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َِّ َوِإقَاِم الصََّالِة َوِإيَتاِء رِ  َجاٌل الَّ تـُْلِهيِهْم ِجتَارٌَة َوَال بـَْيٌع َعن ِذْكِر ا

 1َواْألَْبَصارُ الزََّكاِة َخيَاُفوَن يـَْوًما تـَتَـَقلَُّب ِفيِه اْلُقُلوُب 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمْ  َّ َِّ َصلَّى ا :قَاَل َرُسوُل ا  

 ، فإنْ هُ ـالتُ صَ  هِ لِ مَ عَ  نْ مِ  قيامةِ ـال يومَ  دُ بْ ــالعَ  هِ بِ  بُ اسَ حَ ُـ ما ي لَ أوَّ  إنَّ 

 2رَ سِ خَ وَ  ابَ خَ  دْ قَ ـفَ  تْ دَ سَ فَ  , وإنَ  حَ جَ ـنْ أَ وَ  حَ لَ فْـ أَ  دْ قَ ـ, فَ  تْ حَ لَ صَ 
 

Yüce Rabbimizin Davetine İcabet: Beş Vakit 
Namaz 
Aziz Kardeşlerim! Cumamız mübarek olsun, 
Allah’ın rahmeti, bereketi, afiyeti ve inayeti 
hepimizin üzerine olsun.  
 

Hutbeme bir soru sorarak başlamak istiyorum.   
Hatırını kıramayacağımız bir aile dostumuz veya 
arkadaşımız, bizi çok önemsediği bir davete çağırsa ne 
cevap veririz. Eğer onu çok seviyorsak ya “başımla 
beraber, kesinlikle gelirim” der, ya da hayati öneme sahip 
bir meşguliyetimiz varsa, başımızı öne eğer mazeretimizi 
arz ederiz değil mi? Peki, ya bu daveti yapan kişi devletin 
zirvesindeki bir makam ise? O zaman tüm işimizi 
gücümüzü bir kenara bırakır gideriz değil mi?  
Peki, ya davet eden kişi, sahabe-i güzîn’in “anamız 
babamız sana feda olsun dedikleri” Alemlere rahmet Hz. 
Muhammed ise? Biz de en azından “gecemiz 
gündüzümüz sana feda olsun ya Rasülallah” demez 
miyiz? Biz, Anadolu insanı olarak bunu diyeceğimize 
inanıyorum.  
Peki, ya bizi davet eden makam, alemlerin Rabbi Hz. 
Allah ise? Bu davete ne cevap verirdik? İşte tam burada 
imanımızın kalitesi devreye girer. Herkesin cevabı 
imanının gücüne göre değişkenlik arz eder.  
  
Kıymetli Müminler! 
Dikkatinize arz etmeye çalıştığım husus, kelime-i 
şehadetten sonra İslâm’ın en önemli ibadeti olan beş vakit 
namazdır. Peygamber Efendimiz de bir gün, namazı soru-
cevaplı bir tarzla insanların gündemine şöyle taşıdı: 
“Birinizin kapısının önünden bir nehir aksa ve onda 
her gün beş defa yıkansa, o kimsenin bedenindeki 
kirden bir iz kalır mı?  
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Efendimizin arkadaşları, “Hayır! Kalmaz” dediler. 
Bunun üzerine Peygamberimiz “işte beş vakit namaz 
da böyledir! Yüce Allah namazlar sayesinde 
günahlardan kaynaklanan manevi kirleri siler yok 
eder”3 buyurdu. 
 
Şüphesiz namaz Rabbimizin bir daveti, bir randevusu 
yani Hollanda’ca ifadeyle bir “afspraak”ıdır. Kıyamıyla, 
rükûuyla, secdesiyle, kıraatıyla Cenâb-ı Allah’a kulluk 
etmenin en bâriz ifadesidir. Müslüman’ın aczini ve 
çaresizliğini O’na itiraf etmesidir. Cennetin anahtarı, 
bütün ibadetlerin özü, Sevgili Efendimizin mübarek 
dilinden şu ifadelerde hayat bulduğu gibi, “Dinin 
direğidir” namaz. 
 
Değerli kardeşlerim! 
Hutbenin başında okuduğum âyette Rabbimiz namaz 
kılanları şöyle anar: “Öyle yiğitler var ki, ne ticaret 
onları Allah'ı anmaktan, namazı dosdoğru kılıp zekâtı 
gönül hoşluğuyla vermekten alıkoyar ne de bir başka 
kazanç kapısı…(zira bu yiğit kimseler) kalplerin ve 
gözlerin dehşetle döndüğü o günden korkarlar.”4 
 
Sevgili Peygamberimizin arkadaşlarından Ebû Hüreyre 
(r.a) anlatır: Resûlullah (s.a.v) bir gün şöyle buyurdu: 

"Kıyamet gününde kulun hesaba çekileceği ilk 
ameli namazıdır. Eğer namazı düzgünse, kazanır 
ve kurtulur. Yok eğer değilse şüphesiz kaybeder 
ve hüsrana uğrar”. 5 
 
Aziz Mü’minler! 
Hutbemi Hz. İbrahim (a.s)’ın bir duasıyla bitirmek 
istiyorum:  
Allah’ım bizi, çocuklarımızı ve gelecek nesillerimizi 
dosdoğru namaz kılanlardan, bedeni başka yerde olsa da 
kalbi ve yüreği camide olanlardan eyle!  
Allah’ım bizi tek bir an bile zalim nefsimizin eline terk 
etme! Bize kendi katından bir kuvvet nasip eyle! Amin…  
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