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MÜFTÜLÜK SEÇİMİ 

Muhterem Mü’minler! 

Cenab-ı Allah, bir insanın hayatı 

boyunca karşılaşacağı dinî konularla alâkalı 

Kur’an-ı Kerim’de genel prensipleri 

belirlemiş, sevgili Peygamberimiz de daha 

detaylı bilgiler vermiştir. Ancak değişen 

zaman, beraberinde birçok değişiklikleri de 

getirmiş ve kıyamete kadar insanoğlunun 

yeni konular ve yeni gelişmelerle 

karşılaşması kaçınılmaz olmuştur. Yüce 

dinimiz, bu gibi durumlarda mü’minlerin 

yolunu aydınlatacak, Kur’an ve sünnete 

bakarak neyin doğru neyin yanlış olduğunu 

açıklayacak bilgi sahibi kimselerin görüş 

bildirmesine ve mü’minleri yönlendirmesine 

müsaade etmiştir. Nitekim hutbemin başında 

okuduğum ayet-i kerimede bilmediklerimiz 

hususunda Cenab-ı Allah bize şu emri 

vermiştir: 

“Senden önce de ancak kendilerine 

vahiy indirdiğimiz kişileri peygamber 

olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız 

bilgi sahibi olanlara sorun.”
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 Kıymetli Müslümanlar! 

Dinimiz hakkında görüş bildiren, 

insanların karşılaştığı yeni durumlarla alâkalı 

fetva veren ve müslümanların dinî işleriyle 

ilgilenen kimseye “müftü” denilmektedir. 

Bu sorumluluk son derece ağır olduğu kadar, 

aynı zamanda oldukça faziletli bir vazifedir. 

Nitekim okuduğum hadis-i şerifte 

Peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur: 

“Bilgisizce verilen bir fetva ile amel 

eden kimsenin günahı, o fetvayı verene 

aittir.”
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Bunun yanında, dinimizin temel 

esaslarına uygun hareket edilmesi 

durumunda bu ağır sorumluluğu üstlenen 

kişilere iki sevap verileceği de 

Peygamberimiz tarafından ifade edilmiştir.
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Aziz Müslüman Türk Kardeşlerim! 

Hepimizin bildiği gibi bundan kısa bir 

süre evvel İskeçe Seçilmiş Müftümüz Ahmet 

Mete’yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşadık. 

Bu dünyaya imtihan için gönderildiğimizi ve 

zamanı geldiğinde bu hayata veda 

edeceğimizi bilen mü’minler olarak bugün 

bize önemli bir vazife düşmektedir. Dinî 

hizmetlerin kesintiye uğramaması için bugün 

yeni müftümüzü belirlemek için hep beraber 

bir seçim gerçekleştireceğiz. Müslümana 

yakışan bir olgunlukla ve büyük bir sükûnet 

içerisinde iki adayımızdan birine oy vererek 

vazifemizi yerine getireceğiz. Birazdan 

gerçekleştireceğimiz müftülük seçimine 

hepimizin katılması son derece önemlidir. Bu 

topraklarda ezan ve Kur’an sesinin hiçbir 

zaman dinmemesi için yapılacak olan bu 

seçimi Yüce Rabbim hayırlara vesile kılsın 

inşaallah! 
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