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Bismillahirrahmanirrahim 

[Rahman ve rahim Allah’ın adıyla] 
“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve herkes, yarın için önceden ne gönderdiğine 

baksın. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.” 
 

[Haşr suresi, ayet 18] 
Muhterem Müslümanlar! 
 
Yüce Allah biz insanları en güzel şekilde yaratmış ve bizleri birçok maddi ve manevi imkânlarla donatmıştır. 
Bizleri yarattıklarının pek çoğundan da üstün kılmıştır. Yüce Allah, bizlere akıl nimeti vermiş, bununla da 
kalmamış yanlışı-doğruyu gösterecek elçiler ve kitaplar göndermiştir. Bu sayısız nimetlere karşılık sorumlu tek 
varlık insandır.  
 
Muhterem Müminler! 
 
Đmtihan için gönderildiğimiz dünya hayatı sınırlı ve fanidir. Ahiret hayatı ise ebedidir. Biz, ahirete iman etmiş 
Müslümanlarız. Biliyoruz ki, yaptığımız her iyiliğin ve kötülüğün neticesini ahirette mutlaka göreceğiz. Akıllı 
insan, dünyada yapması gereken amelleri ihmal etmeyen, her gününü iyi değerlendiren, yaşadığı her anın 
hesabını iyi yapan insandır. 
 
Değerli Kardeşlerim! 
 
Bizler dünya hayatımızla ilgili çok büyük hesaplar yapıyoruz. Acaba aynı titizliği ahiret hayatımız için yapabiliyor 
muyuz? Her günün akşamında Hz. Ömer (r.a.) gibi, “Bugün Allah için ne yaptın” diyerek kendimizi hesaba 
çekebiliyor muyuz? Bu konuda sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle buyuruyor: “Akıllı kimse 
kendini sorguya çeken ve ölümden sonrası için çalışandır.” [1]  Yüce Rabbimiz de, “Ey iman edenler! 
Allah’a karşı gelmekten sakının ve herkes, yarın için önceden ne gönderdiğine baksın. Şüphesiz Allah, 
yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.” [2] buyuruyor.  
 
Değerli Müminler! 
 
Dünya ve ahirette mutlu olabilmenin yolu; dünyayı iyi değerlendirip ahireti kazandıracak ameller yapmaktan 
geçiyor. Bunun için zaman zaman nefis muhasebesi yapmamız gerekiyor. Aksi halde ahirette hüsrana 
uğrayanlardan oluruz. Dünyada yaptıklarımızın mutlaka hesabını vereceğiz. O hesabı şimdiden yapalım, bize 
sorulacak soruları kendimize soralım ve her an ölüme hazırlıklın olalım. 
 
Değerli Kardeşlerim! 
 
Önümüzdeki Perşembe günü yeni bir miladi yıla giriyoruz. Yeni bir yıla girerken yapılacak en önemli iş; geçmiş 
yılın muhasebesini çok iyi yapmaktır. Geçmişte yaptığımız hataları terk etmek, yeni yıl için yeni hedefler ortaya 
koymak, yeni hamleler, yeni atılımlar yapmak hepimizin hedefleri arasında olmalıdır. Yeni yılın hepimize hayırlar 
getirmesi ve dünyanın daha yaşanılır, savaşlardan ve katliamlardan uzak, daha huzurlu olması için dua edelim. 
Bir kısım insanların yaptığı hatalara düşmeyelim. Bir Müslümanın yeni bir yılı günah ve haramlarla karşılaması 
hiç doğru olmaz. Yapılan birçok kutlamanın yeni yılla alakası olmadığını hepiniz biliyorsunuz. Biz örnek insanlar 
olalım. Gelecek yılımızın daha güzel olması için şimdiden planlar yapalım ve gayretli olalım. Sevgili 
Peygamberimizin şu sözlerini hiçbir zaman unutmayalım. O şöyle buyuruyor: ”Kıyamet günü kişi tüm 
yaptıklarından sorgulanıp hesaba çekilmedikçe, mahşer yerinden ayrılamayacaktır.” [3] 
 
Bu vesileyle yeni miladi yılın hayırlara vesile olmasını diliyor, hutbemi Bakara suresinin 281. ayetinin mealiyle 
bitiriyorum: “Öyle bir günden korkunuz ki, o gün Allah’a döndürüleceksiniz. Sonra da herkese kazancı tamamı ile 
ödenecek hiç kimse haksızlığa uğramayacaktır.” 
 
Neşet Bodur, Düren Fatih Camii Din Görevlisi 
 
 
[1] Tirmizi, Kıyamet, 26; Đbni Mace, Züht, 31. 
[2] Haşr suresi, 59. 
[3] Tirmizi, Kıyamet, 1. 


