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Ders  : 21 

Konu : Namaz ve Önemi 

Arapçada “Salat” kelimesi ile ifade edilen en büyük bedenî ibadet olan Namaz, bir hadis-i 

şerifte de zikredildiği gibi dinimizin direğidir.  

Peygamber Efendimiz (a.s.) şöyle buyuruyor:  
“İşin başı İslâm, direği ise namazdır.“ (Tirmizi, H. No:2616; İbn Mace, H. No:3973)  

Bizim Namaz diye bildiğimiz “salat” kelimesi “dua, hayırla dua” anlamlarına gelir. 
Dinimizde ise, tekbir ile başlayıp selâm ile son bulan, belli fiil ve sözleri içine alan 
bir ibadet; Allah'a karşı tesbîh, ta'zîm ve şükrün ifadesidir. Farz bir ibadettir. 
Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Peygamberimizin sünneti ve müslümanların icmaı 
(söz birliği) ile sabittir. Hicretten önce Mirac gecesinde farz olmuştur. Onlarca 
âyette Namaz ibadetinden bahsedilmiştir. O âyetlerden bazıları şöyledir: 

 َحاِفظُوا َعَلى الصََّلَواِت َوالصَّلوِة اْلُوْسطى َوُقوُموا لِِلِه قَانِتنَي 

"Bütün namazları ve orta namazı muhafaza edin ve Allah için boyun 
eğerek kalkıp namaza durun." (Bakara, 2:238) 

 ِانَّ الصَّلوَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمننَي ِكَتابًا َمْوُقوتًا 

"Şüphesiz namaz, müminlere, vakitle belirlenmiş olarak farz kılınmıştır." 
(Nisa, 4:103) 

يَن ُحنَ َفاَء َويُقيُموا الصَّلوَة َويُ ؤْ  تُوا الزَّكوَة َوذِلَك ديُن َوَما اُِمُروا ِاَّلَّ لِيَ ْعُبُدوا الِلهَ ُُمِْلصنَي َلُه الده
 اْلَقيِهَمةِ 

"Oysa onlar, tevhid inancına yönelerek, dini yalnız Allah'a tahsis ederek 
O'na kulluk etmek, namazı kılmak ve zekatı vermekle emr olunmuşlardır. 
İşte doğru din budur." (Beyyine, 98:5) 

 الزَّكوَة َواْعَتِصُموا بِالِلِه ُهَو َمْوليُكْم فَِنْعَم اْلَمْوىل َونِْعَم النَّصيُ فَاَقيُموا الصَّلوَة َواتُوا 

"Namazı kılın, zekâtı verin ve Allah'a samimiyetle bağlanın. O, sizin 
mevlânızdır. O, ne güzel Mevlâ ve ne güzel yardımcıdır." (Hacc, 22:78). 
 Namaz hakkında ifade buyurulan hadis-i şeriflerden bazıları da şunlardır:  

ُ َعْنه قال: ُفِرَضْت َعلى النَّبهِ  َلًة ُأْسِرَى ِبِه الصَّاَلُة ََخِْسنَي، ُثَّ نَ َقَصْت   وعن أنس َرِضَي الِله لَي ْ
ٌد: إنَُّه َّلَ  ، َوإنَّ َلَك ِِبِذِه اخلَْمِس ََخِْسنَي. َحَّتَّ ُجِعَلْت ََخْساً، ُثَّ نُ َوِدى يَا ُُمَمَّ ُل اْلَقْوُل َلَدىَّ  يُ َبدَّ

Hz. Enes (r.a) anlatıyor: "Rasûlullah (a.s)'a Mi'râc'a çıktığı gece elli vakit 
namaz farz kılındı. Sonra bu azaltılarak beşe indirildi. Sonra da şöyle hitap edildi: 

"Ey Muhammed! Artık, nezdimde (hüküm kesinleşmiştir), bu söz 
değiştirilmez. Bu beş vakit, (Rabbinin bir lütfu olarak on misliyle kabul 
edilerek) senin için elli vakit sayılacaktır." [Buhârî, Bed'ül-Halk 6, Enbiya 22, 43, Menâkıbu'l-

Ensâr 42; Müslim, Îman 259, (162); Tirmizî, Salât 159, (213); Nesâî, Salât 1, (1, 217-223)] 

 

Hz. Ömer (r.a.) anlatıyor:  

 "Bir gün Allah'ın Resulü'nün yanında idik. Beyaz elbiseli, siyah saçlı bir 
adam çıkageldi. Üzerinde yolculuk izi yoktu, ama hiçbirimiz kendisini 
tanımıyorduk. Hz. Peygamber'in önünde diz çöküp oturdu. Dizlerini onun 
dizlerine dayadı. Ellerini de Allah'ın Rasûlü'nün dizlerinin üzerine koyup sordu: 
“İslâm nedir? Bana anlat" Allah'ın Resulu cevap verdi: "İslâm Allah'tan başka 
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ilâh olmadığına, Muhammed'in, Allah'ın elçisi olduğuna inanman, namaz 
kılman, zekât vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse Hacca 
gitmendir." (Buhâri, İman, 37; Müslim, İman, 13.) 

Abdullah İbn Ömer İbni'l-Hattâb (r.a)'ın anlattığına göre, bir adam 
kendisine: Gazveye çıkmıyor musun?" diye sorar. Abdullah şu cevabı verir: "Ben 
Hz. Peygamber (a.s)'i işittim, şöyle buyurmuştu: "İslâm beş esas üzerine bina 
edilmiştir: Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in O'nun kulu ve 
elçisi olduğuna şehâdet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kâbe'ye 
haccetmek, Ramazan orucu tutmak" (Buhârî, İman 1; Müslim, İman 22; Nesâî, İman 13, (9, 107-

108); Tirmizî, İman 3, (2612) 

Namaz, bütün semavî dinlerde ve bütün peygamberlerden de istenen bir 
ibadettir. Nitekim Kur’an-ı Kerim bunlardan bahsetmiştir ki, bazıları şöyledir:  

1. Lokman (a.s.), oğluna namazı emreder;  

ْز ِِ يَا بُ ََنَّ اَِقِم الصَّلوَة َوْاُمْر بِاْلَمْعُروِف َواْنَه َعِن اْلُمْنَكِر َواْصِِبْ َعلى َما َاَصاَبَك ِانَّ ذِلَك ِمْن عَ 
 اَّْلُُموِر 

“Ey Oğulcuğum! Namaz kıl, iyiyi emredip kötüden sakındır, başına 
gelene sabret; doğrusu bunlar azmedilmeye değer işlerdir.’’ (Lokman, 31:17)  

2. Hz. İbrahim (a.s.), duasında namazdan bahseder;  

فَاْجَعْل رَب ََّنا ِاّنه َاْسَكْنُت ِمْن ُذرهِيََّّت ِبَواٍد َغْيِ ذى َزرٍْع ِعْنَد بَ ْيِتَك اْلُمَحرَّ ِِ رَب ََّنا لُِيقيُمواالصَّلوَة 
َدًة ِمَن النَّاِس تَ ْهوى ِالَْيِهْم َواْرزُقْ ُهْم ِمَن الثََّمَراِت َلَعلَُّهْم َيْشُكُروَن  ِِ  َاْف

"Rabbimiz! Ben çocuklarımdan bir kısmını namazı dosdoğru kılmaları 
için, senin Beyt-i Haram'ının yanında, ekinsiz bir vadiye yerleştirdim. Artık 
sen de insanlardan bir kısmını onlara meylettir. Ve onları bazı meyvelerle 
rızıklandır ki şükretsinler." (İbrahim, 14:37) 

3. Allâh (c.c.), Hz. Mûsa (a.s.)'dan namaz kılmasını ister; 

ُ ََّل ِالَه ِاَّلَّ اَنَا فَاْعُبْدّن َواَِقِم الصَّلوَة ِلذِْكرى   ِانََّن اَنَا الِله

"Şüphe yok ki ben, ben Allah'ım, benden başka ilâh yoktur. O halde Bana 
ibadette bulun ve Beni anmak için namaz kıl." (Taha, 20:14)  

4. Cenab-ı Hak, Peygamber Efendimiz (a.s.)‘dan da namaz kılmasını 
istemektedir:  

َهى اُْتُل َما ُأوِحَي ِإلَْيَك ِمَن اْلِكَتاِب َوَأِقِم الصَّاَلَة ِإنَّ الصَّاَلةَ   َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر َوَلذِْكرُ  تَ ن ْ

 ُ  يَ ْعَلُم َما َتْصنَ ُعونَ الِلَِّ َأْكبَ ُر َوالِلَّ

“Sana vahyedilen Kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz 
hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette en büyük 
ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir.“ (Ankebut, 29:45) 

 Yukarda zikri geçen hadislerden Cibril hadisi diye bilinen hadiste 
Rasülullah (s.a.v.), İslam'ın şartlarını sayarken ilk önce kelime-i şehadeti sonra 
namazı sayıyor. Buradan anlıyoruz ki namazsız bir Müslüman olamaz. Bundan 
dolayıdır ki, Fıkıh kitaplarımızda şu ifadeler yer almıştır: “Eğer bir kişi sabah 
Müslüman olmuşsa öğle namazına kadar namazı öğrenmek zorundadır. İslâm ile  
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şereflenen bir kişi vakit geçirmeden namazı öğrenmeli kurtuluşa, felaha çağıran 
ezanın çağrısına hemen cevap vermelidir. Çünkü kişinin namazı onun 
Müslümanlığının ispatıdır. Bir insan hayata veda ettiğinde eğer cami cemaatine 
devam eden biriyse onun Müslüman olduğuna şahadet edilir.  

Namaz, namaz kılan insanı yüceltir, onu adeta melekleştirir. Çünkü namaz, 
bütün yaratıkların muhtelif ibadet şekillerini içinde toplar. Dolayısı ile kainatın 
ibadet modelini oluşturur.   

Kainatın süsü güneş, ay ve yıldızlar daima hareket ederler ve bu 
hareketlerini sürdürürler. Müslümanlar da namazlarıyla bu hareketi tekrar 
ederler. Dağlar ayakta dururlar; müslüman da namaza ayakta dikilerek başlar. 
Buna kıyam denir. Hayvanlar daimi olarak eğilmiş durumdadırlar; namazın ikinci 
hareketi, eğilmektir; yani rüku’. Ağaçlar ve diğer bitkiler besinlerini ağız vazifesi 
gören kökleriyle alırlar, bir bakıma daimi secde halindedirler. Namaz kılan 
müslümanın üçüncü hareketi şerefli alnını yere koymaktır; yani secde.. Çaylar, 
ırmaklar ve nehirler geçtiği yerleri yıkarlar, tertemiz ederler. Müslümanlar ise,  
namazdan önce abdest alırlar veya guslederler. Hem maddi hem de manevi 
olarak tertemiz olurlar.  

ُر َصافَّاٍت ُكلٌّ َقْد َعِلَم َصاَلَتُه وَ  مَواِت َواَّْلَْرِض َوالطَّي ْ َتْسبيَحُه َاََلْ تَ َر َانَّ الِلهَ ُيَسبِهُح َلُه َمْن ِِف السَّ
ُ َعليٌم ِبَا يَ ْفَعُلوَن   َوالِله

“Görmez misin ki, göklerde ve yerde bulunanlarla dizi dizi kanat çırpıp 
uçan kuşların Allah'ı tesbih ettiklerini? Her biri kendi tesbihini ve duâsını 
bilmiştir. Allah, onların yapmakta olduklarını hakkıyla bilir.“ (Nur, 24:41) 
Âyetinde olduğu gibi gökyüzünde uçuşan kuşlar nasıl Allah’ı tesbih ederlerse 
namaz kılan müslümanlar da öyle Allah’ı tesbih etmiş olurlar. Bu gün 
yeryüzünün dört bir yanında hiçbir saat yoktur ki, Allah’a ibadet edilmemiş 
olsun.  Bundan dolayıdır ki, cemaatle namazların kılınması deha efdaldir. Hem de 
sevabı katbekat ziyadedir. İbn Ömer (r.a.) anlatıyor:  

: َصاَلُة اْْلََماَعِة أْفَضُل ِمْن َصاَلِة اْلَفذِه  وعن ابن ُعَمَر َرِضَي الِلهُ َعْنهما قال: قَاَل َرُسوُل الِلِه
 ِبَْمٍس َوِعْشرِيَن.ِبَسْبٍع َوِعْشريَن َدَرَجًة، َوُرِوَي 

"Rasûlullah (a.s) buyurdular ki: "Cemaatle kılınan namaz  münferid 
kılınan namazdan  yirmi yedi derece üstündür." -"Yirmi beş derece" diye de 
rivayet edildi.-" [Buharî, Ezan 30, 31; Müslim, Mesacid 249, (650); Tirmizî, Salat 
161, (215); Nesâî, İmamet 42] 

Cisimlerin gölgeleri Allah’a hususi bir teslimiyet ve ibadet tarzı olarak her 
gün nasıl uzanıp kısalırsa ibadet eden insan da namazda kıyam, rüku, secde ve 
ka’de yaparken uzanıp kısalır.  

Büyük sufi Şah Veliyyullah ed-Dihlevi namazın sırlarından bahsederken 
şöyle der: “Bil ki, insan bazen, bir şimşek gibi kısa bir an içinde mukaddes bir 
makama (ilahi huzur) götürülür ve kendini mümkün olan en büyük bağlılıkla 
Allah Teala’nın eşiğine girmiş bulur. Orada bu insan üzerinde Allah’ın kudret ve 
sırrı görülür (tecelli). Bu tecelliler onun ruhuna hakim olurlar. Orada beşer 
lisanının ifade etmekten aciz kalacağı şeyleri görür ve hisseder. Şimşek gibi gelip 
geçen bu hali müteakip, insan önceki haline döner ve vecd halinin 
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kaybolmasından dolayı kendi kendine elem duyar. Bunun üzerine kendinden 
kaçmış bu hale tekrar erişmeye gayret eder….“ (Huccetullahi’l Baliga) 

Bilindiği gibi beş vakit namaz, müslümanlara Hz. Peygamber’in miraç 
hediyesidir. Süleyman Çelebi de Mevlid’inde buna şöylece işaret eder:  

“Sen ki, mirac eyleyüb ettin niyaz, 
Ümmetin miracını kıldım namaz“ 

Bunlar boş sözler değildir. Namaz kılan müslümanın hareketlerine bakalım: 

Önce ayakta durur, ellerini kaldırır ve   ُالِلهُ أْكبَ ر  (Allah en büyük) der. Böylece 

Allah’tan başka her şeyden vazgeçer ve O’nun iradesine boyun eğer. Rabbinin 
azametine hamdu senada bulunduktan sonra, ilâhî azamet karşısında kendisini o 
kadar mütevazı hisseder ki, eğilir ve hürmet ifadesi olarak başını indirerek  

 اْلَعِظيمِ ُسْبَحاَن َرّبِهَ 

‘’Yegane azamet sahibi olan Rabbimin şanını yüceltirim’’ der. Sonra kalkar ve 
kendisini hidayete eriştirdiği için Allah’a hamd ederek  

َدُه، اللَُّهمَّ رَب ََّنا َلَك اْْلَْمُد  ُ ِلَمْن َحَِ َع الِله  َسَِ

“Allah kendisine hamd edenin hamdini işitir. Allahım hamdim sanadır” 
der ve bir an tefekkür eder, Allah’ın büyüklüğü ve kendi benliğinin küçüklüğü 
karşısında müteessir olur; o derece ki secdeye kapanır ve kemal-i tevazu ile 
başını yere koyar ve:  

 ُسْبَحاَن َرّبِهَ اَّْلَْعَلى

“Yegane yüce olan rabbimin şanını yüceltirim“  der.  

Sonra bu hareketleri tekrar ederek, Allah’ın huzurunu, O’nunla doğrudan 
doğruya  ve şahsen karşılaşmak için O’nun yardımını diler. İki varlık karşılaştığı 
zaman, daima bir selam alış-verişi vardır. Müslüman bizzat Hz. Peygamberin 
miraçta Allah ile arasında geçmiş olan karşılıklı selamlaşma tabirlerini kullanır 
(Tahiyyat duasını okur). İbnu Mes'ud (r.a.) anlatıyor: 

ْيِه َكَما  وعن ابن مسعود َرِضَي الِلهُ َعْنه قال: َعلََّمَِن َرُسوُل الِلهِ  َد، َكفِهى بَ نْيَ َكفه يُ َعلِهُمَِن  الَتَشهُّ
اَل ُِ َعَلْيَك أي َُّها النهبُّ َوَرَْحَةُ  ورََة ِمَن اْلُقرآِن: التَِّحيَّاُت لِلِه َوالصََّلَواُت َوالطَّيِهَباُت، السَّ  الِلِه وبَ رََكاتُُه، السُّ

ُ َوأ َنا َوَعلى ِعَباِد الِلِه الصَّاْلِِنَي، أْشَهُد أْن ََّل إلَه إَّله الِله اَل ُِ َعَلي ْ .السَّ داً َرُسوُل الِلِه  ْشَهُد أنه ُُمَمه

"Rasûlullah (a.s.) bana, avucum avuçlarının içinde olduğu halde, Kur' 
ân'dan sûre öğretir gibi teşehhüd'ü öğretti: "Dil, beden ve mal ile yapılan 
bütün ibadetler Allah’a mahsustur. (et-Tahiyyât, kavlî ibadetlerdir; es-Salavât 

ise fiilî ibadetlerdir, et-Tayyibât da mâlî sadakalardır). Ey Nebi, selam, Allah'ın 
rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun. Selam bizim üzerimize ve Allah'ın 
sâlih kulları üzerine de olsun. Şehadet ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur. 
Yine şehadet ederim ki Muhammed (s.a.v.) Allah'ın Resulüdür." 

İşte İslam’da insanın en fazla yükselişi, hem de günde beş defa olmak üzere, 
Cenab-ı Hakk’ın huzurunda oluşu ve Hz. Muhammed (s.a.v.)’in miracının hatırası 
olarak Allah tarafından mü’minlere hediye edilen namaz budur. (İbadetler 
İlmihali, Doç. Dr. Vecdi Akyüz, C.1, s.89-91) 

Allah dostlarından birine sordular:   
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“–Bir kul, namazda nasıl huşûa erer?” “Dört şeyle“, buyurdu ve şunları beyân 
etti: Helâl lokma, abdest sırasında gafletten uzak durmakla, ilk tekbîri alırken 
kendini huzûrda bilmekle, Namaz dışında da Hakk’ı aslâ unutmamak, yâni 
namazdaki huzûr, sükûn ve mâsiyetten uzakta durma hâlini namazdan sonra da 
devâm ettirebilmekle.”  

Anlatılır ki, Hz. Ömer (r.a.) efendimiz yaralanmış sonra da bayılmıştı. Bir ara 
gözlerini açınca, sahabe-i kiram güneş doğmak üzere sabah namazını kılmayacak 
mısın? diye sordular. İnsanlar namazı kıldılar mı dedi. Evet kıldılar denildi. 

Kendisi alelacele “ ةلَا ََ ََ الِ ََ ََ اََ سْإ ََ  ِ ا  ِ ََ سْإ سْإ ََح اي ال  Namazı terkedenin İslam'dan 
hiçbir nasibi yoktur" buyurdu ve namaza durdu. Halen yaraları kanamaya 
devam ediyordu. (İbn Sa’d, Tabakat, 3/350, Sahih senetle)  

 

Namazın bazı yararlarına işaret etmek istiyoruz: 

1. Namaz Allah'ı Hatırlatır 

 َواْشُكُروْا ِل َوََّل َتْكُفُرونِ فَاذُْكُروِن َأذُْكرُْكْم 

“O halde beni anın, ben de sizi anayım. Bana şükredin de nankörlük 
etmeyin.” (Bakara, 2:152) 

2. Namaz Dinin Direğidir 

ينِ   الصَّالُة ِعَماُد الدِه

Efendimiz (a.s); "Namaz dinin direğidir." buyurdu. (Deylemî, 2/404, H. 
No. 3795)  

3. Namaz Verilen Nimetlere Karşı Allah'a Bir Teşekkürdür 

 لَِئن َشَكْرُُتْ أَلزِيَدنَُّكْم َولَِئن َكَفْرُُتْ ِإنَّ َعَذاِب َلَشِديدٌ 

“Eğer şükrederseniz, elbette (nimetlerimi) artıracağım” (İbrahim, 

14:7) 
4. Namaz Vaktin Kıymetini Öğretir 
5. Namaz İnsanların Eşit Olduğunu Hatırlatır 
Namaz; zengini fakiri, âmiri memuru ve her seviyedeki insanı camide 

yanyana getirir ve insan olarak Allah katında eşit olduklarını, aralarında insan 
olmak bakımından bir fark olmadığını öğretir. 

6. Namaz Müminin Mîracıdır 
7. Namaz Sağlığı Olumlu Şekilde Etkiler 
İslâm dini temizliğe büyük önem vermiş, namazın sahih olabilmesi için 

beden, elbise ve namaz kılınacak yerin temiz olmasını şart koşmuştur. 
8. Kıyamet Günü İlk Soru Namazdan Olacaktır 
İnsanlar öldükten sonra dirilecekler ve Allah'ın huzurunda dünyada 

yaptıklarının hesabını vereceklerdir. O gün ibadetlerden ilk sorgulama namazdan 
olacaktır.  
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Nitekim Peygamberimiz şöyle buyurmuştur; 

تُُه فَِنْن َصُلَحْت فَ َقْد َأفْ َلَح َوَأَْجََح َوِإْن ِإنَّ َأوََّل َما ُُيَاَسُب بِِه اْلَعْبُد يَ ْو َِ اْلِقَياَمِة ِمْن َعَمِلِه َصالَ  
 َفَسَدْت فَ َقْد َخاَب َوَخِسَر 

“Kulun kıyamet gününde, hesabı ilk önce sorulacak ameli namazdır. 
Eğer namazı dürüst çıkarsa kurtulmuş ve kazanmıştır. Eğer namazı düzgün 
çıkmazsa kaybetmiştir.” (Tirmizî, Salât, 305, 2/189, H. No:378) 

9. Namaz Günahlara Kefarettir. 
Namaz öyle faziletli bir ibadettir ki, iki namaz arasında işlenen günahların 

silinmesine vesile olur. 
Peygamberimiz (a.s) bu konuda buyuruyor ki; 

الصَّاَلُة اخْلَْمُس َواْْلُْمَعُة ِإىَل اْْلُْمَعِة َكفَّارٌَة ِلَما َعْن َأِّب ُهَريْ َرَة َأنَّ َرُسوَل الِلَِّ )صعلم( قَاَل: 
نَ ُهنَّ َما ََلْ تُ ْغَش اْلَكَبائِرُ   بَ ي ْ

 “Beş vakit namaz ve Cuma namazından her birisi kendi aralarındaki 

küçük günahlara keffarettir; yeter ki büyük günahlardan uzak durulmuş 

olsun.“  (Müslim, 1/144, H.No:572)  

 Rahmet Peygamberi (s.a.v.)’e ümmetini nasıl tanıyacağı soruldu: 
 "Ümmetinden henüz gelmemiş olanları nasıl tanıyacaksın ey Allâh'ın 
Rasûlü?"  
 Peygamber Efendimiz (a.s.):  
 "-Bir adamın alnı ve ayakları ak olan bir atı olduğunu düşünün. 
Adam bu atını, hepsi de simsiyah olan bir at sürüsü içinde tanıyamaz mı?" 
diye sordu.  
 Sahâbe: 
 "Evet, tanır, ey Allâh'ın Rasûlü!" dediler. Bunun üzerine Rasûl-i Ekrem 
(s.a.v.) şöyle buyurdu: 
  
"İşte onlar da abdestten dolayı yüzleri nurlu, el ve ayakları parlak olarak 
geleceklerdir." (Müslim, Tahâret 39, Fedâil 26) Efendimiz (a.s.) bununla beş 
vakit namaz kılan ümmetini kastetmiştir.  
 Aklı başında her Müslüman Peygamber (a.s.)'ın kıyamet günü kendisini 
tanımasını ister. Aksi taktirde Müslüman bir insan için en büyük ceza bu olur.  
  
 10. Sıkıntıya düşen Müslümanın en büyük manevi desteği namazdır.  
 Rabbimiz, ne zaman bir sıkıntıya uğrarsak hemen namaza sığınmamızı ve 
ondan yardım istememizi beyan etmektedir.  

 يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِعيُنوا بِالصَِّْبِ َوالصَّاَلِة ِإنَّ الِلََّ َمَع الصَّاِبرِيَن 
 “Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Çünkü 
Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir.” (Bakara, 2:153)  
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11. Namaz kılan insanları Allah Teâlâ kötülüklerden muhafaza eder: Yüce 
Yaratıcımız (c.c.) şöyle buyurur:  

َهٰى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمنَكِر َوَلذِ   ْكُر الِلَِّ اْتُل َما ُأوِحَي ِإلَْيَك ِمَن اْلِكَتاِب َوَأِقِم الصَّاَلَة ِإنَّ الصَّاَلَة تَ ن ْ

ُ يَ ْعَلُم َما َتْصنَ ُعوَن   َأْكبَ ُر َوالِلَّ
 “(Resulüm!) Sana vahyedilen Kitab'ı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki, 
namaz, hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette 
(ibadetlerin) en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir.” (Ankebut, 29:45)   
 Günümüzde namaz ibadeti sanki isteğe bağlı bir ibadetmiş gibi algılanıyor. 
Sanki "Namaz kılarsan iyi olur. Kılmasan da pek bir şey olmaz" denilmek  
 
isteniyor. Hâlbuki Rasülullah (s.a.v.) zamanında Müslüman olup da O'nun "Sen 
namazdan muafsın" dediği hiç kimse olmamıştır. Rasulullah (s.a.v.) zamanında 
münafıklar bile namaz kılıyordu. Çünkü namaz Müslüman olanla olmayanı 
birbirinden ayıran en önemli göstergeydi. Onlar bile Müslüman gibi görünmek 
için namaz kılıyorlardı.  
Bu gün namazı tekedenler acaba kime benzemek için namazı terkediyorlar? 
Cenab-ı Hakka sığınırız ki, bizi 

َُه َهَواُه َوَأَضلَُّه الِلَُّ َعَلٰى ِعْلٍم َوَخَتَم َعَلٰى ََسِْعِه َوقَ ْلِبِه َوَجَعَل عَ  َلٰى َبَصرِِه ِغَشاَوًة َأفَ َرَأْيَت َمِن اَّتَََّذ ِإَلَٰ
ُروَن   َفَمن يَ ْهِديِه ِمن بَ ْعِد الِلَِّ َأَفاَل َتذَكَّ

“Heva ve hevesini tanrı edinen ve Allah'ın (kendi katındaki) bir bilgiye göre 
saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünün üstüne de perde çektiği 
kimseyi gördün mü? Şimdi onu Allah'tan başka kim doğru yola eriştirebilir? 
Hala ibret almayacak mısınız?” (Casiye, 45:23)  âyetinde haber vermiş olduğu 
insanlardan kılmaz.   
 Son olarak namazın ehemmiyetini bize anlatan bir hadis-i şerif ile 
sohbetimizi tamamlayalım:  
  
Rasülullah (s.a.v.) buyuruyor ki:   

َصُلَحْت فَ َقْد َأفْ َلَح َوَأَْجََح َوِإْن َفَسَدْت ِإنَّ َأوََّل َما ُُيَاَسُب بِِه اْلَعْبُد يَ ْو َِ اْلِقَياَمِة ِمْن َعَمِلِه َصاَلتُُه َفِنْن 
 فَ َقْد َخاَب َوَخِسرَ 

"Kulun, Kıyamet gününde ilk hesaba çekileceği ilk şey namazıdır. Eğer  
namazı düzgünse kurtulmuş olur. Yok, namaz hesabı fasit ve bozuk olursa 
zarar eder ve sonu hüsran olur.“ (Tirmizi, Sünen, 2:189, H. No: 378) 
 
 
Alınacak Dersler: 

 
1. İmandan sonra ilk yerine getirilecek ibadet namazdır.  
2. Binada direk ne anlama geliyorsa, dinde de Namaz o manaya gelir., 
3. Su maddi temizlik maddesi, Namaz da manevi temizlik ibadetidir.  
4. Allah’ın nimetlerinden 24 saat yararlanan insanın günde beş vakit namaz 

kılmamasına şaşmak gerekir. 
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5. Kıldığımız namazımız bizi haram ve yasaklardan alıkoymuyorsa, 
namazımızı gözden geçirelim. Namazımızı, bizi çirkinliklerden 
uzaklaştıracak şekle getirelim. 

6. Evimizde bulunan aile efradımızın da namaz kılmaları konusunda 
uyarılarımızı yapmaya devam edelim. Örneğin, çocuklarımıza 
derslerinden evvel o günün namazlarını kılıp kılmadıklarını soralım. 

7. Namazdan zevk almak için, yiyecek ve içeceklerimizin helal olmasına 
gayret edelim.  

 
 
Ödev:  
Çocuklarımızla bir ay boyunca cemaate devam etmeye çalışalım; Namazla 
ilgili 5 âyet ve 5 hadis seçerek onların tefsir ve şerhlerini çocuklarımıza 
okuyalım..  
 

 


