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KUR’AN’A SAYGI VE SADAKAT
Muhterem Kardeşlerim!
Yüce Allah tarih boyunca bütün insan topluluklar ına
peygamberler
göndererek
yaratılış
gayelerini
öğretmiştir.
Ancak insanoğlu dünyanın geçici
heveslerine kanıp yaratılış gayesini unutmuştur.
Hâlbuki insanoğlu ve müşahede ettiğimiz varlıkla r
esaslı bir amaç için yaratılmıştır. Kâinatın yaratılma
sebebi insana hizmet etmek, insanın yaratılma sebebi
ise Allah’a kul olmaktır. İnsanoğlunun yaratılış gayesi
olan kulluk görevini yerine getirmesi Allah’a iman ve
ibadet etmesi, ahlaklı bir insan olmak için çalışması ile
mümkündür.

mümkündür. En büyük mahrumiyet Kur’an ve
imandan mahrum olmaktır. İnsanoğlunun yaşadığı
bütün mahrumiyetlerin telafisi mümkündür. Ancak
Kur’an’dan mahrum olmanın telafisi mümkün değildir.
Sevgili Peygamberimiz okuduğum hadisi şerifte bu
hakikati şöyle ifade buyurmuştur:
“Kalbinde
Kur’an’dan bir miktar bulunmayan kimse harap
olmuş ev gibidir.”2
Değerli Müminler!
Kur’an-ı Kerim, Efendimizin ümmetine bıraktığı en
büyük mirasıdır, yaşayan mucizesidir. “Şüphes iz
Kur’an’ı biz indirdik! Onun koruyucusu da elbette
biziz.”3 âyetinde bildirildiği gibi o Allah’ın muhafa zas ı
altındadır. Kur’an, bize var oluşumuzun anlamını,
hayatımızın gayesini gösterir. Nereden geldiğimizi,
nereye gideceğimizi anlatır. Nasıl iyi bir kul, nasıl iyi
bir evlat, nasıl iyi bir komşu, hâsılı nasıl iyi bir insan
olacağımızı öğretir. Merhameti, adaleti, iyiliği öğütler.
Kur’an’ı okumak ibadet, dinlemek ibadet, anlamak
ibadettir. Onu yaşamak ise yaratılışımızın gayesidir.
Kur’an, kendisine tutunan için koruyucu ve
kurtarıcıdır. Kur’an’ın rehberliğinde, Efendimizin
örnekliğinde hayatlarını tanzim edenler, asla yollarını
şaşırmayacaklardır;
istikametlerini
kaybetmeyeceklerdir.
Muhterem Müslümanlar!
Geliniz Kur’an-ı Kerim’in kalplere huzur veren
tilâvetini bir nimet olarak görelim. Ruhumuzu
Kur’an’ın ışığı ile aydınlatalım. Ayetlerini tefekkür
ederek nice dersler çıkaralım, hikmet kapılarını
aralayalım. İlahi hakikatleri bize duyurmasına fırsat
tanıyalım. Manevi sıkıntılarımıza onunla şifa bulalım.
Ahlakımızı onunla güzelleştirelim. Yolumuzu ve
yönümüzü Yüce Mevla’mızın vahyi ile bulalım. Onu
hayatımızın rehberi yapalım. İşte o zaman Kur’an’a
gerçek saygıyı ve sadakati göstermiş oluruz. Hutbemi
Peygamberimizin şu hadisiyle bitirmek istiyor um:
“Sözün en güzeli Allah’ın kelâmı, en güzel yol da
Muhammed’in yoludur.”4

Değerli Müminler!
Tarih boyunca insanlığın önünü aydınlatan vahiy Yüce
Allah’ın bizlere olan lütuf ve rahmetinin bir eseri
olarak Kur’an-ı Kerim gönderilmiştir. Bu kitap
kıyamete kadar batmayacak bir güneş, insanlığı öğüt ve
nasihatleri ile dirilten bir hazinedir. Kalpleri kemiren
ve karartan manevi hastalıklara şifadır. İnsanlar ı
Allah’a götüren yolu gösteren bir rehberdir. Müminler i
dirilten bir rahmettir. İnananların yolunu aydınlatan bir
nurdur.
Okuduğum
ayeti
kerimede
şöyle
buyrulmaktadır: “Hiç şüphe yok ki bu Kur'an
dosdoğru yola ulaştırır, iman edip güzel işler yapan
müminle re mükâfatlarının çok büyük olacağını Hollanda Diyanet Vakfı
ُ
müjdeler.”1 Kalbi imar eden, insanı insan olma sırrına
erdiren Allah’a imandır. Doğru bir iman da Kur’an ile
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