Cuma Hutbesi
24.05.2019
ّ ا

ّ ا ّٰ ا

َ ْ ُّ َوا ْ َ ِ ۪ َ ٓ ٰا ٰ َ ا ّٰ ُ ا َّ ا َر ا ْ ٰ ِ َ َة َو َ َ ْ َ َ ۪ َ َ ِ َ ا
ُّ ِ ُ َ َ ّٰ ض اِ َّن ا
ۜ ِ َْواَ ْ ِ ْ َ َ ٓ اَ ْ َ َ ا ّٰ ُ اِ َ ْ َ َو َ َ ْ ِ ا ْ َ َ َد ِ ا ْ َر
َ ۪ ِ ْ ُ ْا
ُ َ ْ َ  َ َل َر ُ ُل ا ّٰ ِ َ َّ ا ّٰ ُ َ َ ْ ِ َو َ َّ َ أ:َ ْ أ َ َ ِ ْ ِ َ ِ ٍ َ َل
ِ ِ َ ِ  ا ْ ُ ْ ِ ُ ا َّ ِ ي َ ُ ُّ ِ َ ْ ِ ُد ْ َ ُه َوأ َ ْ ِ آ، َ ا َّ ِس

Ahiretimizi ancak dünyada kazanabiliriz.
Aziz Müslümanlar,
Okuduğum ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle
buyuruyor: "Allah'ın sana verdiği nimetleri ahireti
kazanmak için değerlendir. Dünyadan da nasibini
unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de
iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayı
isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez."1 Allah
Resulü (s.a.s.) ise bir hadisinde şöyle buyurmaktadır:
“Kaygısı en değerli olan insan, dünya ve ahiret
işlerine önem veren mümin insandır.”2
Aziz Müminler!
Yüce Rabbimiz İnsanlığın Atası Hz. Adem’i
yarattığında onu cennetine koydu. Hakikatte bu
durum Yüce Rabbimizin bizlere ne kadar değer
verdiğini ve bizleri ne kadar sevdiğini
göstermektedir. O’nun bu sevgi ve muhabbetini hak
etmek ve yeniden asli vatanımız olan cennete
dönebilmek için bu imtihan yurdu olan dünyaya
gönderildik. Bu sebeple dünya hayatı Yüce
Yaratanımızın bize olan sevgi ve muhabbetini hak
etme, rızasını kazanma yurdudur. Bu yüksek gaye
bakımından değerlendirildiğinde dünya hayatı hafife
alınacak bir şey değil her birimiz için eşsiz bir
fırsattır.
Peygamber Efendimiz dünya hayatının değerini bir
hadisi şeriflerinde ne güzel ifade etmişlerdir. Resul-i
Ekrem efendimizin tarifine göre dünya ahiret
yurdunun tarlasıdır. Bizler için ahiretimizi kazanma
yeridir. Dünya hayatında yaptığımız iyilikler bizler
için cennetin kapısını aralarken kötülükler de
cehennemin kapısını aralayacaktır. Yüce Rabbimizin
buyurduğu gibi insanoğlu dünyada olduğu gibi
ahirette de ancak yaptığı şeylerin karşılığını
bulacaktır. Nasıl ki bir çiftçi ekim zamanı tarlasını
ekip imar etmediğinde hasat zamanı hiçbir şey elde
edemiyorsa, dünya hayatında da Yüce Allah’a iman
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edip imanının gereği olarak ahlaklı bir insan olmak
için mücadele etmeyen insanlar da iyi bir sonuç ile
karşılaşamayacaktır. Ahiret yurdu dünya hayatında
yapıp ettiklerimizi bulacağımız bir yerdir. Elbette
Allah iyi bir insan olmak için mücadele eden
insanların yaptıklarının karşılığını fazlasıyla
vereceğini buyurmaktadır. O zaman her bir
Müslüman “ Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyası için,
yarın ölecekmiş gibi ahireti için çalışmalıdır.”
Kıymetli Kardeşlerim,
Rabbimizin bizden istediği, ne dünya için ahireti
feda etmek, ne de ahiret için dünyayı terk etmektir.
Bizden istenen, bu iki hayat arasında bir denge
kurabilmektir. Dünya hayatını ahirete tercih
etmemek, hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya
bağlanmamaktır, dünyadaki mal mülk sevgisini,
heva ve hevesi Allah’ın rızasından üstün
tutmamaktır.
Kerim Kitabımız, pek çok ayetinde bu dünya
hayatında Rabbimizin bizleri her an görüp
gözettiğini ifade etmektedir. Her an bizimle birlikte
olan Kirâmen Kâtibin meleklerinden haber verir. Bu
melekler, dünyadayken dilimizin her sözünü,
elimizin her işini, gözümüzün her bakışını,
ayaklarımızın her adımını kaydetmektedir. Hesap
günü geldiğinde de amel defterimiz bize teslim edilip
okutulacaktır. Müminlerin defterleri neşe, sevinç ve
huzur verecektir. İsyankar ve günahkarlar ise onu
okudukça yüzlerini karanlık, içlerini nedamet ve
hüsran kaplayacaktır.
Değerli Müminler,
Yarısını geride bıraktığımız mübarek Ramazan
ayının sonuna yaklaşıyoruz. Bu günleri ve geceleri
Rabbimizin rızasını kazanmak için değerlendirelim.
Hayatımızda takvayı, ihlas ve samimiyeti ve son
nefesimize kadar azimle ibadet etmeyi terk
etmeyelim. Bu amellerimizin bizler için ahiret azığı
ve yatırımı olduğunu unutmayalım. Hutbeme bir
hadis-i şerif ile son veriyorum:
Katâde, (On yıl boyunca Resul-ü Ekrem Efendimize
hizmet eden) Enes b. Mâlik’e “Allah Resul’ü en çok
hangi duayı ederdi? diye sordu. Enes şöyle cevap
verdi: O “Allah’ım, Bize dünyada da iyilik ver,
ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından
koru."3 diye dua ederdi.
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