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UBÛDİYET: GERÇEK ÖZGÜRLÜK  
Öncelikle mübarek cumamızın tüm insanlık ailesine 

huzur, esenlik ve bereket getirmesini Yüce Rabbimizden 

niyaz eder, size ve kıymetli ailenize iman ve sağlık dolu 

yarınlar dilerim! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz, 

şöyle buyuruyor: “Rabbiniz Allah’tır. O’ndan başka ilâh 

yoktur. O, her şeyin yaratıcısıdır. Öyle ise O’na kulluk 

edin. Zira güvenilip dayanılacak tek varlık O’dur.”1 

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamberimiz ملسو هيلع هللا ىلص şöyle 

buyuruyor: “Şu üç haslet vardır ki, bunlar kimde 

bulunursa o kimse imanın tadını alır: Allah ve Resulünü 

her şeyden çok sevmek. Sevdiği kimseyi yalnızca Allah 

rızası için sevmek. Allah kendisini küfürden kurtardıktan 

sonra tekrar ona dönmeyi ateşe atılırcasına korkunç 

görmek.”2 

Aziz Kardeşlerim! 

Allah, insanı yalnızca kendisine kulluk etmesi için 

yaratmıştır. Kulluk, Cenâb-ı Hakkı tanımak, O'na gönülden 

bağlanmak, inanıp iyi işler yapmak demektir. Kul olmanın 

özü, Rabbimize severek ve isteyerek itaat etmek, ihlas ve 

samimiyetle ibadete sarılmaktır. Yüce dinimizin en büyük 

gayesi, bizleri Allah’a imanla yüceltmektir. O’na kullukla, 

ubudiyetle özgürleştirmektir. Zira inancımıza göre asıl 

özgürlük, sadece Allah’a kul olmaktır. Asıl hürriyet, kula kul 

ve esir olmaktan kaçınmaktır. Asıl irade, nefsin hevâ ve 

heveslerine, istek ve arzularına, şehvet ve tutkularına teslim 

olmaktan sakınmaktır.  

Kıymetli Müminler! 

İman, en büyük özgürlüktür. Mümin, ruhu özgür olan 

kişidir. Zira mümin, sadece Rabbinin huzurunda boyun eğer. 

Asla kula kulluk etmez. Bilir ki; Allah’tan başkasına boyun 

eğmek, kula kulluk etmek köleliktir. Mümin, kendisini fani 

şahsiyetlere değil, bâkî hakikatlere adar. Hak ve hakikate 

karşı kör, sağır ve dilsiz kesilmez. İyiyi ve doğruyu 

göremeyecek kadar kalbini ve iradesini köreltmez. Kalbinde 

hiçbir sevgiyi Allah ve Resûlü’nün sevgisinden daha üstün 

tutmaz. Bilir ki; başka sevgileri Allah ve Resûlü’nün 

sevgisine üstün tutmak, bütün kötülüklerin başıdır. Allah’a 

                                                           
1 En’am 6/102. 
2 Müslim, Îmân, 67. 

ortak koşmaktır. Allah’a ortak koşmak ise en büyük 

zulümdür. Yüce Rabbimiz, samimiyetle kendisine iman eden 

kullarından razı olur. İmanında samimi olmak, gönülden 

ibadet etmeyi ve güzel ahlâka uygun yaşamayı beraberinde 

getirir. Mümin, Allah Teâlâ’ya olan muhabbetini, saygısını 

ve bağlılığını ibadetleri kadar, temiz ve nezih davranışlarıyla 

da gösterir. 

Kıymetli Müslümanlar! 

Allah’a iman etmek insanın değerine değer katar. Ona 

nice güzel imkân ve fırsatlar sunar. Mevcudatın sahibi olan 

Allah’ın katındaki değer ve kıymetini artırır. Nitekim bir 

kutsi hadiste Sevgili Peygamberimiz, Allah’ın mümin kuluna 

olan sevgi ve muhabbetini ne güzel ifade etmiştir: “Ben, 

kulumun benim hakkımdaki zannı ne ise öyleyim. Beni 

andığında onunla beraberim. O beni kendi başına anarsa, 

ben de onu kendi başıma anarım. O beni bir topluluk 

içinde anarsa, ben de onu o topluluktan daha hayırlı bir 

topluluk içinde anarım. O bana bir karış yaklaşırsa, ben 

ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa, ben 

ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse, ben 

ona koşarak gelirim!”3 

Muhterem Müslümanlar! 

Mümin, yalnızca Allah’ın hoşnut olacağı işlere 

yönelmeye gayret eder. Bilir ki; O’nun gazabına neden 

olacak tercihlerde bulunmak özgürlüğü zedelemektir. 

Mümin, dünyanın geçici nimetlerine, aldatıcı zevklerine esir 

olmaz. Bilir ki; heva ve hevesinin esiri olmak, özgürlüğü 

kaybetmektir. Mümin, varlıkların en şereflisi olarak 

yaratıldığının farkında olan kişidir. Bilir ki; bu şerefini 

ebedileştirecek olan imanıdır. Müminin hayat rehberi, doğru 

ile yanlışın, hak ile batılın, günah ile sevabın ayırt edicisi olan 

Yüce Kur’an’dır. Müminin yol göstericisi, insanlığın yegâne 

önderi olan Rahmet Peygamberidir. Allah nezdinde mümini 

değerli kılan Allah’ı tefekkür eden bir akıldır. Allah’ın sevgi 

ve rızasını en üstün tutan bir gönüldür. Salih amellerle 

süslenmiş bereketli bir ömürdür.   

Değerli Kardeşlerim! 

Ne yazık ki bugün, maddenin manaya öncelendiği, türlü 

reklam ve söylemlerle zihinlerin örselendiği bir dünyada 

yaşıyoruz. Heva ve heveslerin körüklendiği, tahrik edildiği 

bir zaman diliminden geçiyoruz. Daha çok kazanıp daha çok 

tüketmenin özendirildiği böylesi bir dünyada şüphesiz ki asıl 

sermayemiz, imanımızdan kaynaklanan özgürlüğümüzdür. 

Asıl kazancımız, imanımızdan neşet eden 

kanaatkârlığımızdır. Asıl servetimiz, imanımızın hayata 

yansıması olan salih amellerimizdir. Asıl üstünlüğümüz, 

Allah’a imanımız ve dünyamızı değiştirecek olan iyilikleri 

hayatımızda ve toplumda egemen kılmak için sahip 

olduğumuz azim ve kararlılığımızdır. Hutbemi gerçek değer 

ve kıymetin Allah’a iman ve ona kulluk ile kazanılacağını 

ifade eden bir ayet-i kerime ile bitirmek istiyorum.  ا قُْل َما يَْعبَُؤُ۬

ُكْم    اُؤُ۬ ي لَْوََل ُدَعَٓ  De ki: (Ey insanlar!) "Kulluğunuz ve بُِكْم َرب ّ۪

niyazınız olmasa Allah size ne diye değer versin!4 

Hollanda Diyanet Vakfı 

3 Buhârî, Tevhîd, 15; Müslim, Zikir, 21. 
4 Furkan, 25/77. 


