 
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 ۛ…  الت َْهلَُكةِ  ِالَى ي كُمْ َوََل تُلُْقوا بِاَْيد  …

ُ َعلَْيِه َوَسل ََم:  ِ َصل َي اّلل ه  َو قَاَل َرُسوُل اّلل ه

َاِس  ةُ َواْلَفَراغُ  :نِْعَمتَاِن َمْغبُوٌن ِفيِهَما َكِثيٌر ِمَن الن  َ ح   .َالص ِ
İSLAM ZARARLI ALIŞKANLIKLARI 

YASAKLAR 

Muhterem Müslümanlar! 

Yüce dinimiz İslam, canın, malın, aklın, 

dinin ve neslin korunmasını emretmiştir. 

Sağlıklı ve huzurlu bir hayat için yararlı ve 

temiz şeyleri helâl, zararlı olanları da haram 

kılmıştır. İnsanın aklını ve bedenini tahrip eden 

zararlı alışkanlıklar da bu kapsamdadır. Zira 

insan sağlığını tehdit eden, maneviyatını 

örseleyen zararlı alışkanlıklar, hem Rabbimizin 

insana emanet olarak verdiği canları heba 

etmekte hem de hayır yolunda harcanması 

gereken mal ve serveti heder etmektedir. 

Aziz Müminler! 

Günümüzde insanlığı kuşatan zararlı 

alışkanlıkların başında sigara gelmektedir. 

İçinde birçok zararlı maddeyi barındıran sigara, 

vücudu yavaş yavaş imha etmektedir. Sigara 

kullanan kişi aslında kendi eliyle sonunu 

hazırlamakta, soluduğumuz havayı zehirleyerek 

başta kendisi ve ailesi olmak üzere 

etrafındakilerin sağlığını tehlikeye atmaktadır. 

Ne hazindir ki ülkemizde her yıl yüz binden 

fazla insanımız sigaraya bağlı hastalıklardan 

hayatını kaybetmektedir. Hâlbuki Yüce 

Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Kendi 

ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın.”1 

 

Kıymetli Müslümanlar! 

Son yıllarda yapılan birçok araştırma 

sigaranın insan sağlığı üzerinde pek çok zararlı 

etkisinin olduğunu bilimsel olarak ortaya 

koymuştur. Hem içene hem de çevresine verdiği 

zararlar göz önüne alındığında sigara içmenin 

Allah’ın koyduğu sınırları ihlal anlamı taşıdığı 

açıktır. Dolayısıyla bir Müslümanın pek çok 

zararı bünyesinde bulunduran sigarayı içmesi 

caiz değildir.  

Öte yandan, malımızı saçıp savurmak, 

sorumsuzca harcamak israftır. İsraf ise 

dinimizce haram kılınmıştır. Cenâb-ı Hak, 

“Yiyin, için, fakat israf etmeyin. Çünkü Allah 

israf edenleri sevmez.”2 buyurarak ölçülü 

davranmamızı, nimetlerin değerini bilmemizi ve 

israftan kaçınmamızı emretmiştir.  

Değerli Müminler! 

Peygamberimiz (s.a.s), çoğu insanın 

kıymetini bilemediği iki nimetten birinin sağlık 

olduğunu bize haber vermiştir.”3  

O halde, sağlıklı bir nefesin ve sıhhatli bir 

bedenin kıymetini bilelim. Salgın hastalık 

sürecinde artan duyarlılığımızı sigara ve diğer 

zararlı alışkanlıklar konusunda da devam 

ettirelim. Çocuklarımızın ve gençlerimizin bu 

tür tuzaklara düşmemesi için milletçe mücadele 

edelim. Sağlıklı, huzurlu ve mutlu nesiller 

yetiştirmek için hep birlikte gayret gösterelim. 

                                                 
1 Bakara, 2/195. 
2 A’râf, 7/31. 
3 Buhârî, Rikâk, 1. 
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۪ٓوا  ۪ٓ اَْن َخلََق لَُكْم ِمْن اَْنُفِسُكْم اَْزَواجًا لَِتْسُكـُن َوِمْن ٰايَاتِه 
يَاٍت لَِقْوٍم  ي ٰذلَِك ََلٰ َ ف  ًَة َوَرْحَمًةًۜ اِن  اِلَْيَها َوَجَعَل بَْيَنُكْم َمَود 

َُرونَ   .يََتَفك 

ِ  َرُسولُ  قَالَ  وَ  ُ  َصل َي الل ٰ   :  َسل َمَ وَ  َعلَْيهِ  الل ٰ

ْحَمانُ اَ  َ اِحُموَن يَْرَحُمُهُم الر  َ ْرَحُموا أَْهَل اْْلَْرِض اِ ،  لر 
َماءِ  َ  .يَْرَحْمُكْم َمْن ِفى الس 

AİLEMDE MERHAMET VE HUZUR VAR 

Muhterem Müslümanlar! 

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz 

şöyle buyuruyor: “İçinizden kendileri ile huzura 

kavuşacağınız eşler yaratıp aranızda muhabbet ve 

rahmet var etmesi, O’nun varlığının 

delillerindendir. Bunda düşünen bir toplum için 

elbette ibretler vardır.”1 

Okuduğum hadis-i şerifte ise Rahmet Elçisi 

(s.a.s) şöyle buyurmaktadır: “Merhamet edene 

Rahmân da merhamet eder. Siz yerdekilere 

merhamet edin ki, göktekiler de size merhamet 

etsin.”2 

Aziz Müminler! 

Yüce Allah, varlıkların en kıymetlisi olan 

insanoğlunu dünya hayatında yalnız bırakmamış, ona 

aile olmayı lütfetmiştir. Aile, insanoğlunun ruhuna 

huzur, sükûnet ve şifa veren bir nimettir.  Yüce 

Rabbimizin rahmeti ile korunan; sevgi, şefkat ve 

merhametle güzelleşen bir kurumdur. Kadının erkeğe, 

erkeğin kadına hâsılı bütün aile fertlerinin birbirine 

emanet edildiği sıcak bir yuvadır. Aile, toplumun 

çekirdeği ve özüdür. Bunun içindir ki aile kurmak, 

aynı zamanda bir toplum inşa etmektir.  

Kıymetli Müminler! 

Aile kurmak kadar aile olmak da önemlidir. Aile 

olmak, aynı duygu ve düşünce dünyasında 

buluşmaktır. Allah’ın rızası doğrultusunda bir ömrü 

paylaşmaktır. Sadece bu dünyada değil ahirette de bir 

arada olacağı bilinciyle yaşamaktır. 

Aile olmak, aileyi ayakta tutan değerlere sımsıkı 

sarılmaktır. Aileyi ayakta tutan değerlerin başında ise 

merhamet gelmektedir. Rabbimizin “Rahmân” isminin 

tecellisi olan merhamet; yaratılanı, Yaratandan dolayı 

sevmektir. Merhamet, hiçbir canı incitmemek ve hiç 

kimseden incinmemektir. Merhamet; paylaşmaktır, 

affetmektir ve hoş görmektir. Merhamet, yufka yürekli 

olmak, sevgi diliyle konuşmaktır.  

Değerli Müminler! 

Günümüzde yüreklerimizi ve vicdanlarımızı 

merhametle eğitmeye ne kadar da muhtacız. 

Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in şu tavsiyesine kulak 

vermeye her zamankinden daha çok ihtiyacımız var: 

“Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı 

olandır. İçinizde ailesine karşı en hayırlı olan da 

benim.”3 

O halde Allah’ın emri Peygamberimizin sünneti 

üzere kurduğumuz yuvalarımızı huzurla buluşturmak, 

aile olmak ve aile kalmak için gayret gösterelim. 

Sevgiyle mayalanan aile ocağımızda gönül dilini, 

nezaketi ve adaleti hâkim kılalım. Ailemizin her bir 

ferdinin, özellikle çocuklarımızın ve yaşlılarımızın 

merhamet pınarından kana kana içmesine vesile 

olalım. Hanemiz, merhamet rehberimiz Allah 

Resûlü’nün aile saadetinden izler taşısın. Hep birlikte, 

aileden başlayıp topluma yayılan merhamet 

medeniyetini yeniden inşa edelim.  

                                                 
1 Rûm, 30/21. 
2 Ebû Dâvûd, Edeb, 58. 
3 Tirmizî, Menâkıb, 63. 
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لَّْيِهُم  ُل عَّ ٰزَّ نَّ تَّ ُ ثُٰمَّ اْستَّقَّاُموا تَـّ ٰبُنَّا اّلٰله َّ۪ذينَّ قَّالُوا رَّ اِٰنَّ الٰ
ٰنَّةِ  اَّْبِشُروا بِاْلجَّ نُوا وَّ ّلَّ تَّْحزَّ اُفوا وَّ ُة اَّّٰلَّ تَّخَّ ِٰٓئكَّ له اْلمَّ

ُدونَّ   .اٰلَّ۪تي ُكْنُتْم تُوعَّ

ُسولُ  قَّالَّ  وَّ  ِ  رَّ ٰلَّي اّلٰله ُ  صَّ لَّْيهِ  اّلٰله ٰلَّمَّ  عَّ سَّ   :  وَّ

نْ  ْلُمْسلِمُ اَّ  لِمَّ  مَّ انِهِ  ِمنْ  الٰنَّاُس  سَّ يَِّدهِ  لِسَّ  .وَّ

MÜSLÜMAN ŞAHSİYETİ 

Muhterem Müslümanlar! 

İslam, insanı şahsiyetiyle inşa eden bir 

dindir. İslam’ın ortaya koyduğu ilke ve değerler, 

bir yandan duygu, düşünce ve davranışlarımızı 

inşa ederken diğer yandan da kişiliğimizin 

olgunlaşmasına katkı sağlar. Hayatın anlam ve 

gayesine, varlığın kökeni ve serüvenine, bilginin 

kaynağı ve sıhhatine, iyi, kötü ve estetiğe dair 

tüm sorular, İslam’ın inşa etmek istediği 

Müslüman şahsiyetinde cevaplarını bulur. 

Aziz Müminler! 

Müslüman şahsiyetini oluşturan en önemli 

imkân, dünyayı ve ahireti anlamlandıran imandır. 

İman, kişiyi kulluk yolculuğundaki 

savrulmalardan koruyup ebedî mutluluğa 

ulaştıran en büyük hazinedir.  

Müslüman şahsiyetinin sapasağlam 

olmasında imandan sonra gelen, kulu Rabbine 

yaklaştıran ibadetler ve ibadetlerin somut neticesi 

olan güzel ahlaktır. Kişinin maneviyatını 

besleyen bu iki değer, zihnini ve gönlünü 

Rabbine bağlamış Müslümanın ayırt edici 

vasfıdır. Bu sebeple Müslümandan beklenen 

imanının göstergesi olan ibadetlere ve güzel 

ahlaka yönelmesidir. Çünkü ibadet, onun yaratılış 

gayesi ve kulluğunun özüdür. Güzel ahlak ise 

zihnini inşa eden ve ona şahsiyet kazandıran yüce 

davranışların tamamıdır.  

Aziz Müminler! 

Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur: 

“İçinizden Allah’ın lütfuna ve âhiret gününe 

umut bağlayanlar, Allah’ı çokça ananlar için 

hiç şüphe yok ki, Resûlullah’ta güzel bir 

örneklik vardır.”1 

O halde bize düşen, Peygamber 

Efendimizin örnekliğinden bir an olsun 

ayrılmamaktır. Tıpkı onun gibi, temelinde tevhid 

olan, ibadetlerle mayalanan, ahlakla olgunlaşan 

bir duruş sergilemektir. İslam’ın izzet ve şerefini 

kuşanmak, zamana ve zemine göre değişmeyen 

sağlam bir karaktere sahip olmaktır. Daima 

hayrın peşinde koşmak, hayırlı işlerde 

yarışmaktır. Haksızlığa, zulme ve şiddete asla 

meyletmemektir. Başta anne ve babamız, eşimiz 

ve çocuklarımız olmak üzere hayat bulan her cana 

şefkat ve merhametle davranmaktır. Resûl-i 

Ekrem (s.a.s)’in buyurduğu gibi, “Elinden ve 

dilinden hiç kimsenin zarar görmediği bir 

Müslüman”2 olabilmek için gayret göstermektir. 

Hutbemi Yüce Rabbimizin şu ayetiyle 

bitiriyorum: “Şüphesiz ‘Rabbimiz Allah’tır’ 

deyip de, sonra dosdoğru olanlar var ya, 

onların üzerine akın akın melekler iner ve 

derler ki: ‘Korkmayın, üzülmeyin, size 

dünyada iken vadedilen cennetle sevinin!’”3 

                                                 
1 Ahzâb, 33/21. 
2 İbn Hanbel, VI, 22. 
3 Fussilet, 41/30. 
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َٓاٌء  ْم َوِشَف ْم َمْوِعَظٌة ِمْن َرب ِكُّ َاسُّ قَْد َجَٓاَءْتكُّ َُّها الن  َٓا اَي  يَ

ْؤِم۪نينَ  ًدى َوَرْحَمٌة لِْلمُّ وِر َوهُّ دُّ ُّ  .لَِما ِفي الص 

ُّ َعلَْيِه َوَسل ََم:   ِ َصل َي اّلل ه ولُّ اّلل ه   َو قَاَل َرسُّ

ْرآَن  ْم َمْن تََعل ََم اْلقُّ كُّ  .َوَعل ََمهُّ َخْيرُّ

KUR’AN’IN MANEVÎ İKLİMİYLE 

BULUŞALIM 

Muhterem Müslümanlar! 

Medine’nin huzur dolu günlerinden biriydi. 

Peygamber Efendimiz (s.a.s), Abdullah b. 

Mesûd’u çağırdı ve ona şöyle seslendi: “Ey 

Abdullah! Bana Kur’an oku.” Bir an şaşkınlık 

yaşayan Abdullah, “Yâ Resûlallah, Kur’an size 

indirilmişken, ben mi size okuyayım?” diye cevap 

verdi. Allah Resûlü, “Evet, ben Kur’an’ı 

başkasından dinlemeyi çok seviyorum.” 

buyurdu. Abdullah b. Mesûd, Nisâ Suresi’nden 

okumaya başladı. Nihayet, 

َكْيَف ِاذَا ِجْئنَا  ِء َش۪هيدا  ف َ ََلٰٓ ٍة بَِش۪هيٍد َوِجْئنَا بَِك َعٰلى ٰهٰٓؤُُ۬ َ ِ اُم   ِمْن كُل 

“Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni 

de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman, 

bakalım onların hâli nice olacak!”1 ayetine 

gelince Rahmet Elçisi’nin gözlerinden yaşlar 

süzülmeye başladı ve “Bu kadar yeter.” 

buyurdu.2 

Aziz Müminler! 

Kur’an; Allah’ın kitabı, sözlerin en güzeli 

ve en doğrusudur. O, bizi en doğru yola ileten şifa 

kaynağımız, hidayet rehberimiz ve rahmet 

vesilemizdir. Nitekim bir ayet-i kerimede şöyle 

buyurulmaktadır: “Ey insanlar! İşte size 

Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifâ ve 

inananlar için yol gösterici bir rehber ve 

rahmet olan Kur’an geldi.”3 

Evet! Kur’an-ı Kerim, insanları 

inançsızlığın karanlıklarından hidayetin 

aydınlığına çıkarmak için Yüce Allah’tan gelen 

eşsiz bir hitaptır. Daralan gönüllerimize ferahlık 

veren Rahmânî bir ses ve nefestir. Sevgili 

Peygamberimizin ümmetine bıraktığı en değerli 

emanettir.  

Kıymetli Müslümanlar! 

Kur’an-ı Kerim’i okumak, doğru anlamak 

ve en güzel şekilde yaşamak hayatımızın ana 

gayesi olmalıdır. Göz aydınlığımız olan 

yavrularımızı Kur’an’ın manevî iklimiyle 

buluşturmak, onun mesajlarını, helal ve 

haramlarını evlatlarımıza öğretmek en büyük 

idealimiz olmalıdır. Unutmayalım ki 

çocuklarımız, Yüce Allah’ın bize birer 

emanetidir. Bu nadide emanete sahip çıkmak, 

onları Kur’an ve sünnetin rehberliğinde 

büyütmekle mümkündür. Yavrularımızı Allah’a 

kul, Resûlüllah’a ümmet olma şuuru kazanmış,  

güzel ahlaklı, vatanına, milletine ve insanlığa 

faydalı nesiller olarak yetiştirmek en önemli 

görevimizdir. Peygamberimizin buyurduğu gibi 

“Hiçbir anne baba çocuğuna güzel terbiyeden 

daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır.”4 

Kıymetli Müminler! 

Çocuklarımızın Kur’an’la, ibadetle, Sevgili 

Peygamberimizin örnek hayatıyla buluşup 

tanışacakları güzel bir fırsat mevsimi yaklaşıyor. 

5 Temmuz Pazartesi gününden itibaren 

yavrularımız,  hem yüz yüze hem de çevrim içi 

olarak Yaz Kur’an Kurslarımız ile buluşacak 

inşallah. Bu vesileyle sizleri bir an önce cami ve 

Kur’an kurslarımıza başvurarak ya da 

Başkanlığımızın web sitesi üzerinden kayıt 

yaptırmaya davet ediyorum.  

Geliniz, göz aydınlığımız ve yarınlarımız 

olan evlatlarımızı Allah’ın yeryüzündeki manevî 

sofrası Kur’an’la nimetlendirelim. Gönüllerinin 

ve zihinlerinin Kur’an’ın nuruyla aydınlanmasına 

öncülük edelim. Masum yüreklerine Allah ve 

Resûlü’nün, İslam ve Kur’an’ın sevgisini 

nakşetmeye vesile olalım.  

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

hadisiyle bitiriyorum: “Sizin en hayırlınız, 

Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir.”5 

                                                 
1 Nisâ, 4/41. 
2 Buhârî, Fedâilü’l-Kur’ân, 33. 
3 Yûnus,10/57. 
4 Tirmizî, Birr, 33. 
5 Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 15. 
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۪ٓ اَْن َخلََق لَُكْم ِمْن اَْنُفِسُكْم اَْزَواجًا  َوِمْن ٰايَاتِه 
ي  َ ف  ًَة َوَرْحَمًةًۜ اِن  ۪ٓوا اِلَْيَها َوَجَعَل بَْيَنُكْم َمَود  لَِتْسُكـُن

َُرونَ  يَاٍت لَِقْوٍم يََتَفك   .ٰذلَِك ََلٰ

ُ َعلَْيِه وَ  ِ َصل َي اّلل ٰ  َسل ََم: َو قَاَل َرُسوُل اّلل ٰ

َِكاِح أَْيَسُرهُ     .َخْيُر الن 
DÜĞÜNLERİMİZDE NEBEVÎ ÖLÇÜYE 

RİAYET EDELİM 

Muhterem Müslümanlar! 

Peygamber Efendimiz (s.a.s), sevgili kızı 

Fâtıma’yla amcasının oğlu Hz. Ali’yi evlendirmişti. 

Hz. Fâtıma’nın çeyizi, bir parça kadife, bir su 

tulumu ve bir yastıktan ibaretti. Hz. Fâtıma’nın 

çeyizi gibi mehri ve düğün yemeği de gayet 

sadeydi. Bu mütevazı düğüne şahit olanlar, “Biz, 

Fâtıma’nın düğününden daha güzel bir düğün 

görmedik.” demişlerdi.1  

Aziz Müminler! 

Evlilik, Allah’ın emri, Resûlüllah’ın 

sünnetidir. Dünyada mutluluğa ve berekete, ahirette 

ise huzura ve cennete ulaştıran kıymetli bir 

başlangıçtır. Sevgili Peygamberimizin buyurduğu 

gibi evlilik, “dinin yarısını korumaya” vesiledir.2  

Evliliğin ilk adımı olan nikâh ve 

düğünlerimiz ise sevdiklerimizin şahitliği ve güzel 

dilekleri eşliğinde gerçekleşen törenlerdir. Düğünle 

yeni bir ailenin kurulduğu ilan edilir. Sevinçler 

paylaşılır; geleceğe dair umutlar güçlenir. Eşler 

arasına muhabbet ve merhamet lütfetmesi, onlara 

sağlıklı ve hayırlı nesiller ihsan etmesi için Allah’a 

dua edilir. 

Kıymetli Müslümanlar! 

Dinimiz, hem düğün hazırlıklarımızın hem de 

nikâh ve düğün törenlerimizin kolaylaştırılmasını 

öğütler. Her işimizde olduğu gibi düğünlerimizin de 

gösterişten uzak ve sade yapılmasını tavsiye eder. 

Nitekim Resûl-i Ekrem (s.a.s) bir hadisinde şöyle 

buyurur: “En bereketli nikâh, zorluğu ve külfeti 

en az olanıdır.”3  

Değerli Müminler! 

Maalesef günümüzde, evlenmek isteyen 

birçok gencimiz, düğün masraflarının makul 

ölçüleri aşması sebebiyle zorlanmakta, hatta 

evlilikten uzak durmaktadır. Gereğinden fazla 

yapılan düğün harcamaları ile aileler, düğünden 

sonra uzun süre borç ödemektedir. Bu durum genç 

çiftlerin, evliliklerinin ilk yıllarını maddi sıkıntı ve 

huzursuzlukla geçirmesine neden olmaktadır. 

Hâlbuki Nebevî ölçü açıktır: “Kolaylaştırın, 

zorlaştırmayın! Müjdeleyin, nefret ettirmeyin!”4 

Aziz Müslümanlar! 

Her işimizde olduğu gibi düğünlerimizde de 

Allah’ın rızasına, Resûlü’nün sünnetine uygun 

davranalım. Evliliklerimizi kolaylaştıralım. 

Düğünlerimizi israfa ve gösterişe dönüştürmeden 

yapmaya gayret edelim. Eğlenirken İslam’ın çizdiği 

meşruiyet dairesinde hareket edelim; ölçülü ve 

dengeli olalım, helale ve harama riayet edelim. 

Düğünlerimizi, Kur’an’da “Kendileriyle huzur 

bulmamız için bizlere eşler yarattığını, aramızda 

sevgi ve rahmet bağları var ettiğini”5 buyuran 

Rabbimize şükretmek için birer vesile kılalım. 

                                                 
1 İbn Mâce, Nikâh, 24. 
2 Beyhaki, Şuabü’l-İman IV, 382. 
3 İbn Hanbel, VI, 83. 
4 Buhârî, İlim, 11. 
5 Rûm, 30/21. 
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ُٓوا اِن ََما نَْحُن  َواَِذا ۪قيَل لَُهْم ََل تُْفِسُدوا ِفي اَْلَْرضِِۙ قَالُ
 .اَََلُٓ اِن َُهْم ُهُم اْلُمْفِسُدوَن َوٰلِكْن ََل يَْشُعُرونَ . ُمْصلُِحونَ 

 ُ ِ َصل َي اّلل ٰ  َعلَْيِه َوَسل ََم:  َو قَاَل َرُسوُل اّلل ٰ

ينِ بِْئَس اْلَعْبُد َعْبد   ِ ْنَيا بِالد  ُ بِْئَس اْلَعْبُد َعْبد   ، يَْخِتُل الد 
 .َهًوى يُِضل ُهُ 

İHANETE KARŞI SADAKATE, CESARETE 

VE ŞEHADETE ŞAHİDİZ 

Muhterem Müslümanlar! 

İslâmiyet’in Medine’de güçlenerek 

yayılmasından münafıklar rahatsız oluyor ve bu 

gelişmeyi önleyemedikleri için hayıflanıyordu. Her 

geçen gün güçlerini kaybeden münafıklar, 

Müslümanların birliğine kasteden bozgunculuk 

faaliyetlerinden de geri durmuyordu. Müslümanlar 

aleyhine gizlice ve rahatça görüşebilmek amacıyla 

bir mescit inşa ettiler. Kur’ân-ı Kerîm’de “Mescid-i 

Dırâr” olarak isimlendirilen bu mescitte Peygamber 

Efendimizin namaz kılmasını istediler. Böylece 

meşruiyet kazanacak olan bu mekân, şehirde 

sürdürdükleri nifak hareketlerinin merkezi olacaktı. 

Allah Resûlü (s.a.s), bu mescitte namaz kılmaya 

hazırlanırken meselenin iç yüzünü haber veren şu 

ayet-i kerimeler nazil oldu: “Bir de zararlı 

faaliyetlerde bulunmak, küfre yardım etmek, 

müminler arasına ayrılık sokmak için ve öteden 

beri Allah ve Resûlüne karşı savaşanlara üs 

olsun diye bir mescit yapanlar vardır. Bunlar, 

‘Bizim iyilikten başka hiçbir kastımız yok’ diye 

de mutlaka yemin ederler. Ama Allah şâhitlik 

eder ki bunlar mutlaka yalancıdırlar. Onun 

içinde asla namaz kılma. İlk günden temeli takva 

üzerine kurulan mescit, içinde namaz kılmana 

elbette daha layıktır…”1 

Aziz Müminler! 

Henüz Peygamberimiz hayattayken 

gerçekleşen bu hadise, din istismarının en bariz 

örneklerinden biridir.  Tarih boyunca da birçok kişi 

ve grup, dinin insanlar üzerindeki etkisinden 

faydalanarak çıkar elde etmekten, din istismarcılığı 

yapmaktan çekinmemiştir. İslami değer ve 

kavramları istismar eden fırsatçılar dün olduğu gibi 

bugün de karşımızdadır. Hâlbuki Peygamber 

Efendimiz (s.a.s)’in uyarısı gayet açıktır: “Dini 

dünyaya alet eden insan ne kötüdür! Arzu ve 

isteklerinin kendisini saptırdığı insan ne 

kötüdür!”2 

Kıymetli Müslümanlar! 

Bundan beş yıl önce 15 Temmuz gecesi, 

muazzez değerlerimizin arkasına gizlenen 

FETÖ’nün hain darbe girişimine hep birlikte şahit 

olduk. İhanet şebekesi olan bu örgüt, istiklal ve 

istikbalimizi hedef aldı. Vatanımıza, devletimize ve 

aziz milletimizin canına kastetti.  

Unutmayalım ki FETÖ, İslam’ın yüce 

hakikatlerini kendi menfaati için kullanmıştır. 

Dinimizin temel değerlerini ve kavramlarını tahrif 

etmiştir. İnsanımızın dinî duygularını istismar 

etmiştir. Suret-i haktan görünerek aramıza fitne ve 

fesat tohumları ekmekten, bozgunculuk yapmaktan 

asla çekinmemiştir. Kur’an-ı Kerim’de fesatçılar 

hakkında şöyle buyrulmaktadır: “Onlara 

‘Yeryüzünde fesat çıkarmayın’ denildiğinde, 

‘Biz ancak ıslah edicileriz’ derler. Şunu bilin ki 

onlar bozguncuların ta kendileridir, lakin 

anlamak istemezler.”3 

Değerli Müminler! 

Rabbimize sonsuz hamd ü sena olsun ki 15 

Temmuz’da, Rabbimizin yardımına, hakkın batıl 

karşısında zaferine şahit olduk. Bizler o gece, 

hainlerin emellerini kursaklarında bırakan 

milletimizin destansı direnişine ve cesaretine şahit 

olduk. Bedenlerini bu vatan için siper eden 

şehitlerimizin şehadetine, gazilerimizin 

kahramanlıklarına şahit olduk.  

Bir daha böyle bir tabloyla karşılaşmamak 

için bize düşen, güvenilir kaynaklardan 

öğreneceğimiz sahih dini bilgiyle hayatımıza yön 

vermektir. Kur’an-ı Kerim’in rehberliği ve 

Peygamberimizin örnekliğiyle hayatımıza istikamet 

vermektir. Millî ve manevî değerlerimizi istismar 

etmek isteyenlere asla fırsat vermemektir. Ülkemizi 

ve milletimizi fitneye sürüklemek isteyen 

istismarcılara karşı yekvücut, tek yürek olmaktır.  

Hutbemi bitirirken geçmişten günümüze din ü 

devlet, mülk ü millet yolunda canından geçen aziz 

şehitlerimize ve dâr-ı bekâya irtihal eden kahraman 

gazilerimize Yüce Rabbimden rahmet diliyorum.  

                                                 
1 Tevbe, 9/107,108. 
2 Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 17. 
3 Bakara, 2/11,12. 
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الَّ۪مينَّْ ُْقل ْ ْال عَّ ٰبِ ِْرَّ ا۪تيْلِِلٰه مَّ مَّ ْوَّ يَّايَّ ح  مَّ نُُس۪كيْوَّ ۪تيْوَّ َلَّ ْصَّ ْ.اِٰنَّ
ْ: ٰلَّمَّ سَّ ِهْوَّ لَّي  ُْعَّ ٰلَّيْالِٰله ِْصَّ ُسوُلْالِٰله ْرَّ ْقَّالَّ  وَّ

ِتهُِْْهٰمَّْلٰلْهاَّْ أُٰمَّ ٍدْوَّ ٰمَّ ُْمحَّ ن  ْعَّ لَّكَّ ْوَّ كَّ بَّرُْ ِمن  ُْأَّك  الِٰلَّ ِْوَّ ِمْالِٰلَّ  . ِباس 

KURBAN: TEVHİDİN SEMBOLÜ, 

İSLAM’IN ŞİARI 

Muhterem Müslümanlar! 

Medine’de bir bayram sabahıydı. Mümin 

gönüller bayram heyecanı ve coşkusuyla 

dopdoluydu. Mescid-i Nebevî’nin yanı başındaki 

namazgâhta genç-yaşlı, kadın-erkek, çoluk-çocuk 

hep birlikte bayram namazı eda edildi. 

Peygamberimiz (s.a.s)’in îrâd ettiği hutbenin 

ardından sıra kurbanları kesmeye gelmişti. Resûl-i 

Ekrem Efendimiz, âdeti olduğu üzere iki kurban 

hazırlamıştı. Kendisine getirilen kurbanlık koçları 

şefkatle kıbleye doğru yatırdı ve şu mealdeki âyet-i 

kerimeleri okudu: “Ben, O’nun birliğine 

inanarak, yönümü gökleri ve yeri yaratan 

Allah’a çevirdim ve ben müşriklerden değilim.1 

“Şüphesiz namazım, kurbanım, hayatım ve 

ölümüm âlemlerin Rabbi Allah içindir. O’nun 

ortağı yoktur.”2 Daha sonra Allah Resûlü (s.a.s), 

şöylece dua etti ve Allah’ın adını anarak 

kurbanlarını kesti: “Allah’ım! Bu kurbanlar senin 

nimetindir. Muhammed ve ümmeti tarafından 

senin rızan için sunulmuştur…”3 “Allah’ım! 

Benim, ailemin ve ümmetimin kurbanlarını 

kabul eyle!”4 

Aziz Müminler! 

Yüce Rabbimize sonsuz hamd ü senalar olsun 

ki, bir bayrama daha bizleri yaklaştırdı. İslam âlemi 

olarak önümüzdeki hafta salı günü, Kurban 

Bayramı’nı idrak edeceğiz. Hep birlikte vahdet 

şuuruna, kardeş ve ümmet olma bilincine ereceğiz. 

Her ne kadar haccetme imkânı bulamasak da 

samimi dualarımızla kutsal beldelerde yapılan 

dualara ortak olacağız. Kurbanlarımızla, Rabbimize 

kulluğumuzu ve itaatimizi bir kez daha izhar 

edeceğiz. 

Değerli Müminler! 

Derin hatıraları bünyesinde barındıran kurban 

ibadeti, Hz. Âdem’den bugüne her topluma 

emredilmiştir. Kurban, tevhidin sembolü, din-i 

mübin-i İslam’ın önemli bir şiarıdır. Kurban, 

Allah’ın rızasına ve takvaya erişme gayretidir. 

Kurban, Yüce Yaratana karşı ihlas ve samimiyet, 

sadakat ve teslimiyet, şükür ve vefa beyanıdır. 

Sahip olduğumuz her şeyi Allah yolunda 

tereddütsüz feda edebilme iradesidir kurban. 

Aziz Müslümanlar! 

Kurban ibadeti bizlere, malımızı Allah rızası 

için harcama ve başkalarıyla paylaşma mutluluğunu 

tattırır. Bizi cimrilik hastalığından, dünya malının 

esiri olmaktan kurtarır. Kurbanlarımızla hem 

Rabbimize yaklaşır hem de muhtaç kimselerin 

hanelerine muhabbet ve sevinç taşırız. Coğrafyaları 

aşan gönül köprüleri inşa ederiz. Tanıdığımız, 

tanımadığımız nice kardeşimizin dertleriyle 

dertlenip, onlar için iyilik ve hayır eli oluruz. 

Kurban ibadetiyle birlik ve beraberliğimizi 

güçlendirir, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu diri 

tutarız. 

Muhterem Müminler! 

Diyanet İşleri Başkanlığımız, Türkiye Diyanet 

Vakfı ile birlikte geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl 

da vekâlet yoluyla kurban kesim organizasyonu 

düzenlemektedir. “Kurbanını paylaş, kardeşinle 

yakınlaş” şiarıyla aziz milletimizin emaneti olan 

kurbanlar, İslami usullere uygun bir şekilde 

kesilerek ülkemizdeki ve dünyanın dört bir 

yanındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize 

ulaştırılacaktır. Bayramın birinci günü akşamına 

kadar müftülüklerimize bizzat başvurarak ya da 

vakfımızın internet sitesi üzerinden yapacağınız 

bağışlarla, müminler arasındaki sevgi ve kardeşlik 

köprülerinin sağlamlaştırılmasına katkıda 

bulunabilirsiniz.  

Kıymetli Müminler! 

Hutbemi bitirirken önemli bir hatırlatmada 

bulunmak istiyorum. Bayram vesilesiyle pek çok 

kardeşimiz yolculuğa çıkacak. Bu noktada trafik 

kurallarına uyalım, sabırlı ve dikkatli olalım, 

birbirimizin hak ve hukukunu koruyalım. Trafik 

kazalarının, bayramların huzur ve sevincini acı ve 

hüzne dönüştürmesine izin vermeyelim.  

Yüce Rabbimiz, bizleri her türlü kaza, bela ve 

musibetten muhafaza eylesin.  Sağlık, huzur ve 

afiyet içerisinde bizleri bayrama ulaştırsın.   

                                                 
1 En’âm, 6/79. 
2 En’âm, 6/162-163. 
3 İbn Mâce, Edâhî, 1; Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 3-4. 
4 Müslim, Edâhî, 19. 

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü 



Tarih: 20.07.2021  

﷽ 

ي اَٰيَاٍم َمْعلُوَماٍت  ِ ف ۪ٓ لَِيْشَهُدوا َمَناِفـَع لَُهْم َويَْذُكُروا اْسَم اّلٰله
يَمةِ اْْلَْنَعاِمِۚ فَُكلُوا ِمْنَها َواَْطِعُموا  َعلهى َما َرَزقَُهْم ِمْن بَه۪ٓ

يَر      .اْلـَب ائَِس اْلَفق۪ٓ

 ُ ِ َصٰلَي اّلٰله   :لَْيِه َوَسٰلَمَ عَ  َو قَاَل َرُسوُل اّلٰله

ِ  إِلَى أََحٰبَ  الٰنَْحرِ  يَْومَ  َعَملٍ  ِمنْ  ٰي  آَدمِ  َعِملَ  َما  ِمنْ  اّلٰلَ
مِ  إِْهَراقِ   .الٰدَ

KURBAN BAYRAMI 

Muhterem Müslümanlar! 

Bugün, Zilhicce ayının onuncu günü. 

Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in buyurduğu üzere, 

Allah katında günlerin en değerlisi.1 Bugün, 

mübarek Kurban Bayramı. İbadet ve taatimizle, 

zikir ve şükrümüzle Rabbimize kulluğumuzu arz 

ettiğimiz, kurbanlarımızla Allah’a yaklaştığımız 

mukaddes bir zaman dilimi. Bizleri böylesine 

kıymetli bir vakte kavuşturan Cenâb-ı Hakk’a 

sonsuz hamd ve sena olsun. Bayramları nasıl 

idrak edeceğimizi öğreten Resûl-i Ekrem 

Efendimize salat ve selam olsun.  

Aziz Müminler! 

Bugün ilk işimiz olan bayram namazımızı 

eda ettik, biraz sonra da inşallah kurban sevincini 

yaşayacağız. Allah Resûlü (s.a.s) bir hadisinde 

kurban ibadetinin faziletiyle ilgili şöyle 

buyurmaktadır: “Âdemoğlu kurban günü Allah 

katında kurban kesmekten daha güzel bir 

amel işlememiştir.”2 Nitekim Kurban, rızasını 

kazanmak amacıyla Yüce Rabbimize 

sunduğumuz kıymetli bir hediyedir. Malımızla ve 

canımızla O’nun yolunda olduğumuzun en büyük 

nişanelerinden biridir.  

Kıymetli Müslümanlar! 

Bayramlar; rahmet ve bereket vakitleridir. 

Peygamberimize ümmet olma şuuruyla 

kardeşliğimizi diri tutma anlarıdır. Bayramlar; 

sevinme ve sevindirme, barış ve huzur 

zamanlarıdır. Anne babamızın, kardeşlerimizin, 

akrabalarımızın ve komşularımızın gönlünü 

ziyadesiyle hoşnut etme günleridir. 

 

Değerli Müminler! 

Bayramlar, yardımlaşma ve paylaşmayla 

güzelleşir. Öyleyse bayram sevincimizi artırmak 

için kurbanlarımızdan, akraba ve komşularımıza 

ikram edelim. Yoksul, yetim ve kimsesizlerle 

paylaşalım. Yüce Rabbimizin şu tavsiyesine 

uymaya gayret gösterelim: “…Allah’ın 

kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlıkları 

belirlenen günlerde kesecekleri zaman 

üzerlerine Allah’ın adını ansınlar. Artık 

onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de 

yedirin.”3 

Aziz Müslümanlar! 

Bayramlar, kardeşlik ve muhabbet 

günleridir. O halde, bu nadide günleri fırsat 

bilerek dargınlıkları ve küskünlükleri 

sonlandıralım. Unutmayalım ki bir Müslümanın 

üç günden fazla, kardeşiyle küs durması helal 

değildir.4 

Bayramlar aynı zamanda “sıla-i rahim” 

yani dost ve akraba ziyareti günleridir. Ancak 

salgın hastalıkla imtihan edildiğimiz şu günlerde 

temizlik, maske ve mesafe kurallarına özenle 

riayet edelim; sevinç günlerimize hüzün gölgesi 

düşürmeyelim. 

Bu mübarek günlerin hakkını vermek için 

üzerimize düşen vazifeleri yerine getirelim. 

Özellikle, Arefe günü sabah namazıyla 

başladığımız ve bayramın dördüncü günü ikindi 

namazıyla birlikte sona erecek olan teşrik 

tekbirlerini unutmayalım. 

Hutbemi bitirirken siz kıymetli 

cemaatimizin, aziz milletimizin ve ümmet-i 

Muhammed’in Kurban Bayramını tebrik 

ediyorum. Rabbimizin selamı, rahmeti, mağfireti 

ve bereketi üzerimize olsun. Bayramımız 

mübarek olsun. 

                                                 
1 Ebû Dâvûd, Menâsik, 19. 
2 Tirmizî, Edâhî, 1. 
3 Hac, 22/28. 
4 Buhârî, Edeb, 62. 
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MÜSLÜMAN’IN MÜSLÜMAN ÜZERİNDEKİ 

HAKLARI 

Muhterem Müslümanlar! 

Yüce Rabbimize hamd ü sena olsun ki böylesine 

güzel bir Kurban Bayramını daha idrak ediyoruz. 

Birlik ve beraberliğimizi perçinlediğimiz bayram 

namazımızı eda ettik. İslam’ın nişanelerinden biri 

olan kurbanlarımızı Cenâb-ı Mevla’mıza takdim ettik. 

Rabbim kabul buyursun.  

Bayramlar, bir yandan Rabbimize kulluğumuzu 

arz etme, diğer yandan da birbirimizin gönlünü 

kazanma, kardeşliğimizi pekiştirme günleridir. 

Geliniz, bu Cuma günü Resûl-i Ekrem (s.a.s)’in 

asırlar öncesinden tarif ettiği kardeşlik ahlakına kulak 

verelim.  

Aziz Müminler! 

Peygamber Efendimiz (s.a.s), Müslümanları 

birbirlerine bağlayan ve muhabbete dayalı ilişkiler 

kurmalarına vesile olan güzellikleri şöyle haber 

vermiştir: “Müslüman’ın Müslüman üzerindeki 

hakkı beştir: Selâmı almak, hastayı ziyaret etmek, 

cenazeye katılmak, davete icabet etmek ve 

aksırana dua etmek.”1  

Evet, Peygamberimiz (s.a.s)’in öğütlediği ilk 

görev, Müslümanların birbirlerine selam vermesidir. 

Selam; gönülden gönüle muhabbet köprüsü kurmaya 

vesile olur. Güven ve huzuru gerçekleştirmenin, 

dostluk ve kardeşliği pekiştirmenin yoludur. İmanın 

gereği, güvenin teminatı ve sevginin kemalidir selam. 

Kıymetli Müslümanlar! 

Allah Resûlü (s.a.s)’in öğütlediği ikinci görev, 

hasta ziyaretidir. Sağlığımızı her an 

kaybedebileceğimizi ve birbirimize muhtaç 

olduğumuzu hatırlatan bu ziyaret, Yüce Rabbimizin 

sonsuz rahmetine ulaşmaya vesiledir. Allah rızası için 

hasta ziyaretinde bulunan müminler için melekler 

şöyle dua ederler: “Ne iyi ettin! Attığın adımlar 

hayırlı olsun, cennette bir yerin yuvan olsun.”2 

Resûl-i Ekrem (s.a.s)’in öğütlediği üçüncü 

görev, cenazeye iştirak etmektir. Kardeşimizin cenaze 

namazını kılmak, onun için hüsn-i şehadette 

bulunmak, defnetmek ve yakınlarına taziyede 

bulunmak hem dini hem de insani bir vazifedir. 

Ancak, bu vazifeyi yerine getirirken de günümüz 

şartlarının gerektirdiği sosyal mesafe ve maske gibi 

tedbirlere uymak, hem kendimiz, hem de 

çevremizdekilerin sağlığı açısından önem arz 

etmektedir. Her zaman olduğu gibi hüzünlü gününde 

de mümin, Rahman olan Rabbine sığınır. Yüce 

Allah’ı hoşnut eden şu ilâhi kelamla teselli bulur:                  

َّا ِِ اِن  َّٓا ِِل ٰ َّ اِن  اِجُعونَِّ اِلَّْيهِِ وَّ رَّ  “Şüphesiz biz Allah’a aitiz ve 

muhakkak ki O’na döneceğiz.”3 

Muhterem Müslümanlar! 

Peygamber Efendimizin öğütlediği dördüncü 

görev, davete icabet etmektir. Bir Müslümanın, şartlar 

ve imkânlar ölçüsünde davet edildiği yere icabet edip 

kardeşinin gönlünü kazanması Peygamber 

ahlakındandır. 

Sevgili Peygamberimizin öğütlediği beşinci 

görev ise, aksırdığında kardeşimize dua etmektir. 

Nitekim Allah Resûlü (s.a.s), aksıran bir mümin ile 

ona şahit olan diğer müminin karşılıklı olarak 

birbirleri hakkında sıhhat ve hidayet temennilerinde 

bulunmalarını şöyle öğütlemiştir:  “Biriniz aksırdığı 

zaman َِِِّا َّ ِِِل  ْمُد ْلحَّ  desin. Mümin kardeşi da ona    

ُِ َّ ِاِل  ُمكَّ  Allah sana merhamet etsin’ diyerek‘ يَّْرحَّ

karşılık versin. Aksıran, bu defa يُْصلُِحِبَّالَُّكمِْ ُِوَّ َّ ِيَّْهِديُكُمِاِل   

‘Allah sizlere hidayet eylesin ve hâlinizi, işinizi de 

iyileştirsin’ desin.”4 

Değerli Müminler! 

Elbette kardeşlik hukukumuz bu beş görevle 

sınırlı değildir. Ailemize, komşumuza, akrabamıza 

iyilikte bulunmak, yetimlere kol kanat germek, 

ihtiyaç sahiplerini gözetmek gibi sorumluluklarımız 

da bulunmaktadır.  

O halde geliniz, birbirimizden sevgimizi, 

şefkatimizi ve merhametimizi esirgemeyelim. 

Kardeşlerimizin sevinçlerini paylaşalım, hüzünlerine 

ortak olalım. Son nefesimize kadar kardeşlik ahlakına 

ve hukukuna riayet etmeye gayret gösterelim.  

Hutbemi Rabbimizin Kur’an-ı Kerim’de bize 

öğrettiği şu dua ile bitiriyorum: “Rabbimiz, bizi ve 

bizden önceki iman etmiş kardeşlerimizi bağışla. 

Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin 

tutturma. Şüphesiz sen çok şefkatlisin, çok 

merhametlisin.”5 

                                                 
1 Buhârî, Cenâiz, 2. 
2 Tirmizi, Birr, 64. 
3 Bakara, 2/156. 
4 Buhârî, Edeb, 126. 
5 Haşr, 59/10. 
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 …ظََهَر اْلَفَسادُ ِفي اْلَبر ِ َواْلبَْحِر بَِما َكَسبَْت َاْيِدي الن َاِس 

ِ  َرُسولُ  َوقَالَ  ُ  َصل َي الل ٰ  َوَسل ََم: َعلَْيهِ  الل ٰ

َ َحْيثَُما كُْنَت  َ  …ِات َِق الل 

AFETLERE KARŞI 

SORUMLULUĞUMUZUN İDRAKİNDE 

OLALIM 

Muhterem Müslümanlar! 

Bizler, bir çevrenin içinde ve bir çevreye 

muhtaç halde yaratıldık. Çevremiz bizler için hayat 

demektir; hayatın rengi, ahengi, dirliği ve birliği 

demektir. Kâinat, Cenâb-ı Hakk’ın eseri ve insana 

emanetidir. Bu sebepledir ki yeryüzünün şerefli 

halifesi olarak bizler, bütün insanları, canlı cansız 

bütün mahlûkatı korumakla, onlara karşı şefkatli ve 

merhametli olmakla yükümlüyüz. Bu 

sorumluluğumuzu yerine getirdiğimizde çevremizle 

birlikte bizler de ihya oluruz. Aksi halde zarar 

görecek olan sadece yeryüzü ve gökyüzü değil aynı 

zamanda hepimiz ve geleceğimizdir.  

Aziz Müminler! 

Son günlerde yaşadığımız afetler hepimizi 

derinden üzdü. Bir yandan sellerin açtığı yaraları 

sarmaya çalışıyoruz. Diğer yandan ciğerlerimizi 

dağlayan orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. 

Böylesi zor günlerde şunu bir kez daha 

hatırlamalıyız ki sel, heyelan, yangın, deprem, 

kuraklık ve salgın hastalık gibi afetler karşısında 

can ve mal kaybımızı en aza indirmek ancak 

gerekli tedbirleri almakla mümkündür. Zira tabiat 

olayları, sünnetullah yani ilahi düzen ve kanunlar 

gereği, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde meydana 

gelmektedir. Dolayısıyla bir mümin, 

sorumluluğunu ihmal edip göz göre göre afetlere 

kapı aralayamaz. Yeryüzünde dengeleri bozacak 

adımlar atamaz. Nitekim afetlerin kötü neticelerinin 

önemli bir kısmı insanoğlunun kendi hata ve 

ihmalleri sebebiyledir. Rabbimiz Kur’an-ı 

Kerim’de şöyle buyurmaktadır: “İnsanların kendi 

elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve 

denizde düzen bozuldu.”1  

Kıymetli Müslümanlar! 

Cenâb-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de şöyle 

buyurmaktadır: “Kendi kendinizi tehlikeye 

atmayın.”2 O halde sel, heyelan ve deprem riski 

bulunan bölgelerde tabiatın dengelerine, bölgenin 

gerçeklerine uygun, doğru ve sağlam adımlar 

atalım. Yangınlara sebebiyet verecek ihmalden ve 

sorumsuz davranışlardan uzak duralım. 

Ormanlarımızı bilerek yakan, vatanımıza göz 

diken, milletimizin canına kast edenlere gelince 

dünyada ve ahirette Allah’ın, meleklerin, insanların 

ve diri diri yanan bütün canlıların laneti onların 

üzerinedir. Onlar her iki âlemde de yaptıklarının 

cezasını çekeceklerdir. 

Değerli Müminler! 

Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadisinde 

şöyle buyurmaktadır: “Nerede olursan ol, Allah’a 

karşı sorumluluğunun bilincinde ol!”3 Öyleyse 

geliniz, üzerimize düşen sorumlulukların idrakinde 

olalım. Acı tecrübelerden ders alalım. Güvenli bir 

hayat için afetlere karşı hazırlıklı olalım. İçinde 

bulunduğumuz yaz günlerinde başta orman 

yangınları olmak üzere her türlü afet ve acil durum 

anlarında duyarlı olalım ve yetkili mercileri 

haberdar edelim.   

Bu vesileyle afetlerde hayatını kaybeden 

kardeşlerimize Rabbimizden rahmet, yakınlarına 

başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.  

                                                 
1 Rûm, 30/41. 
2 Bakara, 2/195. 
3 Tirmizî, Birr, 55. 
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َ َمَع اْلُعْسِر يُْسرا   َ َمَع اْلُعْسِر يُْسرا     َفِان   .   ِان 

ِ  َرُسولُ  قَالَ  وَ  ُ  َصل َي الل ٰ   :َوَسل َمَ  َعلَْيهِ  الل ٰ

ِهْم َوتََراُحِمِهْم َوتََعاطُِفِهْم، َمثَُل  َمثَُل اْلُمْؤِمِنيَن ِفى تََواد ِ

 ُعْضٌو، تََداَعى لَهُ َسائُِر اْلَجَسِد اْلَجَسِد، إِذَا اْشتَ َكى ِمْنهُ 

ى َهِر َواْلُحم َ َ  .بِالس 

ZORLUKLAR BİRLİKTE AŞILIR 

Muhterem Müslümanlar! 

Geçen hafta afet gerçeğiyle bir kez daha 

karşılaştık. Cennet yurdumuzun akciğerleri 

ormanlarımızda çıkan yangınların çoğu 

söndürüldü elhamdülillah. Bazı bölgelerimizde 

ise söndürme çalışmaları devam ediyor. Cenâb-ı 

Hak, en kısa sürede bu afetten de kurtulmayı 

bizlere nasip eylesin. Milletimize bir daha böyle 

acılar yaşatmasın.  

Aziz Müminler! 

Evet, bugün mahzunuz, üzüntümüz çok 

büyük. Kaybettiğimiz kardeşlerimiz, yanan 

ormanlarımız, yitirdiğimiz masum canlar her 

birimizin yüreğini dağlıyor. Ancak biliyor ve 

inanıyoruz ki bizi biz yapan değerlerin etrafında 

kenetlenip kardeşlik şuurumuzu diri tuttukça 

başaramayacağımız imtihan yoktur. Tarih 

boyunca Allah’ın yardımı, devletimizin 

kararlılığı ve milletimizin azmiyle nice zorluğu 

birlikte göğüsledik. Bugün de devlet millet 

dayanışması içinde aşamayacağımız engel 

yoktur. Toplu vurdukça yüreklerimiz üstesinden 

gelemeyeceğimiz zorluk yoktur. Nitekim 

Rabbimizin müjdesi açıktır: “Şüphesiz 

zorlukla beraber kolaylık vardır. Gerçekten, 

zorlukla beraber kolaylık vardır.”1  

Kıymetli Müslümanlar! 

Gün, ayrışma değil kenetlenme günüdür. 

Gün, birliğimizi, beraberliğimizi ve 

muhabbetimizi canlı tutma günüdür. Sevinç ve 

mutluluğumuz gibi hüzün ve kederimizi de 

paylaşma günüdür. Nitekim Peygamber 

Efendimiz (s.a.s) biz müminleri şöyle tarif 

etmektedir: “Müminler, birbirlerini sevmede, 

birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, 

tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer 

organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu 

acıyı paylaşan bir beden gibidir.”2 

Değerli Müminler! 

İbrahim (a.s)’ın atıldığı ateşi söndürmeye 

koşan karınca misali, bugün her birimize düşen 

sorumluluklar vardır. Her şeyden önce 

sağduyumuzu ve sükûnetimizi muhafaza 

edelim. Yangın, sel, deprem ve salgın hastalık 

gibi afetlere karşı bilinçli, duyarlı ve tedbirli 

olmayı milli bir mücadele olarak görelim. 

Gerekli hallerde yetkili mercileri haberdar 

edelim. Küçücük bir hata ve ihmalin çok ağır 

neticeleri olabileceğini unutmayalım.  

Bu vesileyle başta yangınlar olmak üzere 

afetlerde hayatını kaybedenlere Cenâb-ı Hak’tan 

rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Yüce 

Rabbimiz, afetlerle canla başla mücadele eden 

kardeşlerimizin işini kolaylaştırsın ve onların 

yardımcısı olsun. 

                                                 
1 İnşirâh, 94/5,6. 
2 Müslim, Birr, 66. 
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ََ َوَا۪طيُعوا  ۪ريُحُكمَْ َوتَْذَهَبَ فَتَْفَشلُوا تَنَاَزُعوا َوَلَ َوَرُسولَهَُ الّلٰ

ََ ِانََّ َواْصِبُروا َ ابِ۪ريَنَ  َمعََ الّلٰ  .الّصَ

َِ َرُسولَُ قَالََ وََ َُ َصلَّي الّلٰ  َ:َوَسلَّمََ َعلَْيهَِ الّلٰ

َيامَِ أَْفَضُلَ َِ َشْهرَُ َمَضانََرََ َشْهرَِ ِصيَامَِ بَْعدََ الّصِ مَُ الّلَ  .اْلُمَحّرَ

KERBELÂ’YI İBRET NAZARIYLA 

OKUYALIM 

Muhterem Müslümanlar! 

Geçtiğimiz Pazartesi, Muharrem ayının ilk 

günüydü. Yeni bir hicri yıla daha kavuştuk 

elhamdülillah. Hicri 1443. yılımızın aziz 

milletimize, İslam âlemine ve bütün insanlığa 

hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. 

Aziz Müminler! 

Hicri takvim, Peygamber Efendimiz (s.a.s) ve 

ashabının Mekke’den Medine’ye hicretiyle başlar. 

Hicret, bir mekândan diğerine yapılan yolculuk 

değildir sadece. Hicret, Allah’a ve O’nun kutlu 

elçisine gönülden bağlılığın, sadakat ve teslimiyetin 

ifadesidir. Bâtıldan, boş şeylerden, ömrü israf eden 

her türlü arzu ve istekten uzaklaşarak hak ve 

hakikate, ahlak ve irfana yolculuğun adıdır. Hicret, 

yardımlaşma, dayanışma, paylaşma, dostluk ve 

kardeşliğin öyküsüdür.  

Kıymetli Müslümanlar! 

Hicri yılımızın ilk ayı, Muharrem’dir. 

Muharrem, hürmete layık demektir. Bu ayın fazilet 

ve rahmeti bol, ilahî feyz ve bereketi çoktur. 

Nitekim Resûl-i Ekrem (s.a.s), Ramazan orucundan 

sonra en faziletli orucun bu ay içinde tutulan oruç 

olduğunu bizlere haber vermiştir.1 

Değerli Müminler! 

Önümüzdeki Çarşamba ise 10 Muharrem 

Âşûrâ günüdür. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) 

Medine’ye hicret ettiğinde Yahudilerin Âşûrâ orucu 

tuttuğunu görmüş ve bunun sebebini sormuştu. 

Yahudiler, “Bugün Allah’ın, Musa’yı ve kavmini 

kurtarıp Firavun’u ve kavmini suda boğduğu büyük 

bir gündür. Musa, şükretmek için bugün oruç 

tutardı, biz de bu amaçla oruç tutuyoruz.” dediler. 

Bunun üzerine Allah Resûlü (s.a.s), “Biz Musa’ya 

sizden daha yakınız.”2 buyurdu ve bir gün öncesi 

veya bir gün sonrasıyla birlikte Âşûrâ orucu tutmayı 

ümmetine tavsiye etti.3 

Aziz Müslümanlar! 

Âşûrâ günü aynı zamanda hatırladıkça 

yüreklerimizi dağlayan büyük bir hüznün, Kerbelâ 

hadisesinin yaşandığı gündür. Peygamberimizin 

“Benim dünyadaki çiçeğim, reyhanım”4 

buyurduğu ve “Cennet gençlerinin efendisi”5 

olarak nitelediği sevgili torunu Hz. Hüseyin 

Efendimiz ve çoğu Ehl-i Beyt-i Mustafa’dan olan 

70’i aşkın mümin, bir Âşûrâ günü Kerbelâ’da 

katledilerek şehadet şerbetini içmişlerdir. Hz. 

Hüseyin ve beraberindekiler, haksızlığa ve zulme 

karşı onurlu direnişleriyle, doğruluk adına samimi 

yürüyüşleriyle, bütün müminlerin gönüllerinde taht 

kurmuşlardır. Onlara bu zulmü reva görenler ise 

Müslümanların ortak vicdanında mahkûm 

edilmişlerdir.  

Kıymetli Müminler! 

Kerbelâ, İslam ümmeti olarak hepimizin ortak 

acısı, tarihimizin yürek yarasıdır. Ne hazindir ki 

geçmişteki acı olaylardan yeterince ibret alınmadığı 

için bugün de İslam coğrafyasında hırs ve menfaat 

uğruna yeni Kerbelâlar yaşanmaktadır. Hâlbuki 

Kerbelâ denince bağrı yanan, Hz. Hüseyin anılınca 

“Ah!” eden her Müslümana düşen, Kerbelâ’yı doğru 

okumak ve anlamaktır. Yeni Kerbelâlar yaşamamak 

için tevhid ve vahdet bilincini kuşanmak, birlik ve 

beraberliğimize sahip çıkmaktır. Hakkın yanında, 

hakikatin yolunda olmaktır. Fitne zamanlarında 

basiret ve ferasetle hakikati görmektir. Tıpkı Hz. 

Hüseyin gibi zulme ve haksızlığa karşı çıkmaktır.  

Bu vesileyle Seyyidü’ş-Şühedâ Hz. Hüseyin 

Efendimiz başta olmak üzere mukaddesat uğruna 

canını feda eden bütün şehitlerimize Cenâb-ı 

Hak’tan rahmet diliyorum. Hutbemi Rabbimizin şu 

ayetiyle bitiriyorum: “Allah’a ve Resûlüne itaat 

edin, birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz 

ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun. 

Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.”6 

                                                 
1 Tirmizî, Savm, 40. 
2 Müslim, Sıyâm, 128. 
3 İbn Hanbel, I, 240. 
4 Buharî, Fezâil-ü Ashâbi’n-Nebî, 22. 
5 Tirmizî, Menâkıb, 30. 
6 Enfâl, 8/46. 
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MÜSLÜMAN İŞİNİ SAĞLAM VE 

GÜZEL YAPAR 

Muhterem Müslümanlar! 

Okuduğum ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak 

şöyle buyuruyor: “Yaptığınız işi güzel yapın; 

Allah işini güzel yapanları sever.”1  

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili 

Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: 

“Allah Teâlâ, birinizin yaptığı işi en iyi 

şekilde yapmasından memnun kalır.”2 

Kıymetli Müminler! 

Yüce dinimiz İslam, yaptığımız her işin 

hakkını vermemizi emretmiştir. En sağlam ve 

en güzelini yapma gayreti içinde olmayı 

tavsiye etmiştir. Özensiz yapılan işleri, 

ibadetleri, tutum ve davranışları makbul 

saymamıştır.  

Aziz Müslümanlar! 

Rabbimize kul olmanın gereği olarak her 

birimiz öncelikle İslam’ı güzel yaşamakla 

mükellefiz. İslam’ı güzel yaşamak, Rabbimizi 

görüyormuşçasına bir hayat sürmektir. Allah 

ve Resûlü’nün bize öğrettiği prensipleri 

içtenlikle kabul etmek ve tam bir teslimiyetle 

uygulamaya çalışmaktır. İnançta tevhidden, 

ibadette ihlastan, davranışlarda doğruluktan ve 

işte sağlamlıktan ödün vermemektir. 

Nefsimize, heva ve hevesimize, şeytanın 

vesvesesine mağlup olmadan dünya 

imtihanımızı tamamlamaktır. 

Değerli Müminler! 

Müslüman, vaktini iyi değerlendirip en 

güzeli ortaya koymakla muhatap kılınmıştır. 

En güzeli ortaya koymak ise önce iyi niyetli 

olmaya sonra da işine ibadet aşkıyla sarılmaya 

bağlıdır. Sorumluluk ve vicdan sahibi her 

mümin, hayatın her alanında adaleti ve 

samimiyeti gözetir. Hak ve hakikati, doğruluk 

ve dürüstlüğü kendine şiar edinir. Üstlendiği 

görevleri emanet olarak görür ve sadakatle 

yerine getirir. En kısa sürede, en mükemmel 

biçimde ve en faydalı nitelikte işler ortaya 

koymak için çaba gösterir. 

Aziz Kardeşlerim!  

İşimizi iyi yapmak, hem Allah’a, hem de 

insanlara karşı sorumluluklarımızdandır. 

Görevlerimizi ihmal ettiğimizde ise 

Rabbimizin huzurunda bunun hesabını 

vereceğimiz için aslında kendimizi aldatmış 

oluruz. Unutmayalım ki dünya ve ahirette 

başarıya ulaşacak olanlar, Allah’ın sünnetine 

uyarak çalışan ve bütün tedbirleri aldıktan 

sonra sonucu Allah’a havale edenlerdir. 

Hutbemi, Rabbimizin şu ayetiyle bitiriyorum: 

“İman edip dünya ve ahiret için yararlı 

işler yapanlar bilmelidirler ki, biz güzel iş 

yapanların ecrini asla zâyi etmeyiz.”3 

                                                 
1 Bakara, 2/195. 
2 Beyhakî, Şüabü’l-îmân, 4/334. 
3 Kehf, 18/30. 
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ُ َفََل َغالَِب لَُكْمْۚ َوِاْن يَْخذُْلُكْم َفَمْن  ِاْن يَْنُصْرُكُم اّلٰله

ِ فَْليَتََوٰكَِل اْلُمْؤِمنُونَ  ِمنْ  يَْنُصُركُمْ  الَٰ۪ذي ذَا  .بَْعِد۪ه۪ۜ َوَعلَى اّلٰله

 ُ ِ َصلَٰي اّلٰله  َعلَْيِه َوَسلََٰم:  َو قَاَل َرُسوُل اّلٰله

ُ َوْحَدهُ الَ َشِريَك لَهُ لَهُ اْلُملُْك َولَهُ اْلَحْمُد َوُهَو الَ إِلَهَ إِ  الَٰ اّلٰلَ

 ِ َة إِالَٰ بِاّلٰلَ  .َعلَى كُٰلِ َشْىٍء َقِديٌر الَ َحْوَل َوالَ قُٰوَ

ALLAH’IN YARDIM ETTİĞİNE 

MAĞLUBİYET YOKTUR 

Muhterem Müslümanlar! 

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz 

şöyle buyuruyor: “Allah size yardım ederse 

artık sizi yenecek hiçbir kimse yoktur; eğer 

sizi yardımsız bırakırsa O’ndan sonra size kim 

yardım edebilir? Müminler yalnız Allah’a 

güvensinler.”1  

Okuduğum hadis-i şerifte Sevgili 

Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor:  

“Allah’tan başka ilâh yoktur, O’nun ortağı da 

yoktur. Mülk ve hamd O’na aittir. O her şeye 

kâdirdir. Güç ve kuvvete ancak Allah’ın 

yardımı ile erişilir.”2 

Aziz Müminler! 

Henüz Hz. Ömer’in hilafet yıllarıydı. 

Cenâb-ı Hakk’ın yardımı, İyâz b. Ganem 

komutasındaki sahabe-i kiram efendilerimizin 

cesaret ve fedakârlığıyla Diyarbakır fethedilmiş, 

Anadolu’muzun kapıları İslam’a açılmıştı. Yine 

böyle bir Ağustos günü Malazgirt zaferiyle 

Anadolu, İslam’ın ve Müslümanların ebedi yurdu 

oldu. O günden bugüne şehit kanlarıyla sulanmış 

bu mukaddes topraklar, hak ve hakikatin, güven 

ve cesaretin, huzur ve barışın sembolü, zalimin 

hasmı, mazlumun umudu oldu. 

Kıymetli Müslümanlar! 

Şanlı tarihimiz şahittir ki ecdadımızın 

gayesi, kuru bir kavga, basit bir cihangirlik 

davası değildir. Cennetmekân ecdadımız “ya 

muzaffer olur gayeme ulaşırım; ya da şehit olur 

cennete girerim” düşüncesiyle sefere çıkmıştır. 

Allah! Allah! nidalarıyla, biraz sonra öleceğini 

bile bile ve en ufak bir tereddüt göstermeden 

vatanını müdafaa etmiştir. İ’lâ-yi kelimetullah 

yani Allah’ın sözünü yüceltmek, adalet ve 

merhameti bütün cihana hâkim kılmak için 

zaferden zafere koşmuştur. İçinde bulunduğumuz 

Ağustos ayındaki nice zaferlere bizi ulaştıran, 

işte bu ruhtur. Malazgirt’te, Mohaç’ta, 

Sakarya’da, Büyük Taarruz’da, bütün terör 

örgütleriyle ve şer güçleriyle mücadelemizde hep 

aynı ruh vardır.  

Değerli Müminler!  

Bugün bize düşen, bu ruhu diri tutmak, 

yaşatmak ve yüceltmektir. Birliğimizden, 

beraberliğimizden ve kardeşliğimizden ödün 

vermemektir. Bizi biz yapan, bizi millet yapan 

değerlerin etrafında sımsıkı kenetlenmektir. 

Unutmayalım ki Allah Teâlâ’nın yardım ettiğine 

galip gelecek hiçbir güç yoktur.   

Bu vesileyle Hz. Âdem (a.s)’dan günümüze 

kadar i’lâ-yi kelimetullah aşkıyla yanıp tutuşan, 

mukaddesat uğruna canını feda eden aziz 

şehitlerimize ve Hakk’a yürüyen kahraman 

gazilerimize Yüce Rabbimden rahmet diliyorum. 

                                                 
1 Âl-i İmrân, 3/160. 
2 Müslim, Mesâcid, 139. 
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۪زيٌز  َّ عَّ ُٰٓؤُ۬ۜا اِٰنَّ اّلٰله َّ ِمْن ِعبَّاِدِه اْلُعلَّمه ى اّلٰله ا يَّْخشَّ اِٰنَّمَّ

ُفورٌ   .غَّ

 ُ ٰلَّي اّلٰله ِ صَّ ُسوُل اّلٰله ٰلَّمَّ  وَّ قَّالَّ رَّ سَّ لَّْيِه وَّ   :عَّ

َّْنِبيَّاءِ  ثَُّة األ رَّ اءَّ وَّ  .إِٰنَّ اْلُعلَّمَّ

ALLAH İLİM YOLCUSUNA CENNETİ 

KOLAYLAŞTIRIR 

Muhterem Müslümanlar! 

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

ilmin kıymetini ashabına şöyle anlatmıştır: “Kim 

ilim için yola çıkarsa Allah ona cennete giden 

yolu kolaylaştırır. Melekler, hoşnutluklarından 

dolayı ilim talebesine kanatlarını serer. Sudaki 

balıklara varıncaya kadar yer ve gök ehli âlim 

kişinin bağışlanması için Allah’a yakarır. 

Âlimin, âbide üstünlüğü, ayın diğer yıldızlara 

olan üstünlüğü gibidir. Kuşkusuz âlimler 

peygamberlerin vârisleridir. Peygamberler 

miras olarak ne altın ne de gümüş 

bırakmışlardır; onların bıraktıkları yegâne 

miras ilimdir. Dolayısıyla kim onu alırsa büyük 

bir pay almış olur.”1 

Aziz Müminler! 

İslam’ın gönderiliş hikmetlerinden biri de 

insana hak ve hakikate götüren yolları öğretmek, 

cehaleti ortadan kaldırmaktır. İnsan, hangi yaşta ve 

hangi konumda olursa olsun eğitim ve öğretime, 

edep ve terbiyeye muhtaçtır. Zira insan, vahyi 

ilimle ve eğitimle doğru anlar. Dünyasını ilimle ve 

eğitimle imar eder. Kalbini, ruhunu ve vicdanını 

ilimle aydınlatır. Yaratılış gayesine ilimle ulaşır. 

Ahlak ve adabı ilimle kuşanır. 

Kıymetli Müslümanlar! 

İlmin kaynağı, Allah Teâlâ’dır. O, Alîm’dir, 

her şeyi bilendir. İnsana bilmediklerini ve kalemle 

yazmayı öğretendir. Dolayısıyla ilim, kişiyi 

Allah’a ulaştırdığı ve imanla buluşturduğu oranda 

değerlidir. Yoksa dünyevi menfaat elde etmek, 

fertleri karanlığa ve toplumları fesada sürüklemek 

için yapılan ilmî faaliyetlerin Allah katında 

kıymeti yoktur. Böylesi bir uğraş beyhûdedir ve 

ayet-i kerime gayet açıktır: “Onlar, iyi işler 

yaptıklarını sandıkları halde, dünya hayatında 

çabaları boşa giden kimselerdir.”2 

Değerli Müminler! 

Kur’an-ı Kerim’de “Allah’a karşı ancak 

kulları içinden âlim olanlar derin saygı 

duyarlar. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, 

çok bağışlayandır.”3 buyrulur. Evet, ilim Yüce 

Rabbimizi hakkıyla bilmeye, gönlümüzde O’nun 

sevgisini ve saygısını sürekli hissetmeye vesiledir. 

Diğer yandan insanlığa faydalı olan her türlü bilgi 

ve yöntem kıymetlidir. Ancak, dünya huzuru ve 

ahiret mutluluğu, amele yani pratiğe dönüşen 

bilgiyle gerçekleşir. Bu, öylesine önemlidir ki 

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) fayda vermeyen 

ilimden Rabbine sığınmıştır.4 

Aziz Müslümanlar! 

Uzun bir aradan sonra göz aydınlığı 

çocuklarımız, okullarına kavuşuyor elhamdülillah! 

Ancak, çocuklarımızın okullarından bir daha ayrı 

kalmamaları için salgın hastalıkla mücadelede 

hepimize düşen sorumluluklar olduğunu 

unutmayalım ve her türlü tedbiri elden 

bırakmayalım. 

Bu vesileyle Cenâb-ı Hak’tan çocuklarımızı 

ve bizi, gönüllerimize ve bedenlerimize isabet 

edebilecek her türlü maddî ve manevî hastalıktan 

muhafaza buyurmasını niyaz ediyor, öğretmen ve 

yavrularımıza başarılar diliyoruz. 

                                                 
1 Tirmizî, İlim, 19. 
2 Kehf, 18/104. 
3 Fâtır, 35/28. 
4 Nesâî, İstiâze, 13. 
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﷽ 

َعِة فَاْسَعْوا  ٰلوِة ِمْن يَْوِم اْلجُّمُّ َ َٓوا ِاذَا نُّوِدَي لِلص  َُّها ال َ۪ذيَن ٰاَمنُّ َٓا َاي  يَ

ونَ  ِ َوَذرُّوا اْلبَْيَعَۜ ٰذلِكُّْم َخْيٌر لَكُّْم ِاْن كُّْنتُّْم تَْعلَمُّ  .ِاٰلى ِذْكِر اّلل ٰ

ولُّ  قَالَ  وَ  ِ  َرسُّ ُّ  َصل َي اّلل ٰ   :َسل َمَ وَ  َعلَْيهِ  اّلل ٰ

َعةِ  ْمسُّ يَْومُّ اْلجُّمُّ  ...َخْيرُّ يَْوٍم طَلََعْت َعلَْيِه الش َ

CUMA NAMAZI: HAFTALIK BULUŞMAMIZ 

Muhterem Müslümanlar! 

Yine böyle bir Cuma günüydü. Sevgili 

Peygamberimiz (s.a.s), meşakkatli hicret 

yolculuğunun sonunda Medine’ye yaklaşmıştı. 

“Rânûnâ” denilen yere vardığında ise öğle vakti 

girmişti. Allah Resûlü (s.a.s), coşkuyla kendisini 

karşılamaya gelen müminlere orada hutbe irad etti 

ve ilk Cuma namazını kıldırdı. 

Hicret esnasında gerçekleşen bu hadiseyle 

birlikte Cuma günü, Müslümanların bir araya 

geldikleri haftalık bayram günü olarak belirlenmiş 

oldu. Bizler de o günden beri her Cuma, büyük bir 

sevinç ve heyecan yaşıyoruz. Zira Cuma, haftalık 

dirilişimize vesile olan müstesna bir gündür. 

Gündelik meşgalelerden, dünyevî kaygılardan 

sıyrılıp Rabbimizin huzuruna duruşumuzun adıdır. 

Duaların geri çevrilmeyeceği bilinciyle Allah’a 

yakarışın, kulluk ahdimizi yenilemenin vaktidir. 

Aziz Müminler! 

Bugün yerine getirmemiz gereken en önemli 

sorumluluk, Cuma namazını eda etmektir. 

Hutbemin başında okuduğum ayet-i kerimede Yüce 

Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler! 

Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında 

Allah’ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer 

bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır.”1 

Rabbimizin bu ayetine gönülden bağlı 

müminler, dünyevî her türlü meşguliyeti terk ederek 

Cuma namazına hazırlanır. Peygamber Efendimiz 

(s.a.s)’i örnek alarak mümkünse gusleder. Güzelce 

abdest alır. Kıyafetinin temiz olmasına özen 

gösterir. Hoş kokular sürünür. Camiye vardığında, 

ibadetin ruhuna uygun davranır. Safların düzgün 

olmasına riayet eder. Gürültü yapmaktan, 

kardeşlerini rahatsız etmekten kaçınır. 

Cuma hutbesini, ibadet şuuruyla, sessizce ve 

can kulağıyla dinler. Zira hutbe, Cuma namazının 

bir şartıdır. Hutbe esnasında konuşmak, cep 

telefonuyla ya da başka şeylerle meşgul olmak, 

hutbenin özünden uzaklaşmaya ve sevabından 

mahrum kalmaya neden olur. Resûl-i Ekrem 

(s.a.s)’in ikazı gayet açıktır: “Cuma günü imam 

hutbe okurken konuşan arkadaşına ‘Sus!’ bile 

desen, hatalı bir iş yapmış olursun.”2 

Kıymetli Müslümanlar! 

Dinen geçerli bir mazereti olmadığı halde 

Cuma namazını ihmal etmek büyük bir günahtır. 

Allah Resûlü (s.a.s), bu konuda ümmetini şöyle 

uyarmaktadır: “Her kim önemsemediğinden 

dolayı Cuma namazını üç defa terk ederse kalbi 

mühürlenir.”3 

Öyleyse, güneşin doğduğu en hayırlı gün4 

olan Cuma’nın feyiz ve bereketinden istifade 

edelim. Bugünü hep birlikte Allah’ı anıp O’na 

ibadet etmeye, kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeye 

vesile kılalım.  Çocuklarımızı sevgiyle Cuma 

namazına alıştıralım, gençlerimizi Cumanın 

huzuruyla buluşturalım. Asr-ı saadette olduğu gibi 

her Cuma ailece camiye koşalım. Hutbemi Sevgili 

Peygamberimizin şu hadisiyle bitiriyorum: “Kim 

güzelce abdest alır, Cumaya gelir ve hutbeyi can 

kulağıyla dinlerse, o Cuma ile gelecek Cuma 

arasındaki günahları affolunur.”5 

                                                 
1 Cum’a, 62/9. 
2 Müslim, Cum’a, 11. 
3 İbn Mâce, İkâmet, 93. 
4 Müslim, Cum’a, 18. 
5 Müslim, Cum’a, 27. 
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﷽ 
َٓا َٓ َاْن  ي  كُّْم بِاْلب اِطِل ِاََل  ال كُّْم ب ْين   َٓوا َاْمو  ُّ نُّوا َل  ت أْكُّل ا الَ ۪ذين  ٰام  ُّه  َاَي

َٓوا َاْنفَُّسكُّْمْۜ ِاَن  اّلَلٰ  ك ان   ُّ َل  ت ْقتُّل كُّْم و  اٍض ِمن ْ ْن ت ر  ًة ع  ار  كُّون  تِج  ت  
۪حيماً   .بِكُّْم ر 

 : َسلَ م  ل ْيِه و  ُّ ع  ِ َصلَ ي اّلَلٰ ولُّ اّلَلٰ سُّ  و  ق ال  ر 

َ ا َ َ لت  َالص  َ اِجُر َالن  ع  َم  َاأل ِميُن َِبِيَ ُدوُق يِقين  ِد  الِص  َو  ين 
الش َُ اءَِو  د   .ه 

TİCARET HAYATINDA HELAL HARAM 

BİLİNCİ 

Muhterem Müslümanlar! 

Allah Resûlü (s.a.s)’in âdetiydi. Medine pazarına 

gider, oradaki insanlarla hasbihal eder ve pazarın 

durumunu kontrol ederdi. Yine böyle bir gün pazar 

yerinde dolaşırken bir buğday satıcısına rastladı. 

Buğday yığınını eliyle yokladı. Üstü kuru olan 

buğdayın altı ıslaktı. Sebebi sorulduğunda satıcı, 

buğdayların yağmurdan ıslandığını söyledi. Bunun 

üzerine Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) satıcıyı şöyle 

uyardı: “Öyleyse insanların görmeleri için ıslak 

olan kısmı üste koyman gerekmez miydi? Bizi 

aldatan, bizden değildir!”1  

Aziz Müminler! 

Yüce dinimiz İslam, helal ve meşru yollarla 

kazanç temin etmemizi emreder. Allah rızasının, kul 

hakkının, helal-haram hassasiyetinin gözetilmediği 

her türlü alışverişi ise yasaklar. Nitekim hutbemin 

başında okuduğum ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak şöyle 

buyurmaktadır: “Ey iman edenler! Mallarınızı 

aranızda haksız yollarla değil, karşılıklı rıza ile 

yapılan ticaretle yiyin, haram ile kendinizi 

mahvetmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok 

merhametlidir.”2 

Kıymetli Müslümanlar!  

İslam’a göre ticaret ahlâkının en önemli ilkesi 

doğruluk ve dürüstlüktür. Mümin, elinden ve dilinden 

diğer insanların emin olduğu kimsedir. Mümin işinde, 

gücünde, ticaretinde daima güven verendir. O, alırken 

de satarken de doğru ve dürüst olduğu ölçüde Allah’ın 

rızasını kazanacağını bilir. Yalan ve hileye asla 

tevessül etmez. Zira yalan ve hile ile elde edilen 

malda hiçbir hayır yoktur.   

Değerli Müminler! 

Allah’a ve ahiret gününe inanan bir mümin, 

işinde ve ticaretinde harama ve gayr-ı meşru kazanç 

yollarına başvurmaz. Ölçü ve tartıda adaletsizlik 

yapmaz. Malını satmak için yemin etmez. 

Karaborsacılık yapmaz, fırsatçı davranmaz. Fâhiş 

fiyatlarla insanları mağdur etmez. Alışverişte fiyatları 

kızıştırmaz, başkasının pazarlığını bozmaz. Hâsılı, 

dünya hırsına kapılıp da harama bulaşmaz.  

Aziz Müslümanlar! 

Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadisinde şöyle 

buyurmuştur: “Dürüst ve güvenilir tüccar, 

peygamberler, sıddîklar ve şehitlerle beraberdir.”3 

O halde geliniz, fani olan bu âlemde dünyalığımızı 

kazanırken ahiretimizi unutmayalım. Boğazımızdan 

bir lokma dahi haram geçirmeyelim. Hanelerimiz ve 

sofralarımız helalle bereketlensin. Ahlakımız iktisat 

ve itidal, şükür ve kanaat olsun.  

Hutbemi özünü İslam’ın evrensel ilkelerinden 

alan Ahilik Müessesesi’nin şu öğütleriyle bitiriyorum: 

“Eline, diline, beline sahip ol! Kapını, kalbini, alnını 

açık tut! Eşine, işine, aşına özen göster. Harama 

bakma, haram yeme, haram içme! Yanlış ölçme, eksik 

tartma! Dünya malına tamah etme! Kuvvetli iken 

affetmesini, hiddetli iken yumuşamasını bil!” 

                                                           
1 Müslim, İman, 164. 
2 Nisa, 4/29. 
3 Tirmizî, Büyû’, 4. 
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﷽ 
َ يَْجَعْل لَهُ َمْخَرجًا   ...   .َوَمْن يَتَِٰق اّلٰله

ُ َعلَْيِه َوَسلََٰم:  ِ َصلَٰي اّلٰله  َو قَاَل َرُسوُل اّلٰله

 .ْلَحَسُب اْلَماُل َواْلَكَرُم التَْٰقَوىا  

TAKVA: RABBİMİZİN RIZASINI DİRİ 

TUTMA BİLİNCİ 

Muhterem Müslümanlar! 

Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir defasında 

ashabına, “Öyle bir ayet biliyorum ki, eğer 

insanlar ona sarılsalar, hepsine yeter.” 

buyurdu. Ardından şu ayet-i kerimeyi okudu: 

“Kim Allah’a karşı takva bilinci içerisinde 

olursa Allah da ona bir çıkış yolu ihsan eder.”1 

Allah Resûlü (s.a.s), bu sözüyle her türlü 

sıkıntı ve zorluktan kurtulmanın, dünya ve ahiret 

mutluluğuna kavuşmanın yolunu bizlere 

öğretmiştir ki o yol, takvadır. 

Aziz Müminler! 

Takva, Rabbimizin rızasını diri tutma 

bilincidir. Sevgisine talip olma arzusudur. 

Hoşnutluğunu kaybetme kaygısıdır. 

Sorumluluklarımızın idrakinde bir ömür geçirme 

gayretidir. Takvalı olmak, tıpkı dikenli bir yolda 

yürürken vücudumuzun zarar görmemesi için 

gösterdiğimiz hassasiyete benzer.  Böyle bir yolda 

bedenimizin zarar görmemesi için hassas 

davrandığımız gibi hayatımızda da günah ve 

haramlara bulaşmamak için çırpınışımızın adıdır 

takva. 

Kıymetli Müslümanlar! 

Takvanın ilk derecesi, İslam’ın özü olan 

kelime-i tevhiddir. Yani  ٌد َرُسوُل ُ ُمَحٰمَ ِ ََل ِالَهَ ِاَٰلَ اّلٰله اّلٰله  

“Allah’tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed, 

Allah’ın Resûlüdür.” demektir. Takva sahibi her 

mümin, bu sözü kalp ile tasdik dil ile ikrar eder. 

Kendisini yoktan var eden Rabbine, dinini öğreten 

Peygamberine gönülden iman eder. Allah ve 

Resûlünü herkesten ve her şeyden daha çok sever. 

Takvanın ikinci derecesi Allah ve Resûlüne 

itaattir. Kur’an-ı Kerim’de buyrulduğu üzere, 

Allah katında en değerli olan, O’na itaatsizlikten 

en çok sakınandır.2 İtaat, takva elbisesine 

bürünmekle olur. Takvayı kuşanan mümin, 

İslam’ın bütün gereklerini yerine getirme 

azmindedir; namazını huşû içinde ve dosdoğru 

kılar, kendisine verilen rızıktan Allah yolunda 

harcar. Adaleti ayakta tutar, verdiği söze riayet 

eder. Kul ve kamu hakkını gözetir. Anne 

babasına, akraba ve komşusuna, tanıdığına ve 

tanımadığına iyi davranır. Kazancının helal ve 

temiz olmasına dikkat eder.  Elini, dilini, gözünü 

ve gönlünü hep Allah’ın razı olacağı işlerde 

kullanır.  

Takvanın zirvesi ise kalbimizden mâsivâyı 

yani Allah’tan gayrısını söküp atmaktır. Resûl-i 

Ekrem (s.a.s) eliyle göğsünü işaret ederek üç defa, 

“İşte takva buradadır.”3 buyurmuştur. Takva 

ehli mümin, kalbini kirleten kötü duygulardan, 

fena huylardan, kaba davranışlardan sakınır. Kalbi 

karartan büyük günahları işlemeyi, küçük 

günahlarda ısrar etmeyi ateşten bir kor parçası 

gibi görür. 

Değerli Müminler! 

Peygamberimiz (s.a.s) bir hadisinde şöyle 

buyurmaktadır: “İnsanlar nazarında kişiyi 

yücelten malı ise de Allah katında onu yücelten 

takvasıdır.”4 Öyleyse geliniz, Allah katındaki 

değerimizi artıracak, dünya ve ahirette yüzümüzü 

ağartacak olan takva elbisesine bürünelim. 

Rabbimize asi olmaktan, azabını gerektirecek 

işler yapmaktan, hesap günü huzuruna yüzü kara 

çıkmaktan sakınalım. Unutmayalım ki Cenâb-ı 

Hak, takva ehlini dostu olarak görüyor. 

Muttakilere, korku ve hüzünle 

karşılaşmayacaklarını müjdeliyor.5  

                                                           
1 Dârimî, Rikâk, 16; Talâk, 65/2. 
2 Hucurât, 49/13. 
3 Müslim, Birr, 32. 
4 Tirmizî, Tefsîru’l-Kur’ân, 49. 
5 Yûnus, 10/62-63.  
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MÜMİN CAMİYE VEFALIDIR 

Muhterem Müslümanlar! 

Asr-ı saadette Mescid-i Nebevî’nin bakım 

ve temizliğiyle ilgilenen bir kadın vardı. Allah 

Resûlü (s.a.s) bu kadını göremeyince merak edip 

sahabeye sordu. Ashâb-ı kiram, kadının vefat 

ettiğini söyledi. Bunun üzerine Peygamberimiz, 

“Bana niçin haber vermediniz?” buyurarak 

üzüntüsünü dile getirdi. Ardından o kadının 

kabrine gitti, cenaze namazını kıldı ve ona dua 

etti.1  

Resûl-i Ekrem (s.a.s)’in bu davranışı, 

Allah’ın mescitlerine hizmet edenlere vefa 

gösterilmesinin ne kadar da güzel bir örneğidir. 

Aziz Müminler! 

Bereket ve hidâyet kaynağı olan ilk mabet, 

Mekke-i Mükerreme’deki Kâbe’dir. 

Yeryüzündeki her mescit ve cami ise Kâbe’nin 

birer şubesidir.  

Cami ve mescitlerimiz, Beytullah’tır yani 

Allah’ın evidir. İslam’ın nişanesi, tevhidin 

merkezi, vahdetin gür sadasıdır. Şehirlerimizin 

kalbi, hayatımızın merkezidir. İlim, irfan ve 

hikmet menbaıdır. Resul-i Ekrem (s.a.s)’in 

ifadesiyle cami ve mescitler, Allah katında 

beldelerin en sevimli olan mekânlarıdır.2 

 

Kıymetli Müslümanlar! 

Cami ve mescitlerimiz, Kâbe’ye, Mescid-i 

Nebevî’ye ve Mescid-i Aksâ’ya duyduğumuz 

vefanın göstergesidir. Bizler Allah kelamıyla 

burada tanıştık. Peygamber varisleriyle burada 

buluştuk. Rahmanî ve nebevî terbiyeyi burada 

aldık. Adap ve erkânı burada öğrendik. Birlik ve 

beraberliği, kardeşlik ve vefayı burada kuşandık.  

Değerli Müminler! 

Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur: 

“Allah’ın mescitlerini, camilerini ancak 

Allah’a ve âhiret gününe inanan, namazını 

kılan, zekâtını veren ve yalnız Allah’tan 

korkan kimseler imar ederler...’’3 Evet, cami 

inşa etmek önemlidir. Ancak asıl önemli olan, 

camilerimizi varlığımızla imar etmektir. 

Zihinlerimizi ve gönüllerimizi caminin huzur 

iklimi ile buluşturmaktır. Kadını, erkeği, çocuğu, 

genci ve yaşlısıyla camilerimizi şenlendirmektir. 

Rabbimize ve birbirimize vefayı irfan mektebi 

camilerimizde pekiştirmektir. 

Aziz Müslümanlar! 

Her yıl 1-7 Ekim tarihleri “Camiler ve Din 

Görevlileri Haftası” olarak kutlanmaktadır. 

Başkanlığımız, bu yılın temasını, “Cami, Din 

Görevlileri ve Vefa” olarak belirlemiştir. Hafta 

vesilesiyle camilerimizin hayatımızda ve gönül 

dünyamızdaki yerini yeniden idrak edeceğiz. 

Ömrünü din hizmetine adayan vefa erlerini, 

fedakâr hocalarımızı, hademe-i hayrâtı, camileri 

imar, inşa ve ihya eden aziz milletimizi rahmet 

ve minnetle yâd edeceğiz. 

Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın 

hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimizden 

niyaz ediyorum. Hutbemi, Peygamberimiz 

(s.a.s)’in cami ve cemaate vefanın önemini ifade 

eden şu hadisi ile bitiriyorum: “Bir kişinin 

sürekli mescide, camiye gittiğini görürseniz 

onun imanına şahitlik edin.”4  

                                                           
1 Buhârî, Salât, 72. 
2 Müslim, Mesâcid, 288. 
3 Tevbe, 9/18. 
4 Tirmizî, Îmân, 8; İbn Mâce, Mesâcid, 19. 
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ْر نَْفٌس َما  َ َوْلَتْنظُّ َٓا اَٰيَُّها اٰلَ۪ذيَن ٰاَمنُّوا اٰتَقُّوا اّلٰلٰ يَ

َ َخ۪بيٌر بَِما تَْعَملُّونَ  ََۜ اِٰنَ اّلٰلٰ َمْت لَِغد ٍۚ َواٰتَقُّوا اّلٰلٰ  .قَٰدَ

ُ َعلَْيِه َوَسلََٰم:  ِ َصلَٰي اّلٰله  َو قَاَل َرُسوُل اّلٰله

ْنَيا إِٰلَ َكَراِكب  َما أَنَا ِفى  ْسَتَظٰلَ تَْحَت َشَجَرة  اِ  الٰدُّ

 .ثُّٰمَ َراَح َوتََرَكَها

SONSUZ HAYAT AHİRET 

Muhterem Müslümanlar! 

Asr-ı saadette bir adam telaşlı bir şekilde 

Mescid-i Nebevî’ye girdi ve gür sesiyle 

Peygamberimize “Ey Allah’ın Resûlü, kıyamet ne 

zaman kopacak?” diye sordu. Ashâb-ı kirâm, ona 

susmasını işaret ettiyse de o, aynı soruyu sesini 

alçaltmadan üç defa tekrarladı. Resûl-i Ekrem 

(s.a.s), önce namazı kıldırdı, sonra da 

“Kıyametin ne zaman kopacağını soran kişi 

nerede?” diye sordu. Adam, “Benim, Yâ 

Resûlallah.” diye cevap verdi. 

Peygamberimiz, “Peki sen kıyamet için ne 

hazırladın?” buyurdu. Soruyu soran kişi bu defa 

“Benim çok fazla amelim yok. Fakat ben, Allah 

ve Resûlü’nü gerçekten çok seviyorum.” deyince, 

Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyurdu: “Kişi 

sevdiğiyle beraberdir, sen de sevdiğinle 

beraber olacaksın.”1 Böylelikle Allah Resûlü 

(s.a.s), kıyametin ne zaman kopacağıyla 

ilgilenilmesinden ziyade ahiret için hazırlık 

yapılmasını ümmetine hatırlatmıştır. 

Aziz Müminler! 

Dünya, insan için bir sınav yeri ve 

misafirhanedir. Ahiretin tarlası ve ona hazırlık 

yeridir. Ahiret ise, kulluk yolculuğumuzun 

sonsuzluk durağıdır. Bizim asıl yurdumuz ve 

ebedi meskenimizdir. Ahiret, dünyada iken 

ektiklerimizi biçeceğimiz, büyük veya küçük, iyi 

ya da kötü bütün yaptıklarımızın hesabını 

vereceğimiz yerdir.  

Kıymetli Müslümanlar! 

Ahirete iman etmek, hayatımıza, tutum ve 

davranışlarımıza anlam katar. Yaratılış gayemizi 

idrak etmemizi sağlar. Rabbimize imanımızı, 

ibadet ve itaatimizi güçlü kılar. Canlı cansız bütün 

mahlûkata karşı sorumluluk bilinci kazandırır. 

Değerli Müminler! 

Ahirete iman eden kişi, ilahi bir gözetim 

altında olduğunun bilincindedir. Daima ölçülü ve 

dengelidir. Affedicidir, bağışlayıcıdır, 

hoşgörülüdür. Zorluklar karşısında sabırlı ve 

metanetlidir. Hiçbir zaman ümidini yitirmez, 

daima Allah’a tevekkül eder. Huzuru ve 

mutluluğu, O’na imanda ve O’nun rızasını 

kazandıracak amellerde arar. Zira mümin, bilir ki; 

ة  َشراًّ يََرهُّ  ة  َخْيرًا يََرهَُّۜ َفَمْن يَْعَمْل ِمْثَقاَل ذَ  َوَمْن يَْعَمْل ِمْثَقاَل َذٰرَ ٰرَ  

“Kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun 

mükâfatını görecektir. Kim de zerre 

ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını 

görecektir.”2 

Aziz Müslümanlar! 

Peygamberimiz (s.a.s) bir hadisinde şöyle 

buyurmuştur: “Ben, dünyada bir ağacın altında 

gölgelendikten sonra yola koyulup orayı terk 

eden bir yolcu gibiyim.”3 Evet, hepimiz ahiret 

yolcusuyuz. Bir misafir misali konakladığımız bu 

dünyadan göç edeceğiz. O büyük gün geldiğinde, 

dünyada yapıp ettiklerimizle yüzleşeceğiz. Amel 

defterimiz elimize verilecek, adalet terazileri 

kurulacak ve hesaba çekileceğiz. Her iyiliğimizin 

mükâfatını göreceğimiz gibi, her günahımızın da 

hesabını vereceğiz. Ne mutlu, kendisini hesaba 

çeken ve ölümden sonrası için çalışanlara! Ne 

mutlu, mahşer günü kitabı sağından verilenlere! 

Razı olacakları bir hayat kendilerine 

bahşedilenlere! 

Hutbemi Rabbimizin şu ayetiyle 

bitiriyorum: “Ey iman edenler! Allah’a karşı 

gelmekten sakının ve herkes yarın için ne 

hazırladığına baksın. Allah’a karşı gelmekten 

sakının. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan 

haberdardır.”4 

                                                           
1 Tirmizî, Zühd, 50. 
2 Zilzâl, 99/7, 8. 
3 Tirmizî, Zühd, 44. 
4 Haşr, 59/18. 
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ًرا َونَ۪ذيًرا   ِ َبش  َٓا اَْرَسْلَناَك َشاِهًدا َومُّ َ ُّ اِن  َِبي  َُّها الن  َٓا اَي   يَ

۪نيًرا ِ بِِاْذنِ۪ه َوِسَراًجا مُّ  .َوَداِعًيا اِلَى اّلل ه

ُّ َعلَْيِه َوَسل ََم:  ِ َصل َي اّلل ه ولُّ اّلل ه  َو قَاَل َرسُّ

ٌد َوأَْحَمدُّ  َ َحم  َْوبَةِ أَنَا مُّ ُّ الت  ى َواْلَحاِشرُّ َونَِبى  َقف ِ َواْلمُّ
ْحَمةِ  َ ُّ الر   .َونَِبى 

MÜBAREK GECE MEVLİD-İ NEBİ 

Muhterem Müslümanlar! 

Önümüzdeki Pazar’ı Pazartesiye bağlayan 

gece, Mevlid-i Nebi’dir. İslam’ın tebliğcisi, hak 

ve hakikatin temsilcisi, dünya ve ahiretin 

efendisi, rehberimiz, en güzel örneğimiz, 

Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa 

(s.a.s)’in dünyayı teşriflerinin yıl dönümüdür. 

Bizleri bu mübarek geceye ulaştıran Yüce 

Rabbimize sonsuz hamd ü sena, ümmeti olmakla 

müşerref olduğumuz Peygamber Efendimize, 

âline ve ashabına salât ve selam olsun. 

Aziz Müminler! 

Hutbeme başlarken okuduğum ayet-i 

kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Ey 

Peygamber! Biz seni bir şahit, bir 

müjdeleyici, bir uyarıcı; Allah’ın izniyle 

O’nun yoluna çağıran bir davetçi ve 

aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik.”1 

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili 

Peygamberimiz (s.a.s) kendisini şöyle tanıtıyor: 

“Ben Muhammed’im,  Ahmed’im, 

peygamberlerin izinden giden, insanları 

etrafına toplayan, Tevbe Peygamberiyim, 

Rahmet Peygamberiyim.”2 

Değerli Müslümanlar! 

Bizler, hayat rehberi Kur’an ve sünneti 

Allah Resûlü’nden öğrendik. Vefayı, iyiliği, 

dostluğu, muhabbeti ondan öğrendik. Rahmet 

yüklü adaleti, hikmet yüklü ahlâkı tüm insanlığa 

o tanıttı. Cenneti kazandıracak amelleri o 

gösterdi. Gönüllerimiz onunla birleşti. Dünyamız 

onunla anlam buldu, ömrümüz onunla 

bereketlendi. 

Kıymetli Müminler! 

Değerlerin yozlaştığı, vefasızlığın kol 

gezdiği günümüz dünyasında yegâne çare, 

Resûl-i Ekrem (s.a.s)’in tavsiyelerini bütün 

insanlarla buluşturmaktır. O halde geliniz, 

Peygamberimizi yakından tanımanın gayretinde 

olalım. Resûlullah’ın en büyük mirası Kur’an’a, 

yolumuzu aydınlatan sünnetine sıkı sıkıya 

sarılalım. Nefsimizi güzel ahlakıyla arındıralım. 

İşte o zaman çağımız yeniden asr-ı saadet 

olacaktır. Dünyamız huzurla dolacak, ahiretimiz 

cennet olacaktır inşallah. 

Aziz Müslümanlar! 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Mevlid 

Gecesini içine alan haftayı Mevlid-i Nebi Haftası 

olarak kutlayacağız. Başkanlığımız bu yıl, 

Mevlid-i Nebi Haftası temasını “Peygamberimiz 

ve Vefa Toplumu” olarak belirlemiştir. Vefa, fert 

için kıymet ve değer, toplum için huzur ve 

saadettir.  

Her konuda olduğu gibi vefa konusunda da 

en güzel örnekleri Resûl-i Ekrem (s.a.s) 

insanlığa sunmuştur. Mevlid-i Nebi Haftası 

boyunca gerçekleştirilecek faaliyetlerle 

Peygamberimizin anne-babasına, eş ve 

çocuklarına, akraba ve dostlarına, canlı cansız 

tüm mahlûkata gösterdiği vefa örneklerini 

toplumumuzla paylaşacağız. Yüce Rabbimizle 

aramızdaki ahdimizi hatırlamaya, tüm insanlık 

ve kâinatla olan vefa sözleşmemizi 

yenilemeye gayret göstereceğiz.  

Bu vesileyle şimdiden Mevlid-i Nebi 

Gecemizi tebrik ediyor, haftamızın aziz 

milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa 

hayırlı olmasını Cenâb-ı Hak’tan niyaz 

ediyorum.  

                                                           
1 Ahzâb, 33/45, 46. 
2 Müslim, Fedâil, 126. 
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ْم َراُعونَ   ها ْم َوَعْهدا ََمانَاتاها  .َوال َ۪ذيَن ُهْم ِلا

ُ َعلَْيها َوَسل ََم:  ا َصل َي اّلل ه  َو قَاَل َرُسوُل اّلل ه

يَن لاَمْن َِل َعْهَد لَهُ   .َِل إايَماَن لاَمْن َِل أََمانََة لَُه، َوَِل دا

ONUN BİZE MİRASI, EŞSİZ VEFASI 

Muhterem Müslümanlar! 

Bir Mevlid-i Nebi Gecesini daha geride 

bıraktık. Mevlid-i Nebi’yi içine alan haftayı ise 

bu yıl “Peygamberimiz ve Vefa Toplumu” 

temasıyla idrak etmeye devam ediyoruz. 

Geliniz, bugünkü hutbemizde âlemlere rahmet 

olarak gönderilen Sevgili Peygamberimizin 

hayatından vefa örneklerini yeniden 

hatırlayalım. 

Aziz Müminler! 

Resûl-i Ekrem (s.a.s), ilk önce Rabbine 

karşı vefalıydı. Nitekim O, Cenâb-ı Hakk’a 

kulluk ve itaatten, sadakat ve teslimiyetten bir 

an olsun ayrılmadı. Bir defasında Hz. Âişe 

annemiz, Peygamberimizin geceleri namaz 

kılmaktan dolayı ayaklarının şiştiğini görünce 

“Ya Resûlallah, geçmiş ve gelecek bütün 

günahların bağışlandığı halde niçin böyle 

yapıyorsun?” diye sormuştu. Bunun üzerine 

Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştu: “Ya 

Âişe! Şükreden bir kul olmayayım mı?”1  

Kıymetli Müslümanlar!  

Allah Resûlü (s.a.s) insanlara karşı 

vefalıydı. O, öylesine vefalıydı ki ömrü boyunca 

insanların dünyada ve ahirette huzura ermeleri 

için çırpınmıştı. Nitekim Rabbimiz, bir ayette 

Habibine şöyle seslenmişti: “İman etmiyorlar 

diye neredeyse kendini helâk edeceksin!”2  

Değerli Müminler! 

Peygamberimiz, ailesine karşı da 

vefalıydı. Mekke’nin fethedileceği gün çadırını 

Hz. Hatice validemizin kabrine yakın bir yere 

kurdurarak en zor zamanlarında kendisine 

destek olan sevgili eşine; ne zaman yanına gelse 

sevinçle ayağa kalkarak da kızı Hz. Fâtıma’ya 

olan vefasını göstermişti.  

Rahmet Peygamberi (s.a.s), anne ve 

babaya vefa gösterilmesine ise ayrı bir değer 

vermişti. Bir keresinde “Anne babamı ardımdan 

ağlar bırakıp sana geldim Yâ Resûlallah!” diyen 

bir gence “Onların yanına geri dön ve ikisini 

de nasıl ağlattıysan öylece güldür!”3 

buyurmuştu. 

Aziz Müslümanlar! 

Resûl-i Ekrem (s.a.s), ahdine vefa 

gösterir, verdiği sözü muhakkak yerine getirirdi. 

Bir hadisinde ahde vefanın önemini şöyle 

anlatmıştı: “Emanete riayet etmeyenin imanı 

olgunlaşmamıştır; ahde vefa göstermeyenin 

ise dini kemâle ermemiştir.”4 

İki cihan serveri Peygamberimiz, çevreye 

de vefalıydı. “Kıyamet kopuyor olsa dahi 

elinizdeki fidanı dikin”5 buyurarak tabiata; 

“Bu dilsiz hayvanlar hakkında Allah’tan 

korkun.”6 uyarısıyla hayvanlara; akıp giden 

nehirden abdest alırken dahi suyun israf 

edilmemesini7 emrederek,  suya vefasını 

göstermişti. 

Değerli Müminler! 

Vefalı olmak imandandır ve müminin 

şanındandır. O halde, bugün bize düşen, ümmeti 

olmakla şeref bulduğumuz Sevgili 

Peygamberimiz gibi vefalı olmaktır. 

“Müminler, emanetlerine ve verdikleri 

sözlere riayet ederler.”8 ayetini hayatımıza 

taşımaktır. Unutmayalım ki Rabbimize, 

insanlara, ailemize, çevreye ve ahdimize vefa 

göstermek, bizi Cenâb-ı Hakk’ın rızasına 

kavuşturacak, dünya ve ahiret saadetini 

kazanmamıza vesile olacaktır. 

                                                           
1 Müslim, Sıfâtü’l-münâfikîn, 81. 
2 Şuarâ, 26/3. 
3 Ebû Dâvûd, Cihâd, 31. 
4 İbn Hanbel, III, 134. 
5 İbn Hanbel, III, 184. 
6 Ebû Dâvûd, Cihâd, 44. 
7 İbn Mâce, Tahâret, 48. 
8 Mü’minûn, 23/8. 
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ِ َواْلَبْحِر  ي ٰاَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبر  ْمَنا بَن ۪ٓ َ َولََقْد َكر 
ْن  َ يٍر ِمم  ْلَناُهْم َعٰلى َكث۪ٓ َ َِباِت َوَفض  َي  َوَرَزْقَناُهْم ِمَن الط 

ا  يل   .َخلَْقَنا تَْفض۪ٓ

ُ َعلَْيِه َوَسل َمَ  ِ َصل َي اّلل ٰ                            : َوقَاَل َرُسوُل اّلل ٰ

ُ لَُه َمْن  َ ََض اّلل  َ َقي  ِه إِل  ِ ا لِِسن  ٌّ َشْيخ  َما أَْكَرَم َشاب 
ِهِ   .يُْكِرُمُه ِعْنَد ِسن 

YAŞLILARIMIZA VEFA, RAHMET VE 

MAĞFİRET VESİLEMİZDİR 

Muhterem Müslümanlar! 

Mekke’nin fethedildiği gündü. Hasret sonra 

ermiş, Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) ve güzide 

ashabı yıllar sonra Mekke’ye kavuşmuşlardı. 

Müminler sevinçle birbirine sarılıyor, böyle bir ânı 

lütfettiği için Cenâb-ı Allah’a şükrediyorlardı. 

Peygamberimizin vefakâr arkadaşı Hz. Ebûbekir 

ise şehre girer girmez doğruca babası Ebû 

Kuhâfe’nin yanına koşmuştu. Can-ı gönülden 

İslam’ı kabul etmesini arzuladığı babasını çabucak 

Resûlüllah’ın huzuruna getirdi. Allah Resûlü 

(s.a.s), saçı sakalı ağarmış, gözleri görmeyen 

ihtiyar adamı karşısında görünce büyük bir tevazu 

ile hicret arkadaşına şöyle dedi: “Yaşlı baban 

evinde kalsaydı da ben ona gitseydim olmaz 

mıydı?”1  

Aziz Müminler! 

Elleri öpülesi ulu çınarlarımız yaşlılarımız, 

Yüce Allah’ın, dualarına icabet ettiği, ihsan ve 

ikramına mazhar kıldığı kimselerdir. Geçmişimizle 

geleceğimizi birbirine bağlayan en değerli 

köprülerimizdir. Bizler, Rabbimize olan sevgimizi, 

Peygamberimize olan muhabbetimizi onlardan 

öğrendik. Milli ve manevi değerlerimizi, örf ve 

âdetlerimizi onlar bize aktardı. Yuvalarımızın 

dayanağı, bereket kaynağımız hep onlar oldu. 

Kıymetli Müslümanlar! 

Hayatı boyunca yaşlılara ayrı bir değer veren 

Resûl-i Ekrem (s.a.s), bizlere şöyle sesleniyor: 

“Bir genç, bir yaşlıya yaşından dolayı hürmet 

ederse, Allah da ona, yaşlılığında hürmet 

edecek birisini gönderir.”2 Ümmet-i Muhammed 

olarak bize yakışan, rahmet ve bereket vesilesi 

olan büyüklerimizi, fedâkar ve cefâkâr anne 

babalarımızı yaşlandıklarında yalnız 

bırakmamaktır. Ömürlerinin en hassas döneminde 

yanı başlarında olmak, ihtiyaçlarına koşmaktır. 

Onlara gönül alıcı söz söylemek, “öf!” bile 

dememektir. Şefkat ve merhametle muamele 

etmek, hayır dualarına mazhar olmaktır. Zira 

yaşlılara hürmet, Cenâb-ı Hakk’ın rızasına 

sebeptir. 

Değerli Müminler! 

Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Andolsun biz 

insanoğlunu şerefli bir varlık olarak yarattık. 

Onları karada ve denizde gezdirdik, kendilerine 

güzel güzel rızıklar verdik ve onları 

yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık.”3 

Evet, kadınıyla erkeğiyle her insan değerlidir, 

saygındır, hürmete layıktır. Bununla birlikte 

ağarmış saçları, bükülmüş belleri ile yaşlılarımız 

rahmet ve mağfiret vesilemiz, dua kapılarımızdır. 

Peygamber Efendimiz (s.a.s.)’in beyanı gayet 

açıktır: “Allah Teâlâ, istikamet üzere olan, 

saçları ağarmış ihtiyar bir Müslüman kendisine 

dua ettiğinde, duasını kabul etmemekten hayâ 

eder.”4 

Öyleyse geliniz, küçükken elimizden tutup 

bizleri bu günlere ulaştıran büyüklerimize 

hürmette kusur etmeyelim. Hal ve hatırlarını 

soralım, her türlü hizmetlerine seve seve koşalım. 

Yaşlılarımıza hürmetin, hanelerimize huzur, 

ömrümüze bereket katacağını unutmayalım. 

Aziz Müslümanlar! 

Bugün Cumhuriyetimizin ilanının 98. yıl 

dönümü. Bu vesileyle şanlı Kurtuluş 

Mücadelemizde canlarıyla, kanlarıyla bu toprakları 

savunan ve vatanımızı bize emanet eden aziz 

şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve devlet 

büyüklerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. 

Yüce Rabbimiz kıyamete kadar bu mukaddes 

vatanda birlik ve beraberliğimizi, huzur ve 

kardeşliğimizi daim eylesin. 

                                                 
1 İbn Hanbel, VI, 350. 
2 Tirmizî, Birr, 75. 
3 İsrâ, 17/70. 
4 Taberânî, el-Mu’cemu’l-evsat, V, 270. 

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü 



Tarih: 05.11.2021 

﷽ 

َّاُت  ن  انَّْت لَُّهْم جَّ اِت كَّ الِحَّ َّ ِملُوا الص  عَّ ُنوا وَّ َّ۪ذينَّ ٰامَّ َّ ال  اِن 
ا  اْلِفْردَّْوِس نُُزل ا  ل  ا ِحوَّ ْنهَّ ا لَّ يَّْبُغونَّ عَّ الِ۪دينَّ ۪فيهَّ   .خَّ

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

ا لَّ إِ اَّْلِ  لُهَّ ْبُعونَّ ُشْعبَّة  أَّْفضَّ سَّ اُن بِْضٌع وَّ َّ  ٰلهَّ يمَّ ُ إِل   اّلل ٰ
اُء ُشْعبٌَّة ِمنَّ  يَّ اْلحَّ َِّريِق وَّ ِن الط  َّذَّى عَّ اطَُّة اْْل ا إِمَّ ُعهَّ أَّْوضَّ وَّ

انِ    .اْلِيمَّ

İNSAN İMANLA YÜCELİR 

Muhterem Müslümanlar! 

Yüce Rabbimiz, bizlere sayamayacağımız 

kadar bol ve güzel nimetler verdi. Ancak, bu 

nimetler içinde öyle bir nimet var ki hepsinden daha 

değerli ve daha önemlidir. İşte bu büyük nimet, 

imandır. Zira insan, imanla yücelir. Kalpler, imanla 

huzur bulur. Vicdanlar, imanla berraklaşır. Akıllar, 

imanla durulur. Kabirler, imanla aydınlanır. Mahşer, 

imanla feraha erer. Sırattan imanla geçilir. Cennete 

imanla girilir. 

İmandır o cevher ki İlâhî ne büyüktür… 

İmansız olan paslı yürek sinede yüktür! 

Aziz Müminler! 

İman; Peygamber Efendimizin Allah 

Teâlâ’dan getirdiği her şeyin doğru olduğunu dil ile 

ikrar, kalp ile tasdik etmektir. Cebrail (a.s)’ın “İman 

nedir?” sorusuna Allah Resûlü (s.a.s) şöyle cevap 

vermiştir: “İman; Allah’a, meleklerine, 

kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, 

hayır ve şerriyle kadere inanmaktır.”1  

İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler 

yapanlara, içinde ebedi kalacakları ve hiç ayrılmak 

istemeyecekleri Firdevs cenneti vardır.2 Rabbinin 

ayetlerini, ahireti inkâr edip peygamberini alaya 

alanlara gelince, işte onlar, dünyasını ziyan etmiş 

kimselerdir. Ahirette ise varacakları yer 

cehennemdir.3  

Değerli Müslümanlar! 

İslam ile şereflenmenin ilk şartı Allah’a 

imandır. Mümin, Rabbinin bir tek olduğuna, her 

şeyi yoktan var ettiğine, yaşattığına ve yönettiğine 

canı gönülden inanır. Yalnızca Allah’a ibadet eder 

ve yalnızca O’ndan yardım diler.  

Allah’a samimiyetle bağlanan mümin, 

doğumundan ölümüne kadar yanı başında bulunan, 

kendisini koruyan, bağışlanması için dua eden 

meleklerin varlığıyla huzur bulur.  

Mümin, ruhuna ve bedenine şifa, gönlüne ve 

zihnine sükûnet, sözüne ve hayatına anlam katan 

Kur’an-ı Kerim’e sımsıkı sarılır. Yüce Kitabımızı 

en güzel bir şekilde yaşayan Peygamberimizin 

sünnetine tabi olur. Zira o bilir ki, sözün en güzeli 

Allah’ın Kitabı, rehberliğin en güzeli ise 

Peygamberimizin rehberliğidir.4 

Mümin, ahirete de iman eder. Dünyanın 

geçici, ahiretin ise asıl yurdu olduğunu bilir. 

Dünyada iken yapıp ettiklerinin hesabını ahirette 

vereceği bilinciyle bir ömür sürer. Nihayetinde 

mümin, kadere ve kazaya, hayır ve şerrin ancak 

Allah’ın yaratmasıyla meydana geldiğine inanır. 

Bununla birlikte o, iradesini, aklını ve vicdanını 

kullanır. En iyiye, en doğruya ve en güzele ulaşmak 

için var gücüyle gayret eder. Zira kula düşen çalışıp 

çaba göstermektir; takdir, elbette Cenâb-ı Hakk’a 

aittir. 

Kıymetli Müminler! 

İmanın gönlümüzde kök salması, iman 

esaslarını hayatımıza yansıtmaktan geçmektedir. 

Nitekim Peygamberimiz (s.a.s) bir hadislerinde 

şöyle buyurur: “İmanın yetmiş küsur şubesi 

vardır. Bunların en üstünü ‘Allah’tan başka ilâh 

yoktur’ sözüdür. En alt derecesi ise yoldaki 

eziyet veren şeyleri kaldırmaktır. Hayâ da 

imanın bir şubesidir.”5 

 Öyleyse geliniz, inandığımız değerleri 

yaşamaya ve yaşatmaya gayret edelim. Tüm 

canlıların elimizden ve dilimizden güvende 

olmasına özen gösterelim. Kul ve kamu hakkını, 

yetimin malını koruyup gözetelim. Etrafımıza sevgi 

ve muhabbet dağıtalım. İyilik yaptığımızda sevinip 

hamd edelim; kötülük yaptığımızda ise üzülüp tevbe 

edelim. Unutmayalım ki dünya ve ahiret mutluluğu, 

hakkıyla Rabbine itaat eden, içtenlikle iman 

esaslarına sarılan, ihlasla ibadetlere devam eden ve 

güzel ahlaktan taviz vermeyen müminlerin 

olacaktır.  

                                                 
1 İbn Hanbel, I, 28. 
2 Kehf, 18/107, 108. 
3 Kehf, 18/103-106. 
4 İbn Hanbel, III, 320. 
5 Nesâî, Îmân, 16. 
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Tarih: 12.11.2021 

﷽ 

َمْن َعِمَل َصالِحًا ِمْن َذَكٍر اَْو اُْنٰثى َوُهَو ُمْؤِمٌن 
َُهْم اَْجَرُهْم  َبًةًۚ َولََنْجِزيَن  ِ َُه َحٰيوًة َطي  َفلَُنْحِيَين 

 .بِاَْحَسِن َما َكانُوا يَْعَملُونَ 

ُ َعلَْيِه َوَسلَٰمَ  ِ َصلَٰي اّلٰله   :َوقَاَل َرُسوُل اّلٰله

َ حَ   ِ َعلَى اْلِعَباِد أَْن يَْعُبُدوُه َوالَ َفإِن  َ َ اّلل  ق 
 ...يُْشِرُكوا بِِه َشْيًئا

İBADET: ALLAH İLE KUL ARASINDAKİ 

KUTLU BAĞ 

Muhterem Müslümanlar! 

İslâm nurunun Mekke topraklarını 

aydınlatmaya başladığı günlerdi. Sevgili 

Peygamberimiz (s.a.s), Kabe’nin yanındaki Safâ 

tepesine çıktı ve Mekkelilere şöyle seslendi: “‘Şu 

vadinin arkasında size saldırmak üzere 

bekleyen bir ordu var.’ desem bana inanır 

mısınız?” Mekkeliler hep bir ağızdan, “Evet, 

inanırız. Zira biz senin yalan söylediğini hiç 

işitmedik.” dediler. Bunun üzerine Rahmet Elçisi 

(s.a.s), “Ben sizi elîm bir azaba karşı 

uyarıyorum.”1 buyurdu. Ve Mekkeliler nezdinde 

bütün insanlığı İslam’a ve ebedi kurtuluşa davet 

etti. 

Aziz Müminler! 

İki Cihan Serveri Sevgili Peygamberimiz 

(s.a.s)’in bu çağrısı insanları Âlemlerin Rabbine 

kul olmaya ve O’na ibadet etmeye davettir. Bu 

davette yalnızca Allah’a iman ve kulluk vardır. 

Bir ve tek olan Allah’ın huzurunda eğilmek, 

eğildikçe yücelmek vardır. Bu davette şirk ve 

nifaktan, küfür ve isyandan, fitne ve fesattan, hile 

ve tuzaktan, yalan ve aldatmadan uzak durmak 

vardır.  

Kıymetli Müslümanlar! 

İnsanın yaratılış gayesi Yüce Rabbine 

kulluk ve ibadettir. Cenâb-ı Hakk’ın rızasını, 

dünya ve ahiret mutluluğunu kazandıracak salih 

amelleri işlemektir. Yaratıcısı ile arasındaki bağı, 

iman ve ibadetle canlı tutmaktır. Zira bizi yoktan 

var eden Yüce Allah’ın varlığına ve birliğine 

inanmamız, O’na kâmil manada kul olmamız 

Rabbimizin bizim üzerimizdeki en büyük 

hakkıdır. Nitekim bir gün Allah Resûlü (s.a.s), 

Muaz b. Cebel (r.a.) ile yolculuk yaparken ona, 

“Ya Muâz! Sen, Allah’ın, kulları üzerindeki 

hakkının ne olduğunu biliyor musun?” diye 

sormuştu. Muâz b. Cebel: “Allah ve Resûlü daha 

iyi bilir” şeklinde cevap verince Resûl-i Ekrem 

Efendimiz şöyle buyurmuştu: “Allah’ın, kulları 

üzerindeki hakkı, kulların O’na ibadet etmeleri 

ve hiçbir şeyi O’na ortak koşmamalarıdır. 

Kulların Allah üzerindeki hakkı ise kendisine 

ortak koşmayan kimselere azap 

etmemesidir…”2  

Aziz Müminler! 

Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de şöyle 

buyrulur: “Erkek veya kadın, mümin olarak 

kim iyi amel işlerse, onu mutlaka güzel bir 

hayat ile yaşatırız. Ve mükâfatlarını, elbette 

yapmakta olduklarının en güzeli ile veririz.”3 

O halde geliniz, Rabbimize karşı kulluk 

vazifemizin idrakinde olalım. O’na canı gönülden 

bağlanalım, vefakâr bir kul olalım. İbadetlerimizi 

aksatmayalım, en güzel şekilde yerine getirelim. 

İbadet ederken mâsivâdan, her türlü dünyevi 

meşguliyetten ve riyadan arınalım. Böylelikle 

Rabbimizin ihsan ve ikram ettiği sonsuz nimetlere 

şükrümüzü eda edelim. İbadetleri terk ve ihmalin 

dünyada manevi boşluk, bereketsizlik ve 

huzursuzluk sebebi, Rabbimiz katında ise vebali 

ağır bir yük olduğunu asla unutmayalım. 

                                                 
1 Buhârî, Tefsîr, Şu’arâ, 2; Müslim, Îmân, 355. 
2 Buhârî, Cihâd, 46. 
3 Nahl, 16/97. 
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 ﷽ 
َكاَّنََما  … فـَ ااْلَْرِض  ِفي  اٍد  َفس� ا�ْو  نَْفٍس  بَِغْيِر  نَْفساً  َقتََل  َمْن 

 ۜ ا ا�ْحَيا الّنَاس� َج۪ميعاً َكاَّنََمٓ  .َقتََل الّنَاس� َج۪ميـعاًۜ َوَمْن ا�ْحَياَها فـَ
لَّمَ  ُ َعلَْيِه َوس� لَّي اهلّلٰ ِ ص�  : َوَقاَل َرُسوُل اهلّلٰ

أُْخِبرُ  َوأَْنُفِسِهْم  أاََل  أَْمَوالِِهْم  َعلَى  الّنَاُس  أَِمَنهُ  َمْن  بِاْلُمْؤِمِن  ُكْم 
انِِه َويَِده  ِلَم الّنَاُس ِمْن لِس�  .  ِ َواْلُمْسِلُم َمْن س�

ŞİDDET İNSAN ONURUYLA ASLA 
BAĞDAŞMAZ 

Muhterem Müslümanlar! 
Hicretin onuncu yılıydı. Resûl-i Ekrem 

(s.a.s) ve güzide ashabı hac ibadeti için şehirlerin 
anası Mekke’de buluşmuşlardı. Haccın 
rükünlerinden Arafat Vakfesi’ne durmuşlardı. 
Allah Resûlü (s.a.s) bu mukaddes mekânda on 
binlerce mümine hitaben yaptığı ve tüm insanlığa 
önemli mesajlar verdiği Veda Hutbesi’ne şu 
sözlerle başladı: “Ey insanlar! Bu Zilhicce 
ayınız, bu Mekke şehriniz, bu gününüz nasıl 
mukaddes ise kanlarınız, mallarınız, 
ırzlarınız, şeref ve namusunuz da aynı 
şekilde mukaddestir.”1 Sevgili Peygamberimiz, 
bu uyarısından sonra sözlerine şöyle devam etti: 
“Dikkat edin, size mümini tanıtıyorum: O, 
insanların canı ve malı hususunda güvendiği 
kişidir. Müslüman ise elinden ve dilinden 
insanlara zarar gelmeyendir.”2 

Aziz Müminler! 
Yüce dinimiz İslam’a göre, kadın, erkek, 

çocuk, genç ve yaşlı her insanın bedeni, kişiliği, 
haysiyeti, iffeti ve şerefi dokunulmazdır. Onun 
içindir ki hiçbir kimse bir başkasının canına, 
malına ve kişilik haklarına kast edemez. Şerefini 
ve onurunu zedeleyecek davranışlarda 
bulunamaz. Canlı cansız hiçbir yaratılmışa zarar 
verecek bir tavır ve tutum içinde olamaz.  

Kıymetli Müslümanlar! 
Maalesef her geçen gün daha fazla şahit 

olduğumuz kadınlara yönelik şiddet 
vicdanlarımızı yaralıyor, yüreklerimizi dağlıyor. 
Oysaki inancımızda asla yeri olmayan şiddet, 
insanlık suçudur. Şiddet, acizliktir, 

merhametsizliktir, zulümdür. Şiddet, can 
dokunulmazlığı ihlalidir ve insan onuruyla 
bağdaşmaz. Hiçbir gerekçe, şiddet için mazeret 
olamaz. 

Şiddetin dini, dili, ırkı, coğrafyası ve sosyal 
statüsü yoktur. Kimden gelirse gelsin şiddetin 
hiçbir şekli kabul edilemez. Rabbimizin gazabı, 
meleklerin, gök ve yer ehlinin laneti, şiddete 
yeltenen, Allah’ın dokunulmaz kıldığı canları 
katleden zalimlerin üzerinedir. Onlar dünyada 
rezil rüsva olmuşlardır. Ahirette ise varacakları 
yer ancak cehennemdir.  

Değerli Müminler! 
Dinimize göre asıl olan şefkattir, 

merhamettir, yaşatmaktır. Allah’ın masum kıldığı 
cana kıymamak, zarar vermemektir. Nitekim 
Yüce Kitabımız Kur’an’da şöyle buyrulmaktadır: 
“…Bir cana kıymaya veya yeryüzünde fesat 
çıkarmaya karşılık olması dışında, kim bir 
kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş 
gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa bütün 
insanların hayatını kurtarmış gibi olur.”3 

Şiddet ve merhametsizlik görüntülerinin sık 
sık ekranlara taşındığı günümüzde bize düşen, 
her durumda merhameti kuşanmak, insaflı ve 
vicdanlı davranmaktır. Sevgi ve ülfeti, muhabbet 
ve şefkati hayatımızın vazgeçilmez bir parçası 
haline getirmektir. Eşimizi, çocuklarımızı, 
ailemizi, komşularımızı ve tüm çevremizi 
elimizden ve dilimizden emin kılmaktır. Şiddeti 
doğuran, yaygınlaştıran, normal gösteren, şiddete 
yönlendiren her türlü söylem ve davranışın 
karşısında durmaktır. Şiddetin ortadan kalkması, 
insan onurunun korunması için var gücümüzle 
gayret etmektir. Şiddete yeltenmek bir yana, 
gönül kırmanın dahi Kâbe’yi yıkmaktan daha 
büyük bir vebal olduğunu asla unutmamaktır. 
Karıncayı dahi incitmekten sakınan bir 
medeniyetin mirasçısı olduğumuzu her daim 
hatırda tutmaktır.  

Bu vesileyle şiddete maruz kalarak 
hayattan koparılan tüm kardeşlerime Cenâb-ı 
Hak’tan rahmet diliyorum. Yüce Rabbimiz, 
merhameti önce yüreklerimize sonra da tüm 
yeryüzüne hâkim kılmayı bizlere lütfeylesin. 

 
1 Buhârî, İlim, 9. 
2 İbn Hanbel, VI, 22. 
3 Mâide, 5/32. 
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Tarih: 26.11.2021 

﷽ 

اَل َ۪ذيَن ُهْم ۪في َصََلتِِهْم  ، قَْد اَْفلََح اْلُمْؤِمُنونَ  
   .َوال َ۪ذيَن ُهْم َعِن الل َْغِو ُمْعِرُضونَ    ، َخاِشُعونَ  

ِ  َرُسولُ  َوقَالَ  ُ  َصل َي الل ٰ  َوَسل ََم: َعلَْيهِ  الل ٰ

 .ْعِنيهِ ِمْن ُحْسِن إِْسَلَِم اْلَمْرِء تَْرُكُه َما الَ يَ 

MÜMİN FAYDASIZ SÖZLERDEN VE 

LÜZUMSUZ İŞLERDEN UZAK DURUR 

Muhterem Müslümanlar! 

Okuduğum ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak 

şöyle buyuruyor: “Muhakkak ki müminler 

kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki, 

namazlarında huşû içindedirler. Faydasız söz 

ve davranışlardan da uzak dururlar.”1 

Okuduğum hadis-i şerifte Sevgili 

Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: 

“Faydasız işleri terk etmesi, bir kişinin iyi 

Müslüman olduğunu gösterir.”2 

Aziz Müminler! 

Yüce dinimiz İslam, hayatımızın her 

alanında güzel ve faydalı şeylerle meşgul 

olmamızı emreder. Yaratılış gayemize uygun 

olarak imanla birlikte salih amel işlemeye teşvik 

eder. Dünya ve ahiret için faydalı olmayan, 

vakit ve emek israfına yol açan işlerden 

kaçınmamızı öğütler. Nitekim Kur’an-ı 

Kerim’de kurtuluşa erecek olan müminler şu 

vasıflarla tanıtılır: “Asra yemin ederim ki 

insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman 

edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı 

ve sabrı tavsiye edenler bundan 

müstesnadır.”3 

Kıymetli Müslümanlar! 

Başta ailemiz ve yakınlarımız olmak üzere 

bütün insanlığa, yaratılan her bir cana faydası 

olan söz ve amellerimiz, Rabbimizin rızasını 

kazanmaya vesiledir. Hanelerimizin saadeti, 

ticaretimizin bereketi, birlik ve beraberliğimizin 

devamı, söz ve eylemlerimizin güzel olmasına 

bağlıdır. Hakka ve hakikate yaraşmayan, sevgi 

ve muhabbeti gönül dünyamızdan uzaklaştıran 

işlerin sonu ise hüsrandır. Nitekim güveni 

zedeleyen, toplumsal huzuru bozan, kardeşi 

kardeşten, eşleri birbirinden, ayıran; ya 

düşünmeden söylenen bir söz ya da dikkatsizce 

yapılan bir davranıştır.  

Değerli Müminler! 

Rabbimiz, Kur’an-ı Kerim’de şöyle 

buyurmaktadır: “İyi bilin ki, sizi gözetleyen 

muhafızlar, Kirâmen Kâtibîn melekleri var. 

Onlar yaptığınız her şeyi biliyorlar. Şüphesiz 

iyiler cennette, günahkârlar ise cehennemde 

olacaklar.”4  

Öyleyse geliniz, imanımızı hayatımıza 

yansıtalım. Din gününün yegâne sahibi olan 

Cenâb-ı Allah’ın her birimize, 

“ َح۪سيًبا   َعلَْيَك  اْلَيْومَ  بَِنْفِسَك  َكٰفى ِكَتابََك   اِْقَرأْ  ”  

“Oku şimdi kitabını! Bugün hesap sorucu 

olarak sana nefsin yeter.”5 buyuracağı mahşer 

günü için hazırlanalım. Ömür sermayemizi 

hayrın peşinde koşarak, Rabbimizin rızasını 

arayarak değerlendirelim. Dünya ve ahiret için 

faydalı işler yapmaya gayret edelim. Özümüz ve 

sözümüz bir, tavır ve davranışlarımız güzel, 

âkibetimiz cennet olsun. Hutbemi Peygamber 

Efendimiz (s.a.s)’in şu duasıyla bitiriyorum: 

“Allah’ım! Fayda vermeyen ilimden, huşû 

duymayan kalpten, doymayan nefisten ve 

kabul olunmayan duadan sana sığınırım.”6 

                                                 
1 Mü’minûn, 23/1-3. 
2 Tirmizî, Zühd, 11; İbn Mâce, Fiten, 12. 
3 Asr, 103/1-3. 
4 İnfitâr, 82/10-14. 
5 İsra 17/14. 
6 Müslim, Zikir, 73. 
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يم    ي َاْحَسِن تَْقو۪ٓ  . لََقْد َخلَْقنَا اْْلِْنَساَن ف ۪ٓ

َه َرُسولَُ َوقَالََ َُ َصّلَي الّلٰ  َوَسّلََم: َعلَْيهَه الّلٰ

َ ْلَ يَْنظُُر إِلَى أَْجَساِدُكْم َوْلَ إِلَى ُصَوِرُكْم َولَِكْن يَْنظُُر  إَِنَ اّلَلَ

 .إِلَى قُلُوبُِكمْ 

ENGELLERİ HEP BİRLİKTE VE SEVGİYLE 

AŞALIM 

Muhterem Müslümanlar! 

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz 

şöyle buyuruyor: “Şüphesiz biz insanı en güzel 

biçimde yarattık.”1 

Evet değerli kardeşlerim! İnsan, eşref-i 

mahlûkattır. Yaratılmışların en şereflisi ve en 

mükemmelidir. Üstün niteliklerle ve güzel vasıflarla 

donatılmıştır. Bununla birlikte insanın Rabbimiz 

katındaki değeri; renginde, cinsiyetinde, engelli veya 

engelsiz oluşunda değildir. Allah katında en değerli 

insan, O’na hakkıyla kulluk eden ve emirlerine karşı 

gelmekten en çok sakınandır.  

Aziz Müminler! 

İmtihan için yaratıldığımız bu dünyada nasıl ki 

engelsiz olmak bir üstünlük sebebi değilse, engelli 

olmak da bir eksiklik veya kusur değildir. Önemli 

olan, ruh ve gönüllerimizin engelli olmamasıdır. 

Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadisinde 

şöyle buyurmaktadır: “Allah sizin bedenlerinize ve 

dış görünüşlerinize değil, kalplerinize bakar.”2 

Kıymetli Müslümanlar! 

Allah Resûlü (s.a.s), engellilere ayrı bir değer 

vermiş ve onlarla bizzat ilgilenmiştir. Görme engelli 

bir sahâbi olan Abdullah b. Ümmi Mektûm’un 

oturacağı yere kendi cübbesini serecek kadar hassas 

davranmıştır. Sabır ve sebatla karşılanan engelliliğin 

cennet vesilesi olduğunu haber vermiştir.3 

Engellilere öğretmenlik, müezzinlik, Medine dışına 

çıktığında şehrin idaresine vekil bırakmak gibi çok 

önemli görevler vermiştir. Peygamberimizin inşa 

ettiği İslam medeniyetine baktığımızda da sözü ve 

sanatı, bilgisi ve keşfi, tecrübe ve birikimiyle 

insanlığa hizmet sunmuş, tarihe adını yazdırmış nice 

engelli kardeşimiz olduğunu görürüz. 

Değerli Müminler! 

Bugün hepimize düşen, engelli kardeşlerimizi 

doğru anlamak ve onlara saygı göstermektir. 

Sorunlarına ortak olmak, hayatlarını 

kolaylaştırmaktır. Bütün imkânlardan 

faydalanabilmeleri için seferber olmaktır. 

Kardeşlerimizi üzecek sözlerden, hayatlarını 

zorlaştıracak davranışlardan kaçınmaktır. 

Unutmayalım ki hayatı birbirimize 

kolaylaştırdığımız ölçüde kâmil mümin olabiliriz. 

Hutbemi Resûl-i Ekrem (s.a.s)’in şu nasihatiyle 

bitiriyorum: “Görme engelli bir insana yol 

göstermen sadakadır. Güçsüz birine yardım 

etmen sadakadır. Konuşmakta güçlük çekenin 

meramını ifade etmen sadakadır.”4 

                                                 
1 Tîn, 95/4. 
2 Müslim, Birr, 33. 
3 Buhârî, Merdâ, 7. 
4 İbn Hanbel, V, 152. 
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ا َغ۪ليَظ  ِ لِْنَت لَُهْمْۚ َولَْو ُكْنَت َفظًّ َفِبَما َرْحَمةٍ ِمَن اّلٰله

وا ِمْن َحْولَِك    ...اْلَقْلِب ََلْنَفٰضُ

 ُ ِ َصٰلَي اّلٰله  َعلَْيِه َوَسٰلََم:  َو قَاَل َرُسوُل اّلٰله

 .  يُْؤلَُف ْلُمْؤِمُن َمأْلٌَف، َوََل َخْيَر ِفيَمْن ََل يَأْلَُف َوََل اَ 

MÜMİN CANA YAKINDIR 

Muhterem Müslümanlar! 

Ashâb-ı Kirâm’dan birisi, güzel bir 

vadiden geçiyordu. Vadideki suyun tadı çok 

hoşuna gitmişti. Manzaradan da oldukça 

etkilenmişti. “İnsanlardan uzaklaşıp şu vadiye 

yerleşsem” diye düşündü. Resûlullah’a giderek 

niyetini açıkladı. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), 

ona böyle bir şey yapmamasını söyledi. 

İnsanlarla omuz omuza verip Allah yolunda 

mücadele etmenin, evinde tek başına yıllarca 

ibadet etmekten daha faziletli olduğunu 

buyurdu.1 

Aziz Müminler! 

İslam’ı hakkıyla yaşamak; hem Allah’a 

karşı görevlerimizi yerine getirmek hem de 

insanlarla ilişkilerimizde dinimizin hayat yüklü 

mesajlarını rehber edinmektir. Toplumdan 

kopmak, yalnızlaşmak, bencil ve bireysel hayatı 

tercih etmek asla doğru değildir. Nitekim 

namaz, oruç, zekât, hac ve kurban gibi 

ibadetlerin temelinde, Allah’a karşı 

sorumluluğumuzun yanında insanlarla tanışma, 

kaynaşma, paylaşma ve dayanışma gibi nice 

hikmetler vardır.  

Kıymetli Müslümanlar! 

Modern çağda ne yazık ki kendi 

dünyamıza hapsolduk. Bireyselleştik ve 

yalnızlaştık. Bencilleştik ve kendimizden 

başkasını düşünemez olduk. Evlerimiz birbirine 

yaklaşırken gönüllerimiz birbirinden uzaklaştı. 

Arkadaşlık, dostluk ve komşuluk ilişkilerimiz 

azaldı. Allah’ın selamını vermeyi, hal hatır 

sormayı, gönül alıcı tatlı bir sözü, muhabbet 

dolu bir tebessümü birbirimizden esirger hale 

geldik. Kimi zaman yanı başımızdaki 

komşumuzun hastalığından hatta vefatından 

dahi haberimiz olmadı. 

Dijital dünya bizlere pek çok imkân 

sundu. Ancak sanal âlemin cazibesine kapılıp 

kendimizi kaybettik. Dijital ortamlarda güzel 

ahlakı muhafaza edemedik; hakkı, hukuku 

gözetemedik. Bilgisayar, tablet ve akıllı 

telefonların esiri olduk. Gerçek hayatla bağımız 

koptukça kalabalıklar içinde yalnızlaştık. 

Dünyanın diğer ucundaki insanlarla çevrim içi 

iletişim kurarken aynı evi, aynı ortamı 

paylaştığımız ailemizle, çocuklarımızla, 

komşularımızla hasbihal etmeyi unuttuk. 

Değerli Müminler! 

Cenâb-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de 

Peygamberimize hitaben şöyle buyurmaktadır: 

“Allah’ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı 

yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli 

olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp 

giderlerdi…”2  

O halde, ümmeti olmakla şeref 

bulduğumuz Peygamberimizin ahlakını örnek 

alalım. Şefkati ve merhameti, fedakârlığı ve 

kanaatkârlığı, tatlı sözü ve güler yüzü şiar 

edinelim. Ailemizden başlayarak 

akrabalarımızla, komşularımızla ve bütün 

insanlarla iyi ilişkiler kuralım. Huzuru ve 

mutluluğu; bireysellik ve bencillikte değil, 

Rabbimizin rızasında ve kardeşlerimizin 

duasında arayalım.  

Hutbemi Allah Resûlü (s.a.s)’in mümini 

tarif ettiği şu hadis-i şerifi ile bitiriyorum: 

“Mümin cana yakındır. İnsanlarla yakınlık 

kurmayan ve kendisiyle yakınlık 

kurulamayan kimsede hayır yoktur.”3 

                                                 
1 Tirmizî, Fedâilü’l-cihad, 17. 
2 Âl-i İmrân, 3/159. 
3 İbn Hanbel, II, 400. 
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َاِس تَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَْنَهْوَن  ٍة اُْخِرَجْت لِلن  َ ُكْنتُْم َخْيَر اُم 

ِۜ ِ َكِر َوتُْؤِمنُوَن بِالل ٰ  …َعِن اْلُمن ْ

َه َرُسولَُ َوقَالََ َُ َصّلَي الّلٰ  :َوَسّلَمََ َعلَْيهَه الّلٰ

 .َمْن تََشب َهَ بَِقْوٍم فَُهَو ِمْنُهمْ 

MÜSLÜMAN, DİNÎ VE AHLAKİ 

DEĞERLERİYLE YAŞAR 

Muhterem Müslümanlar! 

Okuduğum ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak 

şöyle buyuruyor: “Siz, insanlar için ortaya 

çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği 

emreder, kötülükten alıkoyar ve Allah’a iman 

edersiniz…”1  

Aziz Müminler! 

“En hayırlı ümmet” övgüsüne mazhar olan 

her bir mümin, zihnine ve gönlüne yalnızca 

İslam’ın yüce değerlerini nakşeder.  Kaynağı 

vahiy olmayan her çeşit düşünce, uygulama ve 

alışkanlıklar karşısında dikkatli davranır. İmanına 

zarar verebilecek tehlikelerden uzak durur. Söz ve 

davranışlarına İslam ahlakını yansıtır. Dünyevî 

heves ve arzuların peşinden koşmaz. Alın terinin 

kıymetini, helal kazancın bereketini unutmaz. 

Aldığının ve sattığının hesabını vereceğini 

aklından çıkarmaz. Az da olsa yalnızca helalle 

yetinir. Aklı uyuşturan alkolle, ocaklar söndüren 

kumarla ömrünü zayi etmez. 

Kıymetli Müslümanlar! 

Kimliğini muhafaza eden bir Müslüman, 

popüler kültürün girdabında kaybolmaz. Başka 

dünyalara ait yaşam tarzlarını bilinçsizce taklit 

etmez. Dinimizde ve sahih geleneğimizde yeri 

olmayan sembolleri, eğlence biçimlerini, tutum ve 

davranışları benimsemez. Bunun, Müslüman 

kimliğini zedelediğini, toplumu ve gelecek 

nesilleri dinine, tarihine ve değerlerine 

yabancılaştırdığını bilir. Tarih sahnesinden silinen 

nice milletin önce inanç ve değerlerini, sonra da 

kültür, edebiyat ve sanatını kaybettiğini unutmaz. 

Değerli Müminler! 

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) bir hadisinde 

bizleri şöyle uyarmaktadır: “Kim bir topluluğa 

benzemeye çalışırsa, o da onlardandır.”2 Yani 

bir kimse, kendi değerlerini yaşamak ve yaşatmak 

yerine başkasına özenir, onun inanç ve adetlerini 

benimserse, sonunda onlar gibi düşünmeye ve 

onlar gibi yaşamaya başlar. Zira maddi ve fiziki 

benzeşmenin manevi sonuçlar doğurması 

kaçınılmazdır. 

O halde, Rabbimize, insanlığa ve gelecek 

nesillerimize karşı sorumluluğumuzun bilincinde 

olalım. Kur’an’a ve sünnete sımsıkı sarılalım. 

Hayatımızın her alanında İslam ahlakını ve 

terbiyesini kuşanalım. Yaratılış gayemizden 

uzaklaştıran, kültür ve medeniyetimizi yozlaştıran 

her türlü söz, anlayış ve davranıştan uzak duralım. 

Unutmayalım ki toplumlar, dinî ve ahlaki 

değerleriyle ayakta durur ve bu değerlerden 

beslenen şuurla yaşarlar. 

                                                 
1 Âl-i İmrân, 3/110. 
2 Ebû Dâvûd, Libâs, 4. 
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ِٰٓئَك  َوَمْن َاَراَد اْْلِٰخَرَة َوَسٰعى لََها َسْعيََها َوُهَو ُمْؤِمٌن فَاُ۬وٰل

 .َكاَن َسْعيُُهْم َمْشكُورا  

َه َرُسولَُ َوقَالََ َُ َصّلَي الّلٰ  :َوَسّلَمََ َعلَْيهَه الّلٰ

ُوا  .يَا إِْخَوانِى لِِمْثِل َهَذا َفأَِعد 

AHİRET DAHA HAYIRLI VE SÜREKLİDİR 

Muhterem Müslümanlar! 

Allah Resûlü (s.a.s) ashabıyla beraber bir 

cenazedeydi. Peygamber Efendimiz kabrin 

kenarına oturdu. Şahit olduğu manzara kendisini 

çok etkilemişti. Mübarek yanaklarından yaşlar 

süzülmeye başladı. Öyle ki gözyaşlarıyla toprak 

ıslandı. Ümmetinin dünya ve ahiret mutluluğunu 

her şeyden daha fazla arzulayan Resûl-i Ekrem 

(s.a.s) ashabına şöyle buyurdu: “Kardeşlerim! 

Ölüm için hazırlık yapın.”1  

Aziz Müminler! 

Geleceğe dair bitmez tükenmez emellerin 

peşinde koşarken kimi zaman yaratılış amacımızı 

unutuyor, ölümü aklımızın ucundan dahi 

geçirmiyoruz. Çevremizde veya medyada 

karşılaştığımız ölüm hadiselerini sıradan 

karşılıyor, aldırış etmiyoruz. Her gün salgın 

hastalıktan kaybettiğimiz canların sayısına bile 

göz ucuyla bakıp geçiyoruz maalesef.  

Nitekim hepimiz bilir ve iman ederiz ki, 

ölüm ve yeniden diriliş haktır. Gelip geçici 

misafirleriz bu hayatta. İmtihan için geldiğimiz 

bu dünyadan ansızın göçüp gideceğiz asıl 

yurdumuz olan ahirete. Âlemlerin Rabbinin 

huzurunda iyi ya da kötü yaptıklarımızın hesabını 

vereceğiz. Ya sonsuz bir mükâfata kavuşacak ya 

da elim bir azaba dûçâr olacağız. 

Kıymetli Müminler! 

Hayatımıza yön veren, anlam ve değer 

katan en önemli esas ahirete olan imanımızdır. 

Zira ahirete iman eden kişi, ebedî mutluluğun 

anahtarının bu dünyada olduğunun bilincindedir. 

Bu şuur ve inançla Allah’ın rızasını 

kazandırabilecek bir hayatı yaşama gayretindedir. 

Mümin, imanının bir gereği olarak işlediği salih 

amellerle hayatını bereketlendirir. Yaşantısını 

güzel ahlakla süsler. Takva azığı ile Cenâb-ı 

Hakkın katında yücelmeye çalışır. Huzuru Allah’ı 

anmakta bulur. Rabbini unutturacak 

çirkinliklerden uzak durur. Dua ile Yüce 

Yaratan’a kulluğunu arz eder. Nimetlere 

şükreder. Ailesi, çevresi ve toplumu ile barışık 

yaşar. 

Değerli Müslümanlar! 

Ahiret yurdunun daha hayırlı ve kalıcı 

olduğunun idrakinde olalım. Dünyayı ahirete 

tercih edenlerden olmayalım.2 

َك بَِرب َِك اْلـَك۪ريِم    َ ٰٓا َاي َُها اْْلِْنَساُن َما َغر    يَ
“Ey insan! Yüce Rabbin hakkında seni 

yanıltıp aldatan nedir?”3 sorusuna muhatap 

olmamak için Rabbimize hakkıyla kulluk edelim. 

  َۜ  ِاْقَرأْ ِكتَابََكَۜ َكٰفى بَِنْفِسَك اْليَْوَم َعلَْيَك َح۪سيبا 
“Kitabını oku! Bugün sana hesap sorucu 

olarak kendi nefsin yeter.”4 nidasıyla 

karşılaşmadan önce, kendimizi hesaba çekelim. 

Rahatlıkla, “Alın kitabımı okuyun. Doğrusu 

ben, hesabımla karşılaşacağımı zaten 

bekliyordum.”5 diyebilmek için amel defterimizi 

salih amellerle dolduralım. Unutmayalım ki, 

“Kim ahireti ister ve bir mümin olarak ahiret 

için ona yaraşır bir çabayla çalışırsa işte 

böylelerinin çabaları karşılık görecektir.”6 

                                                 
1 İbn Mâce, Zühd, 19. 
2 A’lâ, 87/16, 17. 
3 İnfitâr, 82/6. 
4 İsrâ, 17/14. 
5 Hâkka, 69/19, 20. 
6 İsrâ, 17/19. 
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َمْت لَِغد ٍۚ  َ َوْلتَْنظُّْر نَْفٌس َما قَٰدَ َُّها الَٰ۪ذيَن ٰاَمنُّوا اتَٰقُّوا اّلٰلٰ َٓا َاٰي يَ

ُّونَ  َ َخ۪بيٌر بَِما تَْعَمل َۜ ِاٰنَ اّلٰلٰ َ  .َواتَٰقُّوا اّلٰلٰ

َه َرُسولَُ َوقَالََ َُ َصّلَي الّلٰ  :َوَسّلَمََ َعلَْيهَه الّلٰ

ْفَسهُّ َوَعِمَل لَِما بَْعَد اْلَمْوِت َواْلَعاِجزُّ َمْن َاْلَكٰيِسُّ َمْن َداَن نَ 

 ِ  .أَتْبََع نَْفَسهُّ َهَواَها َوتََمٰنَى َعلَى اّلٰلَ
GEÇMİŞİMİZİ MUHASEBE EDELİM, 

GELECEĞİMİZE YÖN VERELİM 

Muhterem Müslümanlar! 

İslam’ın ikinci halifesi, adaletin timsali Hz. 

Ömer, bir defasında arkadaşlarına şöyle 

seslenmişti: “Hesaba çekilmeden önce kendinizi 

hesaba çekin, büyük hesap günü için kendinizi 

hazırlayın! Çünkü kıyamet gününde hesap, 

ancak dünyada iken kendisini hesaba çekenler 

için kolay olacaktır.”1 

Aziz Müslümanlar! 

Günler ayları, aylar yılları kovalıyor. Zaman 

süratle akıp gidiyor. Ömür sermayemiz her geçen 

gün tükeniyor. Sayılı nefeslerimiz bitiyor. Acısı ve 

tatlısıyla, hüznü ve sevinciyle miladî bir yılı daha 

geride bırakıyoruz. Geliniz, mübarek Cuma 

gününün şu icabet vaktinde kendimizle yüzleşme 

kararı verelim. Yapıp ettiklerimizin muhasebesini 

yapalım. Hesaba çekilmeden önce kendimizi 

hesaba çekelim. 

Kıymetli Müslümanlar! 

Muhasebenin özü, kişinin kendini bilmesidir. 

Hakikat aynasına bakıp kendine gelmesidir. 

Nereden geldiğini, niçin geldiğini ve nereye 

gideceğini tefekkür etmesidir.  

Muhasebenin başı, her türlü nefsanî ve 

şehevî arzulara dur diyebilmektir. Kötü huy ve 

davranışları terk edebilmektir. Bütün 

günahlarımıza tevbe etmek, bir daha aynı 

günahlara dönmemeye karar vermektir.  

Muhasebe, imanımızı kemale erdirme ve 

istikametimizi muhafaza etme çabasıdır. Allah’ın 

helal kıldığı söz ve davranışlara sımsıkı sarılma, 

haram kıldıklarından uzak durma gayretidir. Ölüm 

bize gelinceye kadar ibadetten bir an olsun 

ayrılmama kararlılığıdır. Yüce ahlak üzere 

gönderilen Peygamber Efendimizin ahlakını 

kuşanma azmidir.  

Nihayetinde muhasebe, tam bir teslimiyetle 

Allah’a kul olmak, kul hakkına da titizlikle riayet 

etmektir. Mâsivâyı, yani Rabbimizden başka ne 

varsa hepsini gönlümüzden söküp atmaktır.  

Değerli Müminler! 

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

iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının 

ve herkes, yarın için önceden ne göndermiş 

olduğuna baksın. Evet, Allah’a karşı gelmekten 

sakının. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan 

hakkıyla haberdardır.”2 Bu ayet-i kerime bizleri 

imanımızın gereği olarak nefsimizi muhasebe 

etmeye çağırmaktadır. Yaratılış amacımıza uygun 

bir gelecek planı yapmaya davet etmektedir. 

Öyleyse, miladî yılın bu son gününde 

geçmişimizi muhasebe edip geleceğe yön vermek 

adına kendimize şu soruları soralım: “Elestü bi 

Rabbiküm” sorusuna karşılık Rabbimize 

verdiğimiz kulluk ahdine sadık kalabildik mi? 

Ömrümüzü imanla, ibadetle ve güzel ahlakla 

geçirebildik mi? Rabbimizin haram kıldığı her 

şeyden uzak durabildik mi? Canlı cansız tüm 

mahlûkata karşı sorumluluklarımızı yerine 

getirebildik mi? Hâsılı her yılımızın, her ayımızın, 

her günümüzün, hatta her saatimizin kıymetini 

bilebildik mi? 

Hutbemi Allah Resûlü (s.a.s)’in şu hadisiyle 

bitiriyorum: “Akıllı kişi, nefsine hâkim olan ve 

ölüm sonrası için hazırlık yapandır. Zavallı kişi 

ise nefsinin arzu ve isteklerine uyan ve buna 

rağmen hâlâ Allah’tan iyilik temenni edendir.”3 

                                                 
1 Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 25. 
2 Haşr, 59/18. 
3 Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 25. 
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