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HARAM KAZANÇ YOLLARI 
Kardeşlerim! 
Fahr-i Kâinat Efendimiz (s.a.s) buyuruyor 

ki: “Mümin günah işlediği zaman kalbinde siyah 
bir leke oluşur. Sonra tövbe eder, kendini o 
günahtan çekip çıkarır ve Allah'tan mağfiret 
dilerse kalbi cilalanarak leke silinir. Eğer 
günahta ısrar ederse, kalbindeki siyah leke 
çoğalır.”1 

Sevgili Peygamberimiz, bu hadis-i şerifi ile 
bizlere, günahtan sakınmamız ve Rabbimize 
sığınmamız gerektiğine dair derin mesajlar 
vermektedir.  

Değerli Kardeşlerim! 
Şu kısacık ömrümüzün her anında sayılı 

nefeslerimizi tüketiyoruz. Ve her geçen gün 
kaçınılmaz sona, yani ölüme bir adım daha 
yaklaşıyoruz. Yüce Allah, bu ömrü kendisine ibadet 
edelim, güzel ve faydalı işler yapalım diye lütfetti. 
Bu yönüyle hayatımız bir imtihandan ibarettir. Bu 
imtihanın sonunda büyük bir mükafat veya elîm bir 
hüsran vardır. Ömür sınavında başarılı olmak için 
gayret gösterenler, Allah’ın rızasına ve ebedi 
nimetler yurdu olan cennete kavuşacaklardır. Bu 
imtihanın gereğini yapmayanların ise ahirette ceza 
ile karşı karşıya kalacakları unutulmamalıdır.  

 Kardeşlerim! 
 Kerim kitabında günahlardan kaçınmamız 
için bizleri sıkça uyaran Rabbimiz, bir ayette şöyle 
buyurmaktadır: “Eğer size yasaklanan günahların 
büyüklerinden kaçınırsanız, küçük günahlarınızı 
örter ve sizi güzel bir yere koyarız.”2 

Bu ayet bizlere, büyük günahlardan 
sakındığımızda küçük günahlarımızın affedileceğini 
müjdelemektedir.  

Sürekli günahlardan kaçınmayı öğütleyen 
Sevgili Peygamberimiz de büyük günahların neler 
olduğunu öğretmiştir. Bunlardan bazılarını şu 
şekilde sıralayabiliriz:  

Allah’a şirk koşmak, insan öldürmek, 
namuslu kadınlara iftira etmek, zina yapmak, sihir 
ve falcılık yapmak, yaptırmak, kehanette bulunmak, 
faiz almak ve vermek, alkollü içki ve uyuşturucu 
kullanmak, rüşvet almak ve vermek, kumar 
oynamak, yetim malı yemek, akraba ve hısımlarla 
bağı koparmak, ana babaya âsi davranmak, yalan 
söylemek, yalan yere şahitlik etmek, emanete ihanet 
etmek, verilen sözden dönmek, hırsızlık, gasp ve 
zimmete para geçirmek, insanlarla alay etmek, 
büyüklük taslamak… 

Değerli Kardeşlerim! 
Esasen günahın büyüğüne küçüğüne değil, 

günahlar karşısındaki tutumumuza bakmalıyız. 
Bunun için şu sorularla kendimizi sorgulayalım: 
Bizlere sonsuz nimetler bahşeden Rabbimizin emir 
ve yasaklarına aykırı davranarak günah işleme 
lüksümüz var mı? Günah işlediğimizde 
yüreğimizde derin bir hüzün ve pişmanlık 
hissediyor muyuz? Günahlarımızı dile getirip, 
“Rabbim! Acziyetimi sana itiraf ediyorum. Sen 
merhametlilerin en merhametlisisin” diyerek iki 
damla gözyaşı dökebiliyor muyuz? Yoksa günahları 
umursamadan, bunlardan kaçınmadan yaşayarak 
dünya ve ahiret mutluluğumuzu tehlikeye mi 
atıyoruz? 

Kıymetli Kardeşlerim! 
Öyleyse gönlümüzü karartan, kalplerimizi 

kirleten, çoğu zaman da hayatımızı alt üst eden 
bütün günahlardan kaçınalım. Zaaflarımıza yenik 
düşüp günah işlediğimizde ise umutsuzluğa 
kapılmadan Rabbimizin sonsuz merhametine ve 
affına sığınalım. O’na yönelelim ve tövbe istiğfar 
edelim. Hutbemizi Efendimizin şu güzel duası ile 
bitirelim:  

“Allahım! Kalbimi günahlardan temizle; 
Beyaz elbiseyi kirden temizlediğin gibi. Benimle 
günahlarımın arasını uzaklaştır; Doğu ile batı 
arasını uzaklaştırdığın gibi. Tembellikten, 
ihtiyarlıktan, borçlanmaktan ve günahtan sana 
sığınırım Allahım!”3  
                                                           
1 İbn Mâce, Zühd, 29. 
2 Nisa, 4/31. 
3 Buhârî, Daavât, 39; Nesâî, İstiâze, 17.  
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