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بسم اهلل الرمحن الرحيم

nimetleri Yüce Allah’ın rızası doğrultusunda
kullanmamız emanete riayetin bir gereğidir.
Muhterem Mü’minler!

YEŞİLİ KORUMAK VE ÇOĞALTMAK
Muhterem Kardeşlerim!
Yüce Allah, insanın da içinde bulunduğu
âlemi bir düzen ve denge içinde yaratmıştır.
Canlıların hayatlarını sürdürebilmesi için bu
düzen mükemmel olup, onda herhangi bir
eksiklik söz konusu değildir. Oysa çağımızın en
önemli problemlerinden birisi, çevre kirliliğine
bağlı olarak bu dengenin bozulmasıdır.
Çevremizi gereği gibi koruyamadığımızdan
dolayı, Allah’ın yarattığı doğal denge
bozulmakta ve bundan diğer canlılarla birlikte
insanın kendisi de zarar görmektedir. Bu
durum, hutbemin başında okuduğum ayette, şu
şekilde dile getirilmiştir:
“İnsanların kendi elleriyle yapıp
ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen
bozuldu; böylece Allah -dönüş yapsınlar
diye- işlediklerinin bir kısmını onlara
tattırıyor. ”1
Hava, su ve denizlerin kirlenmesi; yeşilin
ve ormanların giderek yok olması ve bunların
sonucunda iklim değişikliklerinin meydana
gelmesi bu ayette belirtilen durumu açıkça
ortaya koymaktadır. Halbuki yararımıza
sunulan her nimet, aynı zamanda Allah’ın
sorumluluğumuza verdiği bir emanettir. Bu

Çevreye karşı sorumluluklarımız pek
çoktur. Bunlar arasında ağacın ve yeşilin
korunmasının ayrı bir önemi vardır. Zira ağaç ve
yeşillikler dünya
hayatının vazgeçilmez
nimetlerinden biridir. Ağaç, kullandığımız
malzeme ve eşyalarımızın başlıca malzemesidir.
Ciğerlerimize oksijen veren, toprak kaymasını
önleyen, kökünden, yaprağından, kerestesinden,
çiçeğinden,
meyvesinden
gölgesinden,
kokusundan, güzelliğinden yararlanılan ilahi bir
lütuftur. Onun içindir ki Peygamberimiz (s.a.s.),
hutbemin başında okuduğum hadis-i şerifte;
“Bir Müslümanın diktiği ağaçtan veya ektiği
ekinden insan, hayvan ve kuşların yedikleri, o
müslüman için sadaka olur”2 buyurmuştur.
Aziz Kardeşlerim!
Çevremizi, özellikle ağaç ve yeşillikleri
koruyup temiz tutmak için her türlü tedbiri alıp
üzerimize düşeni yerine getirmek; hem insanî
hem de dinî görevimizdir. Yaşadığımız bu
dönemde, ormanlarımız ne yazıkki hızla
küçülmekte, bunun bir sonucu olarak da
havamız hızla kirlenmektedir. Oysa gelecek
nesillere daha güzel ve daha temiz bir dünya
bırakmak hepimizin başlıca vazifesidir. Bu
nedenden ötürü geliniz, bahar aylarını
karşılamaya hazırlandığımız bu günlerde
dünyamızı güzelleştirmek için kendimize
hedefler koyalım. Bir fidanla dahi olsa,
dünyamıza biz de bir katkı sunalım. Daha
yaşanılabilir bir dünya bırakmanın mümkün
olduğunu ve bunun bize bağlı olduğunu
unutmayalım.
Hutbemizi, Peygamber Efendimizin bir
hadisiyle bitiriyorum:
“Kıyâmet kopmak üzereyken bile elinde
bir fidan bulunan kimse, imkân bulursa onu
hemen diksin”3
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