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۪حيمِ  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ  ِبْســــــــــــــــــــــِم ّٰللاه

َظَهَر اْلفََسادُ فِي اْلبَر ِ َواْلَبْحِر بَِما َكَسَبْت اَْيِدي النَّاِس  

 ِليُٖذيقَُهْم َبْعَض الَّٖذي َعِملُوا لَعَلَُّهْم يَْرِجعُونَ 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ قَاَل َرُسوُل  ِ َصلَّى ّٰللاَّ ّٰللاَّ  

ِلمْ  ِمنْ  َما ًسا َيغ ِرسُْ ُمس  َرعُْ أَوْ  َغر  ًعا يَز  فََيأ ُكلُْ َزر   

ِبهِْ لَهُْ َكانَْ إَِّلْ بَ۪هيَمة ْ أَوْ  إِن َسانْ  أَوْ  َطي رْ  ِمن هُْ  

 َصدَقَة ْ
 

İNSANLIK AİLESİNİN EVİ: DÜNYAMIZ  

 

Aziz Müminler! 

Yüceْ rabbimizْ okuduğumْ ayetiْ kerimedeْ şöyleْ

buyurmaktadır:ْ “İnsanların işlediği kötülükler 

yüzünden karada ve denizde (şehirde ve kırsalda) 

düzen bozuldu. İşte Allah, insanların (yanlış 

yoldan) dönmeleri için işledikleri günahların bazı 

kötü sonuçlarını bu dünyada kendilerine 

göstermektedir.”1 Okuduğumْ hadisiْ şerifteْ iseْ

Peygamberْ Efendimizْ şöyleْ buyurmaktadır. 

“Müslümanların diktikleri ağaçtan, ektikleri 

ekinden, insan, hayvan ve kuş yediğinde bundan 

dolayı o kişiye sadaka sevabı verilir.”2 

 

Muhterem Kardeşlerim! 

Yüceْ dinimizْ İslam’ınْ gönderilişْ gayesiْ insanlarınْ

dünyaْ veْ ahiretْ mutluluğunuْ sağlamaktır.ْ Bu 

sebepleْinsanınْAllah,ْyaşadığıْtoplumْveْçevresiْileْ

ilişkileriniْ sağlıklıْ birْ şekildeْ düzenlemek için 

hikmet ve prensipler getirmiştir.ْ Çevre ile 

ilişkilerimiziْ düzenlemekْ maksadıylaْ getirdiğiْ

hikmetْ doluْ öğütْ veْ nasihatlerْ Kur’an-ıْ Kerimْ veْ

Peygamberimizin hadislerinde önemli bir yer 

tutmaktadır. Yüce rabbimiz insana bütün 

ilişkilerindeْ iyilik ilkesine göre hareket etmesini 

emretmektedir. Yaşadığımız dünyaْveْaynıْgezegeniْ

paylaştığımızْvarlıklarْYüce Rabbimizin bizlere bir 

rahmet ve emanetidir. Herْ varlıkْ kainattaْ devamْ

edenْdengeninْbirْparçasıdır. Bütünْvarlığaْiyilikleْ

muamele etmek hem vicdani hem de dini bir görev 

ve sorumluluktur. 

 

Muhterem Müminler! 

Peygamber Efendimizْ insanlarınْ birbirlerineْ karşıْ

hakْveْhukukunuْkorumalarındaْçokْtitizْdavrandığıْ

gibiْyaşadıklarıْçevredekiْcanlılaraْkarşıْdaْdikkatliْ

olmalarını da tavsiye etmiştir.ْ Çevreyeْ karşıْ

 
1 Rum 30/41. 
2 Buhari, Müzaraa 1 
3 Vâkıdî,ْMegazi,ْII,ْ225 

duyarlılıkْ konusundaْ bizlereْ enْ güzelْ örnekْ veْ

tavsiyelerdeْ bulunmuştur.ْ Ordusuْ ileْ Mekke’yeْ

giderkenْyolْüzerindeْyeniْdoğumْyapmış birْköpeğiْ

görünce ona zarar verilmemesi için köpeğinْbaşınaْ

bir nöbetçi koymuştur.3 O her zaman çevre 

temizliğineْözenْgöstermiştir.ْ ْÇevreyiْkirletenlereْ

karşıْhikmetْdoluْikazْveْuyarlardaْbulunmuştur. Bir 

hadisiْ şeriflerinde şöyleْ buyurmaktadır: 

“Ümmetimin iyi ve kötü bütün amelleri bana 

gösterildi. İyi amelleri arasında, insanlara ve 

hayvanlara zarar vermesin diye yoldan kaldırılan 

bir çöpü gördüm. Kötü amelleri arasında ise, yere 

tükürüp onu gizlememek te vardı.”4 Efendimiz her 

zamanْ insanlaraْ çevreْ bilinciْ kazandırmayıْ gayeْ

edinmiştir. Hayber seferinden dönerken, Medine'yi 

göstererek ashabına şöyleْseslenmiştir: “Ya Rabbi! 

Hz. İbrahim'in Mekke'yi haram belde ilan ettiği 

gibi, ben de Medine'yi haram belde ilan ettim, 

O'nun iki kayalığı arası haram bölgesidir. 

Ağaçları kesilmez. Hayvanları avlanmaz. Otu 

yolunmaz ve ağaçlarının yaprağı koparılmaz.”5 

 

Muhterem Müslümanlar!  

Sonْ yıllardaْ sınırsızْ üretimْ veْ tüketimْ çılgınlığıْ

insanınْ fıtratınıْ bozduğuْ gibiْ tabiatınْ düzenْ veْ

dengesiniْ deْ bozmaktadır.ْ İnsanoğluْ tabiatıْ bozmaْ

pahasınaْürettikleriْolmadanْyaşayabilirْamaْtabiatınْ

bizeْ verdikleriْ olmadanْ aslaْ yaşayamaz.ْ Kainatınْ

dengeْveْdüzeniْbozulduğunda, bizlereْkomşuْolarakْ

yaşayanْ kuşlarْ veْ çiçeklerin nesliْ tükendiğinde çok 

geçmeden sıranınْ bizlereْ geleceğiniْ unutmayalım. 

Tatlıْsuْkaynakları, soluduğumuzْhavaْkirlendiğindeْ

hayatımızı neْ ileْ sürdürebiliriz.ْ Enْ sevdiğimizْ

çocuklarımızınْgeleceğiْ içinْ çevremizeْkarşıْ duyarlıْ

olmak gerekmez mi! Geliniz üzerinde yaşadığımızْ

dünyamızınْ herْ geceْ sığınıpْ yattığımız,ْ

sevdiklerimizleْmutluluğumuzuْpaylaştığımızْevimizْ

kadarْ önemliْ olduğunuْ unutmayalım. Onu korumak 

veْ temizْ tutmakْ içinْ herْ türlüْ sorumluluklarımızıْ

yerine getirelim. Doğanın düzen ve dengesi 

bozulduğundaْ bundanْ ilk etkileneceklerin bizler 

olacağınıْ aklımızdanْ çıkarmayalım. Hutbemi 

kainattakiْdüzenْveْnizamaْdikkatْetmemizْgerektiğini 

ifade eden ayet meali ile bitiriyorum: “Şüphesiz biz 

her şeyi bir ölçü ve düzen dahilinde planlayıp 

yarattık.”6  

 

Hollanda Diyanet Vakfı 

 

4 Müslim, Mesacid 58 
5 Müslim, “Hacc”, 458, 459. 
6 Kamer 54/49 


