
14.05.2021  CUMA HUTBESİ        ُخْطبَةُ اْلُجُمعَة 
 

 

۪حيِم   ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم ّٰللاه
 فََسب ِـْح بَِحْمِد َرب َِك َوكُْن ِمَن السَّاِج۪ديَن  

 َواْعبُْد َربََّك َحتهى يَأْتِيََك اْليَ۪قين 
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم:     ِ َصلَّي ّٰللاَّ  َوقَاَل َرسُوُل ّٰللاَّ

 أحبَّ األعماِل إلى هللا أدوُمها وإن قَلَّ 

 

 ÖMRÜ RAMAZAN KILMAK 

Muhterem Müslümanlar! 

Rahmet, mağfiret ve bereket mevsimi olan 

Ramazanı şerifi idrak etmenin ve bayrama 

kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Asıl 

mutluluğu ise Rabbimizin huzuruna çıkınca 

tutuğumuz oruçların, kıldığımız namaz ve 

teravihlerin, verdiğimiz zekat ve sadakaların, 

okuduğumuz Kur’an'ın mükafatı ile 

karşılaşınca yaşayacağız. 

 

Aziz Müminler! 

Allah’a iman ve ibadet etmek insanı her türlü 

maddi ve manevi kirlerden arındırmaktadır. 

İnsanın üstün bir ahlak ve meziyete 

kavuşmasına vesile olmaktadır. Bir gün 

Peygamber Efendimiz (s.a.v) “Birinizin 

kapısının önünden bir nehir geçse ve onda 

her gün beş defa yıkansa, o kimsede kirden 

bir şey kalır mı, ne dersiniz?” diye sorunca 

Sahâbîler, “Onun kirinden hiçbir şey 

bırakmaz.” şeklinde cevap vermiş, bunun 

üzerine Efendimiz, “İşte beş vakit namaz 

da böyledir! Allah onlarla günahları yok 

eder.”1 buyurmuştur. Yüce Rabbimiz zekat 

ibadetinin mal ve serveti temizlediğini bize 

şöyle bildirmektedir. “[Ey Peygamber!] Sen 

onların mallarından bir kısmını 

sadaka/zekat olarak al. Böylece onları 

manen temizlemiş ve arındırmış olursun. 

Bir de onlar için dua et; çünkü senin duan 

onlara huzur verir. Allah her şeyi işitir ve 

bilir.”2 

 

Aziz Müminler! 

Ramazan ayı boyunca oruçlarımızı tutarak, 

teravih namazlarımızı kılarak, zekat ve 

sadaklarımızı vererek manen arınmanın 

 
1 Buhari,Mevakitü's-salat,6 
2 Tevbe,103 

huzur ve mutluluğunu yaşadık. Şimdi bu 

güzellikleri bir yaşam şekline dönüştürme 

vaktidir. Zira insan sınırlı bir zaman 

diliminde kullukla emir olunmamıştır. Ömür 

sermayesi tükeninceye kadar Allah’a kul 

olmakla emir olunmuştur. Yüce Allah (c.c) 

"Sen Rabbini hamd ile tesbih et, secde 

edenlerden ol. Ölüm sana gelinceye kadar 

Rabbine kulluk et!” 3  buyurmaktadır. 

Peygamberimizde her fırsatta kulluğun 

önemine vurgu yaparak Allah katında en 

sevimli amelin az da olsa sürekli olanın 

olduğunu haber vermiştir. Bu vesile ile 

Peygamber efendimizin Ramazanın ardından 

altı günlük şevval orucu tuttuğunu ve biz 

ümmetine de tavsiye ettiğini ifade edelim. 

Aziz Cemaat 

Ramazan ayı boyunca tuttuğumuz oruç ve 

ibadetlerle, sadaka ve zekatla, güzel 

amellerimiz ve tövbe ile arındırdığımız 

kalplerimizi tekrar günahlarla kirletmeyelim. 

Allah’a karşı görevlerimizi yapmadığımız 

müddetçe ömrümüzün ve işimizin bereketi 

olmayacağını unutmayalım. İbadetlerin 

insanı yüce Allah’ın rızasına ulaştıran, 

rahmetine kavuşturan tek yol olduğunu idrak 

edelim. Allah’a kulluktan mahrum olarak 

yaşanan bir hayatın evvelinin de ahirinin de 

zifiri karanlık ve fırtınalı olduğunu 

aklımızdan çıkarmayalım. Bu zorlu hayat 

yolunda yegane yardımcımızın Allah 

olduğunu her daim hatırlayalım. Hutbeme 

Peygamber Efendimizin şu duasıyla son 

veriyorum: "Allah’ım! Seni anmak, sana 

şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte 

bana yardım et." 4  

 

 

Hollanda Diyanet Vakfı 

3 Hicr,99 
4 Ebu Davud, Salat,361 


