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۪حيمِ  ِن الٰرَّ ْحمه ِ الٰرَّ  ِبْســــــــــــــــــــــِم اّلٰله
ارَّ  اِٰنَّ الٰدَّ لَِّعٌبٌۜ وَّ َٓا اِّٰلَّ لَّْهٌو وَّ ْنيَّ وُة الٰدُ يه ِذِه اْلحَّ ا هه مَّ وَّ

اُن   يَّوَّ ةَّ لَِّهيَّ اْلحَّ ِخرَّ ﴾  ٦٤لَّْو كَّانُوا يَّْعلَُّمونَّ ﴿ اّْله  

ٰلَّمَّ  سَّ لَّْيِه وَّ ُ عَّ ٰلَّى اّلٰلَّ ِ صَّ ُسوُل اّلٰلَّ  قَّالَّ رَّ
بيل"  "..ُكْن في الدنيا كأنَّٰك غريٌب أو عاِبُر سَّ

YENİ YILA GİRERKEN  
Muhterem Müslümanlar!  
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle 
buyuruyor: “Bu dünya hayatı, hakikatte sadece bir 
oyun ve eğlenceden ibarettir; âhiret yurduna 
gelince işte asıl hayat odur. Keşke bunu 
bilselerdi!”.1 Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili 
Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Dünyada 
kimsesiz bir garip yahut gelip geçen bir yolcu gibi 
ol!”2 
 
Aziz Müminler!  
İmtihan için yaratıldığımız bu dünyada Kuran’ın 
ifadesiyle ‘ne bir an önce ne de bir an sonra’ya 
ertelenmeyen ve sadece Allah Teâlâ’nın bildiği bir 
anda, emanetimizi teslim edip bu dünyadan 
göçeceğimizi bilerek yaşamaya devam ediyoruz. Bu 
aşamada diğer varlıklardan farklı olarak biz akıl 
sahibi insanlar için zamanın değerini, hayatın 
anlamını, gençliğin önemini, bir lokma nimetin ve bir 
nefes sıhhatin şükrünü idrak etme 
sorumluluğumuzun olduğunu da biliyoruz. O zaman 
bu güne kadar geçirdiğimiz ömrümüzde, bu 
sorumluluğumuzu yerine getirebilmişsek ne mutlu 
bize! Eğer günlerimizi heba etmiş, malımızı israfla 
yemiş, aklımızı ya da bedenimizi zehirlemiş, 
sevdiklerimizi incitmiş, ibadetlerimizi aksatmışsak, 
kendimize yazık etmiş oluruz.  Bu konuda Allah 
Rasülünün (s.av.) şu uyarısına kulak vermemizde 
fayda olacaktır: ''Akıllı kimse, bu dünyada kendisini 
sorgulayan (hesaba çeken) ve ölümden sonrası için 
çalışandır.”3 
 
 
 

 
1 Ankebût, 29/64 
2 Buhârî, Rikâk, 3. 
 

Değerli kardeşlerim! 
Bir miladi yılın daha sonuna geldiğimiz bugün, 
ömrümüzden bir koca yıl daha eksildi ve ölüme bir 
adım daha yaklaştık. Bundan dolayıdır ki, bu 
günlerde her bir Müslümanın en asli görevlerinden 
olan geçmiş muhasebesini “Hesaba çekilmeden 
önce nefsinizi hesaba çekin” düsturundan 
hareketle yerine getirmemiz gerekmektedir. Bu 
muhasebeyi yaparken, eksiklerimizi ve yanlışlarımızı 
iyi tespit edip aynı hatalara tekrar düşmemek için 
gayret etmeliyiz. Her yeni yılın, her gün üzerimize 
doğan günün, özellikle salgın hastalıkla mücadele 
ettiğimiz bu zamanlarda alıp verdiğimiz her nefesin 
bir emanet olduğunu ve bunlardan mutlaka bir gün 
hesaba çekileceğimizi unutmamalıyız. Dünya 
hayatının ahirete uzanan bir yol; insanın sorumluluk 
yüklenen bir yolcu; ömrün ve zamanın ise  kıymetli 
bir yolculuk olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. 
Dünyalık olan ne varsa, hepsine bir yolcu kadar 
değer verip, asıl hedefimizin cennet olduğunu 
unutmadan yaşamalıyız. Ömrümüzün ve elimizdeki 
nimetlerin kıymetini bilmeli, her günümüzü 
Rabbimizin rızasına uygun, faydalı işlerle ve iyilik  
yaparak geçirmeliyiz. 
 
Değerli kardeşlerim! 
Bir yılın bitip yeni bir yılın başlamasının, müslüman 
açısından anlamı; geçmişten ders çıkararak, geleceği 
en güzel şekilde inşa etmeye çalışmaktır. Mümin 
olarak yılbaşına böyle bakmalıyız. Dinimizin emir ve 
yasaklarına ters düşmeden, gelenek ve 
göreneklerimizde yeri olmayan şeylere itibar 
etmeden, kendi dini değerlerimize göre hareket 
etmeli, hiçbir aşırılığa sapmadan; yeni bir ömür 
dilimi bahşettiği için Rabbimize şükrederek, sade, 
mütevazi bir kulluk bilinciyle yeni yıla girmeliyiz. 
Hutbemizi, bu noktalara veciz bir şekilde temas 
eden bir Hadis-i Şerif'le bitirelim: ''İhtiyarlıktan 
önce gençliğin, hastalıktan önce sağlığın, 
fakirlikten önce zenginliğin, ölümden önce hayatın 
ve meşguliyetten önce boş vaktin kıymetini 
biliniz.''4 
Bu vesile ile yeni miladi yılın bütün insanlığa huzur, 
barış, bereket ve adalet getirmesini temenni eder, 
bugün yaşadığımız salgın musibetini bütün insanlık 
üzerinden kaldırmasını Rabbimizden niyaz ederim. 
Hollanda Diyanet Vakfı 

3 Tirmizî, Kıyamet,26.  
4 Buharî, Rikâk,3; Tirmizi, Zühd, 25. 


