
  

  Cuma Hutbesi  
 

Tarih: 06-08-2021 

۪حيمِ  ِن الٰرَّ ْحمه ِ الٰرَّ  ِبْســــــــــــــــــــــِم اّلٰله
اٰلَّ۪ذينَّ  اِر وَّ اْْلَّْنصَّ اِج۪رينَّ وَّ لُونَّ ِمنَّ اْلُمهَّ اِبُقونَّ اْْلَّٰوَّ الٰسَّ وَّ

 ُ ِضيَّ اّلٰله ان ٍۙ رَّ ٰدَّ  اٰتَّبَُّعوُهْم ِبِاْحسَّ اَّعَّ ْنُه وَّ ُضوا عَّ رَّ ْنُهْم وَّ عَّ
ا ٰنَّات  تَّْج۪ري تَّْحتَّهَّ ًۜ   لَُّهْم جَّ َٓا اَّبَّدا  الِ۪دينَّ ۪فيهَّ اُر خَّ اْْلَّْنهَّ

۪ظيُم   ْوُز اْلعَّ لِكَّ اْلفَّ  ذه
ٰلَّمَّ  سَّ لَّْيِه وَّ ُ عَّ ٰلَّى اّلٰلَّ ِ صَّ ُسوُل اّلٰلَّ :قَّالَّ رَّ  

انِِه وَّ  ِلمَّ اْلُمْسِلُمونَّ ِمْن لِسَّ ْن سَّ يَِّدِه ،  اْلُمْسِلُم مَّ
ْنهُ  ُ عَّ ا نَّهَّى اّللَّٰ رَّ مَّ جَّ ْن هَّ اِجُر مَّ اْلُمهَّ  وَّ

 
 
KUTLU BİR YOLCULUK: HİCRET 

 

Muhterem Kardeşlerim! 

Allahü Teala’nın izni ve  lütfuyla önümüzdeki pazartesi 

günü hicretin yıldönümü olan  1 Muharrem  1443’e  

girmiş olacağız. Bu hicri yeni yılın milletimize ve İslâm 

âlemine hayırlar getirmesini Yüce Rabbimizden niyaz 

ediyorum. Peygamber Efendimizin risaletini kabul 

etmeyen müşrikler, Mekke’de O’na ve müminlere her 

türlü zulmü, baskı ve işkenceyi reva görünce Yüce Allah 

müminlere dinlerini özgürce yaşayabilecekleri, 

ibadetlerini kolayca yerine getirebilecekleri huzurlu bir 

şehre, Medine’ye göç etme izni verdi. Önce müminlerden 

bir kısmı yola çıkmış, ardından da Peygamberimiz, sadık 

dostu Hz. Ebû Bekir ile birlikte Medine’ye hicret etmişti. 
İslâm tarihinin bu şerefli yolculuğu, keyfi bir göçü değil, 

hakkın ve hakikatin yeryüzüne hâkim olması için imkân 

arayışını simgeler. Hicret; Allah’a imanın, sadakat ve 

teslimiyetin, sabır ve sebatın göstergesidir. Hicret; 

Allah’ın rızası, insanlığın huzur ve barışı için sahip 

olduğu her şeyden vazgeçen fedakâr bir muhacirin, 

kendisine kucak açan cömert bir ensara kavuşmasıdır. 

Okuduğum ayeti kerimede Mekke’den Medine’ye göç 

eden muhacirler, onlara maddi ve manevi yardımda 

bulunan Ensar ve onların yolundan gidenler şöyle 

müjdelenmişlerdir: ‘’Muhâcirlerin ve ensarın ilkleri ile 

onlara güzelce uyanlardan Allah hoşnut olmuştur, 

onlar da O’ndan razıdırlar. Onlara, sonsuza dek hep 

içinde kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler 

hazırlamıştır. Büyük bahtiyarlık işte budur. ‘’1 

 
1 Tevbe, 9/ 100.  
2 Ankebût, 29/26. 
3 Hûd 11/80-81; el-Hicr 15/65.  

 

Kardeşlerim! 

 Hz. Peygamber’den önceki dönemlerde de peygamberler 

ve onlara inanan insanlar kâfirlerce hicret etmeye 

zorlanmışlar ve  inançları uğrunda yurtlarını bırakıp başka 

yerlere gitmek zorunda kalmışlardır. Hz. İbrâhim, 

kavminin kendisini ateşte yakma teşebbüsünün ardından, 

“Doğrusu ben rabbimin emrettiği yere hicret 

ediyorum” demiş  ve önce Filistin’e, ardından Mısır’a 

göç edip daha sonra da Ken‘ân diyarına yerleşmişti.2 Hz. 

İbrâhim’le beraber Filistin’e kadar bu hicrete katılan Hz. 

Lût, peygamberlik görevini yaparken kâfirlerin azgınlık 

ve ahlâksızlıkları karşısında Cenâb-ı Hak’tan aldığı 

emirle bir gece vakti inananlarla birlikte yurdundan 

çıkmış, arkasına dönüp bakmadan gitmesi istenilen yere 

gitmişti.3 Hz. Şuayb’a kavminin ileri gelen kibirlileri, 

“Ey Şuayb! Kesinlikle seni ve seninle beraber iman 

edenleri memleketimizden çıkaracağız; yahut 

dinimize döneceksiniz” demişler, onu ve müminleri 

hicrete zorlamışlardı.4 Hz. Mûsâ, Allah’ın emriyle 

geceleyin Mısır’dan yola çıkardığı İsrâiloğulları’nı göç 

ettirmeyi başarmış, peşlerine düşen Firavun ve ordusu ise 

denizde boğulmuştu.5 O yüzdendir ki Hicret,  sadece Asr-

ı Saadet’te yaşanmış ve bitmiş bir hadise değildir. Tarih 
boyunca olduğu gibi bugün de nice Müslüman, 
yurdundan ve yuvasından gözyaşları ile ayrılarak yollara 
düşmekte; kendisine ensarlık yapacak iyilik timsali  
insanlara sığınmaktadır.  
Kıymetli Kardeşlerim! 

Hicretin bir manası daha var ki o da, her türlü fenalığı 
arkasında bırakarak, kötülükten uzaklaşarak iyiliğe ve 
hayra doğru yürümektir. Nitekim Sevgili Peygamberimiz 
(s.a.s.) hicretin bu manevi yönüne şöyle işaret 
etmişlerdir: “Müslüman, elinden ve dilinden diğer 
Müslümanların zarar görmediği kişidir. Muhacir ise, 
Allah’ın yasaklarını terk eden kimsedir.” 6  
Hicrette asıl olan samimiyettir, hayatı Müslümanca 
yaşama gayretidir. Hicretin mayası, Allah’a bağlılık ve 
Resûlullah’a olan muhabbettir. Mümin, arkasında 
bıraktığı acı günlere rağmen iman ve umutla hayata 
tutunduğu zaman muhacir adını alır. Muhacir de harama 
sırtını dönüp ısrarla helâlin izini sürdüğü zaman hicretin 
manasını keşfetmiş olur. 
Yeni bir hicrî yıla girerken bize yakışan, geçmişin 
muhasebesini yaparak geleceği tanzim etmektir. 
İsyandan itaate, günahtan tövbeye, gösterişten tevazua, 
ayrılıktan vahdete, düşmanlıktan kardeşliğe, cehaletten 
ilme, kötülükten iyiliğe hicret etmektir. O halde geliniz 
hep beraber hayat yolculuğumuzu kâmil bir iman, salih 
bir amel ve güzel bir ahlakla birleştirmeye çalışalım.  
Hollanda Diyanet Vakfı 

4 A‘râf 7/88. 
5 Yûnus 10/90; Tâhâ 20/77-78; eş-Şuarâ 26/52-67. 
6 Buhârî, Îmân, 4. 


