
Tarih: 18.11.2022 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

                                    

                                                                               

               . 

VİCDANIN KÖRELMESİ 

Muhterem Mü’minler! 

Yeryüzünde insanoğlu henüz 

yaratılmamışken, yüce Allah kendine bir halife 

yaratmayı murâd eyledi ve kuru balçığa şekil 

verip
1
  ruhundan üfledi.

2
  Toprak olan beden 

Allah’ın üflediği ruh ile canlandı ve insan oldu. 

Melekler ona secde etti
3
 ve böylece insan, 

Allah’ın halifesi, izzet ve şeref sahibi bir varlık 

olarak yeryüzünü onurlandırdı. 

Her birimiz, Âdem peygamberin ailesinin 

bir ferdi olarak dünyaya açtık gözlerimizi. 

Yaratanımız, en güzel şekilde yaratılmış 

olduğumuzu dört kez yemin ederek bize 

bildirdi.
4
 Bizi şeref ve onur sahibi eyledi.

5
  

Kâinat, tüm mükemmelliğiyle yaratılan bu 

insan için var edildi ve her şey hizmetimize 

verildi. Bizim için Peygamberler gönderildi ve 

kitaplar indirildi. Böylece fıtratımızı ve 

onurumuzu korumamız istendi. Renk, ırk ve dil 

farklılıkları olsa da saygınlık bakımından 

aramızda bir fark bulunmadığına, Allah 

nezdinde en değerli olanımızın O’na karşı 

gelmekten en çok sakınanlarımız olduğuna 

dikkatlerimiz çekildi.
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 Hicr, 15/26. 
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 İsra, 17/70.  
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 Hucurât, 49/13.  

Aziz Kardeşlerim! 

İslâm nazarında insan, sevgiye ve hürmete 

lâyık bir varlıktır. Siyahı da değerlidir, beyazı 

da. Yoksulu da onurludur, hizmetçisi de. Ölüsü 

de saygındır, dirisi de. Hani Allah Rasûlü; 

“Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz 

Âdem'in çocuklarısınız, Âdem ise 

topraktandır. Arabın Arap olmayana, Arap 

olmayanın da Araba, beyaz tenlinin siyaha, 

siyah tenlinin de beyaza bir üstünlüğü 

yoktur. Üstünlük ancak takvadadır”  

buyurmuştu ya veda hutbesinde, işte bu hikmet 

ve ibret dolu sözler, asırlar öncesinden ışık 

tutuyordu günümüze. 

Rabbimiz bize böylesine değer vermişken, 

biz onuru makamla, mevkiyle ve parayla ölçer 

olduk. Mevlâmızdan uzak düştükçe, kendimize 

ve birbirimize de yabancılaştık. Kendimizi kendi 

ellerimizle tehlikelere attık. Bugün niceleri, 

modern dünyanın, daha çok kazanma ve haz 

alma tutkusunun esiri olmuştur. Dünyanın bir 

köşesinde insanlar yiyecek ekmeğe muhtaçken, 

diğer bir köşesinde israf, savurganlık, 

vurdumduymazlık ve bencillik had safhadadır. 

Kimileri sıcak yatağını beğenmeyip daha 

konforlu ve daha lüks bir yaşam arzularken, 

kimileri sığınacak bir barınak uğruna 

okyanusların derin ve karanlık sularında 

kaybolmaktadır. Ayrımcılık, ırkçılık, 

sömürgecilik, şiddet, terör ve savaş gibi nice 

küresel sorunlar dünyamızı kavurmaktadır. Bu 

olumsuzluklar karşısında insanlığın, bugün 

sağlıklı bir vicdana muhtaç olduğu açıktır. 

Bunun ise ancak sağlam ve sarsılmaz bir imanla 

hayata geçirilebileceği asla unutulmamalıdır.  

Peygamber Efendimizin şu hadisinde belirtilen 

merhametle vicdanımızı yenilemeye hepimizin 

ihtiyacı vardır: 

“Merhametliler var ya...! Rahmân, işte 

onlara merhamet eder. Siz yeryüzündekilere 

merhamet edin ki gökyüzündekiler de size 

merhamet etsin.”
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