
  

  Cuma Hutbesi  
 
Tarih: 21-01-2022 

يمِ بِسْــــــــــــــــــــــمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح  
 
 
 
 
 

يَوْمِ  مِنْ  لِلصَّلَاةِ  نُودِيَ  اِذَا  آمَنُوا  الَِّذينَ  اَيُّهَا  يَا 
ذَلِكُمْ   الْبَيْعَ  وَذَرُوا  اللَّهِ  ذِكْرِ  اِلَى  فَاسْعَوْا  الْجُمُعَةِ 

   لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَخَيْرٌ  
 
 

 وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 

وَالْإِمَامُ   اَنْصِتْ  الْجُمُعَةِ  يَوْمَ  لِصَاحِبِكَ  قُلْتَ  اِذَا 
 يَخْطُبُ فَقَْد لَغَوْتَ 

CUMA ADABI 

Aziz Mü’minler! 

Okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz (c.c.) 

şöyle buyurmuştur: “Ey Müminler! Cuma günü 

namaza çağrıldığınız zaman, derhal Allah'ı 

anmaya/namaza koşun, alışverişi bırakın. Eğer 

bilirseniz bu sizin için alışverişten daha 

hayırlıdır.”1 Okuduğum hadis-i şerifte ise 

Peygamber efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır: 

“Cuma günü imam, hutbe okurken konuşursan 

arkadaşına ‘Sus!’ bile desen, hatalı bir iş yapmış 

olursun.”2  

Muhterem Kardeşlerim! 

Cuma günü, Müslümanların haftalık bayramı, 

hayır, bereket, rahmet, mağfiret, kardeşlik ve 

kaynaşma günüdür. Peygamber Efendimizin 

ifadesiyle: “Üzerine güneş doğan en hayırlı gün 

Cuma günüdür.”3 Şüphesiz cuma gününü önemli 

ve değerli kılan şey cuma namazıdır. Cuma gününün 

feyz ve bereketinden istifade edebilmenin en önemli 

şartlarından biri Cuma namazını kılmaktır. Bu 

sebeple Cuma namazını kılmayı kendimize ulvi bir 

gaye olarak belirleyelim. Çünkü cuma namazı, 

İslâm’ın şiarından ve en temel ibadetlerinden biridir. 

Akıllı, hür, ergenlik çağına ulaşmış, sağlıklı her 

Müslümana farz kılınmıştır. Farz oluşu Kitap, sünnet 

ve icma ile sabittir. Cuma namazının farzı iki 

rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, 

farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da 

sünneti vardır. Cuma namazı tek başına kılınmaz, 

cemaatle kılınır. Geçerli bir mazereti olmadığı halde 

 
1 Cuma, 62/9. 
2 Buhârî, Cum’a, 36. 
3 Müslim, Cum’a, 18. 
4 İbn Mâce, İkâmet, 93. 

Cuma namazını ihmal etmek büyük bir günahtır. 

Allah Resûlü (s.a.v.) bu konuda bizi şöyle ikaz 

etmektedir: “Her kim önemsemediğinden dolayı 

Cuma namazını üç defa terk ederse kalbi 

mühürlenir.”4  

Değerli Mü’minler! 

Bu mübarek günde, dikkat etmemiz gereken diğer 

bir husus da Cuma namazının şartlarından olan 

Cuma hutbesidir.  Allah’a hamd, tesbih ve tekbir 

getirmekle farzı yerine getirilen hutbe5, en önemli 

bilgilenme araçlarından biridir. Müminlere nasihat, 

hatırlatma ve uyarıdır. İmana, irfana, ahlaka davet; 

hakikate çağrıdır.  Hutbe, farz namaz hükmünde 

olduğu için huşû içinde, sessizce ve can kulağıyla 

hatibi dinlemek Cuma namazının adaplarındandır. 

Hutbe esnasında yanındakiyle konuşmak, kaş göz 

hareketleriyle dikkatleri dağıtmak ya da cep 

telefonuyla uğraşmak doğru bir davranış değildir.  

Nitekim Allah Resûlü (s.a.v.) hutbe esnasında 

yanında konuşan arkadaşını ikaz etmeyi dahi hoş 

karşılamamıştır.6 

Aziz Müslümanlar! 

Geliniz Cuma gününün feyiz ve bereketinden 

istifade etmeye gayret edelim. Cuma namazını 

kılarak o maneviyat iklimine girmeye çalışalım. Her 

ne şartla olursa olsun kendimizi bu yüce ibadetten 

mahrum bırakmayalım. Hutbenin, namazın bir 

parçası olduğunu unutmayalım. Hutbe esnasında ilgi 

ve alakamızı sadece hatibe ve hutbeye verelim. 

İbadetimizin ruhuna uymayan davranışlardan 

sakınalım. Zihnimizle, kalbimizle ve bedenimizle 

sadece Allah’ı zikredelim ve O’na yönelelim. Yüce 

Allah’ın huzurunda olduğumuzu unutmayalım.  

Hutbemi şu hadisi-i şerifle bitirmek istiyorum: “Bir 

kimse cuma günü gusül abdesti alır, elinden 

geldiği kadar temizlenir, ya kendi özel 

kokusundan veya evinde bulunan güzel kokudan 

sürer ve evinden çıkar, iki kişinin arasına girmez, 

sonra üzerine farz olan namazı kılar, imam hutbe 

okurken susup onu dinlerse, iki cuma arasındaki 

günahları bağışlanır.” 7  
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