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Muhterem Müslümanlar! 

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Allah şöyle 

buyuruyor: “Ey iman edenler! Allah’a karşı hakkıyla 

takva sahibi olun ve ancak Müslüman olarak can 

verin.”i 

Okuduğum hadis-i şerifte ise Resûl-i Ekrem (s.a.s) 

şöyle buyuruyor: “Müslüman, elinden ve dilinden 

Müslümanların zarar görmediği kimsedir.”ii 

Aziz Müminler! 

Müslümanın en kıymetli hazinesi imanıdır. İman, 

bizi dünyada huzura, âhirette kurtuluşa kavuşturacak 

en büyük nimettir. Mümini her durumda kötülükten 

koruyan ve iyiliğe yönlendiren bir güçtür. 

Değerli Müslümanlar! 

Yüreğimizdeki imanı perçinlemenin yolu, 

ibadetlerimizi aksatmamaktan geçer. Çünkü iman 

ibadetle beslenir. İbadet kulluğun özü, insanın yaratılış 

gayesidir. İnsanın, aracısız ve vasıtasız bir şekilde hâlini 

Rabbine arz etmesidir. 

Kıymetli Müminler! 

İmanı ve ibadeti kemale erdiren ise ancak güzel 

ahlaktır. Allah Resûlü (s.a.s) bir hadislerinde 

“Müminlerin iman bakımından en olgunu, ahlak 
 

i Âl-i İmrân, 3/102. 

ii Müslim, Îmân, 65; Buhârî, Îmân, 4. 

iii Ebû Dâvûd, Sünnet, 15. 

bakımından en güzel olanıdır.” iii  buyurmaktadır. 

Mümin, “güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderilen” iv 

Peygamberimizi hayatının her alanında örnek alır. 

Aziz Müminler! 

Allah Resûlü (s.a.s) bir hadislerinde şöyle 

buyuruyor: “Sizin en hayırlınız, kendisinden hayır 

beklenilen ve kötülüğünden emin olunandır; en şerliniz 

ise kendisinden hayır beklenmeyen ve kötülüğünden 

de emin olunmayandır.” v  O halde Peygamber 

Efendimizin bize öğrettiği gibi hayırlı bir Müslüman 

olmak için çaba gösterelim. Kalplerimizi imanla 

nurlandıralım. İbadetlerle besleyelim. Hayatımızın her 

safhasında hayrın anahtarı, şerrin kilidi olalım.  

Muhterem Müslümanlar! 

Hutbeme son verirken bir hususu sizlerle 

paylaşmak istiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımız ve 

Türkiye Diyanet Vakfımız öncülüğünde, fedakâr 

milletimizin desteğiyle ülkemizin her köşesine ve 

Dünya’nın dört bir yanına hizmet götürülmektedir. 

Öğrencilerimize sağlıklı barınma ortamı hazırlanmakta, 

burs, eğitim ve kültür desteği verilmekte, yetim ve 

yoksul kardeşlerimize ücretsiz eğitim sunulmaktadır. 

Ramazan ayının bu eşsiz ikliminde sizler de zekât, fıtır 

sadakası ve bağışlarınızla binlerce gencimize umut ışığı 

olabilir, onların ihtiyaçlarını karşılayabilirsiniz. Cenab-

ı Hâk, yapmış olduğumuz ve yapacağımız bütün 

yardımları dergâh-ı izzetinde kabul eylesin.   

iv İbn Hanbel, II, 381. 

v Tirmizî, Fiten, 76; İbn Hanbel, II, 368. 


