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NAMAZIN ÖNEMİ
Aziz Mü’minler!
Yüce Rabbimiz, kendisini tanımamız için
bizleri yaratmış, bize doğru yolu göstermek için
de Peygamberleri vasıtasıyla dinini bildirmiştir.
Her şeyin bir temeli olduğu gibi, dinin temeli de
namazdır. Nitekim, hutbemin başında okuduğum
Ankebût suresinin 45'inci ayet-i kerimesinde
Yüce Allah; “Kitap’tan sana vahyedilenleri
oku, namazı dosdoğru kıl. Kuşkusuz namaz
(insanı) hayâsızlıktan ve kötülükten men eder.
Allah’ı anmak her şeyden önemlidir.” diye
buyurmuştur.
Namazın en büyük hikmeti, kulu maddi
ve manevi kirlerden arındırması ve Rabbine
bağlamasıdır.
Bu
sebeple
sevgili
Peygamberimiz, beş vakit namazı, kişinin evinin
önünde akan nehre benzetmiş, nasıl ki günde beş
defa nehirde yıkanan kişide kirden eser
kalmazsa, namazını devamlı ve hakkıyla kılan
kişide de günahtan eser kalmayacağını
bildirmiştir.1
Yine Rasülullah’ın ifadesine göre;
güzelce
abdest
alınarak
kılınan
vakit
namazlarının arasında işlenen günahlar, Allah’ın
affına
mazhardır.2
Efendimizin
namaz
hakkındaki bu sözleri, “…Şüphesiz ki iyilikler
kötülükleri yok eder…”3 ayet-i celilesini
açıklar mahiyettedir.
Muhterem Kardeşlerim!
Vaktine riâyet edilerek ve hakkı verilerek
kılınan namaz, kul için büyük bir vakit

disiplinidir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de “Şüphe
yok ki namaz mü’minler üzerine vakitleri belli
olarak yazılmış bir ödevdir.”4 buyrularak,
namazın
vakitlere
göre
kılınmasının
vazgeçilmezliği ifade edilmiştir.
İnsanı yazın sıcağında-kışın soğuğunda,
sabahın
alacakaranlığında-gündüz
işlerin
yoğunluğu arasında, hayatın akışına ara verip
Rabbinin huzurunda durmaya sevk eden kuvvet,
kul ile Rabbi arasındaki bağdan başka bir şey
değildir. Kişi, namazını vaktinde ve gerektiği gibi
kılmaya özen gösterdikçe, kalbi Rabbine bağlanır.
Böylelikle o, dünyanın sıkıntıları arasında ezilmiş
güçsüz bir varlık olmaktan çıkar, iki cihanda Hak
Teâlâ’nın aziz misafiri kimliğine bürünür.
Nitekim Yüce Allah bir Hadis-i Kudsi’de
sevgili Peygamberimize şöyle seslenmektedir:
“Ümmetine beş vakit namazı farz kıldım. Bu
namazları vaktinde ve hakkını vererek
kılanları cennetime almayı vaad ettim.”5
Aziz Müslüman Türk Kardeşlerim!
Görüldüğü üzere namaz, bu dünyada insanı
kirlerden arındırmakta, ahirette de kurtuluşa
erdirmektedir. Kul, Allah’ın emrettiği beş vakit
namazın yanında nafilelerle de Rabbine yaklaşma
gayreti içerisinde olmalıdır. Bu bağlamda
camilerde kılamadığımız teravih namazlarımızı
evlerimizde kılmaya çalışmak, Ramazan ayının
faziletinden istifade etmenin kapısını bize
aralamaktadır. İki veya dört rek’atta bir selâm
vererek ve yatsı namazı ile vitir namazı arasında
kılınan terahiv namazı, Peygamberimizin en
önemli sünnetlerinden bir tanesidir. Peygamber
Efendimiz, bu namazın önemini bizlere şu sözlerle
ifade etmiştir: “Kim inanarak ve sevabını
Allah’tan bekleyerek Ramazan namazını
(Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları
bağışlanır.”6
Hutbemi, nafile ibadetin önemini bizlere
belirten şu kudsî hadisle bitiriyorum:
“Kulum, kendisine farz kıldığım şeylerden
daha sevimli bir şeyle bana yaklaşamaz. Kulum
nafile ibadetlerle de bana yaklaşmaya devam
eder, ta ki ben onu severim. (Sevince de) artık
onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen
ayağı olurum. Benden bir şey isterse muhakkak
ona (istediğini) veririm. Bana sığınırsa muhakkak
onu korur ve kollarım...”7
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