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ِ ٱِبۡسِم        نِ ٱ لّلَ ۡحَمَٰ ِحيمٱ لّرَ           لّرَ
َ َوْلَتْنظُّْر نَْفس    وا الّلَٰ وا اّتَقُّ َمنُّ َٓا اَّيَُّها اّلَ۪ذيَن اَٰ  يَ

َ َخ۪بير  ِبَما تَْعَملُّونَ   ََۜ اِّنَ الّلَٰ َمْت لَِغد ٍۚ َواّتَقُّوا الّلَٰ  َما َقّدَ
  

اِد ْبِن أَْوس  َعْن    ِ َعْن َشّدَ وِل الّلَ  عليه  الل  صلى-َرسُّ
اْلَكّيِسُّ َمْن َداَن نَْفَسهُّ َوَعِمَل لَِما   »:َقالَ   أَّنَهُّ -وسلم

َواْلَعاِجزُّ َمْن أَْتَبَع نَْفَسهُّ َهَواَها َوتََمّنَى ،بَْعَد اْلَمْوِت 
 ِ  َعلَى الّلَ

 

YENİ YILA GİRERKEN NEFİS MUHASEBESİ  

 

Muhterem Müslümanlar! 

 

Yüce Rabbimiz, okuduğum ayeti kerimede şöyle 

buyurmaktadır: “Ey iman edenler! Allah’a karşı 

gelmekten sakının ve herkes, yarın için önceden ne 

göndermiş olduğuna baksın. Evet, Allah’a karşı 

gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, 

yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.”1 

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz 

(sav) şöyle buyurmaktadır: “Akıllı kişi, nefsine 

hâkim olan ve ölüm sonrası için hazırlık yapandır. 

Zavallı kişi ise nefsinin arzu ve isteklerine uyan ve 

buna rağmen hâlâ Allah’tan iyilik temenni 

edendir.”2 

 

Değerli Kardeşlerim! 

 

Acısı ve tatlısıyla, hüznü ve sevinciyle yarın itibariyle 

miladî bir yılı geride bırakıyoruz. Yüce Rabbimiz, 

hepimize bereketli bir ömür nasip eylesin. Gelecek 

günlerimizi, geride bıraktığımız günlerden daha 

hayırlı kılsın. Bu dualarla birlikte müminler olarak 

imtihan için yaratıldığımız bu dünyada, her anımızın 

bir hesabının olacağını düşünerek kendimizi devamlı 

olarak hesaba çekmeliyiz. Zira İslam’ın ikinci 

halifesi, adaletin timsali Hz. Ömer, bu durumu şu 

şekilde ifade etmiştir: “Hesaba çekilmeden önce 

kendinizi hesaba çekin, büyük hesap günü için 

kendinizi hazırlayın! Çünkü kıyamet gününde 

hesap, ancak dünyada iken kendisini hesaba 

çekenler için kolay olacaktır.” 

 
1 Haşr, 59/18. 
2 Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 25. 

 

 

Kıymetli Müslümanlar! 

 

Muhasebe, kişinin kendini bilmesi, nereden ve niçin 

geldiğini ve nereye gideceğini düşünmesidir. 

Muhasebe, nefsin her türlü kötü arzularına dur 

diyebilmek, kötü huy ve davranışları terk 

edebilmektir. Bütün günahlara tevbe etmek, bir daha 

aynı günahlara dönmemeye kararlı olmaktır. 

Muhasebe, ölüm gelinceye kadar ibadetten bir an 

olsun ayrılmama kararlılığını gösterirken, son 

nefesimize kadar imanımızı ve güzel amellerimizi 

muhafaza etme çabasıdır.  

Allah’ın helallerine sımsıkı sarılırken, haram 

kıldıklarından uzak durma gayretidir. Muhasebe 

Peygamber Efendimizin(sav) o güzel ahlakıyla 

ahlaklanmaktır.   

 

O Halde Değerli Kardeşlerim! 

 

Geliniz, mübarek Cuma gününün şu icabet vaktinde 

kendimizle yüzleşmeye karar verelim. Yapıp 

ettiklerimizin, yapmamız gerekip de 

yapamadıklarımızın muhasebesini yapalım. Hesaba 

çekilmeden önce kendimizi hesaba çekelim. Yeni yıl 

ile birlikte tam bir teslimiyetle Allah’a kul olmak için 

yeni bir planlama yapalım. Canlı cansız tüm 

mahlûkata karşı sorumluluklarımızı yerine getirelim. 

 Özellikle kul hakkı başta olmak üzere bütün 

günahlardan uzak kalmak için azami gayret 

gösterelim. 

 

Kardeşlerim! 

 

Yılın bu son Cuma vaktindeki niyazımız şudur ki: 

Yüce Rabbimiz, bahşettiği iman nimetini son 

nefesimize kadar koruyabilmeyi bizlere lütfeylesin. 

Kalan ömrümüzü, razı olacağı salih amellerle dolu 

dolu geçirebilmeyi de bizlere nasip eylesin. Yeni 

gireceğimiz yılımızı hepimiz için hayırlara vesile 

eylesin.   
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