H U T B E
YENİ BİR YILA GİRERKEN
 ِب،  ِب ْي يِب، ،  َّشال َأ ِب يِب، ال ْي َأ اِب
 ِب ِب،َأ ُع وُع
 َّش َأ،  ِب َأ،ا
، َّشال َأ ِب يِب،  َّشال َأ ْي َأ ِب،ا

، ِبإل ْيث ِبي، َأ َأَل،ت َأ َأع َأونُع ْي، َأوالَأ، َأو ا َّشت َأ ْيق َأ ى، ْيا ِب َّشب، َأ َأَل،َأوت َأ َأع َأونُع ْي
، ْيا ِبع َأق ِبا، َأ يِب ُعي، َّشاَأ، َّش َأِبا، َّشاَأ، َأو َّشت َأ ُعق ْي، َأو ْيا ُعع ْيي َأو اِب
***

Muhterem Müslümanlar,
Sevinçleriyle, üzüntüleriyle bir yılı
daha geride bırakıyoruz. Yeni yıla girereken
bir yandan ömrümüzden bir yıl daha eksildiği
için bir burukluk yaşarken, diğer yandan da
geçmiş günlerde yaşanmış tecrübelerden ders
alarak gelecekte nasıl daha başarılı oluruz
diye kendimizi sorgulayarak yaşanabilir bir
çevreye kavuşmak için kendimize, ailemize ve
topluma karşı olan sorumluluğumuzun
bilincini
arttırmanın
gayreti
içersinde
girmeliyiz.
Yüce dinimiz, biz müminlere dini
esaslara bağlı kalıp, mukaddesatımıza sahip
çıkıp, bizim inançlarımıza ters düşen hal ve
hareketlerden uzak durmamızı emretmiştir.
Hal böyleyken, malesef yüce dinimizin
mensubu olduğunu ve müslümanca yaşamaya
çalıştığını
söyleyen
nice
insanların
müslümanlarla alakası olmayıp tamamen
başka dinlere mensup insanların adeti olan
Yılbaşı, Noel ve benzeri adetlere kendilerini
kaptırıp büyük günah bataklıklarına düştükleri
bir gerçektir.
Aziz Kardeşlerim,
İşte yukarıda bahsi geçen adetlerden
birisi de, birkaç gün sonra bütün hıristiyan
alemince kutlanacak olan noel ve miladi
yılbaşı
eğlenceleridir.
Maalesef
biz
Müslümanlardan da bazı gafil insanımız bu
kutlamalara ve eğlencelere katılmakta,
çocukları da önceden hazırlanan hediyeleri
Noel
Baba
getirdi
gibi
safsatalarla
eğlendirmeye çalışmaktadırlar. Maalesef bazı
anaokullarda Müslüman Türk çocuklarına
noel kutlamalarının yapıldığını duymak bizi
kahrediyor. Bu konuda ailelerin duyarlı
davranması ve dinimize, örfümüze ters düşen
bu gibi davranışlardan çocuklarını uzak
tutmaları gerekir. Bu noel ve yılbaşı ki;
Müslümanlıkla uzaktan yakından hiçbir
alakası olmayıp bilakis hıristiyanlığın küfür

kokan bir adeti olduğu için hem dinimize
hemde özünü dinimizden alan örflerimize
zıttır.
Aziz Cemaat,
Biz Müslümanlar; Hıristiyan, Yahudi
ve batı kültürünün arkasından gidemeyiz.
Onların ahlak, yaşam, moda ve gidişatları
bizim için örnek ve ölçü olamaz. Hamd olsun
ki biz Müslüman’ız. Kimliğimiz, hayat
tarzımız, ahlakımız bellidir. Müslüman olarak
kutladığımız gün ve geceler de bellidir.
Biz burada Müslümanlar olarak Hz.
İsa’nın peygamberliğine inanır ve saygı
duyarız. Bu, Allah’ın gönderdiği bütün
Peygamberlere imanın bir gereğidir. Zaten
yılbaşı kutlamalarının Hz. İsa'nın doğumuyla
da herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.
Çünkü hiçbir peygamberin, sabaha kadar,
Allahın yasaklamış olduğu içkinin içilmesine,
kumarın oynanmasına, sabaha kadar kadın
erkek tepişmesine, zina ve zinaya yol açan
rezaletlerin meydana gelmesine razı olması
mümkün değildir.
Değerli Kardeşlerim,
Yılbaşı eğlenceleri tamamen bugünkü
Hıristiyan ve Batı kültüründen doğmuş bir
gelenektir. Onun için yılbaşı ve Gayrı
Müslimlerin diğer bayram günlerinde onlara
uymak gayesi ile onların yaptıklarını yapmak,
o günlerde bayram niyetiyle çocuklara elbise
almak ve pişirdikleri yemekleri yemek caiz
değildir. Bu hareketler büyük günahlara
sebebiyet verdiğinden dolayı uzak durmamız
gerekmektedir. Peygamberimiz (s.a.s.) “Kim,
(düşüncede, yaşayışta, giyinişte) bir kavme
benzemeye çalışırsa, o da onlardan olur.”

Yüce Mevlâ’mız Kur’an-ı Keriminde,
İslâm mensuplarına şu ayeti bildirir:
“İyilik ve (Allah'ın yasaklarından)
sakınma üzerinde yardımlaşın, günah ve
düşmanlık
üzerine
yardımlaşmayın.
Allah'tan korkun; çünkü Allah'ın cezası
çetindir.” (Maide suresi: 2)
Yeni yılda kazanılmış değerlerimize
karşı daha duyarlı olmayı, millî ve manevî
değerlerimizi tüketmeden, hırpalamadan,
yıpratmadan Müslüman Türk’üne yakışır bir
şekilde korumayı, toplum olarak hep birlikte
bizden sonra gelecek nesle daha güzel,
yaşanabilir bir dünya bırakmayı nasip
etmesini Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum.

