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Muhterem Müslümanlar!  

Bir insan, Yüce Allah’ın varlığına ve 

birliğine, Hz. Muhammed (s.a.s)’in O’nun 

kulu ve elçisi olduğuna, meleklere, 

kitaplara ve diğer peygamberlere, ahiret 

gününe ve kadere inanmakla müslüman 

olur. 

 

Her mü'min, imanını geliştirip 

kuvvetlendirmek, kâmil ve olgun bir 

müslüman olmak için gayret göstermek 

zorundadır. Bu ulvi dereceye ulaşmak için 

Rabbimizin emirlerini tutmak, 

yasaklarından uzak durmak ve 

Peygamberimizin sünnetlerine uymak 

gerekir. 

  

Aziz Cemaat! 

Yüce Allah, Kitabımız Kur’an-ı Kerimde 

kâmil mü’min’in bazı özelliklerini şöyle 

ifade etmiştir; “Mü’minler ancak o 

kimselerdir ki; Allah anıldığı zaman 

kalpleri ürperir. O’nun âyetleri 

kendilerine okunduğu zaman (bu) 

onların imanlarını artırır. Onlar sadece 

Rablerine tevekkül ederler. Onlar 

namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık 

olarak verdiğimiz şeylerden Allah 

yolunda harcayan kimselerdir. İşte onlar 

gerçekten mü’minlerdir. Onlara, Rableri 

katında yüksek mertebeler, bağışlanma 

ve cömertçe verilmiş rızık vardır.”1 
 

“Onlar, namazlarında derin saygı 

içindedirler. Onlar, faydasız işlerden ve 

boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar, 

                                                           
1 Enfal,  8/2-4 
2 Mü’minun, 23/2-5, 8-9 
3 Me’aric, 70/33 

zekâtı öderler. Onlar, ırzlarını korurlar. 

Yine onlar, emanetlerine ve verdikleri 

sözlere riâyet ederler. Onlar, 

namazlarını kılmağa devam ederler.”2 

“Onlar şahitliklerini dosdoğru yapan 

kimselerdir.”3 
 

“Onlar bollukta ve darlıkta Allah 

yolunda harcayanlar, öfkelerini 

yenenler, insanları affedenlerdir. Allah 

iyilik edenleri sever. Yine onlar, çirkin 

bir iş yaptıkları yahut nefislerine 

zulmettikleri zaman Allah’ı hatırlayıp 

hemen günahlarının bağışlanmasını 

isteyenler -ki Allah’tan başka günahları 

kim bağışlar- ve bile bile, işledikleri 

(günah) üzerinde ısrar etmeyenlerdir.”4 
 

Değerli Kardeşlerim! 

Mü’min, günah ve kötülüğü çirkin görmeli, 

iyiliği sevmeli, kendisi için istediğini 

başkaları için de istemeli, kendisi için 

uygun görmediği şeyi başkaları için de 

uygun görmemelidir. 

 

İnsanların eksikliklerini değil, kendi 

kusurlarını araştırmalı, övüldüğünde tevazu 

göstermeli, elindekilerin değerini bilip 

Rabbine şükretmelidir. 

 

Hutbemi Sevgili Peygamberimizin bir 

hadisi ile bitirmek istiyorum; “Sizin 

hayırlınız, kendinden iyilik umulan ve 

kötülüğünden emin olunan kimsedir.”5  
 

Ne mutlu Allah ve Resulünün tarif ettiği 

kâmil mü’minlerden olabilenlere. 
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