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بسم اهلل الرمحن الرحيم

İnsanoğlu, hayvanlara karşı insaflı, şefkatli ve
merhametli olmakla mükelleftir.
İslâm dini, hayvanlara zulüm ve işkence
anlamına gelen, yaratılışlarına uygun olmayan
her türlü davranışı yasaklar. Rasûl-i Ekrem
(s.a.s), bir hadisinde bizi şöyle uyarır: “Hiçbir
kimse yoktur ki bir serçeyi yahut ondan daha
büyük bir canlıyı haksız yere öldürsün de
Yüce Allah ona bunun hesabını sormasın!”3

Bir başka gün ise Peygamberimiz (s.a.s),
bir kediye kızıp onu hapseden ve açlıktan
ölmesine sebep olan bir kadının Allah’ın azabını
hak ettiğini anlatmıştı. Zavallı hayvana yaşama
hakkı tanımayan merhametsiz kadının, Cenâb-ı
Hakk’ın gazabına uğradığını ifade etmişti.2 Zira
canlılara yapılan iyiliğe karşı sevap olduğu gibi
her canlıya yapılan eziyetin de bir günahı ve
ilâhî bir cezası vardır.
Aziz Mü’minler!
Kâinattaki her varlık gibi, hayvanlar da
Yüce Allah’ın varlığının ve kudretinin birer
delilidir. En küçüğünden en büyüğüne kadar her
hayvan, Allah’ın bir eseri olarak değerlidir ve
O’nun tarafından insana emanet edilmiştir.

Kıymetli Müslümanlar!
Hayvanlar da tıpkı bizler gibi yeryüzünün
sakinleridir. Onların da yaşama, korunma ve
barınma gibi temel hakları vardır. Bu nedenden
ötürü varlık âlemine sevgi, şefkat ve ibret
nazarıyla bakalım. Hiçbir canlıyı incitmeyelim.
Özellikle soğuk kış şartlarında hayvanlara karşı
daha duyarlı olalım. Onların barınması ve
beslenmesi için biz de bir katkı sunalım.
Hayvanlara gösterilen merhamet nedeniyle
yeryüzüne yağmur indirildiğini unutmayalım.4
Ne
yazık
ki,
son
zamanlarda
televizyonlarda birçok insanın katledildiği ve
insana değer verilmediği görülmektedir.
İnancımıza göre, vermediğin bir canı alma
hakkın da yoktur. Hayvana zulmetmek ve canını
almak haram iken insanın canının ulu orta
alınması çok büyük bir zulümdür. Böyle
canilerin insanlar arasında dolaşmaması
lazımdır. Allah’ın verdiği canı ancak Allah alır.
İnsanın böyle bir hakkı yoktur.
Aziz Kardeşlerim!
Geçen hutbelerimizde devletin okullarda
getirmiş olduğu bir kısıtlamayı da dile
getirmiştik. Çocuklarımızın Cuma namazına
gidişlerini keyfi olarak kaldırmak istemektedir.
Sizden ricamız hiçbir evrak imzalamadan veya
dilekçe yazmadan çocuğunuzu Cuma namazına
giderken beraberinizde alıp götürmenizdir.
Devlet, ala ala bizlere hiçbir hakkı bırakmamaya
kararlı görünmektedir. Buna karşı durmak, Batı
Trakya Müslüman Türk azınlığı olarak dini
özgürlükler noktasında hakkımızdır.
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HAYVANLARA MERHAMET
Muhterem Müslümanlar!
Bir gün Peygamber Efendimiz, çölde susuz
kalan bir köpeğe kuyudan ayakkabısına su
doldurup içiren bir adamın Allah’ın rızasını
kazandığını ve günahlarının bağışlandığını
anlatmıştı. Ashâb-ı kirâm, “Ey Allah’ın Rasûlü!
Hayvanlara yaptığımız iyilikler için de mi sevap
var?” diye sorunca Peygamberimiz şöyle
buyurmuştu: “Her canlıya yapılan iyilikte
sevap vardır.”1
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