
  

  Cuma Hutbesi  
 
Tarih: 28-10-2022 

حيمِ  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْســــــــــــــــــــــِم ّٰللاه
 

 

 

 

 

َٓا اَي َُّها ال َذ َٓوا ينَ يَ ٰلوةِ  نُّوِديَ  اَِذا ٰاَمنُّ َ مِ  ِمن   لِلص  َعةِ  يَو  مُّ  ال جُّ
ا َعو  َع  اِٰلى َفاس  وا ال َبي  ِ َوَذرُّ ِر اّلل ٰ م  ِذك  ر   ٰذلِكُّ   اِن   لَكُّم   َخي 
م   تُّ ن  ونَ  كُّ لَمُّ تَع   

 

 

ِ عن أبي هريرة: َ ا مَع رسوِل اّلل  فقاَم بالل   ملسو هيلع هللا ىلصكن 
 ِ َ ا َسَكَت، قاَل رسولُّ اّلل  : َمن قاَل مثَل ملسو هيلع هللا ىلصيُّنادي فلم 

َةَ   هذا يقيًنا دخَل الجن 
 

EZAN VE ÖNEMİ 

Aziz ve Muhterem Mü’minler! 

Okuduğum ayet-i kerimede yüce Rabbimiz şöyle 
buyuruyor: “Ey iman edenler! Cuma günü namaz 
için çağrı yapıldığında Allah’ı anmaya koşun ve 
alışverişi bırakın. Bilirseniz, bu sizin için çok 
hayırlıdır.”1 Okuduğum hadis-i şerifte ise Ebu 
Hüreyre şöyle buyuruyor: Resulullah (s.a.v) ile 
beraberdik namaz vakti girdi, Bilal kalkıp ezan okudu. 
Ezanı bitirdiğinde Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu: 
“Kim gönülden inanarak ezan okuyanın 
söyledikerini söyler, tekrar ederse cennete girer.”2 
 
Değerli Mü’minler! 
Ezan sözlükte, “bildirmek, duyurmak, çağrıda 
bulunmak, ilân etmek” demektir. Şer’i anlamda ise, farz 
namazların vaktinin geldiğini, nasla belirlenen sözlerle 
ve özel şekilde müminlere duyurmayı ifade eder. 
Hicretin birinci yılında meşru kılınan ezan İslâm’ın 
nişanı, beldelerin şehadetidir. Ezan, Müslümanları 
birbirlerine bağlayan bir milletin olmazsa 
olmazlarındandır. Ezan okunan yerde müslümanların 
varlığına bir işaret, cemaat olmaya ve bir araya gelmeye 
davettir. Müslümanların yaşadığı her ülkede okunanan 
ezanlar,  ilahî mesajın günün her anında bütün bir âleme 
yayılmaktadır.  

 
1 Cuma 62/9. 
2 Nesâî Ezan, 34 (No: 647) 

 

Aziz Mü’minler! 
Mana ve muhtevasıyla ezan, hem tevhid, hem İslâm hem 
de namaz için bir çağrıdır. Ezanda çok öz ifadelerle 
İslâm’ın inanç ve amele ait temel esasları özetlenmiştir. 
Bu yönüyle ezan, İslâm’ın temelerinin ifadesidir. Bu 
nedenle Ezân-ı Muhammedî okunurken, müezzinin 
dedikleri aynen tekrarlanmalıdır. Bu tekrar derin bir 
şuur ve tefekkürle, bir iman tazeleme ameliyesi şeklinde 
olmalıdır. Ezan okuyanda dinleyende büyük faziletler 
elde eder. Nitekim Abdullah b. Amr b. As rivayet ettiği 
bir hadiste; “Bir adam: ‘Ey Allah'ın Resûlü! 
Müezzinler sevap açısından bizden üstün 
oluyorlar. Onlara yetişmemiz için ne tavsiye 
edersiniz? diye sordu. Bunun üzerine Hz. Peygamber 
(s.a.v); Onların söylediklerini sen de tekrar et. 
Bitirip sona erince dilediğini iste, sana da aynı 
sevap verilecektir’ cevabını vermiştir.” 3 

Kıymetli Müminler!  
Peygamberimizin emriyle Hz. Bilal tarafindan ilk olarak 
okunduğu günden beri ezan güneşin üzerine doğduğu 
her bir mekânda, uzak doğu’dan başlayıp Batı’nın en uç 
noktasına varıncaya kadar her an müminlerin 
sadalarıyla göklere yükselmektedir. Bu hakikat Ezan’a 
Allah Tealanın vermiş olduğu ayrıcalığın bir işaretidir.   
Hutbemi Peygamber efendimizin şu hadisi ile 
bitiriyorum: “Kim ezanı işittiği zaman: Ey şu 
eksiksiz davetin ve kılınacak namazın rabbi 
Allahım! Muhammed’e vesileyi ve fazileti ver. 
Onu, kendisine vaadettiğin makam-ı mahmuda 
ulaştır, diye dua ederse, kıyamet gününde o 
kimseye şefaatim vacip olur.” 

 
Hollanda Diyanet Vakfı 
 
 
 

3 Ebû Dâvûd, Salât 36. 


