
Tarih: 02.12.2022 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

                                    

                                            . 

RÜŞVET VE YOLSUZLUK 

Muhterem Mü’minler! 

Peygamber Efendimiz, Ezd kabilesine 

mensup bir kişiyi, inananların mallarından 

fakirler için ayırdıkları payı toplamak üzere 

görevlendirmişti. Kimin ne kadar zekât vermesi 

gerektiğini hesaplayarak toplayacak, sonra da 

dağıtılmak üzere Allah Rasûlü’ne getirecekti. 

Bu işi yaparken kimseyi incitmeyecek, 

insanların mallarından en değerli kısmı zekât 

olarak alıp da huzursuzluk yaşamalarına 

sebebiyet vermeyecekti. Görevli kişi, zekât 

mallarını tahsil edip geldiğinde, 

Peygamberimize: “Bu sizin payınız. Bunlar da 

bana hediye olarak verilenler” demiş ve kendi 

kucağına bırakılan hediyeleri göstermişti. 

Bunun üzerine Rasûlullah öfkelenmiş ve kalkıp 

topluluğa hitaben bir konuşma yapma ihtiyacı 

hissetmişti. Ashabına dönerek:  

“Babasının veya anasının evinde 

otursaydı, bu adama o hediyeler verilir 

miydi, yoksa verilmez miydi bir baksın! 

Canımı elinde tutan Allah’a yemin ederim ki 

herhangi bir kişi, zekât malından haksız bir 

şey alırsa, kıyamet gününde çaldığı o malı 

boynunda yüklenerek getirir. Çaldığı bir 

deve ise inleyip bağırarak, eğer sığır ise 

böğürerek, koyun ise meleyerek getirilir” 

buyurdu. Sonra ellerini kaldırdı ve uyarısının ne 

denli önemli olduğunu hissettirircesine üç defa, 

“Yâ Rabbi! Emirlerini tebliğ ettim mi?” dedi.
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Değerli Kardeşlerim!  

Görevli birisine bir işi gördürme gayesiyle 

verilen rüşvet ve haksız kazanç dinimizde haram 

kılınmış ve büyük günahlardan sayılmıştır. Bu 

kötülükleri işleyenlerin ahiret hayatları 

perişandır. Yaptıklarının cezalarını er geç 

çekeceklerdir. Çünkü Yüce Rabbimiz, bizim 

gizli ve aşikâr bütün yaptıklarımızdan 

haberdardır.
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Rüşvet ve yolsuzluk; toplumları felakete 

götüren, birlik ve kardeşlik duygularını 

kökünden sarsan, itimat ve güveni yok eden 

çirkin davranışlardandır. Kendisinin Allah 

tarafından her yerde görüldüğüne ve bir gün 

hesaba çekileceğine inanan  bir toplumda bu tür 

davranışlar asla bulunmamalıdır. Çünkü 

Peygamber Efendimiz, rüşvet alanın da verenin 

de Cehennemde olacağını bize haber vermiştir.
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Hutbemin başında okuduğum hadis-i şerifte ise 

Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: 

“Allah’ın lâneti, rüşvet verenin ve rüşvet 

alanın üzerinedir.”
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Aziz Müslümanlar!  

İslam dininde kesin olarak yasaklanan 

rüşvet ve yolsuzluğun ne yazık ki günümüzde de 

sürüp gittiği görülmektedir. Zaman zaman 

duyduğumuz şeyler, tüylerimizi diken diken 

etmektedir. Acil bir sağlık sorunu yaşayan bazı 

kardeşlerimizin dahi, ihtiyaçlarını rüşvet 

vermeden karşılayamadıkları işitilmektedir. 

Eğitimle rüşvete dur denilmesi gerekirken, 

rüşvetle eğitim hayatının şekillendiği 

görülmektedir. Bu durum, asırlar öncesinde 

insanlığa ışık tutma gayesiyle gönderilen İslâm 

dininin ne kadar önemli mesajlar getirdiğini 

bugün bir kez daha bize göstermektedir. Ne 

mutlu, İslâm dinini rehber edinerek sağlıklı bir 

toplum inşa edebilenlere... 
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