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ِ  الرحمن الرحيم  ّٰ  بسم 
ٰلوةَ َوأُْمْر بِاْلَمْعُروِف َواْنهَ َعِن اْلُمْنَكِر َواْصبِْر َعٰلى  يَا بُنَيَّ اَقِِم  الصَّ

ا اََصابََكۜ اِنَّ ٰذِلَك ِمْن َعْزِم اْالُُموِرۚ ﴿ ﴾ ١٧َمٓ  
ِ قَاَل َرُسوُل  ُ (َصلَّى  ّٰ  َعلَْيِه َو َسلَّْم) : ّٰ

 ِ َّ ِ  َوإِنَّا إِلَْيِه َراِجعُوَن، اللَُّهمَّ!  “إِذَا أََصابَْت أََحدَُكْم ُمِصيبَةٌ فَْليَقُْل: إِنَّا 
  ِعْندََك أَْحتَِسُب ُمِصيَبتِى فَآِجْرنِى فِيَها َوأَْبِدْل ِلى َخْيًرا ِمْنها.”

 
MUSİBETLER KARŞISINDA MÜ’MİN  

Muhterem Müslümanlar!  

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz 
Lokman (a.s)’ın oğluna yaptığı tavsiyeleri şöyle 
aktarmaktadır: “"Yavrum! Namazı dosdoğru kıl. 
İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen 
musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü böyle 
yapmak en önemli ahlaklı davranışlardandır."1  

Okuduğum hadis-i şerifte Resûl-i Ekrem (s.a.s), 
şöyle buyurmaktadır: “Birinizin başına bir 
musibet/acı bir şey geldiği zaman, "Biz Allah"a 
aidiz ve biz O"na döneceğiz. Allah"ım! Başıma 
gelen musibetin/acının mükafatını senden 
bekliyorum, bundan dolayı bana ecir ihsan et, 
benim için onu daha hayırlısıyla değiştir." desin.”2  

Aziz Müminler! 

Elbette hiçbirimiz zorluklarla karşılaşmayı arzu 
etmeyiz. Ancak müminler olarak biliriz ki, hayatın 
güzel anları kadar, sıkıntılı zamanları da dünya 
imtihanımızın birer parçasıdır. Cenab-ı Hak, insanı 
bazen elindekileri alarak bazen de fazlasıyla nimet 
vererek imtihan eder. Mümin bu imtihanlardan 
başarıyla geçer. Sevgili Peygamberimiz, zorluklar 
karşısında iman edenlerin metanetini ne güzel tarif 
etmiştir: “Mü'min kişinin benzeri, bir sap 
üzerinde biten taze ekin gibidir. Rüzgâr ona 
hangi taraftan gelirse onu eğer de yaprağı diğer 
tarafa döner meyleder (fakat o yıkılmaz). 
Rüzgâr sakinleştiğinde yine doğrulur. İşte 
mü'min kişi de böyledir. O da belâ sebebiyle 
eğilir (fakat yıkılmaz). Allah’a iman etmekten 
mahrum olan kişinin benzeri ise sert ve dümdüz 
duran çam ağacı veya dağ sevisi gibidir. Nihayet 
Allah onu dilediği zaman (esen sert bir rüzgar 
ile) kırar devirir"  Yine Peygamber efendimiz 
zorluk ve sıkıntılar karşısında sabır ve metanetle 
hareket etmeyi tavsiye etmiştir. Nitekim biat  

 
1 Lokmân, 31/17 
2 Ebû Dâvûd, Cenâiz, 17-18 

 

 

esnasında kadınlardan “Bir musibet karşısında 
yüzlerini dövüp tırmalamamaları, feryat figan 
etmemeleri, yakalarını, bağırlarını yırtmamaları ve 
saçlarını başlarını yolup dağıtmamaları”  
hususlarında söz almıştır. 

Kardeşlerim! 

Mümin, imtihan dünyasında farklı sıkıntılarla 
karşılaşacağını bilerek yaşar. Sınırlı ve aciz bir 
varlık olduğunun, kul olarak Rabbine muhtaç 
olduğunun farkındadır. Sıkıntılar karşısında 
elinden geldiği ve gücü yettiği kadar mücadele 
eder. Aklını, bilgisini, tecrübesini kullanarak 
tedbirini alır. Sonrasında ise imanı gereği, 
teslimiyet ve tevekkül ile hareket eder. Uğradığı 
musibetten sabrederek ve güçlenerek çıkar. Nimete 
şükür, zorluklara sabır göstererek zorlukların 
üstesinden gelmeye çalışır. Musibetler karşısında 
tek sığınacak ve yardım istenecek varlığın  
alemlerin Rabbi olan Allah olduğunu bilir. Yüce 
Allah’ın herbirimize şah damarımızdan yakın, her 
halimizden haberdar olduğunu idrak ederek yaşar. 
Yüce Rabbimizin şu çağrısına kulak vererek 
hareket eder: “Ey iman edenler! (Karşılaştığınız 
zorluklara karşı) sabrederek ve namaz kılarak 
Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah 
sabredenlerle beraberdir.”3  

 

Kıymetli Kardeşlerim! 

Yüce dinimiz İslam’a göre insanoğlunun bu kısacık 
hayatında karşılaştığı zorluk ve sıkıntılar ona bu 
hayatı zından etmek için değildir. Dünya hayatı 
ebedi olan ahiret hayatı için bir hazırlık yeridir. Bu 
dünyada işlediğimiz fiiller tıpkı bir tohum gibidir. 
İyilik yaparsak iyilikle karşılaşırız. Kötülük 
yaparsak kötülükle karşılaşırız. Bu sebeple 
başımıza gelen sıkıntıların hem bu dünyamız hem 
de ahiretimiz için fırsatlar  sunduğunu 
unutmamalıyız. İçinden geçtiğimiz bu zor günlerde 
bizlere umut aşılayan Peygamber Efendimizin bazı 
hadisleri şöyledir: “Vücuduna batan bir dikene 
varıncaya kadar, Müslümanın başına gelen her 
bir musibet sebebiyle hataları affolunur.”4 
“Müminin durumu ne hoştur! Her hâli kendisi 

3 Bakara, 2/153 
4 Müslim, Birr, 49 
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için hayırlıdır. Bu durum sadece mümine hastır. 
Bir nimetle karşılaştığında şükreder; bu onun 
için hayır olur. Bir musibetle karşılaştığında ise 
sabreder; bu da onun için hayır olur.”5 “Bir kul 
salih amel işlemeye devam ederken, hastalık 
veya yolculuk sebebiyle bunları yapamasa bile, 
sağlıklı ve mukim iken işlediği salih amel gibi 
kendisine sevap yazılmaya devam eder.” 6  

Değerli Müslümanlar!  

İnsanlık olarak korona virüs salgını sebebiyle çok 
zor günlerden geçiyoruz. Bu salgın karşısında en 
önemli görevlerimizden biri, yetkili mercilerin 
uyarılarına riayet etmektir. Hem hastalığa 
yakalanmamak hem de hastalığın yayılmasını 
önlemek için gayret göstermeliyiz. Özellikle 
yaşlılarımıza ve kronik hastalığı olan 
kardeşlerimize karşı duyarlı olmalıyız. Asla tedbiri 
elden bırakmamalıyız. Özensizliğimiz ve 
dikkatsizliğimiz yüzünden toplum sağlığını 
tehlikeye atmak, mümine yakışan bir tutum 
olamaz. Sorumluluğumuzu ihmal ederek 
kendimize ve başkalarına zarar vermek, büyük bir 
vebaldir; kul hakkı ihlalidir. Bu salgın hastalık 
sebebiyle hayatını kaybedenlere Yüce 
Rabbimizden rahmet, yakınlarına sabr-ı cemil, 
tedavi görmekte olanlara acil şifalar diliyorum. 
Ülkemizin, İslam âleminin ve bütün insanlığın bu 
illetten tez zamanda kurtulmasını Cenâb-ı Hak’tan 
niyaz ediyorum.  

 
 

 

 

 

 

 

 
5 Ebû Dâvûd, Cenâiz, 1 
 

6 Ebû Dâvûd, Cenâiz, 1 


