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“Allah sizin bedenlerinize ve dış
görünüşlerinize değil, kalplerinize bakar.”3
Kıymetli Müslümanlar!

.
ENGELLİ KARDEŞLERİMİZE SAHİP
ÇIKALIM
Muhterem Mü’minler!
İnsanın, yaratılmış varlıklar içerisinde özel
bir değeri vardır. Yüce Allah onu
yaratılmışların en şereflisi ve en mükemmeli
olarak yeryüzüne göndermiştir. Nitekim,
hutbemin başında okuduğum ayet-i kerimede
Yüce Rabbimiz şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz
biz insanı en güzel biçimde yarattık.”1
Bununla birlikte, insanın Rabbimiz
katındaki değeri; renginde, cinsiyetinde, engelli
veya engelsiz oluşunda değildir. Allah katında
en değerli insan, O’na hakkıyla kulluk eden ve
emirlerine karşı gelmekten en çok sakınandır.
Nitekim ayet-i kerimede Yüce Allah şöyle
buyurmuştur:
“Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir
erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle
tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere
ayırdık. Muhakkak ki Allah katında en
değerli
olanınız,
O'ndan
en
çok
korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her
şeyden haberdardır.”2
Aziz Mü’minler!
İmtihan için yaratıldığımız bu dünyada
nasıl ki engelsiz olmak bir üstünlük sebebi
değilse, engelli olmak da bir eksiklik veya
kusur değildir. Önemli olan, ruh ve kalbimizin
engelli olmamasıdır. Nitekim Peygamber

Allah Rasûlü (s.a.s), engellilere ayrı bir
değer vermiş ve onlarla bizzat ilgilenmiştir.
Görme engelli bir sahâbi olan Abdullah b.
Ümmi Mektûm’un oturacağı yere kendi
cübbesini serecek kadar hassas davranmıştır.
Allah’a isyan etmeden, sabırla karşılanan
engelliliğin cennet vesilesi olduğunu haber
vermiştir.4 Engellilere öğretmenlik, müezzinlik
ve Medine dışına çıktığında şehrin idaresine
vekil bırakmak gibi çok önemli görevler
vermiştir. Öyleyse bugün bize düşen vazife de,
engelli kardeşlerimizi doğru anlamak ve onlara
saygı göstermektir. Sorunlarına ortak olmak ve
hayatlarını kolaylaştırmaktır. Eli olmayanın eli,
gözü olmayanın gözü, dili olmayanın dili
olmaktır. Bütün imkânlardan faydalanabilmeleri
için seferber olmaktır. Kardeşlerimizi üzecek
sözlerden,
hayatlarını
zorlaştıracak
davranışlardan kaçınmaktır. Onlara ayrılan özel
park alanlarına saygı gösterip boş bırakmaktır.
Toplu taşıma araçlarında onlara yer verip
gereken kolaylığı sağlamaktır. Evlatlarımıza da
bu hassasiyetleri öğretip engelli kardeşlerimizle
asla alay edilmemesi gerektiğini onlara
öğretmektir. Unutmayalım ki hayatı birbirimize
kolaylaştırdığımız ölçüde olgun mü’min
olabiliriz. Şunu da iyi bilelim ki, engellilik
sadece engelli olan için değil; aynı zamanda
bizim için de bir imtihandır. Ona nasıl
davrandığımız, imtihanımızın bir parçasıdır.
Hutbemi Rasûl-i Ekrem (s.a.s)’in şu
nasihatiyle bitiriyorum: “Görme engelli bir
insana yol göstermen sadakadır. Güçsüz
birine yardım etmen sadakadır. Konuşmakta
güçlük çekenin meramını ifade etmen
sadakadır.”5
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