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ALLAH’IN HALİFESİ İNSAN
Muhterem Mü’minler!
Okuduğum ayeti kerimede yüce Allah şöyle
buyurmaktadır: “Hani rabbin meleklere, “Ben
yeryüzünde bir halife yaratacağım” demişti. Onlar,
“Biz seni övgü ile tesbih ederken ve senin
kutsallığını dile getirip dururken orada fesat
çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın?”
dediler. Allah “Şüphe yok ki, ben sizin
bilmediklerinizi bilirim” buyurdu.”1 Okuduğum
hadis-i şerifte de Hz. Peygamber (sav) insanın
yaratılmasıyla ilgili şöyle buyuruyor; “Her doğan fıtrat
üzerine doğar; sonra anne babası onu Yahudi,
Hristiyan veya Mecûsî yapar.”2
Aziz Mü’minler!
Allâh Teâlâ, insanoğlunu, tüm yaratılmışlardan üstün
kılarak kendisine ilahi emaneti yüklemiş,3 meleklerin
bile gıpta edeceği üstün bir makama ulaştırmıştır.
Başıboş bırakılmayan4 insanoğlu, Yüce Allah’ın varlığı
ve birliğini tanımak, ibâdet etmek ve yeryüzünü îmâr
etmek için yaratılmıştır. Böylece insanoğlu yeryüzün
halifesi olmakla,5 hem Rabb’ine hem de tüm kâinata
karşı ağır bir sorumluluk ve yükümlülük altına
girmiştir.6 Bu nedenle iman, ibadet ve ahlaki vazifelerini
yerine getirenler, yaratılış gayelerine uygun bir ömür

sürerken bu kutsal vazifeyi ihmal edenler ise Allah’ın
halifesi olma şerefinden mahrum kalırlar.
Muhterem Müslümanlar!
Yüce Allah insanı, hem iyiliğe, hem de kötülüğe
meyletme yeteneğiyle yaratmıştır.7 Bu nedenle
Peygamberler insanın iyilik potansiyelini, şeytanî güçler
ise iyilikten yüz çevirme potansiyelini harekete
geçirmeye çalışırlar. Nitekim bu konuda Hz. Peygamber
şöyle buyurmaktadır: “Bakınız! Rabbim, … buyurdu
ki: Bir kula verdiğim her mal helâldir. Ben
kullarımın hepsini hanîf olarak (tertemiz bir fıtrat
üzerine) yarattım. Ama şeytanlar onlara gelerek
kendilerini bu dinlerinden alıp götürdüler. Benim
kendilerine
helâl
kıldıklarımı,
onlara
8
yasakladılar...”
Değerli Mü’minler!
Mümin her daim, Allah’a olan ahdine bağlı kalarak
kulluk görevini layıkıyla yerine getirme gayreti içinde
olmalıdır. Bu gaye, insanın yeryüzünde varoluşunu
anlamlandırırken, onu başıboşluktan, değer kaybından
kurtarır, Rabbiyle ilişkisini kuvvetlendirir ve hayatını
disipline eder. Allah’ın rıza ve hoşnutluğunu
önceleyerek insanlara ve tüm varlığa faydalı olmanın
gayretiyle yaşamak, kalbimize huzur, ömrümüze
bereket, ailemize saadet olarak yansır. Unutulmamalıdır
ki, Rabbimize karşı sorumluluklarımızı yerine
getirdiğimiz oranda yeryüzünü imar etmiş, ifsada
uğramış değerleri de ıslah edebilmiş olacağız. Sevgili
Peygamberimzin (sav) bu konudaki duasıyla hutbemi
bitirmek istiyorum: Allah’ım! Beni amellerin ve
ahlâkın en güzeline kavuştur. Onların en güzeline
ancak sen ulaştırabilirsin. Beni kötü işlerden ve
kötü ahlâktan muhafaza et. Bunlardan ancak sen
koruyabilirsin.9
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