
 

 

 

 

 

HZ. ALİ (R.A)’IN HUTBESİ 

Bütün yaratıkları yoktan var eden, geceyi yarıp sabahı çıkaran, ölüleri dirilten, kabirdekilere öldükten 

sonra can veren Allah (c.c)’a hamd-ü sena olsun. Şehadet ederim ki Allah (c.c)’tan başka ilah yoktur 

ve Muhammed (s.a.v) de O’nun kulu ve elçisidir.  

Ey İnsanlar! Size Allah (c.c)’ın (azabından korkmanızı tavsiye ediyorum. Kulun Allah’a yaklaşmak için 

tevessül edeceği en faziletli amel, iman ve O’nun yolunda cihad etmektir. İhlâs üzere yaşamak 

yaratılıştandır. Namaz, dindir. Zekât dinin farizasıdır. Ramazan ayı orucu, Allah’ın azabına karşı bir 

kalkandır. Hacc, fakirliği giderir, günahları siler. Akraba ziyareti rızkı artırır, ömrü uzatır ve aileye olan 

sevgiyi artırır. Gizlice verilen sadaka, günahları siler ve Allah’ın gazabını söndürür. İyilik yapmak, kişiyi 

kötü âkibetten ve musîbetlerden korur.  

Allah (c.c)’ı çokça anın, zira onu anmak zikirlerin en güzelidir. Takva sahiplerine vaat edilen şeylere 

rağbet edin. Allah (c.c)’ın sözü, vaatlerin en doğrusudur. Hz. Muhammed’in yoluna uyun. Onun yolu 

yolların en üstünüdür. Onun sünnetini yol edinin, onun sünneti, sünnetlerin en üstünüdür. Allah’ın 

kitabını öğrenin, onun kitabı sözlerin en güzelidir. Dinde fakih olun, dinde fakih olmak kalpleri yeşertir. 

Onun nûruyla şifa bulmak isteyin; zira onun nûru, kalplerde olanlara şifâdır.  

Kur’an’ı güzel (bir sesle) tilavet edin; çünkü o kıssaların en güzelidir. Kur’an-ı kerim okunduğu zaman 

susun ve onu dinleyin ki, Allah’ın rahmetine nail olasınız. Kur’an’ın ilmine vakıf olduğunuzda ondan 

öğrendiklerinizle amel edin ki, hidayet bulasınız. İlminin gereğiyle amel etmeyen kişi cehaletinden 

dolayı istikâmet bulamayan zâlim cahil gibidir.  

Bilesin ki, hüccet en büyüktür ve görüyorsun ki cehaletinden dolayı şaşkın olan bir cahile nazaran, 

ilminden sıyrılan bir âlimi hasreti ve pişmanlığı daha uzun sürelidir. Bunların her ikisi de dalalet ve 

helak ehlindendir. Yalpalamayınız ki şüpheye düşmeyesiniz. Şüphe etmeyiniz ki inkârcı olmayasınız. 

Kendi kendinize ruhsat vermeyiniz ki ihmalkâr olmayasınız. Hak konusunda ihmalkâr olursanız, 

pişman olursunuz.  

Bağlanmak güvenmektir. Güvenmek aldanmamaktır. Sizin içinizde nefsine en çok nasihat eden 

rabbine en çok itaat edendir. Kim rabbine itaat ederse güven ve sevinç içerisinde olur. Her kim de 

Allah’a isyan ederse (onun azabından) korkmaya ve pişman olmaya mahkûmdur. Allah (.c.c)’tan yakîn 

sahibi olmayı isteyin ve O’ndan afiyet içerisinde olmayı dileyin. Kalp de olan en hayırlı şey devamlı 

yakîn sahibi olmaktır.  

En büyük işler, en faziletli olandır. Sonradan (uydurma) olan işler en şerli olanlardır. Dinde (olmayıp) 

dine sonradan sokulan her şey bid’attir. Dinde (olmayıp)  dine sonradan sokulan şeyleri dine katan 

kişiler de bidatçıdır. Her kim ki dinde olmayan bir şeyi dine sokmuştur, o kişi kaybetmiştir. Ortaya 

konulan her bir bid’at bir sünnetin terk edilmesine sebep olur.  

 



 

 

 

 

Gerçekten aldanan kişi dininde aldanandır. Aldanan kişi nefsini zarara uğratan kişidir. Riya şirktendir. 

İhlâs, amel ve imandandır. Eğlence meclisleri Kur’an-ı unutturur. Şeytana ortam hazırlar. İnsanı 

cehenneme davet eder. (Erkeklerin, mahremi olmayan) kadın meclislerinde oturmak kalplerini 

kaydırır. Gözlerin (o ortamı) aramasına sebep olur. Bu da şeytanın tuzaklarındandır. Allah (c.c)’a karşı 

dosdoğru olun; zira Allah doğrularla beraberdir. Yalandan uzak durun; zira (yalan) kişiyi imandan 

uzaklaştırır.  

Dikkat ediniz! Şerefi uğruna doğruluktan (ayrılmamak) kurtuluş ve keramettir. Şerefi üzerine yalan 

söylemek ise alçaklık ve helak (sebebidir). Hakkı söyleyin ve onunla tanının. Hayır işleyiniz ve hayır 

ehlinden olunuz. Emaneti emanet aldığınız kimselere iade edin. Sizinle bağını kesen akrabalar ile 

bağınızı kesmeden onları ilişkilerinizi devam ettiriniz. Size (kötülük yapan) kimseye siz iyilikle 

mukabele ediniz. Söz verdiğinizde sözünüzü yerine getiriniz. İnsanlar arasında hakem olduğunuzda 

adaletle hükmedin. Babalarınızla övünmeyin, birbirlerinize lakap takmayınız. Birbirlerinize kötü 

şakalar yapmayınız. Sakın içinizden bir kısım Müslümanlar diğerlerini çekiştirip gıybetlerini yapmasın.  

Ey İnsanlar! Gerçek şu ki dünya sizden yüz çevirmiş ve size veda etmiştir!. Şüphesiz ki ahiret sizi 

gölgelemiş ve vukuu yaklaşmıştır. Bugün de yarın da, (dünya) bir yarış kulvarıdır. (Bu yarışta) öne 

geçenler cennete, (geride kalanlar ise) cehenneme gitmiştir. 

Dikkat edin! Sizler fırsat günlerindesiniz. Dünyanın arkasından sürüklediği bir ecel vardır. Eceli 

gelmeden önce her kim bu fırsat günlerinde, (yapmış olduğu) amellerinde samimi(yet üzere) olursa, o 

kişi işlerini güzel yapmış demektir. Her kim de amellerinde kusur işlerse, o kişi de amellerini zayi 

etmiştir; arzuları boşa gitmiştir. Eceli ona zarar(la geli)vermiştir. Allah’ı arzu etmede istekli olun, 

O’nun rızasını elde edememe korkusuyla (çokca) gayret edin. Şayet size bir korku isabet ederse, 

hemen Allah (c.c)’ı anın ve bu zikirle beraber rağbetinizi toplayın. Şüphesiz ki Allah (c.c) 

Müslümanlara güzellikleri bildirmiştir. (Şüphesiz Allah), bu güzelliklere şükredene ziyadesiyle 

muamele edecektir. Ben, (oraya girmek isteyen, fakat yan gelip yatarak kazanılacak bir) cennet 

görmedim. Bir kimsenin uzaklaşmak isteyip, fakat gaflete dalınan bir cehennem de bilmiyorum. 

Kazancını bugün(le sınırlı tutan) çok kimse vardır. O gün bütün sırlar ortaya serilir. Büyük günah 

işleyenler bir araya toplanır. Hakkın fayda vermediği kimseye, batıl zarar verir. Hidayetle istikamet 

kazanamayan kimseleri dalalet kendine çeker. Yakîn kendisine fayda vermeyen kimseye şüphe zarar 

verir. 

Ey İnsanlar! Sizler dünya (da)  bir yolcu (gibi yaşamakla) emrolundunuz ve sizler için gerekli olan azığa 

da kavuşturuldunuz.  

Dikkat edin! Sizler için en çok korktuğum iki şey var: 

Birincisi; ahireti unutturan tûl-ü emel (uzun yaşama arzusu).  

İkincisi ise; kişiyi hak ve hakikatten uzaklaştıran heva ve hevese tabi olmak.  

 

 



 

 

 

 

Dikkat edin! Dünya sona doğru yaklaşmakta ve ahiret (günü ise) size yönelmiş gelmektedir. Her 

ikisinin de tâbiileri vardır. Sizler elinizden geldiğince ahiret (yolcusu) olmaya bakın. Sakın ha dünya(ya 

direk dikecekmiş gibi) olmayın. 

Bu gün; hesap günü değil, amel (işleme) günüdür; yarın ise, amel günü değil hesap günüdür. İlk ve son 

duamız; Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun… 


