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Nureddin Yıldız’ın 15.03.2020 tarihli (388.) Hayat Rehberi dersidir. 



ٍد وَ  ِحیِم اَْلَحْمدُ � َرِبّ اْلعَالَِمیَن. َوَصلّى ُ� َوَسلََّم َعلَى َسیِِّدنَا ُمَحمَّ ْحٰمِن الرَّ َوَصْحبِِھ اَْجَمِعیَن.َعلَى ٰاِلِھ بِْسِم ِ� الرَّ  

Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd, Efendimiz Muhammed aleyhisselama, ailesine, ashabına salat 
ve selam olsun. 

Aziz kardeşlerim, 

Kıyamet günü hiç kimse “Ben Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman edenlerdenim” 
diyemedikçe cenneti göremeyecektir. Tek imkân, denilecek bu cümlenin doğru olması testini 
geçmektir. 

Bin dört yüz kırk bir senedir yaratılmış bütün insanlar yukarıdaki cümleyi söyleyecek, dediğini de 
yaşantısıyla ispat edecektir; bu ihtimal dışında cennetin ancak hayali olabilir. 

Bir hakikat daha vardır: Peygamber aleyhisselamın iyi insan, büyük şahsiyet olduğunu veya doğru 
konuştuğunu onun düşmanları da biliyor, itiraf ediyorlardı. Ebu Cehil gibi bir melun dahi onun 
insanlığına ve şahsiyetinin büyüklüğüne karşı çıkmıyordu; itirazı ise sözlerine teslim olmaktaydı. 
Dolayısıyla “Muhammed doğru söylüyor” cümlesini müşrikler de dillendirebilmişlerdi. Gökleri ve 
kendilerini yaratanın Allah olduğunu müşriklerin de söylediğini bizzat Kur’an haber veriyor. Hatta 
Kur’an-ı Kerim, bunu yemin ederek söylediklerini haber vermektedir. 

Bunun içindir ki biz, “Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki” başlangıcını dinlediğimizde o 
gelecek ifadeleri “acaba ne buyurmuş, dur bakalım biraz” gibi bir kıvamda dinlemeyiz. Hatta doktorun 
ölümcül hastalığımız olduğunu ve bazı ilaçlara dikkat etmemiz gerektiğini söylediği sıradaki türden bir 
dikkatle bile dinlemeyiz o ifadeleri; daha dikkatli dinleriz. Aksi takdirde dünyamız da ahiretimiz de 
harap olur, batarız. Endişemiz bu seviyededir. 

İşte bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: “Kıyamet günü kulun ilk hesap konusu 
namazıdır. Eğer namazı başarıyla geçerse gerisine Allah kolaylık verir. Namaz engeline takılırsa kul, 
gerisi de battı demektir.” 

Anlaşılmayacak bir şey yok; Müslümanlığın namaz olduğunu söylüyor. 

İlk hesap ve sorgu: Namaz. Oğlun ve kızının namazla bağlantısı kadar Allah ile bağından söz 
edebilirsin. Sen onu diploması, güzelliği, sana iyi davranışı, evde annesine yardımıyla tartabilirsin ama 
bunlar Allah’ın terazisinde ağırlığı belirleyen ölçüler değildir. Allah, en büyük ölçüyü namazla 
almaktadır. 

Namaz bizim o kadar hayatımız, öyle canımız ve ruhumuzdur ki namaz konusunda şaka şöyle dursun, 
şaka ihtimali bile değerlendirmeye alınamaz. Onun hesabından geçemedikten sonra geri kalan hiçbir 
konuyu geçemeyeceğimiz bir başlıkla ilgili ne şaka ne ciddi her türlü ifadeye dikkat edilmek 
zorundadır. Efendimiz aleyhissalatu vesselam, ibadetlerde ilk hesabı sorulacak olanın namaz, insanî 
ilişkilerde de akıtılan kan olduğunu haber vermektedir. 

Sen istediğin kadar ramazan iftarı ver, namazın olmadıktan sonra işe yarayacağı yoktur. Şunun gibi: 
Bir devlet dairesine müracaat edildiğinde istenen evraklar arasında üç fotoğraf, ikametgâh, 
diploma vs. olur. Peki ya nüfus kâğıdımız yoksa? Nüfus kâğıdı yerine yirmi tane fotoğraf göndersek 
işe yarar mı? Elbette fotoğraflar nüfus kâğıdı yerine geçecek değildir. Namaz da buna benzer, 
namazsız Müslüman’ın iftar yemeği vermesi, umreye gitmesi de tam tamına böyledir. Namaz 
olmadan dosya açılmamaktadır, neyin umresinden bahsediyorsun? 

Yine Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemimiz şöyle buyuruyor: “Kim namaza gitmek için bir adım 
atarsa Allah onun her adımı için cennetten bir yer hazırlar.” 



Yüz metrelik camiye giderken yüz adım atarsan Allah da seni cennetine yüz adım mesafesinde 
yaklaştırıyor. Ashab-ı kiramın Medineli olanlarından bir grup, mescide uzaklıklarından ve ezan 
okunduktan sonra onlar yetişene kadar namaza başlandığından yakınıp Mescid-i Nebî etrafından arsa 
almayı ve ev inşa etmeyi düşünmüştü. Efendimiz aleyhisselam bundan haberdar olunca o kişileri 
çağırdı ve “Duydum ki siz uzaktaki evinizi bırakıp mescit yakınında ev yapmak istiyormuşsunuz, öyle 
mi?” diye sordu. Onlar da heyecanla “evet ya Resûlallah, sana daha yakın olmak istiyoruz” dediler. 
Efendimiz aleyhisselamın cevabına dikkat edelim: 

“Ne yapıyorsunuz, ayrılmayın oradan! Allah adımlarınızı sayıyor, o adımlar sizi cennete yaklaştırıyor.” 

Bu sözü duyan mümin ne anlar? Ezan okunmuş, camiye gidiyorum, yirmi beş adımlık yolum var 
diyelim. O yirmi beş adım, asla yirmi beş adımlık yoldan ibaret değildir. Cennete yirmi beş adım daha 
yaklaşmaktır yaptığım. Hem ilk hesabı sorulacak konu hem de adım adım cennete taşıyan bir ibadet. 

Namaz böyle. 

Ashab-ı kiramın büyüklerinden Cerir ibni Abdullah radıyallahu anh, Resûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem ile gece vakti, açık arazide oturdukları esnada Efendimiz’in, oradaki herkesin dikkatini çekerek 
şöyle buyurduğunu söylüyor: “Yukarıdaki ayı görüyor musunuz?” O gün de ayın on dördü olduğunu 
söyleyen sahabi, adeta güneş gibi parlayan ayı gördüklerini söylediklerinde, Peygamber aleyhisselam 
şöyle buyurmuş: “Bakın, şu ayı buradan seyrettiğiniz gibi, cennette Allah’ın cemalini göreceksiniz. 
Ama ne yapın edin, sabah ve ikindi namazlarını kaçırmayın.” (Buharî, Müslim) 

Demek ki sabah ve ikindi namazlarını kaçıran biri Allah’ın cemalini göremeyecek. Demek ki o 
namazlar, o namazlar olmaktan ibaret değil. Sabah namazını kaçırmayan, hiçbir namazı kaçırmaz. Bu 
iki vakit namazı kilittir; sabahı uyku, ikindiyi de günün yoğunluğu işgal eder ve bu yüzden zorlukları da 
fazladır. 

Rüeybe isimli sahabinin bir hadisinde ise Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: 
“Sabah namazı ve ikindi namazını kaçırmayan kişi asla cehennem ateşi görmeyecektir.” Bu hadisi 
aktardığında, sahabinin arkadaşlarından biri hayranlıkla “Allah için yemin eder misin; bunu Resûlullah 
mı söyledi?” dediğinde o da “Yemin ederim ki Resûlullah böyle söyledi” diye cevap vermiş. Çünkü 
ucuz bir şeyden söz etmediklerinin farkındalar. 

Bir keresinde de Resûlullah Efendimiz, ashabına şöyle sormuş: “Bana söyler misiniz; bir adamın evinin 
önünden ırmak aksa ve adam da her gün beş defa o ırmakta yıkansa üzerinde hiç kir kalır mı?” Ashab-
ı kiram “hiç kir kalmaz” diye cevap verdiğinde Resûlullah aleyhisselam şöyle buyurmuş: “İşte beş vakit 
namaz bunun gibidir, Allah sizi beş vakit namazla tertemiz yapar.” (Buharî, Müslim) 

* 

Namaz Müslümanlıktır, Müslümanlık namazladır. Namazsız Müslümanlık kabuğu olan ama içsiz 
portakal gibidir, ruhsuz bedene benzer. Namazsız ilim çürüktür, cihadın namazsız olanı yoktur. 
Resûlullah aleyhisselam cihat ederken namaz kaçırmış değilken güya cihat eden biriyse bunu ileri 
sürerek namazı kaçırmaya yeltenemez. Toplantısı olduğunu söyleyip namazı ikinci plana bırakanın, 
namazsız şirket toplantısı yapabilenin, dersi olduğu için namazı bırakanın yaptığı Müslümanlık 
değildir. Namazı kaçırtan şey, cenneti öteleyen şeydir. Namazsız neyin varsa o cenneti itiyor 
demektir. 

Düğün var diye o günü namaz kılmadan geçiren, deprem hattında ev yapan birinin yaptığından daha 
çürük iş yapmaktadır. Müslüman bir kadın, düğünü için kuaföre gider de saçı-çenesi bozulacak diye o 
gün abdest almamayı içine sindirebilir ve sırf düğünde birileri “hayırlı olsun” dediği için o düğünden 
hayır beklentisine girebilirse daha çok bekler. O düğünden bereket görülemez. Dünyaya geldiğimiz 
saatte kulağımıza ezan okunmuştur, bu demektir ki hayatımız namazla başlar. 



Namaz varsa Müslümanlık vardır; namaz yoksa Müslümanlığın adı vardır, kendisine de çok mesafe 
vardır. 

Abdullah ibni Amr radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi dinlediği bir hadis-i şerifi 
şöyle naklediyor: “Namazları aksatmayanın nuru olur. Onun elinde bir cennet belgesi vardır ve 
kıyamet gününde kurtulanlardan olur. Namazı aksatanın nuru yoktur, elinde belgesi olmaz, kurtulma 
garantisi de yoktur ve kıyamet gününde Firavun, Karun, Hâmân ve Übey ibni Halef ile birlikte dirilir.” 

Sayılan bu isimler küfür cephesinin en büyükleridir. Benzeri gâvurun dünyaya gelmediği bu kişilerle 
beraber dirilmek namazı aksatan Müslüman’ın yaşayacağı şeydir. Hâlbuki bir Müslüman’ın, kâfirliğin 
ağababalarıyla ne işi olur? Şöyle olur: Karun zenginliğin sembolüdür, Allah’a boyun eğmemesinin 
sebebi parasıdır. İşinden ve parasından dolayı namaz kılmayan da Karuncuktur. Firavun siyasetin 
amiralidir ve elindeki siyaset imkânına tapınıp kendini tanrı ilan etmiştir. Siyasetten ve koltuktan, 
elindeki makam gitmesin diye namaz kılmayan biri de Firavuncuktur, Firavun değilse de onunla aynı 
hastalığı paylaşmaktadır. Hâmân da Firavun’un bürokratıdır, bir yerdeki konumu sarsılmayan ve 
ibadetini aksatan küçük bir Hâmân olur. 

Dolayısıyla kıyamet günü bu kâfirlerin cehennemlik olmalarının nedeni olmuş mantık üzerinden hesap 
sorulur namazsız Müslüman’a. Zira neden namaz kılmadığı sorusunun cevabı aynı yere çıkmaktadır. 

Namaz Müslümanlıktır ve hiç kimse şehit olmayı bile namazın yerine oturtamaz. Namaz bambaşkadır. 
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin Taif’te mübarek vücudu taşlanmış ve kanlar içinde kalmış, 
ölümün kıyısından dönmüştü ama yine de karşısındakilere beddua etmedi; ikindi namazını 
kaçırmasına sebep olmaları üzerineyse mübarek ağzından “Bunların evi ateş dolacak, bana namaz 
kaçırttılar!” sözleri döküldü. Namazı hayatından değerli görüyordu. 

Ashab-ı kiramın gençlerinden Cündeb ibni Abdullah radıyallahu anh, Resûlullah aleyhisselamı şöyle 
buyururken işittiğini söylüyor: “Sabah namazını kılan, Allah’ın koruması altındadır. Sakın sabah 
namazı kılmış birine sataşmayın, Allah’ı karşınızda bulursunuz!” 

Ne sigorta yahu! Yerlerin ve göklerin Rabbi, cennetin ve cehennemin sahibi olan Allah bir kulu sabah 
namazını -hele camide- kılmışsa onu koruması altına alıyor. Kaçırılmış her sabah namazının da 
kaybedilmiş bir teminat olduğunu kolaylıkla anlayabiliriz, dünya koruması ve cennet teminatı 
anlamında. 

Öyleyse mesele basit biçimde öğle veya yatsı namazı meselesi değildir. Mesele o ruh ve heyecanı 
sürdürmek, elektriğin bir motor için geldiği anlamı kavramak veya kavramamaktır. Elektriği 
olmadıktan sonra motorun ne işe yarayacağını sorduğumuz gibi namazı olmayan bir Müslümanlığı da 
ne yapacağımızı şaşırıp merak etmeliyiz.  

* 

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Buharî ve Müslim’in rivayet ettiği bir hadis-i şerifinde 
buyuruyor: “İnsanlar şu camide, namazı birinci safta kılmanın ne kadar kıymetli bir iş olduğunu 
bilselerdi cami kapılarında kura çekip birinci saf için yarışırlardı.” 

Müslümanlığımızın simgesi namazdır. Şehirlerimizi belli eden simge minare olduğu gibi ruhlarımızın 
alameti de namazdır. Müslüman kadınlığın da delikanlılığın da simgesi namazdır. Çocuklar, analarını 
menfaatler ve faydalardan daha fazlasıyla namaz hassasiyeti konusunda hatırlıyor olmalı, “ezan 
okununca anam bizimle daha az ilgilenir, namazını kılmadan rahat edemezdi” demelidirler. Böyle 
kadın, Meryem gibi kadındır. 

Çocuğu ağladığı hâlde namazını geçirmekten korkup abdestini alarak Rabbinin huzuruna duran 
anneye, işini yetiştiremediğinden eli ayağı birbirine karıştığı hâlde namazını yetiştirmeye çalışan iş 



adamına, inşaatta çalışıyorken namaza duran işçiye, tarlanın kenarında oturup terini silmeye vakit 
bulmadan önce namazını kılan çiftçiye Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin müjdeli bir haberi var. 

Ukbe bin Âmir radıyallahu anh diyor ki: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle buyurdu: 
“Allah bir kayanın kenarında, ezan okuyup namazını kılan çoban kuluna bakar. O çobanı izler, sonra 
da meleklerine buyurur ki: Kulumu görüyor musunuz, kuluma bakın, nasıl namaz kılıyor. Ben kulumun 
neyden korktuğunu biliyorum, benim cehennemimden korkuyor. Ey melekler, şahit olun, kulumu 
affettim.” 

Namazın mümine getirdiği düzeydir bu. Sen sadece öğle namazını kılıp geçirmemekle uğraşıyordun; 
Allah seni namaz kılmanın ötesine taşıdı, göklerde gündem oldun ve cenneti kazandın. 

Yine Ebu Hureyre radıyallahu anhdan hem üzücü hem mutluluk veren bir haber: 

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: “Melekler müminleri takip etmek için sürekli 
dolaşırlar. Birinci grup sabah namazında görev alır, müminleri takip eder. İkinci grup da ikindi 
namazında gelerek görev alır ve her gün rapor verirler. Allah meleklerine sorar: ‘Kullarımı nasıl 
buldunuz?’ Melekler kimi nerede gördülerse söylerler.” 

İşyerinde kart basar gibi her gün iki defa müminin kaydı alınıyor demek ki. İnsan kendini kandırabilir 
hatta eşini, etrafını aldatıyor olabilir ama Allah’ı ve meleklerini olmayan bir şeye ikna edebilmek 
mümkün değildir. Kıyamet gününde insanın şahidi, üzerinde iş yaptığı toprak parçaları olacaktır. 

Namaz sıradan bir ibadetin adı değil, Müslümanlığın alametidir. Seccadede alnımıza işaret konuyorsa 
Müslümanlık iddiasında bulunabiliriz. 

Cabir bin Abdullah radıyallahu anhın bir sözünü dikkatle hatırlamalıyız: “Küfürle Müslümanlık 
arasındaki tampon namazdır.” 

Yani Müslümanlık ile gâvurluk arasında engel olarak sadece namaz bulunuyor. Namaz ortadan kalktı 
mı ya gâvurluk ile Müslümanlığın birleşmiş olması lazım ki bu mümkün değil, diğer ihtimalde kişinin 
Müslümanlığından bahsedilemiyor olur. Bu yüzden ümmetimizin büyük isimlerinden Ahmed bin 
Hanbel, Resûlullah aleyhisselamın namaz kılmayanın kâfir olduğunu kastettiğini söylemiştir. Demek ki 
Allah ile aramızdaki rahmet umudu da aynı zamanda namazdır, namaz yoksa rahmet ümidi de 
kalmaz. 

Sen istediğin kadar arkadaşının ardından “rahmetli”, “merhum” de… Eğer namaz kılmıyor idiyse ona 
iyiydi, evliya gibiydi vs. demek hiçbir şeyi değiştirmez. Bunun kanunu Müminun suresinin ilk iki 
ayetinde Rabbimiz tarafından konmuştur: “Huşu içinde namaz kılan müminler kurtulmuştur, 
rahmetlik olan onlardır.” Cennet Allah’ındır ve onu dilediği kullarına verecektir, bu kullarını da 
açıkladığı ayet açıktır: Huşulu yani namaz esnasında dikkatini başka yere vermeden, ahenkli biçimde 
ibadetine yoğunlaşan kimseler rahmete erecektir. 

Ahirete rahmetle gidenler bunlardır, gerisi zahmetle gider. 

 

 

ٍد َوَعلَى ٰاِلِھ َوَصْحبِِھ اَْجَمِعیَن.  اَْلَحْمدُ � َرِبّ اْلعَالَِمیَن. َوَصلّى ُ� َوَسلََّم َعلَى َسیِِّدنَا ُمَحمَّ

Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd, Efendimiz Muhammed aleyhisselama, ailesine, ashabına salat 
ve selam olsun. 


