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بسم اهلل الرمحن الرحيم

ZORLUKLAR ÇALIŞARAK AŞILIR
Muhterem Müslümanlar!
İslâm dini, insanlara hem dünyada hem
de ahiret hayatlarında mutlu olmanın yollarını
göstermiştir. Çünkü son ve en mükemmel din
olan İslâm’ın gayesi, insanların hem dünya hem
de ahiret mutluluğunu sağlamaktır. Dünya ve
ahiret mutluluğu ise ancak çalışmakla elde
edilir. Bu sebeple müslüman, her ikisi için de
çalışmak zorunda olduğunu bilir.
Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de “Bilsin ki
insan için kendi çalışmasından başka bir şey
yoktur.” buyurarak çalışmanın önemini
bildirmiştir.1 Sevgili Peygamberimiz ise,
“Kişinin yediği en hayırlı rızık, elinin emeği
ile kazandığı rızıktır.”2 buyurmuştur.
Aziz Kardeşlerim!
Dinimiz, çalışmaya büyük önem vermiş,
helâl kazanç sağlamak için çalışmayı ibadet
olarak
değerlendirmiştir.
Bir
gün
Peygamberimizin bulunduğu bir ortamda güçlü
kuvvetli biri geçti. Onu gören sahabiler:
–Ya Rasûlellah! Keşke bu adam Allah
yolunda çalışsa, dediler.
Bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.s.)
şöyle buyurdu:
“Eğer bu adam küçük çocuklarının
ekmeğini kazanmak için evinden çıkmış ise
Allah yolundadır. İhtiyar anne ve babasının
ihtiyaçlarını karşılamak için çıkmış ise yine

Allah yolundadır. Kendi ekmeğini kazanmak
için çıkmış ise yine Allah yolundadır. Eğer
gösteriş için çıkmış ise işte o zaman şeytan
yolundadır.”3
Müslüman hiç ölmeyecekmiş gibi dünya
için çalışmalı, yarın ölecekmiş gibi de ahiret için
hazırlık yapmalıdır. Peygamberimiz, daima
çalışmayı tavsiye etmiş ve “İki günü birbirine
eşit
olan
aldanmıştır.”4
buyurarak
müslümanların her gün daha ileri gitmesi
gerektiğini belirtmiştir.
Aziz Mü’minler!
Bugün dünyanın içerisinde bulunduğu
bunalımdan kurtulması, ancak insanların özverili
çalışmasıyla mümkün olabilir. Bugün temel gıda
ürünlerinde yaşanan sıkıntıların temelinde, boş
bıraktığımız toprakların da bir katkısı vardır.
İmkân olduğu halde işletilmeyen topraklar ve en
basit bir ürünü bile yetiştirmeyi bilmeyen
çocuklar, bizim kendi hatamızdır. Temel
ihtiyaçlar konusunda bile başkalarına muhtaç bir
durumda olmamız, yıllar içerisinde gereken
çalışmayı yapamadığımızın kanıtıdır.
Allah, toprak aracılığıyla binlerce yıldır
bize nimetlerini sunmaktadır. Ancak insanın da
her zaman elini taşın altına koyması
gerekmektedir. Geride bıraktığımız dönemlerde,
en ufak bir tarla bile değerlendirilmeye
çalışılırken, bugün işletilen tarlalara rastlamak
gitgide daha da güç hale gelmektedir.
Elvatlarımız ne yazık ki toprağı işlemeyi ve
temel gıda ürünlerini bile yetiştirmeyi
öğrenemeden büyümektedir. Oysa bu birikim
nesilden nesile aktarılmalı ve hem kendilerine
hem de başkalarına yararlı olacak bir nesil
yetiştirmek için gayret gösterilmelidir.
Hutbemizi Peygamber Efendimizin başta
okuduğum
hadis-i
şerifiyle
bitiriyorum:
“İnsanların hayırlısı, insanlara yararlı
olandır.”5
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