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حيمِ  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْســــــــــــــــــــــِم ّٰللاه
 

 

 

 

 

ِ َيِجْد فِي اْْلَْرِض ُمَراَغماً   َوَمْن يَُهاِجْر ٖفي َسٖبيِل ّٰللاه

  ِ  َوَمْن َيْخُرْج ِمْن َبْيِتٖه ُمَهاِجراً اِلَى ّٰللاه
ًًؕ
َكٖثيراً َوَسعَة

َوَرُسوِلٖه ثُمَّ يُْدِرْكهُ اْلَمْوُت فَقَْد َوقََع اَْجُرهُ َعلَى ّٰللاهًِؕ  

 
ࣖ
ً ُ َغفُوراً َرٖحيما  َوَكاَن ّٰللاه

 
 

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم:  َوقَاَل َرُسوُل ّٰللاَّ

األْعماُل بالن ِيَِّة، فَمن كاَنْت ِهْجَرتُهُ إلى دُْنيا يُِصيبُها 

ُجها، فَِهْجَرتُهُ إلى ما هاَجَر إلَْيِه، وَمن أِو اْمَرأَةٍ َيتَ  َزوَّ

  ِ ِ  وَرسوِلِه فَِهْجَرتُهُ إلى ّٰللاَّ كاَنْت ِهْجَرتُهُ إلى ّٰللاَّ

 وَرسوِلهِ 

 
 

HİCRET VE ÖNEMİ 

 

Aziz ve Muhterem Müminler! 

Okuduğum ayeti kerimede yüce Allah şöyle 

buyurmaktadır; “Allah yolunda hicret eden kimse 

yeryüzünde gidecek birçok uygun yer ve imkân 

bulacaktır. Kim Allah ve resulü uğrunda hicret 

ederek yurdundan çıkar da sonra ölüm onu yolda 

yakalarsa artık onun mükâfatını vermek Allah’a 

aittir; Allah daima günahları örtmektedir, engin 

rahmet sahibidir.”1  

Okuduğum Hadis-i şerifte de Hz. Peygamber (sav) 

şöyle buyurmuştur: “Ameller niyetlere göre değer 

kazanır. Kimin hicreti Allah ve Rasülü içinse 

hicreti Allah ve Rasülü içindir. Kimin hicreti 

herhangi bir dünya çıkarını elde etmek veya bir 

kadınla evlenmek içinse hicreti bunun içindir.”2 

 

Aziz kardeşlerim! 

Hicret, Hz. Peygamber’in (sav) Allah rızası için 

İslâm’ı daha iyi yaşayabilmek için Mekke’yi 

terkederek Medine’ye göç etmesi demektir. Hz. 

Peygamber’in (sav) risaletini kabul etmeyen 

müşrikler,  hem kendisine hem de müslümanlara 

karşı şiddet, boykot, zulüm ve işkencelerine hergün 

bir yenisini ekliyorlardı. Müslümanlar, bu baskılar 

sonucu nefes alamaz duruma gelince yüce Allah 

kendilerine hicret etme izni vermişti. Bu emir 

üzerine önce Müslümanların Medine’ye hicret 

etmelerini sağlayan Hz. Peygamber (sav) daha sonra 

 
1 Nisâ 4/100. 
2 Buhârî, “Menâkıb”, 45, (No:3898) 

en yakın dostu Hz Ebu Bekir’le birlikte  miladi 622 

yılında Medine’ye hicret etti. İslâm tarihinde bir 

dönüm noktası olan bu hicret sayesinde 

Müslümanlar dinlerini daha özgür bir şekilde 

yaşayabilmişlerdi. 

 

Kıymetli Müminler!  

Muharrem ayında gerçekleşen bu şerefli olay sıradan 

bir yolculuk, keyfi bir göç omadığı gibi tarihte 

yaşanmış ve bitmiş bir hadise de değildir. Çünkü 

hicret, İslâm’ın Medine’de yeniden doğuş ve 

dirilişini simgeler. Allah yolunda her türlü 

fedakarlığın adıdır hicret. Hakkı, hakikati savunmak 

ve gerektiğinde bu uğurda dünya malından ferağat 

edebilmektir. Yani hicret, Allah’a tam bir teslimiyet, 

bağlılık ve sadakat, Hz. Peygamber’e (sav) duyulan 

saygı, sevgi ve muhabbettir. Hicret kimsesizlerin 

yanında olmak, onlara sahip çıkarak ensar 

olabilmektedir.  

Ayrıca hicret, her türlü günah ve kötülüğü bırakarak 

iyiliğe doğru yönelmektir. Nitekim Hz. Peygamber 

(sav) bu konuda şöyle buyurmuştur; “....Muhacir, 

Allah’ın yasaklarını terk eden kimsedir.”3  

 

Aziz kardeşlerim! 

Yarın yeni hicri yılı idrak edeceğiz, hicretin bu yıl 

dönümünde, nefis muhasebesi yaparak hayatımızı 

Kur’an ve sünnetin ışığında tanzim etmeliyiz. Bu 

vesile ile hicretin yıl dönümünde günahlardan 

tövbeye, ayrılıklardan birliğe, darlıklardan barışa, 

isyandan itaate, delalaetten hidayete, cehaletten ilme 

hicret ederek Hz. Peygamber’in (sav) yolunda 

ilerlemeli, rehberimiz Kur’an olmalıdır. Yeni Hicri 

yılbaşı ve muharrem ayının ülkemiz, milletimiz ve 

İslâm âlemine hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. 

  

Hutbemi şu ayetin meâliyle bitiriyorum; 

“…Şüphesiz erkek olsun kadın olsun sizden bir 

şey yapanın emeğini asla boşa çıkarmam. Hicret 

edenlerin, yurtlarından çıkarılanların, benim 

yolumda eziyete uğratılanların, savaşanların ve 

öldürülenlerin, işte onların günahlarını elbette 

sileceğim. Andolsun ki, Allah katından bir 

mükâfat olarak onları altından ırmaklar akan 

cennetlere koyacağım. Şüphe yok ki nimetin 

güzeli Allah’ın katındadır!”4 

 

Hollanda Diyanet Vakfı 

3 Buhârî, “İman”, 4 (No:10) 
4 Âl-i İmrân 3/195. 


