TARİH: 21.12.2018
KONU: MÜCADELE VE ŞEHİTLER HAFTASI

الر ِح ِيم
َّ من
َّ ِبِس ِْم هللا
ِ الر ْح
َّللاِ أ َ ْم َواتًا بَ ْل أَحْ يَا ٌء ِع ْن َد َربِ ِه ْم
َ سبَنَّ الَّ ِذينَ قُتِلُوا فِي
َ َْو ََل تَح
َّ سبِي ِل
َيُ ْر َزقُون
: سلَّ َم
َ ُصلَّى هللا
َ ِسو ُل هللا
َ علَ ْي ِه َو
ُ قا َ َل َر
علَى
َ ب أ َ ْن يَ ْر ِج َع إِلَى ال ُّد ْن َيا َولَهُ َما
ُّ َما أ َ َح ٌد يَ ْد ُخ ُل ا ْل َجنَّةَ يُ ِح
ض ِم ْن ش َْيءٍ إِ ََّل الش َِّهي ُد يَت َ َمنَّى أ َ ْن يَ ْر ِج َع إِلَى ال ُّد ْنيَا فَيُ ْقت َ َل
ِ ْاْل َ ْر
ٍ عش َْر َم َّرا
.ت ِل َما يَ َرى ِم ْن ا ْلك ََرا َم ِة
َ
“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır,
Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.”
düsturuyla tarihe damga vuran,
Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum inancıyla;
Toprağına can veren,
Bayrağına kan veren,
Kitabını mukaddes,
Ezanını muazzez bilen,
Necip milletin Aziz torunları,
Rahman’ın misafirleri,
Allah’ın evine hoş geldiniz!
Cumanız mübarek olsun!
Muhterem Müslümanlar!
Allah yolunda harp edip, Allah u Teâlâ’nın ismini yüceltmeye çalışırken veya düşman saldırdığında
vatanını, dinini, milletini, ırz ve nâmûsunu müdâfâ
ederken ölen kimseye şehit denir. Şehitlik sıradan bir
ölüm değildir. Zira Yüce Mevlâmız hutbemin başında
okumuş olduğum ayeti kerimede “Allah yolunda öldürülenleri ölü saymayın, bilakis Rableri katında
diridirler. Allah'ın bol nimetinden onlara verdiği
şeylerle sevinç içinde rızıklanırlar’’1 buyurmaktadır.
Peygamber Efendimiz ise: “Nefsim kudret
elinde olan Allaha yemin ederim ki, Allah yolunda
savaşıp öldürülmeyi, sonra diriltilip yine öldürülmeyi, sonra diriltilip yine öldürülmeyi ne kadar çok
isterdim.”2 Buyurmakla kendisinin Peygamber olmasına rağmen şehitliği ne kadar arzuladığını ifade etmektedir.
Muhterem Kardeşlerim!
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Halid b. Velid, İran’ın fethi esnasında, Sasani
komutanına hitaben: “Sizin hayatı ve şarabı sevdiğiniz kadar ölümü seven bir orduyla size geldik” demesi, Müslümanların da şehitliği ne kadar arzuladıklarını gösteren güzel bir misaldir.
Ölüm anı, her insanı ürküten bir andır. Ancak
bu, şehitler için bir vuslattır. Zira Peygamber Efendimiz: “Sizden biriniz, karınca ısırmasından ne kadar
acı duyarsa şehit olan kimse de ölümden ancak o
kadar acı duyar”3 buyuruyor. Şehitlerin ahiretteki durumları ile ilgili olarak da yine Peygamberimiz: “Hiç
kimse Cennet’e girdikten sonra bütün dünyaya sahip olsa bile tekrar dünyaya dönmek istemez. Yalnız şehitler, gördükleri ikram ve kavuştukları nimetler sebebiyle dünyaya dönüp tekrar tekrar şehit
olmayı arzu ederler” 4 buyurmaktadır.
Gaziler de, şehitlik mertebesine ulaşmak için
savaştığından onlar da şehit derecesindedir. Hatta Peygamberimiz (s.a.v): “Bir kimse Allah yolunda şehit
olmayı canı gönülden isterse yatağında ölse dahi şehitler mertebesine ulaşır’’5 buyurmaktadır.
Değerli müminler!
İslam’da barış asıldır. Hiçbir sebep yok iken şehid olayım diye savaş yapılmaz. Nitekim Peygamberimiz bizlere “Düşmanla karşılaşmayı asla istemeyin,
ancak karşılaştığınızda sabırlı olun”6 buyurmaktadır. Şairin şu mısrası da bu anlamdadır: “Hazır ol cenge
istersen sulh ü salah”
Geliniz! Şu mübarek Cuma vaktinde, Mücadele
ve Şehitler Haftası münasebetiyle hep birlikte Rabbimize şöyle yalvaralım:
Ya ilahi! Vatanımızın birliğine, milletimizin
kardeşliğine, istiklâlimizin sembolü bayrağımıza,
bizi millet yapan mukaddes değerlerimize göz diken
hainlere fırsat verme! Onlara kahhar ismi şerifinle
muamele eyle!
Ey Allah’ım! Dinimizin, milletimizin bekasını
sarsacak her türlü dâhili ve harici saldırılardan,
fitne ve fesatlardan milletimizi, memleketimizi ve
âlem-i İslam’ı muhafaza eyle!
Varlığımıza, canlarımıza, huzurumuza kast
edenlere karşı milletçe yekvücut olmayı bizlere nasip eyle.
Rabbimiz! Bu toprakları vatan kıldığımız günden bugüne kadar nasıl birlikte kardeşçe yaşadıysak bundan sonra da bu şekilde yaşamayı bizlere
nasip eyle!
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