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ALLAH’I ZİKRETMEK 

Muhterem Mü’minler! 

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce 

Rabbimiz mü’minler hakkında şöyle buyuruyor: 

“Kendi kendine, yalvararak ve ürpererek, 

yüksek olmayan bir sesle sabah akşam 

Rabbini an. Gafillerden olma.”
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Okuduğum hadis-i şerifte ise 

Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: 

“Rabbini zikreden ile zikretmeyenin 

durumu, diri ile ölünün durumuna benzer.”
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Göklerin ve yerin mülkü Allah’a aittir.  

Göklerde ve yerde bulunan her şey, âlemlerin 

yaratıcısı olan Allah’ı, kendilerine mahsus bir 

lisanla tesbih eder. Yüce Kitabımız, bu hakikati 

şu ifadelerle bize haber verir: “Yedi gök, yer ve 

bunların içinde bulunanlar Allah’ı tesbih 

ederler. Her şey O’nu hamd ile tesbih eder. 

Ancak, siz onların tesbihlerini 

anlamazsınız...”
3
   

İnsan olarak bizi en güzel şekilde yaratan, 

başta akıl olmak üzere türlü nimetlerle donatan 

Rabbimizi zikretmemek, O’nu unutmak, O’nun 

razı olmayacağı bir hayat yaşamak ne vahim bir 

gaflettir! 
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Kıymetli Kardeşlerim! 

Zikir, Allah’ın birliğini, sonsuz kudretini 

ve yüceliğini dile getirmek, O’nun nimetlerini 

tefekkür etmektir. Zikir, gündelik hayatın 

ruhlarımızı, kalplerimizi yorgun düşüren 

çekişmelerinden, meşgalelerinden uzaklaşıp 

Rabbimizin rızasını aramaktır. Özümüzdeki, 

sözümüzdeki, gözümüzdeki, hâsılı bütün 

benliğimizdeki hakkı-hakikati perdeleyen her 

türlü örtüyü kaldırmak ve her türlü gafletten 

kurtulmaktır. Zikir, bizi Rabbimizden 

uzaklaştıracak her şeyi kalbimizden söküp 

atmaktır. Evrendeki varlıkların işitemediğimiz 

zikrine gönül, zihin, dil ve beden ile ortak 

olmaktır. Hamd ile Allah’ı tesbih etmek ve O’na 

gönülden ibadet etmektir.  

Kardeşlerim!  

Zikir, dil, kalp ve bedenle olur. Dil ile 

zikir, Allah’ı anmak, O’na yalvarıp yakarmak, 

hak ve hakikati söylemektir. Kalp ile zikir, 

Allah’ın varlığı ile ilgili her türlü şüpheden 

uzaklaşıp O’nun muhabbetiyle hemhal olmaktır. 

Beden ile zikir ise tüm benliğimizle Allah’ın 

rızasını aramaktır. Varlığımızı ve imkânlarımızı 

O’nun yolunda seferber etmektir. O’nun emirleri 

doğrultusunda bir hayat sürmektir. Sadece farz 

ibadetlerle değil, nafile ibadetlerle de Allah’a 

yaklaşabilmektir. Bu bağlamda, Ramazan 

sonrasında Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği 

altı günlük Şevval orucunu tutmak da bu zikrin 

bir göstergesidir. Nitekim Ebu Eyyûb el-

Ensârî’nin haber verdiğine göre Peygamber 

Efendimiz bu oruçla ilgili şöyle buyurmuştur: 

“Her kim Ramazan orucunu tutar, 

sonra buna Şevval ayında altı gün daha 

eklerse bütün yıl oruç tutmuş gibi olur.”
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Hutbemi Peygamberimiz (s.a.s)’in şu duası 

ile bitirmek istiyorum: “Rabbim! Beni sana 

çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin 

azabından çekinen, sana hakkıyla itaat eden, 

sadece senin için eğilen, daima sana yalvarıp 

yönelen bir kişi eyle!”
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