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HAYAT EMANETİNİ KORUMA
Muhterem Müslümanlar
İntihar, “bir insanın kendini öldürmesi” anlamına
gelmektedir. Farklı isimlerle adlandırılsa da insanın
bilerek kendi hayatına son vermesi olarak
tanımlanır.1
Kendi hayatımız ya da bizim dışımızdaki insanların
hayatının Allah’a ait olduğunun bilincinde olmalıyız.
Kendi hayat emanetine saygılı olduğumuz kadar,
başkalarınında hayat emanetine saygılı olmalıyız. Ne
kendimize zarar vermeliyiz ne de başka birinin
hayatına,
İslam dinine göre insan hayatı kutsal ve her aşaması
anlam yüklüdür. Hayat, yaratıcı, yaşatıcı ve rızık
verici Allah cc tarafından insana emanet edilmiştir.
Hayat emanetini, sahibine teslim etmeden önce
koruyup kollamak insan için vazgeçilmez bir
sorumluluktur.
Muhterem Kardeşlerim
Dinimize göre yaşam hakkı, insana ana rahmine
düştüğünde verilmiş temel bir hak olup, hiçbir
insanın bu canı almaya hakkı yoktur. Bu sebeple
İslam dini, intiharı kesin bir şekilde yasaklanmış ve
hangi şartta olursa olsun hiçbir şekilde insanın
kendisini öldürmesine izin vermemiştir Hayatın da
ölümün de sahibi Allah’tır. İnsanın dünyaya gelişi
kendi elinde olmadığı gibi ölümü de kendi elinde
olduğunu zannına kapılmamalıdır. Dünya yaşamında
hayat bize verilmiş kutsal bir emanettir. Bu emanetin
korunması hususunda Kur’an-ı Kerim “Haksız yere
cana kıymayı haram kılmış ve cezasının ise
cehennem olduğunu belirtmiştir.”2
Muhterem Kardeşlerim

imtihan vesilesidir. Problemler hangi şeyden
kaynaklanırsa kaynaklansın insanı ümitsizliğe
düşürmemelidir. Kendisinin bir yaratıcısı olduğu
bilinci ile hareket ederek dünyanın geçici ahiretinde
kalıcı bir yer olduğunu aklından bir an bile olsa
çıkarmamalıdır.
Ümitsizlik duyguları kalbimizi kuşattığında
gönlümüzü genişleten şu hakiki
ifadeleri
unutmamalıyız; Allah kerimdir, Gün doğmadan
neler doğar, Devasız dert olmaz, Gün ola hayr
ola, Yaşam varsa daima bir ışık vardır.
Her şeyin gelip geçici olduğu şuuruyla hareket
ederek Allah’a cc sığınmayı bir prensip haline
getirmeliyiz. Sevgili peygamberimiz intihar gibi
insan fıtratına uygun olmayan bir yola tevessül
edilmemesi noktasında bizleri ikaz ederek rivayeten
şöyle buyurur: “Kim ki kendini bir demir
parçasıyla
öldürürse ahirette onunla azab
görecek. Kim ki zehir içerek intihar ederse, o da
onunla azab görecek. Kim ki kendini yüksek bir
yerden atıp intihar ederse, o da yuksekten
atılarak azab görecek.”3
Muhterem Mü’minler
Ayet ve hadisler çerçevesinde düşündüğümüzde
başımıza ne gelirse gelsin asla ümitsizliğe
kapılmadan, Allah’a sığınarak kalbî sekînetimizi ve
sükûnetimizi sağlamalıyız. Ve peygamberi ifadeyle
Allahtan geldik Allaha gideceğiz inancını
zihinlerimize yer etmeliyiz. Dünyayı aşırı dert
edinmemeliyiz. Yunus Emre’nin ve Mevlananın
ifadesiyle “Derdi dünya olanın, dünya kadar
derdi olur.”
Her sıkıntıda Allah’a cc yönelen bir peygambere
ümmet olduğumuzu unutmamalıyız.
Sıkıntılara göğüs germek, acıya ve kedere karşı sabır
göstermek, şartlar ne olursa olsun, Allah’a olan inanç
ve güveni yitirmemek, Müslümanın temel
karakteridir. Kerim Kitabımız bize hayatta
karşılaşılan sıkıntı ve problemlerin birer imtihan
aracı olduğunu vurgular.
Hutbemi Resullullah’ın bir duasıyla bitirmek
istiyorum: “Allah’ım geçmişin üzüntülerinden,
geleceğin kaygılarından sana sığınırım.”4

Hayatta karşılaştığımız ruhsal ve bedensel zorluklar
yani hastalıklar, yalnızlık, bunalım, ölüm ve daha
nice sıkıntılar, bunların hepsi inanan insan için bir
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