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GİRİŞ

1 - 8 - 2 0 0 5 tarihinde A lla h 'ım s e n d e n ö z ü r d iliy o ru m '
isimli kitabımın son sayfasını yazdıktan bu yana neredeyse bir
yıl g eçti... Yani tam bir yıl boyunca yeni bir kitap hazırlığı için
laboratuarıma geçem edim ...
Çalışma odamı laboratuar olarak algılıyorum... Çünkü ya
zılan her bir kitap okuyucu üzerinde olumlu ya da olumsuz bir
etki bırakır... Bu açıdan bakıldığında yazılan eserlere ilaç, ilacı
hazırlayanlara da doktor diyebiliriz...
Kaleme alacağım kitabın konusu ne olursa olsun önceden
o konu için hazırlanmış eserleri toplar, inceler ve muhataplarını
ikna edip etmediklerine bakarım ... Bir de eksik bırakılan kısımlar
varsa ve bence de o çok önemliyse o eksikleri tam am lam aya
çalışırım ...
Bu kez namaz kılmama sebeplerini içeren bir kitap hazırlığı
için çalışma odam dayım ... Namaz hakkında birçok kitap yazıl
m ış... Tamamına yakını şuan m asam da... Bunların tamamını
incelem e imkânım vardı ve inceledim ... Genelde namazın ön e
minden ve namazın insanın ahlakına, yaşantısına ve ahiretine
verdiği katkılarından bahsetmişler yazarlarımız... Yer yer namaz
kılmayanlar muhatap alınmışlarsa da onlara yönelik kapsamlı bir
çalışma yapılm am ış...
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B ir bayan niçin örtü n m ek istem ez? adlı kitabımı hazırlarken
de örtünmeyenleri muhatap alıp, örtünmeme sebeplerini tespit
ederek, her örtünmeme sebebini masaya yatırıp çözümler üret
meye çalışmıştım...
Bu kez de namaz kılmayanlarla birebir görüşmelerim sonu
cunda tespit ettiğim kılmama mazeretlerini notladım ... Bazı oku
yucularıma kendi çevrelerinde namaz kılmayanlarla görüşmeleri
ni ve namaz kılmama sebeplerini öğrenip bana bildirmelerini rica
ettim. Sağ olsunlar kırmadılar ve gereken notları ulaştırdılar...
Toplam otuz farklı namaz kılmama sebeb i... Devlet daire
sinde çalışanlardan tutun da, öğrencisinden, çalışanından, işsi
zinden, ev hanımından ve toplumun hemen hemen her kesimin
den namaz kılmama sebepleri...
Şimdi namaz kılmama sebeplerini maddeler halinde yaza
rak açıklamaya çalışacağım, am a okuyuculara önemli bir tavsi
yem olacak:
1- Bu kitabı okurken sizinle aynı masada oturup karşılıklı
konuşuyormuşuz gibi okuyuverin...
2- İçindekiler bölümüne bakarak sizin kılmama sebebiniz
den bahsedilen bölümden okumaya başlam ayın...
3- Namaz kılmayanları Allah'ın rahmetinden kovulmuş ola
rak algıladığımı zannetmeyin.
Bismillah diyerek kitabımızı yazmaya başlayalım ...

1.
Kendimi Henüz Hazır Hissetmiyorum

Birçok ibadetin önüne kocaman set çeken bir mazeret olan
"kendilerini h en ü z hazır h issedem edikleri" mazereti, her ne kadar
da masumca ağızdan çıkmış olsa da bu tamamen şeytanın attığı
bir zarftır.
Bu mazeretin arkasına sığınarak kolayca namazı terk eden
lerle konuştuğumda; birkaç defa namaz kılmaya çalıştıklarını
fakat gereken hazzı alamadıklarını; bu sebeple de namaz , için
kendilerini hazır hissedinceye kadar ertelediklerini söylediler...
Sanki anlaşmışlarcasma namazda gereken hazzı alamayan her
kes bu mazeretin arkasına saklanıyor...
Namazlarında huşu duymayanların önünde iki seçenek
var:
1-Ya namazlarında huşu duymak için arayış içine girecek
ler,
2-Y a da kendilerini hazır hissedene kadar namazdan uzak
kalacaklar...
Şimdi elimizi vicdanımıza koyalım ve değerlendirme yapa
lım: Namazdan uzak kalarak çözüme ulaşabilir miyiz?
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Bu dosyamızda kılacağımız namazdan nasıl huşu duyabiliriz
sorusuna cevap vermeyi düşünmüyorum... İlerleyen sayfalarda
değineceğim inşaallah...
Bu mazerete sığınanlarla şeytan arasında şöyle bir diyalog
geçmiştir;
Şeytan: Oy/e bir nam az kıldın ki, bunu sen bile b eğ en m ed in !
A llah nasıl b eğ en ip kabu l e d e c e k ?
Bu vesvese ok gibi saplanacak b ey n e... Ve kısa bir zaman
zarfında Allah ile empati yaparak kendisini yadırgayacak:
-"Bu nasıl nam az? Ne oku du ğu n surelerin m anasını biliyor
sun n e d e n am azd a s a d e c e ben i dü şü n ü yorsu n ... A kim a türlü
türlü ş e y ler geliyorI im tihan son u cu n u düşünüyorsun, e ld e e d e 
ceğin karı düşünüyorsunI H ep dü nyalık şey ler bunlar! B ö y le bir
n am azı kabu l e d e m e m ben! N a m aza iyice a d a p te olan a d e k san a
kızm ıyoru m ... iy ice hazırlan son ra gel!"
Tamamen şeytanın yaptığı bu telkin anında kabul görür...
Ve muhatabımız rahatlar... Öyle bir namaz anlayışına sahip ol
muşlardır ki; kendilerini hazır hissedene kadar namazdan muaf
kalacaklar... Kendilerine ahirette, kılmadıkları dönem namazları
sorulmayacakmış gibi rahat edecekler...
Kesinlikle Allah'tan şöyle bir sesi işitmek istemeyeceklerdir:
"Ey filan kulum ! N am azlarını d ü z eltm ey e çalış!!!"
Şimdi tekrardan bu mazerete sığınanlara soralım: Kendinizi
namaza hazır hissetmediğinizden namazı bıraktığınızı söylüyor
sunuz... Peki;
— Kendinizi ne zaman namaz için hazır duruma getirmeye
çalışacaksınız?
— Namazınızın devamlı olması için nasıl bir programınız
var?
— Ne zaman start vereceksiniz?

