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۪حيمِ  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ ّٰ  بِْســــــــــــــــــــــِم 
ِۜ  بِِذْكرِ  قُلُوبُُهمْ  َوتَْطَمئِنُّ  ٰاَمنُوا اَلَّ۪ذينَ  ِ  بِِذْكرِ  اََال  ّٰ اْلقُلُوُبۜ  تَْطَمئِنُّ  ّٰ   
ُ  َرِضيَ  وقّاٍص  أبِى بنِ  سعد عن ِ  َرُسولُ  قَالَ  :قال َعْنهُ  ّ ِمنْ   ّ  

ُ  قَضى بَِما ِرَضاهُ  آدَمَ  اْبنِ  َسعَادَةِ  آدَمَ  اْبنِ  َشقَاَوةِ  َوِمنْ  تَعالى، ّ  
ِ  اْستَِخاَرةَ  تَْرُكهُ  ُ  قضى بَِما َسَخُطهُ  آدَمَ  اْبنِ  َشَقاَوةِ  َوِمنْ  تَعالى، ّ ّ  
  تَعالى

 
HUZUR VE MUTLULUK  
Muhterem Müslümanlar! 
Yüce dinimiz İslam, dünya ve ahiret hayatını bir 
bütün olarak değerlendirmekte, ortaya koyduğu 
evrensel hükümlerle insanların iki cihan 
mutluluğunu hedeflemektedir. İki cihanda huzur ve 
mutlu olmak Allah’a iman ve ahlaklı bir insan olarak 
yaşamaktan geçer. Hayatın gayesini iyi bir insan 
olmak olarak belirlemek; niyet, düşünce ve 
davranışta hep iyi olanı takip etmek, huzur ve 
mutluluğa vesiledir. Peygamber Efendimiz 
mutluluğun reçetesi ile mutsuzluğun sebebini şu 
şekilde ifade etmektedir: İnsanoğlu, Allah’ın 
kendisi için takdir ettiğine rıza gösterirse mutlu 
olur. Şayet, Allah’tan hayırlı olanı ummayı terk 
eder ve Allah’ın kendisi için takdir ettiğine kızıp 
isyan ederse huzursuz ve mutsuz olur.1 
 
Kıymetli Müminler! 
İnsanoğlunun bu dünyada mutlu ve huzurlu bir hayat 
sürebilmesi ahirette ise ebedi mutluluğa kavuşması 
Allah’a iman etmek ve salih amel işlemekle 
mümkündür. Peygamber efendimiz bu hakikati 

Mekke’nin fetih günü insanlara şöyle ifade etmiştir: 
Ey insanlar! Allah sizden cahiliye gururunu ve 
atalarla övünme adetini gidermiştir. İnsanlar iki 
gruptur: İyi ve takva sahibi olanlar. Bunlar Allah 
katında değerlidir. Diğer gurup ise günahkâr, 
bedbaht olan Allah katında değersiz olanlardır. 
Bütün insanlar Adem’in çocuklarıdır ve Allah 
Adem’i topraktan yaratmıştır. Allah şöyle 
buyurmuştur: Ey insanlar! Şüphe yok ki biz sizi 
bir erkek ve bir kadından yarattık ve birbirinizi 
tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. 
Allah katında en değerli olanınız, O’na karşı 
gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah 
hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır.2 
 
Değerli Kardeşlerim! 
İnsanın mutlu olabilmesi en başta nefsinin istek ve 
arzularını kontrol altına almasına bağlıdır. Ardından 

 
1 Tirmizi, Kader, 15. 
2 Hucurat, 49/13,   Tirmizi, Tefsiru’l- Kur’an, 49. 
3 Tin, 95/5. 

da bilgi ve kültür düzeyini yükseltmesi ve kendisi ve 
toplumun yararına işler yapması ile ilgilidir. Kişi 
ancak bu şekilde olgunluk derecesine ulaşır ve mutlu 
olur. Nefsinin istek ve arzularını kontrol altına 
almaz, nefsinin tutsağı haline gelirse, böyle bir insan, 
Kur’an’ın ifadesiyle aşağıların aşağısına düşer3 ve 
sürekli kötülüğe davetiye çıkarır. Artık böyle bir 
insan, Allah’ı unutmuştur. Allah’ı unuttuğu için 
kendi benliğini de unutmuştur.4 Sadece nefsani 
arzuları, hırsları, dünyevi zevk ve tutkuları için 
yaşayanlar mutluluğu elde edemezler. Zira insanın 
arzu ettiği her şeye sahip olma hırsı tahmin edilenin 
aksine mutluluk değil mutsuzluk getirir.  
O halde hem bu dünyadaki hem de ahiretteki 
mutluluğu, ancak imanla ve bu imana uygun 
amellerle kazanabiliriz. Şüphesiz imanın yeri kalptir. 
Hutbenin başında okuduğum ayette ifade edildiği 
gibi: Kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur 
bulur.5   Öyleyse her daim mutluluğu elde etmek 
istiyorsak takvayı elden bırakmayalım. Her şeyin en 
hayırlısını Allah’tan dileyelim. Nefsin istek ve 
arzularını Allah’ın emir ve yasaklarına uyarak 
kontrol altında tutmaya çalışalım. Müminler olarak 
en büyük gayemiz Allah’ın rızasını kazanmak 
olmalıdır. 
Muhterem Müminler! 
Hollanda Diyanet Vakfı 40 yıla yakın tecrübesiyle 
milletimizin emanet ettiği kurbanları dünyanın dört 
bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır. 
Kurban sadece bir bayram değil aynı zamanda bir 
iyilik hareketidir. Bu sene insanlık ailesi olarak 
karşılaştığımız malum virüs salgını sebebiyle birçok 
insan işini ve aşını kaybettiğinden kurbanlarımızı 
paylaşmak büyük önem arz etmektedir. Zor 
zamanlarda sabretmek, imkanlarımızı paylaşmak ve 
yardımlaşmak hem karşılaştığımız zorluklardan 
kurtuluş sebebi hem de Rabbimizin rızasını 
kazanmak, ahiretimiz için kalıcı yatırımlar yapmak 
için eşsiz bir fırsattır. Vakfımızın bu yıl da vekaletle 
kurban bedeli 125 Avrodur. Kurbanlarımızı 
bağışlayarak huzur ve mutluluğun bütün mazlum 
gönüllere ulaşmasına vesile olalım. Her 
zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz huzur 
ve mutluluğu insanlara taşıyalım. Bu dönemde 
başkalarının sağlığının bizim sağlığımız için önemli 
olduğunu yaşayarak öğrendik. İnanıyoruz ki bizim 
huzur ve mutluluğumuz da başkalarının huzur ve 
mutluluğu ile yakından ilgilidir. Geliniz hep beraber 
iyiliğin egemen olması için çalışalım. Unutmayalım 

4 Haşr, 59/19. 
5 Ra’d, 13/28. 
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ki yapacağımız iyilik her şeyi değiştirecektir. 
Geleceğe dair ümitlerimizi yeşertecek bizleri yeis ve 
ümitsizlik girdabından kurtaracaktır.     
 
Hollanda Diyanet Vakfı  


