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الر ِحيم
َّ الرحْ َم ِن
َّ ِِبس ِْم هللا
َسو َل لَ َعلَّ ُك ْم ت ُ ْر َح ُمون
ُ الر
َّ َواَ ِطيعُوا هللاَ َو

Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta
Allah’tan korkmanızı tavsiye ederim.
Değerli Müslümanlar!

سلَّ َم
ُ َوقا َ َل َر
ِ سو ُل
َ ُصلَّى هللا
َ علَ ْي ِه َو
َ هللا
َاب هللا
َّ َضلُّوا َما تَ َم
َ س ْكت ُ ْم ِب ِه َما ِكت
ِ ت ََر ْكتُ فِي ُك ْم اَ ْم َري ِْن لَ ْن ت
سنَّةَ نَ ِب ِي ِه
ُ َو
VEDA HUTBESİNİN EVRENSEL MESAJI

Peygamber efendimiz (sav) dünya ve
ahiret saadetini elde etmede bizlere en güzel
örnektir. Bize düşen, İslam’ın evrensel ilkelerini
bizlere bildiren sevgili peygamberimizin veda
hutbesini özümseyerek hayatımıza tatbik etmek,

Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum

ayet-i

dünyanın

kerimede

Yüce

Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Allah’a ve
Peygambere itaat edin ki size merhamet
edilsin.”1

Okuduğum

hadis-i

şerifte

ise

Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurmaktadır:
“Size iki şey bırakıyorum. Bunlara uyduğunuz
müddetçe yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar;
Allah’ın Kitabı ve Rasûlünün sünnetidir.”2

Peygamber

Efendimiz

(sav)

Arafat'ta

Allah’a hamd ve sena ettikten sonra yüz yirmi bini
aşkın ashabına seslenirken, şu temel haklara
dikkat çekmiş ve insanları bu ilkelere uymaya
çağırmıştır: ''Ey insanlar! Rabbiniz birdir.
Babanız da birdir. Arap'ın Arap olmayana,
Arap olmayanın da Arap üzerine bir üstünlüğü
olmadığı gibi; Kırmızı tenlinin siyah üzerine,
siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü
yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah’a karşı
sorumluluk bilincinde olmaktadır.”3
Kıymetli Müminler!
Hz. Muhammed (sav) veda hutbesinde
kadın haklarının saygınlığı konusuna dikkat
çekmiş ve bizleri şöyle uyarmıştır: “Ey insanlar!

menfaatlerine

takılmayarak

sorumluluk bilinci ile rızay-ı ilahi doğrultusunda
yaşam sürdürmektir. Hutbemi bir ayet-i kerime
ile bitiriyorum: “Andolsun ki Rasulüllah sizin
için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı
umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel
bir örnektir.”4
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Aziz Müminler!

geçici

