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ِحيِم  ِن ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ ٱلرَّ َّ  بِۡسِم ٱ

ِل َوٱۡألَنفُِس  َن ٱۡألَۡمَوٰ َن ٱۡلَخۡوِف َوٱۡلُجوعِ َونَۡقٖص ّمِ َولَنَۡبلَُونَُّكم بَِشۡيٖء ّمِ
بِِرينَ  ِر ٱلصَّٰ ِتۗ َوبَّشِ    *** َوٱلثََّمَرٰ

َ َال يَْنُظُر َعن أَبِي هَُرْيَرةَ َقاَل َقاَل َرُسوُل  َّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ  َّ ِ َصلَّى  َّ
  إَِلى ُصَوِرُكْم َوأَْمَواِلُكْم َولَِكْن يَْنُظُر إَِلى ُقلُوبُِكْم َوأَْعَماِلُكمْ 

YETER Kİ GÖNÜLLER ENGELLİ OLMASIN 
Muhterem Kardeşlerim! 
Yüce Dinimiz İslam’a göre insanoğlu bu dünyada 
Allah’a iman etmek ve ahlaklı bir insan olup 
olmayacağı hususunda imtihan olmak için 
bulunmaktadır. Yüce Rabbimiz her birimizi farklı 
şekilde sınamaktadır. Kimi zenginken kimi fakir, kimi 
güçlüyken kimi zayıf, kimi sağlıklıyken kimi de hasta 
veya engelli olabilmektedir. Hiç kimse bu imtihan 
gerçeğinden muaf değildir. İmtihan ise herkesin 
gücüne ve sahip olduğu imkanlara göredir. Bu imtihan 
karşısında bizlerin sorumluluğu ise bir nimete 
kavuştuğumuzda Allah’a şükretmek, musibetlerde ise 
sabredip Allah’a tevekkül etmektir. Okuduğum ayeti 
kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “And 
olsun ki sizleri korktuğunuz şeylerle, açlıkla; 
mallarınız, canlarınız ve ürünlerden eksiltmekle 
sınayacağız. Sabredenleri müjdele!’’1   
 
Değerli Mü’minler! 
Dünya hayatında karşılaştığımız en büyük 
imtihanlardan birisi de bedenen sahip olduğumuz 
nimetlerden mahrum kalmaktır. İnsanlar bazen 
doğuştan, bazen sonradan meydana gelen hadiselerden 
dolayı bu mahrumiyete maruz kalmaktadır. İman 
edenler için bu durum felaket ve hayatı karartan bir şey 
değildir. Zira Müslüman başına gelen musibete 
sabrederek en büyük gaye olan Allah’ın rızasını 
kazanır ve ebedi nimetlerin yurdu cenneti hak eder. 
Peygamber efendimiz “Müslümana diken batması 
hatta daha küçük bir sıkıntı gelse bu sıkıntıya 
sabretmesi sebebiyle Allah ya onun manevi 
derecesini artırır ya da günahlarını affeder.” 
buyurmuştur.2 Hayatımızda karşılaştığımız sıkıntıları 
Yüce rabbimizin rızasını kazanmak ve ahirette 
derecemizi artırmak için bir fırsat olarak görmeliyiz.   
 
Değerli Mü’minler! 
Yüce Dinimiz İslam’a göre engelli olmak asla kişilerin 
kusuru değildir. Hatta Dinimiz engelli olan insanlara 
yardımcı olmayı ibadet olarak kabul etmektedir. 
Sevgili Peygamberimiz de pek çok hadisi şerifinde 
engelli kardeşlerimize yardımcı olmayı emretmiştir. 
Bizlere ışık olup yolumuzu aydınlatan bir hadisi 
şeriflerinde “Âmâya rehberlik etmen, sağır ve dilsize 
anlayacakları bir şekilde anlatman, muhtaç bir 
kimseyi ihtiyacını tedarik etmesi için gerekli yere 

 
1 Bakara Süresi, 2/155. 
2 Müslim, Birr, 46-47  

götürmen, derman arayan dertlinin imdadına 
koşman, koluna girip güçsüze yardım etmen, 
konuşmakta güçlük çekenin meramını ifade etmen, 
bütün bunlar senin için sadakadır.”3 buyurmuştur. O 
hiçbir engelliyi “kör, sağır, dilsiz” gibi vasıflarla 
nitelememiştir. 
 
Kıymetli Kardeşlerim! 
Yüce Rabbimiz engelli kardeşlerimizin hak ve 
hukukunun korunmasına özel bir önem vermiştir. 
Peygamber efendimiz gözleri görmeyen Abdullah İbn 
Ümmi Mektum’u farkında olmadan incittiği içine ayeti 
kerime nazil olmustur. Peygamber efendimiz  Ümmü 
Mektum’a önemli görevler vermiş, kendisini 
Medine’deki Müslümanlara Kur’ân öğretmekle 
görevlendirmiş, Bilal-i Habeşi ile birlikte Mescid-i 
Nebevi’nin müezzinliğine tayin etmiş, savaşlara 
giderken onu tam 13 kez yerine vekil bırakmıştır. Buna 
benzer uygulamalarından anlıyoruz ki Resulullah 
Efendimiz sahabeler içinde engelli olanlara çok değer 
vermiş, onları topluma kazandırmak için büyük çaba 
sarf etmiş yeteneklerine göre de onları önemli 
mevkilerde istihdam etmiştir.  
 
Kıymetli Kardeşlerim! 
Unutmayalım ki asıl engellilik aklını, gönlünü, elini, 
dilini iyilik için kullanmamaktır. Bilgi, şefkat, 
merhamet, hikmetten nasip almamaktır. Bir insan için 
en büyük engel, hakikati idrakten, Allah’a imandan 
mahrum olmaktır. Unutmayalım ki engelli 
kardeşlerimiz bazı nimetlerden mahrum olarak imtihan 
olurken bizlerde onlara karşı tutum ve davranışlarımız 
ile imtihan olmaktayız. Karşılaştığımız bu durumu hem 
onlar hem de kendi ahiretimiz için bir fırsat ve kazanca 
çevirelim. Onlara daha özenli davranalım. Onları 
incitmeyelim. Engelleri aşmalarına yardımcı olalım. 
Sahip olduğumuz nimet ve karşılaştığımız sıkıntıların 
sadece imtihan olmak için bize verildiğini aklımızdan 
çıkarmayalım. Asıl gayenin Allah’a iman ve ahlaklı bir 
Müslüman olmak olduğunu unutmayalım. Hutbeme 
okuduğum hadisi şerifin meali ile son veriyorum. 
Peygamber efendimiz (sav): “Allah sizin şekillerinize 
ve mallarınıza bakmaz. Sizin kalplerinize, 
yaptıklarınıza bakar.”4 buyurmuştur.  
 
Not: Hollanda Diyanet Vakfı ve Hollanda’da faaliyet 
gösteren Hollanda Beyaz Ay derneği işbirliği ile dünya 
engelliler günü münasebetiyle 1 Aralık 2019 Pazar 
günü öğle namazını mütakiben Soest HDV Fatih 
Camiinde bir konferans düzenlenecektir. Söz konusu 
etkinliğe vatandaşlarımızın katılması bizleri mutlu 
edecektir. 
 
Hollanda Diyanet Vakfı 

3 Ahmed b. Hanbel, V. 168-169 
4 Müslim, Birr,28-34 (2563-2564) 


