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Namaza başladığım y ılla rd a  sabah nam azlarını 

vaktinde kılabilm em de bana destek olan, son 

nefesine kadar nam azını aşkla kılan ve İmam Hatip 

Lisesi'ne giderken altı y ı l  boyunca bana hizm et 

eden, üm m înim em , Hacı Şadiye Hanım 'ın ruhuna...
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Duamız!

Hamd, alemleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, 

peygam berler gönderip yol gösteren, kitapla nimetlendiren, son 

dine mensup kılan ve son peygam ber Hz. M uham m ed’e(sav) ümmet 

yapan; evvel, ahir, zahir ve batın olan, işiten, gören, bilen ve her 

şeye gücü yeten, bize bizden daha yakın olan, yerlerin ve göklerin, 

dünya ve ahiretin tek sahibi ve sahibimiz olan Allah’a(cc)...

Hz. Ali Efendimiz ne güzel tarif etmiş, "Dinin evveli O’nu tanımak

tır. Tanıyışın kemali O’nu tasdik etmektir. Tasdik edişin kemali O’nu 

bir bilmektir. Bir bilişin kemali O’na karşı öz doğruluğuna ermektir. Öz 

doğruluğunun kemali O’nu noksan sıfatlardan tenzih etmektir. Çünkü 

bilmek gerekir ki ne sıfat söylenirse söylensin, O sıfatla vasfedilemez; 

her sıfat, vasfedilenden gayridir; onunla bilinem ez.”

Ya Rabbi, biz Seni hakkıyla m edh-ü sena edem eyiz. Sen kendini 

sena ettiğin gibisin.

Biz Seni hakkıyla tanıyam adık.

Sana gereği gibi kulluk edemedik.

Ya Rabbi bizi razı olacağın bir kul eyle.

Sana layıkıyla ibadet edem edik. Sana layık ibadet edebilm eyi 

nasip eyle.
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Firdevs cennetine girm em ize vesile olacak namazlarımızı huşu 

ile kılabilmeyi bizlere nasip eyle.

En güzel anımızı Sana kavuşma anımız eyle.

Salat ve selam alemlere rahmet olarak gönderilen, "Beni Rabbim 

terbiye etti, terbiyemi ne güzel yap tı” buyuran ve "Beni nasıl namaz 

kılar gördüyseniz siz de öyle kılın” diye uyaran; miraçta üm m eti

ni anan, miraç hediyesi olarak namazı getiren, Tahiyyat ile miracı 

yaşatan, nam azı gözünün nuru, cennetin anahtarı ve m ü ’minin 

miracı olarak tarif eden, m üjdecim iz, uyarıcım ız, m ürşidim iz ve 

peygam berim iz Hz. M uham m ed’e<sav) olsun.

Ya Rabbi, bizi Efendimizin(sav) kıldığı gibi, son namazımızı kılar 

gibi, aşkla miracımız olacak namazlar kılmayı nasip eyle.

Selam, O’nun yolunu izleyen, mirasına sahip çıkan, nefsini O’na 

tercih eden, namazlarını vaktinde, cem aatle ve huşu ile kılmaya ça

lışıp namazın hakikatini keşfedememiş kardeşlerine anlatma derdine 

düşen, Efendimizin'0''’ "kardeşimdir” diye müjdeleyip, "özledim” diye 

iltifat ettiği bahtiyar müslüman kardeşlerime olsun.

Ya Rabbi, sevdiklerimizden ve yaşadığım ız toplum da namazsız 

bir kardeşimiz kalm ayıncaya kadar insanları Seninle buluşturma ve 

nam aza çağırm a azmimizi kaybettirme.

De ki: "Benim namazım, (hac, umre, diğer) ibadetlerim, hayatım 

ve ölümüm alemlerin Rabbi Allah içindir.”1

De ki: "İşte benim yolum budur (Allah’ ın dinine davettir). Ben, 

basîretle (bilerek, inanarak ve açık bir delil ile) Allah’a davet ederim ve 

bana uyanlar da (öyledir). Allah’ ı tenzih eder (O’nu her türlü noksan

lıklardan uzaktutar)ım . Ben (Allah’a) ortak koşanlardan değilim .”2 

Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun.

1 En'am suresi, 162
2 Yusuf suresi, 108
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SÖZ BAŞI

Namaz, Efendimize<sav) peygam berliğinin ikinci gününde öğre

tilen ameli farz. Kur’an ’da yüzün üzerinde doğrudan veya dolaylı 

olarak işaret eden ayet-i kerime var. Müslümanın olmazsa olmazı. 

İmanın m eyvesi. Cennetin anahtarı. M ü’minin miracı. "Allah’ ım! 

Sana inandım ve Seni seviyorum” demenin elle tutulur, gözle görülür 

somut ifadesi.

"Bana dünyanızdan üç şey sevdirildi” buyuran en Sevgili, "Gö

zümün nuru kılındı nam az” diyerek sevilmeye değer olanı fısıldadı 

yolunu izleyenlere. Haber verdi cennete götürecek burağı. Ötelerin 

ötesine taşıyacak miracı tarif etti sevenlerine. Sıkıldığında, hayat 

çekilmez olduğunda ve dünyanın omuzlara bindiği anda "Rahatlat 

bizi ya  Bilal, nam aza çağır da rahatlayalım ” buyurarak huzurun 

adresini verdi bizlere muhbir-i sadık.

Şeytan ve dostları bütün ordularını toplayıp bizimle savaşa tutuş

tuğunda onlarla nasıl baş edeceğimizi, Bedir savaşında gözyaşlarıyla 

sabaha kadar nam az kılıp Rabbinden yardım  isteyerek, "Sabırla, 

nam azla Allah’tan yardım isteyin” ayetini nasıl uygulayacağım ızı 

gösterdi en güzel Rehberimiz<sav).

Kurtuluşa erecek olanların ancak namazlarını huşu içinde kılan 

m ü’minler olduğunu öğretti. Bunun nasıl sağlanacağını en güzel 

kılavuzumuz Efendimizle<sa,) gösterdi bizlere.
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Namaz Gönülleri Platform u  olarak ülkemiz genelinde namazını 

kılamayan kardeşlerimizi "Namazsızlık Hastalığı’Vıdan nasıl kurta

rabiliriz diye çalışmalara başladık.

Öncelikli olarak namazlarını kılamayan milyonları nam azla b u 

luşturmak birinci gayem izdi. Bundan sonra namazlarını kılmaya 

çalışan bizler nasıl olur da namazlarımızı Rabbimizin tarif ettiği ve 

Efendimizin'*"’ ikame ettiği gibi huşu ile ikame edebiliriz derdiyle 

dertlendik. Çözüm yolları aradık. Ve bunların semeresi olan ve ancak 

namazın inşa ve ihya edeceği altın nesli ortaya çıkarmaktı hedefimiz.

Namazsızlık hastalığını tedavi etmek için nam aza susamış g ö 

nüllere derman olmak adına "Namaz Dirilişe Çağrı” eserimizle "Niçin 

Namaz Kılacağım ?” sorusuna cevap verm eye çalıştık. Elhamdülillah 

bu satırların yazıldığı günlerde yüz elli birinci baskıya ulaştı. Yüzlerce 

kardeşimizin nam aza başlam asına vesile oldu. Hatta bazı esprilere 

de konu oldu. "Sakın bu kitabı okumayın. Yan etkisi var; nam aza 

başlatıyor” diye.

Bunun peşinden anne babaların çok önemli bir derdi vardı:

"Çocuklarımıza nasıl nam az kıldıracağız? Onlara nam az kıldı- 

ram ıyoruz. Ciğerparelerimizin n am aza isteksiz oluşu bizi perişan 

ediyor. Yüreğimiz yan ıyor.” Bu çığlığa  kulak verdik. Sadra şifa olur 

ümidiyle anne babalara kılavuz olsun diye, "Çocuklarımıza Namazı 

Nasıl Sevdirelim?” isimli eserimizi hazırladık.

Rabbimize binlerce hamdolsun ki anne babalara rehber oldu. 

Okullarımızda velilere ders kitabı olarak okutuldu. İçindeki projeler 

hayata geçirildi. Çocuklarımızın namazı sevmesine vesile oldu. Ço

cuklar nam aza koştu. Anne babaların yüzü güldü. Çocuklarımızın 

seccadem izin varisi olması sağlandı. Bize gelen, güzel haber veren 

mektuplar heyecanım ıza heyecan kattı.

Şimdi sıra namazlarını kılan bizler için,

Namazlarımızla miracımıza yükselme yolları nelerdir?

Namazda huşumuza engeller nelerdir?
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Bu engelleri nasıl kaldırabiliriz?

Kıldığımız namazlar bize nasıl cennet burağı olur?

Kısacası nasıl bir nam az kılalım ki bizi kurtarsın?

Sorularına elinizdeki bu mütevazı çalışmada cevap aradık. Gayret 

bizden yardım, destek ve başarı Rabbimizdendir.

Konuları ele alırken ve işlerken kendi nefsimizi de ele alarak iş

lemeye çalıştık. Sözü önce nefsimize söyledik. Sizler de lütfen kendi 

nefsinize okuyup hisse alm aya gayret edin.

Hep birlikte kendi kusurlarımızı mercek altına alalım. Biz ancak 

niyet ederek Allah’a yönelişimizle hakiki insan olabiliriz. Biz insan 

olduğum uz vakit bizi izleyenler de bu yola girecektir.

Bu çalışm a sırasında kusurlarımızı net olarak görebilm ek için 

Efendimiz’ inCsa,) yolunu yolum uz eyledik. Maksadımız En Sevgili’nin 

nam az sevgisiyle dolm aktı...

Onun gibi oturalım , Onun gib i kalkalım, Onun gib i yiyelim , 

Onun gibi içelim, Onun gibi şefkatli ve merhametli olalım, Onun 

gibi m uhabbetli, Onun gibi ahlaklı olalım ... Velhasıl Onun gibi bir 

kul olalım ...

Namazlarımız bizi meleklerin dahi imrendiği bir kul kılsın. Melek

lerin kimisi sürekli kıyamda, kimisi sürekli rükuda, kimisi de sürekli 

secdededir. Bir bütün olarak namaz kılma ve Rabbimize layıkıyla kul 

olma şerefini Allah(cc) sadece insana nasip etmiştir.

Bu şerefin kıymetini bilmek için vaktinde ve huşu ile nam az kıl

m aya azami dikkat etmek gerek...

Bizi cennete taşıyacak namazı aramak için hayat kitabımız Kur’an’ ı 

ve rehberimiz Allah Resulü’nü kendimize kılavuz edindik. Tecrübe 

sahiplerinin tecrübelerinden istifade ettik. Güzel izler bulduk. Hedefi 

gördük. Hedefe varmak için izleri takip ettik.

Bu kitapta yazılanlar hakikatlerin biraraya getirilmiş halidir. Bun

ları yaşarsak inşallah hedefe ulaşmak için üzerimize düşen vazifeyi 

yani kulluğumuzu yapm ış olacağız. Biz kul olduğum uzun farkında
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olarak acz ve fakrımızla O’na yönelirsek, O da Rabliğini yapacaktır. 

Biz bir adım atarsak O on adım atacaktır. Biz yürüyerek gidersek O 

koşarak bize gelecektir.

Rabbimiz yolum uzu açsın. İşimizi kolay kılsın. Yol kesicileri y o 

lumuzdan uzak eylesin. Bizi cennete götürecek nam azlara kavuş

tursun. Amin.

Çalışmamızda bulacağınız güzellikler Rabbimizin ikramı ve ih

sanıdır. Hatalar ve kusurlar nefsim izdendir. Kuluz, hatadan uzak 

değiliz. Okuyan kardeşler tespit ettikleri kusurları bildirirlerse g e 

lecek baskılarda düzeltiriz. Rabbimizden niyazımız, bizleri iyilikte 

birbiriyle yardım laşan ve yarışanlardan eylemesi ve bizi her türlü 

kötülükten korumasıdır.

Ahmet Bulut 

Ağustos 2013, İstanbul
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Giriş

ı. Mü’minler muhakkak felah bulmuş (umduklarına ermişler)dir.

2. Onlar, nam azlarında huşu içinde (kalbi ve bedeniyle tam tesli

m iyet halinde)dirler.

3. Onlar, boş söz (ve iş)lerden yüz çevirirler.

4. Onlar, zekat (vazifesin)i îfa ederler.

5. Onlar, edep yerlerini/iffetlerini korurlar.

6. Sadece eşleri veya ellerinin sahip oldukları (kendi cariyeleri) ile 

(münasebet) kurarlar. Çünkü onlar (bundan dolayı) kınanmazlar.

7. Kim bu (helal ola)ndan ötesini isterse, işte onlar haddi aşanlardır.

8. Onlar (o m ü’minler) ki emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler.

9. Onlar ki namazlarınO vaktinde ve gereğin ce kılm ay)a devam  

ederler.

10. İşte onlar, varis olanların ta kendileridir. Onlar (cennetlerin en 

yücesi) Firdevs’e varis olacaklardır ki bu mirasçılar, orada ebedî 

kalacaklardır.3

Kur’an, M üslümanın hayat rehberidir. Rabbini tanıtır. Ahireti 

haber verir. Yol kılavuzu peygam berleriyle tanıştırır. Kulun nere

den gelip  nereye gittiğini bildirir. Dünya ve ahiret m utluluğunun 

reçetesini verir. M ü’minun suresinin yukarıdaki ilk ayetleri ideal

3 Mü'minun Suresi, 23/ 1-11
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m ü ’minin vasıflarını anlatır. İmanın sözden ibaret olm adığını ve 

hayata yansıyan pratiklerini örneklerle gösterir. Kurtuluş reçetesini 

kurtarıcı olan Allah(cc) verir. Kimlerin kurtulacağını somut m addeler 

halinde bize açıklar. Bu m addeler kıyamet kopuncaya kadar bütün 

insanlığın değişm eyecek tek reçetesidir.

"Kimler kurtulacak?” sorusunun cevabını, Rabbimizin istediği 

kriterde iman edenler olarak buluyoruz. "İmanın gereği n ed ir?” 

sorusunun cevabı, Kur’an ’ ın sayfalarındadır. Bu dokuz m addede 

sayılan şartları taşıyanlara Allah’ın vaadi:

"İşte onlar, varis olanların ta kendileridir. Onlar (cennetlerin en 

yücesi) Firdevs’e varis olacaklardır ki b u  mirasçılar, orada eb ed î 

kalacaklardır.”

Hz. Ömerfa,) şöyle buyurmuştur:

"Bu sure in d iğ in d e ben de Hz. P eygam berin (sav) y a n ın d a y 

dım ve Onun durum unu gözlüyordum . Vahiy hali b ittiğin de Hz. 

Peygam ber0*"’ şöyle buyurdular:

"Şimdi ban a on ayet geldi ki, onlara uyan kesinlikle cennete 

girecektir.”

Sonra da surenin başlangıç ayetlerini okudular.”1’

Yüce Rabbimiz kurtuluşun imanla ve onun tezahürü olan namazla 

başladığını öğretirken, bu namazın "sıradan” bir nam az olmadığını 

öğreniyoruz.

Aynı surenin dokuzuncu ayetinde ise kurtuluşa erecek, cennete 

gidecek m ü’minlerin namazlarını korudukları bildiriliyor.

Şimdi bu ayetler ışığında kendi namazlarımızı gözden geçirelim. 

Bu vasıflara sahip miyiz? Rabbimizin vaad  ettiği cennete aday m ı

yız? Önce bunu düşünelim, sonra da kıldığımız namazları ne kadar 

huşu ile kılabiliyoruz ona bakalım. Kıldığımız namazlar bize dua mı 

edecek, yoksa bizden şikayetçi mi olacak?

4 Ahmet ibn Hanbel,Tirmizi
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Bu soruların en doğru  cevabını b u lm aya çalışırken ölçüm üz, 

kılavuzumuz, mürşidimiz, Efendimiz Hz M uhammed’dir0*0.

Elmalılı Hamdi Yazır Hoca b u  surenin tefsirinde huşuyu şöyle 

tarif ediyor:

"Doğrusu huşu, aslı kalpte, tezahürü bedende olmak üzere ikisini 

de içinde bulundurur. Kalbe ait tarafı, Rabbin azam et ve celali karşı

sında kendi küçüklüğünü göstererek nefsi, Hakk’ ın emrine baş eğdirip 

söz dinlettirecek ve edep ve ta ’zimden başka bir şeye yönelm eyecek 

şekilde kalbin son derece saygı hissi duymasıdır. Dış görünüşle il

gili yönü de, vücut organlarında bu duygunun belirlenmesiyle bir 

sakinlik ve sükunet m eydana gelmesi, gözlerin önüne, secde yerine 

bakıp, sağa sola, şuna buna iltifat etm em esidir.”

Mustafa Islamoğlu ise huşuyu, "Akleden kalbin nam azına b e 

denin katılmasıdır.” diye tarif eder.

Maun suresinin 4-6. ayetlerinde "V ay haline! (Şöyle) nam az 

kılanların ki onlar, nam azlarından (onun öneminden, gayesinden 

ve vaktinin geçtiğinden) gafildirler. Hem de onlar, gösterişçidirler. 

Olmaz olsun onların nam azları” diyerek Rabbimiz nam az kılanları 

tenkit ediyor. Namazı hakkıyla ikame etmeyenleri Rabbimiz tehdit 

ediyor. Namazın ölçüsünü Rabbimiz bildiriyor. Aksi halde kendi 

kendimizi avutmuş oluruz.

Allah muhafaza, bir ömür boyu çalışıp ahirette iflas edenlerden 

olmak da var.

Nice nam az kılan vardır kıldığı nam az kendisine beddua eder: 

Sen beni nasıl rezil ettiysen, bana gereken önemi vermediysen Allah 

da seni öylece rezil etsin... Bunun yanında nice nam azlar da vardır 

ki sahibine duacı ve şefaatçi olacaktır. Aradaki farkı belirleyen n a

mazdaki huşudur.

Efendimiz(sav) şöyle buyuruyor:
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"Kim güzelce abdest alır, rükuları ve secdeleri tam yaparak hûşu 

ile vaktinde nam azını kılarsa, o nam az bem beyaz, parıl parıl bir 

şekilde g ö ğ e  yükselir ve sahibine şöyle der:

"Sen beni nasıl geçirm edin, vaktinde kılarak korudun ise Allah 

da seni korusun.”

Kim ki gü zelce  abdest alm az, rükuları ve secdelerini hûşu ile 

yapıp, vaktinde namazını eda etmezse, onun namazı da simsiyah 

zifiri karanlık halinde g ö ğ e  çıkarak sahibine şöyle der:

"Sen beni zayi ettiğin gibi Allah da seni zayi etsin!”

Allah’ ın dilediği zaman gelince bu tür namazlar, bir eski paçavra 

gibi dürülüp sarılarak sahibinin suratına çarpılır.”5

Beğenmediğimiz, yasaksavar kabilinden kılıverdiğimiz, son vak

tinde aradan çıkarttığımız ve adeta sırtımızdaki bir yükü atarcasına 

kıldığımız namazlarımız, bizim cennet burağım ız olabilir mi? Rab

bimiz böyle nam az kılmaktan seni de beni de korusun, bütün müs- 

lüman kardeşlerimizi namazlarını huşu ile kılabilmeyi nasip eylesin.

Her konuda olduğu gibi bu konuda da en güzel örnek Sevgili 

Peygamberimizdir0" ’.

O, "Beni nasıl nam az kılar gördüyseniz siz de öylece kılın.” b u 

yurmuyor mu? Elhamdülillah, namaz kılarken şeklen Ona(sav) uym aya 

gayret ediyoruz. Namazın zahiri şartlarını taklit ediyoruz.

Peki Onun namazdaki huşusunu merak ettik mi?

Kalbî boyutunu modellemek için arayış içine girdik mi? Asıl iz

lememiz ve tabi olmamız gereken yönü bu değil mi?

Modern dünyanın çocukları olan bizler zarfa kıymet verdiğim iz 

kadar mazrufa, o zarfın içindekilere kıymet veremiyoruz.

Cennete Götüren N am az ’da Onun(“,v) mübarek hadis-i şeriflerini 

kendimize kılavuz edinerek, Onun ayak izlerini takip etm eye niyet 

ettik.

5 Et-Terğip ve't-Terhib, 1,339
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