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BÜTÜN GÜZELLİKLERİN ÖZÜ: ALLAH’I ZİKİR

Aziz Müminler!
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz, müminleri
şöyle tarif etmektedir: “Doğru yolda olan kimseler,
yürekten iman eden ve kalpleri Allah'ı zikirle huzura
eren kimselerdir. İyi bilin ki kalpler gerçek manada
ancak Allah'ı zikirle huzur bulur.”1 Okuduğum hadisi
şerifte ise Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor:
“Rabbini zikreden ile zikretmeyenin durumu, diri ile
ölünün durumuna benzer.”2
Kıymetli Müslümanlar!
Zikir, Allah’ın birliğini, sonsuz kudretini ve yüceliğini
dile getirmek, O’nun nimetlerini tefekkür ve tezekkür
etmektir. Zikir, gündelik hayatın ruhlarımızı, kalplerimizi
yorgun düşüren çekişmelerinden, meşgalelerinden
uzaklaşıp Rabbimizin rızasını aramaktır. Bir duruş, bir
diriliştir zikir. Özümüzdeki, sözümüzdeki, gözümüzdeki,
hâsılı bütün benliğimizdeki hakkı-hakikati perdeleyen her
türlü örtüyü, kaldırmaktır, her türlü gafletten
kurtulmaktır. Zikir, bizi Rabbimizden uzaklaştıracak her
şeyi kalbimizden söküp atmaktır. Evrendeki varlıkların
deruni zikrine gönül, zihin, dil ve beden ile ortak olmaktır
zikir. Hamd ve övgü ile Allah’ı tesbih etmek ve O’na
gönülden ibadet etmektir. Ve zikir, “Eğer bizi
bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyana
uğrayanlardan oluruz”3 niyazıyla Rabbimizin engin
rahmetine sığınmaktır.
Aziz Kardeşlerim!
Allah’ı zikir, kalpleri sükûnete erdirir, ruhları diriltir,
akılları doğru olana ulaştırır. Kula idrak, feraset ve şuur
kazandırır. Onu gafletten, karamsarlıktan, umutsuzluktan
korur, hayatı anlamlı kılar. İnsan, zikir sayesinde
sahipsizlik ve yalnızlık duygusundan kurtulur, kendisini
her daim muhafaza eden bir sahibinin olduğu bilincine
ulaşır. Bizi en güzel şekilde yaratan, başta akıl olmak
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üzere türlü nimetlerle donatan Rabbimizi zikretmemek,
O’nu unutmak, O’nun razı olmayacağı bir hayat yaşamak
ne vahim bir gaflettir! En büyük kayıptır. Telafisi
mümkün olmayan bir iflastır. Yüce Kitabimiz Allah’a
iman edip O’nu zikredenlerin ne büyük bir nimete sahip
olduklarını, inkar edenlerin ise nasıl bir felaketin içinde
boğuştuklarını şöyle haber vermektedir: “Manen ve
ruhen ölü iken kendisini imanla dirilttiğimiz ve
insanlar arasında doğru yolu bulmuş biri olarak
yürümesi için (Kur’an’ı) kendisine rehber ettiğimiz
kimse ile zifiri karanlıklarda kalan ve çıkma imkanı
olmayan kimsenin durumu bir olur mu hiç! Ama gel
gör ki o kafirlere işledikleri günahlar pek cazip
gözüküyor.” 4
Kardeşlerim!
Zikir, dil, kalp ve bedenle olur. Dil ile zikir, Allah’ı
anmak, O’na yalvarıp yakarmak, hak ve hakikati
söylemektir. Kalp ile zikir, Allah’ın varlığı ile ilgili her
türlü şüpheden uzaklaşıp kalpleri O’nun muhabbetinden
başka her şeyden temizlemektir. Beden ile zikir ise tüm
benliğimizle Allah’ın rızasını aramaktır, varlığımızı ve
imkânlarımızı O’nun yolunda seferber etmektir, O’nun
emirleri doğrultusunda bir hayat sürmektir. Öyleyse
geliniz dilimizle, kalbimizle ve bedenimizle her daim
Rabbimizin rızasını arayalım. Allah’ın lütfettiği
ömrümüzü zikrin aydınlığında hayırlı ve faydalı işlerle
değerlendirelim. Her daim Rabbimize hamd ederek,
şükrederek O’nun rızasına ermek için gayret edelim.
Rabbimizin bize bahşettiği her bir organımızın,
sağlığımızın, her bir imkânımızın, her bir anımızın
şükrünü eda etmek için gayret gösterelim. Peygamber
Efendimizin (sav) şu duası dilimizden ve kalbimizden
eksik etmeyelim: “Rabbim! Beni sana çokça şükreden,
seni çokça zikreden, senin azabından korkan, sana
hakkıyla itaat eden, sadece senin için eğilen, daima
sana yalvarıp yönelen bir kişi eyle!5
Değerli Kardeşlerim!
Hutbeme son vermeden önce önemli bir hususu sizlerle
paylaşmak istiyorum. Düğünlerin çok yapıldığı bir
döneme girmiş bulunmaktayız. Düğünlerimizi yaparken
çevredeki komşularımızı rahatsız etmemeye özen
gösterelim. Özellikle düğün konvoyu oluşturarak trafiği
aksatmak, gereksiz kornaya basarak ses kirliliği meydana
getirmek asla doğru bir davranış değildir. Düğünlerimizi
elbette örf ve adetlerimize uygun yapalım. Bu sevinci
sevdiklerimizle paylaşalım. Ama bunu yaparken
sevincimizi kuralları ihlal ederek hüzne çevirmeyelim.
Müminin vakarına yakışır bir tavır sergileyerek insanlara
güzel örnek olalım. Evlenen çiftlere iki cihan saadeti
vermesini Rabbimizden niyaz ederiz.
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