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1. HAFTA



İBADET 
 
 
 

Ben cinleri ve insanları sırf Beni tanıyıp yalnız Bana ibadet etsinler diye yarattım. (Zâriyât Sûresi, 

56) 

 
 
Kulum Nasıl Geldin? 

Merhum Ali Ulvi Kurucu anlatıyor: 

“Almanya’nın Köln şehrinde, bir Türk doktorla tanışmıştık. Bu zat samimiyetimiz 
ilerleyince, bizzat kendi başından geçen bir kıssayı anlattı. Dedi ki: 

Eşim Almandır. Kendisiyle evlenirken, benim dinimi kabul etmesini şart koşmuştum. 
Birbirimizi seviyorduk. Şartımı kabul etti, evlendik. 

Aylar geçti. Bir gün kendisine vaadini hatırlattım ve aramızda şöyle bir konuşma geçti: 
– Hanım hani bana verilmiş bir sözün vardı! 
– Hangi söz? 
– Hani benim dinime girecektin ya! 
– Olur, gireyim ama doktor, ben senin dininin ne olduğunu anlayamadım ki… Ben 

haftada bir kiliseye gidiyorum; Allah’ın huzurunda boyun büküyorum. Sen ne kiliseye 
gidiyorsun, ne havraya ne de camiye. Senin dinin nedir? Ben senin dinini anlayamadım. 

– Eşimin, Alman kızının bu sözü beni ruhumdan yaraladı; kalbimden vurulmuşa döndüm… 
Kendimi, geçen hayatımı, günlük, aylık, yıllık, yaşayışımı, ömrümü gözden geçirdim. 

– “Yahu ben ne olmuşum. Ne dinim, ne imanım ne de mabedim kalmış!” 
– Alman kızı beni böyle sarstı. Serseriliğimi anladım. O zaman babam hayattaydı. Hemen 

bir mektup yazdım: “Aman babacığım! Bana acele dinî kitaplar gönder.” dedim. 
– Babam da camiin imamına, müezzinine, vaizlere sormuş; bir- kaç tane kitap alıp 

gönderdi. Böylece namaz nedir, oruç nedir, hac nedir, zekât nedir, haram-helal nedir, 
Müslüman nasıl yaşar, öğrendim. Namaza başladım. Peşinden Ramazan ayı geldi. Oruca 
başladım. Namaza başlayınca içkiyi, kumarı bırakmıştım. Bu fenalıklardan, kendi kendimi 
rezil rüsva etmekten kurtuldum. 

– Dolayısıyla öyle rastgele herkesin davetine gitmez oldum. Eve bağlandım. Geceleri  terâvîh 
kılan dostlar buldum. Muhitimiz, dostlarımız, münasebetlerimiz, kısacası hayatımız değişti, 
hayata benzedi. 

– Bir zaman sonra hanım kendiliğinden dedi ki: 

– “Ayhan, artık ‘Gel, benim dinime gir.’ diyebilirsin. Ben Allah’ın huzuruna haftada bir 
çıkarken sen günde beş defa çıkıyorsun, aç- lığa katlanıyorsun, huyun değişti, güzelleşti, 
hayatımız nurlandı… Ben de senin dinine gireceğim.” 

 
 
 
 
 



– O Ramazan günlerinden birinde, beraber namaz kıldık. Namaz sûrelerini de çabucak 
öğrendi. Evimize bağlandık, içkiden, kumardan, israftan kurtulduk, evimiz bereket doldu. 

– Yaşlı bir kayınvalidem vardı. Dedi ki: 
– “Çocuklar nur oldunuz siz yahu! Ee benim günahım ne? Bana da öğretin.” 
– Ona da kelime-i şehadeti yazdırdık, hem aslını hem tercüme- sini ezberledi. O günlerde hasta 

oldu. Son günleriymiş. Bize, “Çocuklar, ben yolcuyum fakat perişan bir hâlde Allah’ın 
huzuruna gidiyorum. Bana ‘Kulum, nasıl geldin?’ derse; ‘Kitabınla geldim.’ diyeyim. Kur’ân-ı 
Kerim’i göğsüme koyun.” dedi. 

– Kur’ân-ı Kerim göğsündeyken, kelime-i şehadet getirerek gitti. 
– Allah rahmet eylesin. 



İbadetin Manası 

İbadetin manası, kulun Cenâb-ı Hakk’ın huzurunda kendi kusurunu, aczini ve fakrını görüp O’nun 
kusursuz rubûbiyetinin, kudretinin ve rahmetinin önünde hayret ve muhabbetle secde etmesidir. 

İbadet arzusu, insanda Cenâb-ı Hakk’ı bilmeye bağlı bir keyfiyettir. Nerede bir nimet, bir güzellik, bir 
nizam ve intizam tablosu varsa, orada, o nimet, güzellik, ihsan tablolarına karşı takdir, hayranlık ve 
kulluk tablosu da olmalıdır. Yani Allah’ın kendisini bildirmesine karşı, hemen kullukla mukabele 
edilmelidir. 

Evet, bu kâinatın Yaratıcısı sayısız nimetiyle kendini canlılara bildirip sevdirmesine karşılık elbette 
onlardan nimetlerine teşekkür etmelerini, kendini sevdirmesine bedel O’nu sevmelerini, kıymetli 
sanatına karşı medh ü senada bulunmalarını ve emirlerine itaat ve kullukla cevap vermelerini ister. 
İşte bu sırra göre şükür ve kulluk, bütün hayat mertebelerinin ve dolayısıyla kâinatın en mühim gayesi 
olduğundan, Kur’an-ı Kerim kuvvetli bir şekilde, şiddetle ve tatlı bir üslûpla insanı şükür ve ibadete 
sevk ediyor. İbadetin Cenâb-ı Hakk’a mahsus, şükrün O’na lâyık ve hamdın O’na has olduğunu tekrar 
tekrar bildiriyor. 
 

Bilmez misin ki göklerde ve yerde bulunan kimseler hatta Güneş, Ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar bütün canlılar ve 
insanların da birçoğu, Allah’ın yüceliğine secde ediyorlar... (Hac Sûresi, 18) 

 
 
Ubudiyet, Cenâb-ı Hakk’ın emrine ve rızasına bakar. Kulluğun sebebi Allah’ın emri olması, neticesi ise 
O’nun rızasıdır. 
Meyvesi ve faydaları, ahirete aittir. Fakat asıl gaye olmamak ve kasten istenmemek şartıyla, dünyaya 
ait faydalar ve kendi kendine ortaya çıkan, istenmeden verilen neticeler kulluğa aykırı olmaz. Belki 
zayıflar için teşvik edici ve tercih ettirici olur. Eğer dünyaya ait faydalar ve menfaatler kulluğun, virdin 
veya zikrin sebebi veya sebebin bir kısmı olursa kulluğu kısmen iptal eder. Belki hususi faydaları 
bulunan o virdi neticesiz bırakır. 
 
Nur Penceresinden İbadet 

Üstat Bediüzzaman, eşsiz eseri Risale-i Nur’da ibadet konusuna genişçe yer vermiş ve dikkat çekici 
yorumlarda bulunmuştur. Burada onlardan kısa bir pasaj sunalım: 

✓ İnanca ve imana ait hükümleri kuvvetli ve sabit kılmakla meleke haline getiren, ancak ibadettir. 
Evet, Allah’ın emirlerini yapmaktan ve nehiylerinden sakınmaktan ibaret olan ibadetle, vicdanî ve 
aklî olan imanî hükümler terbiye ve takviye edilmezse, eserleri ve tesirleri zayıf kalır. Bu hâle, 
âlem-i İslâm’ın hâl-i hazırdaki vaziyeti şahittir. 

✓ İbadet, dünya ve âhiret saadetlerine vesile olduğu gibi dünya ve âhiret işlerini tanzime de 
sebeptir. 

✓ İbadet şahsî ve nev’î kemâlâta vasıtadır ve Hâlık ile abd arasında pek yüksek bir nispet ve şerefli 
bir rabıtadır.25 

✓ İnsanın o yüksek ruhunu inbisat26 ettiren, ibadettir. 
✓ İstidatlarını27 inkişaf ettiren, ibadettir. 
✓ Meyillerini temyiz ve tenzih ettiren, ibadettir. 
✓ Emellerini tahakkuk ettiren, ibadettir. 

 
25 Rabıta: Bağ. 
26 İnbisat: Kulun manevi bir neşe içinde olması hâli, inşirah. 
27 İstidat: Kabiliyet, yetenek.



✓ Fikirlerini tevsî28 ve intizam altına alan, ibadettir. Şeheviye ve gadabiye29 kuvvelerini had altına 
alan, ibadettir. 

✓ Zâhirî ve bâtınî uzuvlarını ve duygularını kirleten tabiat paslarını izale eden, ibadettir. 
✓ İnsanı, mukadder olan kemâlâtına yetiştiren, ibadettir. 
✓ İbadet, yaratılışın ücreti ve neticesidir. Bu itibarla sevap, ibadetin ücreti olmayıp ancak Cenâb-ı 

Hakk’ın kereminden olduğuna işarettir. 
✓ İnsan, her bir şeye muhtaç olduğu cihetle her şeyin melekûtu elinde ve her şeyin hazinesi 

yanında olan Zât-ı Akdes’ten başka kimseye ibadet edemez. 
✓ Her şey gibi elbette gençliğin de lezzetleri gidecek. Eğer ibadete ve hayra sarf edilmişse o 

gençliğin meyveleri bâki kalıp ebedî hayatta insanın sonsuz bir gençlik kazanmasına vesile olur. 
✓ Kâinatın neticesi hayat olduğu gibi hayatın neticesi hükmündeki şükür ve ibadet de kâinatın 

yaratılış sebebi, varlık gayesi ve istenilen meyvesidir. 
 
İbadete Kim Muhtaç? 
Cenâb-ı Hak, ne ibadete ne de başka bir şeye muhtaçtır. Fakat biz ibadete muhtacız çünkü manen 
hastayız. Hem ibadet, manevî yaralara ilaçtır. Bir hastanın, hastalığı hakkında, kendisine faydalı ilaçları 
içirmekteki ısrarına karşılık şefkatli bir hekime, “Senin ne ihtiyacın var ki bana böyle ısrar ediyorsun?” 
demesi ne kadar anlamsızsa kulun da yapması gereken ibadetlere böyle karşı çıkması o derece 
manasızdır. 

Evet, göklerin ve yerin Mâlik-i Zülcelâl’i, dünya ve ahiretin Yaratıcısı, Âlemlerin Rabbi, ihtiyacı 
olduğundan değil; 

izzetinin, büyüklüğünün ve rubûbiyetinin icraatları gibi bazı hikmetler için şu kâinat sarayında, 
sebepler dairesinde, hem melekleri hem hayvanları hem cansız varlıkları ve bitkileri hem de insanları 
çalıştırıp kendine ibadet ettirir. 
 
İbadeti  Terk, Varlığın Hukukunu Çiğnemektir 
İbadeti ve özellikle namazı terk etmek, ezel ve ebedin Sultanı olan Allah’ın raiyeti hükmündeki 
varlığın hukukuna ciddi bir tecavüz ve manevi bir zulümdür. Çünkü varlığın kendilerinden istenen 
vazifeleri mükemmelen yerine getirmeleri, eksiksiz bir şekilde varlık gayelerini gerçekleştirmeleri, 
her şeyi sanatla yaratan Allah’a bakan yüzlerinde tesbih ve ibadet ile tezahür eder. İbadeti terk 
eden, varlığın ibadetini görmez ve göremez, belki de inkâr eder. O zaman, ibadet ve tesbih 
noktasında yüksek makamda bulunan ve her biri Samed ismiyle müsemma Allah’ın birer mektubu 
ve esma-yı hüsnânın aynası olan varlığı, yüce makamlarından aşağı düşürdüğünden ve 
ehemmiyetsiz, vazifesiz, donuk, perişan bir vaziyette telâkki ettiğinden, varlığı  tahkir  eder, kemâlâtını   
inkâr   ve tecavüz   eder. 
 

Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. 
(Hicr Sûresi, 99) 

 
 
Evet, ibadeti terk eden, Cenâb-ı Hakk’ın kulu ve kölesi olduğu hâlde hem kendi nefsine hem de 
kâinattaki mükemmel hukuka karşı zulmeder. Küfür, varlıkları hor görmedir; ibadeti terk etmek de 
kâinatın kemâlâtını inkârdır. Bu davranış ilahî hikmete karşı bir haddi aşma olduğundan, insan dehşetli 
tehdide, şiddetli cezaya müstahak hale gelir.  
 

25 Tevsi: Genişletmek. 
26 Gadabiye: Öfke, gaz



İbadet, Geçmiş Nimetlerin Teşekkürüdür 

Aslında yaptığımız her türlü ibadet, Allah’ın bize şu ana kadar yapmış olduğu ihsan ve güzelliklere 
karşılıktır. Bu hakikati Üstat Hazretleri gayet veciz bir şekilde şöyle dile getirir: 
 

Ey nefis! Kulluk, verilecek mükâfatın başlangıcı değil, daha önce verilmiş olan nimetin 
neticesidir. Evet, biz ücretimizi almışız. Ona göre hizmet ve kullukla vazifeliyiz. 

Ey nefis! Sen bu ücreti almışsın. Kulluk gibi lezzetli, nimetli, rahat ve hafif bir hizmetle 
vazifelisin ama onda da tembellik ediyorsun. 

Kulluğunu yarım yamalak yapsan da sanki bu ücretler sana yetmiyormuş gibi çok büyük 
şeyleri zorbaca istiyorsun. Hem, “Niçin duam kabul olmadı?” diye nazlanıyorsun. Senin 
hak- kın naz değil, niyazdır. 

Cenâb-ı Hak, cenneti ve ebedî saadeti, mutlak lütfu ve keremiyle ihsan eder. Sen daima 
O’nun rahmet ve keremine sığın, O’na güven. 

Evet, ubudiyet, daha önce verilmiş nimetin neticesi ve onun fiyatıdır, gelecek bir nimetin mükâfat 
mukaddimesi ve vesilesi değildir. Mesela insanın en güzel bir surette yaratılışı, kulluğu gerektiren 
geçmiş bir nimet olduğu ve sonra da imanın sana verilmesiyle kendisini sana tarif etmesi, kulluğu 
gerektiren geçmiş nimetlerdir. 
 
Kulluk Şereftir 
Kulluğun binlerce güzelliğinden biri de Nebi’nin (aleyhissalâtü vesselam), kulluk vasıtasıyla tevhid 
ehlinin kalblerini bayram, cuma ve cemaat namazlarında birleştirmesi ve dillerini tek kelimede 
buluşturmasıdır. Bu öyle bir şekilde olur ki insan, Ezelî Mâbûd’un hitabının yüceliğine sayısız kalbden 
ve dilden çıkan seslerle, dualarla ve zikirlerle karşılık verir. O sesler, dualar ve zikirler birbirine 
dayanarak, ittifakla Cenabı Hakk’ın ulûhiyeti karşısında öyle geniş bir kulluk gösterir ki âdeta yerküre 
bizzat o zikri söyler, o duayı eder ve her tarafıyla namaz kılar. 

Bu birlik sırrı ile kâinatın içinde zerre kadar küçük, zayıf bir varlık olan insan, kulluğunun kıymeti ve 
yüceliği yönüyle göklerin ve yerin Yaratıcısının sevgili bir kulu, yeryüzünün halifesi, sultanı, 
canlıların reisi, kâinatın yaratılışının neticesi ve gayesi olur. 
 
Allah’a  Şükreden     Bir             Kul                        Olmayayım mı? 

Hz. Âişe annemiz Efendimiz’in kulluğunu şöyle dile getirir: “Bir gün Allah Resûlü bana: ‘Yâ Âişe! 
Müsaade eder misin  bu gece Rabbimle beraber olayım.’ diye seslendi. Ben de: ‘Ey Allah’ın Resûlü! 
Seninle olmak hoşuma gider fakat senin hoşuna  giden şey daha çok hoşuma gider.’ dedim. Bunun 
üzerine kalktı, abdest aldı ve namaza durdu. O gün sabaha kadar gözyaşı döktü ve namaz kıldı.”30 

Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem) ibadetlerinde âdeta bir kulluk âbidesiydi. Namaz kılarken, 
kaynayan bir tencere gibi ses çıkarırdı; ağlayıp gözyaşı döktüğü zaman O’nu görüp dinleyenleri rikkate 
sevk ederdi. Bazen günlerce oruç tutar “savm-ı visal” yapardı. Bazen sabaha kadar namaz kılar ve 
ayakları şişerdi hatta Hz. Âişe Validemiz, bu gayretini çok görerek, “Gelmiş geçmiş günahları affedilen 
sen, niçin bu kadar kendini yoruyorsun?” diye sormuş, O da: “Allah’a şükreden bir kul olmayayım mı?” 
cevabını vermişti. 

 
25 İbn Hibbân, es-Sahîh 2/386. 

“ 



Geceleri Ruhban, Gündüzleri Fürsan Sahabe 
Sahabe nesli insanlık tarihinin tanımış olduğu ender nesillerden biridir. Belki de tektir. Tam Allah 
Resûlü’ne arkadaş olabilecek kıvamda bir nesil. Onlar ibadetlerinde derin ama aynı zamanda hizmet ve 
aksiyonlarında coşkun  müstesna  bir topluluktu. Bakınız hasımlarının yapmış olduğu itiraflar bunu ne 
kadar açık bir şekilde ortaya koymaktadır: 

Urve (radıyallahu anh) anlatıyor: “Yermük Savaşı’nda iki ordu (Müslümanlar ve Rum orduları) 
birbirlerine yaklaşınca, Rum komutanı, adamlarından bir Arap’ı, Müslüman askerlerinin durumunu 
araştırmak üzere görevlendirdi. Adam dönüp gelince komutan “Durum nasıl?” diye sordu. Casus 
şöyle dedi: “Bunlar geceleri ruhbanlar gibi ibadetle meşgul olan, gündüzleri de binekleri üzerinde 
cihat eden bir kavim efendim!”31 

Ebu’z-Zehra el-Kuşeyrî de şu bilgileri veriyor: Hirakliyus, Kostantiniyye’ye doğru sefere çıkmıştı. 
Kendisi, Müslümanların esaretinden kaçıp gelen bir Rum’a: “Bana Müslümanlar hakkında bilgi 
ver.” dedi. Adam: “Onlar, gündüzleri at sırtında mücahede ile meşguldürler, geceleri de ibadet 
ederler. Yol üzerinde yedikleri şeylerin ücretini verirler. Bir yere girince, muhakkak selam verirler. 
Düşmanlarını alt edinceye kadar sebat ederler.” Herakliyus bu itiraf karşısında: “Bu sözlerin doğru 
ise onlar, ileride şu bastığım yerleri dahi ele geçirirler.”32 cümlesini söyledi. 
 
En Büyük Ganimet 
Allah Resûlü, bir yere müfreze göndermişti. Askerler, hem çabuk hem de pek büyük ganimetlerle 
geriye döndüler. Bu olay üzerine, bir zat şöyle dedi: “Yâ Resûlallah! Şimdiye kadar, bu kadar süratli 
gidip dönen ve büyük ganimet getiren müfreze görmedik.” 

Allah Resûlü: “Size, onlardan daha hızlı dönen ve daha büyük ganimet getiren birini haber vereyim 
mi? O, güzelce abdest alarak mescide giden ve orada sabah namazını eda ettikten sonra duha 
(kuşluk) namazını kılan kimsedir.” buyurdu.33 
 

Zamana İbadet Mayası Çalmak 

Hiç şüphesiz çalışma da bir nevi ibadettir ancak çalışma, ibadetle beraber olunca ibadet sayılır. 
İbadetle değerlendirilmeyen ve derinleştirilmeyen çalışma, ibadet değildir. Esasen bir yönüyle 
çalışma sıfır; ibadet de bir rakamdır. Çalışmanın kıymet kazanması, yanındaki rakama bağlıdır. 
Binaenaleyh beş vakit namazını kılan ve bu namazlar arasında hayatını işle süsleyen bir insanın iş 
hayatı da ibadet olur. 
 

Hangi şekliyle olursa olsun kulluk, insanın şerefinin rengi ve ona bahşedilmiş en büyük pâyedir. 

(M. Fethullah Gülen) 
 

Üstat Hazretleri de bu hakikate zaman zaman dikkat çekmiştir. Daimî hizmetinde bulunan talebeleri 
bu hususla alakalı hatıralarını şöyle aktarırlar: 

Üstadımız ile birlikte, bir gün, Eskişehir’deki Yıldız Oteli’nde bulunuyorduk. Şeker fabrikasından 
yanına gelen birkaç işçi  ve ustabaşına kısaca dedi ki: “Siz farz namazlarınızı kılsanız, o zaman, 
fabrikadaki bütün çalışmalarınız ibadet hükmüne geçer. Çünkü milletin zarurî ihtiyacını temin 
eden mübarek bir hizmette bulunuyorsunuz.” 

 
25 Heysemî, Mecmau’z-Zevâid 2/491 (3406) 

 
26 İbn Kesîr, el-Bidâye 4/85. 

27 İbn Kesîr, el-Bidâye 7/15



 
 

Yine bir gün, Eğridir yolu altında oturmuş “Rehber’i” okuyorduk. Tren yolunda çalışan birisi 
geldi ve Üstat, ona da aynı şekilde: Farzları eda edip, büyük günahlardan uzak durmak şartıyla 
bütün çalışmalarının ibadet olduğunu çünkü on saatlik bir yolu bir saatte kestirmeye vesile 
olan tren yolunda çalıştığından müminlere, insanlara olan bu hizmetin boşa gitmeyeceğini, 
ebedî hayatında sevincine medar olacağını ifade etmiştir. 
Yine bir gün vaktiyle Eskişehir’de, pilotlar, subaylar ve askerlere de aynen şu dersi vermişti: “Bu 
uçaklar, bir gün İslâmiyet’e büyük hizmet edecekler. Farz namazlarınızı kılsanız, kılamadığınız 
zaman kaza etseniz asker olduğunuz için her bir saatiniz on saat ibadet; özellikle hava askeri 
olanların bir saati, otuz saat ibadet sevabını kazandırır. Yeter ki kalbinde iman nuru bulunsun 
ve imanın lâzımı olan namazı îfâ etsin. 
Hem Barla, Isparta ve Emirdağ’daki çobanlara derdi: “Bu hayvanlara bakmak, büyük bir 
ibadettir hatta bazı peygamberler de çobanlık yapmışlar. Yalnız siz farz namazınızı kılınız, tâ 
hizmetiniz Allah için olsun.” 
Yine bir gün, Eğridir’de, elektrik santralinin inşasında çalışan amele ve ustaya: “Bu elektriğin 
umum millete büyük menfaati var. O umumî menfaatten hissedar olabilmeniz için, farzınızı 
kılınız... O zaman bütün gayretiniz, uhrevî bir ticaret ve ibadet hükmüne geçer.” demiştir. 

Demek ki geçim derdi için namazını terk eden, eğitimi ve siperini bırakıp çarşıda dilencilik yapan 
askere benzer. Bununla beraber, başkalarına yük olmamak için namazını kıldıktan sonra Cenâb-ı 
Rezzak-ı Kerîm’in rahmet mutfağından rızkını bizzat aramak güzeldir, mertliktir ve ibadettir. 
 
İnsan İbadet İçin Yaratılmıştır 
İnsanın fıtratı ve manevî donanımı, onun ibadet için yaratıldığını gösterir. Zira dünya hayatı için 
gerekli iş ve iktidar açısından insan küçük bir serçe kuşuna bile yetişemez. Fakat manevî ve uhrevî 
hayatı için gerekli ilim, fakrını itiraf ederek Allah’a yalvarma ve ibadet yönünden o, bütün canlıların 
sultanı ve kumandanı hükmündedir. 
 

Abd ile Mâbud arasında en yüksek ve en latif olan nispet, ancak ibadettir. Evet, kemâlât-ı 

beşeriyenin en yükseği, şu nispet ve münasebettir. (Bediüzzaman) 

Demek, dünya hayatını asıl maksat yapar ve daima ona çalışırsak, küçük bir serçe kuşunun askeri 
hükmünde oluruz. Eğer ahiret hayatını asıl maksat yapıp bu hayatı da ona vesile ve tarla bilir, orası 
için çalışırsak, o vakit canlıların büyük bir kumandanı, şu dünyada Cenâb-ı Hakk’ın nazlı ve niyaz 
eden bir kulu, aziz ve muhterem bir misafiri oluruz. 

 
Nafile İbadetler Farz İbadetleri    Tamamlar 

Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), nafile ibadetlerin farzları tamamladığını ifade etmiştir. O, 
farzları yerine getirebileceğini düşündüğü kimselere aynı zamanda nafile ibadetlerden de bahsetmiş, 
böylece ümmetini nafile ibadetler sayesinde hem Allah’a daha yakın olmaya hem de farzlardaki 
eksiklikleri tamamlamaya teşvik etmiştir. Nitekim bu hususta Allah Resûlü şöyle buyururlar: “Kıyamet 
günü kulun ilk hesaba çekileceği amel farz namazıdır. Eğer onu tam olarak eda etmişse bu yazılır 
ama   tam kılmamışsa Yüce Allah şöyle der: ‘Bakın bakalım, kulumun nafile namazı var mı? Onunla 
farzları tamamlayın.’ Sonra zekâta da böyle bakılır, peşinden diğer amelleri de bu şekilde 
değerlendirilir.” 

Nafile ibadetler Allah’ın dostluğunu hedefleyenler için başvurulması gereken en önemli vesiledir. 
Bunun için Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) bir kutsi hadiste şöyle buyururlar: 



 

 “Her kim benim bir veli kuluma (dostuma) düşmanlık ederse, şüphesiz ben ona harp ilan ederim. 
Kulum kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli hiçbir şey ile bana yaklaşamaz. Bir de kulum 
nafileler ile bana yaklaşır ha yaklaşır ve nihayet öyle bir hâle gelir ki artık ben onu severim. Onu 
sevince de onun işiten kulağı, gören gözü, tutup yakalayan eli ve yürümesine vasıta olan ayağı 
olurum (Onun işitmesi, görmesi, tutması, yürümesi doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk’ın hususi 
tasarrufu altında cereyan etmeye başlar). Böylesi bir kul benden bir şey isterse istediğini 
muhakkak ona veririm. Bana sığınırsa onu hıfz ve sıyanetim altına alırım.” 

Nafile ibadetlerdeki bu zenginlik yabana atılacak ve ihmal edilecek bir husus değildir. Buna binaen 
kuşluk (duhâ), evvâbîn ve teheccüd namazlarını kılmaya çalışmalı; Pazartesi ve Perşembe günlerini de 
oruçlu geçirmeye gayret göstermeliyiz. 

 
İbadette İtidal 
İslâm dini her konuda olduğu gibi ibadet hayatında da dengeli ve tutarlı olmayı tavsiye eder. O, 
müminleri güç yetiremeyecekleri iş ve ibadetlerle sorumlu tutmaz. Nitekim Rabbimiz Kur’ân-ı 
Kerim’de kulları için zorluk değil de kolaylık istediğini39, hiçbir kimseye gücünün yettiğinden fazla yük 
yüklemeyeceğini40, herkesi ancak gücünün yettiği kadarıyla sorumlu tutacağını41 açıklamıştır. 

Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) de bu minvalde “Güç yetirebileceğiniz amelleri yapmaya 
gayret ediniz. Allah usanmaz da siz usanırsınız. Allah nezdinde amellerin en sevimlisi az da olsa 
devamlı olanıdır.”42 ve “Din kolaydır. Bir kişi takatinin üstünde ibadete kalkışırsa din karşısında 
âciz kalır. Bunun için aşırıya kaçmayın, dosdoğru yolu tutun ve (salih amellerden alacağınız 
mükâfattan ötürü) sevinin. Sabah, akşam ve gecenin bir kısmında (dinç olduğunuz vakitlerden) 
yararlanın (ki taat ve ibadetinizi devam edin).” buyurmuş ve kendisi de başladığı bir ibadeti devamlı 
yapmıştır. 

Hz. Âişe’nin (radıyallahu anhâ) Efendimize hiç uyumadan namaz kılan bir kadından bahsetmesi üzerine 
Allah Resûlü benzeri tavsiyeleri yapmış ve insanları güç  yetiremeyecekleri ibadetlere kalkışmamaları 
hususunda ikaz etmiştir. Yine hemeroid (basur) rahatsızlığından dolayı rahat oturup kalkamayan 
sahabeden İmrân ibn-i Husayn’a da “Ayakta kıl, gücün yetmezse oturarak, buna da gücün yetmezse 
yan yatarak kıl.” tavsiyelerini yapmıştır. Nitekim kendisi de rahatsızlandığında namazı oturarak 
kılmıştır.43 
 
Hiçbir Mazeret Kulluğa Engel Değildir 

Maalesef birtakım insanlar  yapmaları  gereken  ibadetleri yerine getirmedikleri için türlü türlü 
mazeretler arkasına sığınırlar. Hâlbuki bu insanlar, dönüp günlük hayatlarına bir baksalar hiç uğruna 
ne kıymetli zamanlarını harcadıklarını görecek ve yüzleri kızaracaktır. Evet, bizim milletimiz 
zamanzededir. Bazen bir bardak çay için saatlerini harcar, bazen de en hayatî işleri adına vakit 
bulamaz. Günlük hayatımız incelendiğinde buna bir  hayli  misal  bulunabilir.  Boş ve abes şeylerle zayi 

edilen dünya kadar zamanımızın olduğunu hatırlatmaya gerek yok. Şimdi bir tarastan böylesine 

cömertçe harcanan zaman, öte tarastan en hayatî mevzulara vakit bulamama çok yaman bir çelişkidir. 

Bunu  açıklamak çok zordur. 

 

 

 



 
 

Bir an önce bu çelişkiden kurtulup vaktimizi iyi değerlendirmeli, mutlaka herkesin evrâd ü ezkâra 
ayıracağı bir zamanı olmalı ve bu konuda hiçbir mazeret ileri sürülmemelidir. Günlük olarak okunması 
gereken Kur’ân-ı Kerim ve Cevşen gibi virdler ihmal edilmeden sürekli ve düzenli bir şekilde 
okunmalıdır. Bu okumalar bizi hem manen geliştirir hem de sağda solda gözümüze gönlümüze 
bulaşan günah lekelerine karşı koruyucu bir vazife görürler. Manevi bağışıklık sistemimizin sağlam ve 
güçlü olması adına bu virdler asla ihmal edilmemesi gereken reçetelerdir. 

 
 

Ey âdemoğlu! Her durumda kendini bana ibadete ver ki gönlünü zenginlikle doldurup 

ihtiyacını gidereyim. Böyle yapmazsan ellerini meşguliyetle doldururum, ihtiyaçlarını da 

gidermem.44 
 

 

Üstat Hazretlerinin Allah’la İrtibatı 

Hiçbirimiz hak  ve  hakikati anlatma, Hakk’ın yüce adını bayraklaştırma hususunda Üstat 
Hazretlerinden ileri bir seviyede olamayız. Yine hiçbirimiz dine ve ülkeye  hizmette onun kadar cehd, 
himmet ve meşguliyete sahip değil. Bununla beraber o, bizim altından kalkamayacağımız 
hizmetlerinin yanında evrâd u ezkârında da hiç mi hiç kusur etmemiştir. 

En ağır şartlar altında Risaleleri yazmış, tashih etmiş, onları çoğaltıp her tarafa dağıtmış, talebe 
yetiştirmiş, ehl-i dünya ile yaka paça olmuş, hapishanelerde gezmiş, dolaşmış fakat sürekli okuduğu 
evrâd u ezkârını hiç aksatmamıştır. Talebelerinin şahadetiyle o, gecelerde, göz kamaştıran bir huşu ile 
sabaha kadar kulluk etmiş; yaz kış bu âdetini değiştirmemiş; teheccüd, münacat ve evrâdlarını hiçbir 

zaman terk etmemiştir. Hatta bir Ramazan-ı şeriste pek şiddetli hastalıkta, altı gün savm-ı visal45 

tutmuş ama kulluğundaki mücahededen vazgeçmemiştir. Komşuları onun Allah ile münasebetini 
şöyle dile getirirler: “Biz, sizin Üstadınızı sekiz sene boyunca yaz ve kış gecelerinde hep aynı 
vakitlerde kalkıp sabaha kadar hazin ve muhrik sedasıyla münacat okuyorken görür, onun 
mahzun sesini dinler; böyle fasılasız ve devamlı mücahedesine hayretler içinde kalırdık.” 

 

 
25 Tirmizî, sıfatü’l-kıyame  
26 30 Savm-ı v  
25 Bakara sûresi, 185 

26 Mü’minûn sûresi, 62, Bakara sûresi, 286 
27 En’âm sûresi, 152 
28 Ebû Dâvûd, tatavvu 27 
27 isal: Bir gün oruç tutup bir gün yemek şeklinde tutulan oruç, gün aşırı oruç tutmak. Hz. Davud’un sünnetidir. 



 

 
 
Hülâsa 

✓ Yaratılış gayemiz sadece Allah’a ibadet etmektir. 
✓ Kulluğun sebebi Allah’ın emridir, neticesi de O’nun rızasıdır. 

✓ İbadet, inanca ve imana ait hükümleri kuvvetli ve sabit kılarak meleke haline getirir. 

✓ İbadet, yaratılışın ücreti ve neticesidir. 
✓ İbadete Allah değil, biz muhtacız. 
✓ İbadetsizlik diğer varlıkların hukukuna tecavüzdür. 
✓ Kulluk insan için bir onurdur. 
✓ İbadetlerini eksiksiz yerine getirenler diğer vakitlerini de bereketlendirmiş olurlar. 

✓ Nafile ibadetler farzları tamamladığından dolayı ihmal edilmemeli, mümkün oldukça fazladan 
ibadet etmeye çalışmalıdır. 

✓ İbadette dengeli olmak gerekir. 
 

DUA 

Allah’ım! Seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmekte bize yardımcı ol. 

İlgili Kaynaklar 

Yazılı Kaynaklar 
1. Fatiha Üzerine Mülahazalar, İyyâke Na’büdü Âyeti, M. Fethullah Gülen, Nil Yayınları 
2. Kalbin Zümrüt Tepeleri-1, İbadet, Ubûdiyet ve Ubûdet, M. Fethullah Gülen, Nil Yayınları 
3. Kalbin Zümrüt Tepeleri-1, Zikir, M. Fethullah Gülen, Nil Yayınları 
4. Yaşatma İdeali (Kırık Testi-11), Kulluk ve Tebettül, M. Fethullah Gülen, Nil 

Yayınları 
5. Kırık Testi-1, Kulluk Sırrı, M. Fethullah Gülen, Nil Yayınları 
6. Bir Müslümanın Yol Haritası (İman-İbadet-Ahlâk), Akademi Araştırma 

Heyeti, Işık Yayınları 
7. Gece İbadeti, Abdülhakim Yüce, Işık Yayınları 
8. Gencin Yol Rehberi 1-2, (İman-İbadet-Ahlâk), Muştu Yayınları 
9. Her Yönüyle Hac, Abdurrahman Yağmur, Rehber Yayınları 
10. İbadetin Getirdikleri, Safvet Senih, Işık Yayınları 
11. Nafile İbadetler, Hikmet Yüceoğlu, Işık Yayınları 
12. Soru ve Cevaplarla Oruç, Serdar Güler, Rehber Yayınları 
13. Soru ve Cevaplarla Zekât, M. Hikmet Şentürk, Rehber Yayınları 
14. Soru Cevaplı Namaz İlmihâli, Fatih Çimen, Işık Yayınları 
15. Kul Nebi, Gürol Akci, Işık Yayınları 
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2. Namaz (1-9), Bornova/İzmir 
3. Hac (1-4), Bornova/İzmir 
4. Oruç (1-4), Bornova/İzmir 
5. Zekât (1-8), Bornova/İzmir 
6. Gönül Dünyamızdan-06 (Yozgat Vaazı), İman ve Amel, 29 Haziran 1980



 
 

2. HAFTA



 

NAMAZ 
 

Cennetin anahtarı, namazdır.46 
 

Yeşil Elbise 

Yolda karşılaştığımızda ezan okunuyordu. 

– Gel seni camiye götüreyim, dedim. Bugün Cuma biliyorsun. 

– Sen de benim camiye gitmediğimi biliyorsun. 

– Biliyorum ama sebebini de gerçekten merak ediyorum, dedim. 

– Ne bileyim olmuyor işte, dedi.  Belki çevrenin de tesiri var. Hem pantolonumun ütüsü 
bozulup dizleri çıkar diye endişe ediyorum. 

Gayri ihtiyari gülmeye başladım. 

– Herhalde şaka yapıyorsun, dedim. Bunun için cami terk edi- lir mi? 

– Ciddi söylüyorum. Giyimime, özellikle yeşile çok düşkün olduğumu bilirsin. 

Gerçekten de öyleydi. Giydiği birbirinden güzel elbiselerini, mut- laka yeşilin bir başka 
tonundan seçer ve her zaman ütülü tutardı. 

– Peki, dedim. Hayatında hiç camiye gitmedin mi? 
Çocukken dedemle birkaç kez gitmiştim. Hem o yaşlarda dizlerim aşınacak diye herhalde 
endişe etmiyordum. Fakat artık camiye gidebileceğimi zannetmiyorum. 

Söyledikleri beni son derece şaşırtmış, bu konuyu açtığıma pişman etmişti. Daha sonra 
el sıkışıp ayrıldık. 

Onunla konuşmamızdan iki ay sonra kendisinin camide olduğunu söylediler. Hemen 
gittim. Bahçedeki namaz saflarının önün- de duruyordu ve üzerinde yine yeşiller vardı... 

Yavaşça yanına yaklaştım ve kısık bir sesle: 

– Hani, dedim. Camiye gelmeyecektin? 

Hiç sesini çıkaramadı. Çünkü musalla taşının üzerinde, yeşil örtülü bir tabut içinde 
yatıyordu. 





 

 
Niçin Namaz? 

Çünkü namaz, iman esaslarından hemen sonra gelen ve ibadetlerin şahı sayılan bir kulluk borcudur. 

Namaz, Allah’a inancın pratiğe yansımasıdır. İnancı besleyen en kuvvetli ve en etkili kaynak, 
namazdır. 

Namaz, Cenab-ı Hakk’ın bütün peygamberlerden yapılmasını istediği temel bir ibadettir. 

Namaz, âlemlerin Rabbi Allah’a kulluğun en mükemmel formudur. 

Namaz, bizi nimetler içinde yaşatan ve bütün ihtiyaçlarımıza cevap veren Hak Teâlâ’ya karşı şümullü 
bir teşekkürdür. 

Namaz, bizi hem işlemiş olduğumuz küçük günahlardan arındırır hem de muhtemel günahlara karşı 
korur. 

Namaz, kalbin nuru, ruhun gücü, bedenin muhafızı ve müminin miracıdır. Nasıl asansör insanı 
zeminden yüksek katlara çıkaran bir araçsa, namaz da kalbi dünya işlerine dalmış bir insanı fizikten 
metafiziğe yönelten,  Allah’a  yaklaştıran çok kıymetli bir ibadettir. 

✓ Namaz, Allah’a kulluğun özü ve esasıdır. 
✓ Namaz, müminin dinine verdiği değerin ölçüsüdür. 
✓ Namaz, Allah’ı anıştır ve iç huzura kavuşmanın en müessir yoludur. 
✓ Namaz, her iki dünyada mutlu olmanın, ebedi kurtuluşa ermenin en mühim sebebidir. 
✓ Namaz, kabri aydınlatan bir ışıktır. 
✓ Namaz, uzun ahiret yolculuğunda insanı terk etmeyecek en vefalı dostlardan biridir. 
✓ Namaz, mümini sıkıntılardan koruyan bir sığınaktır. 
✓ Namaz, Allah’a yakın olmak için bir vesiledir. 
✓ Namaz, nifaktan uzak olmanın alâmetidir. 

 
Namazın Kazandırdıkları 

Namaz ibadetlerin özü olduğundan pek çok faydayı da barındırmaktadır. Namaz kılan kişi onu bu 
faydalarından dolayı değil de Allah emrettiği için kılar. Bununla birlikte namazın insana 
kazandırdıklarının bilinmesi onu bu ibadete karşı daha istekli ve şevkli yapar. Şimdi namazın faydaları 
adına temel birkaç hususu burada zikredelim: 

1. Namaz bir disiplin eğitimidir: İdeal bir cemaatin ve inanmış topluluğun ileri derecede disipline 
olmuş formlarını ancak günde beş defa kılınan namazda bulmak mümkündür. Günde beş defa 
kılınan namaz, müminin hayatını düzene koyar. Sürekli belli vakitlerde îfa edilmesi, kulu ruhen ve 
bedenen, maddeten ve manen disipline alıştırır. 

2. Namaz, insanı manen ve ruhen rahatlatır: Sahabeden Hz. Huzeyfe (r.a.) “Resûlullah’ı (sallallâhu 
aleyhi ve sellem) herhangi bir şey üzecek olursa namaz kılardı.” der. Yine Kur’ân-ı Kerim 
kalplerin ancak Allah’ı anmakla huzur bulacağını  ve sakinleşeceğini  haber  verir. Namaz da  
Allah’ı  anmak  olduğunu göre namaz kılan kişi iç huzurunu yakalar ve ruhen kendini iyi 
hisseder. 

 
 
 
 
 



 

 
3. Namaz mütevazı olmayı, sosyalleşmeyi ve kardeşliği öğretir: Özellikle cemaatle kılınan vakit 

namazları vesilesiyle müminler yeni dostluklar ve arkadaşlıklar kurar, sosyalleşme imkânı 
bulurlar. Diğer tarastan imamın arkasında cemaat olarak saf bağlandığında toplumun hemen 
bütün renklerinin yan yana gelmesi insanlara Allah karşısında eşit olduklarını hatırlatır. 
Bundan ötürü kimsenin böbürlenmeye, başkalarını küçük görmesine gerek yoktur. Mademki 
Yaratanımız birdir, bizler de aynı tarağın dişleri gibi hepimiz Allah huzurunda eşitiz demektir. 
Namazın müminler arasında sağladığı birlik ve bütünlük şu satırlarda ne güzel anlatılır: 
“Namaz bizi günde beş defa birlik kubbesinin altında bir araya getirir. Önce gelen önde durur, 
sonra gelen arkada… Bazen arzu etmediğimiz bir insanla yan yana namaz kılma 
mecburiyetinde kalabiliriz fakat orada kavgaları, küskünlükleri unuturuz. Saf tutarken 
topuklarımız, dirseklerimiz birbirine değer, omuzlarımız birbirini zorlar. Kollarımızı yanımızda 
duran insanın hatırına biraz içeriye çekeriz. Alnımız seccade ile öpüşürken, kollarımız da 
kardeşlerimizle sarmaş dolaş olur… Diğer bir kardeşimizin kokusunu duyarız, o da bizim 
kokumuzu duyar. Rahatsız olacak yanlarını görürüz, o  da bizim rahatsızlık verecek 
yanlarımızı görür. Bütün bunlar, yanında durduğumuz şahısla aramızda manen bir kısım iç 
temaslar, yakınlıklar ve birleşmeler meydana getirir. Yani bizim fark edemeyeceğimiz ruh 
teması, kalb birleşmesi olur. Fakat en azından, yanımızda duran insanın, kaçacağımız, 
uzaklaşacağımız birisi olmadığı hissi meydana gelir gönlümüzde.” 

4. Namaz insanı kötülüklerden uzak tutar: Kur’ân-ı Kerim’de: “...Muhakkak namaz, hayâsızlıktan ve 
kötülükten alıkoyar.” (Ankebût Sûresi, 45) denilerek namazın şerlere karşı koruyucu bir görev ifa 
ettiği üzerinde durulur. Hakkıyla kılınan her namaz insana Allah’ın huzurunda olduğu bilincini 
verir. Bu bilinç de insanın günaha gitmesine, harama uzanmasına mani olur. Her zaman ve her 
yerde Allah’ın gözetimi olduğu şuuruyla yaşayan kişinin ahlâksızca ilişkiler içine girmesi, akla ve 
vicdana ters işlerin peşinden sürüklenmesi mümkün değildir. 



 

“ 

Son Namaz 
Hocaefendi, Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) son namazını şöyle anlatır: 

Son günleriydi. Gözlerini açacak dermanı dahi kalmamıştı. Başından aşağıya bir miktar 
su dökülünce gözlerini açıyor, şayet bir tek kelime söyleyecek kadar dermanı varsa, 
‘Cemaat namazı kıldı mı?’ diye soruyordu. 
Ancak bu kadarcık bir enerji sarfı dahi O’nun dermanını tüketiyor ve yine bayılıyordu. 
Dökülen soğuk suyla kendine gelince sorduğu soru yine aynı soruydu: ‘Cemaat namazı 
kıldı mı?’ Hayır, cemaati  saatlerden  beri  O’nu  bekliyordu. Gözler hep kapısındaydı.  
Ne  zaman  perde  aralanacak ve mescide yine güneş doğacaktı. İşte bunu 
gözlüyorlardı. Çoğu, O Güneşin batmak üzere olduğunun farkındaydılar; ancak buna bir 
türlü inanmak istemiyorlardı. Bu arada, Allah Resûlü, artık namaz kıldıracak tâkâtının 
olmadığını anlayınca ‘Ebû Bekr’e söyleyin namazı kıldırsın!’ buyurdu. Biraz kendinde 
iyileşme hissedince de mescide doğru yürüdü. Bir kolundan amcası Abbas (radıyallahu 
anh), diğerin- den de amcasının oğlu ve aynı zamanda  damadı,  Hazreti Ali (radıyallahu 
anh) tutmuş, zorlukla mescide götürülmüştü. Kendisinden sonra imam olacak zatın 
arkasına durdu ve namazını oturarak kıldı. 

 

Şayet Hazreti Üstad’ın İhlâs Risalesi için “En azından on beş günde bir okunmalı!” dediği gibi bir makaleyi 

nazara verecek olsaydım, Yeşeren Düşünceler’deki “Namaz” yazısının belli periyotlarla müzakere edilmesini 
salıklardım. (M. Fethullah Gülen) 

 

O, bu şekilde mescide sadece iki defa gelebildi. Birinde namazı Allah Resûlü kıldırdı, 
Hazreti Ebû Bekir (radıyallahu anh) da arkadakilere onun sesini duyurdu. Diğerinde ise 
namazını Hazreti Ebû Bekir’in (radıyallahu anh) arkasında kıldı. Cemaatine kendisinden 
sonra gelecek imamı âdeta işaret buyurdu. 

Bir kere daha, evet O, namazla ve cemaatle bu derece bütünleşmişti. Son ânına kadar da 
cemaati terk etmemişti. Hatta ayaklarını sürüye sürüye mescide gelmiş ve namazını 
cemaatle kılmıştı...” 

 
Sahabe, Efendimiz’in (s.a.s.) Namazını Anlatıyor 

Âişe Validemiz (radıyallâhu anhâ), Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) namazlarını şu veciz 
ifadelerle anlatır: 
 

Öyle bir kıyamda duruşu; öyle bir rükûa gidişi ve öyle bir secde edişi vardı ki anlatamam!” 

Abdullah İbn Şıhhîr (radıyallahu anh) bir defasında Resûlullah namaz kılarken yanına vardığını ve 
ağlamaktan dolayı Peygamberimiz’in göğsünden fokur fokur kaynayan tencere misali sesler geldiğini 
haber verir. 

İbn Mes’ûd (radıyallahu anh) ise bu konuda şöyle diyor: “Bir gece (teheccüd vakti) Resûl-i 
Ekrem’in (sallallahu aleyhi ve sellem) namazına iştirak edip, ona uydum. Kıyamda o kadar uzun 
durdu (kıraati öyle uzun sürdü) ki az kalsın dayanamayıp oturacak ve O’nu namazıyla baş başa 
bırakacaktım.” 
 
 
 
 
 
 

“ 



 

Cennet’te Peygamberimiz’e (s.a.s.) Komşu Olabilmek İçin 

Rabîa İbn Ka’b el-Eslemî (radıyallahu anh), Allah Resûlü ile arasında geçen bir diyaloğu şöyle 
anlatır: “Geceleri Resûlullah’ın yanında kalır, abdest suyunu götürür ve diğer ihtiyaçlarını 
karşılardım. Bir keresinde bana “Dile (benden ne dilersen)” buyurdu. Ben: “Cennet’te seninle 
beraber olmayı arzu ederim.” dedim. “Başka bir şey istemez misin?” dedi. Ben, tek dileğimin bu 

olduğunu söyledim. Bunun üzerine bana “Öyleyse çok namaz kılıp secde ederek bana yardımcı ol!” 
buyurdu. 
 
Namazla Aydınlanalım 

Üstad Bediüzzaman Hazretleri Sözler adlı eserinde namazla ilgili şu değerlendirmelerde bulunur: 
 

Ey nefis! Bil ki, dün, senin elinden çıktı. Yarına ulaşacağına dair de güvencen yok. 
Öyleyse asıl ömrünü, içinde bulunduğun gün bil. Günün en az bir saatini, zor zamanlara 
ayırdığın bir altın gibi, hakiki istikbalin olan ebedî hayatın için birer kumbara 
hükmündeki bir mescide veya bir seccadeye at! 

Ve bil ki, her yeni gün, herkes için yeni bir âlemin kapısıdır. Eğer namaz kılmazsan, o 
günkü âlemin karanlık ve perişan bir hal alır. Misal âleminde aleyhinde şahitlik eder. 
Zira her- kesin, şu âlem içinde, her günde hususi birer âlemi vardır. O âlemin mahiyeti 
de, o kişinin kalbine ve ameline göre değişir. 

Nasıl ki, aynada görünen muhteşem bir saray, o aynanın rengini alır. Ayna siyah ise 
saray da siyah, kırmızı ise kırmızı görünür. Sarayın sureti, aynanın mahiyetine göre 
değişir. Ayna düzgünse sarayı güzel, düzgün değilse çirkin gösterir. O ayna en nazik 
şeyleri kaba gösterdiği gibi, sen de kalbinle, aklınla, amelinle, gönlünle, kendi âleminin 
şeklini değiştirirsin. Ona aleyhinde veya lehinde şahitlik ettirebilirsin. 

Eğer namaz kılarsan, namazınla bu kâinatın Sâni-i Zülcelâl’i- ne yönelirsen, sana bakan 
âlemin birden nurlanır. Namazın âdeta bir elektrik lambası, namaza niyetin de onun 
düğmesi- ne dokunmak gibi, o âlemin karanlığını dağıtır. Ve şu dünya kargaşasında 
perişanlık içindeymiş gibi görünen hadiselerin, hikmetli bir intizam ve mânâlı bir kudret 
eseri olduğunu gös 
terir. O günkü âlemini o nurla ışıklandırır, misal âleminde senin lehinde şahitlik ettirir.” 

 
47 “Allah göklerin ve yerin nurudur.”(Nûr sûresi, 24/35) 

“ 



 

3. HAFTA



 

Ağabeyler     Üstadın     Namazını      Anlatıyor 

Üstadın namazları bir başkaydı. Arkasında kim cemaat olsa ömür boyu o namazı unutmazdı. O eşsiz 
namazlara şahit olanlar gördüklerini şöyle aktarıyorlar: 

Molla Hamit Ekinci: “Arkasında kıldığım namazlardan çok zevk alırdım. Namaza duruşu bir 
mehabet ve haşyet verirdi insana. Hazin bir sada ile bizden çok ağır tesbihat yapardı. 
‘Sübhanallah’ derken, çok içten ve yavaş bir şekilde duyardık sesini. Çok namaz kılan hoca 
görmüşümdür fakat böyle hazin ve huşû içinde kılana rastlamadım.” 

Hulusi Yahyagil: “Barla’da iken Üstad Hazretleri bilhassa sabah namazlarında ‘Elhamdülillâh’ ile 
başlayan sûreleri okurdu. Bir başka okuyuşu vardı. Kur’ân’ı duyarak ve yaşayarak okurdu. 
Kur’ân’ın ilâhî sedası bütün ruhunu kaplardı. Okuyuşu, diğer hocaların ve hafızların okuyuşuna 
benzemezdi. Tecvid-i manevî üzere yani Kur’ân’ın manasına uygun olarak okurdu.” 

Re’fet Barutçu: “Üstad namaz vakitlerini hiç geçirmez, vakit girince hemen namazını eda ederdi. 
Kendisi namaza dururken biz arkasında çok heyecanlanırdık. Heybet ve huşû içinde huzura bir girişi 
vardı ki tarifi mümkün değil… Biz arkasında korkardık, ürperirdik” 

M. Zeki Çalışkan: “Hele namaza bir duruşu vardı ki, insan onu seyretmekten zevk alırdı. Huşû ile 
dua eder, zarif, ince, uzun parmaklı elleri tekbir alır, namaza dururdu. Namazın mânâ ve mahiyeti 
onun şahsında görünürdü. Tâdil-i erkânı onda görmek lâzımdı.” 

Bayram Yüksel: “Üstadımız, namazı huşu içinde kılardı. Sûreleri okurken tane tane okurdu. 
Namaza dururken, tam huzura vardığında, niyet ederken, ‘Allahü Ekber’ dediği zaman, bizler ar- 
kasında korkardık. Mübalağa olmasın, ahşap bina sarsılırdı.” 

Emirdağ’daki talebe ve dostları: “O uzun boylu adam, namaza durduğu vakit sanki küçülürdü. 
Belki beş dakika namaza durması sürerdi, çok heybetli, haşmetli ve haşyetli bir şekilde namaza 
dururdu.” 
 
Namazın Şikâyeti 

Namazı son âna bırakmak ancak tembel insanların işidir. Bugün vaktin sonuna kadar bekleyenler, 
yarın farzların eksikleri kapayan, yaralarını saran sünnetleri de terk ederler; bir başka gün farzı da 
sağından solundan kırpıp kolunu kanadını kırarlar. Böylece bir kolu çolak, bir ayağı sakat, bir burnu 
kırık ve bir kulağı kopuk bir namaz ortaya koyarlar. 

O namaz, berzah hayatında da, karşılarına öyle arızalı, kusurlu, aksak ve topal bir yol arkadaşı olarak çıkar 
ve kendilerinden şikâyetçi olur. Nitekim kıyamet gününde insanın ilk davacısının rükû ve sücûdu hakkıyla 
tamamlanmayan namaz olduğu ve öyle bir namazın sahibinin yakasına yapışıp “Beni zayi ettiğin gibi 
Allah da seni zayi etsin!” diyeceği haber verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Konuyla ilgili aşağıdaki yazı son derece dikkat çekicidir: 

Namazım 
Anneannesinin sözleri yankılandı kulaklarında: 
– Oğlum, namaz hiç bu vakte bırakılır mı? 
Anneannesinin yaşı yetmişe dayanmıştı ama ezan okunduğu vakit yerinden sıçrar, yaşından 
beklenmeyecek bir hızla abdestini alır ve namazını kılardı. 

Kendisi ise, nefsini bir türlü yenemiyordu. Hep ‘ne oluyorsa?’ namaz son dakikalara kalıyor, bu 
sebeple  namazını  alelacele  eda ediyordu. Bunu düşünerek kalktı yerinden, gözü saate kaydı. 
Yatsı ezanının okunmasına on beş dakika kalmıştı. Başını her iki yöne pişmanlıkla sallayarak, 
“Yine geciktirdim namazı.” dedi kendi kendine... 
Kıvrak hareketlerle abdestini aldı ve daha elini yüzünü tam kurulamadan kendini odasına attı. 
Mecburen, hızlı hareketlerle namazını eda etti. Tesbihatını yaparken anneannesini düşünme- 
den edemedi.  “Bu halimi görse, tatlı-sert kızardı yine bana.” dedi. 
Çok seviyordu onu.  Hele öyle bir namaz kılışı vardı ki onu hep bir gökkuşağı hayranlığıyla seyrederdi. 
Namazda öyle bir mahviyeti vardı ki, hicabından renkten renge girerdi. 
O gün akşama kadar derse girmişti. Müthiş bir ağırlık vardı üzerinde. Duasını yaparken, başını 
ellerinin arasına alıp secdeye durdu. Namazdan sonra bir süre bu şekilde tefekkür etmeyi sever- di. 
Gözleri kapanır gibi oldu. “Ne kadar da yorulmuşum.” dedi. Daldı gitti öylece... 
Kıyamet kopmuştu. Mahşeri bir kalabalık vardı. Her yön in- sanlarla doluydu. Kimi dona kalmış, 
hareketsiz bir şekilde etrafı izliyor; kimi sağa sola koşturuyor, kimisi de diz çökmüş, başı elle- 
rinin arasında bekliyordu. 
Yüreği, yerinden fırlayacak gibi atıyor, adeta kafesinden kur- tulmaya çalışıyor, soğuk soğuk 
terler döküyordu. Hayattayken kıyamet, sorgu sual ve mizan hakkında çok şey duymuş ve 
âhiret hayatı adına bu kavramlar kendisi için köşe taşı olmuşlardı. Ama mahşer meydanındaki 
ürperti, korku ve bekleyişin bu denli dehşet vereceğini düşünmemişti. 
Hesap ve sorgu devam ediyordu. Bu arada onun ismini de okudular. Hayretle bir sağa, bir sola 
baktı.“Benim ismimi mi oku- dunuz?”, dedi, dudakları titreyerek.... 
Kalabalık birden yarılmış, bir yol oluşmuştu önünde. İki kişi kollarına girdi. Mahşer meydanının 
vazifelileri oldukları belliydi. Kalabalık arasından şaşkın bakışlarla yürüdü. Merkezi bir yere 
gelmişlerdi. Melekler her iki yanından uzaklaştılar. 

Başı önündeydi. Bütün hayatı, bir film şeridi gibi geçiyordu gözlerinin önünden. “Şükürler 
olsun.” dedi, kendi kendine ve devam etti; “Gözlerimi dünyaya açtım, hep hizmet eden insanları 
gördüm. Babam sohbetlerden sohbetlere koşturuyor, malını İslâm yolunda harcıyordu. Annem 
eve gelen misafirleri ağırlıyor, yemek sofralarının biri kalkıp, bir yenisi kuruluyordu. Ben ise hep 
bu yolda oldum. İnsanlara hizmete çalıştım. Onlara Allah’ı anlattım. Namazımı kıldım. Orucumu 
tuttum. Farz olan ne varsa yerine getirdim. Haramlardan kaçındım.”



 

Kirpiklerinden aşağıya gözyaşları dökülürken, “Rabbimi seviyorum, en azından sevdiğimi 
zannediyorum.” diyordu. Ama bir yandan da “O’nun için ne yapsam az, Cennet’i kazanmama 
yetmez.” diye düşünüyordu. Tek sığınağı Allah’ın rahmetiydi. 

Hesap sürdükçe sürdü. Boncuk boncuk terliyor; sırılsıklam olmuş, zangır zangır titriyordu. 
Gözleri terazinin ibresindeki neticeyi bekliyordu. 

Sonunda hüküm verilecekti. Vazifeli melekler ellerinde bir kâğıt, mahşer meydanındaki 
kalabalığa döndüler. Önce ismi okundu. Artık ayakları tutmaz olmuştu. Neredeyse yığılıp 
kalacaktı. Heyecandan gözlerini kapamış, okunacak hükme kulak kesilmişti. 

Mahşeri kalabalıktan bir uğultu yükseldi. Kulakları yanlış mı duyuyordu? İsmi Cehennemlikler 
listesindeydi. Dizlerinin üstüne yığıldı. Hayretten donakalmıştı. 

“Olamaaaaz.” diye bağırdı. Sağa-sola koşturdu. İnanamıyordu. “Ben nasıl Cehennemlik 
olurum? Hayatım boyunca hizmet eden insanlarla birlikte oldum. Onlarla beraber koşturdum. 
Hep Rabbimi anlattım.” diyordu. Gözleri sağanak olmuş, titrek vücudunu ıslatıyordu. Vazifeli iki 
melek kollarından tuttu. Ayaklarını sürüyerek ve kalabalığı yararak alevleri göklere yükselen 
Cehenneme doğru yürümeye başladılar. Çırpınıyordu. Medet yok muydu? Bir yardım eden 
çıkmayacak mıydı? 

Dudaklarından kelimeler kırık dökük, yalvarmayla karışık döküldü. 

“Hizmetlerim... Oruçlarım… Okuduğum Kur’ânlar... Namazım... Hiçbiri beni kurtarmayacak mı?” 
diyordu... 

Bağıra bağıra yalvarıyordu. Cehennem melekleri onu hiç dinlemediler, sürüklemeye devam 
ettiler. Alevlere çok yaklaşmışlardı. Başını geriye çevirdi. Son çırpınışlarıydı. 

Resûlullah, “Evinin önünde akan bir ırmak içinde günde beş defa yıkanan bir insanı o ırmak 
nasıl temizler, günde beş vakit namazda insanı günahlardan öyle temizler.” buyuruyordu. 
“Oysa ki benim namazlarım da mı beni kurtarmayacak?” diye düşünüyordu. 
“Namazlarım... Namazlarım... Namazlarım.” diye diye hıçkırdı. Vazifeli melekler hiç Cehennem 
çukurunun başına geldiler. Alevlerin harareti yüzünü yakıyordu. Son bir defa dönüp geriye baktı, 
Artık gözleri de kuru- muştu. Ümitleri sönmüştü. Başını öne eğdi. İki büklüm oldu. 

Kollarını sıkan parmaklar çözüldü. Cehennem meleklerinden birisi onu itiverdi. Vücudunu 
birdenbire havada buldu. Alevlere doğru düşüyordu. 

Tam bir iki metre düşmüştü ki, bir el kolundan tuttu. Başını kaldırdı. Yukarıya baktı. Uzun beyaz 
sakallı bir ihtiyar onu düşmekten kurtarmıştı. Kendisini yukarıya çekti. Üstündeki başında- ki tozu 
silkerek ihtiyarın yüzüne baktı. “Siz de kimsiniz?” dedi. 

İhtiyar gülümsedi: 

“Ben senin namazlarınım.” 

“Neden bu kadar geç kaldınız? Son anda yetiştiniz. Neredeyse düşüyordum.” dedi... İhtiyar 
yüzünü gererek, tekrar güldü; başını salladı; 
“Sen beni hep son anda  yetiştirirdin,  hatırladın  mı?..” Secdeye  kapandığı yerden  başını kaldırdı.  
Kan ter içinde kalmıştı. Dışarıdan gelen sese kulak kabarttı. Yatsı ezanı okunuyordu. Bir ok gibi 
yerinden fırladı. Abdest almaya gidiyordu...  
 



 

 

(Kıyamet gününde) kulun ilk önce hesaba çekileceği şey, namazdır.51 
 

 

Hocaefendi’nin Namaz Hassasiyeti 

Hocaefendi namaza olan düşkünlüğünü şöyle anlatır: “Namaz konusunda öyle bir hassasiyetim var 
ki, rüyamda bile onun heyecanını duyuyorum. Vakti kollamak, mescid bulmak, hakkıyla abdest 
almak ve ta’dil-i erkâna riayet ederek namaz kılmak için tarifi zor bir telaş yaşıyorum. Dün de öyle 
bir rüya gördüm; koş- turdum, koşturdum, ancak sünneti kılabildim; güneş doğacak da sabahın farzını 
yetiştiremeyeceğim diye ödüm koptu. Telaş, telaş, telaş... Dinî gayretimin kuvvetli olduğunu 
söyleyemem fakat normal hayatımda da hep benzer şekilde heyecana kapılırım. Özellikle, yolculuk 
yaparken, namazı nerede ve nasıl kılacağımı düşünmekten adeta hasta olurum. Gerçi, seyahat 
programımı mutlaka ibadet hayatıma göre ayarlarım; ama şayet  birkaç  namazı  yolda eda etmem 
gerekirse, bilhassa vaktin girmesinden bir iki saat önce büyük bir endişeye kapılırım. O esnada öyle 
gerilirim ki, bir kısım sözleri ters anlayabilir ve çevremdekilerin kalblerini kırabilirim. Müsait bir zemin 
ve uygun şartlar bulup gönlüme göre Rabbime teveccüh edene kadar da o bunaltıcı ruh haletinden 
kurtulamam.” 

Aşağıda zikredeceğimiz iki hatıra bu hassasiyetin canlı örnekleridir: 
 

Namazın Kerameti 

Muhterem Hocaefendi, bir vaaz u nasihat sonrası İzmir’e dönerken otobüs şoförüne, “Vakit çıkmadan 
namaz kılmam lazım; lütfen müsait bir yerde birkaç dakika durabilir misiniz?” diye istirhamda 
bulunur. Kaptan, “Kusura bakmayın, bir kişi için duramayız!..” sözüyle cevap verince, Hocaefendi, 
“Öyleyse, ben ineceğim, arabayı durdurur musunuz?” der. Zaten, otobüsün havasından da 
bunalmıştır; Cenâb-ı Hakk’a sığınır ve çantasını kaptığı gibi aşağı iner. 

Bir dağın başında yapayalnız kalıvermiştir ama buna hiç üzülmez. Bir güzel abdest alır, itina ile 
namazını tamamlar. Duasını bitirirken bir de bakar ki, yakından tanıdığı Gömlekçi Mehmet Bey 
kendisine doğru geliyor. Namazın kerameti olarak, Rabb-i Kerim, ona otobüsten daha güzel bir 
vasıta ve candan bir yol arkadaşı nasip etmiştir; Hocamız, ibadet hassasiyetinin buluşturduğu 
dostuyla beraber İzmir’e kadar inşirah içinde gider. 



 

 

Kar ile Abdest Almak 

Hocaefendi, 1974 senesinde Hac’dan dönerken, uçakla Ankara’ya kadar gelir; yanındaki yirmi-yirmi beş 
arkadaşıyla beraber İzmir’e gitmek üzere bir otobüse biner. Uşak civarında dağlık bir bölgeye 
vardıklarında namaz vakti girer. Kendisi, birkaç dakika mola vermesi için kaptana rica eder. Şoför önce 
“Namazınızı kaza edersiniz!” diyerek akıl vermeyi ve meseleyi geçiştirmeyi dener. Muhatabının ısrar 
ettiğini görünce, “Be adam, tek müslüman sen misin şu otobüste?!.” diye çıkışır. Bu sefer hemen arka 
koltuktaki Mehmet Ali hoca kalkar ve “Elhamdulillah ben de müslümanım ve vakit çıkmadan namaz 
kılmalıyım!” der. Daha o yerine oturmadan, bu defa Hacı Kemal Ağabey, “Ben de müslümanım, mola 
bana da lazım!” deyince, adamcağız mecburen durur. 

Hepsi arabadan inerler ama bulundukları yerde hiç su yoktur; ayrıca, her taraf karla kaplıdır. 
Hocaefendi, kollarını sıvar, kar ile abdest alır; diğerleri de onu takip ederler. Biraz üşüseler de, 
yürekleri ısınmış olarak hep beraber namazı tamamlarlar. Otobüs yeniden hareket ederken içlerinden 
biri, “Efendim, bunun da bir rahmet tarafı varmış, sayenizde kar ile abdest almayı öğrendik.” diyerek 
latife yapar. 
 
Namazı    İç-Dış   Bütünlüğü    İçinde Eda Edebilmek 
Namazı iç-dış bütünlüğü içinde kılmaya ta’dil-i erkân denir. “Ta’dîl” doğrultma, düzenleme, düzgün 
hale getirme demektir. “Erkân” da “rükn” kelimesinin çoğulu olup kıyam, rükû ve secde gibi namazın 
esaslarını ifade eder. “Tadîl-i erkân” ise namazın içinde yer alan kıyam, rükû, secde gibi rükünleri yerli 
yerinde, hakkını vererek düzgün ve sükûnet içinde yapmaktır. Bu şekil- de namaz kılmak, âlimlerce 
vacip ya da farz kabul edilmiştir. 

Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), en kötü hırsızlığın namazdan çalıp çırpmak olduğunu ifade 
edince sahabe “Namazdan çalıp çırpmak da nasıl olur ki ya Resûlallah?” diye sormuş, Allah Resûlü de 
“Rükûunu, secdesini tam yapmaz, namazını huşu içinde kılmazsa kişi namazdan bir şeyler çalmış ve 
hırsızlık yapmış olur.” cevabını vermiştir. 

Kur’ân-ı Kerim’de elliden fazla ayette namaz (salât), “ikâme” fiilinin muhtelif kipleriyle birlikte 
zikredilmektedir. Ayrıca, pek çok ayette “Namazı ikâme edin!” buyurulmaktadır. Evet, “ikâme 
etmek”; namazın içinde yer alan kıyam, rükû, secde gibi rükünleri yerli yerinde, düzgün şekilde, 
sükûnet içinde, hakkını vererek yapmak demektir. 

Efendimiz’in, namazı usûl ve âdâbına göre tamamlamayan bir şahsa “Sen namaz borcunu ödemiş 
olmadın, git namazını ikâme et!” buyurması, yine ilk defaki gibi çabucak namaz kılan o adamı iki veya 
üç sefer geri göndermesi ve sonunda ideal bir namazı ona bizzat tarif etmesi de bu kanaati 
destekleyen delillerden biridir. 
 

Bir Müslüman vakti geldiğinde güzelce abdest alıp, kendisini Allah’a vererek rükû (ve secdesiyle) 

farz namazı kıldığında –büyük günah işlemedikçe- bu, onun önceki günahlarına kefaret olur. Bu 

her zaman böyledir. 
 

 
 
 
 
 



 

Namazı  kâmil  manada  eda  etmenin  diğer  bir  yanını da “iç  ta’dil-i  erkân”  oluşturur.  İç  ta’dil-i  
erkân  namazın “huşû ve hudû” ile kılınması demektir. Huşû; Allah’a karşı korku ve sevgi ile 
boyun eğmektir, gönülden saygı ve bağlılıktır. Hudû; Allah’ın azameti karşısında mahviyetle iki 
büklüm olmaktır, samimi teslimiyettir. İç ta’dil-i erkâna riayet ederek namazı eda eden kul, 
Cenâb-ı Hakk’ın azameti ve celâli ile kendi acz, fakr, ihtiyaç ve küçüklüğünü birlikte mülâhazaya 
alır ve kalbi hep Allah’a karşı saygı ve tazimle atar; davranış ve sözleri de bu anlayışa tam bir 
tercüman olur. 
 
Namaz Kahramanı Olmak İçin Gerekli Üç   Şart 

Namazı sevmek ve onda derinleşmek için Hocaefendi özellikle üç hususa dikkat çeker: 

1. Namazın hakikatini idrak etme hususunda yüce himmetli olmalı; Cenâb-ı Hak’tan selef-i salihînin 
ibadet aşk u iştiyakını, onlardaki kulluk temkinini dilenmeli ve namazı şuurluca ikâme edebilmek 
için Allah’ın yardımını talep etmeliyiz. 
Ulvi hedeflere göz dikmek himmeti âlî tutmanın ifadesidir; namazı ikâme hususunda da insan hep 
daha yüksekle- re talip olmalıdır. 

2. Namaz yolcusu ikinci adım olarak, gönlüne ibadet iştiyakı salacak, onu namazın nurlu iklimlerinde 
dolaştıracak ve mana âleminin büyüklerinin namazla alakalı engin anlayışlarını, derin duyuşlarını 
aktararak içine haşyet dolduracak makaleleri ve kitapları okumalıdır. Hazreti Üstad, bazı risaleleri 
önemli gördüğünden dolayı yüz on beş defa okuduğunu belirtmiştir. 

3. Hem kavlî hem de fiilî duada ısrarlı olma, matlubu elde etme mevzuunda kararlı ve istikrarlı bir 
tavır ortaya koyma ve aktif sabırla, adım adım hedefe yürüme de neticeye ulaşma yolunda çok 
önemli diğer bir şarttır. Namaz sevdası gönle hemen düşmeyebilir; insan birkaç günde, birkaç 
ayda, hatta birkaç yılda namaz hakikatini duyamayabilir. Dolayısıyla, talepte ve neticeye 
götürecek sebepleri yerine getirme mevzuunda ısrarlı olmak pek mühimdir. 
Şayet, namaz kahramanlığına adaysanız, sizi o ufka taşıyacak bütün argümanları kullanmayı ihmal 
etmemelisiniz. Hangi ses, hangi soluk sizi şahlandırıyor ve kalbinizi coşturuyorsa, bir kere değil, 
belki yüz kere aynı vesileye başvurmalısınız. Belki bir kitabı onlarca kez okumalı, bir kaseti birkaç 
kere dinlemeli, bir büyüğün sözlerine defalarca kulak vermeli ve oturup kalkıp hep gözünüzü 
diktiğiniz hedefi düşünmelisiniz. “Olmuyor!” diyerek, yoldan dönmeyi asla aklınıza getirmemeli 
ve katiyen aceleci davranmamalısınız. Unutmamalısınız ki, bu yolda belki senelerce sular gibi 
çağlayacak, pek çok kayaya çarpacak, ama her an biraz daha arınacak ve sonunda ummana 
ulaşacaksınız. Niyetinizin derinliği ve himmetinizin yüceliği nispetinde ötede siz de her biri bir 
namaz aşığı olan “ilkler”in hemen arkasında yerinizi alacaksınız. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Namazın Farzları 

Namazın altısı dışında altısı da içinde olmak üzere toplam on iki farzı vardır. Namazın dışındaki 
farzlar, namazdan önce ve ona hazırlık mahiyetinde oldukları için “namazın şartları” olarak 
adlandırılır. Bu şartlar hadesten taharet, necasetten taharet, setr-i avret, istikbal-i kıble, vakit ve 
niyettir. 

Namazın içindeki farzlar ise namazın mahiyetini oluşturduğu için “namazın rükünleri” olarak anılır. Bu 
rükünler namazı oluşturan unsurlardır. Bu rükünlerden herhangi birinin eksikliği durumunda namaz 

sahih olmaz. Namazın rükünleri şunlardır: İstitah tekbiri, kıyam, kıraat, rükû, secde ve ka’de-i ahîre. 

Namazın içinde ve dışında olan söz konusu farzların tafsilatını ilmihâl kitaplarına havale ederek burada 
namazın önemli bir rüknü olan kıraat üzerinde durmak istiyoruz. 

Kıraat’ten maksat Kur’ân okumaktır. Namazda iken Kur’ân kıyam halinde yani ayakta dururken okunur. 
Bir insanın namazının sahih olabilmesi için okuduğu Kur’ân ayetlerini doğru okuması gerekmektedir. 
Dolayısıyla buradan Kur’ân’ı doğru okumak ve doğru ezberlemek meselesi ortaya çıkar. 

İslâm âlimlerinden Süfyân-ı Sevrî “Kişi, Kur’ân okuduğunda melek onun gözlerinin ortasından öper.” 
der. Peygamber Efendimiz de “Sizin en hayırlınız Kur’ân’ı öğrenen ve öğretendir.” buyurur. 

Meşgul olduğumuz ve sürekli okuduğumuz Kur’ân-ı Kerim, ahrette bizi yalnız bırakmayacak, çok 
sıkıldığımız zamanlarda bize inşirah verecektir. Kur’ân okuyan ve onunla meşgul olan evlada ahrette 
vakar tacı, anne babasına da iki değerli elbise giydirilir. Efendimiz Kur’ân’ın kendisini elin- den 
düşürmeyenler için ahrette şefaatçi olacağını da haber vermiştir. 

Kur’ân okunan eve bereket gelir. Orada melekler toplanırken şeytanlar o evden uzaklaşırlar. İçinde 
Kur’ân okunmayan evlerin hayır ve bereketi az olur. Kur’ân’ı hakkını vererek okuyan bir insan, Kirâmen 
Katibîn melekleri seviyesini yakalar. Onu o seviyede okumaktan aciz kalan fakat halis niyetli olan birine 
de iki sevap verilir. Kur’ân’dan tek bir harf okuyana bile bir sevap verilir. 

Okuması, onun da ötesinde anlaşılması Allah tarafından özellikle istenen ve her bir harfine bir sevap 
verilen Kur’ân okumayı doğru bir şekilde öğrenmek her Müslüman üzerine bir borçtur. Kur’ân’ı doğru 
okuyup doğru öğrenmeyi hiç vakit geçirmeden gerçekleştirmek gerekir. İngilizce, Almanca vb. dilleri 
şahsi kariyerimiz noktasında zaruri gördüğümüzden aylarca hatta bazen yıllarca kursa gidip bu uğurda 
çaba sarf ederken Allah’ın kelamı olan Kur’ân’ı öğrenmekten neden geri dururuz? Hâlbuki Kur’ân 
öğrenmek insanın altından kalkamayacağı bir mesele değildir. Uygun bir öğreticiyi bulduktan sonra 
kısa zaman içinde  halledilebilecek bir meseledir. Nitekim günümüzde bu  konuda  gerek  sesli ve 
gerekse görüntülü pek çok materyal de bulunmaktadır. Yani Kur’ân öğrenmeme adına mazeret kapısı 
kapalıdır. Binaenaleyh yeterli seviyede Kur’ân’ı okuyamayan kişiler bir  an önce harflerin doğru 
çıkışlarını (mahreçlerini) sonra da tecvid kaidelerini öğrenmelidirler. Zira Kur’ân okumak bir anlamda 
Allah ile konuşmaktır. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hülâsa 

✓ Namaz, her zaman ve her şartta yerine getirilmesi gereken temel bir ibadettir. 
✓ Namaz, kulu Allah’a bağlayan en önemli vesiledir. Bu bağın koparılması inancın da yitirilmesi riskini 

taşır. 
✓ Farz namazlarını mümkün mertebe cemaatle kılmalı böylece namazın feyiz ve bereketinden 

azami derecede istifade etmeli. 
✓ Namazı kuşun yem yemesi misali hızlıca değil de huzurla kılalım. Hem dış hem de iç yönüyle ideal 

bir namaz kılmayı kendimize hedef yapalım. 
✓ Kötülüklerden uzak durmak isteyen namaza sığınmalı. 
✓ Namazları vaktinde kılıp, son anlara sıkıştırmamalı. 
✓ Camiye yatay (cenaze) olarak değil de dikey olarak (hayat- tayken) gelmeli. 

DUA 

Allah’ım! Resûl-ü Ekrem Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) namazı hangi enginlikte 
ikâme etmişse, bize de o idraki lütfeyle; namazın manasını ruhlarımıza da duyur. 

 

İlgili Kaynaklar 

Yazılı Kaynaklar 

1. Dinimin Direği Namaz, Işık Yayınları 
2. Namaz Âşıkları, Işık Yayınları 
3. Namazı Anlayarak Kılmak, Işık Yayınları 
4. Hayat Kaynağımız Namaz, Işık Yayınları 
5. Namaz’a Dikkat, Şahdamar Yayınları 
6. Soru-Cevaplı Namaz İlmihali, Işık Yayınları 
7. Genç İnsan ve Namaz, Muştu Yayınları 
8. Kırık Testi-1, Namaz, Nil Yayınları 
9. Fasıldan Fasıla-2, Namazda Üç Mertebe Vardır, Nil Yayınları 
10. Kırık Testi-6 (Diriliş Çağrısı), Namazı Hissetmek İçin Ne Yaptınız, Nil 

Yayınları 
11. Prizma-4, Namaz..Namaz..Namaz, Nil Yayınları 
12. Yeşeren Düşünceler, Namaz, Nil Yayınları 
13. Asrın Getirdiği Tereddütler, Cenâb-ı Hakk’ın huzuruna girerken ne gibi fikrî 

bir hazırlık yapmalı ve O’nun huzurunda neler düşünmeliyiz, Nil Yayınları 
14. Prizma-3, Bir Kere Daha Namaz, Nil Yayınları 
15. Prizma-3, Namazın Zikir ve Tevbe Buuudu, Nil Yayınları 
16. Fasıldan Fasıla-4, Namaz ve Secde, Nil Yayınları 
17. Prizma-7 (Zihin Harmanı), Namazın Çekirdekleri, Nil Yayınları 
18. Sözler, Dördüncü Söz, Beşinci Söz, Yedinci Söz, Dokuzuncu Söz, Yirmi 

Birinci Söz’ün Birinci Makamı, Şahdamar Yayınları 
 

Sesli ve Görüntülü Kaynaklar 

1. Vaaz, Allah’a Kulluğun En Temel İfadesi: Namaz, 25 Ağustos 1978 
2. Vaaz, Namazda Tadil-i Erkânın Önemi, 22 Eylül 1978 
3. Vaaz, Namazda Huşu ve Haşyet, 15 Eylül 1978 
4. Vaaz, Namazın Önemi, 08 Eylül 1978 
5. Vaaz, Namazın İhtiva Ettiği Yüce Manalar, 01 Eylül 1978 
6. Vaaz, Cuma Namazının Önemi, 13 Ekim 1978 
7. Vaaz, Namazın Günde Beş Vakte Tahsisinin Hikmetleri, 29 Eylül 1978 
8. Vaaz, Nafile Namazların Ehemmiyeti, 06 Ekim 1978 
9. Bamteli, Namaz İbadetlerin Fihristi, 23 Ağustos 2003 
10. Vaaz, Mü’minler İçin Namazın Önemi, 27 Temmuz 1973 
11. Kalbin Solukları-1, Namazın Mânâ Boyutu, 28 Mayıs 2006 



 

4. HAFTA



 

Namazın Çeşitleri Nelerdir?  
 
Namazların farz, vacip, nafile (sünnet) gibi türleri vardır:  
 
Farz Namazlar: Mutlaka yerine getirilmesi gerekli olan, özürsüz terk edilemeyen namazlardır. Beş vakit 
namaz gibi.  
 
Farz olan namazlar, farz-ı ayın ve farz-ı kifâye olmak üzere ikiye ayrılır. Farz-ı ayın olan namazlar, 
yükümlülük çağındaki her Müslüman’a farz olup, her bir mükellefin bizzat kendisinin eda etmesi 
gereken namazlardır. Farz-ı ayın olan namazlar, her gün beş vakit namaz ve her hafta Cuma günleri 
kılınan Cuma namazından ibarettir.  
 
Müslümanlardan belli topluluğun yerine getirmesiyle diğerlerinden sorumluluğun kalktığı farza farz-ı 
kifâye denir. Bunun tek örneği vardır ki, o da bir Müslüman öldüğünde başta yakınları, komşuları ve 
tanıyanları olmak üzere Müslümanlarca kılınması gereken cenaze namazıdır.  
 
Vacip Namazlar: Vacip namazlar, vacip oluşu kulun fiiline bağlı olmayan (li-aynihi vacip) ve vacip oluşu 
kulun fiiline bağlı olan vacip (li-gayrihi vacip) olmak üzere iki kısımdır.  
 
Yatsı namazından sonra kılınan üç rekâtlık vitir namazı ile Ramazan ve Kurban bayramı namazları birinci 
grupta yer alır. İkinci grupta ise nezir namazı ve bozulan nafile namazın kazası yer alır. Nezir namazı, 
mükellef olduğu namazların dışında, kişinin bir vesileyle “Şu kadar namaz kılmayı nezrediyorum 
(adıyorum).” gibi kendi iradesiyle kendini yükümlü kılmış olduğu namazdır. Dolayısıyla bu şekilde 
adanan bir yükümlülüğün yerine getirilmesi gerekir.  
 
Sünnet (Nafile) Namazlar: Sünnet namazlar, farz ve vacip dışında kalan, terk edilmesi durumunda 
sorumluluk gerektirmeyen; fakat Peygamber Efendimiz’in kıldığı, diğer Müslümanların da kıldıkları 
takdirde kendilerini Peygamber Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) daha yakın hissetmelerini 
sağlayacak namazlardır. Sabah namazının iki rekatlik sünneti gibi.  
 
Nafile namazlar, farzları tamamladığı gibi, Allah’a yakınlığa vesile olur, manevi dereceleri yükseltir ve 
gerçek kulluğa giden yolları kolaylaştırır.  
 
Namaz Vakitleri Nelerdir?  
Namaz, belirli zaman dilimlerinde yapılması gereken farz bir ibadettir. Bundan dolayı farz namazlar için 
vakit şarttır.  
 
Yine her bir farz namaza bağlı sünnet namazlar, vitir, teravih ve bayram namazları için de vakit şarttır. 
Bir farz namaz, vaktinin girmesinden önce eda edilemeyeceği gibi, vaktinin çıkmasından sonra da eda 
edilemez. Bir namazı vaktinde kılmaya “eda”, namazda oluşan herhangi bir eksiklik sebebiyle aynı 
namazı vakti içinde tekrar kılmaya “iâde”, vaktinden sonra kılmaya ise “kaza” denir. Vaktinde 
kılınamayan namaza “fâite” (çoğulu fevâit) denir. Vaktinde kılınamamış namazı ifade için “kaçmış” 
anlamındaki fâite kelimesinin kullanılmış olması, bir Müslüman’ın namazı kasten terk etmeyeceğini, 
vakti içinde eda edeceğini, ancak uyuma, bayılma ve unutma gibi elde olmayan sebeplerle namazın 
kaçmış olabileceğini hissettirmesi bakımından manidardır.  
 
Şimdi “beş vakit namaz”ın ve vitir namazının vaktini anlatalım:  
Sabah namazının vakti: İkinci fecrin doğması ile başlayıp güneşin doğmasından az önceye kadar olan 
süre, sabah namazının vaktidir. İkinci fecir; sabaha karşı doğu ufkunda tan yeri boyunca genişleyerek 
yayılan bir aydınlıktır. Bu aydınlıkla yatsı namazının vakti çıkmış sabah namazının vakti girmiş olur.  
Öğle namazının vakti: Güneşin tepe noktasını geçip batıya doğru kaymasından itibaren başlar ve güneş 
tam tepedeyken eşyanın yere düşen gölge uzunluğu hariç, her şeyin gölgesi kendisinin iki misline 



 

ulaşacağı zamana kadar devam eder.  
 
İkindi namazının vakti: Öğle namazının vakti çıktıktan sonra başlar ve güneşin batması ile son bulur.  
Akşam namazının vakti: Güneş’in tam olarak batmasıyla başlar ve şafağın kaybolacağı zamana kadar 
sürer.  
Yatsı namazının vakti: Şafağın kaybolmasından itibaren başlar ve ikinci fecrin doğmasına kadar devam 
eder.  
Vitir namazı: Vacip bir namazdır ve yatsı namazından sonra kılınma zamanı başlar ve sabah namazı 
vakti girene kadar kılınabilir.  
Not: Bir bölgede her hangi bir namazın vakti gerçekleşmiyorsa veya tam olarak belirlenemiyorsa orada 
yaşayanlar, namaz vakitleri tam olarak belirlenebilen en yakın bölge deki namaz vakitlerine göre bir 
takdir ve belirleme yaparak namazlarını kılarlar.  
 
Mekruh Vakitler Nelerdir?  
Genel olarak namaz kılmak için uygun olmayan vakitler vardır. Bu mekruh vakitler iki kısımdır: Bir 
kısmında hiçbir namaz kılınmaz, bir kısmında ise özellikle nafile namaz kılınmaz, kaza namazı kılınabilir. 
Hiçbir namazın kılınamayacağı üç mekruh vakit şunlardır:  
1. Güneşin doğmasından yükselmesine kadar olan 40-45 dakikalık zaman.  
2. Güneşin tam tepe noktasında olduğu zaman.  
3. Güneşin batma zamanı. Güneşin sararıp veya kızarıp artık gözleri kırpıştırmadan rahatlıkla bakılacak 
hâle geldiği vakittir. Bu vakitte sadece, o günün ikindi namazının farzı kılınabilir.  
 
Nafile namaz kılmanın mekruh olduğu vakitler:  
1. Fecrin doğmasından sonra sabah namazının sünneti dışında nafile namaz kılınmaz.  
2. Sabah namazını kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar, 3. İkindi namazını kıldıktan sonra güneş 
batıncaya kadar,  
4. Akşam namazının farzından önce,  
5. Bayram namazlarından önce, ne evde ne camide,  
6. Bayram namazlarından sonra, camide,  
7. Arafat ve Müzdelife cem’leri arasında, farz namazın vaktinin daralması durumunda,  
8. Farza durulmak üzere kamet getirilirken, (Sabah namazının sünneti bundan müstesnadır)  
9. Cuma günü hatibin minbere çıkmasından cuma namazı sona erinceye kadar nafile namaz kılınmaz.  
  



 

OKUMA PARÇASI - Hani Camiye Gelmeyecektin!  
 
Yolda karşılaştığımızda ezan okunuyordu.  
“Gel seni camiye götüreyim.” dedim.  
“Bugün Cuma biliyorsun.“  
“Sen de benim camiye gitmediğimi biliyorsun.” dedi. “Biliyorum ama sebebini gerçekten merak 
ediyorum.”  
“Ne bileyim olmuyor işte.” dedi.  
“Hem pantolonumun ütüsü bozulup, dizleri çıkar diye endişe ediyorum.” Gayri ihtiyari gülmeye 
başladım.  
“Her hâlde şaka yapıyorsun.” dedim.  
“Bunun için cami terk edilir mi?”  
“Ciddi söylüyorum.” dedi. “ 
Giyimime ve özellikle yeşile düşkün olduğumu bilirsin.” Gerçekten öyleydi. Giydiği birbirinden güzel 
elbiseleri mutlaka yeşilin bir başka tonundan seçer ve her zaman ütülü tutardı.  
“Peki.”, dedim. “Hayatında hiç camiye gitmedin mi?” “Çocukken dedemle birkaç kere gitmiştim.” dedi.  
“Hem o yaşlarda dizlerim aşınacak diye herhâlde endişe etmiyordum. Fakat artık camiye gidebileceğimi 
zannetmiyorum.” Söyledikleri beni son derece şaşırtmış ve bu konuyu açtığıma pişman etmişti. Daha 
sonra el sıkışıp ayrıldık. Onunla konuşmamızdan iki ay sonra, kendisinin camide olduğunu söylediler. 
Hemen gittim. Bahçedeki namaz saflarının en önünde duruyordu ve üzerinde yine yeşiller vardı. 
Yavaşça yanına yaklaştım ve kısık bir sesle: “Hani” dedim “Camiye gelmeyecektin?” Hiç sesini çıkarmadı. 
Çünkü musalla taşının üzerinde, yeşil örtülü bir tabut içinde yatıyordu. 
 



 

Namazın Şartları Nelerdir?  
 
Namaz kılabilmek için bazı şartların yerine gelmesi lâzımdır. Bu şartların bazıları namaza başlamadan 
önce yerine getirilmelidir: Bunlara namazın dışındaki şartlar denir. Bunlar altı tanedir.  
1. Hadesten taharet: Abdestsizlik hâlinden ve cünüplük durumundan temizlenme demektir. Namaz 
kılarken herhangi bir sebeple abdest bozulursa namaz da bozul muş olur. Bilinen namaz abdestinin 
olmaması durumu, küçük hades olarak; cünüplük, âdet görme (hayız) ve lohusalık gibi, gusül yapmayı 
gerektiren durumlar ise büyük hades olarak adlandırılır.  
2. Necâsetten Tahâret: İnsan vücudunun, elbisesinin ve namaz kılınacak yerin, dinen pis sayılan 
şeylerden temizlenmesi demektir. Namazın sıhhatine engel olacak ölçüde necaset taşıyan bir elbise ile 
bil meyerek namaz kılan kimsenin, bu durumu öğrendikten sonra namazını tekrar kılması gerekir. 
Necaset (pislik) iki çeşittir: Ağır (galiz) necâset: İnsanın ön ve arkadan çıkan pisliği, eti yenmeyen 
hayvanların sidiği, dışkısı ve salyası, tavuk, kaz ve ördeğin dışkısı, kan, irin, meni, mezi, vedi, ağız dolusu 
gelen kusuntu, şarap ve diğer haram içkiler. Bu necâsetlerden katı olanların 3,2 gramdan fazlası, sıvı 
olanların ise el ayası kadar veya daha fazlası namaza engeldir. Hafif necâset: Atın sidiği, eti yenen ehil 
ve yabani hayvanların pisliği, eti yenmeyen kuşların dışkısıdır. Bu necâsetler, isabet ettiği uzvun veya 
elbisenin dörtte birinden fazla ise namaza engeldir.  
3. Setr-i Avret: İnsan vücudunda başkası tarafından görülmesi ayıp ya da günah sayılan yerleri örtmek 
demektir. (Erkeklerde göbekle diz kapağı arası, kadınlarda el, ayak, yüz hariç bütün vücut avret yeridir.)  
4. Vakit: Namaz ibadeti belirli vakitlerde yapılan bir ibadettir. Bu yüzden namaz için vaktin girmiş olması 
gerekir.  
5. İstikbâl-i kıble: Kıbleye (Kâbe istikametine) yönelmek demektir.  
6. Niyet: Kılınacak namaza niyet etmek demektir ki bunun dille olması şart değildir. Niyetin kalbin kasd 
etmesi ile olması yeterlidir. Yani niyetin esas yeri kalptir. Bununla beraber Hanefi mezhebinde niyetin 
sözlü olarak dile getirilmesi müstehap görülmüştür.  
 
 
Namazın Rükünleri Nelerdir?  
Bir de namazın içinde yerine getirilmesi gereken rükünler vardır. Bunlar da altı tanedir.  
1. İftitah tekbiri: Namaza başlarken alınan tekbir olup “Allahu Ekber” cümlesini söylemektir. Tekbir 
cümlesinde “Allah” kelimesinin ilk harfi olan A harfini uzatarak okumak mânâyı bozacağı için caiz 
değildir.  
2. Kıyam: İftitah tekbiri ve her rekâtta Kur’ân’dan okunması gerekli asgarî miktarı okuyacak kadar bir 
müddet ayakta durmaktır. Hasta veya ayakta durmaya gücü yetmeyen kişi oturarak, ona da gücü 
yetmeyen kişi ayaklarını uzatarak namaz kılabilir.  
3. Kıraat: Kur’ân okumak demektir. Namazda Kur’ân, kıyam hâlinde iken yani ayakta dururken okunur. 
Namazda okunması farz olan asgari miktar, kısa üç âyet veya buna denk bir uzun âyettir.  
4. Rükû: Kıyamdan sonra eller dizlere erecek şekilde öne doğru eğilmek demektir. Allah Resûlü’nün 
(aleyhissalatu vesselâm) uygulamasına en uygun rükû şekli, sırt ve baş düz bir satıh oluşturacak biçimde 
eğilmektir.  
5. Secde: Namazda belirli uzuvları yere veya yere bitişik bir mahâlle koyarak iki defa yere kapanmak 
demektir. Allah Resûlü aleyhissalatü vesselâmın uygulamasına en uygun secde, yüz, eller, dizler ve ayak 
parmaklarının üzerine olmak üzere yedi uzuv üzerinde yapılanıdır.  
6. Ka’de-i ahîre: “Son oturuş” demek olup namazın sonunda bir süre (teşehhüt miktarı yani “tahiyyat” 
duasını okuyacak kadar) oturup beklemek demektir. İki rekâtlık namazlardaki oturuş, daha önce oturuş 
bulunmadığı için son oturuş sayılır.  



 

OKUMA PARÇASI - Şu Beş Şarttan Biri Sana Uyuyorsa Namazdan Mesul Değilsin!  
 
Zamanın birinde bütün ibadetlerine yerine getirmeye çalışan bir adam varmış. Orucunu tutar, zekâtını 
verir, insanlara yardım elini uzatmaktan hiç geri kalmazmış. Yalnız bu adamın bir kusuru varmış: Namaz 
kılmak ona çok ağır gelirmiş, üşenirmiş. Bir gün varmış gitmiş çok büyük bir hocanın yanına. Demiş ki:  
“Hocam ne yap et beni şu namazdan kurtar. Namaz kılmamak için ne yapmam gerekse söyle yapayım. 
Yeter ki namazdan kurtulayım.” demiş. Hoca:  
“Ya evlat ben hiçbir yerde ne duydum, ne işittim bu namazdan kurtuluş yok! Borcun, kılacaksın.” demiş. 
Adam yalvarmış bul hocam diye. Hoca müddet istemiş, adam gitmiş. Aradan günler geçmiş, adam 
gelmiş:  
“Buldun mu hocam?” demiş, “Kurtulacak mıyım?” Hoca: “Buldum evladım eğer şu beş şarttan biri sana 
uyuyorsa namazdan mesul değilsin:  
1. Ölü isen  
2. Deli isen  
3. Çocuk isen  
4. Hayvan isen  
5. İnançsız isen.  
Tercih senin... 
 



 

Ta’dîl-i Erkân Nedir?  
Ta’dîl-i erkân, namazda rükünlerin hakkını vermek demektir. Peygamberimiz bir hadislerinde en büyük 
hırsızın namazdan çalan kimse olduğunu söylemesi bu durumu anlatır. Secdeyi, tavuğun yem yediği gibi 
yapmamak da ta’dîl-i erkan’ın bir gereğidir. Bu husus, özellikle rükûda, rükûdan doğrulmada, secdede 
ve iki secde arasındaki oturuşta söz konusu olur.  
 
Her hususta en büyük rehber olan Sevgili Peygamberimiz’in namaz kılış şeklini Sahabîler dikkatle takip 
ediyorlardı. Resûl-i Ekremin namaz kılarken kıyamı, rükûu, rükûdan sonraki itidali, secdeleri, iki secde 
arasındaki oturuşu, tekrar secdesi, selâm vermekle kalkıp gitmesi arasındaki durumu hep aynı itidal ve 
ciddiyet içinde cereyan ettiği rivayet edilmektedir. 
 
Bilindiği gibi namazda ta’dîl-i erkâna dikkat edip uymak esas olarak dört yerde gerekir:  
1. Rükûa varırken avuç içlerini tam diz kapaklarının üzerinde bulundurmak, dizleri kırmamak, gözlerle 
secde yerine bakmak.  
2. Rükûdan doğruluşta elleri yana bırakarak tam kıyamdaki duruş şeklini almak.  
3. Secdeye varışta tam itidal üzere olmak, yani dizler, eller, burun ve alın yere temas ederken kolları dik 
tutmak.  
4. İki secde arasındaki bekleme oturuşunda tahiyyatta oturur gibi düzgün şekilde oturmak. Bütün bu 
hareketlerde en az “Sübhanallah” diyecek kadar oturup beklemek.  
 
Sevgili Peygamberimiz, kendisi ibadeti tam hakkıyla yaptığı gibi, ümmetinin de aynı şekilde titiz 
davranmasını istemektedir: “Benim namaz kıldığımı nasıl gördüyseniz, siz de öyle kılın.”  
 
Peygamberimiz ta’dîl-i erkâna ciddi ehemmiyet veriyor, namazın bir rüknünü giderecek kadar aceleye 
getiren ve yarım yamalak yapanlara aslâ müsaade etmiyordu. Namazda eksiklik yapılmasını hırsızlık 
sayıyordu. “Namazda hırsızlık yapan, namazın rükûunu ve sücudunu tam itidal üzere yapmaz.” 
buyuruyorlardı.  
 
Namazın rükünlerinde yapılan ve hırsızlığa benzetilen bu hareketlerde, ibadetin tam bir şuur içinde edâ 
edilmemesi ile beraber namazı vaktin sonunda aceleyle kılınmasının da büyük payı vardır. Bir vaktin 
namazını ikinci vakit gireceği anda kılmaya kalkmak, muhakkak aceleye getirecek ve dolayısıyla bazı şart 
ve rükünlerinden “kırpmaya” gidilecektir.  
 
Fâni ömrümüzü ebedileştiren ve kişiyi en yüce makama yükselten namazı hakkını vererek kılmak, en 
güzeli ve huzurlusudur. Bunun için ta’dîl-i erkâna riayet edelim ki, kulluk vazifemizi eksiksiz yapmış 
olalım.  
 
Namazın Vacipleri Nelerdir?  
Namazların farzları olduğu gibi, bir kısım vâcipleri de vardır. Bunları yerine getirmekle namazın farzları 
tamamlanıp noksanları giderilmiş olur. Şöyle ki:  
1. Namaza başlarken yalnız “Allah” ismi ile yetinmeyip büyüklüğü ifade eden “Ekber” sözünü de ilâve 
ederek “Allahü Ekber” demek.  
2. Namazlarda “Fatiha” Sûresini okumak.  
3. Farz olan Kur’ân okuyuşunun ilk iki rekatta olması.  
4. İlk iki rekatın her birinde bir defa Fatiha Sûresi okunup tekrarlanmaması.  
5. Fatiha Sûresini diğer okunacak sûre veya âyetlerden önce okumak.  
6. Fatiha Sûresine başka bir sûre veya bir sûre yerini tutacak kadar âyet ilave etmek.  
7. Sabah, akşam ve yatsı namazlarında kıraat, aşikâre bir okuyuşla veya gizli bir okuyuşla olabilir. 
Geceleyin kılınacak nafile namazlarda da hüküm böyledir. Fakat öğle ile ikindi namazlarında ve gündüz 
kılınacak nafile namazlarda kıraatı gizli olarak okumak vacibdir.  



 

8. Cemaatla kılınan namazlardan sabah, cuma, bayram, teravih, vitir namazlarının her rekatında; akşam 
ve yatsı namazlarının ilk iki rekatlarında aşikâre Kur’ân okumak, öğle ile ikindi namazlarının bütün 
rekatlarında, akşam namazının üçüncü ve yatsının son iki rekatlarında gizli olarak kıraat yapmak.  
9. Vitir namazında kunut (dua) okumak ve kunut tekbiri almak.  
10. Secde yaparken yalnız alınla yetinmeyip alınla beraber burnu da yere koymak.  
11. Üç ve dört rekatlı namazlarda birinci oturuş.  
12. Namazların her oturuşunda teşehhüdde bulunmak (Tahiyatı okumak).  
13. Namazların sonunda selâm vermek.  
14. İki bayram namazının üçer ziyade tekbirini getirmek.  
15. Namazların farzlarında sıraya riayet edilmesi, iki farz arasına, farz olmayan bir şeyin girmesine 
meydan verilmemesi. Farz olan kıyamdan (ayakta duruştan) sonra rükua gidilmesi, rükudan sonra da 
secdeye varılması gibi. 16. Namaz içinde okunan secde âyetinden dolayı tilâvet secdesinde bulunmak.  
17. Vaciplerin her birini de yerinde yapmak ve sonraya bırakmamak vaciptir. Kur’ân okuduktan sonra 
bir zaman bekleyip hata ile düşünceye dalmak ve sonra rükua varmak gibi.  
 
Namazın Sünnetleri Nelerdir?  
Namazlardan önce veya namazların içinde başlıca sünnetler şunlardır:  
1. Beş vakit namaz için ve cuma namazı için ezan okumak ve kamet getirmek.  
2. İftitah (başlangıç) tekbirini alırken elleri yukarıya kaldırmak sünnettir. Şöyle ki: Erkekler ellerini, 
başparmaklar kulak yumuşaklarına değecek kadar, kadınlar da parmaklarının uçları omuzlarına 
kavuşacak kadar ellerini göğüslerinin hizasına kaldırıp o vaziyette: “Allahü Akber” derler.  
3. İlk tekbirden sonra namazın başında gizlice “Sübhaneke” duasını okumak, bundan sonra Fatiha’dan 
önce yine gizlice “Eûzü Besmele” çekmek ve diğer rekatlarda da Fatiha’dan önce besmele çekip 
Fatiha’ların sonunda âmîn demek.  
4. İmam olan kimsenin, tekbirleri ve rükudan kıyama kalkarken “Semiallahu limen hamideh” sözünü ve 
namazın sonunda her iki tarafa vereceği selâmı ihtiyaç miktarı aşikâre yapması.  
5. Namazda erkeklerin, göbeklerinin altında tutmak üzere sağ ellerini sol elleri üzerine koyup sağ 
ellerinin baş parmak ve serçe parmağı ile sol bileği kavramaları ve sağ elin diğer üç parmağını sol kol 
üzerine uzatmaları sünnettir. Kadınların da sağ ellerini sol elleri üzerine koyarak halka yapmaksızın 
göğüsleri üzerinde bulundurmaları sünnettir.  
6. Namaz aralarında kıyamdan rükuya ve secdelere giderken “Allahü Ekber”, rükudan kıyama kalkarken 
“Semiallahü limen hamideh”, rüku hâlinde en az üç kere: “Sübhane Rabbiye’l-azîm”, secde hâlinde de 
en az üç kere: “Sübhane Rabbiye’l-alâ”, secdeden kalkıp yine secdeye giderken “Allahü Ekber” demek.  
7. Rüku hâlinde, erkeklerin ellerinin parmakları açık olacak şekilde elleriyle dizlerini tutmaları sünnettir. 
Kadınlar bu hâlde parmaklarını açık tutmazlar ve dizlerini kavramazlar, ellerini dizleri üzerine koyarlar.  
8. Tahiyyata oturuş ve celse secdeden doğrulup bekleme hâllerinde erkeklerin sol ayaklarını döşeyerek 
üzerlerine oturmaları ve sağ ayaklarını güçleri yettiğince kıbleye doğru dikmeleri, kadınların da sol 
ayaklarını sağ taraflarına yatık bulundurarak yere oturmaları sünnettir.  
9. Secdeye varırken önce dizleri, sonra elleri, sonra yüzü yere koymak ve secdeden kalkarken de önce 
yüzü, sonra elleri dizlerin üzerine koyduktan sonra dizleri yerden kaldırmak. Buna güç yetmezse, el ile 
yere dayanarak kalkılabilir.  
10. Ka’delerde (Tahiyyatlara oturuşlarda) ve celselerde (secdeler arasındaki bekleyişlerde) elleri kıbleye 
yönelik olarak oyluklar üzerine koyup dizleri tutmak.  
11. Farz namazların, vitir namazının ve müekked sünnetlerin son oturuşlarında, gayr-i müekked 
sünnetlerle diğer nafilelerin her oturuşunda Tahiyyattan sonra Peygamber Efendimize “Allahümme salli 
alâ seyyidina Muhammedin...” diye başlayan salât ve selâm okumak. Rabbena âtina duasını okumak da 
sünnettir.  
12. Namazların sonunda selâm verirken yüzü önce sağ, sonra sola çevirmek.  



 

OKUMA PARÇASI - Ömür, Namazsız Ezanla, Ezansız Namaz Arası Kadardır!  
 
Bir dede ile torunu sohbet ediyorlar. Torunu, pamuk gibi ak sakallı, nur simalı dedesine merakla 
soruyor:  
“Dedeciğim! Bir insanın ömrü ne kadardır?” Dede tatlı bir gülücükle:  
“Ezanla namaz arası kadar yavrucuğum.” deyince torun:  
“Nasıl yani, ömür bu kadar kısa mı?” der. Dede:  
“Evet yavrum. Ömür, namazsız ezanla, ezansız namaz arası kadardır.” diye cevap verir. Torun yeniden 
sorar:  
“Namazsız ezan ve ezansız namaz sözlerinden ne kastettiğini anlamadım dedeciğim. Bu ne demek 
açıklar mısın?” Dede şefkatle ellerinden tuttuğu torununa: “Geçenlerde komşumuzun çocuğu doğdu. O 
çocuğun kulağına ezan okundu değil mi? İşte o ezanın namazı kılındı mı? Kılınmadı. O ezan namazsız 
ezandı. İnsan öldüğü an kılınan cenaze namazının da ezanı yoktur. O da ezansız namazdır. Aslında o 
namazın ezanı insan doğunca okunmuştu kulağına.  
“Seyret ey insan! Doğdun, ama öleceksin, ömür çabuk biter, hayatını iyi değerlendir. Boşa vakit 
harcama!” ikazını yapıyordu o ezan. İşte yavrum ömür, ezanla namaz arası kadardır. Sakın boşa 
geçirme. Ömrünü dolu dolu yaşa, bir nefes bile boşluk bırakma!”  
 
 



 

Namazın Mekruhları Nelerdir?  
 
Namazdaki mekruh kabul edilen davranışlar namazı bozmaz ama sevabını azaltır. Bir de meydana 
gelmesi namazı bozan durumlar vardır. Namazdaki mekruh durumlardan bazıları şunlardır:  
1. Sıkışık abdestle namaz kılmak.  
2. Namazda elbise veya bir başka yerle oynamak.  
3. Gerinmek veya esnemek..  
4. Parmakları çıtlatmak  
5. Başkasına ait bir yerde veya başkasına ait bir elbise içinde, sahibinin izni ve rızası olmaksızın namaz 
kılmak  
6. Namazda bir yere dayanmak.  
7. Kıyam, rükû ve secde aralarındaki tekbir ve zikirleri kendi yerlerinden sonraya bırakmak.  
8. Namaza ilişkin fiilleri özürsüz yere, namazın sünnet ve âdabına uy maksızın yerine getirmek.  
9. Gereksiz yere namaz dışı bir davranışta bulunmak.  
 
Namazı Bozan Davranışlar Nelerdir?  
1. Namaz kılarken konuşmak, gülmek.  
2. Göğsü kıbleden çevirmek.  
3. Namaz kılanın, dıştan bakıldığında, “Namaz kılmıyor.” diye düşündürecek şekilde bir işle meşgul 
olması.  
4. Avret yerlerinin açılması.  
5. Bir şeyler yiyip içmek. 
 
Teravih Namazı Nasıl Kılınır?  
Teravih namazı Ramazan ayına has sünnet bir namazdır. Her gün yatsı namazı ile vitir namazı arasında 
kılınır. Yirmi rekâttır. Yalnız veya cemaatle de kılınabilir. İki rekâtta veya dört rekâtta bir selâm verilerek 
kılınabilir. İki rekâtta bir selâm vererek kılmak daha faziletlidir. Teravih namazı iki rekâtta bir selâm 
verilerek kılındığında tıpkı sabah namazının sünneti gibi kılınır. Dört rekâtta bir selâm verilerek 
kılındığında ise ikindi namazının sünneti gibi kılınır.  
 
Yolculuk Namazı (Seferî Namazı) Nasıl Kılınır?  
Bir kimsenin ikâmet ettiği yerden kalkıp 90 km’den fazla mesafedeki başka bir yere gitmesi veya gitmek 
için yola koyulmasına sefer denir. Bu şekilde yola çıkmış kişiye de seferî denilir. Bu kimse, gittiği yerde 
on beş günden az kalacaksa, burada ve yolculuk esnasında, dört rekât olan farz namazları iki rekât 
olarak kılar ki buna “kasrü’s-salâh” denir. Sünnetleri kısaltmaz, tam kılar. Akşam namazı ve vitir 
namazlarını yine üçer rekât olarak kılar. 
 
Kaza Namazı Nasıl Kılınır?  
Uyuma, unutma gibi herhangi bir sebepten dolayı vaktinde kılınamayan bir namazı vaktinden sonra 
kılmaya kaza denir. Esas olan elbette namazın vaktinde kılınmasıdır. Ancak vaktinde kılınmayan 
namazlar kaza edilir. Kaza namazı şöyle kılınır: Önce ezan okunur, kamet getirilir ve hangi namaz 
kılınacaksa o namazın kazasına niyet edilir ve sadece farzı kılınır. Sünnetler kaza edilmez. Ancak sabah 
namazının sünneti, farzı ile birlikte kazaya kaldığında aynı gün içinde kerahet vakti çıktıktan sonra öğle 
vakti güneş tam tepe noktada oluncaya kadar geçen süre zarfında kaza edilebilir.  
 
Sehiv Secdesi ve Tilavet Secdesi Nasıl Yapılır?  
Sehiv secdesi, yanılma secdesidir. Bir kimsenin namazın farzlarından birini geciktirmesi, namazın 
vaciplerinden birisini terk etmesi veya geciktirmesi durumunda sehiv secdesi yapması gerekir. Sehiv 
secdesi şöyle yapılır: Son oturuşta “Ettahiyyâtü” duası okunup sağa selâm verilir. Bundan sonra secdeye 
gidilir. İki defa secde yaptıktan sonra tekrar oturulur. “Ettahiyyatü, Allahümme salli-barik, Rabbenâ” 
duâları okunur ve selâm verilir. Tilâvet secdesine gelince, Kur’ân’da bazı secde âyetleri vardır ki, 
bunlardan birini okuyan veya dinleyen kimsenin secde etmesi vacip olur. Kur’ân-ı Kerîm’de on dört 



 

yerde secde âyetleri vardır. Tilâvet secdesi şöyle yapılır: Tilâvet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın 
Allahu ekber denilerek secdeye varılır. Secdede üç kere “sübhane rabbiye’l-a’lâ” denir. Sonra “Allahü 
ekber” denilerek secdeden kalkılır. Ayağa kalkarken “Gufrâneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr” denmesi 
müstehaptır.  
 
Nafile Namazlar Nelerdir?  
Farz ve vacip olan namazların dışında daha fazla sevap kazanmak ve Allah Resûlü’ne (sallallâhu aleyhi 
ve sellem) olan sevgi ve bağlılığı pekiştirmek için kılınan ilave namazlara “nafile namazlar” 
denilmektedir. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu namazları kılmış ve ümmetine de tavsiye 
etmiştir.  
 
1. Teheccüd namazı: Kelime mânâsı olarak “uyumak, uyanmak” mânâlarına gelen teheccüt, terim 
mânâsı olarak ise “gecenin bir vaktinde uyanıp namaz kılmak” demektir. Hadis kaynaklarında Allah 
Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) yatsı namazını kıldıktan sonra vitir namazını kılmadan uyuduğu, 
daha sonra ise gece kalkıp teheccüt ve vitir namazını kıldığı zikredilmektedir.91 Efendimiz çoğu zaman 
teheccüdü sekiz rekât kılmıştır. 
2. Kuşluk namazı: Diğer adı da “Duha namazı” olan bu namaz, güneşin doğması üzerinden yaklaşık 45-
50 dakika geçmesinden zeval vaktine kadar olan süre içerisinde iki, dört, sekiz veya on iki rekât 
kılınabilen bir namazdır. Sekiz rekât kılmak daha faziletlidir.  
3. Evvabin namazı: “Evvabin” tevbe edenler mânâsına gelmektedir. Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve 
sellem), “Kim akşam namazından sonra kötü bir şey konuşmadan altı rekat namaz kılarsa, bu kendisi 
için on senelik ibadete denk kılınır.” buyurarak bu namazının kılınmasını teşvik etmiştir. 4. Tahiyetü’l-
mescid namazı: “Mescidin selamlanması ve saygı gösterilmesi” mânâsına gelen tahiyetü’l-mescid, 
Allah’a saygının bir ifadesi olarak bir mescid veya camiye girildiğinde kılınması gerekli olan bir namazdır. 
Nitekim Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) “Biriniz mescide girdiğinde, oturmadan önce iki rekat 
namaz kılsın.” buyurmuşlardır.  
5. Hacet namazı: Dünya veya ahiretle alâkalı herhangi bir haceti ve dileği olan birisinin bu dileğinin 
yerine gelmesi maksadıyla kıldığı namaza denilmektedir. Dört veya on iki rekat olarak kılınabilen hacet 
namazı, dört rekat kılındığında birinci rekatında Fatiha’dan sonra üç âyete’l-kürsi, diğer üç rekatında ise 
Fatiha’dan sonra birer kere İhlas, Felak ve Nas sûreleri okunarak kılınır. Namazdan sonra ise hacet duası 
okunarak arzu edilen dilek Allah’a dua hâlinde iletilir. 
6. İstihare namazı: “Hayırlı olanı istemek” anlamına gelen istihare, kendisi için önemli bir karar 
aşamasında olan bir insanın hakkında hangi kararın daha hayırlı olacağını öğrenmek maksadıyla kıldığı 
namaza denilmektedir. Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir iş yapmaya niyetlenen bir mü’min 
için önce iki rekat namaz kılmasını daha sonra ise istihare duasını okumasını tavsiye etmiştir. İstihare 
duası şöyledir: “Ey Allah’ım, ilmine güvenerek Senden hakkımda hayırlısını, gücüme güç katmanı 
istiyorum. Sınırsız lütfundan bana ihsan etmeni istiyorum. Ben bilmiyorum, ama Sen biliyorsun, ben güç 
yetiremem ama Sen güç yetirirsin. Ey Allah’ım! Yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, dünyam ve 
geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolaylaştır, uğurlu 
ve bereketli eyle. Yok eğer benim dinim, dünyam ve geleceğim için kötü ise, onu benden, beni ondan 
uzaklaştır. Ve hayırlı olan her ne ise Sen onu takdir et ve beni hoşnut ve mutlu eyle!”  
7. Tesbih namazı: Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir 
veya en azından ömürde bir defa kılınmasını tavsiye etmiştir. Dört rekat olarak kılınan bu namazda, 
sübhanekeden sonra 15 kere “Sübhanalallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber” denilir, 
Fatiha ve bir sure okunduktan sonra ise on kere daha aynı dua tekrar edilir ve bu tesbih ikinci rekata 
kalkıncaya kadar namazın her rüknünde yapılır. Geri kalan kısım ise aynen birinci rekat gibi kılınarak 
namaz tamamlanır.  
8. Küsuf ve hüsuf namazları: Güneş tutulmasına küsuf, ay tutulmasına ise hüsuf denilmektedir. Allah 
Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) güneş ve ay tutulduğunda tutulma bitinceye kadar namaz 
kılınmasını tavsiye etmiştir. 



 

OKUMA PARÇASI - “Niçin Kendini Zahmete Sokup Her Gün Beş Defa Namaz Kılıyorsun?”  
 
Askerlik görevini yerine getiren bir er, namazını en zor şartlarda bile terk etmeyen diğer bir ere şöyle 
der:  
“Arkadaş hangi asırda yaşıyoruz? Niçin kendini zahmete sokup her gün beş defa namaz kılıyorsun?” 
Namaz kılan er, tam o sırada uzaktan görünen teğmeni gösterir:  
“Şu insan niçin yanından geçerken toplanıyor, onun bütün emirlerine itaat ediyorsun? Yat dese yatıyor, 
kalk dese kalkıyorsun? O da senin gibi iki ayağı, iki eli ve bir başı olan bir insan değil mi?” Diğer er cevap 
verir:  
“Evet! O da benim gibi bir insan ama rütbesi var, omuzunda yıldızı var.” Namaz kılan erin cevabı 
müthiştir:  
“Ey arkadaş! Sen omuzunda bir tane yıldızı var diye senin gibi bir insana itaat ediyorsun da ben, yerdeki 
kumlar adedince yıldızları olan ve hepsini tespih tanesi gibi kudret eliyle çeviren bir Zat’a niçin itaat 
etmeyeyim? Niçin namaz kılıp emrini yerine getirmeyeyim? 
 
 



 



 



 



 



 



 

 


