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Şu apaçık bir gerçektir ki çıkan bu yangınların
sebebi bilinçsiz ve duyarsız bir şekilde hareket
eden insanoğludur.
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Değerli Müslümanlar!
Allah (c.c) alemde her şeyi yerli yerince yaratmıştır. Kâinatta muhteşem bir düzen, ahenk ve denge var ederek insanın hizmetine sunmuştur. İnsana düşen ise kâinattaki bu
eşsiz düzeni, ahengi ve dengeyi korumak, bunları bozacak ve tahrip edecek tutum ve davranışlardan uzak durmaktır. Rabbimiz bizleri
Kur’an’da şöyle ikaz eder: “Göğü Allah yükseltti ve dengeyi O koydu. Sakın dengeyi
bozmayın.”1
Bugün dünyamızdaki bazı çevre felaketlerinin, kirliliklerin ve ekolojik dengedeki
bozulmaların sebebi, yine insanın kendi yaptıklarından dolayıdır. Bu hususla ilgili Yüce
Rabbimiz Kur’an’ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır: “İnsanların kendi işledikleri kötülükler sebebiyle karada ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır. Yanlıştan dönmeleri için Allah yaptıklarının bazı kötü sonuçlarını
(dünyada) onlara tattıracaktır”2
Değerli Kardeşlerim!
Özellikle yeşil Kıbrıs olarak ta bilinen
güzel adamızda maalesef her hafta yangın haberlİrini üzüntü ve endişe ile takip ediyoruz.
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Aziz Kardeşlerim!
Sorumluluk bilinci içerisinde hareket
ederek çevremize de iyi bir örnek olalım. Aracımızla seyahat halinde iken özellikle sigara
izmaritlerinin ve cam şişelerin dışarı atılması
ile yangınlara; yediğimiz gıdaların ambalajlarının da çevre kirliliğine sebebiyet verdiğini
unutmayalım. Peygamberimiz’ in “Temizlik
imanın yarısıdır”3 düsturu ile müminler olarak çevremizi, piknik yaptığımız mekânları,
deniz sahillerimizi korumaya ve temiz tutmaya
azami hassasiyet gösterelim. Çıkan çöplerimizi yerlere değil çöp kutularına atmanın da
hem dini hem de insani bir vazife olduğunu
unutmayalım. Zira çevreyi kirletmek sadece
çevreye karşı işlenmiş bir kötülük değil, aynı
ortamı paylaştığımız diğer canlılara karşı da işlenmiş bir suçtur.
Aziz Müminler!
İnsan her yaptığı hareketten, sebep olduğu olumsuz, üzücü hadiselerden ve verdiği
zarardan dolayı hesap verecektir, yaşadığımız
şu güzel vatanı korumak, temiz tutmak ve güzelleştirmek hepimizin görevidir.
Hutbemi Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’
in bir hadisi ile bitirmek istiyorum: “Lânet edilen iki şeyden sakının!" buyurdular. Ashab,
“Lanet edilen iki şey nedir?” diye sordular.
Hz. Peygamber de, “İnsanların yolu ve gölgelendikleri yeri pisleterek (hela olarak) kullanmaktır”4
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