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۪حيِم ِه الرَّ ْحمه ِ الرَّ
ه

 بِْسِم ّللّا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِ َصلَّى ّللاَّ  قَاَل َرُسىُل ّللاَّ

يَمان  الطُُّهىُر َشْطُر اْْلِ

ÇEVRE SORUMLULUĞU 

Muhterem Mü’minler 

Allah Teâla insanı en güzel şekilde yaratmış, 

yeryüzü ve gökyüzünü bütün nimetleriyle donatıp 

tertemiz bir şekilde insanın hizmetine vermiştir. 

Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de,  “Allah 

gökleri ve yeri yaratan, gökten yağmur indiren, 

onunla size rızık olarak türlü meyveler çıkaran, 

emri gereğince denizde gemileri emrinize veren, 

nehirleri de hizmetinize sunandır’’
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buyurmuştur. Diğer bir ayet-i kerimede de “O size 

istediğiniz her şeyi verdi. Allah’ın nimetlerini 

saymaya kalksanız başa çıkamazsınız’’
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buyurmaktadır. 

Değerli Kardeşlerim 

En büyük nimet olan sağlığımızı 

sürdürebilmemiz için hiç şüphesiz toprak, hava ve 

suya ihtiyacımız vardır. İnsan hayatında sağlık ne 

kadar önemli ise üzerinde yaşadığımız yerküre için 

Rabbimizin koyduğu denge de o kadar önemlidir. 

Kur’an-ı Kerim’de “Allah göğü yükseltti ve 

dengeyi koydu, sakın dengeyi bozmayın’’
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buyurulmaktadır. Ancak biz insanların 

umursamazlık, sorumsuzluk ve neme lazımcılıkları 

sadece kendimizi değil çevremizi de tahrip 

etmektedir. Yüce Rabbimizin, “Ġnsanların kendi 

işledikleri kötülükler sebebi ile karada ve 

denizde bozulma ortaya çıkmıştır. Vazgeçip 

dönerler diye, Allah (c.c) yaptıklarının bir 
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kısmını kendilerine tattıracaktır’’
4
 meâlindeki 

âyet-i kerimesi bütün insanlığa en açık bir 

uyarıdır. 

Değerli Müslümanlar! 

Ne yazık ki her geçen gün soframızda 

içtiğimiz su, teneffüs ettiğimiz hava ve ekim 

yaptığımız toprak biraz daha kirlenmektedir. 

Bütün insanlar bu kirlilikten ve bu kirliliğin 

meydana getirdiği çeşitli hastalık ve ürün 

kayıplarından zarar görmekte, bilim insanları ise 

küresel bir tehlikeye dikkat çekmektedir. 

 Kendimize şunu soralım: Yeryüzünde 

yaşanan bu kirlilik ve bozukluk konusunda ne 

kadar sorumluyuz? Şunu asla unutmayalım ki, 

çevreye zarar vermekle, su ve benzeri nimetleri 

israf etmekle hem bugünün hem de gelecek 

nesillerin haklarını ihlal etmekteyiz. Kul hakkının 

önemini bilen mü’minler olarak çevreye karşı 

daha duyarlı ve sorumlu olmalıyız. Böylece canlı 

ve cansız tüm doğaya karşı görevimizi yerine 

getirmeliyiz. Ormanlarımızın yangınlara karşı 

muhafaza edilmesi için çaba göstermeli, hatta bir 

ağaç da biz dikerek çevremizin ve dünyamızın  

daha güzel günlere ulaşması için gayret sarf 

etmeliyiz. 

Aziz Müslüman Türk Kardeşlerim! 

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) “Bana 

ümmetimin hayır ve şer, bütün amelleri 

gösterildi. Ġyi ameller arasında, rahatsızlık 

veren bir şeyin yoldan kaldırılması da vardı. 

Kötü amellerin arasında ise gömülmeden yere 

bırakılmış tükürük de vardı’’
5
 buyurarak çevre 

konusunda ne kadar dikkatli olmamız gerektiğine 

dikkatimizi çekmektedir. Söndürmeden attığımız 

bir sigara izmaritinin veya piknik yaptığımız 

alanlarda göstereceğimiz küçücük bir ihmalin ne 

kadar büyük zararlara neden olabileceğini göz 

ardı etmemeliyiz. Bugün kirlettiğimiz denizlerin 

ve genel olarak çevremizin çocuklarımıza ve 

torunlarımıza olumsuz etkilerini düşünmeliyiz. 

“Sonra o gün size sunulan nimetlerden 

mutlaka hesaba çekileceksiniz”
6
 ayet-i 

kerimesine kulak vererek hayatımızı devam 

ettirmeye gayret etmeliyiz. Hutbeme son verirken, 

son dönemde dünyamızın çeşitli bölgelerinde 

deprem, yangın ve sel gibi doğal afetler nedeniyle 

hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan 

rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.  
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