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CUMA HUTBESİ
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İman, benzersiz bir sevgi, kul olma ve ibadet,
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yalnızca Rabbimize ait olan haklardan bazılarıdır.
َو َمَل ِئك ِت ِه َوكت ِب ِه َو ُر ُس ِل ِه َوال َي ْو ِم اْل ِخ ِر فقد ض َّل ضَلًل ب ِعيد
Kıymetli Müminler!
Muhterem Müminler!
İslam’a göre Allah’ın birliğine iman etmek ve

Okumuş olduğumuz ayeti kerimede yüce
Rabbimiz şöyle buyuruyor. “Ey İman edenler!
Allah’a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği
kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin.”1
İslam tarihinde “Heyetler Yılı” olarak bilinen
hicretin dokuzuncu yılında, on üç kişilik bir heyet
Efendimizin huzuruna gelir ve “Ey Allah’ın
Resulü! Bize özlü bir şey tavsiye et de onları hem
geride bıraktığımız kabilemizin insanlarına (geri
döndüğümüzde) anlatalım, hem de (bu
anlattıklarınız) cennete girmemize vesile olsun”
derler. Bunun üzerine Allah Resulü onlara,
Yalnızca tek olan Allah’a iman etmelerini söyler
ve peşinden de “Yalnızca tek olan Allah’a iman
etmek ne demektir bilir misiniz?” diye sorarlar.
Onların ‘‘Allah ve Resulü daha iyi bilir’’ diyerek
cevap vermeleri üzerine Efendimiz “Allah’tan
başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın
elçisi olduğuna iman etmektir.”2 diye buyurur.
Aziz Kardeşlerim!
Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de birçok ayetin
“Ey iman edenler!” hitabı ile başlaması, Allah’ın
kullarının imanlarına ne kadar değer verdiğini
göstermesi açısından çok önemlidir. İlah olarak
yalnızca Allah’ın varlığını kabul etmemiz
Kur’an’da bizlerden istenmiştir. Ayrıca güç ve
kudretinde Allah’a ortak bir varlığın kabul
edilmemesi İslam dininin üzerinde durduğu en
önemli hususlardandır. Bir diğer husus ise, her
bakımdan ve tüm kapsam ve kuşatıcılığı ile
yalnızca Rabbimize ait sıfatları Yüce yaratıcıya
hasretmemiz imanın sıhhat ve selameti açısından
önem arz etmektedir.

bu doğrultuda yaşamak hem mümin olabilmenin
hem de ahirette mükâfata erişebilmenin tek
yoludur. Sevgili Peygamberimiz, Allah’a inanarak
hayat sürenleri ve imanın ruhuna zarar verecek
eylem ve söylemlerden kaçınanları cennetle
müjdelemiştir.3 Ölmek üzere olan amcası Ebû
Tâlib’e ve onun şahsında tüm insanlara “Allah’tan
başka ilah yoktur” sözünü inanarak söylediği
takdirde lehinde şahitlik yapacağı müjdesini
vermiştir. O’na gönülden bağlanan kimsenin
cenneti hak edeceğini ve böyle bir kimseye
cennetin vacip olduğunu vurgulamış, Allah’tan
başka ilah yoktur sözünün bilincinde olanlara
şefaatini vaat etmiştir.4
Muhterem Müminler!
Allah’a iman, kişinin hayatına anlam katan,
yaşam tarzını belirleyen, fikir ve kararlarına yön
veren en güçlü etkendir. Bu anlamda gönlü ve
kalbi imanla dolu olan mümin, dünya ve ahiret
saadetine namzet bahtiyar insandır. Mümin
kalbinde yaktığı iman nuru kabre girdiğinde
yoldaşı, kıyamet gününde ise önünde ve ardında
ziyası5 olacaktır. Netice olarak Allah’a iman,
kişinin dünyada yaratılış gayesine uygun temiz,
düzgün ve güzel bir yaşantı idame ettirmesini
sağladığı gibi, ahirette de onu Rahman’ın
rahmetine ulaştırır.
Hutbemi şu güzel dua ile bitirmek istiyorum:
Ya Rabbi! Bizlere Müslümanlar olarak yaşamayı
ve son nefeste de Müslümanlar olarak ölmeyi
nasip eyle.

Muhterem Müslümanlar!
Yüce Allah’ın biz kulları üzerinde öyle
hakları vardır ki, biz bu hakların sadece
Rabbimize has olduğunun bilincinde olmamız
gerekir; bu hakları hiçbir surette bir beşer veya
canlı-cansız bir varlığa veremeyiz.
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