CUMA HUTBESİ

TARİH: 24/08/2018

ْ اس ا لعْبمدموال َربَّ مُ م ْ الَّذكي َخَِقَ مُ ل ْ َوالَّ كذينَ كمن قَ لْب كِ مُ ل
يَا أَيُّ َها النَّ م
َلَعََِّ مُ ل ْ تَتَّقمون
ْ ِقال رسول هللا صِى هللا عِيه وس
َّ َوأَن،َّللام
َ سالَ مم
َ :عَِى َخ لم ٍس
اْل ل
َّ َّش َها َد كة أ َ لن الَ إكلَهَ إكال
بمنك َي ل ك
َّ اء
،الزكَا كة
َ مم َح َّمدًا
 َوإكيت َ ك،صالَ كة
َّ  َوإكقَ كام ال،سولمهم
ع لْب مدهم َو َر م
َص لو كم َر َمضَان
َ  َو،َو َحجك ا للْبَ ليتك
İBADETLERDE DEVAMLILIK
Muhterem Müslümanlar
Okuduğum Ayet-i Kerimede Yüce Rabbimiz
şöyle buyurmaktadır: ‘‘Ey insanlar! Sizi ve
sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin
ki, Allah’a karşı gelmekten sakınasınız.’’1
Okuduğum Hadis-i Şerifte ise Sevgili
Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyurmaktadır:
“İslâm beş esas üzerine kurulmuştur: Allah'tan
başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in
Allah'ın kulu ve Rasûlü olduğuna şahitlik
etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekât vermek,
haccetmek ve Ramazan orucunu tutmaktır.”2
Kardeşlerim
İbadet; kulun, rabbiyle iletişim kurmasıdır.
İbadet; Allah'a tâzim ve saygı göstermek,
emirlerine itaat etmektir. İbadet; nimetlere
şükretmektir. İbadet; saygı ve itaatin en yüksek
derecesidir. Bunun içindir ki kul, rabbinin
huzuruna her duruşunda: ‘‘Hamd, Âlemlerin
Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza
gününün (ahiret gününün) mâliki Allah’a
mahsustur. (Allahım!) Yalnız sana ibadet
ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi
doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin
yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve
sapıklarınkine değil.’’3 ayetlerini telaffuz eder.
Değerli Kardeşlerim
Yüce Allah’ı anma vesilesi
olan
ibadetlerimiz, kalplerimize onun sevgisini
yerleştirir, ruhumuzu yüceltir, gönlümüzü nefsânî
duygu ve düşüncelerden arındırır.

Davranışlarımızı
düzelterek
bizleri
ahlâken ve mânen olgunlaştırır. Nitekim Kur’an-ı
Kerim’de şöyle buyrulmaktadır: ‘‘ (Ey
Muhammed!) Kitaptan sana vahyolunanı oku,
namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı
hayâsızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah’ı
anmak (olan namaz) elbette en büyük ibadettir.
Allah, yaptıklarınızı biliyor. ’’4
Aziz Kardeşlerim
Allah Rasulü (s.a.s): ‘‘Allah katında
amellerin en sevimlisi az da olsa devamlı
olanıdır.’’5 buyurmak suretiyle ibadetlere devam
etmenin önemini vurgulamıştır. Bu çerçevede
kulun, imânını muhafaza edebilmesi ve imânın
gereklerini yaşamına aktarabilmesi için ibadete
devam etmesi gerekir.
Yine,
ibadete
devamın
gerekliliği
hususunda; kendisine: ‘‘Cehennemden kurtaracak
ve cenneti kazandıracak bir şey öğrenmek
istiyorum’’ diyen bir sahâbîye, Peygamber
Efendimiz (s.a.s) şöyle buyurmuştur: ‘‘Allaha
şirk koşmadan ibadet etmeye devam et, farz
namazı kıl, farz olan zekâtı ver, Ramazan
orucunu tut, insanların sana davranmasını
istediğin şekilde onlara davran, insanların sana
davranmasını istemediğin şekilde onlara
davranmayı terk et. ’’6
Değerli Cemaat
Öyle ise, yaratılışımızın gayesine uygun
olarak hareket edelim; verilen nimetlere karşı en
büyük şükür olan ibadetlerimizi ihlâs ile yerine
getirelim.
İbadetlerimize
devam
edelim.
Yaptığımız her işte Allah rızasını gözetelim.
Haktan, adaletten, doğruluktan ve samimiyyetten
ayrılmayalım ki, her iki dünyada da gerçek
mutluluğu tadalım.
Cenâb-ı Hakk ibadetlerimizi kabul buyursun
ve bizleri, O’na ibadet etme hazzına erenlerden
eylesin.
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