
Cuma Hutbesi 
 

۪حيمِ  ْحٰمِن الر� ِه الر�  بِْسِم اللّٰ
لَْيَس اْلبِر� َاْن تَُول�وا ُوُجوَھُكْم ِقبََل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب 

ِخِر َواْلَمٰلٓئَِكِة َواْلِكتَاِب  ِه َواْليَْوِم اْالٰ َوٰلِكن� اْلبِر� َمْن ٰاَمَن بِاللّٰ
َنۚ َوٰاتَى اْلَماَل َعٰلى ُحبِّ۪ه َذِوي اْلقُْرٰبى َواْليَتَاٰمى  َوالن�بِيّ۪

َقاِبۚ َوَاَقاَم َواْلَمسَ  ائِ۪ليَن َوِفي الّرِ ۪بيِل َوالس�ٓ ا۪كيَن َواْبَن الس�
ٰكوَةۚ َواْلُموفُوَن بَِعْھِدِھْم ِاَذا َعاَھدُوۚا  ٰلوَة َوٰاتَى الز� الص�

اِء َو۪حيَن اْلبَْأِسۜ اُ۬وٰلٓئَِك  ر�ٓ اِء َوالض� ابِ۪ريَن ِفي اْلبَْأَسٓ َوالص�
َك ھُُم اْلُمت�قُوَن ال�۪ذيَن َصدَقُوۜا َواُ۬وٰلٓئِ   

 
Cennetin Yolu İyilik 

(22.03.2019) 
 

Şu kutsal mekanda bizleri buluşturan Yüce 
Rabbimize sonsuz hamd, sevgili Peygamberimiz 
Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.v) binlerce salat-
ü selam olsun. 
 
Aziz Kardeşlerim! 
İyi olmak, iyilik yapmak ve iyi kalmak, yüce 
dinimiz İslam’ın üzerinde hassasiyetle durduğu 
insani meziyetlerin başında gelir. İyilik, 
yapıldığında insanın gönlünde bir ferahlık, 
kalbinde bir huzur, ruhunda bir sevinç meydana 
getiren her şeydir. İyi olmak, Allah’a iyi bir kul 
olmayı; iyilik yapmak Alah’ın rızasına uygun 
ameller işlemeyi; iyi kalmak ise yeryüzünde iyiliği 
egemen kılmayı gerekli kılmaktadır. 
 
İyilik başkalarını düşünmenin, mazlumun yanında 
olmanın, yeryüzünde barışı ve kardeşliği 
yaymanın, kötülüklere engel olmanın diğer 
adıdır. İyilik bazen bir yetimin başını okşamak, 
bazen bir yaşlıya yardım etmek, bazen de mü’min 
kardeşine tebessüm etmektir. İyilik sadece 
insana değil, Allah’ın yarattığı bütün mahlukata 
sevgi ve şefkat nazarıyla bakabilmektir. İyilik 
affedebilmektir kardeşini bazen. Güzel bir sözle 
gönlünü almaktır anne-babanın iyilik.  İyilik sana 
düşmanlık edene dost olabilmendir bazen. Bazen 
de sana vermeyene vermen, sana gelmeyene  
gitmendir iyilik.  
 
                                                           
1 Bakara, 2/177 
2 Tirmizi, Birr, 45 
3 Müslim, Birr, 144 

Muhterem Mü‘minler!   
Yüce Kitabımızda iyilik yapanların sadık ve 
muttakı kullardan oldukları şöyle haber verilir: 
‘‘Yönünüzü batıya veya doğuya çevirmeniz iyilik 
değildir. Ancak iyilik Allah’a imandır, ahirete 
imandır, Allah’ın meleklerine imandır, Allah’ın 
kitaplarına imandır ve o çok sevdiğiniz 
mallarınızdan vermektir. Yakınlarınıza ve 
yetimlerinize vermek iyiliktir. Miskinlere 
yardımcı olmak iyiliktir. Yolda kalmışlara 
yardımcı olmanız, özgürlüğünü kaybetmiş 
insanları özgürlüğüne kavuşturmanız iyiliktir. 
Namazı dosdoğru kılmanız, malınızın zekatını 
vermeniz iyiliktir. Söz verdiğinizde sözünüzde 
durmanız iyiliktir. Hastalık, zorluk ve sıkıntılara 
sabretmeniz iyiliktir. İşte bu iyilikleri yapanlar 
Allah’ın sadık kullarıdır. Allah’ın gerçek muttakı 
kulları işte bunlardır.‘‘1  
 
Sevgili Peygamberimiz de en küçük iyiliği dahi 
sadaka sayarak2: ‘‘Din kardeşini güler yüzle 
karşılamaktan ibaret bile olsa, hiç bir iyiliği 
küçümseme.“3  buyurmuştur. 
 
Kardeşlerim! 
Gelin, her birimiz diken tarlasında bir gül olmaya 
aday olalım. Gelin, hep beraber yeryüzündeki 
bütün kötülüklere rağmen iyiliğin anahtarı olalım. 
Gelin, dünyada iyilik kalmadı diyenlere inat kışın  
karın ortasında açan kardelen çiçeği gibi olalım.  
Geliniz, yüksek sesle ‘‘dünyayı iyilik  değiştirecek‘‘ 
diye haykıralım. Haykıralım ki bizlere iyilik yolunu 
gösteren Hz. Muhammed‘in cennette komşusu 
olabilelim.‘‘ Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik 
ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem 
azabından koru!‘‘4. ‘‘Rabbimiz! Günahlarımızı 
bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle 
beraber al.“5 
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