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Muhterem Müslümanlar! 
Yüce Allah insanı en güzel şekilde yaratmış, değer vermiş, muhatap kabul etmiş ve her 

bir insanın “Malını, canını, şerefini, namus ve dinini” dokunulmaz kılmıştır. Yüce Rabbimiz, 
insanı şerefli bir varlık yarattığını ve imtihan edeceğini bildirmiş ve bu hususta şöyle 
uyarmıştır: “Kendi elinizle, kendinizi tehlikeye atmayınız.” (el-Bakara, 2/195) 

 
Kıymetli Kardeşlerim! 
Ne yazık ki, trafik kurallarına uymayan bazı  sürücülerin ve yolcuların hatalarından 

dolayı “Allah’ın verdiği ve alacağı cana” mal olan kazalar işlenmketedir. Kaderi tayin eden 
Allah’tır, ancak “Başımıza gelen musibetler kendi yaptıklarımız yüzündendir.” (eş-Şûrâ, 
42/30) 

Teknolojik imkanlarla gelişen dünyada ve dolayısıyla hayatımızda pek çok kolaylıklar 
sağlanırken, ne yazık ki fevri davranmak ve tedbiri elden bırakmak suretiyle de pek çok 
felâketler zuhur etmektedir. 

Günümüzde uykusuz ve emniyet kemerini takmadan yola çıkan, süratli araba kullanan, 
hatalı sollamalarda bulunan, alkollü direksyona oturan, trafik kurallarına riayet etmeyen nice 
yolcular yüzünden maalesef telâfisi olmayan “can kaybına” veya “özürlü kalmaya” yol açan 
durumlar yaşanmaktadır. 

 
Muhterem Müslümanlar! 
Peygamberimiz (s.a.s) Müslümanı tarif ederken “Elinden ve dilinden güven duyulan 

kimse olarak” diye bildirmektedir. Bu münasebetle her bir sahada olduğu gibi, trafik 
kurallarına da riayet ile güven telkin edelim, örnek teşkil edelim.   

Yola çıkarken, “Sübhanellezi sehhara lena hâzâ vema künnâ lehû mukrinin. Ve innâ ilâ 
rabbinâ lemünkalibûn” ayetlerini  okuyalım. Zira bu ayetler yolcu veya vasıtaya binme duası 
olarak kabul edilmiş ve şu manaya gelmektedirler: “Bunu (bu aracı) bizim hizmetimize veren 
Allah'ın şânı ne yücedir.  O'nun ihsanı olmasaydı biz buna güç yetiremezdik. Muhakkak ki 
biz Rabbimize döneceğiz.” (ez-Zuhruf, 43/13-14) 

 
Değerli Cemaat! 
Her zaman olduğu gibi, yola çıkarken de gerekli  tedbirleri  alalım: Yolculuğumuza 

mümkün mertebe erken çıkalım, emniyet kemerimizi takalım, tabelalarda belirlenen hız 
sınırını ve hakkımızı aşmayalım, hatalı sollamalara kalkışmayalım, yayalara ve süratli 
gidenlere “Hastası olabileceğini düşünerek” öncülük verelim ve böylelikle kul hakkına riayet 
edelim. 

Hutbemizi ve yolculuğumuzu, inşaallah, ariflerin beyanatıyla tamamlayalım: “Ne 
kimseden incin, ne kimseyi incit.” 


