ُﺧﺗْﺑَﺔُ ْال ُﺟ ُﻣ َﻌ ِﺔ

CUMA HUTBESİ
pratik yüzü olan Allah Rasûlünün, sünneti seniyyesidir.
يم
ِ ٱلر ِح
ٱلر ۡح ٰ َم ِن ﱠ
بِ ۡس ِم ٱ ﱠ ِ ﱠ
Onun gibi düşünmek, Onun gibi yaşamaktır. Peygamber
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Efendimiz (s.a.v.); “Bana itaat eden Allah’a itaat
etmiştir. Bana isyan eden Allah’a isyan etmiştir.”4
buyurmak suretiyle kendisine yapılan itaatin gerçekte
Allah’a yapılmış olduğunu ifade etmiştir. Bu itibarla,
Allah’ın Peygamberine itaat etmek, Onun gibi vefakâr bir
eş, şefkatli bir baba, komşusu açken uykuları kaçan
sorumlu bir komşu, parmağına diken batsa acını paylaşan
samimi bir dost olmayı gerektirir. Özüyle sözüyle güven
veren bir tüccar, sağlam bir ortak, ömrünü öğrenmek ve
öğretmek üzere planlamış bir öğretmen, ilmiyle amel
eden bir âlim, namaz kılmaktan, Kur’ân okumaktan haz
alan bir âbid olmayı gerektirir. Âlemlere rahmet Hz.
ALLAH’A VE RASÛLÜNE İTAAT ETMEK
Muhammed’in izinden gitmek, evladının aleyhine dahi
Değerli Kardeşlerim!
olsa adaletten taviz vermeyen bir hukukçu, istişare etmeyi
Allah Teâlâ kendisine ve Rasûlüne itaat etmemizi ilke edinmiş bir devlet adamı, savaş yanlısı olmayan; ama
emretmektedir. Müslüman olmak Allah’a teslim olmayı zulmü görünce ilk kılıç kuşanan bir komutan olmayı
saygı göstermeyi, ibadet etmeyi ve O’nun kitabıyla amel gerektirir.
etmeyi gerektirdiği gibi son peygamber olarak göndermiş
olduğu Hz. Muhammed (s.a.v) ’e de –özellikle din Değerli Müminler!
konusunda- mutlak itaat etmeyi de gerektirmektedir. Yüce Peygamber Efendimizin emektarı Enes b. Malik nakleder:
Allah, okuduğum mübarek âyette şöyle buyurmaktadır:
Bir gün Sahabeden biri “Ey Allah’ın Rasûlü kıyamet
“(Ey Peygamber) De ki: Allah’ı seviyorsanız bana uyun
ne zaman kopacak?” diye sordu. Efendimiz (a.s) “Sen
ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın.
kıyamet için ne hazırladın ki!” diye karşılık verdi.
1
Şüphesiz Allâh bağışlayan ve merhamet edendir.”
“Allah’ın
ve
Rasûlünün
sevgisini
“Peygamber'e itaat eden, Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz Adam
çevirirse bilsin ki, Biz seni onlara bekçi göndermedik.”2 hazırlayabildim” deyince Peygamberimizin mübarek
Benzer ifadeleri, Kur’ân-ı Kerîm’in birçok âyetinde bulmak ağzından şu veciz sözler hayat buldu: “ ن
ْ ا َ ْل َم ْر ُء َم َع َم
mümkündür. Nitekim bir âyette peygambere tabi olanları
ب
 ا َ َح ﱠ/Kişi sevdiğiyle beraberdir.”5 Sözün özü, Hz.
bekleyen mutlu son şöyle ifade edilmiştir: “Kim Allah'a ve
Peygambere itaat ederse, işte onlar, Allah'ın kendilerine Muhammed’in (a.s) ümmeti olmakla iftihar edebilme
nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve hakkına sahip olmak için, Onun davasını takip etmeli,
salihler ile beraber olacaklardır. Bunlar ne güzel vizyonunu rehber edinmeliyiz. Bunun yolu ise bellidir: et ve
tırnak gibi iç içe geçmiş olan Kur’ân ve Sünnetin
arkadaştır.”3
öncülüğünde yürümek, yaşamak ve ölmektir… O halde
Muhterem Müslümanlar!
Sevgili Peygamberimiz (s.a.v), cahiliye dönemi olarak geliniz, Hz. Peygamberi sadece ananlardan olmayalım; Onu
isimlendirilen bir zamanda dünyaya teşrif etmişti. Onun okuyan, anlayan ve yaşayan bahtiyar kimselerden
doğduğu mukaddes Mekke’de putperestlik, kabile asabiyeti, olalım. Hutbemi bir hadisi şerifle bitirmek istiyorum “Kim
zorbalık, haksızlık, kan davası, kız çocukların diri diri Allah’a ve Rasûlüne itaat ederse doğru yolu bulmuştur.
gömülmesi gibi insan onurunu hiçe sayan vahşî bir hayat Kim onlara isyan ederse Ancak kendisine zarar verir.
hâkimdi. Peygamber olarak görevlendirildikten sonra 23 yıl Allah’a hiçbir şekilde zarar veremez”6
gibi kısa bir zamanda tevhîd, barış ve adaletin hâkim olduğu
evrensel bir medeniyeti kurmuştur. Peygamber Efendimiz, Hollanda Diyanet Vakfı
Allah’ın izniyle büyük bir çaba ve özveri sonucunda,
cahiliye olarak nitelendirilen böyle bir dönemi kapatarak
yerine barış ve huzurun hâkim olduğu İslâm toplumunu inşa
etmiştir.
Muhterem Müslümanlar!
İbadet anlamıyla itaat, sadece Yüce Allah’a yapılır. Her
namazda okuduğumuz Fatiha süresinin “

َ ِإيﱠ
اك نَ ْعبُ ُد

ُ ست َ ِع
َ ”و ِإيﱠ/Yalnızca sana ibadet eder; yalnızca
ين
ْ َاك ن

senden yardım dileriz” cümlesiyle bunu dile getiririz.
Âyetlerde ifade edilen “Peygambere itaat” ise İslâm’ın
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