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1. HAFTA



İBADET  
 
İbadet, kelime olarak kulluk demektir. Dinî anlamda ibâdet, Allah’ın rızasını yani 
hoşnutluğunu kazanmak için O’nun emirlerini yerine getirip, yasaklarını terk etmek, dinin 
bildirdiği şekilde Allah’a kullukta bulunmak demektir. İbadet, Allah’ın razı olduklarını 
yapmak, razı olmadıklarını yapmamaktır. Başka bir deyişle ibadet, imanın yaşanma şeklidir; 
kalbin itikadı dışında, bedenin kalan azalarıyla ortaya konan imandır. Ayrıca ibadet, insanın 
çevresiyle, insanlarla ve tüm hayatla olan ilişkilerini Allah’ın rızasına göre tanzim etmesi, 
demek olan kulluğun göründüğü birtakım faaliyetlerdir. 
 
Allah, birtakım dinî hikmet ve maksatlar için insanlara ibadeti emretmiştir. Bu nedenle 
ibâdet, Allah’ın emri ve dinî bir görevdir, Allah’a ait bir haktır. İbadeti Allah emretmiş ve 
Peygamber Efendimiz (sav) aracılığıyla yapılışını insanlara öğretmiştir. Dolayısıyla ibâdet ne 
artar ne de eksilir. Zamanın değişmesiyle değişmez. Allah nasıl emretmiş peygamber nasıl 
göstermiş ise öyle yapılır.  
 
Yapılış şekillerine göre ibadetler üçe ayrılır: 
1.Bedenle yapılan ibâdetler: Namaz ve oruç gibi. Bu ibadetleri insanın bizzat kendisi bedeni 
ile yapması gerekir. Başkalarını vekil tutarak bu ibadetler yerine getirilmez. 
 
 2.Malla yapılan ibâdetler: Zekât, sadaka ve fitre gibi malların bir kısmını Allah rızası için 
muhtaçlara verme şeklinde yapılan ibadetlerdir.  
 
3.Hem mal hem bedenle yapılan ibadetler: Hac ve Umre gibi, hem maddi imkânı hem de 
yolculuk için sağlıklı olmayı gerektiren ibâdetlerdir. 
 
 
 
Kulluk, Büyük Bir Şereftir  
 
Kulluk insana Cenâb-ı Hak tarafından verilen büyük bir şereftir. Bütün peygamberler her 
şeyden önce kulluklarıyla şeref duyduklarını ifade etmişlerdir. Çünkü imandan sonra en 
önemli hakikat elbette kulluktur, ibadettir. Peygamber Efendimiz (sav) hayatının her karesini 
eşsiz kulluğuyla örgülemiş, “Allah beni, kul Peygamber olmakla sultan Peygamber olmak 
arasında muhayyer bıraktı. Ben ise kul Peygamber olmayı tercih ettim.” buyurarak bu 
hakikati herkese ilan etmiştir. 
 
Hz. Muğîre b. Şu’be (ra) anlatıyor:  
“Resûlullâh (sav) ayakları şişinceye kadar geceleri kalkıp namaz kılardı.  
Kendisine: “Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetti (niye kendini bu kadar 
hırpalıyorsun?)” denilince O da:  



“Allah’a çok şükreden bir kul olmayayım mı?” cevabını vermiştir.” 



İbadet Sadece Allah Emrettiği İçin Yapılır  
 
İbadetin özü, ihlâstır. Yani ibadet ancak ve ancak Allah emrettiği için yapılır. Herhangi bir 
fayda veya hikmet gözetilerek yapılan ibadet makbul değildir. Mesela namaz, bir kulluk 
ödevi olarak görülmeyip sadece bir jimnastik hareketi olarak kılınırsa böyle bir namaz beden 
eğitiminden öte bir şey ifade etmez.  
 
İslâm dininde niyetin büyük bir yeri vardır. Sadece başkaları görsün diye kılınan namazın 
Allah katında hiçbir değeri yoktur. Sırf perhiz için tutulan oruç da sahibine herhangi bir sevap 
kazandırmaz. İnsanlara cömertliğini göstermek için maddî yardımda bulunan birisinin elde 
edeceği hiçbir manevî kazanç yoktur. Dua ederken “sanki kendinden geçiyor” desinler diye 
sesini değiştirenler, nasipsiz insanlardır. Kur’ân okurken seslerini satanların, ne kadar güzel 
okuduğunu insanlara duyurmak için bu işi yapanların Kur’ân’ın şefaatine erme ihtimalleri 
olamaz. 
 
İçinden gelmediği hâlde insanlar “ne kadar da yufka yürekli, gözü yaşlı” desinler diye ağlıyor 
gibi yapanların Cenâb-ı Hakk katında hiçbir itibarları yoktur. Konuşurken sesini kalbinin sesi 
soluğu hâline getiremeyenlerin Yüce Yaratıcı nezdinde herhangi bir faziletleri yoktur. 
 
İbâdet; Allah’ın (c.c.) ma’bûd, insanın da kul olduğunu en kusursuz şekilde ifâde etmenin 
adıdır. Ve gerçek bir kulun, hakîkî bir ma’bûda karşı, Yaratıcı ve yaratılan münâsebeti içinde 
tavırlarının tanzîminden ibârettir.  
 
İbâdet; insanın, varlık, hayat, şuur, idrâk ve imân gibi nimetlere karşı, mazhar olduğu bütün 
bu şeylerin diliyle bir teşekkürü; ibâdetsizlik ise, mutlak bir körlük olmasa bile, kaba bir 
nankörlük olduğunda şüphe yoktur.  
 
İbâdet; imânla hedeflenen dünya ve ukbâ saâdeti gibi hususları elde etmek için, bizlere 
imânı emreden Zât’ın, açıp önümüze sürdüğü bir vuslat yolu ve bir vuslat âdâbıdır. Bu yolu 
bulamayanların, bu âdâbı elde edemeyenlerin Hakk’a ulaşmaları mümkün değildir. 
 
İbâdet; nazarî olarak, bilinen en büyük gerçeğin, insan vicdânında “hakka’l yakîn” e 
ulaşmasının en emin ve en selâmetli yoludur. Şuurun, haşyet ve saygıyla kanatlanıp “yakîn” 
aradığı bu yolun her menzilinde insan ayrı bir vuslata erer. Ömürlerini, hakîkat adına nazarî 
meselelerin hikâyeleriyle tüketen bir kısım gerçeğe kapalı rûhlar, bütün bir hayat boyu en 
fasîh dillerin, en sihirli beyanların büyüleyici ikliminde yaşasalar dahi, bir çuvaldız boyu yol 
alamazlar.  
 
İbâdet; insandaki iyilik, güzellik ve doğruluk düşüncesine kuvvet veren bereketli bir kaynak 
ve nefsin kötülük temâyüllerini iyileştirip melekler âlemine çeviren sırlı bir iksirdir. Her Gün 



birkaç defa zikr u fikriyle bu kaynağa müracaat eden rûh “insan-ı kâmil” olma yoluna girmiş 
ve bir ölçüde nefsin desîselerine karşı da siperini bulup mevzilenmiş sayılır...  
 
İbâdet; Cennet’e ehil hâle gelme keyfiyetini araştırma yolunda, insan rûhunda saklı bulunan 
meleklik istidâdının geliştirilip inkişâf ettirilmesi, bedenî ve hayvânî isti’dâtların da zabt u 
rabt altına alınması ameliyesinden ibarettir. Dünden-bugüne;  
 
ibâdet sâyesinde melekleri çok gerilerde bırakanlar olduğu gibi, ibâdetsizlikle yuvarlanıp 
aşağıların aşağısına sürüklenenler de az değildir. İbâdetin en fazîletlisi Allah’ı (c.c.) bilip, 
Allah’ı (c.c.) sevmek ve insanlara faydalı olmaktır. Bu zirvenin zirvesi de, doğruyu gösteren 
vicdân ibresiyle her işte Hakk’ın hoşnutluğunun gözetilmesi, “Festakim kemâ ümirte” sesiyle 
ihtizâza gelerek, bir mü’min için ideal olan gerçek doğruluğun araştırılmasıdır.  
 
İbadet Etmenin Yaşı Olur mu?  
 
İyi bir terziydi. Dört dörtlük elbiseler dikerdi. Hiçbir eksiklik bırakmamaya çalışırdı. Bazılarının 
‘kim anlar onu!’ dediği yanlışları bile hemen düzeltmeye çalışırdı.  
Onun için gece gündüz çalıştığı olurdu. Çoğu akşamları sabahlardı dükkanda, elindeki işi 
bitirmek için.. Namazlarını hiç kaçırmazdı. Çoğu zaman camiye gider bazen de dükkanda 
kılardı. Bir gün ezan okunuyordu. Hemen dükkanını kapatıp camiye yetişmek istiyordu tam 
bu sırada karşı marangoz çağırdı. “Hayırdır” diyerek içeri girdi. Adam çay söylemek istemişti. 
Ama o, kahve çayından nefret ederdi. Kendisinin küçük bir semaveri vardı onunla çayını ağır 
ağır kaynatırdı. Kibarca reddetti. Bir müddet bakıştıktan sonra marangoza;  
 
“Acelem var gitmem lazım.” dedi bunun üzerine marangoz: 
 “İşler nasıl, müşteriler çok mu?” gibi havadan sudan sorularla oyaladı.  
Terzinin işini önemsemiyordu adeta. Bunun üzerine terzi bir kez daha kapıya doğru yöneldi. 
Bu sefer genç marangoz; “Yahu abi seni hep namazdayken görüyorum.  
Daha çok gençsin, biraz yaşamamız gerekmez mi?  
Tamam yaşlanınca kılarız, uzatırız sakalı.” Genç adam beklemediği soru karşısında biraz 
düşündü...  
“Peki ya yaşlanamaz isek? Genç ölümleri hiç duymadın mı?”  
“Ya abi bırak gericiler gibi konuşmayı genç ölümler binde hata yüzbinde bir olur.  
Yaşlanınca yapsak daha iyi olur, yaşlılık biçilmiş kaftan bu işler için...”  
Genç karşısındakine bir şey anlatamayacağını anladı ve her zamanki tavrıyla nazikçe izin 
isteyip çıktı. Ertesi gün dükkanına geldiğinde karşıda bir topluluk gördü, meraklandı. Dükkan 
mı soyuldu acaba diyerek sokuldu kalabalığa. Herkes üzgün bir hâlde idi. Kimseye soru 
soramadı. Etrafta bir zorlama izi de yoktu.  
İçeri girdikçe kalabalık artmıştı.  
Derken biri; “Yazık oldu çocuğa daha çok gençti..” İşitince bunları, anladı ne olduğunu… 
 



 



Allah İnsanı Sadece Kendisine İbadet Etmesi İçin Yaratmıştır  

Her şeyden önce insanın yaratılış amacı, Allah’ı tanımak ve yalnızca O’na ibadet etmektir. 
Bunun için insan yaratılış amacının gereği olarak ibadet etmelidir. Kur’ân’da Allah, “Ben 
insanları ve cinleri ancak Beni tanıyıp, Bana ibâdet etsinler diye yarattım.” (Zâriyât, 51/56) 
buyurarak insanın yaratılış amacını bildirmektedir. 
Evet, insan; Allah’ı tanımak ve sadece O’na layıkıyla kulluk yapmak için yaratılmıştır. Kur’ân-ı 
Kerim’e baktığımızda insanın yaratılmasıyla ilgili âyetlerde insanın yaratılmasından 
bahsedildikten hemen sonra genellikle “Allah’a ibadet”in yer aldığını görürüz. Birkaç örnek 
verelim:  

“(O) göklerin, yerin ve o ikisinin arasında olan her şeyin Rabbidir. Öyleyse yalnız O’na kulluk 
et. O’na ibadetinde sabır ve sebat göster. O’na denk ve adaş olacak hiç kimse bilir misin?” 
(Meryem, 19/65)  

İnsanın yaratılması, yaşatılması, rızıklandırılması, her şeyin onun emrine verilmesi ve en 
şerefli varlık kılınması; Hakk’ı tanımak ve O’na kul olmak içindir. İnançsızlık ve ibadetsizlik 
fıtrata aykırı bir durumdur. Mademki Rabbimiz Allah, bizi yaratmak suretiyle varlık sahnesine 
çıkarmıştır; o hâlde sırf bunun için Allah’a kulluk borcumuz vardır. Allah’ın yaratması, insanın 
O’na ibadet etmesini gerektirir. “Rabbiniz Allah işte bu vasıflara sahip olan Yüce Zâttır. 
O’ndan başka tanrı yoktur. Her şeyi yaratan O’dur. O hâlde yalnız O’na ibadet edin. Her şeyin 
yönetimi O’nun elindedir.” (En’âm, 6/102)  

Nimetlere Şükür İçin İbadet Etmek Gerekir  

İnsan, Allah’ın kendisine verdiği nimetlerine şükür için ibâdet etmelidir. Allah, Kur’ân’da 
insana bütün varlıklar içinde ayrı bir kıymet ve değer verdiğini, kısa dünya hayatında bir 
misafir gibi ağırlandığını ve tekrar ebedî yurdu cennete davet ettiğini bildirmektedir. Bunun 
için dünyayı bir beşik, yeryüzünü bir döşek, gökyüzünü kandillerle süslü bir tavan gibi daha 
insan dünyaya gelmeden hazırlamıştır. İnsanı yoktan var etmiş, binlerce duygu ve organlarla 
donatmış ve ihtiyacı olan her şeyi onun için yaratmıştır. Allah, bu nimetlerinin sayısı için, 
“Eğer Allah’ın nimetini saymaya kalksanız, sayamazsınız.” (Nahl, 16/18) buyurmuştur. 
Allah’ın nimetlerini değil tek tek, topluca saymaya çalışılsa bile sayılamaz.  

O hâlde insanın temel görevi nimet sahibi Allah’ı tanımak ve sevmek, ibadetleriyle tanıyıp; 
sevdiğini göstermektir. Her nimet, iyilik ve ikram için bir teşekkür gereklidir. Allah bir nefeste 
insana hayatını iki defa geri vermektedir. Bu nedenle hiçbir zaman Allah’ın nimetlerine 
minnet ve teşekkür borcumuzu ödeyemeyiz. 
Şükür Allah’ın bize bahşettiği nimetler karşılığında memnunluk göstermenin, müteşekkir 
olmanın, minnet duymanın ve gönülden bir sevgi hissetmenin ünvanıdır. Rabbimiz insana 
verdiği sayısız nimetlerin karşılığında ondan kendisine şükür, iman, itaat yani kısaca kulluk 
istemektedir: “Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin, eğer siz 
yalnız Allah’a kulluk ediyorsanız O’na şükredin.” (Bakara, 2/172; Nisâ, 4/147)  

Netice olarak maddî-manevî Cenâb-ı Hakk’ın bahşettiği bütün nimetlere karşılık insandan, 
Rabbine daima müteşekkir olması ve O’na kullukta bulunması emredilmektedir: “Onlar, şu 
evin Rabbine kulluk etsinler!. Ki O, kendilerini açlıktan doyurdu ve her çeşit korkudan emin 



kıldı.” (Kureyş, 106/3-4) 
“(Resûlum!) Kuşkusuz biz sana Kevser’i verdik. Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes.” 
(Kevser, 108/1-2)  

İbadetler, İmanın Kalpte Kökleşmesini Sağlar  

İbadetler, imanın eylem planın dökülerek pratik hayata yansıtılmasıdır. Bu yönüyle pratiğe 
dökülecek olan esaslar, Müminin, hakiki imanı elde edip imanının sağlamlaştırması iman 
amel bütünlüğüyle mümkündür. 
İman etmekle beraber hayatında ibadete yer vermeyen insanın dine bağlılığı zamanla azalır, 
günün birinde kalbindeki iman ışığı da sönebilir. O hâlde diyebiliriz ki, iman ve ibadetler et ve 
tırnak gibidirler. Onların birbirinden ayrılması imkânsızdır. Hakiki iman, insanı salih amel 
işlemeye sevk eder, salih amel de imanı kuvvetlendirir.  

İnsanın imanı, ancak ibadetlerle olgunlaşır. Bir kulun Allah katındaki değeri, Ona karşı kulluk 
vazifesinde göstereceği hassasiyet nispetindedir.  

İbadet Eden Cenneti Kazanır  

Cennet, Allah’ın âhirette müminlere, bu dünyada iken iman edip salih amel işlemelerine 
karşılık lütfundan bahşett ği saadet diyarının adıdır. Cennet, bu dünyaya imtihan edilmek 
üzere gönderilen insanların, kıyamet kopup,hesaplar görüldükten sonra,içlerinden bu 
dünyada iken Allah’a, ahiret gününe ve Allah’ın elçileri vasıtasıyla gönderdiği bütün 
mesajlara inanan, kulluk ve tâatte bulunan müttakî ve temiz olanlarının gideceği ebedî huzur 
ve saadet yurdudur.  

İbadet edenlerin Cennet’e kavuşacağını anlatan pek çok âyet bulunmaktadır: “İman edip 
makbul ve güzel işler yapanları müjdele: Onlara içinden ırmaklar akan Cennetler vardır.” 
(Bakara, 2/25)  

“Rabbiniz tarafından mağfirete, genişliği göklerle yer kadar ve müttakiler için hazırlanmış bir 
Cennet’e doğru yarı- şırcasına koşuşun!” (Âl-i İmrân, 3/133)  

Görüldüğü üzere âyetlerde Cennet’e hep takva sahiple- rinin ve salih amel işleyenlerin 
gireceği belirtilmektedir. O hâlde Cennet’e ehil hâle gelebilmek için de ibadet etmeliyiz. 
Cehennem ise ahirette suçlulara ceza olarak tutuştur lan ateşin ismidir. Kur’ân-ı Kerim’de 
inanan ve güzel amel işleyen kimselere Cennet vaad edildiği gibi; inançsız ve günahkâr 
kimselere de Cehennem vaad edilmiştir. Tevbe etmeden günahkâr olarak ölen ve Allah’ın 
kendilerini affetmediği mü’minler ise Cehennem’de ebedî kalmazlar. Kendilerine günahları 
kadar azap edilir. Sonra oradan kurtulup Cennet’e girerler ve orada ebedî kalırlar.  

Bu dünyada kulluk görevlerini yerine getiren insan yapmış olduğu amellerle kendi cennetini 
inşa etmektedir. Kulluk görevlerini yerine getirmeyen insanı ise ahirette çok zor bir hayat 
beklemektedir.  



Trende Yolculuk-Okuma Parçası 

Trende yanyana oturduğumuz adam, karşımızdaki delikanlıya nûtuk çekiyor ve: 
- Sigara efkâr dağıtır, diyordu. Yak bi tane. Çocuk, adamın kendisine uzattığı sigarayı kibarca 
reddederek: 
- Sağ olun, diye cevap verdi. Kullanmıyorum. 
- Amma yaptın ha, dedi adam. Yoksa annen mi kızar? 
Bu lâflar çevremizdeki yolcuların gülüşmelerine yol açmış, benimse fena halde canımı 
sıkmıştı. Uyumak niyetiyle kapattığım gözlerimi aralayarak delikanlıya baktım. 20-22 
yaşlarında olmalıydı. Son derece temiz bir ifadeye sahip olan yüzü, adamın söylediklerinden 
sonra hafifçe kızarmıştı. 
Adam: 
-Herhalde sen aslan sütü de kullanmazsın, diye devam etti. Kullanmazsın değil mi? 
-Delikanlı, onun içkiden bahsettiğini anlamıştı. Bu sefer susmayıp: 
-Bira dahil bütün içkiler haramdır, dedi. EIbette kullanmıyorum. 
Konuşmaları, benim olduğu kadar ayakta seyahat eden yolcuların da dikkatini çekmiş 
olmalıydı. Herkes kulak kesilmiş, onları dinliyordu. 
Adam, 
-Peki, dedi. Ya Milli Piyangoya ne dersin? Hani şu televizyonda reklâmları olan. 
-O da aynı şey, diye cevap verdi delikanlı. Yâni o da bütün kumarlar gibi haram. 
Adam, alaycı bir ifadeyle: 
-Amma tutucu bir insansın be kardeşim, dedi. O haram, bu haram. Milli Piyangonun Milli 
Takımdan ne farkı var ki? Çocuk yine susmayı tercih etti. Ancak sıkıldığı her halinden belli 
oluyordu. Adam ise, aklı sıra onu köşeye kıstırmış ve perişan etmişti. Sigarasının dumanını, 
çocuğa doğru bir kahraman edâsıyla üflerken: 
-Cehennem korkusundan dünyanın bütün zevklerinden mahrum kalıyorsunuz, dedi. İş mi 
sizin yaptığınız? Dayandığım yerden doğrularak adama baktım. 
Bu sefer bana dönerek, 
- Ne dersin dostum, dedi. Haklı değil miyim? Hepimiz az çok yanmayacak mıyız? Üstelik hep 
beraber olduktan sonra, ne var korkacak? 
Sinirlerim iyice tepeme çıkmıştı. Yine de sakin bir ifadeyle: 
-Gerçekten cesur bir insanmışsınız, dedim. Sahi, yanmaktan korkmuyor musunuz? 
-Pek korktuğumu söyleyemem, diye cevap verdi. Elle gelen, düğün bayram değil mi? 
Böyle diyerek koltuğuna biraz daha gömüldü ve cam kenarındaki sigarasına doğru uzandı. 
Paketin yanında duran çakmağı ondan önce alarak ateşledim ve: 
-Buyurun, dedim. Yakın. 
Paketten büyük bir pozla çıkarttığı sigarasını, çakmaktan âdeta fışkıran aleve doğru 
uzatırken, 
-Hayır, dedim, sigaranızı değil, parmağınızı uzatın. 
-Anlayamadım, dedi. Neden parmağımı uzatacak mışım? 
-Cehennemde yanmaktan korkmadığınızı, bundan daha iyi nasıl gösterebilirsiniz, dedim. 
Doğrusu hepimiz merak ettik. 
Adam ne diyeceğini şaşırmış ve bir saattir işleyen çenesi, âdeta tutulmuştu. Yerinde bir 
müddet kıvrandıktan sonra, -İneceğim istasyona geldim, diyerek ayâğa kalktı ve kalabalığı 
yararak gözden kayboldu. 
Çakmağın bende kaldığını, adam gittikten sonra farkettim. Bunu, karşımdaki delikanlı da 
görmüş ve gülmeye başlamıştı. Çakmağı ona doğru uzatırken, 



-Sigara içmiyorsun ama çakmak sende kalsın, dedim. Artık onu nerede kullanacağını çok iyi 
biliyorsun.  

 
 
 
 
 
 
 



2. HAFTA



Bütün ibadetlerin Namazın İçinde Bulunduğunu Nasıl İzah Edebiliriz? 
   
Nasıl ki insan, şu kâinatın küçültülmüş bir misalidir.  Yani kâinatta ne varsa, numunesi 
insanda vardır ve Fâtiha Sûresi Kur'ân'ın ana prensiplerini içine alan nurlu bir timsaldir;  
namaz da bütün ibadetlerin onun çeşidini içine alan nurlu bir fihristtir.  Bürün mahlûkâtın 
her sınıfının renk renk ibadetlerine işaret eden mukaddes bir haritadır.Meselâ, namazda 
oruç vardır.  Çünkü namaz kılınırken oruç tutan kimse gibi hiçbir şey yenilip içilmez. Zekât 
vardır. Çünkü namaz ömrün zekâtidır çünkü. Hac vardır, çünkü namazda tavaf merkezi olan 
Kâbe'ye dönülüyor. Zaten  şehadet kelimesi namazın içinde bulunmaktadır.  
 
Hem, meleklerin bir kısmının ibadeti sadece ayaktadır.  Bir kısım melekler sırf rükû yaparlar.  
Bir kısmı secde hâlinde bulunurlar.  Bir kısım melekler sadece oturarak ibadet ederler.  
İçlerinden bir kısmı sadece "Lâ ilahe illâllah" der.  Bir kısmı, "Allahü Ekber" der.  Bir kısmı 
"Sübhanallah" der.  Bir kısmı da sadece "Elhamdülillah" der.  Yani melekler huşû ve huzur 
içinde ruhânî zevk ve lezzetlerini alarak hareket ve zikirlerden sadece bir parçasını yaparlar.   
Hâlbuki namazda bunlarin hepsi olduğu için, insanlar hepsini birden yaparlar.   
 
Öbür taraftan namaz ibadeti bütün diğer mahlûkâtların ibadet şekillerini de içinde toplar.  
Gök cisimleri (güneş, ay ve yıldızla ) doğma-batma hareketlerini rekâttan sonra rekât gibi 
tekrar edip duruyorlar. Dağlar, namazdaki ayakta durma gibi dimdik duruyorlar.  Hayvanlar;  
namazdaki rükû gibi, iki büklüm bekliyorlar.  Ağaçlar;  namaz- daki secde gibi surekli olarak 
secdede duruyorlar. Çünkü ağaçların ağızlarına benzeyen kökleri doğru yerden su ve besin 
alırlar. Kur'ân-ı Kerîm'e göre (Enfal Sûresi, 11. âyet) suyun ana vazifelerinden biri 
temizlemektir.  Evet, abdest ve gusülde su ne kadar lüzumludur.   
 
Bir başka âyet (Ra'd Sûresi, 13. âyet) "Gök gürültüsü Allah'ı hamd ile tesbih eder" diyor.  Bu 
bize namaz esnasında bilhassa cemaat hâlinde sık sık tekrar edilen "Allahü Ekber" tekbirinin 
yüksek sesle söylenişini düşündürür.  Müslümanların cemaat hâlindeki ibadetlerde 
yaptıklarını  gibi sürü hâlinde uçan kuşlar da Allah'a ibadet ederler (Nur Sûresi, 14. âyet).  
Cisimlerin gölgeleri Allah'a hususî bir teslimiyet ve ibadet tarzı olarak her gün nasıl uzayıp 
kısalıyorsa (Ra'd Sûresi, 15. âyet -Nahl Sûresi, 18, âyet) ibadet eden insan da namazda kıyam 
,rükû, secde ve ka'de yaparken uzayıp kısalır.  
 
 
 
 



Namazın Geçiyor  
 
İslâm büyüklerinden Bayezid, bir gece uykuya dalıp sabah namazına kalkamamıştı.  
uyandığında günün ağardığını görmüştü. O kadar çok üzülmüştü ki ne yapacağını 
bilememişti. Ağlamaya, feryat etmeye başladı. "Allah'ım ne büyük gaflet ettim, beni affet!" 
diye sızlanıyordu. Peygamber Efendimiz'in "Kimin bir tek namazı da olsa geçip gitse sanki 
onun bütün malı ve çoluk çocuğu elinden alınmış gibidir."  hadisi aklına geldikçe üzüntüsü 
daha da artıyordu. Güneş doğduktan bir süre sonra namazını hemen kaza etmişti. Sonra 
başını secdeye koyup af dilemeye devam ederken bir ses işitti:  
 
- Ey Bayezid, bu günahın affedildi. Bu pişmanlık ve ağlamana da, ayrıca yetmiş bin nafile 
namaz sevabı ihsan olundu. 
 
Bu duyduklarıyla Bayezid'in yüreğine su serpilmişti. Aradan bir kaç ay geçtikten sonra bir 
sabah namazı vakti ona yine uyku bastırdı. Ancak bu sefer sabah namazının vaktinin 
bitmesine az bir zaman kala birisi onu uyandırmıştı. Yanına gelip onu uyandıran şeytandı.  
 
Bayezid'e, 
 - Kalk! Namazın geçmek üzere, dedi.   
Bayezid şeytanı hemen tanımıştı.  Ona:  
- Ey lanetli!  Sen hiç böyle yapmazdın. Herkesin namazının geçmesini, kazaya kalmasını 
isterdin. Şimdi nasıl oldu da beni uyandırdın, dedi.  
 
 Bunun Üzerine şeytan şu cevabı verdi: 
 -Bir kaç ay önce sabah namazını kaçırdığında, pişmanlığın ve üzüntün sebebiyle o kadar çok 
ağlayıp inledin ki namazını kaçırmanın günahı affedilmekle kalmadı üstüne bir de yetmiş bin 
namaz sevabı aldın. Bugün, onu düşünerek seni uyandırdım ki sadece vakit namazının 
sevabına kavuşasın. 
 
 
 
 
 



Efendimizin Namazları Nasıldı? 

Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) namaza düşkündü. Çünkü namaz, O'nun 
ifadesiyle dinin direği, gözünün nuru idi. O namaz kılarken sanki dünyaya veda eder, ahiret 
âlemine dalardı. O'nun tasviriyle namaz, bir kimsenin evinin önünden akan bir ırmakta 
günde beş varsayılan yıkanmasının bütün kirleri arıttığı gibi, mümini hata ve günahtan, gizli 
ve açık çirkinliklerden temizlerdi.  Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) namazlarını ve 
üstün bir kulluk şuuruyla eda etmiş, ashabına da öğretmiş, ashabın Peygamberimizden 
kılınışını öğrenip aktardığı namazlar günümüze kadar gelmiştir. İnananlara düşen de aynı 
kulluk şuuruna ererek namazları Peygamberimiz gibi edâ etmeye çalışmak olmalıdır.  

Çünkü namaz bizim en hayati kulluk borcumuzdur. Namaz bizim için ahirette en önemli 
kurtuluş akçesidir.  Ebů Hureyre'nin rivayet ettiği hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz 
(sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurur:"Kişinin kıyamet günü hesabını vereceği ilk ameli 
namaz olacaktır. Bu hesabı güzel çıkarsa başarılı ve mutlu olur. Hesap kötü çıkarsa perişan 
olur, hüsrana uğrar. Hem dünya hayatında kulluğun yegâne nişanesi namaz ahiret 
hayatından da ilk imtihan unsuru ve imtihanın başı ve temel sorgusudur. Bu hakikat bir 
hadis-i şerifte şöyle dile getirilir. 

"Kıyamet gününde kulun ilk olarak hesaba çekileceği husus farz namazıdır. Eğer farz 
namazını tam olarak yerine getirmiş ise ne güzel. Eğer yerine getirmemişse şöyle 
denilir:Bakın bakalım bunun nafile namazı var mıdır? Eğer nafile namazı varsa, farzların 
noksan kalan kısımları bu nafilelerle tamamlanır." 

Her hususta en büyük rehberimiz olan Sevgili Peygamberimizin (sav) namaz kılış şeklini 
sahabiler dikkatle takip ediyorlardı. Resul-i Ekremin (sav)  rükudan sonraki itidali, secdeleri, 
iki secde arasındaki oturuşu, tekrar secdesi, selâm vermekle kalkıp gitmesi arasındaki 
durumu hep aynı itidal ve ciddiyet içinde cereyan ettiği rivayet edilir. 

Sevgili Peygamberimiz (sav) kendisi ibadeti tam hakkıyla yaptığı gibi ümmetinin de aynı 
şekilde titiz davranmasını istemektedir: "Benim namaz kıldığımı nasıl gördüyseniz, siz de öyle 
kılın." Bu tavsiyeye uyan sahabeler, namazda gereken dikkat ve itinayı ellerinden geldiği  
kadar gösterirlerdi.  

Hz Vesile bin Mabed, Efendimiz'in namazını şu ifadelerle anlatıyor:  "Resúlullah'ın (Sallallahu 
aleyhi ve sellem) namaz kıldığını gördüm. Rükuya vardığı zaman sırtı o kadar  düz olurdu ki, 
hatta üzerine bir miktar su dökülse, bir tarafa akmadan dururdu."   
 
Efendimiz, namazını ta'dil-i erkana riayet ederek kılıyor, bu şekilde kılmayan müminleri ise 
ikaz ediyordu. Hz.Ali bin Şeyban (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Biz Resûlullah'a (aleyhissalâtu 
vesselam) biat ettik ve arkasında namaz kıldık. Sonra namazı ta'dil-i erkânıyla kılmayan bir 
adamı gördü. Namaz kılan adamın rüku düzgün değildi. 
 



Allah Resûlü, namazı bitirince şöyle buyurdu: "Ey İslâm cemaati!  Rükûda ve secdede ta'dîl-i 
erkâna riayet etmeyen kişinin namazı sahih değildir." 
 
Görüldüğü gibi, Peygamberimiz, namazda en küçük bir ihmale ve hatâya dahi müsaade 
etmiyordu. Namazın bir rüknünü giderecek kadar aceleye getiren ve yarım yamalak 
yapanlara asla izin vermiyor. Namazda eksiklik yapılmasını hırsızlık sayıyor, "Namazda 
hırsızlık yapan, namazın rükûunu ve sücudunu tam itidal üzere yapmaz." buyuruyorlardı. 



3. HAFTA



NAMAZ DİNİN DİREĞİDİR 
 
Bir yolculuğa çıktınız. Bir süre yol aldıktan sonra arabanız bozuldu. Sizin yapabileceğiniz 
hiçbir şey yok. Oturup beklemeye başladınız. Sonra bir araba geldi. Yanınızda durdu. 
Arabadaki insan sizinle ilgilendi. Sizi şehre götürdü. Bir tamirci bulup arabanızı tamir ettirdi. 
Size bu iyiliği yapan insana karşı nasıl davranırsınız? İşiniz bitince bir teşekkür bile etmeden, 
nankörlük yaparak çekip gider misiniz? Yoksa büyük bir memnuniyetle ona teşekkür mü 
edersiniz? Elbette ki teşekkür edersiniz. 
 
Daha başka kimlere, niçin teşekkür ettiğimizi düşünelim. Bize yemek yapan annemize, 
harçlık veren babamıza; çay, kahve ısmarlayan, sınavda silgisini veren arkadaşımıza, 
sağlımızla ilgilenen doktorumuza; alışveriş yaptığımız bakkala, manava, kasaba... 
Bir de bizi yoktan var eden, bizi kâinatın en şerefli var- lığı olarak yaratan Allah’ın verdiği 
nimetleri düşünelim. O Zat’ın bizim için yarattığı eşsiz güzellikleri bir bir gözümüzün önüne 
getirelim. Aklımızı hiçbir şeye değişir miyiz? Gözümüz ne kadar değerli? Ellerimiz, 
ayaklarımız, ağzımız, burnumuz. Ya tabiat? Güneş, yıldızlar, bitkiler, türlü türlü meyveler, 
sebzeler, dağlar, denizler... 
İnsan için bal yapan arı, bizim için süt veren inek, koyun; yine bizim için yağmur getiren 
bulut... Yüce Allah’ın bizim için verdiği nimetler saymakla bitmez. 
Arkadaşımıza, en küçük bir iyiliği için teşekkür etmemiz gerekiyor da sayısız nimetler veren 
Allah’ımıza teşekkür etmemiz gerekmiyor mu? Bize iyilik edenlere nankörlük edince çok 
büyük hata oluyor da Yüce Allah’a teşekkür etmezsek çok daha büyük hata olmaz mı? 
Allah’ın bize verdiği nimetlere karşılık yapmamız gereken şey, ona ibadet ederek teşekkür 
etmektir. Allah’ın emirlerini, sırf O’nun rızasını ve sevgisini kazanmak için yerine getirmek 
ibadettir. 
 
Bütün ibadetlerin özü de namazdır. Çünkü namaz diğer bütün ibadetleri içine alır. 
Peygamber Efendimiz bir hadislerinde, “Namaz dinin direğidir.” buyurmuşlardır. Direk bir 
yapıyı, bir binayı ayakta tutan temel unsurdur. Namaz da bizim inancımızı diri ve sağlam 
tutar. Bir başka hadislerinde Peygamber Efendimiz, “Aralarında büyük günahlar 
işlenmedikçe, beş vakit namaz ve cuma namazı günahlara kefarettir.” buyurarak namazın 
insanı günahlardan arındırmasına işaret etmiştir. Namaz Kılmak Hem Çok Kolay Hem de Çok 
Kârlı Bir İştir. Allah bize bir gün için yirmi dört saat vermiş. Bu günün her bir saati bir altın 
değerindedir. Namaz kılmak insanın günde toplam bir saatini alır. Yirmi dört saatten bir 
saatini namaz için ayıran insan, bu bir saat karşılığın- da ebedî bir Cennet için yatırım yapmış 
olur. Yirmi dört saatin yirmi üç saatini şu kısa, fâni dünya için harcayıp da bir saatini sonsuz 
bir hayat ve Cennet için vermeyen insan ne kadar zarar eder… Namaz Allah’a İmandan 
Sonraki En Büyük Hakikattir. Allah, Kur’ân-ı Kerîm’de pek çok yerde imandan hemen sonra 
namazdan bahseder. Mü’minleri, “İman eden ve salih amel işleyen” insan olarak tarif eder. 
Salih amelin başı ise namazdır. Namaz, Kur’ân-ı Kerîm’de 87 defa zikredilir. Peygamber 
Efendimiz’in de vefat ederken vasiyeti şu idi: “Aman namaza sarılın! Bakmakla yükümlü 



olduğunuz kimselerin hukukunu gözetin.” Sahabî efendilerimizden Enes ibn Malik diyor ki: 
“Son nefesini verene kadar dili döndükçe bunu tekrar etti.” 
 
 
 
 



Namaz Allah’a Bağlılığın Göstergesidir 
Yüce Allah en başta namazı emreder. O’nun kulu olan, O’nun sevgisini kazanmak isteyen 
O’nun biricik isteğini yerine getirmez mi? Melekler ve peygamberler başta olmak üzere 
bütün nuranî şahsiyetler, veli insanlar, en büyük şerefi Allah’a bağlılıkta bulmuşlar ve bunu 
da namaz kılarak göstermişlerdir. Peygamber Efendimiz, sabahlara kadar namaz kılmaktan 
ayakları şişince neden böyle yaptığını soranlara, “Allah’a çok şükreden bir kul olmayayım 
mı?” diye cevap vermiştir. Namaz Kılmak Allah’a Dayanmaktır. İnsan, gayet âciz, güçsüz ve 
muhtaç olarak yaratılmıştır. Bundan dolayı mutlaka en büyük, sonsuz güç ve kudret sahibi, 
hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah’a dayanmak, O’na bağlılığını ortaya koymak zorundadır. 
Bu da namazı kılmakla olur. İnsan, günde beş defa namazla Allah’ın huzuruna varıp 
kulluğunu ilan eder. 
 
 İLK ÖĞRETİLEN 
Ebû Malik el-Eşcaî (radıyallahu anh) babasından naklen anlatmıştı: 
– Allah Resûlü’nün, bir adam Müslüman olduğunda ona ilk öğrettiği şey namazın nasıl 
kılınacağı olurdu veya ashabından birine “Buna namazı öğret.” diye görev verirdi. 
 
 GÖRMEDİKLERİNİ NASIL TANIYACAKSIN 
Sahabîleri bir gün Efendimiz’e sordular: 
– Ey Allah’ın Resûlü! Ümmetinden görmediğin kimseleri kıyamet günü nasıl tanıyacaksın? 
Peygamberimiz şu cevabı verdi: 
– Ümmetim, abdest almalarından dolayı alınlarında nur, kollarında nur, ayaklarında nur 
taşıyacaklar. Onları abdest uzuvlarındaki bu nurlarla tanıyacağım. 
 
 SUYLA AKAN GÜNAHLAR 
İslâmiyetin ilk dönemleriydi. Medine halkından Amr adında biri Mekke’de yeni bir dinin 
ortaya çıktığını duy- muştu. Bu dini çok merak ediyordu. Bu dini ve peygamberini tanımak 
için Mekke’ye doğru yola koyuldu. Oraya vardığında da ilk iş olarak Hazreti Muhammed’i 
(sallallahu aleyhi ve sellem) buldu. O sıralar Efendimiz, İslâm’ı gizlice yaymaya çalışıyordu. 
Amr, O’nu bir süre izledi. O’nun davranışlarının, sözlerinin ve Kur’ân’dan okuduğu âyetlerin 
bir benzerini şimdiye kadar hiç duymamıştı. Hemen Müslüman oldu ve Mekke’de biraz daha 
kalarak İslâm hakkında temel bilgileri öğrendi. Sonra da oradan ayrılarak memleketine 
döndü. Daha sonra Müslümanlar Mekke’den Medine’ye hicret ettiler. Peygamberimiz’in 
Medine’ye gelişinden sonra Amr hemen O’nun ziyaretine geldi ve, 
– Ey Allah’ın Resûlü! Beni hatırladınız mı, dedi. 
Kâinatın Efendisi, 
– Evet! Sen bana Mekke’de gelen kişi değil misin, diye cevap verdi. 
Bunun üzerine Amr, 
– Evet, Ey Allah’ın Resûlü! Allah’ın sana öğrettiği ve benim bilmediğim şeylerden haber ver. 
Mesela bana namaz- dan bahset, dedi. 
Peygamberimiz de hangi vakitlerde, nasıl namaz kılacağını ona öğretti. 



Amr, 
– Ya Resûlullah! Bana abdestin nasıl alınacağını da açıklasanız, deyince Efendimiz şöyle 
buyurdular: 
– Sizden kim abdest suyunu hazırlar ağzına ve burnuna su verirse mutlaka yüzünden, 
ağzından, burnundan bu azalar- la yaptığı hataların günahı dökülür. Sonra Allah’ın emrettiği 
şekilde yüzünü yıkarsa yüzünün etrafından akan su ile birlikte yüzü ile işlediği günahlar 
dökülür. Sonra dirseklere kadar kollarını yıkayınca ellerinin günahları su ile birlikte parmak 
uçlarından dökülür gider. Sonra başını mesh edince, başının günahları saçın etrafından su ile 
birlikte akar gider. Sonra topuklarına kadar ayaklarını yıkayınca ayaklarının günahları, 
parmak uçlarından su ile birlikte akar gider. Sonra kalkıp namaz kılar, Allah’a hamd ve 
senada bulunup kalbinden Allah’tan başkasının korku ve muhabbetini çıkarırsa; annesinden 
doğduğu gündeki gibi olur. Bütün günahlarından arınır. 
 
 DÖKÜLEN YAPRAKLAR 
Sahabeden Ebû Osman ile Selman bir ağacın altında oturuyorlardı. Selman ağaçtan kuru bir 
dal kopardı. Sonra da dalı yaprakları dökülünceye kadar salladı. Ebû Osman hayretle onu 
takip ediyordu. Selman, 
– Ey Osman! Niçin böyle yaptığımı sormayacak mısın, dedi. O da, 
– Nedenmiş, diye sordu. 
Selman anlatmaya başladı: 
– Bir gün Peygamber Efendimiz ile böyle bir ağacın altında oturuyorduk. Resûlullah benim 
yaptığım gibi ağaçtan kuru bir dal kopardı. Ve dalı yaprakları dökülünceye kadar salladı. 
Sonra bana dönerek, 
– Selman, dedi. Neden böyle yaptığımı sormayacak mısın? Ben de, 
– Neden öyle yapıyorsun Ey Allah’ın Elçisi, dedim. 
– Bir Müslüman güzelce abdest alır ve beş vakit namazı kılarsa günahları işte bu yapraklar 
gibi dökülür, buyurdu. Ardından şu âyeti okudu: 
– Gündüzün iki ucunda, gecenin de ilk saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri 
giderir. (Hud Sûresi, 114. âyet) İşte bu, ibret alanlara bir öğüttür. 
 
İLK NAMAZ 
Galiba yine böyle bir kıştı. Onun odasına bitişik olan küçük odamdaki küçük karyolamda 
uyurken bir öpücük gibi alnımı okşayan nazik eliyle, nazik ince parmaklarıyla saçlarımı tara- 
yarak, 
– Haydi, Ömerciğim kalk, demişti. Kalk, haydi yavrucuğum. 
Ben gözlerimi açmıştım. Köşedeki küçük yazıhanemin üzerinde yanan küçük gece kandili -ah, 
bunu unutamam, bu bir kedi kafası idi- iki pencereli olan odamın beyaz, muşamba 
perdelerinin esmerliklerini aydınlatıyor ve yeşil camdan gözleriyle bakıyordu. 
– Fakat anneciğim, demiştim. Daha gece... 
Her vakit öptüğü yerden, sol kaşımın ucundan tekrar öperek, 
– Yok, yavrucuğum, saat beş, sonra vakit geçer, diye koltuklarımdan tutarak kaldırdı.  



İçi fanilâlı küçük terliklerimi giyerek ve gözlerimi yumruklarımla ovuşturarak onu takip ettim. 
Karanlık sofadan bir anda geçerek odasına girdik. Bağdaş kurmuş bir 
zenciye benzeyen siyah ve alçak soba 
gürüldeyerek yanıyordu. 
– Aaa... Pervin de kalkmış... 
Pervin hizmetçimizdi, elindeki sarı güğümü sobanın üzerinden indiriyordu. Onun kalkacağına 
hiç ihtimal vermezdim. Annem demişti 
ki: 
– Pervin her sabah kalkar. 
Ben hiç kalkmadığım hâlde onun her sabah kalkmasına şaşırdım. 
 Hırkamı çıkardılar, kollarımı sıvadılar, abdest leğeninin yanına çömeldim. Anneciğim, 
– Öyle yorulursun, diye küçük bir iskemleyi altıma koydu, ona oturdum. 
– Haydi, besmele çek... 
Pervin ılık suyu ellerime döküyor, annem başucumda. “Yüzünü... Kollarını, yine üç defa...” 
diye fısıldıyor, unuttukça “Aaa, hani başına mest...” gibi uyarılarla yanlışlarımı bana tekrar 
ettiriyordu. Abdest bitince annemle beraber yavaş bir sesle namaz dualarını okuyarak 
kollarımı ve yüzümü kuruladık. Pervin de ayaklarımı kuruladı. Çoraplarımı giydirdi. Isınmak 
için sobanın önüne gitmiştim. Arkama dönünce, annemi, tiftik seccadeyi açıyor gördüm... 
Sonra başına yeşil başörtüsünü örterek beni çağırmıştı: 
– Gel... 
Gittim. Küçücük ben, onunla bir seccadede, bir yavru samimiyet ve saadetiyle o tatlı, hassas 
anne vücudunun yanında durdum. İki söz ile bana, yapacağımı, önceden öğrettiklerini tekrar 
etti: 
– İki rekât sünnet... Gece öğrendiklerini, okunuşları unutmadın ya? 
– Hayır... 
– Haydi... 
O, başlangıç tekbirini ellerini omuzlarına kaldırarak kadın gibi yaparken ben de gayriihtiyarî 
onu taklit etmiştim. Sünneti bitirdikten sonra, bana, gözlerinin tatlı ve tesirli bir tebessümü 
ile gülerek, 
– Yavrum, demişti. “Sen kadın mısın? Kadınlar öyle başlar, sen erkeksin, ellerini kulaklarına 
götüreceksin.” 
Sıcacık elleriyle benim küçük ellerimi kulaklarıma kaldırıp, 
– İşte böyle, diyerek erkek başlangıç tekbirini öğretti. 
          Ömer SEYFETTİN 
 
 
 
 



Nasıl Namaz Kılmalıyız? 
 
Namaz, imanın ikiz kardeşi gibidir. İkisini birbirinden ayrılmak çok zordur. O, imandan sonra 
en önemli ibadettir. Dinden, imandan sonra en büyük hakikat, namazdır. Bu anlamda 
namaza pratik iman, imana ise nazari bir namaz diyebiliriz. O, dünyanın boğucu 
atmosferinden sıkılan insana gökler ötesinden yapılan bir miraç çağrısıdır. Bu çağrıya uymak 
her mü'minin en hayati kulluk borcudur. 
Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), "Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir?" 
diye sorulunca, "Vakti gelince kılınan namaz.' Buyurur. O yüzden mümin, günde en az beş 
defa sonsuz kudret sahibi ve her şeye hükmünü kabul ettiren Rabbinin huzuruna çıkarak 
namazı hakkıyla kılmalıdır. Bunu bizden bizzat Rabbimiz istemektedir: "İman eden kullarıma 
söyle: Namazı dosdoğru kılsınlar." (Ibrahim, 31) 
Namaz dinin direğidir. Malumunuz bir binayı ayakta tutan direkleridir, sütunlardır. Onlar, 
olmazsa bina ayakta duramaz. Aynen bunun gibi namaz Islam binasının direğidir. O olmadığı 
takdirde kişinin kulluk hayat ciddi sıkıntılara, sarsıntılara gebe demektir. Namazı terk etmek, 
kılmamak büyük günahlardandır. 
Bir mümin de namaza Allah’ın verdiği kadar değer vermelidir. Çünkü Allah, neye ne derece 
ehemmiyet veriyorsa, ona o kadar değer vermek kalbin Allah'la irtibatın emaresidir. Simdi 
her müminin en azından ilmihal derecesinde bilmesi gerekli olan namazla alakalı birtakım 
hususları incelemeye çalışalım. 
 
            



Hapishanede Kılınan Namaz 
 
Horasan valisi Abdullah ibn Tahir, çok adil biriydi. Jandarmalar birkaç hırsız yakalamış, valiye 
bildirmişlerdir. Getirilirken hırsızlardan birisi kaçtı. O sırada Hirata bir demirci, Nisapur'a 
gitmişti. Demirciyi gece eve giderken jandarmalar yakaladılar ve diğer zanlılarla beraber 
valiye çıkardılar. 
Vali dedi ki: 
-Hepsini hapsedin! 
Bir sucu olmayan demirci, hapishanede hemen abdest alıp namaz kıldı. Ellerini uzatıp "Ya 
Rabbi! Bir sucum olmadığını ancak Sen biliyorsun. Beni bu zindandan ancak Sen kurtarırsın!" 
diye dua etti. 
Vali uyurken rüyasında dört kuvvetli kimse gelip tahtın ters çevirdikleri zaman uykudan 
uyandı. Hemen kalkıp abdest aldı, iki rekat namaz kıldı. Tekrar uyudu. Tekrar o dört kimsenin 
tahtını yıkılmak üzere olduğunu gördü ve uyandı. Kendisinde bir mazlumun ahi olduğunu 
anladı. Vali hemen hapishane müdürünü çağırıp sordu: 

- Acaba bu gece hapishanede mazlum birisi kalmış mı? 
   Müdür dedi ki:  

- hemen adamı buraya getiriniz. 
Demirciyi valinin yanına getirdiler. Vali halini sorup durumu anladı ve dedi ki: 

- Sizden özür diliyorum. Hakkini helal et ve su bin gümüş hediyemi kabul et. Herhangi 
bir arzun olunca bana gel! 

Demirci de cevabında dedi ki: 
- Ben hakkimi helal ettim. Verdiğiniz hediyeyi kabul ettim. Fakat isimi, dileğimi senden 

istemeye gelemem. 
- Neden gelemezsiniz? 
- Çünkü benim gibi bir fakir için, senin gibi bir sultanin tahtın birkaç defa tersine 

çeviren sahibimi bırakıp da dileklerimi başkasına söylemek kulluğa yakışır mı? 
Namazlardan sonra ettiği dualarla beni nice sıkıntılardan kurtardı. Pek çok muradıma 
kavuşturdu. Nasıl olurda başkasına silinirim? Rabbim, nihayeti olmayan rahmet 
hazinesinin kapısı, ihsan sofrasını herkese açmış iken başkasına nasıl giderim? Kim 
istedi de vermedi? Kim geldi de bos döndü? İstemesini bilmezsen alamazsın. 
Huzuruna edeple çıkmazsan rahmetine kavuşamazsın! 

 



Bir Aksam Namaz Vakti 
 
Bir aksam namazı vakti Resulullah Efendimiz hızlı adımlarla nefes nefese mescide geldi. 
O'nun bu gelişi üzerine sahabeler dikkatle O'na yönelmişlerdi. Bunun üzerine Allah Resulu 
şöyle buyurdu: 

- Müjdeler olsun! İşte Rabb'iniz! Gök kapılarından bir kapı açmış. Meleklere karşı 
sizlerle iftihar ediyor ve diyor ki: "Kullarıma bakın! Farz namazlarını  kıldılar.  Şimdi  
de  diğer  namazı beklemekteler!" 

Daha sonra Nebiler Nebisi, aksam namazının ardından altı rekat nafile namaz kılan kişinin 
evvabinden yani günah işleyip arkasından hemen tövbe eden kimselerden sayılacağını 
söyledi. Ardından da şu ayeti okudu: "Rabbiniz içinizden geçenleri çok iyi bilir. Eğer siz iyi 
olursanız, şunu bilin ki Allah, kötülükten yüz çevirerek tövbeye yönelenleri son derece 
bağışlayandır."(Isra Suresi, 25. ayet) 
 
        Zaman Zaman Kulluk Vazifemizi Unutabiliyoruz 
Bir doktor anlatıyor: Çok yakın bir arkadaşım, 3-4 yaşlarındaki oğlunu kucağına almış, telaşla 
muayenehaneye gelmişti. Çocuğun ateşlendiğini ve kusmaya başladığını söylüyor, oğluna 
duyduğu sevgi onda büyük bir sıkıntı ve endişe meydana getiriyordu. Kısa bir muayeneden 
sonra, yediği bir şeyin  dokunmuş  olabileceğini  düşünerek sorduğumda; 
     "Buzdolabındaki bir kiloya yakın dondurmanın hemen hemen hepsini yemiş. Biz sonra 
fark ettik." dedi. 
Mesele anlaşılmıştı. Ancak çocuğuna karşı büyük bir muhabbet duyan baba teskin etmek, 
çocuğu tedavi etmekten daha zor olmuştu. Bu itibarla çocuğun da babasını ne kadar 
sevdiğini göstermek, ayni zamanda hastalanmasına sebep olan dondurma olduğunu ihsas 
etmek için; 'Oğlum, baban mi yoksa dondurmayı mi daha çok seviyorsun?' dedim. Çocuğun 
cevabi; "Dondurma..." olmuştu. 
Evet, çocuk henüz 3-4 yaşındaydı. 0 sevdiği şeye fazla düşkünlüğün kendisine zarar olacağını, 
ayrıca onu temin edenin babası olması cihetiyle, öncelikle onu sevmesi gerektiğini, onun için 
hiç bir önem arz etmiyor. 
İşte biz büyükler; çoğu zaman idraksiz, şuursuz ufacık çocuğun durumuna düşerek, bize 
sonsuz nimetleri bağışlayan Yüce Rabbimize şükretmemiz, en çok O'nu severek O'na 
yönelmemiz gerekirken, yine O'nun lütfu olan dünya nimetlerini daha çok sevmiyor muyuz? 
Dünya hayatına dalarak kulluk vazifemizi unutuyor muyuz? Bu fani dünya hayatına fazla 
düşkünlüğün bize zararı olduğunu bile bile... 



Bir Hikaye / Ibadet Etmenin Yas Olur mu?  
 
lyi bir terziydi. Dört dörtlük elbiseler dikerdi. Hiçbir eksiklik bırakmamaya çalışırdı. Bazılarının 
'kim anlar onu!' dediği yanlışlar bile hemen düzeltmeye çalışıyor. Onun için gece gündüz 
çalıştığı olurdu. Çoğu aksamlar sabahlar dükkanda elindeki isi bitirmek için. Namazlarını hiç 
kaçırmazdı. Çoğu zaman camiye gider bazen de dükkanda kılardı. Bir gün ezan okunuyordu. 
Hemen dükkânını kapatıp camiye yetişmek istiyordu tam bu sırada karşı marangoz çağırdı. 
"Hayırdır" diyerek içeri girdi. Adam çay söylemek istemişti. Ama o, kahve çayından nefret 
ederdi. Kendisinin küçük bir semaveri vardı onunla çayını ağır ağır kaynatırdı. 
 
Kibarca reddetti. Bir müddet bakıştıktan sonra marangoza; "Acelem var gitmem lazım." dedi 
bunun üzerine  marangoz: "İşler nasıl, müşteriler çok mu?" gibi havadan sudan sorularla 
oyaladı . Terzinin işini önemsemiyordu adeta. 
 
Bunun üzerine terzi bir kez daha kapıya doğru yöneldi. Bu sefer genç marangoz “Yahu abi 
seni hep namazdayken görüyorum. Daha çok gençsin, biraz yaşamamız gerekmez mi? 
Tamam yaşlanınca kılarız, uzatırız sabah." 
 
Genç adam beklemediği soru karşısında biraz düşündü... Peki ya yaslanamaz isek? Genç 
ölümleri hiç duymadın mi?" "Ya abi bırak gericiler gibi konuşmaya genç ölümler binde hatta 
yüz binde bir olur. Yaşlanınca yapsak daha iyi olur, yaşlılık biçilmiş kaftan bu isler için..." 
 
Genç karşısındakine bir şey anlatamayacağını anladı ve her zamanki tavrıyla nazikçe izin 
isteyip çıktı. Ertesi gün dükkânına geldiğinde karşıda bir topluluk gördü, meraklandı. Dükkân 
mi soyuldu acaba diyerek sokuldu kalabalığa. Herkes üzgün bir halde idi. Kimseye soru 
soramadı. Etrafta bir zorlama izi de yoktu. İçeri girdikçe kalabalık artmıştı. Derken biri;  
"Yazık oldu çocuğa daha çok gençti. İşitince bunlar, anladı ne olduğunu... 
 
        



Bir Hikaye / iki Genç ve Önlerine Çıkan iki Yol 
 
Bir zamanlar, uzak mi uzak diyarların birinde Sencer ve Kaya adında iki genç yaşarmış.  
Yüksek ve karh dağların gölgelediği küçük köyleri sayan bu delikanlılar, bir gün hükümdarın 
ordusuna katılmışlar ve hükümdarın emriyle uzak bir şehre görevli olarak gönderilmiştir. 
Hazırlanıp yola koyulmuşlar. Bir süre sonra yolun ikiye ayrıldığını görmüşler, fakat hangi yola 
gideceklerine karar verememişler. Orada bulunan bir adama sormuşlar: 

- Bu yollar nereye çıkar? 
- İkisi de ayni şehre çıkar, diye cevap vermiş adam. 
- Hangi yol kısadır, diye sormuşlar tekrar. ikisi de eşit mesafededir, demiş adam. 

İki genç şaşkınlıkla birbirlerine bakmışlar. Çevreyi iyi bildiği her halinden belli olan bu garip 
adama bir kez daha sormuşlar: 

- Hangi yol iyidir? 
Adam onları şöyle bir süzdükten sonra ağır ağır açıklamış durumu: 

- Birinci yol oldukça güvenlidir. Bu yolda gidenlerin onda dokuzu rahat yolculuk eder 
ve karlı çıkar. ikinci yolun bir ayrıcalığı yoktur. 

- "Bu durumda ikinci yolu kim niye tercih etsin ki?" diye düşünmüşler. 
Garip adam, onların düşünmelerini yokmuşçasına sözlerine devam etmiş. 

-  Hepsi bu kadar değil, demiş. Birinci yol, hükümdarın askerlerinin kullandığı yoldu. Bu 
yolu tercih edenler yanlarında silah ve askerlik için gerekli malzemeyi tutmak 
zorundadırlar. İkinci yol ise, hükümdara tabi olmayanların kullandığı yoldur. 
Yolcuların çanta ve silah taşıma zorunluluğu yoktur. Bu nedenle rahat yolculuk eder 
gibi görünürler. 

Sencer, adama teşekkür ederek, çantasını sırtına, silahın beline yükleyip birinci yola 
yönelmiş. Adeta vücudunun bir parçası gibi benimsediği bu mühimmatı ne olursa olsun 
bırakmaya niyetli değilmiş. Bir asker olarak ihtiyaç duyabileceği her şeyin yanında olduğunu 
bildiği için, kalbinde ve ruhunda zerre kadar endişe yokmuş. 
Ancak, emir altında yaşamaktan ve sırt çantasının ağırlığından yorulacağını zanneden Kaya, 
diğer yolun kendisi için daha uygun olduğunu düşünmüş. Sencer ile vedalaşmış. Çanta ve 
silahını bir kenara fırlatıp az da olsa hürriyetin tadını çıkarmak hayaliyle yola koyulmuş. 
Sencer, uzun bir yolculuktan sonra şehre ulaşmış. Kendisine verilen görevi başarıyla yerine 
getirdikten sonra komutanı bulmuş. Durumdan memnun olan komutan çeşitli hediyelerle 
Sene' ödüllendirmiş. 
Öte yanda Kaya, kırda gezinircesine şarkılar soyluyor. Ne yiyecek bir  şey, ne  de içecek su 
varmış. Çantasını yol ayrımında bıraktığını hatırlamış. Çaresiz, ince ağaç dallarını koparıp 
yemeye çalışmış. İşte ne olduysa O sırada olmuş. Nereden çıktığı belli olmayan keskin bakışlı 
siyah bir panter ona doğru atılmış. Yanında silahı olmadığını fark eden Kaya ne yapacağını 
bilmeden, ağaçlar arasında şuursuzca koşmaya başlamış. Nefesi tükenip dizlerinin bağı 
çözüldüğünde etrafa şöyle bir göz atmış. Hiçbir şey görmemiş. Kara panterden kurtulduğunu 
düşünerek derin bir soluk almış. Ama sevinci uzun sürmemiş. Gür ağaçların gölgelediği 
ormanda kaybolduğunu fark etmiş. 



Saatlerce, ne tarafa gittiğini bilmeden yürümüş. Bir ağaca yaslanarak uykuya dalmış. Soğuk 
bir gecenin ardından güneşin ilk ışıkları yüzüne vurduğunda kamaşan gözlerini açmış. Etrafta 
kim oldukları tam seçilemeyen insanlar varmış. Kurtulduğunu düşünüp ayağa kalkmış, ama 
ellerinde kılıçlardan, yanındakilerin, sınırdan  geçen düşman askerleri olduğunu fark etmiş. 
Sarp dağlarda aylar süren esaretten sonra Kaya, bir fırsatını bulup kaçmış ve perişan bir 
durumda şehre ulaşmış. Komutanın huzuruna çıkacak cesareti kendinde bulamamış. Korku 
ve aşktan titreyerek bir köşede dilenmeye başlamış. Devriye gezen askerler onun 
durumundan şüphelenenler ve onu sorgulamışlar. Durumu anlayınca, görevi ihmal etmekle 
suçlayıp zindana atmışlar. 
Kaya, kendisine uzatılan bir tas çorbaya uzanırken, zindana atılmayı hak ettiğini düşünmüş.  
Sencer: 

- Başına gelenleri öğrendim ve senin için komutanla görüştüm. Mahkemede 
pişmanlığını dile getirip, af dilersen serbest kalacaksın! 

Birkaç gün sonra serbest kalan Kaya'nın sevincine diyecek yokmuş. Sencer aramış. Nihayet 
onu bir köşede ibadet ederken bulmuş. 

- Her zaman olduğu gibi görevlerini de ibadetlerini de aksatmıyorsun, demiş. 
Bu da Allah'a karşı görevimiz, diye karşılık vermiş Sencer. Sonra da, yolculuk boyunca 
başımıza gelen olaylarla su yaşadığımız hayat birbirine benzemiyor mu, diye sormuş Kaya'ya. 

- Ne demek istediğini anlamadım, diye cevap vermiş Kaya şaşkınlıkla. Sencer, onun 
gözlerine bakarak devam etmiş: 

- Düşün ki yaptığımız yolculuk hayat yolculuğudur. Ruhlar aleminden gelip kabirden 
geçer ve ahirete gider. İbadet bu yolculuk sırasında taşıdığımız çanta ve silahtır. 
İbadet zor ve ağır gibi görünür; ama gerçekte öyle bir rahatlık verir ki, tarif edilemez. 

- Nasıl bir rahatlık bu, diye sormuş Kaya. Sencer şöyle cevap vermişti ona: 
- İbadet eden insan bilir ki, Allah'tan başka ilah yoktur. Her şey onun elindedir ve o 

hikmetsiz iş yapmaz. Üstelik lütfu ve merhamet de çoktur. Bu nedenle, darda kalınca 
Allah'a sığınır, imanı ve ibadeti ona güven verir. Dünyadan göçüp ahirete ulaştığında 
da, görevini tam yapan  bir asker gibi ödüllendirilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. HAFTA



Oruç 
 
ORUÇLUNUN MÜKÂFATINI ANCAK ALLAH VERİR 
Oruç, imsak vaktinin başlamasından itibaren güneşin batışına kadar geçen süre içinde hiçbir 
şey yememek ve içmemektir. Ramazan ayında oruç tutmak, İslâm’ın 5 şartından biridir. 
Oruç, Müslümanlara Bakara Sûresi’nin 183. âyetiyle farz kılınmıştır: “Ey iman edenler! Sizden 
evvelkilere farz kılındığı gibi, sizin üzerinize de oruç tutmak farz kılındı.” 
Orucun Allah katındaki kıymeti, bir hadis-i kudsî ile şöyle bildirilmiştir: “Her iyiliğe karşı 10 
mislinden 700 misline kadar mükâfat vardır. Ancak oruçlunun mükâfatı bu ölçünün 
dışındadır. Çünkü o Benim içindir. Onun mükâfatını ancak Ben veririm.” 
İbadetlerimizi bilinçli bir şekilde yapmamız, imanımızın kuvvetli olması ve devamlılığı 
açısından çok önemlidir. Diğer ibadetlerde olduğu gibi orucun da farz kılınışının birçok sebebi 
vardır. Orucun amacı sadece insanlara kuru bir açlık çektirmek değildir. Oruç ibadetinin en 
önemli özelliği insanları kötülüklerden alıkoyması, nefsin isteklerini frenlemesidir. Oruç; 
bedenimizi, ruhumuzu, duygularımızı terbiye ederek; erdemli, olgun, yardımsever, sevecen, 
merhametli insan yetiştirmeyi hedefler. 
 
İyi bir mü’min için işlediği günah ve hatalar daima endişe kaynağıdır. Oruç, bu anlamda 
mü’mine müjde verip onun endişelerini hafifletir, kalbini huzurla doldurur. Peygamber 
Efendimiz: “Hangi mü’min inanarak, sırf Allah için Ramazan orucunu tutarsa günahları 
bağışlanır.” buyurmuştur. Oruç, günahlardan kaçınmamıza yardımcı olur ve bizi insana 
yakışmayan kötü davranışlardan korur. Bir yandan günahların affedilme sevinci, bir yandan 
da girilecek günahların orucun sevabını azaltacağı endişesi, oruçluyu hata ve günahlara karşı 
daha hassas yapar. Yani oruç, mü’minin ahlâkını güzelleştirir. 
 
Günahlarımızın affedilmesine vesile olan oruç, bize sürekli olarak manen Allah’ın huzurunda 
olduğumuzu hatırlatır. Oruç ile sürekli ibadet atmosferi içinde olur, nereye gidersek gidelim, 
ne iş yaparsak yapalım Allah’tan bize doğru uzanmış bir ip ile ona doğru çekildiğimizi 
hissederiz. Nitekim Peygamber Efendimiz orucun bu koruyucu özelliği için “Oruç bir 
kalkandır.” buyurmuştur. Oruç ile sürekli ibadet hâlinde olmamız, Allah ile beraber 
olduğumuz şuurunu canlı tutar. 
 
Allah’ın bizlere ihsan ettiği nimetlerin kıymetini aç ve susuz kalınca daha iyi anlar, Allah’a 
şükrümüzü daha güzel biçimde yerine getiririz. Oruç sayesinde, Allah’ın izin vermediği zaman 
diliminde bizim için helâl olan nimetlere dahi el uzatamadığımızı görür, başına buyruk 
olmadığımızı hatırlar, böylece kulluğumuzun daha çok farkına varırız. 
Bir de oruç tutarken hiçbir baskı altında olmadan kendi yiyecek ve içeceklerimize dahi el 
süremeyiz. Oruç bize büyük bir sabır kazandırır. Nitekim Efendimiz “Oruç sabrın yarısıdır. 
Sabır ise imanın yarısı...” buyurmuşlardır. 
 



Oruç, sadece yemeyi, içmeyi ve bir kısım dünyevî lezzetleri terk etmek değildir. Aynı 
zamanda her türlü kötülükten, günahtan uzak durabilmektir. Nasıl ki oruçlunun midesi 
yemek ve içmek lezzetinden uzak kalıyorsa; dili yalandan, gıybet ve dedikodudan; elleri 
haram ve kötü işlerden; kulakları günah olanı dinlemekten; ayağı günahlara yürümekten; 
kalbi ve kafası kötü düşünce ve niyetlerden uzak olmalıdır. Oruçlu iken evindeki helâl 
lezzetlere bile dokunmayan kişi, eğer orucunu ihlâs ve şuurla tutuyorsa haramlara, 
günahlara elbette girmez. Peygamber Efendimiz’in buyurduğu gibi: “Mü’min o kimsedir ki 
kendisine bakılınca Allah akla gelir.” 
 



ÇOCUKLAR İYİLEŞİRSE 
Resûlullah’ın torunları Hasan ve Hüseyin hastalanmışlardı. Babaları Hazreti Ali ve anneleri 
Hazreti Fatıma, Allah’a şöyle bir adakta bulundular: “Çocuklarımız iyileşirse üç gün oruç 
tutalım.” 
 
Çok geçmeden hastalar şifaya kavuştu ve baba da anne de oruçlarına başladılar. Birinci gün 
sahura kalkıp oruca niyet ettiler, günü oruçlu geçirip akşama iftarlıklarını hazırladılar. Akşam 
olup da tam iftar edecekleri sırada bir fakir gelip, 
– Allah için bana bir yiyecek verin. Açım, dedi. 
Onlar da yemeye hazırlandıkları yemeklerinin tamamını hiç başlamadan o fakire verdiler. 
Kendileri su ile iftar ettiler. Evde gece yiyecekleri bir şey de yoktu. İftarda bir şey yemedikleri 
gibi, sahura da kalkmadan ikinci gün oruçlarına devam ettiler. Akşam olunca bu sefer de bir 
yetim gelip, 
– Allah için bir şey, dedi. 
Onlar da yine ağızlarına bile almadan iftar sofralarındaki yemeğin tamamını yetime verip su 
ile iftar ettiler. 
 
İftarsız, sahursuz üçüncü gün de oruçlarına devam ediyorlardı. Üçüncü günün iftar vakti 
gelmişti. Kapılarını bu sefer de bir esir çaldı. O da aç olduğunu söyleyip onlardan bir miktar 
yiyecek istedi. Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma, bu sefer de yiyeceklerinin tamamını ona 
verdiler. İftarlarını yine su ile yapmışlardı ama adadıkları oruçları da bitmişti artık. Onların 
yokluk içinde yaptıkları bu cömertlik ve başkalarını kendilerine tercih etmeleri Cenâb-ı 
Hakk’ın çok hoşuna gitmişti. Haklarında “Onlar kendi canlarının çekmesine rağmen yemeği 
fakire, yetime ve esire yedirirler.” mealindeki İnsan Sûresi’nin 8. âyetini göndererek onlardan 
razı olduğunu bildirdi. 
 


