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حيم
ِ ٰــــــــــــــــــــــم ه
ِْبس
ِ اّلل ال ٰ َّرحْ هم ِن ال ٰ َّر
ِ

ْاِ ْن تَّجْ َّت ِن ُبوا َّكـ َّبَٓائِ َّر َّما تُ ْن َّه ْو َّن َّع ْن ُه نُ َّك ِٰف ْر َّع ْن ُكم

يما
ً َّس ِٰيـَّا ِت ُكمْ َّونُ ْد ِخ ْل ُكمْ ُم ْدخَّ الً َّكر

َّ َّ اّلل
َّ ََّّوق
ُ ال َّر ُس
:ّلل َّعلَّ ْي ِه َّو َّس ٰلَّ َّم
ِ َّ ٰ ول
ُ ص ٰلى ا
َّ
َّ ٰ اج َّت ِنبوا
رسول
 وما هي يا: قيل،قات
ِ السب َّع ال ُمو ِب

 وقَّت ُْل ال ٰ َّن ْف ِس التي،والسح ُر
ِٰ ،ِالشر ُك باّلل
ِ ٰ :اّللِ؟ قال
ْ ،بالحق
 وال ٰ َّت َّو ٰلِي يو َّم،تيم
ّلل ٰإّل
ِٰ
ِ وأك ُل
ُ ح ٰ َّرم ا
ِ مال ال َّي

نات
ِ الت ال ُمؤ ِم
ِ نات الغا ِف
ِ حص
َّ  وقَّ ْذ ُف ال ُم،حف
ِ ال ٰ َّز

BÜYÜK GÜNAHLAR
Aziz ve Muhterem Kardeşlerim!
Yüce Allah İnsanı düşünen, sorgulayan ve seçme hakkına
sahip olan bir varlık olarak yaratmış, genel anlamda insan
nefsinin tabiatında şehvete, günaha ve kötülüğe meyil
olduğunu da vurgulamıştır. Bir insan istemeyerek de olsa
günaha ve hataya düşebilir. Bunun belki de en büyük
sebebi Allah’ı unutmaktır. İnsan Allah’ı unuttuğu anda
günaha meyilli ve yatkın hale gelmektedir.
Kıymetli Müslümanlar!
Günah; dinde suç sayılan, Allah’ın emirlerine aykırı olan,
her iş ve söz demektir. İslam’da günah, niteliği açısından
büyük ve küçük olmak üzere ikiye ayrılır. Büyük günah,
bozgunculuğa sebep olan, hakkında tehdit edici bir ayet ve
hadis bulunan, işleyenin dünyada ve ahirette
cezalandırılmasına sebep olan büyük suçlar ve davranışlara
denir. Peygamberimiz bir hadislerinde; “Mahveden yedi
günahtan sakınınız. Oradakiler de: onlar nelerdir?
Ey Allah’ın Rasulü diye sordular. Bunun üzerine Hz.
Peygamber; Allah’a ortak koşmak, sihir yapmak,
haksız yere cana kıymak, yetim malıyemek, faiz,
savaştan kaçmak, iffetli ve iman sahibi bir kadına
iftirada bulunmaktır.”1 buyurmaktadır.
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Buhari, Vesaya,23; Müslim, İman,38.
Mutaffifin, 83/14.

Bunların dışında ilahi buyrukların ihlal edilmesi (farzların
yapılmaması, haramların işlenmesi), rüşvet, kumar, alkollü
ve uyuşturucu madde kullanmak, yalan yere şahitlik
etmek; gıybet, koğuculuk, suizan, başkalarıyla alay etmek
ve hırsızlık da büyük günahlardan sayılmıştır.
Aziz Mü’minler!
İslam alimleri “Günahın küçüklüğüne büyüklüğüne
bakma, kime karşı işlediğine bak” demişlerdir. Allah’ı
tanımaya ve kulluğa engel olan, Allah ile kulun arasında
perde olan her şey günahtır. Günah, sonsuz kudret ve
azamet sahibi Yüce Allah’a bir isyandır. Onun engin
rahmetine ve rızasına karşı bir perdedir. Günah, insanın
duygu ve düşünceleri üzerinde olumsuz etki bıraktığı gibi
kalbinin kararmasına da sebep olur. Günah işledikçe kalp
paslanır, sonrasında açılmaz bir kilit halini alır. Ne sevgi
kalır ne de şefkat.
Peygamberimiz günahın bu etkisini şöyle dile
getirmektedir.“Kul bir hata yaptığı zaman kalbinde
siyah bir iz meydana gelir. Eğer kişi, o günahı terk
eder ve tövbe edip af dilerse kalbi o lekeden
temizlenir. Eğer, aynı günahı işlemeye devam
ederse, kalpteki leke artar. Hatta bir zaman gelir,
kalbi tamamen kaplar. İşte bu durum Allah’ın
“Hayır onların kazanmakta oldukları kalplerini
paslandırmıştır”2 meâlindeki âyette zikrettiği
pastır”3 buyurarak müslümanın günahın her
türlüsünden kaçınması gerektiğini vurgulamıştır.
Muhterem Müminler!
İnsanoğlu dünyada başıboş bırakılmamış, gününü gün
edip arzularına tabi olarak bir ömür sürsün diye
yaratılmamıştır. Emaneti sahibine teslim edeceği ana kadar
Allah’ın emir ve yasaklarına göre ölçülü ve dengeli bir
hayat sürmekle mükelleftir. Bu nedenle akıllı bir
Müslüman günahların hiçbirine küçük ve büyük diye
bakmadan, hepsinden sakınmanın yollarını aramalıdır.
Hutbemi bu konudaki bir âyeti kerimenin meali ile
bitiriyorum: “Günahın açığını da gizlisini de bırakın!
Çünkü günah işleyenler, yaptıklarının cezasını
mutlaka göreceklerdir.”4
Hollanda Diyanet Vakfı
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