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يم           ِمۡسِب ٱَّلله  ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهح 
لَٰوة  م ن يَوۡم   ْ إ َذا نُود َي ل لصه َها ٱَّله يَن َءاَمُنٓوا يُّ

َ
َٰٓأ يَ

ٱۡلُُمَعة  فَٱۡسَعۡواْ إ ََلٰ ذ ۡكر  ٱَّلله  َوَذُرواْ ٱۡۡلَۡيَعَۚ َذٰل ُكۡم 
َيت  ٩ۡم إ ن ُكنُتۡم َتۡعلَُمونَ َخۡۡيٞ لهكُ  فَإ َذا قُض 

ْ م ن فَۡضل   ۡرض  َوٱۡبَتُغوا
َ
ْ ِف  ٱۡۡل وا ُ لَٰوةُ فَٱنتَِش  ٱلصه

َ َكث ۡٗيا لهَعلهُكۡم  ْ ٱَّلله ٱَّلله  َوٱۡذُكُروا
ِب  ُهَريَْرةَ قَاَل قَاَل رَُسوُل اَّلله  ***١٠ُتۡفل ُحونَ 

َ
َعْن أ

  َمنْ  » -وسلم عليه اَّلل صىل-
َ
أ ْحَسنَ  تَوَضه

َ
 فَأ

َت  ُثمه  الْوُُضوءَ 
َ
نَْصَت  فَاْسَتَمعَ  اْلُُمَعةَ  أ

َ
 َلُ  ُغف رَ  َوأ

يهاٍم َوَمنْ اْلُُمَعة  َما بَْْيَ اْلُُمَعة  إ ََل 
َ
 َوز َياَدةُ ثاََلثَة  أ

 .«َمسه اْْلَََص َفَقْد لََغا 
CUMA NAMAZININ ÖNEMİ 

 

Muhterem Müminler! 

Okuduğum ayeti kerimelerde Yüce Rabbimiz şöyle 

buyurmaktadır: “Ey iman edenler! Cuma günü 

namaza çağırıldığı (ezan okunduğu) zaman, hemen 

Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer 

bilmiş olsanız, elbette bu, sizin için daha hayırlıdır. 

Namazı kıldıktan sonra yeryüzüne dağılın ve Allah'ın 

lütfundan isteyin. Allah'ı çok zikredin; umulur ki 

kurtuluşa erersiniz.”1 Okumuş olduğumuz Hadisi 

şerifte Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) şöyle 

buyurmaktadır: “Kim adabına uygun güzel bir abdest 

alıp cumaya gelir, hiç konuşmadan huşu içinde 

(hutbeyi)dinlerse, o kişinin Cuma ile gelecek Cuma 

arasında, hatta üç gün daha fazlasıyla işleyeceği 

günahları bağışlanır. Kimde (hutbe sırasında) yerdeki 

taşlarla oynarsa (başka bir şeyle ilgilenirse), abesle 

iştigal etmiş olur.”2  

 

Kardeşlerim! 

Cuma namazı, Cuma günü öğle vaktinde belirli şartları 

taşıyan bütün Müslüman erkeklere, cemaatle kılınması 

emredilen farz bir ibadettir. Bu farziyet az önce 

okuduğumuz ayeti kerimelerle sabittir. Hz. Peygamber 

Efendimiz (s.a.v) de, ilk Cuma namazını Mekke’den 

                                                           
1 Cuma Suresi, Ayet; 9 -10. 
2 Müslim, Cuma; 27. 

Medine’ye hicret ederken, Beni Salim topraklarında, 

“Ranuna” vadisinde kıldırmıştır. İşte bu ilk Cuma 

hutbesinin bir kısmında da şöyle buyurmuştur: "Ey 

insanlar, ölmeden önce Allah'a tövbe ediniz. (Başka 

işlerle) meşgul olmadan önce de sâlih ameller işleyiniz. 

Allah'ı çokça zikrederek ve gizli-açık çokça sadaka 

vererek Rabbinizle bağlarınızı güçlendiriniz. (Böyle 

yaparsanız) hem rızkınız artar, hem de (Allah 

tarafından) hatırınız hoş tutulur. Şunu biliniz ki; Allah 

Teâlâ şu bulunduğum makamda, şu günümde, şu 

ayımda ve şu yılımda sizlere Cuma namazını farz 

kılmıştır. Ve bu kıyâmete kadar böylece devam 

edecektir. Kim benim hayatımda, ya da benden sonra 

imkânı olduğu halde, Cuma namazını hafife alarak 

yahut da inkâr ederek terk ederse; Allah, onun iki 

yakasını bir araya getirmesin… Hiç bir işini bereketli 

kılmasın. Haberiniz olsun; böyle bir kimsenin ne 

namazı vardır ne zekâtı, ne haccı vardır ne orucu ve ne 

de iyiliği… Tâ ki tövbe edinceye kadar.  Artık kim tövbe 

ederse, Allah, onun tövbesini kabul etsin….3 

 

Kardeşlerim! 

Cuma namazının en önemli rükünlerinden birisi de 

hutbedir. Hutbe Allah’ın zikredildiği özel bir dua 

anıdır. Bu vaktin bereketinden istifade etmek için 

melekler de hutbeyi dinlemektedir.4 Bu dua ve zikre 

camide bulunanların da dinleyerek katılması en doğru 

davranıştır. Ancak birçok camide karşılaştığımız gibi 

insanların çoğu hutbe okunurken cep telefonu ve başka 

şeylerle meşgul olmaktadır. Hutbenin başında 

okuduğum hadisi şerifte de açık bir şekilde ifade 

edildiği gibi hutbe okunurken başka bir işle meşgul 

olmak abesle iştigal etmektir. Cumanın feyiz ve 

bereketinden mahrum olmaktır.   

 

Aziz Müminler! 

Cuma namazı feyiz ve bereketinden dolayı Kuran-ı 

Kerim’de özel olarak zikredilen bir ibadettir. Ümmeti 

Muhammed’in buluşma vaktidir. Müslümanlar olarak 

birlik ve beraberliğimizin, özgürlük ve hürriyetimizin 

en önemli şiarıdır. Cuma namazı vaaz ve hutbesiyle 

dini ve dünyevi konularda dinimizin emir ve 

tavsiyelerini öğrendiğimiz en önemli bilgi edinme 

yoludur. Bu sebeple Cuma namazını özenle kılalım. 

Hutbeyi can kulağı ile dinleyelim. Cep telefonu ve 

başka şeylerle meşgul olmayalım. Bu ibadeti sıradan 

bir şey gibi görmeyelim. Hayatımızın en değerli anı 

yüce Rabbimiz ile toplu olarak buluşma vakti olarak 

görelim. Rabbimiz bizleri ona ibadetten mahrum 

eylemesin. Bizleri Cuma namazından mahrum edecek 

her türlü meşguliyetten korusun.   

 

Hollanda Diyanet Vakfı 

3 İbn Mace, Sünen; İkametu-s Salavat, 78. Serahsi, Mebsut, 2/31. 
4 Muhtasar Sahihi Müslim, 771. 


