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حيمِ  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْســــــــــــــــــــــِم ّٰللاه
 

َولََنْبلَُون َُكْم ِبَشْيٍء ِمَن اْلَخْوِف َواْلُجوِع َونَْقٍص ِمَن اْْلَْمَواِل 
اِب۪رينََۙ  َ ِر الص  ِ ََمَراِتِۜ َوبَش   َواْْلَْنُفِس َوالث 

ُ َعلَْيِه َوَسل َم  َ ِ َصل َى اّلل  َ  قَاَل َرُسوُل اّلل 
َوَمْن َكاَن ِفي  اْلُمْسِلُم أَُخو اْلُمْسِلِم، ْلَ يَْظِلُمُه َوْلَ يُْسِلُمُه،

َج َعْن ُمْسِلٍم ُكْربًَة  َ ُ ِفي َحاَجِتِه، َوَمْن َفر  َ َحاَجِة أَِخيِه َكاَن اّلل 
ُ َعْنُه ُكْربًَة ِمْن ُكُربَاِت يَْوِم اْلِقَياَمةِ  َ َج اّلل  َ ... َفر   

 

ZAMAN, DAYANIŞMA ZAMANIDIR. 
 

Kıymetli Müslümanlar! 

Cennet vatanımız Türkiyemiz, 6 Şubat Pazartesi sabahı 

eşine az rastlanır büyük bir deprem felaketiyle 

sarsılmıştır. Binlerce insanımız hayatını kaybetmiş ve 

yaralanmıştır. Yine çok sayıda insanımız enkaz altında 

kalmıştır. Bu depremde vefat eden kardeşlerimize 

Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar yakınlarına ise 

sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Enkaz altında bulunanlara 

bir an önce ulaşılarak sağ salim kurtarılabilmelerini, 

deprem bölgesindeki çalışmalarda görev yapan herkese 

Rabbimizin yardımını niyaz ediyorum. 

Aziz Mü’minler! 

 Cenab-ı Hak, hutbemin girişinde okuduğum ayeti 

kerime de;“Andolsun ki; sizi biraz korku ve açlık, 

mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma 

(fakirlik) ile deneriz. (Ey Peygamber!) Sabredenleri 

müjdele!”1Hbuyurmaktadır. İnsanlar bazen 

musibetlerle ve olumsuzluklarla sınanmaktadır. 

Ülkemizde bu acı felaketi yaşayan kardeşlerimiz 

canlarını, sevdiklerini, mallarını kaybetmekle, evlerini, 

yurtlarını ve yuvalarını yitirmekle, su, gıda ve temel 

ihtiyaçlarına ulaşamamakla imtihan olmaktadır. Bizler 

ise onlara yardım etmekle, destek olmakla ve 

ekmeğimizi bölüşmekle imtihan olmaktayız. 

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) “Müslüman 

müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu 

(düşmanına) teslim etmez. Kim, kardeşinin bir 

ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını 

giderir. Kim bir müslümanı sıkıntısından 

kurtarırsa, Allah da onu kıyamet günü bir 

sıkıntısından kurtarır.”22 buyurmaktadır. Biz 

inanıyoruz ki, bu felaket zamanında yardımlaşırsak 

Allah’ın inayeti ile bu elim hadiseler bizlerin 

 
1 Bakara, 2/155. 

imanlarını, sabırını ve kardeşlik duygularını daha da 

güçlendirecektir.  
 

Kardeşlerim! 

Bizler Allah’tan geldik ve O’na döneceğiz. Rabbimizin 

dünyada hepimizi çeşitli şekillerde imtihana tabi 

tuttuğunun idrakindeyiz. Bu dünyanın geçici, ahiret 

hayatının ise ebedi olduğuna yürekten inanıyoruz. Bu 

afetler karşısında bizlere düşen Allah’tan yardım 

dileme, dua etme, sabretme ve yaraları sarmaktır. 

Zaman, yardımlaşma ve dayanışma zamanıdır. Yaraları 

sarmak için hayırda yarışma, kenetlenme ve 

yapacağımız infaklar ile şükretme zamanıdır. 

Kardeşlerimze kucak açma, hüzün, keder, acı ve 

ızdıraplarına ortak olma zamanıdır.  

Kardeşlerim 

Hollanda Diyanet Vakfımızın bu amaçla başlatmış 

olduğu yardım kampanyasına yoğun katılımlarınız ile 

kardeşliğinizi gösterdiniz. Yüce Rabbim sizlerden razı 

olsun. Devam eden yardım kampanyalarımıza 

desteklerinizi sürdürmenizi bekliyoruz. Yine felaketin 

büyüklüğü ve ihtiyaçların fazlalığı sebebiyle inşallah 

Cuma namazından sonra Hollanda Diyanet Vakfımıza 

bağlı bütün camilerimizde yardım toplanacaktır. 

Böylece hem hayırda yarışacağız hem de yardım 

bekleyen kardeşlerimizin acılarını paylaşacağız.  

Ayrıca Hollanda Diyanet Vakfımızın depremzede 

kardeşlerimizin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere açtığı 

zekât hesabına zekâtlarınızı yatırabilirsiniz. Yürütülen 

yardım kampanyalarıyla ilgili Vakfımız internet 

adresinden, cami derneği yönetiminden ve bizlerden 

ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.  

 

Hutbemi şu dua ile bitirmek istiyorum: Allahım! 

Bizlere bir daha böyle felaketler yaşatma. 

Milletimize sabır ve güç ver. Depremde hayatını 

kaybeden kardeşlerimize rahmet eyle. 

Yaralılarımıza acil şifalar ver. Enkaz altındakilerin 

bir an önce kurtarılmasını nasip eyle. Bu tarifi zor 

acıları ve felaketi yaşayan kardeşlerimize sabrı 

cemil ihsan eyle. Deprem bölgesinde faaliyet 

gösteren bütün görevlilerimize kolaylıklar 

bahşeyle. Ey! her şeyin sahibi olan Allahım! 

Dualarımızı idrak etmekte olduğumuz Recep ayı 

hürmetine ve şu Cuma günü hürmetine 

merhametinle kabul eyle.  

Amin. 

 

Hollanda Diyanet Vakfı 

2 Buhârî, Mezâlim 3; Müslim, Birr 58. 


