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bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O,
kalptir.”2 hadisiyle dile getirmiştir.

بسم اهلل الرمحن الرحيم

قال النيب صيل اهلل عليه وسلم
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TEMİZ BİR KALBE SAHİP
OLMAK
Aziz Mü’minler!
Âlemlere rahmet olarak gönderilen
Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in, sıkça dile
getirdiği dualardan biri şöyleydi: “Ey kalpleri
halden hale çeviren Rabbim! Benim kalbimi
dinin üzere sabit kıl!”1
Efendimiz, bu duasında Yüce Allah’tan
kalbini iman ve istikamet üzere sabit kılmasını
dilemişti. Zira kalp, iman ve istikametin
merkezidir. Hayırlı ve faydalı bir işe öncelikle
kalpte niyet edilir. İşte böylesi bir öneme sahip
olan kalp, Peygamberimiz (s.a.s) tarafından
beden ülkesinin sultanı diye tarif edilir.
Kıymetli Kardeşlerim!
Kalp, sadece vücutta kan dolaşımını ve
hayatın devamını sağlayan bir organ, küçük bir
et parçası değildir. Kalp; manevi hayatımıza yön
veren ve akıbetimizi belirleyecek olan bir
merkezdir. Kalp; iman ve küfrün, sevgi ve
nefretin, cesaret ve korkaklığın, iyilik ve
kötülüğün, kısacası bütün duyguların kaynağıdır.
Güzellikler de çirkinlikler de hep kalpte başlar,
kalpte biter. Hayrın ve faydalı düşüncelerin
barınağı olan bir kalpten ancak güzellikler
yansır.
Çirkinliklerle
kirletilmiş,
olumsuzlukların esiri haline getirilmiş bir
kalpten yansıyacak olan da kötülüklerdir.
Efendimiz (s.a.s), bu gerçeği “Dikkat edin!
Vücutta öyle bir et parçası vardır ki o iyi
olursa bütün vücut iyi olur. O bozulursa

Muhterem Mü’minler!
Mü’min; kalbini güzelliklere, hayra ve
insanlığın faydasına açan, kötülüklere sımsıkı
kapatan kişidir. Mü’min, temiz bir kalp
sahibidir. Bu kalp, Allah’a gönülden teslim
olmuş bir kalptir. Bu kalp, ışığını imandan,
güzelliğini salih amellerden alan bir kalptir.
Böyle bir kalpte dünyevi hiçbir kaygı, tasa ve
kedere esir olma yoktur; yalnızca Allah’a
dayanıp güvenme vardır. Temiz bir kalpte
sorumsuzluk, bencillik, kin, nefret, zulüm
yoktur; paylaşma, sevgi, saygı, hoşgörü vardır.
Bu kalpte şiddet ve husumet değil, şefkat ve
merhamet vardır. Bu kalpte “ben” değil, “biz”
vardır; birlikte ağlayıp birlikte gülme vardır.
Değerli Müslümanlar!
Üzülerek belirtmek gerekir ki bugün hırs,
açgözlülük ve daha çok kazanma arzusu
insanlığı adeta kuşattı. Bugünlere ve yarınlara
yön veren beden ülkesinin sultanı kalpler
bedenlere esir oldu. Bugün insanlık, topyekûn
bir
merhametsizlik,
vicdansızlık
ve
vurdumduymazlık
sorunu
yaşıyor. Nice
mazlumların feryadına, yardım çığlıklarına
kulak tıkanıyor. Nice canlar, şiddete, zulme,
teröre kurban gidiyor. Niceleri evsiz, yurtsuz,
yuvasız bırakılıyor. Denizler, her geçen gün
mülteci mezarlığına dönüşüyor. Kıyıya vuran
bedenler, aslında vicdanların kıyıya vurduğunu
ve her geçen gün insanlığın biraz daha
kaybolduğunu haykırıyor.
Aziz Kardeşlerim!
Bugün
kalplerin
pasını,
katılığını,
hastalığını silmek için bir gönül terbiyesine ve
merhamet seferberliğine ihtiyacımız vardır.
Bugün bize ahirette gerçek manada fayda
sağlayacak olan temiz bir kalbe çok ama çok
ihtiyacımız vardır. O halde geliniz, “O gün, ne
mal ne de evlat fayda verir. Ancak Allah’a
kalb-i selim ile gelenler fayda bulur.”3 âyetini
bir kez daha derinden tefekkür edelim.
Kalbimiz, her daim Rabbimizin rızasını arasın,
O’nun ve Rasûlü’nün sevgisiyle dolsun.
Kalbimiz, güzelliklerin merkezi olsun ve
etrafımıza güzellikler saçsın. Gönüllere sevinç,
huzur ve mutluluk taşısın.
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