
    s 
(Đçinde ayet olduğu için abdestsiz 

tutmayınız) 
*** 

Bizi yoktan var edip yaratan  yüce Mevlâ’ya sonsuz 
hamdü senalar olsun. 

Kainatın efendisi Muhammed Mustafa’ya da binlerce 
selatü selam olsun.  

 

 

Çok Meşgul din kardeşim! 

Namaz vakti geldiğinde 

Seni iş bekler, işçi bekler, patron bekler 

Amir bekler ve memur bekler. 

Dikkat! 

O saat de Allah da  senden Namaz bekler. 

Đyi düşün kararı ona göre ver. 

 

 

 

 

Kurân’ımızın 37 Suresinin 83 Ayetinde ( Salat )  yani  
Namaz Bahsi geçen tablo 
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BAKARA  NĐSA  EN’AM YUNUS MERYEM  NUR  FATIR  MÜDDESĐR  
SURESĐ 43 72 87 31 37 18 43 

3 77 92 HUD 55 56 29 KIYAME  
43 101 162 87 59 58 ŞURA  31 
45 102 A'RAF 114 TAHA  NEML  38 ALA  
83 103 170 RAD 14 3 MÜCADELE  15 
110 142 ENFAL 22 132 ANKEBUT  13 ALAK  
125 162 3 ĐBRAHĐM ENBĐA  45 CUMA  10 
153 MAĐDE TEVBE 31 73 RUM  9 BEYYĐNE  
177 6 5 37 HACC  31 10 5 
238 12 11 40 35 LOKMAN  MEARIC  MAUN  
277 55 18 ĐSRA  41 4 23 4 

ALĐ ĐMRAN 58 54 78 78 17 34 5 
39 91 71 79 MÜMĐNUN  AHZAB  MÜZZEMMĐL  KEVSER  
 106 84 110 2 33 20 2 
  108  9    

 
Allah’ımızın 83 yerdeki namaz emrini görmemek, 

yüzbin kere körlüğün tââ kendisi değil midir? 
 

Rabb’imin emri, emirlerin üstündedir.  
Namaz emri en başta, en üstündedir.  
Bu emirler bizedir, bilmek gerek, 
Bilmek yetmez, tatbiki gerek. 
Tatbiki de yetmez hâââ…! 
Hâlisâne bir amel gerek. 

 

 
 

Bir kişinin suç işlememesi için, başına beş tane 
bekçi dikmekten gönlüne bir Allah sevgisi veya 

korkusu 
 dikmek daha hayırlıdır. 
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ÖNSÖZ 
Ey Müslüman Kardeşim! 

Rabbimiz, Kur’ân-ı Azîmü’ş-Şân’ında 83 yerde namazı, 43 
yerde: “ekîm” kelimesiyle namazı dosdoğru kılmayı, 13 yerde 
rükû etmeyi ve 64 yerde de secdeyi emretmektedir. Bu 83 
yerdeki namaz emrinin 33’ü, zekâtla birlikte zikredilmiştir. 
Peygamberimiz ise hadisi şerifinde namazı ibadetlerin en 

hayırlısı olarak tavsiye etmiştir.(K.Sitte, 2324.) 
*** 

Đşveren bir patronu düşün! Đşçisine 83 defa şu işi yap diye 
bir emir verir. Sıkı sıkı tembih eder. Fakat işçi o işi 

yapmazsa işveren onun hakkında ne düşünür? 
*** 

Ana babayı düşünün? Oğluna veya kızına 83 defa şu işi 
yapacaksın der. O iş yapılmazsa acaba o ana baba evladına 

nasıl muamele eder dersiniz?  
83 defa namaz emrini veren ne işverenindir, ne de baban. 

 (Sana el veren, ayak veren, göz veren, kulak veren, eş veren, iş 
veren, azık veren, rızık veren, hayat veren, seni yoktan var eden; 

RAB’bindir bu emri veren!) 

Đşte Hayat Bu, Đyi Düşün! 
Dünyada insan ömrü ortalama 70 yıldır. 

Bunun 15 senesi çocukluk çağlarına gidince geriye 55 yıl kalır. 
55 yılın toplamı 20.075 gün eder. Eğer Günde beş vakit namaz 
kılsan; her vakit namaz da 20 dakikanı alsa günde 100 dakika 

yapar. 55 yılda namaza ayırdığın zaman; 1.394 gün veya 33.458 
saat eder. 70 yıllık koskoca bir ömür de namaz ibadeti için 

harcanan vakit 3 yıl 9 ay 29 gün eder. 
*** 

Sana çok cömert birisi 70 altın verse, senden bu altınların 
3.5’unu kendisine geri hibe etmeni istese, bunu vermemek 

nankörlük olmaz mı? 
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��� א�
�� ����������و�ن�  ��
ِو���א� �������� א������ و�א� ُ َُ َْ َ ِ َِ ِّ َ ْ ِ ْ َ ََ ّ ْ ُ ْ َ  

ƒ   (1) Đnsanlar ve Cinler Đbadet Đçin Yaratılmıştır!   
ƒ 

Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye 
yarattım.1 (Ayet-i c.)  

ƒ Peygamberimiz Buyurdu ki: Namaz Günahları Giderir! ƒ 
“Birinizin evinin avlusunda bir nehir aksa da bunun içinde 
günde beş sefer yıkansan acaba bedeninde hiç kir kalır 
mı?” sorusunu soran Efendimiz (s.a.v.); “Đşte namaz da 
böyledir, suyun kirir ve pası giderdiği gibi namaz da 

günahları giderir.” cevabını vermiştir.2 (Hadis-i ş.) 

ƒ   Rabbimize En Yakın Olduğumuz Zaman?   ƒ 
“Kulun Rabbine en yakın olduğu zaman secde hâlidir. 

Öyleyse secdede iken çok dua edin.” 3 (Hadis-i ş.) 

Şeytan Sizi Bağlar! 
“Sizden biriniz uyuduğu vakit şeytan, onun ense köküne 

‘Haydi uyu, gecen uzun olsun!’ diyerek üç düğüm vurur. Eğer 
o kimse uykudan uyandığında Allah’ı zikrederse bir düğüm 

çözülür. Abdest alırsa bir düğüm daha çözülür. Namaz 
kılacak olursa bir düğüm daha çözülür ve gönlü rahat olarak 

sabahlar.” 4 (Hadis-i ş.) 

ƒ   Çocuklarınızı Namaza Alıştırın!   ƒ 
Çocuğa namazı yedi yaşında öğretin, kılmadığı taktirde on 

yaşında terbiye edin.5 (Hadis-i ş.) 

                                                 
1 Kur’ân, Zâriyât, 56. 2 K. Sitte, Namaz, 418, (1397) (6405). 3 K. Sitte, Namaz, c. 7, s. 28. 4 Ebû Dâvûd, Sünen, Salat, 1306. 5 Tirmizî, Salât 299, (407). 
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ٰو�א����� א�����כ� ��א������� َ ّ ِ ََ ْ َ ْ ُ ْ َة� و�א�&�%�$�� #�����"�א�!�َ ْ َ َ ْ ِ َ ْ َ ِ                                           
�(���
ْ َ َ��כ� ر�ز�,�א� .���� ���ز�,�כ� و�א�����א�,���+� ����*���!�َ(�َ ْ َ ّ ِِ ُ َُ ِ َ ْ َ َ َُ ْ َ ُ ْ َ ً ْ ى�ُ  

ƒ   (2) Ailene Namazı Emret!   ƒ 
Ailene namaz kılmalarını emret; kendin de ona sabırla devam 
et. Senden rızık istemiyoruz, (aksine) seni rızıklandırıyoruz.  
Güzel sonuç,  Allah’a karşı gelmekten sakınmadadır.6 (Ayet-i c.)  

ƒ   Çocuklarınızı Ateşten Koruyun!   ƒ 
“Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar 
olan ateşten koruyun. Onun başında, acımasız, güçlü, Allah’ın 
kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen, emrolunduklarını 

yerine getiren pek güçlü ve pek sert melekler bulunur.” 7(Ayet-i c.)  

ƒ   Herkes Sürüsünden Sorumludur!   ƒ 
“Hepiniz çobansınız ve hepiniz sürünüzden sorumlusunuz. 
Đmam, çobandır ve sürüsünden sorumludur. Erkek, ailesinin 

çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Kadın, kocasının 
evinde çobandır, o da sürüsünden sorumludur.” 8 (Hadis-i ş.) 

  Bu sürüyü de bizden sorarlar!!!   
Ey kardeşim! Eşinin, alev alev yanan fırına atıldığını görsen 

ne yaparsın? 
Çocuğunun fokur fokur kaynayan bir kazana atıldığını görsen 

ne yaparsın? 
Yukarıdaki âyet-i kerîme buna işaret etmektedir. Hâlbuki 

cehennem ateşi dünyadaki ateşten yetmiş kat daha şiddetlidir.  

Đşte Şimdi Eşinin ve Çocuğunun Elinden Tutma Zamanıdır. 
Yarın Çok Geç Olabilir!

                                                 
6 Kur’ân, Tâhâ, 132. 7 Kur’ân, Tahrîm, 6. 8 Müslim, K. Đmâre, 20, (1829). 
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�34א� א��3"�א� א����2 َ ّ َ ُ َّ ���3ٰ א�َ ِ��=�!�א� 
��>���"�כ�:� א���!�א���כ�:� و�
�� א�و�
��د�כ�� #��� ذ�כ���א����5َ ّٰ ِ ْ ِ ْ َْ ْ ُ ُ ُ ُِ َ َ َْ َ ََ ْ ُْ َ ْ ُ ُ ْ و����� �3?���<�  َ َ ْ َ َْ َ
ٰ��כ� @�א�و���ٰذ�  ُ َ َ َ(�כ� ��C א���Bא��A��و�ن�ِ ُ ِ َِ ْ ُ ُ َ  

ِو�א��?���!�א� ��Dא� ر�ز�,�=�א�כ�� ���� ,���<� ّْ َ ْ ِ ْ ُ َ ْ َ َ َ ِ ُ ِ ْ َ َ��E�<��א��� ��
4 א�ن� �3א���K א����Jכ�� א���I!�ت� @�����!�ل� ر�ب� ��!� َُ ْ َ ّْ َ َ ََ ْْ َْ ِّ َ َ َ َ ُ ُِ َ َُ َ َ َ ْ 
��Lٰא� ِ �>�Mא� ٍ َ َ���,4 َ��Oא�&���ق� و�א�כ��� ���� א�����א��@ �Q�34 ِ َ ّّ َ ِ ْ ُ ََ َ َ َ َ َّ ٍ��Rَ   

4א����5 �?�)�א� א�ذ�א� ��Tء א����M"�א� و�א����5 ���� َ ُ َ ُّ َّ َ ُ َ َ َ َ ِ ً ْ �א� >������U!�ن�َ ِ�V ��Wَ ُ َ ْ َ َ ٌَ  �����Y�3 ِّو����� َ ُ ْ َ َ    
(3) Mallarınız ve Çocuklarınız Sizi Allah’ı Zikirden Alıkoymasın! 
“Ey iman edenler! Sizi, mallarınız ve çocuklarınız Allah’ı 
zikretmekten alıkoymasın; kim bunu yaparsa, işte onlar 
mutlaka hüsrana uğrayacaklardır. Birinize ölüm gelip de: 
“Rabbim! Beni yakın bir süreye kadar tehir etsen de sadaka 

versem, iyilerden olsam” diyeceği zaman gelmeden önce, size 
verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda infak edin. Allah, bir 
kimsenin eceli gelip çatınca, onu asla geri bırakmaz; Allah, 

yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.” 9 (Ayet-i c.)  

ƒ   Mal ve Evlat, Dünya Ziynetidir!   ƒ 
Mal ve evlatlar dünya hayatının süsüdür. Ama baki kalacak 
salih ameller, sevap olarak da amel olarak da rabbimin 

katında daha hayırlıdır.10 (Ayet-i c.)  
Hesabını Đyi Yap! 

Malını çok seven, onu yanından ayırmaz.  
Bu ülkeden başka bir ülkeye gidecek olsan, oradan da hiç geri 
dönmeyecek olsan, giderken burada bir şey bırakır mıydın? 
O halde dünyaya meyledip mal bırakanlara ne demeli?   

 ƒ    ƒ    ƒ    ƒ    ƒ    ƒ    ƒ    ƒ 
Đslâm deyince imandan sonra ilk akla gelen iki rükünden 
birincisi namaz farzı, ikincisi de zekât farzıdır.11 (Hadis-i ş.)

                                                 
9 Kur’ân, Münâfikûn, 9-11. 10 Kur’ân, Kehf, 46. 11 K. Sitte, Zekat, c. 7, s. 321. 
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4א����2 َ ّ َ��Z ��C ���34 ْ ُ َ &�[��>�"�:� \��]���!�ن� َ ُ ِ َ ْ ِ ِ َ َ ��^� א����Y��I=�!�ن�  َ,��� א�@�ْ ُ ُِ ْ ْ َ َ َ ْ َ  
ƒ   (4) Kurtuluşa Erenler!   ƒ 

“Gerçekten müminler felaha ve arzularına ermişlerdir.  
Onlar ki, namazlarında huşu içinde bulunurlar.” 12 (Ayet-i c.)  

ƒ   Secde, Kulun Sevabını Artırır!   ƒ 
Bana öyle bir amel söyle ki Allah onun sayesinde beni 

cennetine koysun diye soran azatlı köle Sevban’a 
Efendimiz (s.a.v.); “Çokça secde yapman gerekir. Zira sen 
secde ettikçe, her secden sebebiyle Allah dereceni artırır, 
onun sebebiyle günahını döker” buyurmuşlardır.13 (Hadis-i ş.) 

ƒ   Allah (c.c.), Farzları Nafilelerle Tamamlar!   ƒ 
Allah (c.c.), meleklere: “Kulun namazına bakın, tam kılmış 
ise tam yazın. Eksikleri varsa kıldığı nafilelerle eksikleri 

tamamlayın. Zekatı tam olarak vermemişse nafile 
sadakalarından tamamlayın.” buyurdu.14 (Hadis-i ş.) 

AF ĐSTĐYORUM 

Her sabahın seherinden, 
Gönül döner seferinden, 
Şu azamın her yerinden, 
Günahım silinsin istiyorum yâ Rab! 

Elim açık semalara, 
Gözüm döner pınarlara, 
Okuduğum dualara, 
Senden kabul istiyorum yâ Rab! 

Hayat veren ruhlar gibi, 
Aydınlatan nurlar gibi, 
Dostun olan kullar gibi, 
Kulun olmak istiyorum yâ Rab! 

Günahımı bilen sensin, 
Feryadımı duyan sensin, 
Umudum var af edersin, 
Aman affını istiyorum yâ Rab! 

  
 
 
 

                                                 
12 Kur’ân, Mü’minûn, 1-2. 13 Đ. Mâce, Đkâmet, 201, (1422-1424). 14 Münzirî,  Terğîb, c. 1, s. 359. 



 
 
 
 
 
 

8 

 

��������C ����`� א�_�א�#�!�א� א������� ���� �`���a�@ٰ َْ ّ َُ َ ٌ َ ْ ِ ِِ ْ َ ْ َ َ َ ً!�ة� و�א�>�����!�א� א����d"�!�א�ت� @�)�!�ف� �����3!�ن� ���bא�َ َّ َ َْ َْ َْ َ َ َ َِ َ َ ّ ُ َ َ ّ َ  

(5) Namazı Kılmayanların Cezası! 
“Onların ardından, namazı bırakan, nefislerinin arzularına 
uyan bir nesil geldi. Đşte bunalar azgınlıklarının cezasını 

göreceklerdir.” 15 (Ayet-i c.)  
Yukarıdaki ayeti kerimenin açıklamasında namaz kılmayan veya 
vaktinde kılmayanlar cezalarını cehennemin kayya kuyusunda 

göreceklerini bildirilmiştir. Kayya denilen vadi diğer 
cehennemlerin kan ve irininin akmış olduğu yerdir. Ve oraya atılan 
bir taş elli yılda dibine ulaşır. Kayya vadisinin öyle şiddetli azabı 
vardır ki diğer cehennemler onun şiddetinden Allah’a sığınır. 

(Ateş, ateşten Allah’a sığınır ise ya insan ne yapar.)16 
ƒ   Bizi Saptırmış Olanlar Kim?   ƒ 

Dalâlete düşenler diyecekler ki: ‘Ey Rabbimiz! Cinlerden ve 
insanlardan bizi saptırmış olanları bize göster ki, onları ayak-
larımızın altına alalım da, aşağılanmışlardan olsunlar.’17 (Ayet-i c.)  

*** 
Üzerlerine namaz farz olan eşini veya evladını sabah namazı 
vakti kaldırıp namaz kılmalarını emretmek yerine biraz daha 
uyusun diye üzerini örterek namazına engel olmak onu ateşe 
atmaktır. Sanki alev alev yanan bir fırına atıp ağzını kapatmak 

gibi değil mi?  
Yukarıdaki ayeti kerime ve açıklamalar bunu göstermektir. 

*** 
ƒ   Allah (c.c.), Kuluna Seslenir!   ƒ 

“Kul namaza durunca, kuşkusuz o, Allah’ın huzurundadır. Bu 
sebeple sağa-sola baktığı zaman Allah ona şöyle buyurur: Kime 
bakıyorsun, benden daha iyi birine mi? Ey Ademoğlu! Bana 
dön! Çünkü Ben, baktığın şeylerden daha hayırlıyım” 18 (Hadis-i ş.)  

                                                 
15 Kur’ân, Meryem, 59. 16 Đbni Kesir, c,10. 5159. 17 Kur’ân, Fussilet, 29. 18 Đsmail Hakkı Bursevî, R. Beyân, c. 5, s. 430. 
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4و�א�,� َ �U��ٰ!�א�א�������َ َ ّ ٰ!�ة� و�א�>�!�א�א����eכ�ُ َ ّ ُ َ 4!�ة� و�א�ر�כ���!�א� ���f א�����א�כ���َ ِ َ ّ ََ َ ُ َ ْ َ��Rَ  

ƒ   (6) Rükû Edenlerle Beraber Olun!   ƒ   
“Namazı tam kılın, zekâtı hakkıyla verin, rükû edenlerle 

beraber rükû edin.” 19 (Ayet-i c.)  
ƒ   Namazla Zekâtın Farkı Var mıdır?   ƒ 

Hz. Ebû Bekir (r.a.) namazla zekâtı ayıranla savaşacağını 
söylemiştir. Bu ayırmadan maksat, namazı ikrar ederken 

zekâtı inkar etmektir. Zekatın inkarı, farziyetini inkar etmekle 
birlikte vermeyi reddetmek şeklinde olabileceği gibi, (yorum 

yoluyla) farziyeti inkar şeklinde de olabilir, ikisi de bir 
addedilmiştir. Çünkü Hz. Ebû Bekir, bu ikincileri mâzur 

addetmeyip, savaş ilan etmiştir.20 

�34א� א��3"�א� א����2 َ ّ َ ُ َّ ���3ْ א���=�!�א� א�ر�כ���!�א� و�א����g�Aو�א� و�א�#�����و�א� ر���כ�:�َ ُْ َ ّْ َْ ُ ُ ُُ َ ََ َُ ُ َ                         
����!�א� א���W��B ������כ�:� ُ ْو�א�@�ْ ُ َ ّ َ ََ َ ْ َ ْ ُ َ?����h!�ن�>�َ ُ ِ ْ      

ƒ   (7) Đyilik Edin, Secde Edin, Kurtulun!   ƒ 
“Ey iman edenler! Rükû edin, secdeye kapanın, Rabbinize 
kulluk edin, iyilik yapın ki kurtuluşa erişesiniz.” 21  (Ayet-i c.)  
ƒ   Kendisini Saptıran Kardeşine Lanet Edenler!   

ƒ 
Allah onlara, “Sizden önce geçmiş cin ve insan toplulukları 
arasında siz de ateşe girin” buyuracak. Her bir topluluk oraya 
girdiğinde (kendisini saptıran) kardeşine lanet edecek. Nihayet 
hepsi birbiri ardından orada (cehennemde) toplanınca, sonrakiler 
öncekiler için “Ey Rabbimiz! Bizi işte bunlar saptırdılar! Onun 

için sen de onlara ateşten bir kat daha fazla azap ver!” 
diyecekler. Allah da buyuracak ki: “Zaten hepsi için bir kat daha 

fazla azap vardır, fakat siz bilemezsiniz.” 22 (Ayet-i c.)  
 

 

 

                                                 
19 Kur’ân, Bakara, 43. 20 K. Sitte, Namazla Zekatı Ayırma, c. 7, s. 343. 21 Kur’ân, Hâc, 77. 22 Kur’ân, Arâf, 38. 
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�34א� א��3"�א� א����2 َ ّ َ ُّ َ ���3ٰ א�َ َ��i�!��� �+��ً��=�!�א� >�!���!�א� א���L א����5 >�!� ُ َ ً ََ َْ َ ِ ّ ِ ُ ُ ُ                                            
 …..  �(�#ٰ َ�j א����A �:#�=�כ� ��כ�:� א�ن� �3כ�?���ٰر� ِّْ َ ْ ُْ ُْ َ َ َِ ّ َ ُ َ ُ ْ>�כ�:�ّ ُ ِ  

ƒ   (8) Allah, Tevbe Edenin Günahını Örter!   ƒ 
“Ey iman edenler! Samimi bir tevbe ile Allah’a dönün. Umulur 

ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter…” 23 (Ayet-i c.)  

Allah tevbe edenleri ve temizliğe itina gösterenleri sever.24 (Ayet-i c.)  
“O tevbe kapısı açıktır. Allah’u Teâlâ, mahlukatı yarattığı 
günden bu yana güneşin batıdan doğuşuna kadar da açık 

kalacaktır.”(T. Gafilin) 

TEVBE ALLAH’IM 
Geldik dâr-ı dünyaya, 
Düştük türlü hataya, 
Daldık zevk-u sefâya, 

Tevbe Allah’ım tevbe, 
Estağfirullâh tevbe. 

Türlü türlü günaha, 
Yükler ağır cenaha, 
Erdir Mevlam felâha! 

Nakarat………. 
Tahta ata binmeden, 
Kara yere girmeden, 
Sual soran gelmeden, 

Nakarat………. 
Kusur ettik bilmeden, 
Göz yaşımız silmeden, 
Melekü’l-mevt gelmeden, 

Nakarat………. 
Beşeriz biz şaşarız, 
Olmuştur çok hatamız, 
Örtüver sen Mevlâmız, 

Nakarat………. 

Gizli gizli günahım, 
Bilen sensin Allah’ım, 
Sensin benim gufrânım, 

Tevbe Allah’ım tevbe, 
Estağfirullâh tevbe. 

Tutmaz olur elimiz, 
Konuşamaz dilimiz, 
Sana mâlum halimiz, 

Nakarat………. 
Kapatırken gözümüz, 
Karartma sen yüzümüz, 
Tevhid olsun sözümüz, 

Nakarat……….. 
Elimden hem dilimden 
Gözümden hem gönlümden, 
Kusurum sil tenimden, 

Nakarat………. 
Affetmezsen neyleriz? 
Kabul eyle tevbemiz, 
Nasuh üzre söyleriz; 

Nakarat………. 

 
 
 
 
 

                                                 
23 Kur’ân, Tahrîm, 8. 24 Kur’ân, Bakara, 222. 
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ٰو�א��A*�����=�!�א� ��א�����$�� و�א������� َ َّ ّ َْ َِ ْ ِ ُ 4 َ��R���[א���Bא� ��k�# ��
َ!�ة� و�א��"�א� ��כ�����Wة� א� 4 ِ َ ْ َ َ َ ّ ِ ٌِ َ 4 َ َ َ َ ّ َ ِ  
ƒ   (9) Sabırla Namaz Kıl!   ƒ 

“Sabır ve namaz ile Allah’tan yardım isteyin. Şüphesiz o (sabır 
ve namaz), Allah’a saygıdan kalbi ürperenler dışında herkese 

zor ve ağır gelen bir görevdir.” 25 (Ayet-i c.)  
ƒ   Namazlar, Gözün Nurudur!   ƒ 

“Gözümün aydınlığı, namaz sayesindedir.” Efendimiz (s.a.v.), 
bir iş konusunda sıkıntıya düşünce hemen namaz kılar ve 

Allah’a sığınırdı.26(Hadis-i ş.) 

ِو����� א�����<� @�)����l�h و�א�د���א�ر� א���)��g!�د�   ُ ُ ّ َ َ َْ َ َ َُ ْ ِ ّ َ َ ِ ْ َ ّ ِ  
ƒ   (10) Geceleri Secde ve Tesbih Et!   ƒ 

“Gecenin bir bölümünde ve secdelerin arkasından Allah’ı 
tesbih et.” 27 (Ayet-i c.)  

ƒ   Namazın Sonundaki Tesbihatın Mükâfatı!   ƒ 
 Efendimiz buyuruyor ki “Kim her namazın arkasından 33 kere 

subhânellâh, 33 kere elhamdülillâh, 33 kere Allâhuekber 
dedikten sonra Lâilâhe illellâhu vahdehû lâşerîkeleh. 

Lehulmulku velehulhamdu… vehüve alâ külli şey’in kadîr 
derse, o kulun günahları deniz köpüğü kadar çok olsa da hepsi 

affedilir.” 28 (Hadis-i ş.) 

ƒ  Nefsi, Yüzü, Kalbi Allah’a Yönelenin Mükâfatı!  
ƒ 

 “Kul namaza kalktığı vakit nefsi, yüzü ve kalbi Allah’a (c.c.) 
hakkıyla teveccüh etmişse namazdan yeni doğmuş gibi günahsız 

ayrılır.” 29 (Hadis-i ş.) 
Efendimiz buyuruyor ki “Her şeyin bir cilası vardır. Kalbin 

cilası ise Allah’ı zikretmektir.” (Hadis-i ş.) 
4و�א�,� َ �U��ٰ!�א� א�������َ َ ّ ٰ!�ة� و�א�>�!�א� א����eכ�ُ َ ّ ُ َ ِ!�ة� و���א� >�����َ ّ َ َُ َ �?�)�כ�:�َ��
ْ��!�א�  ُ ِ ُ ْ َ ِ ُ                       

����nِو�ه� #�=��� א����5 ِّٰ َ ْ ُ ُ ِ َ א�ن� א����5َ ّٰ َ ّ ِ�����א� >������U!�ن�  ِ�V 4 َ َ ُ َ ْ َ َ��Wٌ  ��W�� ����ٍ ْ َ ْ ِ    
ƒ   (11) Ne Ekersen, Onu Biçersin!   ƒ 

                                                 
25 Kur’ân, Bakara, 45. 26 Bursevî, Rûhu’l-Beyân, c. 1, s. 136. 27 Kur’ân, Kâf, 40. 28 Müslim, Mesâcid, 144, (597). 29 Gazâlî, Đhyâ, c. 1, s. 450. 
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“Namazı kılın, zekâtı verin, önceden kendiniz için ne hayır 
yapıp gönderirseniz, Allah katında onu bulacaksınız. Şüphesiz 

Allah, her yaptığınızı görendir.” 30 (Ayet-i c.)  
ƒ   Đbret Verici Bir Kıssa   ƒ 

Üç oğlu olan bir kişi en büyük oğlunu çağırır ve ona 
“öldüğümde benim için çok sevap işler yap” der. Oğlu, “tamam” 
der. Ortanca oğlunu çağırır. Ona da aynı şeyleri söyler ve tamam 

cevabını alır. Küçük oğlu ise; camiye gidip geldikten sonra 
cevap vereceğim der. Camiye giderken fenerin ışığını arkaya 

alır. Baba önünü göremeyince düşer. “Oğlum neden ışığı önüme 
tutmadın” deyince; “babacığım arkadan gelen ışık insana fayda 
vermez ışığını önden götür ve sevabını kendin yap” diye cevap 

verir! 
Namazın Hırsızları Kim? 

“Hırsızın en kötüsü, rükûsunu ve secdelerini tamamlamadan 
namaz kılandır.” 31 (Hadis-i ş.) 

ƒ   Namaz, Nasıl Kılınmalı?   ƒ 
Mescidde namaz kılıp selam veren birisine Rasûlullah(s.a.v.) üç 
kez: “Dön namazını kıl, çünkü sen namaz kılmadın!” buyurdu. 
Adam sonunda: “Bana (hatamı) göster, doğruyu öğret!” dedi. 
Peygamberimiz (s.a.v.): “Namaza kalkınca tekbir al. Sonra 

kolayına geldiği kadar Kur’ân oku, sonra rükûya git ve organlar 
yatışıncaya kadar rükûda kal, başını kaldırarak iyice doğrul. 
Sonra secdeye vararak (azaların) yatışıncaya kadar secde et. 

Sonra başını kaldır ve (azaların) yatışıncaya kadar otur ve bunu 
bütün namazlarında böyle yap!” buyurdu.” 32 (Hadis-i ş.) 

4و�א�ذ� א����2�א� �� َ ْ َْ َ ِ َ��E���o��4א�ق�  َ َ َ�pא����A4 א� َ ْ 
��>�������و�ن� א�
�� א����5ِ �>َ ُّٰ َ ِّ َ ُ ْ َ ِ و���א���!�א��������3ََ ْ َ ِ َ ْ ِ َ                   
��q��א� و�ذ�ى� א������ٰ א��J)�א� ْ ُ ْ ِ َ ً َ ْ ٰ و�א�����*�א���ِ َ َ ْ �j4 و�א���I)�א�כ�َ َ َ ْ ��Rً و�,�!���!�א� ����=�א�س� �J)�=�א�َ ْ ُ ِ َ ّ ِ ُ ُ َ ِ               

4 و�א�,� َ �U��ٰ!�א� א�������َ َ ّ ٰ!�ة� و�א�ُ َ ٰ>�!�א� א����eכ�َ َ ّ ُ��
ٰ!�ة� ��s >�!�����*�:� א� َ ِّ ْ ُ َْ َ ّ َ َ ّ ُ َ���, 4 َ��[�� ��=�כ�:� و�א��*�:� ������_�!�ن�َ ُ ِ ُْ ُ ْ ْْ َ َ ُ ْ ِ ً  
ƒ   (12) Allah’a ve Ana-Babaya Âsîlik Etmeyin!   ƒ 
“Bir zamanlar biz Đsrailoğullarından Allah’tan başkasına 
kulluk etmeyeceksiniz, ana babaya, yakın akrabaya, 

yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz diye söz almış ve 
‘insanlara güzel söz söyleyin, namazı (dosdoğru) kılın, 

                                                 
30 Kur’ân, Bakara, 110. 31 Muvattâ, Kasru’s-Salât, 72, c. 1, s. 167. 32 Ebû Dâvûd, Sünen, Salat, 143, 144, (856). 
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zekâtı verin!’ diye de emretmiştik. Sonunda azınız hariç, 
yüz çevirerek sözünüzden dönüp gittiniz.” 33 (Ayet-i c.)  

ƒ   Ana-Babaya “Öf” Bile Denmez!   ƒ 
“Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana-babanıza 
da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri 
veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine ‘of’ bile 
deme; onları azarlama; ikisine de güzel söz söyle.  Onları 
esirgeyerek alçak gönüllülükle üzerlerine kanat ger ve: 
Rabbim! Küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, 

şimdi de sen onlara (öyle) rahmet et! diyerek dua et.” 34 (Ayet-i c.)  

Üç Kişinin Burnu Sürtülecek! 
Efendimiz buyuruyor ki“Ramazan girip çıktığı halde 

günahları affedilmemiş olan insanın burnu sürtülsün. Anne 
ve babasına veya bunlardan birine yetişip de onlar 

sayesinde cennete girmeyen kimsenin de burnu sürtülsün. 
Ben yanında zikredildiğim zaman bana salavât okumayan 

kimsesinin de burnu sürtülsün!” 35 (Hadis-i ş.) 
 

 

 

Ana-Babanın Evlat Üzerindeki Hakkı Nedir? 
 “Cennetin kokusu beşyüz senelik mesafeden hissedilir. Yaptığı 
iyiliği başa kakan, Ana-babaya karşı gelen ve içki tiryakisi bu 

kokuyu bile alamaz.” 36 (Hadis-i ş.) 
*** 

Efendimiz buyurdu: “Kişinin anne-babasına lanet okuması 
büyük günahlardandır.” Çevresinde bulunanlar: “Đnsan hiç anne 
ve babasına lanet okur mu?”  dediler. “Evet! Kişi, bir başkasının 
anne veya babasına söver, o da sövenin anne-babasına söver!  

(Đşte bu kişinin anne-babasına lanet okumasıdır)” buyurdular.” 37 
(Hadis-i ş.) 

*** 

                                                 
33 Kur’ân, Bakara, 83. 34 Kur’ân, Đsrâ, 23-24. 35 Tirmizî, Davat, 110, (3539). 36 Münzirî,  Terğîb, c. 5, s. 133. 37 Müslim, Đman 146, (90). 
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“Allah’ın hiçbir ibadetini kabul etmeyeceği üç kişiden birisi de 
ana-babasına karşı gelenlerdir.” 38 (Hadis-i ş.) 

UNUTMA DOSTUM! 
-Seni annen dokuz ay karnında, iki yıl kucağında taşıdı, sen onu 
ne kadar taşıdın? -Sen doğunca annen-baban ne kadar da çok 
sevinmişti, kurbanlar bile kesmişti! -Onlar, seni büyütmek için 
kaç yıl geceleri uykusunu terk etti? Oysa sen onlar için kaç gece 
sabahladın? -Seni yetiştirmek için giymeyip giydiren, yemeyip 

yediren kimdi? -Seni gelin, damat ya da asker ederken ciğerinden 
bir parça sökülürcesine üzülen kimdi? Buna karşılık sen ne 

hissettin? -Seni bir gün bile göremediklerinde özleyen, yollarını 
gözleyen kimdi? Onlara bu sevgi ve özlemi hayatında kaç kere 

duydun?  
Đşte, anne-babalar daima evlatlarının mutluluğu ve huzuru için 
çalışıp çaba harcarlar. Sen onlara ne kadar hor baksan da onlar 

hayat boyu senin mutluluğun için gayret gösterirler. 
Unutma! 

Bu dünyada ne ekersen onu biçersin, 
Bu geçitten elbet bir gün sen de geçersin! 

 

 

 

Rivayete göre: Hz. Ebû Bekir (r.a.); Bir gün Beytullah’ı sırtında 
sepetiyle tavaf eden birini görür. O zata sorar: “Sepette ne var?” 
O zat “anam var” der. “Yâ Ebû Bekir! Ben fakir bir kulum, 

anamı Yemen’den sırtımda yaya getirdim. Haccını yaptırıp yine 
yaya Yemen’e götüreceğim” der. “Böylelikle evlatlık hakkını 
ödemiş oluyor muyum?” diye sorar. Hz. Ebû Bekir Sıddık 
enteresan bir cevap verir. “Ey muhterem zat sen ananın 

karnındayken canlandığında anneni tekmeliyordun ya vallahi o 
bir tekmenin bile karşılığını ödemiş olamazsın” der. 

ŞEFKATLĐDĐR ANALAR 
Anneciğim kadrini de bilemedim bilemedim,   
Sen ağlarken göz yaşını silemedim silemedim, 
Başkasında şefkatini göremedim göremedim.   

                                                 
38 Münzirî,  Terğîb, c. 5, s. 134. 
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Sensiz bulamam ben anam cennetin yollarını, 
          Açıver sen anneciğim şefkatli kollarını. 

                              
Boynuna bir sarılıp da akıtsam göz yaşımı, 
Dizine de koyabilsem garip dertli başımı, 
Hep özünle severdin sen indirmedin kaşını.  
Sensiz bulamam ben anam cennetin yollarını, 
Açıver sen anneciğim şefkatli kollarını. 

                      
Öksüz kaldım, başkasına anneciğim diyemem, 
Rızan olmayınca anam cihanlarda gülemem, 
Bin yıl sırtımda taşısam hakkın yine ödeyemem.  
Sensiz bulamam ben anam cennetin yollarını, 
Açıver sen anneciğim şefkatli kollarını. 

. 

. 

ْو�א�ذ� �����M=�א� א��� َ ْ َ َ ْ ِ ً������ ���oא���+� ����=�א�س� و�א���=�א� َ ْ َ َ ِ َ ّ ًِ َ ََ َ ْ و�א� ����َ ُ�2��tْو�א� ِ ِ َ ّ َ                                  
����������4א�م� א� ِْ ِ َ َ ��k���� �:��ً ّ َ ُ َو�#�"����א� َ ْ ِ َ َ�>������vو�א� �:��������َא���L א� 4 ٰ ْ ِ 4 ِ َِ َ ْ ٰ                           

�?�p�%����4א� ِ َ ّ ِ ��Rَ�?4و�א�����א�כ� ِ َ ْ ��Rِ و�א�����כ��f א���)��g!�د�َ ُ ُ ّ ِ َ ّ ُ ّ َ َ  ��َא�ن� �w"���א�  َ ِّ َ ْ َ��x��َ ِ ْ   

ƒ   (13) Đbadethaneleri Temiz Tutunuz!   ƒ 
“Đşte o zaman biz Beyt’i (Kâbe’yi) insanlar için bir sevap 
kazanma ve bir güven yeri yapmıştık. Siz de Đbrahim’in 

makamından bir namaz yeri edinin (orada namaz kılın). Ve biz 
Đbrahim ile Đsmail’e ‘Tavaf edenler, ibadet edenler, rükû edenler 

için evimi temiz tutun!’ diye emretmiştik.” 39 (Ayet-i c.)  
ƒ   Evin Nuru Namaz!   ƒ 

Efendimiz buyuruyor ki“Kişinin evinde kıldığı namazı nurdur, 
öyleyse evlerinizi nurlandırın.” 40 (Hadis-i ş.) 

ƒ   Nafileyi Evde Kılmak Makbuldür!   ƒ 
Rasûlullah(s.a.v.)’a “Evdeki namaz mı, mescitteki namaz mı 

                                                 
39 Kur’ân, Bakara, 125. 40 K. Sitte, Namaz, 409, (1375), (6396). 
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daha efdaldir?” diye sorulduğunda: “Evime bakmıyor musunuz? 
Mescide ne kadar yakın! Farzların dışındaki diğer namazlarımı 

(nafileleri), evimde kılmam, benim nazarımda mescidde 
kılmamdan daha makbuldür.” cevabını vermişlerdir.41 (Hadis-i ş.) 

ƒ  Namaz Vaktinde Meleklerin Seslenişi!  ƒ 
“Her namaz vaktinde bir melek insanlara şöyle seslenir: Ey 

Ademoğulları! Đşlediğiniz günahlarla yaktığınız ateşi, kıldığınız 
namazlarla söndürün.” 42 (Hadis-i ş.) 
Bütün Gece Nasıl Đhya Edilir! 

Efendimiz buyuruyor ki “Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa 
sanki gecenin yarısını ihya etmiş gibidir. Kim sabahı da 

cemaatle kılarsa gecenin tamamını ihya etmiş gibidir.” 43 (Hadis-i ş.) 
 “Vitir namazı haktır. Kim bunu kılmazsa bizden değildir.” 44(Hadis-i ş.) 

. 

. 

�34א� א��3"�א� א����2 َ ّ َ ُّ َ ���3َ א�َ َ���*�A��4=�!�א� א� َ ْ ُ ٰ��=�!�א� ��א�����$�� و�א�������َ َ َّ َّ ِ ْ ِ َ!�ة� א�ن� א����5ُ ّٰ َ ّ ِ ِ�����f�� 4 א�����א� ِ َ ّ َ َ���3َ  

ƒ   (14) Allah (c.c.), Sabredenlerle Beraberdir!  ƒ 
“Ey îman edenler! Sabır ve namazla(Allah’tan) yardım 

isteyin! Şüphesiz Allah, sabredenlerle beraberdir.” 45 (Ayet-i c.)  

ƒ   Darda Kaldığımızda Namaz!  ƒ 
Bir rivayete göre Peygamberimiz(s.a.v.)’e bir iş ağır gelince 
ya da ansızın bir sıkıntılı durum ortaya çıkınca, hemen namaz 
kılmaya başlar ve yukarıdaki ayeti okurdu. Bu ayette Allah 

(c.c.), sabır ve namaz sayesinde kullarına dostluk ve 
yardımının sürekli olacağını müjdelemektedir.46(Hadis-i ş.) 

�U�(א��� �l�� �^���(�<ٰ ُ َّ ّ ُ َ ِ َ 4!�א�ت� א���)����f و�א�
��ر�ض� و����� @�ُ ْ َ َ َُ ْ َُ ْ ْ َ ّ ُ َ  �^���(�3 ��
ُ��"��� و�א�ن� ���� ]��jء א� ِّ َ ُ َ ِ ِّ ٍ ْ َ ْ ِ ْ َ َ ّ ِ
ٰو��� َ��
َכ���  ْ 4 >�?���"�!�ن� >�)���ِ ْ َ ََ ُ َ ْ���J כ�א�ن� �l��h��4"�:� א� َ َ َ ُ َ ّ ِ ْ ُ �U��ًא� �b?�!�ر�א�َ ُ َ ���U��z4ه�   ً ِ ْ َ ِ  

(15) Her Şey, Allah’ı (c.c.) Tesbih Eder! 
                                                 
41 K. Sitte, Namaz, 411, (1378), (6398). 42 Münzirî,  Terğîb, c. 1, s. 350. 43 Ebû Dâvûd, Sünen, Salat, 18, (555). 44 Ebû Dâvûd, Sünen, K. Vitr, 8, (1419). 
 
 45 Kur’ân, Bakara, 153. 46 Bursevî, Rûhu’l-Beyân, c. 1, s. 271. 
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“Yedi gök, yer ve bunlarda bulunan herkes O’nu tesbih eder; 
O’nu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur; fakat siz 
onların tesbihlerini anlamazsınız. Doğrusu O, Halim’dir, 

bağışlayıcıdır.” 47 (Ayet-i c.)  
ƒ   Namazgâhın Ağlaması!   ƒ 

Bir kısım âlimler Duhân suresinin 29. âyetinin tefsirinde: 
“Mü’min ölünce, yeryüzünde namaz kıldığı yer, gökte de 
namazın yükseldiği kapı onun üzerine ağlar” açıklamasında 

bulunurlar. Bu sebeple, kişinin namazı farklı yerlerde 
kılmasında faydalar vardır.48     

***                        
“Ne zaman bir topluluk Allah’ı zikretmek için bir yerde toplanırsa 

meleklerden bir topluluk da onlarla beraber oturur.”(T. Gafilin) 
. 

. 

. 

. 

                                                 
47 Kur’ân, Đsrâ, 44. 48 K. Sitte, Namaz, 16, (2807). 
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��iٰ@�}�!�א� #���k א�������!�א�ت� و�א������� َ َّ َّ ِ َ َ َ َ ُ ِ َ�%�A�!ة� א����!ٰ ْ ُ ْ �jِ و�,�!���!�א� ���5ِ ّٰ ِ ُ ُ َ�*�4 ,�א� ِ َ��Rَ  
ƒ   (16) Namazınızı Koruyun!   ƒ 

“Namazlara ve orta namazına devam edin; ve derin bir saygı 
ile Allah’ı anmak üzere el bağlayıp divan durun!” 49 (Ayet-i c.)  

ƒ   Gece-Gündüz Allah’ı Tesbih Etmek!   ƒ 
“Öyle ise akşama erdiğinizde ve sabaha kavuştuğunuzda Allah’ı 
tesbih edin (Akşam, yatsı ve sabah namazlarını kılın.).” 50 (Ayet-i c.)  

*** 
“Yunus (a.s.) Allah’ı tesbih etmeseydi, kıyamete kadar balığın 
karnında kalacaktı.” 51 (Ayet-i c.)        Bağışlanmak için Allah’a çok 
yalvarmak lazım, af istemek lazım hatta gözden yaş akıtıncaya 
kadar ağlamak lazım. Buğdayı yetiştiren yağmur olduğu gibi 

duayı kabul ettiren de gözyaşıdır. 

ƒ   Sabah Namazını Cemaatle Kılmanın Fazileti!   
ƒ 

“Sabah namazını (cemaatle) kılan, Allah'ın garantisi altındadır. 
Sakın Allah, (ona verdiği garantisi sebebiyle) size bir ceza 

vermesin. Kim bu garantiyi isterse onu elde edince bir daha da 
kaçırmaz. ” 52 (Hadis-i ş.) 

Evvabinin Fazileti! 
Efendimiz buyuruyor ki “Kim akşam namazından sonra altı 

rekat evvabin namazını kılarsa deniz köpüğü kadar günahı olsa 
Allah (c.c.) onun günahlarını bağışlar.” 53 (Hadis-i ş.)                

“Zerre kadar hayır yapan mükafatını, zerre kadar şer işleyen de 
cezasını görecektir.54 (Ayet-i c.)  

ƒ   Namazdan Sonra Okunacak Güzel Bir Dua   ƒ 
Allah’ım! Beni cehenneminden âzâd et, berâtınla cennetine koy. 

. 

. 

                                                 
49 Kur’ân, Bakara, 238. 50 Kur’ân, Rûm, 17. 51 Kur’ân, Saffat, 143,144. 52 Tirmizî, Fiten, 6, (2165). 53 Nesâî, Sehv. 79, (3, 68). 54 Kur’ân, Zilzâl, 7-8. 



 
 
 
 
 
 

19 

 

�|���ب� و��� ْ�Iق� و�א����d� ْ�Iכ�:� ,���<� א����!�Mא���$�� א�ن� >�!���!�א� و� ������ٰ َْ َ ِّ ِِ ِْ َُ َِ ْ َ َ ِ ْ ُ َ ُ ُ ُ ّ َ ْ َ َ َ ْ َכ��� א���$��َ ّ ِ ْ َ ّ ِ                      
ٰ���� א� ْ ��א����5َ ����ِ ّٰ ِ َ َ��
ٰ و�א�����!�م� א� ْ ِ ْ َ ْ َ��R���=כ�+� و�א���כ�*�א�ب� و�א����)��� ْ�Iو�א� ����َ َّ ّ ِ4 ِ َ َ َ َِ ْ ِ َ ِ َ ِ ٰ و�א�ِ �א�ل�َ ْ�Iא� ��Kَ َ َ                   
��k�#ٰ َ�l���J 4 ِ ّ ُ��q��ذ�و�ى� א����� ٰ ْ ُ ْ ِ ٰ و�א�����*�א���َ َ َ ْ �)�א�כ�َ ْ�Iو�א� �j4 َ َ ��R4 و�א����� א���)���َ َ ّ َ ْ َ َ���p��4<� و�א���)�א� ِ َ ّ َ ِ��Rَ  

…. ٰو���Z א�����,�א�ب� و�א�,�א�م� א������� َ ََ ّ َ َ َ ّ َِ ِ ٰ!�ة� و�א�ِ َ ��Kٰ א����eכ�َ َ ّ �!�@�!�ن� ����"�����C א�ذ�א� #�א�����و�א�َ ْ�Iة� و�א��!ُ َُ َ َ ُِ ْ ِ ِ ْ َ ِ َ َ َ     
ƒ  

  (17) Yakınlarınıza Yardım Edin!   ƒ 
“Yüzlerinizi, doğuya ve batıya doğru çevirmeniz iyilik demek 
değildir. Asıl iyilik, Allah’a, âhiret gününe, meleklere, Kitab’a 
ve peygamberlere îman eden, malını sevmesine rağmen onu, 

akrabaya, yetimlere, yoksullara, yolda kalmış olanlara, dilenenlere, 
köle ve esirlere veren, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren, 
sözleştikleri zaman sözlerini yerine getirendir...” 55 (Ayet-i c.)  

ƒ   Akrabaya Verilenin Sevabı!   ƒ 
“Müslümanlara yapmış olduğun sadakanın bir sevabı, akrabana 

vermiş olduğun sadakanın iki sevabı vardır.” 56 (Hadis-i ş.) 
ƒ  Allah (c.c.), Önce Akrabaya Yardımı Emrediyor!  ƒ 
“Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi 
emreder. Çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, 

düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.” 57 (Ayet-i c.)  

4א����2  َ ّ ���Y�3 ���34=�!�ن� ��א���|����Q و����3َ ُ َُ ِ ْ َ ْ ِ َ ُ ِ ْ �U��ٰ!�ن� א�������َ َ َّ َ!�ة� و���Dא� ر�ز�,�=�א���C �3=�?���!�ن�ُ َُ َِ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ ّ ِ َ َ  
ƒ  

  (18) Namaz Kıl, Malından Hayra Ver!   ƒ 
“Onlar gayba inanırlar, namaz kılarlar ve kendilerine verdiğimiz 

mallardan (Allah yolunda) harcarlar.” 58 (Ayet-i c.)    
ƒ  Allah (c.c.) Yoluna Verilen Bir Şey, Yediyüz Olur!  

ƒ 
“Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak veren bir 
dânenin durumu gibidir, her başakta da yüz dâne vardır. Allah dile-
diğine kat kat arttırır. Allah’ın lütfu boldur, O, her şeyi bilendir.” 59  

(Ayet-i c.)  

ِ و����5 … ّٰ ِ �|���ب� @�א��U�=�3א� >�!���!�א� @��o:� و��l�M א����5َ ْ�Iق� و�א����d� ْ�Iא� ِ ّٰ ُ ْ ََ ّ ََ َ َُ ّ َ ُ ْ َُ َ َ َْ َ ُ ِ ِ ْ  

                                                 
55 Kur’ân, Bakara, 177. 56 Đbn Mâce, Zekat, 28, (1844). 57 Kur’ân, Nahl, 90. 58 Kur’ân, Bakara, 3. 59 Kur’ân, Bakara, 261. 
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ƒ    
(19) Nereye Dönersen, Allah Oradadır!   ƒ 

“Doğu da batı da yalnız Allah’ındır. Nereye yönelirseniz 
Allah’ın zâtı oradadır…” 60 (Ayet-i c.)  
ƒ   Đnanmayanların Hali!   ƒ 

“Đnkâr edenleri Đslâm’a çağıranın durumu; bağırıp 
çağırmaktan başka bir şeyi anlamayan hayvanlara haykıran 

çobanın durumu gibidir. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, 
kördürler; bu yüzden hiçbir şey anlamazlar.” 61 (Ayet-i c.)  

Yüce Allah Kuran’ında 18 yerde “Düşün” diyor. Ve şöyle bir bak, 
ayrıca bu kainatta bir Kurandır. Đyi düşün.  
Seni bir damla sudan koca bir insan yapanı düşün.  
Bir tek çekirdekten yüce bir çınar ağacı ve çamı. Daha nice varlıkları 
yaratanı düşün.  
Beş metre yerin dibindeki saçak, yerin üstündeki ağacın 25 m. 
tepesindeki meyveye, yaprağa suyu göndereni düşün. Düşün bunun 
pompası nerede? 
100 gram bir böbreğin, tependeki saça, ayağındaki tırnağa suyu aynı 
oranda ulaştırmasını düşün.  
En büyük mucize milyarlarca kişinin parmak izi bir başkasının 
parmak izine uymadığını düşün. 
Yeryüzündeki çiçekleri kuşları rengarenk otları düşün. Ebrulu 
katmerli çiçekleri düşün. bunları kim rengarenk boyamış. Bunların 
boyaları nerden alınmış.  
Birde bu dünyanın dönüşünü düşün.  Bu arz 1920 Km. hızla dönüyorda 
yerinden, hiçbir şey düşmüyor. Bunu dengede tutan Allah’ı düşün.  
Bir bağda yanyana kabak karpuz kavunu düşün. tefekleri birbirine 
karışmış toprak aynı ama tatları ve renkleri ayrı ayrı biri şekerli 
öbürüne benzemez. Biri kırmızı diğeri beyaz. Hiç birbirine 
karıştırmayanı düşün. 
Seher vakti kalk üzerinde direksiz duran gökkubbeye bak ibret al. 
Düşün. 
Allahın varlığını birliğini ve büyüklüğünü düşün de, Đbret al. 
Her gece ölüyorsun sabah canlanıyorsun. Bu yetmez mi öldükten 

sonra canlanacağına isbat değil mi?

                                                 
60 Kur’ân, Bakara, 115. 61 Kur’ân, Bakara, 171. 
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�� א�و� ر�כ���א��א� @�א�ذ�א� א���=�*�:���T���@ �:�*�?�� א�ن��@ْ ُْ ِ ُْ ِ َ ََ ِْ َِ َ ًَ َ َْ ُ ْ ً ِْ  
َ@�א�ذ�כ���و�א� א����5  ّٰ ُ ُ ْ َ �ُכ��Uא� #����Uכ�:� ��א�{�� >�כ�!� َُ َُ ْ َ َ ْ َ ََ ّ َ!�א� >������U!�ن�  َ ُ َ ْ َ  

ƒ   
 (20) Binekte Bile Namaz!   ƒ 

“Eğer (herhangi bir şeyden)  korkarsanız (namazlarınızı) yaya 
veya binek üzerinde (kılın). Güvene kavuştuğunuzda, size 
bilmediklerinizi öğreten Allah’ın öğrettiği gibi Allah’ı anın 

(namaz kılın)!” 62 (Ayet-i c.)  

4و�א�ذ�כ��� א��A:� ر���כ� ��כ���ة� و�א�&� َ َ ًَ َ َ َْ ُ َ ِ ّ ْ ِ ُ ْ��]��ً  
ƒ   (21) Allah’ı Akşam-Sabah Zikredelim!   ƒ 

“Rabbinin ismini sabah akşam zikret!” 63 (Ayet-i c.)  
ƒ   Esmâu’l-Husnâ!  ƒ 

Efendimiz buyuruyor ki “Allah’ın doksan dokuz ismi vardır. 
Kim bunları ezberlerse veya sayarsa cennete girer.” 64 (Hadis-i ş.)  

�3ٰא� ����E א�,�:� א������� َ ّ ِ ِ َ َ ّ َ ُ ِ!�ة� و�א����� ��א�����I��و�ف�َ ُ ْ َ ْ ِ ْ ُ ْ َ َ                                                 
��k�# ��$�&و�א� ��כ��=��Iא� ���# �l�ٰو�א� َ َْ ِ ْ َ َِ َ ُْ ْ ِ َ ٰ ��א� א�&�א���כ� א�ن� ذ�ْ َ ّ ِ َ َ ََ ِ��כ� ���� #��eم� א�
����!�ر�َ ُ ُ ْ ِ ْْ َ ِ َ ِ  

ƒ   (22) Atanın Evlada En Büyük Öğüdü!   ƒ 
“Yavrucuğum! Namazı dosdoğru kıl, iyiliği emret, kötülükten 
vazgeçirmeye çalış, başına gelenlere sabret. Çünkü bunlar, 

azmedilmeye değer işlerdir.”65 (Ayet-i c.)  

******* 
Đbrahim (a.s.)’ım babası Đman etmediği halde ona “babacığım” diye 
hitap ederdi. Lokman (a.s.) oğluna “oğulcuğum” diye hitap ederdi.  

Kuran’da geçen bu ifadeler, evlat ve ata arasındaki hitabetlere 
örnek olmalıdır. 

�34א� א��3"�א� א����2 َ ّ َ ُّ َ ���3ٰ א�َ ��!�א� א�������َ�����< ��
ٰ��=�!�א�  َ ّ ُ َ ْ ََ ُ َ �:�*�ْ!�ة� و�א� ُ َْ َ �Aٰכ�א�ر�َ َ ُ��x�J ّٰى� َ                                 
… �����M4=���א� א�
�� #�א� ِ َ َ ّ ِ ً ُ ُ��x�J �>�����A ّٰى� َ ٍ ُ >�|�*�)���!�א�َ ِ َ ْ َ   ��
َ >������U!�א� ��א� >���!���!�ن� و� َ َ َ َُ ُ َ ُ َ ْ   

                                                 
62 Kur’ân, Bakara, 239. 63 Kur’ân, Đnsân, 25. 64 Müslim, Zikr 5, (2677).  65 Kur’ân, Lokman, 17. 
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ƒ    
(23) Sarhoşken Namaz Kılınmaz!   ƒ  

“Ey îman edenler! Siz sarhoşken ne dediğinizi bilene kadar, cünüpken de -
yolcu olan müstesna- gusledene kadar namaza yaklaşmayın…” 66(Ayet-i c.)  

ƒ   Namazı Kabul Olmayan Üç Kişi!   ƒ 
“Üç kişinin namazı kabul edilmez ve hiçbir hayırları semaya yük-
seltilmez: 1.Geri dönünceye kadar kaçan köle, 2.Ayılıncaya kadar 
sarhoş kişi, 3.Razı edinceye kadar, kocasını darıltan kadın.” 67 (Hadis-i ş.) 
Bir bardak şarap içmek, bir bardak ateş içmektir. (Mevıza-i Hasene) 

�:�"��ْ��������:� א�ن� ,��� א�����|�!�א� ر��Aא�
��ت� ر� ِ ِِ ّ َ َِ َ َ ُ َ َْ َ َْ َ ْ ْ َ ِ                                                   
���Jא� �����3"�:� و�א�� ِ�V ط���iٰو�א� ْ َ ََ ْ َِ َْ َ َ َ �jً כ�<� ]��jء #���د�א�َ َ َ ٍَ ْ َ ّ ُ   
ƒ   

 (24) Her Şeyi Sayı Đle Vermiş Allah!   ƒ 
“Ki böylece onların (peygamberlerin), Rablerinin bildirilerini 
tebliğ ettiklerini bilsin; (Allah), onların yaptıklarını ilmiyle 

kuşatır ve her şeyi bir bir sayıp kaydeder.”68 (Ayet-i c.)  
ƒ   Her Nefesin Hesabı!  ƒ  Kısa Öğüt   ƒ 

Bir kişi bilimsel olarak ortalama 24 saatte kırkbin nefes alır. 
Allah, her şeyi sayıyla verdiğini ayet-i kerimede bildirdiğine 

göre bu kırkbin nefesin hangisini hayra, hangisini şerre 
harcadığını kullarına sormaz mı? 

Peygamberler tarihindeki rivayete göre:“Davut (a.s.)’a Azrail (a.s.) geldiğinde 
mihrabının merdiveninde bulur. Davut (a.s.) “bana ölümü haber vermeye mi 
geldin? ”   Dediğinde. Azrail (a.s.) “Hayır ben emri ilahiyi yerine getirmeye 
geldim. ” der. Davut (a.s.) “Ya melek yukarı mihrabımda ki düze çıkayım der. 
Melek “hayır” der. O zaman aşağıda ki düze ineyim” der. Azrail (a.s.) hayır 

der. Davut (a.s.) hemen merdivende secdeye kapanarak Allah’ın emrine teslim 
olur.  

Đyi düşün müslüman kardeşim! Yukarıdaki kıssalardan kendine  hisse çıkar. 
Zaman çok değerlidir. 

َא�ن� ّ ِ��Lد�#�"�:� و�א�ذ�א� ,�א���!�א� א���\ �!���=�א�@�����R ���א�د�#�!�ن� א����5 و� ْ�Iא� َ ِ ِ� ُ َ َ َ َ� ْ ُ ُ ُ ُِ َِ َ ُ َ ََ ّٰ َ ُ 4 ِ َ   

��]�����, ��
�א�������!�ة� ,�א���!�א� כ�)�א���L �3��א���ن� א���=�א�س� و�
�� �2�3כ���و�ن� א����5 א� ًّ 4 َ َ � َ َٰ ِ َ َّٰ َّ َُ ُ ٰ ُْ َ � �َ َ َّ ُ َ ُ ُ ِ َ  
ƒ    

(25) Gösteriş Đçin Namaz Kılanın Cezası!   ƒ 
                                                 
66 Kur’ân, Nisâ, 43. 67 K. Sitte, Haklar, 5, (3297). 68 Kur’ân, Cin, 28. 
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Gerçek şu ki: Münafıklar, Allah’ı aldatmaya çalışıyorlar, oysa 
Allah, onlara aldatmanın cezasını gösterecektir. Onlar namaza 
kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar; insanlara gösteriş 

yaparlar ve Allah’ı pek az anarlar.69 (Ayet-i c.)  

ƒ   Camiye Gidip-Gelmenin Sevabı!   ƒ 
“Bir kimse camiye gider ve dönerse, Allah onun her gidiş ve 

dönüşü için Cennet’te bir konak hazırlar.” 70 (Hadis-i ş.) 
Camiye gidip gelmek Allah yolunda savaşmak sayılır. 

Bir kimse mescide bir kandil takarsa, o kandil orada yandığı 
sürece melekler onun bağışlanmasını dilerler. 71 (Enes b. Mâlik’ten rivâyet) 

ƒ   Cami ve Cemaatten Ayrılanı Kurt Kapar!   ƒ 
“Şeytan, insanı kapan kurt gibidir. Tıpkı, sürüden uzaklaşan ve 

yalnız başına otlayan koyunu kapan kurt gibidir. 
Parçalanmaktan sakının, topluluğu, cemaati ve camiyi terk 

etmeyin.” 72 (Hadis-i ş.) 
ƒ   Đkindi Sünnetini Kılmanın Mükafatı!   ƒ 

 “Kim, ikindinin dört rekat sünnetini kılarsa şüphesiz Allah 
(c.c.) o kişiyi ateşe haram kılar.” 73 (Hadis-i ş.)  

Kuşluk Namazının Fazileti! 
“Kim sabah namazından sonra, iki rekatlık kuşluk namazını 
kılıncaya kadar hayırdan başka bir şey söylemeden namaz 

kıldığı yerde oturur beklerse, Allah onun günahlarını, denizin 
köpüğü kadar çok da olsa bağışlar.” 74 (Hadis-i ş.) 

ٰא�,�:� א������� َ ّ ِ ِ َ���U�dة� ������!�כ� א����!ِ ْ َ ّ ِ ُ ُ ِ َ��Lא� ٰ ِ �b)��� א�����<�ِ ْ َ ّ ِ َ َ                                   
�d��ً"�!�د�א� ُ ْ َ ٰو�,���א�  ْ ُ ٰن� א���?��g�� א�ن� ,���א�َ ْ ُ َ ّ ِ ِ ْ َ ْ َن� א���?��g�� כ�א�ن�َ ََ ِ ْ َ ْ  

ƒ    
(26) Namaza Melekler Şahitlik Eder!   ƒ 
“Güneşin dönüp batıya yönelmesinden gecenin 

kararmasına kadar (belirli vakitlerde) namaz kıl; bir de 
sabah namazını kıl, çünkü sabah namazı şahitlidir 

(melekler o anda hazır olur).” 75 (Ayet-i c.)  

                                                 
69 Kur’ân, Nisâ, 142. 70 Münzirî, Terğîb, c. 1, s. 323. 71 Tergip, c.1.  323. 72 Münzirî, Terğîb, c. 1, s. 334. 73 Ebû Dâvud, Salât 297, (1271). 74 Ebû Dâvûd, Sünen, Salat, 301, (1287). 75 Kur’ân, Đsrâ, 78. 
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ƒ   Allah (c.c.), Meleklere Sorar?   ƒ 
“Gece ve gündüz bir kısım melekler nöbetleşe aranızda 
bulunurlar. Bunlar sabah namazı ile ikindi namazında 
toplanırlar. Sonra sizi geceleyin takip eden melekler 

(hesabınızı vermek üzere Huzur-u Đlâhî’ye) yükselir. Sizi çok 
iyi bilen Allah, bu meleklere sorar: ‘Kullarımı nasıl 

bıraktınız?’ Melekler: ‘Biz onları namaz kılıyorken bıraktık, 
onlar namaz kılarlarken orda vardık’ derler.” 76 (Hadis-i ş.) 

ƒ   Hangi Amel Daha Faziletli?   ƒ 
Rasûlullah(s.a.v.)’a, “Hangi amel daha efdaldir?” diye sorul-

duğunda şu cevabı verdiler: “Đlk vaktinde kılınan namaz!” 77 (Hadis-i ş.) 
DÎN-Đ MÜBÎN 

 

Dîn-i mübîn sevmiyorsan, 
Emr-i ilâh görmüyorsan, 
Rızık veren bilmiyorsan, 
Körden farkını söyle, farkını. 

Açılmazsa bu ellerin, 
Bağı yoksa gönüllerin, 
Tesbih etmez şol dillerin, 
Dilsizlerden farkını söyle. 

Hak değilse şol yolların, 
Secde görmez alınların, 
Ezan duymaz kulakların, 
Sağırdan farkını söyle, farkını. 

Rabbim yaratmış bir gül gibi, 
Diller vermiş bülbül gibi, 
Sessiz sükut sümbül gibi, 
Nahıklardan farkını söyle. 

ٌو�א�ذ�א� _�����*�:� ��Z א�
��ر�ض� @������� #�����כ�:� �M=�א�ح� َ َُ ْ ْ ُْ َْ ْ ََ ََ ِ َ ْ ِ ُ ْ َ َ ِ ْ א�ن�َ َ                                   
ْא�ن�   … ِ�:�*�?��ْ ُ ْ ْא�ن� �3?� ِ َ ْ 4*�=�כ�:� א����2َ َ ّ ُ ُ َ ���3ُ כ�?���و�א�ِ َ َ َ ٰ>�������و�א� ���� א�������  َ ّ َ ِ ُ ُ ْ ِ!�ة� َ    

ƒ   
 (27) Namaz Kısaltılır, Terk Edilmez!   ƒ 

“Yeryüzünde sefere çıktığınızda kâfirlerin size bir fenalık 
yapmasından korkarsanız, namazı kısaltmanızda size bir 

sorumluluk yoktur...” 78 (Ayet-i c.)  

******* 
 (Allah, zarurat halinde namazımızı kısaltmamıza müsaade 

ediyor fakat terk etmemize asla izin vermiyor.) 

                                                 
76 K. Sitte, Namaz, 3, (4639), c. 13, s. 224. 77 Ebû Dâvûd, Sünen, Salat, 9, (426). 78 Kur’ân, Nisâ, 101. 
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ƒ  Namazın Süresi, Cemaatin Tahammülüne Göre olmalı!  ƒ 
“Ey Allah’ın Rasûlu! Biz sulama devesi besleyen insanlarız. 
Gündüz çalışırız. Muâz sizinle yatsıyı kıldı. Sonra bize gelip 
Bakara sûresi ile namaz kıldırmaya başladı’ dedi. Rasûlullah 
(s.a.v.) Muâz’a yönelerek: “Ey Muâz! Sen fitneci misin? 
Veşşemsi ve duhâhâ’yı, Vedduhâ’yı, Velleyli izâ yağşâ’yı, 
Sebbihisme Rabbike’l-a‘lâ’yı oku!’ buyurdu.” 79 (Hadis-i ş.) 

ƒ   Cemaatle Namaz Kılmanın Sevabı!   ƒ 
“Bir vakit cemaatle namaz kılan kimse, gününü ibadetle 

doldurmuş gibidir.” 80 (Hadis-i ş.) 
Mümin Mescidde Huzur Bulur! 

“Mümin mescidde balığın suda rahat ettiği gibi rahat eder  
Münafık ise mescidde kafesteki kuş gibi dardadır.” (Mevıza 

Kitaplarından alınmıştır) 

******* 
Hz. Ömer (r.a.) Mescide girerken titrerdi. Neden titrediğini 
soranlara “Kıldığım namaz kabul olmazsa bana eskittiğim 

halıların hesabını sorarlar diye korkuyorum” der.   

                                                 
79 Buhârî, Ezan, 404, c. 2, s. 674-677. 80 Gazâlî, Đhyâ, c. 1, s. 405. 



 
 
 
 
 
 

26 

 

َو�א�ذ�א� כ�=���  ْ ُ َ ِ ٰ��"�:� @�א�,����U ���:� א�������4@�َ ََ ّ ُ ُ ََ ْ َ َ َ!�ة�ِْ  
…  �:���*���@ْ ُ َ ْ و�א� َ �wُא��p?�+� ��=�"�:� ����כ� و�����א����2ُ ْ َ ْ َ َ َْ َ ْ ُ ِ ٌ َ ِ َ�:�"�*�h���Aْא� ُ َ َ ِ ْ َ  

ƒ    
(28) Müslümanın Savaştaki Namazı!   ƒ 

“(Rasûlüm!) Sen içlerinde olup da onlara namaz kıldırdığın 
zaman, onlardan bir gurup seninle beraber namaza dursun ve 

silahlarını da (yanlarına) alsınlar...” 81 (Ayet-i c.)  
ƒ   1. Namaz, 2. Namaz, 3. Namaz!   ƒ 

“Amellerin en faziletlisi hangisidir?” sorusuna üç kere peş peşe “namazdır” 
diye cevap veren Efendimiz (s.a.v.); “Namazdan sonra en faziletli ibadet 
hangisidir?” sorusuna ise “Cihaddır” diye cevap vermiştir.82 (Hadis-i ş.) 

ƒ  Đkindiyi Kaçıranın Durumu!  ƒ 
 “Đkindi namazını kaçıran bir insanın (uğradığı zarar 

yönünden) durumu, malını ve ehlini kaybeden kimsenin 
durumu gibidir.” 83 (Hadis-i ş.) 

4و�א�ت� و�א�
��ر�ض� و�#����dא� و��J◌ٰحمد ِفى السمولَه الْ   َ َ َ ًَ ّ ِ َ ِ ْ َ ْ "���و�ن�ِ ْ�{�< ��Rَ ُ ِ ُ َ  
ƒ    

(29) Akşam, Öğle Namaz Kıl, Tesbih et!   ƒ 
“Göklerde ve yerde hamd Allah’a mahsustur. Günün sonunda ve öğle 
vaktine eriştiğinizde de Allah’ı tesbih edin (namaz kılın).” 84 (Ayet-i c.)  

ƒ   Karıncanın Duası!   ƒ 
Đbn-i Kesir tefsirinin Neml Suresi’nde ki açıklamada şöyle 

rivayet edilir: Hz. Süleyman yağmur duasına çıkar. Orada bir 
karıncanın sırt üstü yatarak bizim el açtığımız gibi ayaklarını 

göğe dikip yalvardığını görür. Karınca şöyle dua eder: Rabbim! 
Eğer rahmet vermezsen biz helak oluruz.. 

Gözlerimizle zor görebildiğimiz karınca bile Allah’a yalvarıyor da 
mükemmel bir yapı ile yaratılan insan acaba neden gereği gibi 

kulluk yapmıyor?    

َ@�א�ذ�א� ِ ٰ ,�����*�:� א�������َ ََ ّ ُ ُ ْ َ!�ة� @�א�ذ�כ���و�א� א����5َ ّٰ ُ ُ َْ َ��k�#א���א� و�,���!�د�א� و����, ٰ َ َ َ ًً ُ ُ َ ��כ�:�ِ�!�=�M ْ ُ ِ ُ ُ  
                                                 
81 Kur’ân, Nisâ, 102. 82 Münzirî,  Terğîb, c. 1, s. 367. 83 Müslim, K. Mesâcid, 200, (626). 84 Kur’ân, Rûm, 18. 
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 �:�*�=�ْ@�א�ذ�א� א��U�wא� ُ ْ َ ْ َ ْ َ ِ 4@�א�,�َ َ �U��ٰ!�א� א�������َ َ ّ ٰ!�ة� א�ن� א�������ُ َ ّ َ ّ ِ َ�=���Y� ْ�Iא� ��k�# ���4!�ة� כ�א� ِ ْ ُ َ َ ْ َ َ ��Rً כ�*�א���א� ��!�,�!�>�א�َ ُ ْ َ ً َ َِ     
ƒ    

(30) Allah, Yatarken Bile Zikir Emrediyor!   ƒ 
“Namazı kıldıktan sonra, ayaktayken, otururken ve yan 

yatarken (daima) Allah’ı anın. Emniyete kavuştuğunuzda, 
namazı gereğince kılın. Namaz şüphesiz, insanlara belirli 

vakitlerde farz kılınmıştır.” 85 (Ayet-i c.)  

ƒ   Az da Olsa Đbadetin Devamlısı Makbuldür!   ƒ 
Rasûlullah (s.a.v.), ölümüne yakın (döneminde) farzların 

dışındaki namazları oturarak kılardı. Ona göre, amellerin en 
güzeli, az da olsa devamlı olandır.86  

ƒ    
Efendimiz’in Duası!   ƒ 

Rasûlullah (s.a.v.), sabah namazını kılınca, selam verirken 
şöyle derdi: “Ey Rabbim! Senden faydalı ilim, temiz rızık 

ve makbul amel talep ediyorum.” 87 (Hadis-i ş.) 
Mescide Gidene Melekler Eşlik Eder! 

“Melek, sabahleyin camiye gidenle gider ve evine 
dönünceye kadar ona eşlik eder. Şeytan da sabah namazını 
kılmadan şehre gidenle gider, evine dönünceye kadar ona 

eşlik eder.” 88 (Hadis-i ş.) 
ƒ   Ezanı Duyup Camiye Gitmeyenin Hali!   ƒ 

“Kim ezanı duyar da korku veya hastalık gibi bir mazereti 
olmaksızın cemaate katılmazsa, o kişinin sonradan eda 
edeceği namazı tam olarak kabul edilmez.” 89 (Hadis-i ş.) 

َو�א�ذ�א� �א�د� َ َ ِ �3ٰ*�:� א���L א�������َ َ ّ َ ِ ْ ُ و���א� ���eو�א� و�������א� ذ�ْ ُ�2��tة� א��!ٰ ً ِ َ َ ً ُ ُ َ َ َ ّ َ��כ� ��א��"�:� ,�!�م� 
�� �������3!�ن�ِ ُ ِ ْ َ َ ٌّ ْ َ ْ ُ َ َ ِ َ ِ  
ƒ    

(31) Ezanla Alay Olmaz!   ƒ 

                                                 
85 Kur’ân, Nisâ, 103. 86 Nesâî, Kıyâmu’l-Leyl, 19, c. 3, s. 22. 87 K. Sitte, Namaz, 282, (925) (6269). 88 Münzirî, Terğîb, c. 1, s. 404. 89 Münzirî, Terğîb, c. 1, s. 406. 
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“Namaza çağırdığınız zaman onu alay ve eğlence konusu 
yaparlar. Bu davranış, onların düşünemeyen bir kavim 

olmalarındandır.” 90 (Ayet-i c.)  
ƒ   Ezan ve Namaz, Şeytanı Kaçırır!   ƒ 

“Namaz için ezan okunduğunda şeytan arkasını dönüp acayip 
acayip hallerle ezan sesini işitemeyecek mesafeye kadar 

uzaklaşır.” 91 (Hadis-i ş.) 
ƒ   Müezzinin Sesinin Ulaştığı Her Şey Ona Duacıdır!   

ƒ 
“Müezzin, sesinin ulaştığı yere kadar mağfiret görür. Yaş ve 

kuru her ne, sesini işitirse, onu tasdik eder.” 92 (Hadis-i ş.) 
ƒ   Müezzin Ezan Okuyarak Kabrinden Kalkar!   ƒ 
Ezan okuyanlar ve hacda telbiye getirenler, mezarlarından ezan 
okuyarak ve “Lebbeyk Allâhumme Lebbeyk” diyerek kalkarlar.93 

Ehli Kuran’ın Vefatında 
Bir rivayete göre vefat eden bir ehli Kuran’a Rabbim 
meleklerini gönderir. “Bakın bu kulumda ne buluyorsunuz” der. 
Önce ayaklarına bakarlar, “Kıyam (yani namaz) kokuyor Ya 
Rab” derler.  
Kalbine bakarlar “Sıyam (yani oruç) kokuyor Ya Rab” derler. 
Başına bakarlar “Kuran kokuyor Ya Rab” derler.  
Rabbim “Namazını kılan, orucunu tutan, Kuran’ımı okuyan 
kuluma rahmetle muamele edin” der.  

******* 
Ben namaz kılmıyorum demek olmaz. Beni Allah huzuruna 
kabul etmiyor demek daha doğru olur.  
Çünkü Allah (c.c.) günaha gireni, haram yiyeni huzuruna kabul 
etmez. Tevbe edip beni huzuruna kabul et diye yalvarmaktan 
başka çare olmaz.  

َכ��� א�����א��a�A!�ن� ��Z א�������:� ��=�"�:� و�א����Y��I=�!�ن� ���Y�3=�!�ن�ٰ�� َ َُ ُ ُِ ِ ِْ ُْ ْ َ ّْ ُ َْ ِ ْ ِ ِْ ِ ُ ِ ِ                            
�U������Iل� ���� ,�����כ� و�א��e��א� א���eل� א�����כ� و���א� א� ِ�V4 ُِ ْ َ ََ َِ ْ َ َْ َ َِ ِْ ُ ْ َُ ْ ِ ��Rٰ א�������َ َ ّ َ!�ة� و�א��Y��I>�!�ن�َ ُ ْ ُ ْ َ َ               

ٰא�و��� َ(�כ� ُ ِ�<�Y�=�A4 ْ ُ ��4"�:� א��M��א� #�}�َ َ ً ْ َ ْ �U��ًא�ِ ٰא����eכ�  َ ِ!�ة� و�א����Y��I=�!�ن� ��א����5ّ ّٰ ِ َ ُ ُِ ْ ْ َ َ��
ٰ و�א�����!�م� א� ْ ِ ْ َ ْ َ����ِ ِ     
ƒ   

 (32) Derin Đlim Sahipleri!   ƒ 
                                                 
90 Kur’ân, Mâide, 58. 91 Müslim, Salat, 19, (389). 92 Nesâî, Ezân, 14, (42, 13). 93 Ebû Dâvûd, Salât, 31, (515).  
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“Fakat onlardan ilimde derinleşmiş ve iman etmiş olanlar 
sana indirilene de senden önce indirilene de inanırlar. Namaz 
kılanlar, zekât verenler, Allah’a ve âhiret gününe inananlar 
var ya, işte onlara büyük bir mükâfat vereceğiz.” 94 (Ayet-i c.)  

  ���5 �^���Aِ ّٰ ِ َ َ ّ َ�U�(א��� ��Z א��� ٰ َ ّ ِ َ�eא����� �!��4!�א�ت� و�א�
��ر�ض� و� َ ْ َ َُ َ ْ َِ َ ْ �e�34 א���Oכ�ِ َ ْ ُ�:��ُ  
   �U�(כ� א������� �l��ٰ َ ّ ُ ْ ُ ُ 4ْ!�א�ت� و�א�
��ر�ض� ���َ ُ ِ ْ ََ ْ ِ 4 و������4َ ُ ����4 و���!� #���k כ�<� ]��jء ,���َ َ ٍ ْ َ َِ ّ ُ َ ُ َ ُ���3ٌ  
   ��
��!� א�
��و�ل� و�א�ٰ ْ َْ ُ َ ُّ َ ��כ�<� ]��jء #���َ �!����4�� و�א���}�א����� و�א�����א����w و� َ ٍَ ْ ِ ّ ُ ِ َ ُ َ َ َُ ِ َ ْ ُ ُِ َ ِّ�:��◌ٌ  

ƒ    
(33) Evvel de O Allah, Âhır da O Allah!   ƒ 
“Göklerde ve yerde olan her şey Allah’ı tesbih eder. O 
Aziz’dir, Hakîm’dir. Göklerin ve yerin mülkü O’nundur; 
diriltir, öldürür. O’nun her şeye gücü yeter. Evvel O, son 

O’dur. O, hem zâhir, hem bâtındır; O her şeyi bilir.” 95 (Ayet-i c.)  

Sorun Đşlerini Bitirmişler mi? 
Bir mezarlığa uğrayıp orada yatanlara sor, oraya seve seve mi 

gelmişler? 
Kimi işini, kimi eşini, kimi kardeşini, kimi de gül gibi sevdiği 

sevgilisini bırakıp gelmediler mi? 
Âh bir konuşabilseler, neler söylerler sana neler! 

Sen de ben de istesek de istemesek de her gün o çukura bir 
adım daha yaklaşıyoruz. 

Geçen zamana bak! Kalan zamanı iyi değerlendir! Dünya 
meşguliyeti seni ibadetten alıkoymasın! 

                                                 
94 Kur’ân, Nisâ, 162. 95 Kur’ân, Hadîd, 1-3. 
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�34א�א��3"�א� א����2 َ ّ َ ُّ َ ���3ٰ א�َ َ�*�U�, א� א�ذ�א��!�=��ُ ْ ُ َ ِ ُ ٰ:� א���L א�������َ َ ّ َ ِ ��כ�:�ْ�!�Mא� و��!���( ْ�bة� @�א��!ْ ُ ََ ُ ُ ُ ِ ِ  
��Rא���כ����� ��Lכ�:� א����Mכ�:� و�א�ر��A���������א�@��� و�א���)��h!�א�  ْ�Iא� ��Lو�א��3���3כ�:� א� ِ ْ َ ْ َ ُْ َ َِ ِْ ْ ْ ُْ ُ َُ ِ ُِ ُ ْ َْ ََ َ َِ ُِ َ ِ َ َ َ  

ٰ و�א�ن� כ�=�*�:� �M=���א� @�א��w"���و�א� و�א�ن� כ�=�*�:� ����_� ُْ ْ َْ ُ ُْ ُْ َ ُْ ِْ َِ َُ َ ّ َ ّ ً ُ��k�# א�و� �jٰ َ ْ َ ���Jء א���Tא�و� ���?�A ٌ َ َْ َ ََ َ ٍ ُ��=�כ�:� ْ َ ْ ِ  
����َ ِ� ٰ�I א�و� ���pא���|�א� َ ْ َ ِ ِ َ ً)�*�:� א���=�)�א�ء @���:� ����nو�א� ��א�ء ْ َ ُ ِ َ ْ َ َ َ َ ِّ ُ ُ �U�U���*�@4!�א� &���ْ َ ُ َ ّ َ َ ً����א� �����wא�َ ِّ َ ً                  

… ��כ�:� و�א����3�!�M�!��4 @�א���)��h!�א�  ْ ُ ُ َْ َ ْ ُ َِ ُ ِ َ�l�=�� �:�3ُכ� ْ ِ ْ ُ  
ƒ   

 (34) Abdest Al, Namaz Kıl!   ƒ 
“Ey îman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman 

yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın; başlarınızı 
meshedin, ayaklarınızı da topuklara kadar yıkayın. Eğer 
cünüpseniz boy abdesti alın; şâyet hasta veya yolculukta 

iseniz veya içinizden biri tuvaletten gelmişse yahut kadınlarla 
cinsel ilişkide bulunmuş da su bulamamışsanız temiz bir 
toprakla teyemmüm edin, yüzlerinizi ve (dirseklere kadar) 

ellerinizi onunla meshedin…” 96 (Ayet-i c.)  
ƒ    

Kul, Abdest Alınca Günahları Temizlenir!   ƒ 
“Mü’min kul abdest aldığı zaman; ağzını yıkadığında 

günahları ağzından, burnunu temizlediğinde burnundan, 
yüzünü yıkadığında yüzünden, kollarını yıkadığında 

ellerinden, başını meshedince kulaklarına varıncaya kadar 
başından, ayaklarını yıkayınca tırnaklarının altına varıncaya 
kadar ayaklarından günah çıkar, gider. Onun kıldığı namaz  

ve mescide kadar yürümesi de nafile olur.” 97 (Hadis-i ş.) 
Abdest Azaları Nur Olacak! 

Rasûlullah (s.a.v.), kıyamet günü; görmediği ümmetlerini, 
almış oldukları abdestten dolayı abdest azaları ve yüzlerinin 

parlaklığıyla tanıyacağını belirtmiştir.98 (Hadis-i ş.) 
Ya abdest almayanı, abdest azaları nur olmayanı mahşerde kim tanır? 

                                                 
96 Kur’ân, Mâide, 6. 97 Đbn Mâce, Sünen, K. Tahâre, c.1, (282). 98 Münzirî, Terğîb, c. 1, s. 23. 
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ُو������� א����2 א����5 ّٰ َ َ َ َْ َ َ�� 4��E���o��4א�ق�  َ َ َ�pא����A4 א� َ ْ ِ ��Eْא� ��=�"�:� א����=�o����ْ<� و� َ ُ ُ ْ ِ َ ْ َ َ َ َ                          
��� ���d�#4 َ َ َ ُ����א� و�,�א�ل� א����5َ ّٰ َ َ َ ّ א����ً 4 َ ����כ�:� ����� א�,��U*�:� א�����ِ ّ ُ ُ ْ َ ََ ْ ِ ْ ُ َ ُ!�ة� و�א�>���*�:�ٰ��َ ُ َْ َ َ                    

َא����eכ�!�ة� و�א���=�*�:� ������k�A و�#��eر����!���C و�א�,���_�*�:� א����5 َّٰ ُ ُُ ُْ َ ْ َ ََ َ َْ ُ ُ ُ ْ َْ َّ َ ّ4 ُ ِ ْ ً,���_�א� �J)�=�א� ٰ َ َ ً ْ َ…  
ƒ    

(35) Ödünç Para Vermenin Hükmü!   ƒ 
“Gerçek şu ki Allah Đsrailoğullarından söz almıştı. Onlardan 
(kefil olarak) on iki de başkan göndermiştik. Allah onlara 

şöyle demişti; Ben sizinle beraberim. Eğer namazı dosdoğru 
kılar, zekâtı verirseniz, peygamberlerime iman eder ve onları 

desteklerseniz, bir de Allah’a güzel bir borç verirseniz 
(ihtiyacı olanlara Allah rızası için faizsiz borç verirseniz)…”99 

(Ayet-i c.)  

��qر� ��א��� �>�,ّ 4 َ َ َ َ ْ ��א�����)��� و�א�,�ُ 4 َ َ ِ ِْ ْ ��כ�:� #�=���ِ�!�Mא� و��!�U��َ ْ ِ ْ ُ َ ُ ُ ِ כ�<�ُ ّ ُ  
�l�� ��R������� و�א�د�#�!�ه� ���g�(��ُ َ َ 4 ِ ْ ُ ُ ُ ْ َ ٍ ِ ْ َא��������3 כ��Uא� ����א�כ�� >���!�د�و�ن� َ َُ ُ ْ ُ َ َ َ ََ َ 4ّ  
ƒ    

(36) Yüzlerinizi Allah’a Çevirin!   ƒ 
“De ki: ‘Rabbim adâleti emretti. Her secde ettiğinizde 

yüzlerinizi  O’na çevirin ve dini yalnız Allah’a has kılarak 
O’na yalvarın. Sizi ilkin yarattığı gibi (yine O’na) geri 

döneceksiniz.”100  (Ayet-i c.)  
ƒ   Bu Yer Her Gün Beş Defa Kula Seslenir!   ƒ 

1. Ey Âdemoğlu! Üzerimde geziyorsun, ama içimde gezemeyeceksin. 
2. Ey Âdemoğlu! Üzerimde çeşitli yemekler yiyorsun, ama içerimde 

seni böcekler yiyecek. 
3. Ey Âdemoğlu! Üzerimde gülüyorsun, içerimde ağlayacaksın. 
4. Ey Âdemoğlu! Üzerimde çok şensin, içerimde mahzun olacaksın. 
5. Ey Âdemoğlu! Üzerimde günah işliyorsun, içerimde azap 
çekeceksin.101 

                                                 
99 Kur’ân, Mâide, 12. 100 Kur’ân, Arâf, 29. 101 Bu hâdise mevıze kitaplarında yer almaktadır. 
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4و�א�ن� א�,� َ َْ �U��ٰ!�א� א�������َ َ ّ 4!�ة� و�א�>���!�ه� و���!� א����2ُ َ ّ َ ُ َ َُ ُ َ ّ َى� א������d��� �l��و�ن�َ ُ َ ْ ُ ِ ْ َ ِ  
ƒ   

 (37) Namazı Doğru Kılın, Allah’tan Korkun!   ƒ 
“Namazı dosdoğru kılın ve Allah’tan korkun (diye de em-

redildik.) O, huzuruna varıp toplanacağınız Allah’tır.”102 (Ayet-i c.)  

ƒ   Đlk Sual Namaz!   ƒ 
“Kıyamet günü, kişi amelleri arasında önce namazın hesabını 
verecek. Bu hesap güzel olursa kurtuluşa erdi demektir. Bu 
hesap bozuk olursa, hüsrana düştü demektir.”103 (Hadis-i ş.) 

4و����� א�#���ض� #��� ذ�כ��� ْ ِ ْ َ َْ َ ْ َ َ َ�l�� ُى� @�א�ن� َ َ ّ ِ َ  
����4 �d��ٰ+� _�=�כ�א� و�.���d��ه� �3!�م� א�������َ َِ ْ َ ْ َ ُ ُ ُ ًْ َ َ ً ْ َ�U�#א� �+�Uٰ ْ َ ِ َ�j  

ƒ  
 (38) Allah’ı Zikretmekten Kaçanın Geçimi Daralır!  

ƒ 
“Benim Kitab’ımdan, (Beni zikretmekten) yüz çeviren bilsin ki 
onun sıkıntılı bir geçimi olur ve kıyamet günü de onu kör olarak 

haşrederiz.”104 (Ayet-i c.)  
Allah’ın zikrinden kaçanların ruhları daralır, bereketleri gider, ne 

kadar malı-mülkü olursa olsun sıkıntılı bir hayat geçirirler ve onların 
gözü daima açtır. 

*** 
“Onlar sağırlardır, dilsizlerdir ve körlerdir. Bu yüzden artık 

dönmezler.”105 (Ayet-i c.)  
Kıyamet günü Rabbim sormaz mı sana: “Gül gibi el verdim, 
ayak verdim, göz verdim, kulak verdim. Kirli ve günahlarınla 

huzuruma nasıl geldin?” 
ƒ   Kendinizi Ölü, Evlerinizi Kabir Yapmayınız!   ƒ 
“Kim evinde namaz kılmazsa, kendini ölü, evini de kabir kılmış 

olur.”106 (Hadis-i ş.) 
4א����2      َ ّ َ���3 ���34 ُ �U��ٰ!�ن� א�������َ َ ّ َ َ!�ة� و���Dא� ر�ز�,�=�א���C �3=�?���!�ن�ُ َُ ِ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ َ ّ ِ َ َ  

                                                 
102 Kur’ân, Enâm, 72. 103 Tirmizî, Salat, 305, (413). 104 Kur’ân, Tâhâ, 124. 105 Kur’ân, Bakara, 18. 106 K. Sitte, Namaz, c. 8, s. 549. 
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ƒ    
(39) Namazı Doğru Kıl, Allah Đçin Harca!   ƒ 

“Onlar, namazlarını dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak 
verdiğimizden (Allah yolunda) harcayan kimselerdir.”107 (Ayet-i c.)  

   NASĐHAT 
Ezanlar okundu sen hiç duymadın, 
Yatıp yerlere yüzün sürmedin, 
Ben de seni defterime koymadım, 
Derse Allah ben ne cevap vereyim? 

 
 
         

Niçin abdest alıp kılmadın namaz? 
Hakk’a yalvarıp eylemedin niyaz, 
Mahşer içinde adın oldu beynamaz, 
Derse Allah ben ne cevap vereyim? 

Beş vakit namazı kılmaz yatardın, 
Boylu boyunca küfre batardın, 
Benim has kullarıma çalım satardın, 
Derse Allah ben ne cevap vereyim? 

 
 
         

Niçin terk eyledin farz ile sünneti? 
Duymadın mı cehennem ile cenneti? 
Nasıl olursun Muhammed ümmeti? 
Derse Allah ben ne cevap vereyim? 

Geldin amma kulum günahın ağır, 
Şeriata oldu kulağın sağır, 
Cehenneme gir de, ‘yâ medet!’ Çağır, 
Derse Allah ben ne cevap vereyim? 

ƒ   Zekât Malı Korur, Dua Hastalığı Def Eder!   ƒ 
Efendimiz buyuruyor ki “Mallarınızı zekât vermek suretiyle 
koruma altına alınız. Hastalıklarınızı sadaka ile engelleyiniz. 

Belalara dua ile karşı durunuz.”108 (Hadis-i ş.) 
ُא����א� و�����כ�:� א� ُ ُ ّ ِ َ َ َ ّ ِ���5ُ 4 و�ر��l���!�A و�א����2ّٰ َ ّ َ َُ ُ ُ ���3ٰ א�َ ��4=�!�א� א����2َ َ ّ ُ َ���3َ                                    

َر�א�כ���!�ن� ُ ِ َ  ���34 �U��ٰ!�ن� א�������ُ َ ّ َ ٰ!�ة� و��Y�3>�!�ن� א����eכ�ُ َ ّ َ ُ ْ ُ َ َ ��Cة� و��!ْ ُ َ َ  

ƒ    
(40) Allah’ın Dostları Kimlerdir?   ƒ 

                                                 
107 Kur’ân, Enfâl, 3. 108 K. Sitte, Zekat, c. 7, s. 320. 
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“Sizin dostunuz (veliniz) ancak Allah’tır, O’nun pey-
gamberidir, bir de Allah’ın emrine boyun eğerek namazı 
dosdoğru kılan ve zekâtı veren müminlerdir.”109 (Ayet-i c.)  

ƒ   
 Namaz Elbisesi Nasıl Olmalı?   ƒ 

Namazda dikkat çekici şekiller ihtiva eden elbiseden 
dolayı, Rasûlullah (s.a.v.): “Beni namaz dışı şeyle meşgul 
ediyor.” diyerek alemli elbiseyi çıkarmıştır.110 (Hadis-i ş.) 

ƒ    
Namazda Akla Gelenleri Defetmek Đmanı Artırır!   ƒ 
“Namazı şeytrandan başka hiçbir (hâricî) şey bozamaz. 
Đmkânınız nispetinde defetmeye çalışın.”111 (Hadis-i ş.) 

Kul namaza durduğu zaman aklına bazı şeyler gelir. Onu 
aklından çıkarır biraz sonra aklına başka bir şey daha gelir. 
Tekrar onu çıkarır daha başka şeyler gelir. Bu durum o 
müslümanın imanının kuvvetlenmesine neden olur.    

Gerçek iman da budur. 
Namaz Kılanın Önünden Geçilmez! 

“Bir din kardeşiniz namaz kılarken onun önünden geçmenin 
vebalini bilseydi, kırk gün veya daha fazla beklemesi, bu 

hareketinden daha hayırlı olurdu.”112 (Hadis-i ş.) 
“Ya Ebâ Zer! Siyahî biri bile size imam (yönetici) olduğunda 

ardında namaz kıl onu dinle ve itaat et.” (Hadis-i ş.) 
“Müslümanların güzel gördüğü Allah katında da güzeldir.” (Hadis-i ş.) 

4א����א� �3�� ُ َ َ ّ ����=�כ�:� א�������א�و�ة� و�א�����|���א�ءِ �f�,�!�3 א�ن� א�ن��%���d���3َ א��� َ ْ ْْ ُ َّ ْ َْ ََ َ ََ ُُ ُ ََ َ ِ ْ َ َ ُ  

���)��� و������3כ�� ْ�Iو�א� ���U��Bא� ��Zْ ُ َ ّ ُ َْ َ َِ ِِ َْ َ ْ ِ#��� ذ�כ��� א����5 ِ ّٰ ِ ْ ِ ْ ٰ و�#��� א�������َ َ ّ ِ َ َ�ْ!�ة� @�"�<� א� ََ ْ َ َ*�:� ��=�*�"�!�ن�ِ ُ َ ْ ُ ْ ُ  
ƒ    

(41) Şeytanın Düşmanlığı!   ƒ 
“Şeytan, içki ve kumar yoluyla ancak aranıza kin ve düşmanlık 
sokmak; sizi, Allah’ı anmaktan ve namazdan alı-koymak ister. 

Artık (bunlardan) vazgeçtiniz değil mi?”113 (Ayet-i c.)  

                                                 
109 Kur’ân, Mâide, 55. 110 K. Sitte, Namaz, (2690), c. 9, s. 18. 111 K. Sitte, Namaz, 7, (2735), c. 9, s. 32. 112 Müslim, Salât, 259, (505).  
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ƒ    
Allah (c.c.)’ın Lanet Ettiği Kişiler!   ƒ 

“Allah şaraba onu içene, içirene, alıp satana, yapana, saklayana, 
taşıyana ve kendisine götürülene lanet etti.114 (Hadis-i ş.)  

Sarhoşluk veren her içki haramdır. 
               

Đçkinin Vehameti!           (Hadis-i ş.) 
Đçkiyi kesin olarak yasaklayan âyet-i kerîme geldikten sonra 

Hz. Ali (r.a.) şöyle buyurdu:  
“Bir kuyuya bir damla içki düşse, sonra oraya bir minare 

yapılsa o minarede ezan okumazdım.” 
Yine Hz. Ali: “Bir damla içki bir denize düşse, sonra o deniz 

kuruyup da yerinde otlar bitse orada hayvan gütmez (ve 
sütünü de içmezdim)” buyurdu. 

Hz. Ömer (r.a.) içkinin haramlığı konusunda şöyle buyurdu: 
“Bir parmağım içki içerisine girmiş olsa o parmak bende 

kalmazdı, yani onu kesip atardım.”115 

“Her günahkar, günahlara daldıkça daha çok zevk alır ve batar.”  

Đçki içilen yerde selâm verilmez. Çünkü selam duadır. 
Đçki içilen yerde namaz kılınmaz. Çünkü içki necistir (pistir). 

“Ey Ademoğlu! Sen ateşi çok para ile alıyorsun ama cenneti az 
para ile almıyorsun.” 

 ��K��]�& 4,�<� א�ن� ّ َْ َ َ ِ 4 و��)�כ�ُ ُ ُ َ �j��Kא���D4و������א�ى� و� َ َ َ ََ َ ْ َ���5 ِ ّٰ ِ��I4َ ر�ب� א�����א� َ ْ ِّ َ��Rَ  
ƒ   

 (42) Namaz, Allah (c.c.) Đçindir!   ƒ 
“De ki: ‘Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve 

ölümüm âlemlerin Rabbi olan Allah içindir.”116 (Ayet-i c.)  
ƒ   Sabahı Kılan Allah’ın Himayesindedir!   ƒ 

“Sabah namazını kılan Allah(c.c.)’ın himayesi 
altındadır.”117 (Hadis-i ş.) 

ƒ   Duasız Kul Değersizdir!   ƒ 

                                                                                                         
113 Kur’ân, Mâide, 91. 114 Tergib, c.5, s,6. 115 Elmalılı, Hak Dini Kur’ân Dili, c. 2, s. 764.  116 Kur’ân, Enâm, 162. 117 Tirmizî, Fiten 6, (2165). 
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 “(Rasûlüm!) De ki: ‘(Kulluk ve) Dualarınız olmasa Rabbim 
size ne diye değer versin?’ (Ey kâfirler! Peygamber’in size 
getirdiklerini) kesin olarak yalan saydınız; bunun sonucu 

olarak azap, yakanızı bırakmayacaktır.”118 (Ayet-i c.)  
ƒ   Dua, Đbadettir!   ƒ 

 “Kime dua kapısı açılmış ise ona rahmet kapıları açılmış 
demektir. Dua, inen ve henüz inmeyen her çeşit 

(musibet/bela) için faydalıdır. Kazayı sadece dua geri 
çevirir. Öyle ise sizlere dua etmek gerekir.”119 (Hadis-i ş.) 

ELĐM AÇIK DUALARDA 
Beş vakitli namazlarda 
Niyazım sanadır Mevlâm 
Elim açık dualarda 
Niyazım sana Mevlâm! 

Af dolu hem Beraat’ında 
Leyle-i kadirinde 
Nur dolu bayramlarda 
Niyazım sana Mevlâm! 

O mübarek üç aylarda 
Recep, Şaban, Ramazan’da 
Mevlid, Regaib, Mirac’da 
Niyazım sana Mevlâm! 

Gecelerde gündüzlerde 
Alnım koyup secdelerde 
Dolaştığım her yerlerde 
Niyazım sana Mevlâm! 

ٰ@�א�ن� >�א���!�א� و�א�,�א���!�א� א������� ََ ّ ُ َُ َ َ ْ ِ ٰ!�ة� و�א�>�!�א� א����eכ�َ َ ّ ُ َ َ                                          َ!�ة�َ
4ّ@�א���!�א��כ�:� ��Z א����� ِ ْ ُ َُ َ ْ ِ��
���3ٰ و��?���<� א� ْ ُ ِّ َ ُ َ �3َא�ت� ����!�م� �U�����3!�ن�ِ ُ َْ ْ َ ٍَ َ ِ ِ  

ƒ    
(43) Dinin Emrini Yerine Getiren Kardeştir!   ƒ 
“Eğer tevbe eder, namaz kılar ve zekât verirlerse, artık 
onlar sizin din kardeşlerinizdir. Biz, bilen bir kavme 

âyetlerimizi (böyle) açıklarız.”120 (Ayet-i c.)  
ƒ  Abdest Alıp Namaz Kılan Günahlarından Kurtulur!  

ƒ 
Rasûlullah (s.a.v.) mescidde iken bir adam gelir ve kendisine, 
günah işlediğini ve cezasını vermesini ister. Beraber namaz 
kılarlar ve namazdan sonra efendimiz kendisine abdest alıp 

cemaatle namaz kılıp kılmadığını sorar. “Evet kıldım” 

                                                 
118 Kur’ân, Furkân, 77. 119 Tirmizî, Davât, 112, (3542). 120 Kur’ân, Tevbe, 11. 
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deyince Rasûlullah “Öyleyse Allah (c.c.), günahını affetti” 
buyurur.121 (Hadis-i ş.) 

  Çobanın Ezanı ve Namazı!   
“Allah (c.c.), bir dağın tepesinde koyun bekleyen çobanın 
ezan okumasından ve namaz kılmasından hoşnut olur ve 
şöyle der: ‘Benim şu kuluma bakın! Ezan okuyor, namaz 
kılıyor, yani benden korkuyor. Yemin olsun, kulumu 

affettim ve onu cennetime koydum.”122 (Hadis-i ş.) 
ƒ   

 Özürlü Kişinin Tesbihi!   ƒ   Bir Anı   ƒ 
Eli-ayağı olmayan bir kişi camiye gider ve Allah’a hamd ve 

tesbih eder. Dışarıdan camiye giren başka bir kişi onu 
görünce: “Elin-ayağın yok, nasıl şükrediyorsun? diye sorana. 
O zat şöyle der: “Rabbime çok şükür, O’nu zikreden kalbim 

sağlam, O’nun ismini anan dilim sağlam, niçin 
şükretmeyeyim ki? Bu azalar Allah’ındır ve Allah’ı tesbih 

ediyorlar.” 

َو�א����Y��I=�!�ن� و�א����Y��I=�א�ت� ������"�:� א�و�����א�ء ������ �3א�����و�ن� َُ ُ ْ َ َ ٍَ ْ ُْ َ ِ ْ َ ْ َ َُ ُ ُ َ ِ ِْ ُْ ُ ُْ ْ                              
4��א�����I��و�ف� و��3=�"�!�ن� #��� א���I=�כ��� و����3 ُ َ َِ َ ِْ ُْ ْ ِْ َ ََ ْ َ َ ِ ُ �U��ٰ!�ن� א�������ْ َ َّ َ!�ة� و��Y�3>�!�ن�ُ ُ ْ ُ َ َא����eכ�!�ة� َ ٰ َ ّ  

4 و��%�3 ُ َ����!�ن� א����5َ ّٰ َ ُ و�ر��l���!�A א�و���(�כ� �����W�A"�:� א����5ُ ّٰ ُ ُْ ُ َ َُ َ َ ِ ُ َ ُ َ َ א�ن�َ ّ َ א����5ِ ّٰ�e�# 4 �J �e�34כ�َ َ ٌ �:��ٌ  
ƒ    

(44) Đyiliği Emret, Kötülüğü Men Et, Namazı Kıl!   
ƒ 

“Đnanan erkekler ve inanan kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. 
Đyiliği emreder, kötülükten men ederler, namazı kılarlar, 

zekâtı verirler, Allah’a ve Rasûlü’ne itaat ederler. Đşte onlara 
Allah rahmet edecektir. Şüphesiz Allah daima üstündür, 

hikmet sahibidir.”123 (Ayet-i c.)  
ƒ   Meleklerin Namaz Kılanlara Duası!   ƒ 

Nöbet tutan melekler namaz kılanlar için Rablerine şöyle derler: 
“Yanlarına vardığımızda da, yanlarından ayrıldığımızda da 

                                                 
121 Müslim, Tevbe, 44, 45, (2764, 2765).  122 Ebû Dâvûd, Salat, 272, (1203). 123 Kur’ân, Tevbe, 71. 
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namaz kılıyorlardı. Kıyamette onların günahlarını bağışla.”124 
(Hadis-i ş.) 

  �w ��]���� �l�h���Aو� �l�� ���g�Aَو����� א�����<� @�א� َ ًَ ْ ُْ ُ ْْ ِ ّ َ َ َْ ُ َ ِ َ ّ َ ِ�!4��]�3ً  
ƒ   

 (45) Geceleri Allah’ı Uzun Uzun Tesbih Et!   ƒ 
“Geceleyin Allah’a secde et, namaz kıl; O’nu geceleri uzun 

uzun tesbih et.”125 (Ayet-i c.)  
ƒ   

 En Faziletli Tesbih Namazıdır!   ƒ 
 Rasûlullah (s.a.v.), Abbâs b. Abdilmuttalib (r.a.)’e dedi ki:  
“Ey Abbâs! Ey amcacığım! Sana bir iyilik yapayım mı? Sana 

bağışta bulunayım mı? Sana ikram edeyim mi? Sana on haslet(in 
hatırlatmasını) yapayım mı? Eğer sen bunu yaparsan (yani 

tesbih namazını kılarsan), Allah senin bütün günahlarını önceki-
sonraki, eskisi-yenisi, hatâen yapılanı-kasden yapılanı, 

küçüğünü-büyüğünü, gizlisini-alenisini yani hepsini affeder.”126 
(Hadis-i ş.) 

                                                 
124 Terğîb, c. 1, s. 433. 125 Kur’ân, Đnsân, 26. 126 Ebu Dâvûd, Salât, 303, (1297, 1299). 
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�A�!�� ��Lא� א��=���Jٰو�א�و� ُ ِ َ ْ َ ْ َ �j4 و�א���َ َ َ����� ِ�V א��Uא�ن� >���!�א� ����!���כ� �l��َ ْ ِ َ ُ ِ ْ َ َِ َِ ّ َ َ ْ                            
����!�>�א� و�א������M!�א� ����!�>�כ�:� ْ ُ َ ُ ُُ ُُ َ ْ َ ً�+�����,ً َ ْ 4 و�א�,�ِ َ �U��ٰ!�א� א�������َ َ ّ ُ�=���Y��Iא� ���d��4!�ة� و� ِ ْ ُ ْ ِ ِّ َ َ َ��Rَ   

ƒ   
 (46) Evlerinizi Namaz Kılınacak Yer Yapın!   ƒ 
“Biz de Mûsâ’ya ve kardeşine: ‘Kavminiz için Mısır’da evler 

hazırlayın ve evlerinizi namaz kılınacak yerler yapın, 
namazlarınızı da dosdoğru kılın. (Ey Mûsâ!) Mü’minleri 

müjdele!’ diye vahyettik.”127 (Ayet-i c.)  
ƒ   Günahsız Olmak Đstersen, Namazı Hakkıyla Kıl!   ƒ 
“Bir müslüman eksiksiz abdest alır, sonra da ne okuduğunu 
bilerek namaz kılarsa, annesinden doğduğu günkü gibi 

günahlarından tertemiz olur.”128 (Hadis-i ş.) 
 

Bir Rivayete Göre     
Namazını kılan mümin ölünce azap melekleri gelir kabrinin sağ 
tarafından girmek ister. Oradan bir kapı açılır ve bir bekçi çıkar, 
“Buradan geçemezsiniz” der. Kim olduğu sorulunca “bu kulun 
kıldığı namazların karşılığındaki bekçiyim” diye cevap verir. 

Melekler kabrin solundan girmek isterler. Tutmuş olduğu orucun 
karşılığı olan bekçi oradan girmelerini engeller. Kabrin baş 
tarafından girmek isteyince oradan vermiş olduğu zekat ve 

sadakanın karşılığı olan bekçi oradan girmesine izin vermez. Ayak 
tarafından girmek isteyenlere haccın karşılığı olan veya fakirliğin 
sabrı karşılığı olan bekçiler izin vermez. Kabrin ön cephesinden 
girmek istediklerinde ise Kelime-i Şahâdet’in karşılığındaki Yüce 
Allah’ın diktiği bekçi izin vermez. Böylece kabrin beş cephesinden 

giremeyen azap melekleri: “Yâ Rabbi! Biz bu kulun kabrine 
giremiyoruz” derler. Rabbimiz: “Benim beş emerimi yerine 
getirenlere siz azap edemezsiniz.”der. (Ya bu kul namaz 

kılmamışsa kabrin sağ tarafını, oruç tutmamışsa sol tarafını, zekat 
vermemişse baş tarafını, hacca gitmemişse ayak tarafını, Kelime-i 

Şahâdet getirmemişse ön cephesini kim koruyacaktır?)129 

                                                 
127 Kur’ân, Yûnus, 87. 128 Terğîb, c. 1, s. 502. 129 Bu hadise mevıze kitaplarında geçmektedir. T.Ğâfilîn. 
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ٰ���ِא� َ ��א��3א�>�=�א� א����2א�ّ �����Y�3 4 َِ ّ َ ِ َ ِ ُ ���3ُ א�ذ�א� ذ�ُכ���و�א� ��"�א� ����و�א�ُْ ّ َ َ ِ ُ ِ ّ َ ِ َ                                         
���g�Aً َ ّ ُ �:�"��ْא� و��h���A!�א� ���U��z ر� ِ ِ ّ َ ِ ْ َّ َِ ُ َ 
���3)�*�כ�$��و�ن� َ ��Cَو� ُ ِ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ  

ƒ    
(47) Secde Edenler, Kibirli Olmaz!   ƒ 

“Bizim âyetlerimize o kimseler iman ederler ki, bunlarla 
kendilerine öğüt verildiği zaman, secdelere kapanırlar; 

Rablerini överek tesbih ederler, büyüklük de taslamazlar.”130 
(Ayet-i c.)  

ƒ  Yaratılan Her Şeyin Gölgesi Allah’ı Tesbih Eder!  
ƒ   

“Allah’ın yarattığı şeylerin, gölgeleri nasıl boyun eğip sağa sola 
dönerek Allah’a secde etmekte olduklarını görmüyorlar mı?”131 

(Ayet-i c.)  

SECDE EDER 
Hak kulundan secde bekler 
Secde eder gün felekler 
Yere düşen şol gölgeler 
Secde eder secde eder 
Kardeş bunlar secde eder 

 
Bahçemizde açan güller 
Işık veren güneşgiller 
Misk kokulu o sümbüller 
Secde eder secde eder 
Kardeş bunlar secde eder 

Dağın taşın kayasında 
Yerin göğün arasında 
Canlı cansız yuvasında 
Secde eder secde eder 
Kardeş bunlar secde eder 

 
Nasıl olur insan rahat 
Döner gider mükevvenat 
Secde ile sürer hayat 
Secde eder secde eder 
Kardeş bunlar secde eder 

  

             

Döner dünya her an gider 
Çepeçevre secde eder 
Kul olan, Allah’ına  
Secde eder secde eder 
Kardeş bunlar secde eder 

 

         

ٰو�א�,�:� א������� َ ّ ِ ِ َ ِ!�ة� �w����Z א���=�"�א�ر� و�ز���?�א� ���� א�����<�َ ْ َ ّ َ ِ ً ََ َ َُ َِ ِ َ ّ َ َ    

                                                 
130 Kur’ân, Secde, 15. 131 Kur’ân, Nahl, 48. 
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ِ א�ن� א���O)�=�א�ت� �2�3����� א���)���א�ت�   َِ ِّ َ َّ َ ْ ِ ْ ُْ َ َ َ ّ ٰ��כ� ذ�כ���ٰذ�ِ ْ ِ َ 4ى� �����2א�כ���ِ ِ َ ّ ِ���3َ  
ƒ    

(48) Đyilikler, Kötülükleri Giderir!   ƒ 
“Gündüzün iki tarafında (sabah, öğle ve ikindi vaktinde) ve 
gecenin de ilk saatlerinde (akşam ve yatsı vaktinde) namaz 
kıl. Şüphesiz ki, iyilikler kötülükleri (günahları) giderir. 
Bu, öğüt almak isteyenlere bir hatırlatmadır.”132 (Ayet-i c.)  
ƒ   Emekleye Emekleye Namaza Gitmek!   ƒ 
“Münafıklara en ağır gelen namaz yatsı namazıyla sabah 

namazıdır. Eğer bu iki namazdaki hayrın ne olduğunu bilselerdi, 
emekleyerek de olsa onları kılmaya gelirlerdi.”133 (Hadis-i ş.) 

ƒ   Deve Üzerinde de Namaz!   ƒ 
Rasûlullah (s.a.v.), devesiyle yolculuğa çıkacağı vakit nafile kılacağı 
zaman devesiyle kıbleye yönelir ve namaza başlardı. Daha sonra deve 

başka taraflara yönelse bile Efendimiz namazını kılmaya devam 
ederdi.134 (Hadis-i ş.) 

Kadınların Camiye Gidiş Şekilleri! 
Mü’min kadınlar Rasûlullah(s.a.v.)’la birlikte sabah 

namazlarını, bürgülerine sarılmış olarak kılarlardı. Sonra, 
namazlarını kılınca evlerine dönerlerdi de bu esnada karanlıktan 

dolayı kimse de onları tanıyamazdı.135  
  “Allah’ın en çok sevdiği bölgeler camilerdir. En fazla 

öfkelendiği bölgeler ise çarşılardır.”136 (Hadis-i ş.)  

ƒ   
 Cennetin Köşkü, Namaz Kılana!   ƒ 

“Kim akşamla yatsı arasında yirmi rekat namaz kılarsa 
Allah ona cennette bir köşk yapar.”137 (Hadis-i ş.) 

ƒ    
Camiye Giderken Adımları Kısa Tutmak Sevap!   ƒ 
Rasûlullah (s.a.v.) namaza giderken daha çok sevap olduğu için 

adımlarını kısa tutuyordu. (Hadis-i ş.) 
4,�<� ������א�د�ى� א����2 َ ّ َ ِ َِ ِ ْ ���3ٰ א�ُ ��4=�!�א� ���3َ ُ ُ �U��ٰ!�א� א�������َ َ ّ َ!�ة� و��3=�?���!�א� ��Dא�ُ ّ ِ ُ ِ ْ ُ َ َ                                 

ًر�ز�,�=�א��A ��C��א� ّ ِ ْ ُ َ ْ َ َ�@ �f���� ��
4 و�#�[�����+� ���� ,���<� א�ن� �3א���K �3!�م�  ٌ َْ َ َ ََ ٌ ْ َ ِ ْ ْ َ ِ ْ َ ْ ِ ً َ ِ َ �l��ٌ و�
�� ��[��ل�َ َ ِ َ َ ِ  

ƒ    

                                                 
132 Kur’ân, Hûd, 114. 133 Müslim, Salat, 252, (651). 134 Tirmizî, Salât, 345, (472). 135 Müslim, K. Mesâcid, 231, (645). 136 Münzirî, Terğîb, c. 1, s. 329. 137 K. Sitte, Namaz, 408, (1373), (6395). 
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(49) Gizli ve Açık Sadaka Vermek!   ƒ 
“Mü’min kullarıma söyle, namazlarını dosdoğru kılsınlar; 
alış-veriş ve dostluğun olmayacağı gün gelmeden önce, 
kendilerine verdiğimiz rızıktan (Allah için) gizli ve açık 

olarak infak etsinler.”138 (Ayet-i c.)  
*** 

“Cömertliğin kökü cennette bir ağaçtır. Dalları dünyaya sarkar. O 
dallardan birine tutunanı cennete alır götürür. 

Cimriliğin kökü cehennemde bir ağaçtır. Dalları dünyaya uzanmıştır. 
O dallardan birine tutunanı cehenneme götürür.” (Hadis-i ş.)  

 
*** ��k�# ��$�&א��@ٰ َ ْ ِ ْ ِ ��א� ���3!���!�ن� و����U��z �^���A ر���כ� ,���<� ���w!�ع�َ ُ ُ َُ َْ َْ َ ِ ّ َ ِ َ َِ ْ ِ ّ َ ُ َ َ                              

ْو�����   ِ ٰא��א��� א�����<� @�)���^� و�א��w��א�ف� א���=�"�א�ر� ������כ� >���_�َ ْ َ َ َ ّ َ َ َِ َ ّ ََ َ ْ َ َ ْ ِْ ّ َ َ ِِ َ ّ�j   �dَא��� �Uَ�� و�,���<� �b��و���"�א�ّ ِ ُ ُ َِ ْ َْ َ 

 ƒ    
(50) Sabret! Namaz Kıl! Tesbih Et!   ƒ 

“(Rasûlüm!) Sen, onların dediklerini sabırla karşıla; güneşin 
doğmasından ve batmasından önce Rabbini hamd ile tesbih et; 
gecenin başladığı zamanla gündüzün iki ucunda da ibadet et ki, 

sen Allah’tan hoşnut olasın, (Allah da senden!).”139 (Ayet-i c.)  

َא�ن� ّ َ א������3�2 א���=�!�א� و�#����U!�א� א�����א���Oא�ت� و�א�,�א���!�א� א�������!�ة�ِ ٰ ََ َّ ُّ َ َ َِ َ ِ ُ ِ َ ُ َ َٰ 4 َ ّ   

�!�ن�َو��e��� ��C ��
َא�>�!�א� א����eכ�!�ة� ���:� א��M����C #�=��� ر���"�:� و�
�� ��!�ف� #�����"�:� و� َُ ََ ْ َّ ْ ُْ ُ َّ ََ َْ ْ ِْ ِْ َ َِ ٌَ َْ َ � َ ْ ِ ُ ْ َ َُ ٰ ُ ٰ  
ƒ   (51) Emrini tutanı Allah üzmez!  ƒ 

Đman edip yararlı işler yapanlar, namazı kılanlar ve zekatı 
verenler var ya! Đşte onların Rableri katında mükafatları vardır. 
Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.140 (Ayet-i c.)  

                                                 
138 Kur’ân, Đbrâhim, 31. 139 Kur’ân, Tâhâ, 130. 140 Kur’ân, Bakara, 277. 
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4و�א����2 َ ّ ���3َ &�$��و�א� א���*�|�א�ء و�َ ََ َ ِ ْ ُ َ �l�Mٰ ر���"�:� و�א�,�א���!�א� א�������َ ََ ّ ُ َ َ ْ ِ ِ ّ َ ِ ُ!�ة� و�א��?���!�א�ْ َ َْ َ َ  
��Dًא� ر�ز�,�=�א��A ��C��א� ّ ِ ْ ُ َ ْ َ َ َ ّ ٰو�#�[�����+� و����3ر���ن� ��א���O)�=�+� א���)���(�+� א�و��� ِ ُ َِ ََ َّ َ َ َّ ِ َ َ َْ ِ ُ َ ْ َ َ ًَ ِ(�כ� ���:� #������ א�����א�ر�ِ َ ّ َ ْ ُ ْ ُ َ َ ِ    

ƒ   (52) Kötülüğü, Đyilikle Karşılamak!   ƒ 
“Ve onlar ki, Rablerinin rızasını (hoşnutluğunu) dileyerek 

sabrederler, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine verdiğimiz 
rızıklardan gizli ve açık bir şekilde (Allah yolunda) harcarlar, 
kötülüğü de iyilikle savarlar. Đşte onlar var ya, dünya yurdunun 

(güzel) sonu sadece onları beklemektedir.”141 (Ayet-i c.)  
ƒ   

 Rivayete Göre   ƒ 
Hz. Đsa (a.s.) bir köye uğrar. O köyde bir elbise yıkayıcıyı ona 
“Suyumuzu kirletiyor” diye şikayet ederler. Bunun üzerine Hz. 
Đsa (a.s.) şöyle dua eder; “Yâ Rabbi! Ona bir yılan gönder ki bir 
daha geri dönmesin.” Elbise yıkayıcının yanına dağdan bir fakir 
gelir. Çok aç olduğunu, üç gündür hiçbir şey yemediğini ve 
varsa ekmek vermesini veya koklatmasını ister. O yıkayıcı da 
ona 1 ekmek verir. Çok dua eder. 2. ekmeği verir. Yine çok çok 
dua eder. 3. ekmeğini verir. Yine dua eder. Yıkayıcı bu köye 
dönünce hemen halk Hz. Đsa’ya gidip yıkayıcının döndüğünü 
söylerler. Hz. Đsa çantasını açmasını söyler. Bakar ki çantada 
siyah bir yılan demirlenmiş yatıyor. Yılana sorar. “Sen bu 

adamın işini bitirmekle görevli değil miydin?” Yılan “evet” der 
ve onu neden öldürmediğini sorar. O da şöyle der: Yıkayıcı 

dağdan gelen fakire 3 ekmeğinin üçünüde verince. Bir melek de 
amin dedi. Bu dua karşılığında bir melek gelip beni demirledi.” 

dedi.142 
 

Sadakanın Fazileti! 
“Sadakalar, belaları önler.”143 (Hadis-i ş.) 

ƒ   Namaz, Günahların Kefaretidir!   ƒ 
Büyük günah işlenmediği sürece beş vakit namaz ve Cuma 
namazı, bir sonraki cumaya kadar aralarında işlenen küçük 

günahlara kefaret olur.144 (Hadis-i ş.) 

��E�����M4ر�ب� א� ْ َ ْ ِّ َ���� 4 ٰ��:� א�������ُ َ ّ ِ!�ة� و����� ذ�ُر�َ ّ َْ ِ ِ��x�34 َ ِ ر���=�א� و�>�����<� د�#�א�ءّ َ َُ ْ َ ّ َ َ َ َ ّ َ  

                                                 
141 Kur’ân, Râd, 22. 142 T. Ğâfilîn. 143 K. Sitte, Sadaka, c. 10, s. 32. 144 Münzirî, Terğîb, c. 1, s. 347. 
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ƒ   (53) Hz. Đbrahim’in Duası!   ƒ 
“Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı 
kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz! Duamı kabul buyur.”145 (Ayet-i c.)  

ƒ   Kur’ân’ın Fazileti!   ƒ 
Allah, hiçbir şeyi, güzel sesle okunan Kur’ân gibi 

dinlememiştir.146 (Hadis-i ş.) 
ƒ   Amin, Duadır!   ƒ 

“Yahudiler sizi, amin deyişiniz kadar başka bir şey için 
kıskanmazlar. Öyleyse amin sözünü çok söyleyin.”147 Dua, 
Cenâb-ı Hakk’a ilticadır. Amin ise, duaya katılmaktır. (Hadis-i ş.) 

ƒ   Amin, Duayı Tamamlar!   ƒ 
Rasûlullah (s.a.v.), duayı çok seven birisinin duasının 

sonuyla ilgili olarak “Ey filan! Duanı âminle tamamla ve de 
gözün aydın olsun!” dedi.148 (Hadis-i ş.) 

ƒMeleklerin Âmin’ine Katılması Đçin Âmin’i Sıkça Söyleyin!ƒ 
“Đmam âmîn deyince siz de âmîn deyin. Zîra kimin âmîn’i 

meleklerin âmîn’ine tevâfuk ederse geçmiş günahları 
affedilir.”149 (Hadis-i ş.) 

Fâtiha’dan Sonra Âmin Deyin! 
Rasûlullah (s.a.v.), namazda “ğayri’l-mağdûbi aleyhim 
veladdâllîn” deyince “âmin” derdi, bu ifadesini ön 
saftakiler işitirdi, sonra mescid “âmin” sesiyle 

dalgalanırdı.150 (Hadis-i ş.) 

                                                 
145 Kur’ân, Đbrâhim, 40. 146 K. Sitte, Namaz, 400, (1340), (6387). 147 K. Sitte, Namaz, c. 17, s. 23. 148 Ebû Dâvûd, Salât, 172, (938). 149 Müslim, Salât, 72, (410). 150 K. Sitte, Namaz, c. 17, s. 22. 
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��k�# �>���< ��
ٰو� ََ ِ ّ َ ُ َ��k�# �:���< ��
ٰ א����J ��=�"�:� ��א�ت� א�����א� و� ََ ْ ُْ َ َ ً َ ََ ََ ُ ْ ِ ٍ َ  
4,�$��ه� ِ ْ ِ א��"�:� כ�?���و�א� ��א����5َ ّٰ ِ ُ َ َ ْ ُ َ ّ ِ�l���!�A4 و�ر� ِ ُ َ َ ��Cْو���א�>�!�א� و� ُ َ َُ َ @�א����A!�ن�َ ُ ِ َ   

  

(54) Münafığın Cenaze Namazı Kılınmaz!   ƒ 
“Ve onlardan ölen birine asla namaz kılma, onun kabri başında 
durma! Çünkü onlar, Allah ve Resûlü’nü inkâr ettiler ve yoldan 

çıkmış olarak öldüler.”151 (Ayet-i c.)  
   

Cenaze Namazının Sevabı!   ƒ 
“Kim üzerine namaz kılıncaya kadar cenazede hazır bulunursa 
kendisi için bir kîrat sevab vardır. Kim de cenaze gömülünceye 

kadar hazır bulunursa iki kîratlık sevab vardır. Bir kîratın 
miktarı Uhud Dağı kadardır.”152 (Hadis-i ş.) 
ƒ   Kırk Kişinin Şahitliği!   ƒ 

Efendimiz buyuruyor ki “Bir müslümanın cenaze namazına 
Allah’a şirk koşmayan kırk kişi katılırsa, Allah (c.c.), onların 
ölen kişi hakkındaki şefaatini mutlaka kabûl eder.”153 (Hadis-i ş.) 

ƒ   Üç Saf Cemaat!   ƒ 
“Bir müslüman ölür ve cenaze namazını, müslümanlardan üç saf 

kılarsa, (Allah’ın mağfireti) mutlaka vâcib olur.”154 (Hadis-i ş.) 
ÖLÜM ĐLAHĐSĐ 

Ölüm bir gün kapın çalar, 
Đnsan o gün çare arar, 
Ağla sızla neye yarar, 
Đllâ ölüm vardır ölüm. 

Terk edersin bütün malın, 
Kimse bilmez o gün hâlin, 
Melek sorar hem suâlin, 
Đllâ ölüm vardır ölüm. 

  Sen gidersin yollar uzar, 
Đki kişi kabrin kazar, 
Anan, atan ağlar gezer, 
Đllâ ölüm vardır ölüm. 

Üstümüzde yeşil yaprak, 
Sıkar seni kara toprak, 
Kefen gider kalan çıplak, 
Đllâ ölüm vardır ölüm. 

                                                 
151 Kur’ân, Tevbe, 84. 152 Müslim, Cenâiz, 57, (946). 153 Müslim, Cenâiz, 59, (948). 154 Ebû Dâvûd, Cenâiz, 43; (3166). 
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�h���A4א�ن� א����2 َ ّ َ َ ْ ُ���Aٰى� א� ْ 4ى� ��������ه�َ ِ ْ َ �)����g א���O��א�ِ ْ�Iא� ���� ��]���� َ َ ْ ِ ِ ْ َ َ ِ ً ْ ِم�َ                                  
… �)����g א�
��,���א�א����2  ْ�Iא� ��L4א� َ ّ َ ْْ َ ْ ِ ِ َ َ ٰى� ��א�ر�כ�=�א� �l�3����� �l���!�J ���� א�ِ ْ ِ ُ َُ َِ ُ ِ َ ْ َ َ ْ �3َא�>�=�א�َ ِ َ  

ƒ    

(55) Peygamberimizin En Büyük Mucizesi!   ƒ 
“Kendisine ayetlerimizden bazılarını gösterelim diye Muhammed’i, 
bir gece Mescid-i Haram’dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i 
Aksâ’ya götüren Allah,  tüm noksan sıfatlardan münezzehtir…”155  

ƒ   
 Namazın Farz Oluş Sebep ve Hikmeti!   ƒ 

Efendimiz (s.a.v.) Miraç’a çıkarken içi tıklım tıklım meleklerle dolu 
yedi kat semaya uğradı. Bu melekleri Allah’a tesbih ederken gördü. 
Birinci katın melekleri namazda ayakta durduğumuz gibi Allah’ı 

tesbih ediyorlardı. Đkinci katın melekleri ise rüku ettiğimiz gibi rüku 
halinde tesbih ediyorlardı. Üçüncü katın melekleri secde ettiğimiz gibi 
secde ediyorlardı. Dördüncü katın melekleri oturduğumuz/tahiyyat 
ettiğimiz ve selam verdiğimiz gibi tesbih ediyorlardı. Beşinci, altıncı 
ve yedinci katın melekleri yine bizim namaz sonunda yaptığımız 
tesbihâtı yapıyorlardı. Bunları gören Efendimiz, bu ibadete çok 

imrendi. “Bu sevapları benim ümmetime de ver” diye Allah’a niyaz 
etti. Rabbimde namazı emretti.156 (Hadis-i ş.) 

Allah (c.c.) Bire On Verir! 
“Kim bir hayır işlerse, işte ona bunun on katı vardır.”157 (Hadis-i ş.) 
ƒ   Beş Vakti Kılan, Elli Vakit Kılmış Gibidir!   ƒ 

Ey Muhammed! Artık hüküm kesinleşmiştir. Namaz beş vakittir. Bu 
beş vakit senin için elli vakit sayılacaktır.158 (Hadis-i ş.) 

ƒ   Efendimiz’in Hz. Mûsâ ile Görüşmesi!   ƒ 
Rasûlullah (s.a.v.), elli vakit namaz emrini aldıktan sonra miraç 

dönüşünde semada Hz. Mûsâ’ya uğrar. “Allah senin ümmetine neyi 
farz kıldı?” diye soran Hz. Mûsâ’ya “Elli vakit namaz” der. Bunun 
üzerine Hz. Mûsâ: “Ümmetin buna takat getiremez, git Rabbinden 

azaltmasını talep et!” der. Rasûlullah Allahımızdan mükerrer 
talebinden sonra namaz vakitlerini elliden beşe indirir.159 

                                                 
155 Kur’ân, Đsrâ, 1. 156 K. Sitte, Yaratılış, c. 6, s. 375. 157 Kur’ân, Enâm, 160. 158 Müslim, Đman, 259, (162). 159 K. Sitte, Namaz, 2, (231). 
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��E�����M4َو� َ َ ُ ����א�ر�כ�א� א����3 ��א� כ�=���َ ْ ُ َ َ ْ َ ً َ َ ُ                                                          
4و�א�و�&�א���� َ ْ َ ��א�������َ ٰ َ ّ ٰ!�ة� و�א����eכ�ِ َ ّ َ ً!�ة� ��א� د����� ���Jא�ِ ّ َ ُ ُْ َ ِ  

ƒ   
 (56) Yaşadığın Müddetçe Namaz Düşmez!   ƒ 
“Nerede olursam olayım, Allah beni mübarek kıldı. Yaşadığım 
müddetçe namaz kılmamı, zekât vermemi emretti.”160(Ayet-i c.)  

ƒ   
 Eli-Ayağı Olmayanın Namazı!   ƒ 

“Bir kişinin elleri ve ayakları olmasa, bir evin ortasında olsa, 
ona abdest aldıracak bir kişi de yoksa, yuvarlanarak duvara 
yaklaşır ve iki yüzünü duvara sürtüp mesh eder ve namazının 
vaktini geçirmeden namazını kılar. Bu kişi, şayet yüzleri de 
çıban ve yara olsa namazı abdestsiz olarak kılar.”161 (Hadis-i ş.)  

(namazdan kurtuluş yok!) 
ƒ   

 Namazın Kefareti Namazdır!   ƒ 
Kim bir namazı kılmayı unutursa, hatırladığı an onu kılsın. 

Unutulan namazın namazdan başka kefareti (çıkış yolu) yoktur.162 
(Hadis-i ş.) 

Camide Yer Edinmek Doğru Değil! 
Rasûlullah (s.a.v.), karga yem toplar gibi acele secde etmeyi, secdede yırtıcı 

hayvanların yaptığı gibi kolları yere sermeyi ve devenin ahırda yer edindiği gibi 
mescidde belli bir yer edinmeyi yasaklamıştır.163 

ƒ   Nefes Alabilen, Su Đçebilen!   ƒ 
Nefes alıp verebilenden, bir bardak su içebilenden, hacetini 

defedebilenden Allah (c.c.) ibadet bekler. (Bir Rivayet) 
* Yaşamak bir nimet, Nefes alıp vermek nimet. 
* Yemek bir nimet, Đçmek de nimet. 
* Görmek nimet, Yürümek nimet. 
* Konuşmak nimet. Doğrusu hayatın tamamı bir nimet. 

Allah’ın nimetini yiyip onu tanımamak ona ibadet etmemek nankörlük değil mi? 

��א������� �l����ٰو�כ�א�ن� �3א����� א� َ ّ ِ َُ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ ٰ!�ة� و�א����eכ�َ َ ّ َ ِ�l��4!�ة� و�כ�א�ن� #�=��� ر� ِ ّ َ َ ْ ِ َ َ َ ً ����_���א�ِ ّ ِ ْ َ  
                                                 
160 Kur’ân, Meryem, 31. 161 Đbn Âbidîn, c. 1, s. 82-83. 162 Müslim, Mesâcid, 314, (684).  163 Terğîb, c. 1, s. 482-483. 
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ƒ   
(57) Halka Namazı Emreden, Allah’ı Razı Eder!  ƒ 
“(Hz. Đsmail) Halkına namaz kılmalarını ve zekât vermelerini 
emrederdi. Rabbinin katında hoşnutluğa ermişti.”164 (Ayet-i c.)  

 �^���Aא�#���=�=�א� و���ْ و�א�&�$�� ��Oכ�:� ر���כ� @�א��כ�  ِ ّ ُ َُ َ ََ ِ ْ َ ََ ِ َِ ّ ِ َ ّ َ ِ ْ ِ ْ ِ ْ                                                  
ِو����� א�����<� @�)����l�h و�א�د���א�ر� א���=��g!�م� ُ ُ ّ َ َ َْ ِ َ َُ ْ ِ ّ َ َ ِ ْ َ ّ ِ  �J כ������U��z 4 ر� َ ِ ّ َ ِ ْ َ ��Rُ >���!�م�ِ ُ َ َ  

ƒ   
 (58) Tesbihe Davet!   ƒ 

“Rabbinin hükmüne sabret, çünkü sen gözlerimizin 
önündesin. Kalktığında Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin 
bir kısmında ve yıldızların batışı esnasında O’nu tesbih et.”165 

(Ayet-i c.)  

ƒ   Gerçek Mümin Geceleri Ne Yapar!   ƒ 
“Geceleri pek az uyurlardı. Seher vaktinde istiğfar ederlerdi.”166 

(Ayet-i c.)  

“Rasûlullah (s.a.v.)’in çok ağladığını gören Bilal “Ya 
Rasûlellâh! Allah’u Teâlâ senin gelmiş geçmiş günahlarını 

bağışladı. Neden ağlıyorsun?” Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: 
“Ey Bilal şükreden bir kul olmayayım mı?” (Hadis-i ş.) 

*** 
“Hiç, gecelerini secdede ve ayakta durarak ibadetle geçiren, 

âhiretten sakınan, Rabbinin rahmetini uman kimse, 
inanmayan gibi olur mu? De ki: ‘Bilenlerle bilmeyenler hiçbir 
olur mu?’ Doğrusu ancak akıl sahipleri bundan öğüt alır.”167 

(Ayet-i c.)  

*** 
“Ümmetimin bozulduğu dönemlerde sünnetimi tutana 100 

şehit sevabı vardır.” (Hadis-i ş.) 

                                                 
164 Kur’ân, Meryem, 55. 165 Kur’ân, Tûr, 48-49. 166 Kur’ân, Zâriyât, 17-18. 167 Kur’ân, Zümer, 9. 
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��E�4َא� ّ 4 א��א� א����5 
�� א����l א�
�� א��א� @�א�#��������ِ ْ ُْ َ َ ََ ََ ِ ِّ َ َ ُ ٰ و�א�,�:� א�������ّ َ ّ ِ ِ َ 4!�ة� ���2כ���َ ْ ِ ِ ى�َ  
ƒ    

(59) Allah’a Kulluk Đçin Namaz Şart!   ƒ 
“Şüphesiz ki gerçekte Allah benim, Benden başka ilah yoktur; 
Bana kulluk et; Beni zikretmek için namaz kıl.”168 (Ayet-i c.)  

  ���5 �^���Aِ ّٰ ِ َ َ ّ ٰ��)��Uِ@� �א�َ ��א� َ َ َ!�א�ت� و���א� ّ َ ِ 4
��ر�ض� و���!� א������eِ@� �א�َ َ ْ َ ُ َ ِ ْ َ �e�34 א���Oכ�ْ َ ْ ُ�:��ُ  
ƒ   (60) Yer-Gök Arasındakiler Allah’ı Tesbih Eder!   

ƒ 
“Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah’ı tesbih ederler. O 

üstündür, hikmet sahibidir.”169 (Ayet-i c.)  
ƒ  Güneş, Ay, Yıldız, Ağaç ve Otlar Secde Eder!  ƒ 

“Görmez misin ki göklerde ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, 
dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah’a secde 
ediyorlar. Đnsanların birçoğu da azaba müstehak olmuştur. 

Allah’ın hor ve hakir kıldığı kimseyi yükseltebilecek yoktur. 
Şüphesiz Allah ne dilerse yapar.”170 (Ayet-i c.)   

(Secde Ayeti) 
Gündüz akşama kadar üzerinde dolaşan güneş, sabaha kadar 

dönen ay, gökleri donatan yıldızlar, yüce yüce dağlar, gördüğün 
ağaçlar, otlar, çiçekler, denizdeki ve karadaki hatta ahırındaki 
hayvanlar, bitişiğindeki komşular ve insanlar velhasıl yerde ve 
gökteki her şey Rablerine tesbih, secde ve niyaz ederken; sen 
bunların arasında nasıl olur da belini büküp secdeye gitmezsin? 
Bir kişi sana bir bardak çay ikram etse ona defalarca eğilir teşekkür 
edersin de sana hayatını veren, üç öğün rızkını temin eden, evlat, 

mal, mülk veren Yaratanına neden teşekkür etmezsin? 

Kıyamet Günü Dört Soru Sorulur! 
a) Ömrünü nerede, nasıl tükettin? 
b) Malını nerede kazanıp nereye 

harcadın?  

c) Đlmin ile nasıl amel ettin?            
d) Gençliğini nerede nasıl 

harcadın? (Hadis-i ş.)             

                                                 
168 Kur’ân, Tâhâ, 14. 169 Kur’ân, Haşr, 1. 170 Kur’ân, Hâc, 18. 
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َو���א� א�����و�א� א�
�� ����������و�א� א����5 ُ َّٰ ُ ْ َ ِ َ ِّ ُ ِ ُ َ������� 4 ِ ْ �l�� ��R4ّ א�����ُ ُ َ َ���3َ  
�Jَ=�?�א�ء  َ َ 4و����3ُ ُ �U��ٰ!�א� א�������َ َ ّ ٰ!�ة� و��Y�3>�!�א� א����eכ�ُ َ ّ ُ ْ ُ َ ٰ!�ة�  و�ذ�َ َ ��4כ� د�َ َ ِ�+�U���3ِ א������� َ ِّ َ ْ ُ   

ƒ   (61) Tevhid Dinine Yönelmek Gerek!   ƒ 
“Oysa onlara, tevhid dinine yönelerek, yalnız Allah’a ihlâsla 

kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekâtı vermeleri 
emredilmişti. Dosdoğru olan din de işte budur!”171 (Ayet-i c.)  

ِو�א���=��g:� و�א����g�d�� ���g�(�3א�ن� َ ُ ْ َ ُ َُ َ ّ َ َْ َ ّ  

ƒ   (62) Bitkiler Secde Eder!   ƒ 
“Bitkiler ve ağaçlar secde ederler.”172 (Ayet-i c.)  

“Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?”173 (Ayet-i c.)  
“…..Dünya hayatı sizi aldatmasın ve şeytan Allah’ın affına 

güvendirerek sizi kandırmasın.”174 (Ayet-i c.)  
Kıyamet günü şu dört göz ağlamaz: 

1) Allah yolunda yaralanan göz. 
2) Allah korkusundan ağlayan göz. 
3) Allah korkusu ile uyanık duran göz.  
4) Đslam ordusu için nöbet bekleyen göz.175 (Hadis-i ş.)  

ƒ   Đhlâs’ın Fazileti!   ƒ 
“Zilzâl suresini okumak Kur’ân-ı Kerim’in yarısına, Đhlâs 

suresi ise, Kuran’ın üçte birine denktir.”176 (Hadis-i ş.) 
ƒ   Kul Kusur Etmemiş Olsaydı, Ne Olurdu! ƒ 

Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz, Allah sizi yok eder, 
günah işleyip tevbe eden kimseler yaratırdı ve onları 

mağfiret ederdi.”177 (Hadis-i ş.) 

                                                 
171 Kur’ân, Beyyine, 5. 172 Kur’ân, Rahmân, 6. 173 Kur’ân, Rahmân, 13. 174 Kur’ân, Lokman, 33. 175 T. Ğâfilîn. 176 Tirmizî, Fedâilu’l-Kur’ân, 10, (2896). 177 Müslim, Tevbe 9, (2748). 
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ْو������M=�א���C א�¡��+� �3"���و�ن� ��א������א� و�א�و����J=�א� א�����"�:� ِ ْ َْ ِْ َِ ََ ْ َ ََ ََ ًِ َْ ِ َ ُ ْ َ َ ّ ْ ُ َ َ                                    
�����#4א� ِ َ���3َ َ=�א�َ��  ٰא����eכ�  َ ُ!�ة� و�כ�א��!�א�ّ َ َ ِ ٰ@���<� א���W��Bא�ت� و�א�,�א�م� א�������  ََ ّ َ ِ َ ِ َ ْ َ ْ َ ْ 4!�ة� و�א�ِ َ �3َ*�א�ء ِ َ   

ƒ   (63) Önceki Ümmetlere de Namaz Farzdı!   ƒ 
“Onları, emrimiz altında insanlara doğru yolu gösteren 
rehberler kıldık; onlara iyi işler yapmayı, namaz kılmayı, 
zekât vermeyi vahyettik. Onlar, sadece bize kulluk eden 

kimselerdi.”178 (Ayet-i c.)  
ƒ   

Tehlikeli Anlarda Namazlar Evde Kılınır!   ƒ 
Rasûlullah (s.a.v.) sefer sırasında, soğuk veya yağmurlu 
gecelerde müezzine (ezan sırasında) şöyle söylemesini de 

emrederdi: “Dikkat! namazlarınızı evlerinizde 
kılacaksınız!”179 (Hadis-i ş.) 

 

ٰو���א� כ�א�ن� ر���כ� ����"���כ� א������� ُ ْ َ َِ ْ ُ ِ ُ ّ َ َ َ َ َى� ��}���:� و�א�����"�א� �������h!�ن�َ ُ ِ ْ ُ َ ُ ْ َ َ ٍ ْ ُ ِ  
ƒ    

(64) Haksızlıkla Allah Bir Yeri Helak Etmez!   ƒ 
“Rabbin, halkı, ıslah edici (ve iyi) kimseler olan 

memleketleri haksızlıkla helâk edici değildir.”180 (Ayet-i c.)  

Hz. Ali (r.a.) namaza kalktığı zaman adaleleri titrer, rengi 
sararırdı. Sebebini soranlara şöyle anlatırdı: 

“Öyle bir emanetin eda zamanı geldi ki onu Allahu Teâlâ 
yere, semalara, dağlara arz etti, korkudan hiçbiri almadı. Onu 

insan yüklendi. Bu emri yerine getirebilir miyim, yoksa 
getiremez miyim? diye titriyorum” dedi.181 

Ezanla Kamet Arasında Dua!   ƒ 
Ezanla kamet arasında yapılan dua reddedilmez. Allah’tan 

dünya ve ahirette sağlık ve huzur isteyiniz.182 (Hadis-i ş.) 

                                                 
178 Kur’ân, Enbiyâ, 73. 179 Müslim, Misâfirîn 22, (697). 180 Kur’ân, Hûd, 117. 181 T. Ğâfilîn. 182 Terğîb, c. 1, s. 287. 
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�2��4َא� َ ���3ٰ א�ن� ��כ�=�א���Z ��C א�
��ر�ض� א�,�א���!�א� א�������ّ َ َ َّ ّّ ُ َ ِ ْ َ ْ ِ ْْ ُ َ َ َ!�ة�َِ                                    
ٰ و�א�>�!�א� א����eכ� َ ّ ُ َ ِ!�ة� و�א�����و�א� ��א�����I��و�ف� و��"�!�א� #��� א���I=�כ��� و����5َ ّٰ ِ َ َ َِ َ ُْ ْ ِْ َ َْ َ َ ِ ُ ُْ ِ َ َ ِ #�א�,���+� א�
����!�ر�َ ُ ُ ْ ُ َ ِ َ  

ƒ   
 (65) Allah’ın Emrine Uy, Yasağından Kaçın!   ƒ 

“Biz, onlara yeryüzünde iktidar verdiğimiz takdirde namaz 
kılarlar, zekât verirler, iyiliği emrederler, kötülüğü yasak 
ederler. Sonunda bütün işler Allah’a varır.”183 (Ayet-i c.)  

ƒ   Allah’tan En Fazla Âlimler Korkar!   ƒ 
“Kulları içinde Allah’tan (gereğince) ancak âlimler korkarlar. 

Şüphesiz Allah, daima üstündür, çok bağışlayandır.”184 
*** 

Rabbimiz Kur’ân-ı Kerîm’de 43 yerde “namazı doğru ve 
dosdoğru kılın” diye emrediyor. Namazı sadece kılmak yetmez, 

dosdoğru kılmakla emr olunuyoruz. 
ƒ   

 Namaz, Mümini Dinlendirir!   ƒ 
Rasûlullah (s.a.v.), Hz. Bilâl(r.a.)’e; “Bizi namazla meşgul 

etmek suretiyle dinlendir” buyurmuşlardır.185 (Hadis-i ş.) 

4א����2 َ ّ ���3ُ א�ذ�א� ذ�ُכ��� א����5َ ّٰ َ ِ َ ِ َ������"�:� و�א�����א��!���, �����M4 و� ِ ََ ّ َ َْ ُ ُ ُ ُ ْ ِ���3َ                                
�3 ��Cא� ر�ز�,�=�א���Dُو� ْ ُ َ ْ َ َ َ ّ ِ َ=�?���!�ن�َ ُ ِ ْ  ��k�# ٰ َ����Iو�א� �:�"��4ُ ��א� א�&�א� ْ َ ْ ُ َ ََ �j�U��ٰ א�������َ َ ّ ِ!�ة�ِ    

ƒ    
(66) Namaz Kılanların Kalpleri Titrer!   ƒ 

“Onlar öyle kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman kalpleri titrer, 
başlarına gelen musibetlere sabrederler, namaz kılarlar, 

kendilerine verdiğimiz rızıktan (Allah için) harcarlar.”186 (Ayet-i c.)  

ƒ   Kasten Namazı Terk Eden, Allah ve Rasûlü’nün 
Himayesinden Düşer.187   ƒ 
4و�א����2  َ ّ ��k�# ��C ���3َ &���!�א�>�"�:� ���א�@�}�!�ن�َ ُ ِ َ ُ ْ ِ ِ َ َ َ َ ْ ُ َ  

                                                 
183 Kur’ân, Hâc, 41. 184 Kur’ân, Fâtır, 28. 185 K. Sitte, Namaz, c. 9, s. 415. 186 Kur’ân, Hâc, 35. 187 Đbn Mâce, Salât, 77, (1079). 
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ƒ  (67) Namazlarını Koruyanlar!  ƒ 
“Onlar, namazlarına devam ederler.”188 (Ayet-i c.)  
ƒ   Namaz, Günahların Kefaretidir!   ƒ 

“Beş vakit namaz, aralarında işlenen küçük günahlara kefaret 
olur” (Küçük günahları bağışlanır, af olur).189 (Hadis-i ş.) 

ƒ   Gece Namazı Rasûlullah’ın Sünnetidir!   ƒ 
“Gece namazını terk etmeyiniz! Çünkü Rasûlullah onu terk 

etmezdi. Hasta veya yorgun olduğu zaman oturarak kılardı.”190  

��k�# ��$�&א��@ٰ َ ْ ِ ْ َ���U��z �^���Aא����3!���!�ن� و��� ِ ْ َ َِ ْ ِ ّ َ َ ُ ُ َ َ  
ِر���כ� ,���<� ���w!�ع� א����U�d�� و�,���<� א���|���و�ب� ُ ُ َ َْ ْ ْ َْ ََ ِ َ ّ ِِ ُ ُ َ ّ َ  

ƒ   (68) Hamd ve Sabır Allah’ımızın Emri!   ƒ 
“(Rasûlüm!) Onların söylediklerine sabret; güneşin 

doğuşundan önce de, batışından önce de Rabbini hamd ile 
tesbih et.”191 (Ayet-i c.)  

ƒ  Sabahın Sünneti Gün Doğduktan Sonra Kılınabilir!  
ƒ 

“Namazları (geçti) diye korkanlara Rasûlullah (s.a.v.): ‘Ağır 
olun, ağır olun, acele etmeyin!’ diye buyurdu. Güneş 

yükselince de: ‘Sizden sabah namazının (sünnet olan) iki 
rekatını devamlı kılmakta olanlar (şimdi de) kılsın’ dedi. Bu 
emir üzerine kılmayanlar kalkıp sünnetini kıldı.”192 (Hadis-i ş.) 

ƒ   Hakkıyla Namaz Kılan Cehenneme Girmez!   ƒ 
“Güneşin doğmasından ve batmasından önce namaz kılan hiç 

kimse ateşe girmeyecektir.”193 (Hadis-i ş.)  

                                                 
188 Kur’ân, Müminûn, 9. 189 Münzirî,  Terğîb, c. 1, s. 348. 190 Ebû Dâvûd, Sünen, Salat, 1307, c. 5, s. 112. 191 Kur’ân, Kâf, 39. 192 Ebû Dâvûd, Sünen, Salat, 11, (438). 193 Müslim, K. Mesâcid, 213, (634). 
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�����f #��� ذ�כ��� א����5 ��
ِر���Tل� 
��>���"���"�:� ��nא�ر�ة� و� ٰ ٌّ ِْ ْ ِ ْ َ ٌ َْ َ ََ ٌ َ َ ِ ِ ِْ ُ ِ و�א�,�א�م�َ َ ِ َ  
4א�������!�ة� و�א�  َ ِ ٰ َ �3َ*�א�ء א����eכ�!�ة� ���א�@�!�ن� ّ َُ َ َِ ٰ َ ّ ِ�@ �Q�����*�< �34!���א� ُ َ ّ َ َ َ ً ْ ����א�ر�َ��
�l��ُ א�������!�ب� و�א� َ ْ َ ْ َ ُ ُ ُ ْ ِ   

ƒ 
 (69) Ticaret, Kişiyi Đbadetten Alıkoymamalı! ƒ 
“Onlar, ne ticaret ne de alış-verişin kendilerini Allah’ı 
zikretmekten, namaz kılmaktan ve zekat vermekten 

alıkoymadığı insanlardır. Onlar, gönüllerin ve gözlerin 
şaşkına döneceği günden korkarlar.” 194 (Ayet-i c.)  

ƒ   
Doğru Namaz Nasıl Kılınır?   ƒ 

“Namazı dosdoğru kılmak, onu dinin öngördüğü şekilde farzlarına, 
sünnetlerine ve adabına uygun olarak eda etmektir.”195 (Hadis-i ş.) 

Kur’ân’ın 43 Yerinde Namazı Dosdoğru Kılınız Emri Vardır. 
Namaza dururken iftitah tekbiri almak, yani eli, kulağına 

kaldırmak; “Yâ Rabbi! Dünya kailesini geri attım. Senin yüce 
huzuruna geldim”  demektir ve Allah’a en yakın olduğun andır. 
Hatem Zâhid (r.a.) namazı nasıl kıldığını şöyle anlatır: Kâbe’yi 
iki kaşımın arasına, makamı da göğüs hizama getiriyorum. Allâhu 
Teâlâ kalbimi bilir. Ayaklarımı sıratın üstünde kabul ediyorum. 
Cennet sağımda, cehennem solumda, ölüm meleği arkamda. 

Kendimi böyle sanıyorum ve kılacağım namazı da son namazım 
biliyorum. Kalbimi Allah’a vererek tekbir alıyorum. Kıraatini  
tefekkürle okuyorum. Tevazu ile rükû ve secdeye varıyorum.196 

�א�@���+� ��כ�  �l�� ���g�"�*�@ �>و����� א����� َ َْ ً ََ ِِ َ ّ َ َ َ ِ ْ َ ّ َ ِ َ                                                     
�(�# ٰ �jً א�ن� �o�����3כ� ر���כ� ����א���א� ����U!�د�א�َ ُّ ْ َ ً َ َُ ََ ََ َ َ ْ ْ َ  

(70) Kuvvetli Nafile: Teheccüd Namazı!   ƒ 
“Gecenin bir kısmında uyanıp, yalnız sana mahsus olarak 

fazladan teheccüt namazı kıl. (Böylece) Rabbinin, seni, övgüye 
değer bir makama göndereceğini umabilirsin.”197 (Ayet-i c.)  

                                                 
194 Kur’ân, Nûr, 37. 195 Bursevî, Rûhu’l-Beyân, c. 5, s. 521. 196 T. Ğâfilîn. 197 Kur’ân, Đsrâ, 79. 
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4 א����2  َ ّ َ ���3َ���34 �U��َ!�ن�ُ ٰ א�������ُ َ ٰ!�ة� و��Y�3>�!�ن� א����eכ�ّ َ ّ َ ُ ْ ُ َ ��א�
������ة� ��C �3!�,�=�!�ن�َ!�ة�َ ��Cو� َ ُ ِ ُ ْ ُْ ُِ َ ِ ْ ِ َ  
ƒ   (71) Ahirete Đnanan, Namazını Kılar!   ƒ 

“Onlar ki, namazı kılarlar, zekâtı verirler; onlar ahirete de 
kesin olarak inanırlar.”198 (Ayet-i c.)  

ƒ 360 Mafsalın Sadakası Ancak Namazla Olur! ƒ 
Efendimiz buyurdu ki“Đnsanda üçyüzaltmış mafsal vardır. 
Her bir mafsal için bir sadakada bulunması gerekir.” (Bunu 
işitenler): “Buna kimin gücü yeter?” dediler. Efendimiz: 
“Mescidde toprağa gömeceği bir balgam, yoldan bertaraf 

edeceği bir engel... Bunları bulamazsa, kuşluk vakti kılacağı 
iki rekat namaz!” buyurdu.199 (Hadis-i ş.) 

ĐZNĐN RABBĐM 
Kuşlar kanat açamaz, 
Bulut rahmet saçamaz, 
Bağlar çiçek açamaz, 
Đznin olmazsa yâ Rab! 

Canlı nefes alamaz, 
Kullar yolun bulamaz, 
Canlı, cansız olamaz, 
Đznin olmazsa yâ Rab! 

Ne güç olur ne derman, 
Ne yâr olur ne yârân, 
Ne cân olur ne cânân, 
Đznin olmazsa yâ Rab! 

Güneş ziyâ veremez, 
Kul murada eremez, 
Gören gözler göremez, 
Đznin olmazsa yâ Rab! 

Canlı adım atamaz, 
Bülbül bağda ötemez, 
Devri devrân süremez, 
Đznin olmazsa yâ Rab! 

Gece, gündüz olamaz, 
Dertli, derman bulamaz, 
Can, bedende kalamaz, 
Đznin olmazsa yâ Rab! 

 
 
             

Ne kış olur ne de yaz, 
Ne çok olur ne de az, 
Kalbde nabız atamaz, 
Đznin olmazsa yâ Rab! 

 
 
           

                                                 
198 Kur’ân, Lokman, 4. 199 Ebû Dâvûd, Edeb, 172, (5242). 
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4و�א�,� َ �U��ٰ!�א� א�������َ َ ّ ٰ!�ة� و�א�>�!�א� א����eכ�ُ َ ّ ُ َ َ�w4!�ة� و�א� َ َ َ����!�א� א������A!�ل�َ ُ َ ّ َ ������כ�:� >������!�ن�ُ ُ َ ْ ُْ ُ َ ّ َ َ  
ƒ (72) Namaz Kılıp Zekat Verene Merhamet Olunur! 

ƒ 
“Namazı kılın, zekâtı verin, Peygamber’e itaat edin ki  
ƒ   Kur’ân’ımızı Güzel Okuyana Müjde!   ƒ 

“Allah (c.c.), güzel sesle Kur’ân’ı açıktan okuyan kimseyi 
diğer bütün güzel sesleri dinleyenlerden daha büyük bir 

ilgiyle dinler.”200 (Hadis-i ş.) 
ƒ   Üç Kişi Hesaba Çekilmez!   ƒ 

“Üç kişi vardır ki hesaba da çekilmezler. 1. Allah rızası için 
Kur’ân okuyan, 2. Allah rızası için namaza çağıran müezzin,     
3. Kendisiyle Rabbi ve efendileri arasındaki haklara riayet 

eden işçi.”201 (Hadis-i ş.) 
Meleklerin Kuran Dinlemeye Đnmeleri 

Üseyd Đbnu Hudayr (r.a.) bir gece hurma harmanında iken Kuran 
dan Bakara Suresini okuyordu. Yanındaki bağlı atı birden şahlandı. 
Üseyd okumayı bıraktı, at sukûnete geldi. Üseyd tekrar okumaya 
başlayınca at yine şahlandı. Üseyd okumayı bırakınca, at sukûnete 
geldi. Üseyd tekrar okumaya başlayınca at tekrar şahlandı. Bir ara 
başını göğe kaldırınca gökte şemsiye gibi bir şey ve içerisinde 

kandilimsi nesneler gördü. Sabah olunca Resulullah (s.a.v.)’e gelip 
durumu anlattı. Peygamberimiz (s.a.v.) “o gördüklerin neydi bilir 
misin?” diye sordu. “Hayır” cevabının üzerine açıkladı. “Onlar 
melaike idi. Senin sesine gelmişlerdi. Sen okumaya devam 
etseydin, onlar seni sabaha kadar dinleyeceklerdi.Öyle ki 

sabahleyin herkes onları açık gözlerle seyredecekti. Çünkü halktan 
gizlenmeyeceklerdi.” (Buhari) 

Đşte Güzel okunan Kuran’ımıza gökten melekler dinlemeye iniyor. 
Kuran’ın aşkından at bile defalarca şahlanıp ayağa kalkıyor. 
insanoğlu Kuran’ın bu güzel aşkının farkında mı acaba?

                                                 
200 K. Sitte, Namazı Eda, c. 17, s. 91. 201 Terğîb, c. 1, s. 270. 
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4و�א����2  َ ّ ���3ٰ ���)�כ�!�ن� ��א���כ�*�א�ب� و�א�,�א���!�א� א�������َ ََ ِّ ُ َ َ َ ِ ِْ ِ َ ُ ّ َ ُ َ��� ��
4!�ة� א��א�  ُ َ َ ّ ِ َ�h������Iא� ���Mא� �f��4 ِ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ��Rَ  

(73) Kur’ân’a Sıkı Sarılanın Mükafatı!  
Kitaba sımsıkı sarılanlar ve namazı dosdoğru kılanlar var ya! Đşte 
biz iyiliğe çalışanların mükafatını elbette zâyi etmeyiz.202 (Ayet-i c.)  

ƒ   Farzı Kılıp Nafileyi Beklemek!   ƒ 
Akşam namazını cemaatle camide kıldıktan sonra camide oturup 

diğer namazı bekleyenlere Rasûlullah (s.a.v.) şöyle dedi: “Müjdeler 
olsun! Đşte Rabbiniz! Sema kapılarından bir kapı açmış, meleklere 

karşı sizlerle iftihar ediyor ve diyor ki: “Kullarıma bakın! 
Farzlarını eda ettiler. Şimdi de diğer namazı  beklemekteler!”203 

(Hadis-i ş.) 
ƒ   Sarımsak Kokan Cemaate Gelmemeli!   ƒ 

(Sarımsak kast edilerek), “Şu bitkiden yiyen bize yaklaşmasın 
ve bizimle birlikte namaz kılmasın.”204 (Hadis-i ş.) 

ƒ  Kadınların Namaz Kılacağı Yerler Neresi  ƒ 
“Kadının odasında kılmış olduğu namaz, salonda kıldığından, 
salonda kıldığı evinin avlusunda kıldığından, evinin avlusunda 

kıldığı ise mahalle camiinde kıldığından daha hayırlıdır.”205 (Hadis-i ş.) 
Kadınları Camilerden Men Etmeyin! 

“Hanımlarınızı camilerde namaz kılmaktan men etmeyin. Ama, 
namazlarını evlerinde kılmaları onlar için daha hayırlıdır.”206 (Hadis-i ş.) 
(Vaaz dinlemek; dinini ve fıkhını öğrenmek için camiye gitmeleri daha uygundur.) 

ƒ   
Kadının Allah’a En Yakın Olduğu Yer Neresidir?  ƒ 

“Kadın, insanın ar ve namusudur. Evinden dışarı çıktığında şeytan 
ona yaklaşır. Kadının Allah’a en yakın olduğu yer evidir.”207 (Hadis-i ş.)  
“Ey kadınlar! Sizden herhangi biriniz mescide gireceği zaman koku 

sürünmesin.”208 (Hadis-i ş.) 

ِא����א� �U���3�� ��)�א����M א����5 ّٰ َ ِ َ َ َُ ُ َْ َ ّ ٰ ���� א�ِ ْ ��א����5َ ����ِ ّٰ ِ َ َ��
ٰ و�א�����!�م� א� ْ ِ ْ َ ْ َ���� و�א�,�א�م�َ َ َ َ ِ ِ                              
َ���¢� א�
�� א����5 ّ َ ّ ِ َ ْ َ �(���@ٰ َ �jٰ א�و���َ ُ���*�"� ْ�Iא� ���� א��!�4(�כ� א�ن� �3כ�!� َِ ْ ُ َ َُ ُ ْ َ َ ِ���3َ ٰ א�������  َ ٰ!�ة� و�א�ّ َ ��Kٰ א����eכ�َ َ ّ ْ!�ة� و�{�� َ َ َ َ    
ƒ    

                                                 
202 Kur’ân, Arâf, 170. 203 K. Sitte, K. Mesâcid, 248, (801), (6235). 204 Münzirî, Terğîb, c. 1, s. 336. 205 Münzirî, Terğîb, c. 1, s. 342. 206 Münzirî, Terğîb, c. 1, s. 342. 207 Münzirî, Terğîb, c. 1, s. 342. 209 Tirmizî, Edeb, 35, (2787). 
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(74) Cami ve Mescitleri Müminler Yapar!   ƒ  
“Allah’ın mescitlerini, ancak Allah’a ve âhiret gününe iman 
eden, namazı kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başka kimseden 
korkmayanlar imar ederler. Đşte onlar doğru yola ulaşmış 

olmaları umulur.” 209 (Ayet-i c.)  
ƒ   

Allah’ın (c.c.) Anılmasını Engelleyen Zalimdir!  ƒ 
“Allah’ın mescitlerinde O’nun adının anılmasını engelleyen ve onların 
harap olmasına çalışandan daha zâlim kimdir? Bu gibilerin oralara 

ancak korka korka girmeleri gerekir. Onlar için dünyada zillet vardır; 
âhirette de onlar için büyük bir azâp olacaktır.”210 (Ayet-i c.)  

ƒ    
Yeryüzü Müslümana Mesciddir!   ƒ  

“Küre-i arz bana mescit ve temiz kılındı. Ümmetimden her kim bir 
namaz vaktine ulaştığında nerede olursa olsun namazını kılsın.”211 

(Hadis-i ş.) 

Đmamlık, Müezzinlik ve Hastalığın Mükafatı! 
Sâ’d b. Ebî Vakkas(r.a.)’dan rivayet: Hasta, hastalığı süresince 

Allah’ın misafiridir. Her gün onun için yetmiş şehit sevabı verilir. 
Hastalıktan kurtulduğu gün anasından doğduğu gibi günahsız olur. 

Hastalığı sebebiyle ölürse sorgusuz cennete girer. Müezzin, 
Allah’ın perdedârıdır. Her ezanda Allahu Teâlâ ona bir peygamber 
sevabı ihsan eder. Đmam, Allah’ın veziridir. Her namazda Allahu 
Teâlâ bin sıddık sevabı ihsan eder. Âlim, Allah’ın vekilidir. Her 
sözünden kıyamet günü bir nur ihsan eder.  Her sözüne, Allahu 
Teâlâ bin senelik ibadet sevabı yazar. Kadın ve erkek talebeler 
Allah’ın hizmetçileridir. Bunların mükafatı ancak Cennet’tir.212  

ƒ    
Kuş Yuvası Kadar Cami Yapmanın Sevabı!   ƒ 

“Kim Allah için katat denilen kuşun yuvası kadar bir cami yaptırsa, 
Allah o kimse için Cennet’te bir köşk bina eder.”213 (Hadis-i ş.) 

CAMĐ AĞLAR 

Bir camide ibadet edilmezse, 
Ezanla cemaate gidilmezse, 
Mescidimize hürmet edilmezse, 
Cami ağlar, mihrap ağlar, minber ağlar,  
Allah bir simgesi minareler ağlar. 

                                                 
209 Kur’ân, Tevbe, 18. 210 Kur’ân, Bakara, 114. 211 Nesâî, Mesâcid, 42, c. 2, s. 56. 212 T. Ğâfilîn. 213 Terğîb, c. 1, s. 290. 
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Elbette müslümanım diyenlere, 
Cemaat hepimize hak diyenlere, 
Ezan okunup da gelmeyenlere, 
Cami ağlar, mihrap ağlar, minber ağlar,  
Allah bir simgesi minareler ağlar. 

 
Ey Müslüman! Yatma seherde derken, 
Bir gün sen de uğrarsın derde derken, 
Camiler “cemaatim nerde?” derken,  
Cami ağlar, mihrap ağlar, minber ağlar,  
Allah bir simgesi minareler ağlar. 

 
 
                   

Mihrap, Rasûlullah’ın makamıdır, 
Mescidler Beytullah’ın misalidir, 
Cemaatsiz cami garip misalidir, 
Cami ağlar, mihrap ağlar, minber ağlar,  
Allah bir simgesi minareler ağlar. 

 
Dört büyük kitapta hep cemaat hak, 
Cemaatle var yirmiyedi kat fark, 
Camiler isyan eder ağlayarak, 
Cami ağlar, mihrap ağlar, minber ağlar,  
Allah bir simgesi minareler ağlar. 

 

 
 
                   

Mahşerde gemi olacak mescidler, 
Cemaati, binip sıratı geçerler, 
Cemaat olmayan gemi göremezler, 
Cami ağlar, mihrap ağlar, minber ağlar,  
Allah bir simgesi minareler ağlar.         GARĐP 

  

ٰא�>�<� ��א� א�و��j�J א�����כ� ���� א���כ�*�א�ب� و�א�,�:� א������� ََ َّ ِ ِ َِ َ ِ َ ْ َ َِ ْ ِ َ ِ ُ ُُ ٰ!�ة� א�ن� א�������ْ َ ّ َ ّ ِ َ!�ة�َ  
ِ>�=�"��j #��� א���?��d�hא�ء   َ ْ َ ْ ِ َ ٰ ْ �=�כ��� و����2כ��� א����5َ ْ�Iِو�א� ّٰ ُ ْ ِ َ َ َِ َ ُ א�כ�$�� و�א����5ُْ ّٰ َ َُ ْ َ �����3:� ��א�>���=���!�ن�  َ َُ َ ْ َ َُ َ ْ  

ƒ   (75) Namaz, Edepsizlik ve Kötülükten Korur!   
ƒ 
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“(Rasûlüm!) Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Kuşkusuz 
namaz edepsizlikten ve kötülükten alıkoyar. Allah’ı anmak, elbette 

en büyük ibadettir. Allah ne yaptığınızı bilir.”214 (Ayet-i c.)  
ƒ   Namaz Kişiyi Fenalıktan Korumalı!   ƒ 

“Kendilerini fenalıktan uzaklaştırmayan namazın, Allah’ın 
rahmetinden uzaklaştırmaktan başka bir faydası olmaz. Gafillerin 

namazı kendilerini kötülükten alıkoymaz.”215 (Hadis-i ş.) 
ƒ   Peygamberimize Komşuluk, Namazla Olur!   ƒ 
Bir sahabi Peygamberimiz’e cennet’te arkadaş olmak istediğini 
söyler. Peygamberimiz: “Çok namaz kılarak kendin için bana 

yardımcı ol” cevabını verir.216 (Hadis-i ş.) 
ƒ  Alnın Secdede Tozlanması Allah’ın Hoşuna Gider!  

ƒ 
“Bir kulu, yüzünü topraktaki tozlara koyarak secde ederken 

görmek kadar, Allah’ın hoşuna giden hiçbir manzara yoktur.”217 
(Hadis-i ş.) 

Üzerinde Zikir Yapılan Yer Sevinir! 
“Üzerinde zikir yapmak veya namaz kılmak suretiyle, Allah’ın 
anıldığı bütün kara parçaları ufuklara hatta yedi kat yerin içine 

kadar şeref duyar ve etrafındaki kara parçalarına da övünürler. Bir 
kırda namaz kılmak niyetiyle ayağa kalkan her kula o yer manen 

süslenir.”218 (Hadis-i ş.)  
ƒ   Namazı Cemaatin Durumuna Göre Kıldırmak Gerek!   

ƒ 
 “Sizden biriniz bir topluluğa namaz kıldıracak olursa kısa kessin. 
Çünkü onların içinde zayıf olanı, hasta olanı, yaşlı olanı, iş-güç 

sahibi olanı vardır. Fakat yalnız kıldığı zaman, (namazını) istediği 
kadar uzatsın.”219 (Hadis-i ş.) 

                                                 
214 Kur’ân, Ankebût, 45. 215 Gazâlî, Đhyâ, c. 1, s. 436. 216 Münzirî, Terğîb, c. 1, s. 372. 217 Münzirî, Terğîb, c. 1, s. 373. 218 Münzirî, Terğîb, c. 1, s. 396. 219 Ebû Dâvûd, Sünen, Salat, 794, c. 3, s. 236. 



 
 
 
 
 
 

61 

 

�=�� 4 ��R4 א������l و�א�>���!�ه� و�א�,�����4ُ َ َ َُ ُ َ ّ ِ ْ َ ِ �U��ٰ!�א� א�������َ َ ّ ��d��כ�ُ ْ�Iא� ���� א��!�4!�ة� و�
�� >�כ�!� ِ َْ ُُ َ ِ ُ َ َ َ��Rَ  

ƒ  (76) Müşriklerden Olmayın, Namazı Kılın!  ƒ 
“Hepiniz Allah’a yönelerek O’na karşı gelmekten sakının; 

namazı kılın ve Allah’a ortak koşanlardan olmayın.”220 (Ayet-i c.)  
ƒ  

  Müezzin Şehide Benzer!   ƒ 
“Karşılığını Allah’tan bekleyen müezzin kan revan içinde yatan 

şehide benzer. Ezanla ikamet arasında canının istediğini 
Allah’tan diler.”221 (Hadis-i ş.) 

ƒ   
 Müezzinliğin Kıymeti!   ƒ 

Bana Cennet’e girmemi sağlayacak bir amel öğret diyen adama 
Peygamberimiz: “Müezzin ol, onu beceremezsen, imam ol, onu 
da beceremezsen imamın yanında dur” demiştir.222 (Hadis-i ş.) 

4و���!� א����2   َ ّ َ ُ َْ�@��
����א�ر� و�א���
َى� א���dא� ��כ�:� א���)��f�U و�א� َْ َْ ََ َ ْ َ ْ َ ّ ُ ُ َْ َ َ َ��ة� ,�����[�� ��א�>��dכ���و�ن�ِ(�َ َُ ُ ْ َ ً َ َ َ  
ƒ  

 (77) Kulağa, Göze, Kalbe Karşı Şükür Az!  ƒ 
“Oysa, sizin için kulaklar, gözler ve kalpler yaratan O’dur. Ne 

kadar az şükrediyorsunuz!”223 (Ayet-i c.)  
Elin kıymetini eli olmayana sor. Gözün kıymetini bir köre sor. 

Kulağın kıymetini bir sağıra sor. Kalbin kıymetini kalbi hasta olana 
sor. Dilin kıymetini dilsize sor.  Aklın kıymetini mecnun yani 

deliye sor. O anlatmakta sende anlamakta biçare kalırsın. Bu kadar 
kıymetli nimeti verene ibadet ve şükretmeyene şaşmak lazım. 

*** 
Kulun eli, yüzü, gözü, günahtan simsiyah olduğu halde mahşere 
gelmiş. Allah’ın emirlerini yerine getirmemiş, alnını secdeye 

koymamış. Yüce Mevlam sormaz mı o gün? “Ey benim gonca gül 
gibi, sümbül gibi kusursuz yarattığım kulum! Böyle üstü başı, eli 
yüzü simsiyah birde siyah defterinle huzuruma nasıl geldin?” Đşte o 
zaman yer yarılsa yere girsen ama o gün bu da mümkün değil. 

                                                 
220 Kur’ân, Rûm, 31. 221 Münzirî, Terğîb, c. 1, s. 273. 222 Münzirî, Terğîb, c. 1, s. 272. 223 Kur’ân, Mü’minûn, 78. 
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��Z ن���4و�,� َ ْ َ َ��Lو���
����!�>�כ��� و�
�� >�$�����M >�$��ج� א����א�������+� א� ٰ ُ ْ ِ َ ّ ِ ِ َ ْ َ َُ ّ َ ّ َ ََ َْ َ َ َ ّ ُ ِ ُ ُ                            
ٰو�א�,����U א������� َ ّ َ ْ ِ َ ٰ!�ة� و�א�َ َ ��Rٰ א����eכ�4>�َ َ ّ َ!�ة� و�א������w א����5َ َّٰ ْ ِ َ َ و�ر��l���!�A א����א�ََ َ ّ ِ ُ َ ُ َ َ  

  ���3���3ُ 4 ُא����5ُ �2���Q #�=�כ�:� א������M�� א���<� א��������� ّٰ���� ِ ْ َ ْ َ ِْ َ َ ْ ّ ُ ُ ْ َ َ ِ ْ ُ ْو��%�3"���כ��ِ ُ َِ ّ َ ُ َ �"�%�<4 ْ   ��Wًא�َ
ƒ   

 (78) Evlerinizde Oturun!   ƒ  
“Evlerinizde oturun, eski cahiliye döneminde olduğu gibi 
açılıp saçılmayın. Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin, 
Allah’a ve Peygamberi’ne itaat edin. Ey ehl-i beyt! Allah 

sizden, günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.”224 
(Ayet-i c.)  

“Günaha tevbe eden, günah işlememiş kimse gibidir.” (Hadis-i ş.) 

ƒ   Namazı Geciktirenler!   ƒ 
Efendimiz buyuruyor ki “Oturur oturur, şeytanın iki boynuzu 
arasına girinceye kadar güneşi bekler, sonra kalkıp dört rekat 

gagalar. Namazda Allah’ı pek az zikreder. Đşte bu, 
münafıkların namazıdır,.”225 (Hadis-i ş.) 

��d��כ� ْ�Iم� @�א�,�*���!�א�א�����Oא� ���"�[��
4@�א�ذ�א� א��)���¤� א� ِ ُْ ُ ُ ْ َ ْ َُ ُ ُُ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ ِ�¥���J ��Rُ ْ َ َ                                  
و���C و�א����J��و���C و�א�,�����و�א� ��� ُو���C�!������M و����2ُ َ ُ ُ ُْ َ َ َ َْ ْ ُْ ُ ُُ ُ ْ ُ ُ ْ ٍ:� כ�<� ����&���َ َ ْ َْ َ ّ ُ                          

ٰ@�א�ن� >�א���!�א� و�א�,�א���!�א�א������� ََ ّ ُ َُ َ َ ْ ِ ٰ!�ة� و�א�>�!�א�א����eכ�َ َ ّ ُ َ َ َ���A א��!���a�@ 4!�ة� َّ ُ َ َ َ����"�:� א�ن�َ ّ ِ ْ ُ َ א����5َ ّٰ�Jر� ر��!�?�b 4 َ ٌ ُ َ�:��ٌ    
ƒ  (79) Tevbe Edip Namaz Kılanı Allah Bağışlar!  

ƒ 
“Haram aylar çıkınca müşrikleri nerede bulursanız öldürün; 
onları yakalayın, hapsedin ve her gözetleme yerinde oturup 
onları bekleyin. Eğer tevbe ederler, namazı kılarlar ve zekâtı 

da verirlerse artık yollarını serbest bırakın. Zira Allah 
bağışlayan, esirgeyendir.”226 (Ayet-i c.)  

ƒ   Duanın Đki Kanadı Vardır.   ƒ 
Birincisi, helal yemek; Đkincisi, doğru söylemek. (Hadis-i ş.)

                                                 
224 Kur’ân, Ahzâb, 33. 225 Müslim, K. Mesâcid, 195, (622). 226 Kur’ân, Tevbe, 5. 
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4א����2 َ ّ َ���U��z ن��!�h���(�3 �l���!�J ش� و�������ن� א������!���U��� ���3ِ ْ َّ ِْ َ َُ َِ َ ُ ُ َْ ْ َ ََ َْ َ ْ ُ ِ َ                               
�l��4ر���"�:� و����Y�3=�!�ن�  ِ َِ ُ ِ ْ ُ َ ْ ِ ّ 4 و��3)�*�|�?���و�ن� �����2َ َ ّ ِ َ ُ ِ ْ َ ْ َ ���3ٰ א�َ َ�����Aא� و��=��َ��=�!�א� ر� ّْ ِ َ َ َ َ ُ َ כ�<�َ ّ ُ                   

�2���� ���? ْ�bא� @�א��U���#ء ر����+� و��j�[4 َ ّ ِ ِْ َِ َ ً ْ ً َ ْ َ ٍ ْ َ���A א� و�א�>�����!�א��!�����34 >�א� َ ُ َ َ ّ َ ُ َ َ����כ� و�,�"�:� �2�#א�ب�َ َ َ ْ َِ ِ َ َ�h4 א���� َ ْ�:��ِ  

ƒ   
 (80) Arş Meleklerinin Tevbekâra Duası!   ƒ 

“Arş’ı taşıyanlarla onun çevresinde bulunan melekler Rablerini hamd 
ile tesbih ederler. O’na inanır, iman edenler için de bağışlanma 

dileğinde bulunurlar. Ey Rabbimiz! Sen rahmet ve ilminle her şeyi 
kuşatmışsındır. Tevbe edip senin yoluna uyanları bağışla, onları 

cehennem azabından koru! (derler).”227 (Ayet-i c.)  
“Amellerin en faziletlisi dilin Allah’ın zikri ile ıslak olarak ölmesidir.”  

“Kelime-i Tevhid, Cennetin anahtarıdır.”228 (Hadis-i ş.) 
“Dili ile tevbe edip günaha devam eden rabbi ile alay etmiş sayılır.” 

(Hadis-i ş.) 

ZĐKRĐN FAZĐLETLĐSĐ    LÂ ĐLÂHE ĐLLALLÂH 
Tevhid iman başıdır 
Lâ ilâhe illallâh 
Zikir mümin işidir 
Lâ ilâhe illallâh 
Dertlilerin devası 
Đsm-i Âzam duası 
Dört kitabın manası 
Lâ ilâhe illallâh 
Tasdik eyle kalp ile 
Đkrar eyle dil ile 
Günahların siline 
Lâ ilâhe illallâh 
Her an bunu diyelim 
Kalpten pası silelim 
Tevhid zikir edelim 
Lâ ilâhe illallâh 
Cehenneme atmazlar 
Kusurlara bakmazlar 
Tevhid ile yakmazlar 
Lâ ilâhe illallâh 

Yerler gökler yedi kat 
Koy kefeye onu tart 
Ağır basar tevhidat 
Lâ ilâhe illallâh 
Gönül Allah evidir 
Bu yer tevhid yeridir 
Günahı bu eritir 
Lâ ilâhe illallâh 
Bu alem boş neylesin 
Dilim tevhid eylesin 
Kalbim daim söylesin 
Lâ ilâhe illallâh 
Tevhid gönüller açar 
Aleme rahmet saçar 
Cennet kapısın açar 
Lâ ilâhe illallâh 
Dört kitabın özü bu 
Kürsüdeki yazı bu 
Kurtaracak bizi bu 
Lâ ilâhe illallâh 

                                                 
227 Kur’ân, Mü’min, 7. 228 T. Ğâfilîn. 
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4א�ن� א����2 َ ّ َ ّ ���3ِ �3*���!�ن� כ�*�א�ب� א����5ِ ٰ ُّ َ َ ِ َ ْ َ ٰ و�א�,�א���!�א� א�������َ ََ ّ ُ َ                                      َ!�ة�َ
َو�א��?���!�א� ��Dא� ر�ز�,�=�א��A ��C��א� و�#�[�����+� �3���M!�ن� ��nא�ر�ة� ���� >���!�ر� َ َُ ََ ًْ َ َ ِ َ َُ ْ ً َ ِ َ َ ََ ّ ًَ ِ ْ ُ ْ َ ّ ِ ُ َ َْ  

ƒ   
(81) Kur’ân Okuyup Namaz Kılanın Mükafatı!  ƒ 

“Muhakkak ki, Allah’ın kitabını okuyanlar, namazı 
dosdoğru kılanlar, kendilerine verdiğimiz rızıklardan 
(Allah için) gizli ve açık olarak sarf edenler, asla zarar 

etmeyecek bir kazanç umabilirler.”229 (Ayet-i c.)  
ƒ   Meleklerin Kul Đçin Yalvarması!   ƒ 

“Mü’min, namaz kıldığı yerde oturduğu müddetçe melekler 
‘Ey Allah’ım! Onu bağışla ve esirge’ diye ona dua 

ederler.”230 (Hadis-i ş.) 

ٰو�
�� >��eر� و�א�ز�ر�ة� و�ز�ر� א����� ْ ُ َِ َْ ٌ ِ َ َُ ِ َ َ��Lא� �+�����o�� ٰى� و�א�ن� >���ع� ِ ٌِ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ �����"�א�َ ِ ْ ِ                                  
��q���,ء و���!� כ�א�ن� ذ�א��j�[ �l�=�� �>�U�����
ٰ ْْ ُ َ َ َ ُْ َ َ ٌ ْ َ ُ ْ ِ ْ َ 4 א����א� >�=��2ر� א����2َ ََ ّ ُ ِ ْ ُ َ ّ �d��� ���3َ!�ن�ِ َْ َ ْ َ                        

��א���|����Q و�א�,�א���!�א� א������� �:�"��ٰر� ََ ّ ُ َ َ ِ ْ َ ْ ِ ْ ُ َ ّ ّٰ!�ة� و����� >��eכ�َ َ َ ْ َ َ َ�jٰ�jא����א� �3§��כ��@ ٰ ّ َ َ َ َ َ ّ ِ َ�l�(�?�=�� 4 ِ ْ َ ِ و�א���L א����5ِ ّٰ َ ِ َ��� ْ�I4 א� َ��Wُ  
ƒ   

 (82) Kimse, Kimsenin Günahını Yüklenemez!   
ƒ 

“Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez. Eğer 
günahı ağır gelen kimse onu taşımak için (başkalarını) 

çağırsa, bu çağırdığı akrabası da olsa, onun yükünden bir 
şey yüklenmez. Sen ancak o kimseleri uyarırsın ki, onlar 

görmeden Rablerinden korkarlar, namazı dosdoğru kılarlar. 
Kim (günahlardan) temizlenirse o, kendi menfaatine 

temizlenmiş olur. Dönüş Allah’adır.”231 (Ayet-i c.)  
O gün, Kim Kimden Kaçacak! 

“Kıyamet günü kişi, kardeşinden, annesinden, babasından, 
eşinden ve evladından kaçar.”232 (Ayet-i c.)  

MAHŞERDE KAÇIŞ 

                                                 
229 Kur’ân, Fâtır, 29. 230 Müslim, Salât, 272, (649). 231 Kur’ân, Fâtır, 18. 232 Kur’ân, Abese, 34. 
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Bir gün ol mahşer yerine cem olunacak, 
Mahkeme-i Kübrâ orada kurulacak, 
Anadan, babadan, kardeşten kaçılacak. 
O gün ana ağlayacak, evlat ağlayacak, 
Nefsî nefsî bir gün, yok elinden tutacak! 

 
 

Karanlık sarmış mahşeri, yavrum nerede? 
Evlat feryat eder, anacığım nerede? 
Bırakır kaçar o gün, kardeş kardeşi de. 
O gün ana ağlayacak, evlat ağlayacak, 
Nefsî nefsî bir gün, yok elinden tutacak! 

 
 

Toz toprak sardı anam, sevdiğin yüzümü, 
Dünya’da tutamadım anam tatlı sözünü, 
Nasıl unuttun anam; oğlunu, hem kızını? 
O gün ana ağlayacak, evlat ağlayacak, 
Nefsî nefsî bir gün, yok elinden tutacak! 

 
 

Çok merhametlidir, yardım eder analar, 
Ameli az olan yakınlarını arar, 
Yok kimseden fâide, o zaman anlar. 
O gün ana ağlayacak, evlat ağlayacak, 
Nefsî nefsî bir gün, yok elinden tutacak! 

 
 

Alev alev yakan, mahşerin güneşinden,  
Đnsan kaçacak o gün, sevdiği eşinden, 
Mücrimler kurtulamaz, zebani elinden. 
O gün ana ağlayacak, evlat ağlayacak, 
Nefsî nefsî bir gün, yok elinden tutacak! 
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4و�א����2 َ ّ ���3ٰ א��g�*�Aא���!�א� ������"�:� و�א�,�א���!�א� א�������َ ََ ّ ُ َُ َ ْ ِ ِ ّ َْ ِ َ َ َ!�ة�َ  
ٰو�א�������C ]�!�ر�  ُ ْ ُ ُ ْ َ َ ��Cא� ر�ز�,�=�א���Dو� �:�"�=����ْى�  ُ َ َْ َ َ َ ّ ِ َ ْ ُ ْ �3َ=�?���!�ن�َ ُ ِ ْ ُ  

ƒ    
(83) Đstişare ve Đbadetin Önemi!   ƒ 

“Yine onlar, Rablerinin çağrısına gelirler ve namazı dosdoğru 
kılarlar. Onların aralarındaki işler de danışma iledir. Onlar 

kendilerine verdiğimiz rızıktan da bağışta bulunurlar.”233 (Ayet-i c.)  
ƒ    

Kulun Duasına Yüce Allah’ın Đcabeti!   ƒ 
“Kullarım sana, beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok 
yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık 

veririm. O halde (kullarım da) benim davetime uysunlar ve bana 
inansınlar ki doğru yolu bulalar.”234 (Ayet-i c.)  

ƒ    
Allah’ımız, Đnsana  Ne Kadar Yakın!   ƒ 
“Biz ona şah damarından daha yakınız.”235 (Ayet-i c.)  

Âyet-i Kerîme’de geçen damar, insanın kafasıyla gövdesini 
birbirine bağlayan, iki kulağın alt hizasındaki iki damardır. 
Đnsana bundan daha yakın bir şey var mıdır? Rabbim kula o 

kadar yakın ki O, hem görür hem bilir, karanlıkta kara karıncayı 
görür ve ayak sesini de işitir. 

Cemaate Gelmeyenin Evinin Hali! 
Efendimiz buyuruyor ki “Evlerde kadın ve çocuklar olmasaydı, yatsı 
namazını kıldıktan sonra , evde bulunup da cemaate gelmeyenleri 

gençlerime ateşle yakmalarını emrederdim.”236 (Hadis-i ş.) 
ƒ Đbret Verici Hikaye   ƒ 

Münafık bir kör, torunuyla mescide gider. Torunu dedesine; 
“gözlerin açık olsa da şu mescidin güzelliğini görsen” der. 

Dedesi de; “O ne ki Allah’ın Cennet’i çok daha güzeldir” der. 
Allah’ın büyüklüğünü tasdik ettiği için münafık olarak camiye 

giren kör buradan mümin olarak çıkar.

                                                 
233 Kur’ân, Şûrâ, 38. 234 Kur’ân, Bakara, 186. 235 Kur’ân, Kaf, 16. 236 Münzirî, Terğîb, c. 1, s. 400. 
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 �!��̈ ٰءא�]�?���*�:� א�ن� >�������!�א� ����R ���3ى�  ْ ََ ْ َ ََ ْ ُْ ِ ّ َ َ َ َُ ْ ْ ُ ْ �3ٍכ�:� &���,�א�ت�َ َ َ َ ْ ُ  
ُ@�א�ذ� {�� >�?�����!�א� َ ْ ََ ْ ْ ِ 4 و�>�א�ب� א����5 #�����כ�:� @�א�,�َ َ ََ ُْ َْ َّ َ ُ �U��ٰ!�א� א�������َ َ ّ َ!�ة�                                  ُ

ّٰو�א�>�!�א� א����eכ�!�ة� و�א������w!�א� א����5 ُ 4 َ ََ َٰ َ ّ ُو�ر��l���!�A و�א����5 ُ ّٰ َ َُ َ ُ َ���� 4 �א�َ ِ�V ��Wَ َ >������U!�ن� ٌَ ُ َ ْ َ  
ƒ   

 (84) Allah Yaptıklarınızdan Haberdardır!   ƒ 
“Yoksa hususi konuşmanızdan önce sadaka vermekten 

korkuyor musunuz? Bunu yapamazsanız da Allah, tevbenizi 
kabul eder. O halde namazı kılın, zekâtı verin, Allah’a ve 

peygamberine itaat edin. Allah, yaptıklarınızdan 
haberdardır.”237 (Ayet-i c.)  

ƒ    
Beş Şeyin Kıymetini önceden Bilmeli!    ƒ 

 “Beş şeyden önce beş şeyi fırsat ve ganimet bil. Đhtiyarlık 
gelmeden gençliği, hastalık gelmeden sıhhati, yoksulluk 
gelmeden zenginliği, meşguliyet gelmeden rahatlığı, ölüm 

gelmeden hayatın kıymetini bil.”238 (Hadis-i ş.) 
ƒ 

 Genişliği gökler ve yerler kadar olan cennete koşunuz!ƒ 
“Rabbinizin mağfiretine (bağışına) ve takvâ sahipleri için 

hazırlanmış olan genişliği gökler ve yerler kadar olan cennete 
koşunuz!”239 (Ayet-i c.)  

Açıklama 
Yüce Allah (c.c.) bu ayet-i kerîmesinde müttakîlere yedi kat yer 
ve gökler kadar genişliği olan Cennet’i vaat ediyor. Her şeyin 
uzunluğu genişliğinden daha fazladır. Ne kadar bir ikram ki 
bugün ilim adamları güneşin 150 milyon senelik uzaklıkta 
olduğunu söylemektedirler. Bir o kadar da yeri düşünün. Biz 
Rabbimin kulları için yarattığı alemleri görmedik. Aklımızın 
alması da zor geliyor. Düşün! Bir yumurtanın içindeki civciv 

dünyaya gelmeden gel bu dünya çok geniş desek ne der? Benim 
yerim çok geniş, çok rahat der. Çünkü yumurtanın içerisinden 

başka bir yer görmemiştir. Đşte bizler de öyleyiz.

                                                 
237 Kur’ân, Mücâdele, 13. 238 Gazâlî, Đhyâ, c. 4, s. 820. 239 Kur’ân, Âl-i Đmrân, 133. 
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�34א� א��3"�א� א����2 َ ّ َ ُ َّ ���3ٰ א�َ ٰ��=�!�א� א�ذ�א� �!�د�ى� ��������َ َ ّ ِ َ ِ ُ َ ِ ُ َ�+���Uة� ���� �3!�م� א�����!ِ َ ُ ُْ ْ ِ َْ ِ ِ                            
��Lא� א��!���Aא��@ٰ ِ ْ َ ْ ِ ذ�כ��� א����5َ ّٰ ِ ْ ُ و�ذ�ر�ِ َ ْو�א� א��������f ذ���כ�:� ����W ��כ�:� א�ن� כ�=�*�:�َ ْ ُْ ْ ُ ُ ُْ ِ َ ٌ ْ َ ِ َ ْ َ ْ                       

َ >������U!�ن�    ُ َ ْ ٰ @�א�ذ�א� ,������� א�������َ َ ّ ِ َ ِ ُ َ ِ ِ!�ة� @�א��*��d��و�א� ��Z א�
��ر�ض� و�א���*�|�!�א� ���� @���<� َ ْ َ َْ ِْ ُ َ ََ ِ ْ َ ْ ِ ُ ِ ْ ُ
ِא����5 َ و�א�ذ�כ���و�א� א����5ّٰ ّٰ ُ ُ ْ َ�o4  כ� ��Wَא� ������כ�:� >�?����h!�ن�َ ُ ِ ْ ُ ْ ُ َ ّ َ َ ً  

ƒ   
 (85) Cuma Namazının Emri!   ƒ 

“Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrıldığınız 
zaman Allah’ı anmaya koşun; alım-satımı bırakın; eğer 
biliyorsanız, bu sizin için daha hayırlıdır. Namaz bitince 
yer yüzüne dağılın; Allah’ın lütfundan isteyin; Allah’ı çok 

zikredin ki kurtuluşa eresiniz.”240 (Ayet-i c.)  

ƒ   Temiz ve Güzel Şeyler Giyerek Camiye Gidiniz!   
ƒ 

“Ey Âdemoğulları! Her mescide gidişinizde güzel 
elbiselerinizi giyin; yeyin, için fakat israf etmeyin; çünkü 

Allah israf edenleri sevmez.”241 (Ayet-i c.)  
ƒ   Üç Cuma’ya Gitmeyenin Kalbi Mühürlenir!   

ƒ 
“Kim mazeretsiz olarak üç Cuma namazını terk ederse, 

Allah (c.c.) onun kalbine nifak damgasını vurur.”242 (Hadis-i ş.) 

 
Sen Allah’ı An ki, O da Seni Ansın! 

“O halde Beni anın ki, Ben de sizi anayım ve Bana 
şükredin, nankörlük etmeyiniz!”243 (Ayet-i c.)  

ƒ   Cuma ve Cemaate Gelmeyenin Cezası!   ƒ 
Peygamberimiz (s.a.v.), gündüzleri oruç tutan, geceleri ibadet 

eden fakat cemaate ve Cuma namazına gelmeyen kişinin 
Cehennemlik olduğunu söylemiştir.244 

                                                 
240 Kur’ân, Cumâ, 9-10. 241 Kur’ân, Arâf, 31. 242 Ebû Dâvûd, Salât, 210, (1052). 243 Kur’ân, Bakara, 152. 244 Terğîb, c. 1, s. 414. 
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����و�א� ��Z א����5��Tِو� ّٰ ِ ُ ِ َ ِ �M ���J"�א�د�َ َ ِ َ ّ َ���*�Mא��!��ٰه�  َ ُْ َ�>���M َ��כ�:� و���א� َ َ َ َ ْ ُ                                
4ّ #�����כ�:� ��Z א����� ِ ْ ُ ْ َ َ���J ���� ���34��ج� ����+� א� َ َ َ ِ ِّ ٍ َ َ ْ ِ��������4כ�:� א� ِْ ْ ُٰ��v �!�� �:��ّ َ َ ُ ُ��כ�:�َ ُ                         

�U���(� ْ�I4 א� ِ ْ ُ��Zو� �>���, ���� ��R4 َ ُ ْ َ ْ ِ َ���24א� ����כ�!�ن� א������A!�ل� ]�"�ٰ  َ ُ ُ َ ّ َ ُ َ ِ َ�ُ����א� #�����כ�:� و�>�כ�!� ُ َُ َ ْ ْ َ َ َ!�א� ]�"���א�ء ً َ َ ُ
… ��k�#4 א���=�א�س� @�א�,�  َ ََ ِ َ ّ �U��ٰ!�א� א�������َ َ ّ ٰ!�ة� و�א�ُ َ ٰ>�!�א� א����eכ�َ َ ّ َ!�ة�ُ  

ƒ   (86) Peygamberler Müslümanlara Şahit olacak   
ƒ 

“Allah yolunda gereği gibi cihat edin. O, sizi seçmiş, dinde sizin 
için bir zorluk kılmamıştır. Atanız Đbrahim’in dininde de bu 
böyleydi. Daha önce(ki kitaplarda) ve bunda (Kur’ân’da), 

peygamberin size şahit olması, sizin de insanlara şahit olmanız 
için size “Müslüman” adını veren O’dur. Öyle ise, namaz kılın, 

zekât verin!...”245 (Ayet-i c.)  

 
Đslam’a Sımsıkı Sarılın! 

“Hep birlikte Allah’ın ipine (Đslâm’a) sımsıkı yapışın; 
parçalanmayın. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın.”246 (Ayet-i c.)  

MUHABBETE GEL 
Seni kusursuz yaratanı sev, 
Seni kusursuz büyüteni sev, 
Seni kusursuz  yürüteni sev, 
Sen Rabbine muhabbete gel. 

Seni rızkıyla doyuranı sev, 
Seni azmiyle kayıranı sev, 
Seni ilmiyle doyuranı sev, 
Sen Rabbine muhabbete gel. 

Sen Rabbini sev o yakmaz nara! 
Mevlâ’yı seven kalır mı dara? 
Sevdiğin seni yakar mı nara? 
Sen Rabbine muhabbete gel. 

Sıkmaz seni kabrin yapısı, 
Kapanır sana azap kapısı, 
Açılır sana rahmet kapısı, 
Sen Rabbine muhabbete gel. 

Azabından korkarsan gel, 
Rahmetinden umarsan gel, 
Aşk-ı Hakk’a yanarsan gel, 
Sen Rabbine muhabbete gel, muhabbete. 

                                                 
245 Kur’ân, Hâc, 78. 246 Kur’an, Âl-i Đmran, 103. 
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ً א�ذ�א� ��)��l א����d�� �e�Mو�#�א�  ُ َ ُ ّ َ ّ ُ َ ّ َ َ ِ �)�א�ن� ������ ����!�#�א� ��
ً א�ن� א� ُ َْ َ ِ ُ َ َ ِ ْ َ ّ ِ  
 ��
َ א� ِّ������I4ّ א� َ ُ ْ��Rَ ًو�א�ذ�א� ��)��l א���W��B ��=�!�#�א�   ُ َ َُ ْ َ ْ ُ َ ّ َ ِ َ  
4 א����2  َ ّ َ��k�# ��C ���3ٰ َ ْ ُ َ &�[��>�"�:� د�א�¡��!�ن�َ ُ ِ َ ْ ِ ِ َ َ  

ƒ   (87) Đnsan, Sabırsız; Namaz Kılanlar Hariç!   
ƒ 

“Đnsan gerçekten pek hırslı ve sabırsız yaratılmıştır. Başına 
bir fenalık gelince feryat eder. Bir iyiliğe kavuşunca da, 
pintileşir yanına yanaşılmaz. Ancak namaz kılanlar öyle 
değildir. Onlar ki, namazlarını vaktinde kılmaya devam 

ederler.”247  (Ayet-i c.)  
ƒ    

Đnsanlar Zalim ve Cahildir!   ƒ 
“Biz, emaneti, göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar 

bunu yüklenmekten çekindiler, (sorumluluğundan) korktular. 
Onu insan yüklendi. Doğrusu o, çok zalim, çok cahildir.”248 

(Ayet-i c.)  
Đlk Vaktinde Namaz, Daha Efdal! 

“Namazın ilk vaktinde Allah’ın rızası vardır. Son vaktinde 
de affı vardır.”249 (Hadis-i ş.) 

ƒ   (Đbret Verici Kıssa) Şeytanın Arkadaş Olması!   
ƒ  

Şeytan bir gün bir kişiyle arkadaş olur. Onu meşgul ederek 
sabah namazının vaktini ona geçirtir ve onun kılmasını 
engeller. Öğle vakti olur, yine meşgul ederek bu kişinin 

namazını geçirmesine neden olur. Böylece ikindi, akşam ve 
yatsı namazlarının vakitlerini geçirdikten sonra şeytan bu 
adamdan ayrılmak ister. Arkadaşı şeytana neden benden 
ayrılıyorsun dediğinde şeytan: “Ben Allah’a bir defa asi 

oldum, beni huzurdan kovdu. Sen ise bir günde beş defa asi 
oldun, seninle arkadaşlık edersem Allah senin yüzünden beni 

de yakar diye korkarım.” der ayrılır. 

ٰא�و���  َ(�כ� �M ��Z=�א�ت� ��כ�����!�ن�ُ ُ ُ ََ ْ ٍ َ ّ َ ِ 4 و�א����2  َ ّ َ��k�# ��C ���3ٰ َ ْ ُ َ &�[��>�"�:� ���א�@�}�!�ن�َ ُ ِ َ ُ ْ ِ ِ َ َ  

                                                 
247 Kur’ân, Meâric, 19-23. 248 Kur’ân, Ahzâb, 72. 249 Tirmizî, Salat, 127, (172). 
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ƒ   
(88) Namazı Vaktinde Kılanın Mükafatı  ƒ 

“Namazlarını vaktinde kılmaya devam edenler; Đşte onlar, 
cennette ikram görecek kimselerdir.”250 (Ayet-i c.)  

َא�{�� >��� א�ن� א����5 ّٰ َ ّ َ ََ َ ْ َ�U�(א��� ��Z ���� �l�� �^���(�3 ٰ َ ّ ِ ْ َ ُ َ ُ ِ ّ َ ِ!�א�ت� و�א�
��ر�ض�ُ ْ َ ْ َ ِ َ                                  
َو�א���%���W &�א�@�א�ت� כ�<� ,��� #���:�  ُِ َ ْ َ ٌ ٍّ ُ َ َّ َّ ْ �l�<��]�&4 و�>�)���َ ْ َ ََ ُ َ �l�h��ُ و�א����5َ َّٰ َُ���# 4 �א� �3?�����!�ن�َ ِ�V �:��َ ُ َ ْ َ َ ٌ  

ƒ    
(89) Rabbim Kuşları Bize Misal Veriyor!   ƒ 
“Göklerde ve yerde olanların, sıra sıra uçan kuşların Allah’ı 

tesbih ettiğini görmez misin? Her varlık kendi niyaz ve tesbihini 
bilir. Allah, onların yaptıklarını hakkıyla bilendir.”251 (Ayet-i c.)  

Görmez misin kuşlar gökte saf saf uçarlar? Hem uçar, hem de Allah’a tesbih ederler! 

ƒ   Köpeğin Yaratanını Aramaya Gitmesi!   ƒ 
Ashâb-ı Kehf bir zalim hükümdardan kaçıp ibadet için bir 

mağaraya  giderken yolda bir çobana rastlarlar. Çoban, “ben de 
sizinle geleyim” der. Bu arada çobanın köpeği dile gelir ve 
nereye gittiklerini sorar. Rabbimize “yalvarmaya gidiyoruz” 

deyince köpek de onlarla beraber gitmek ister. “Sizin Rabbiniz 
var da benim yok mu?” der. Onlar köpeği geri çevirirler ve onu 

defalarca kovalarlar. Her seferinde geri döner ve onlara: 
“Benden ne istiyorsunuz? Benden korkmayın. Allah’ı sevenleri 
severim, siz uyuyun, rahatınıza bakın ben de sizi beklerim.” 

der.252 O köpek te eshabı keyfle mağarada yatanlardandır. (Hadis-i ş.)   

Rabbimiz, Kur’ân’ında köpeğin Rabbini aradığından söz ediyor. 
Ey Đnsanoğlu! Sen bütün varlıkların en mükemmelisin.  

Nasıl olur da minik bir kuş kadar ve zorla gördüğümüz ufak bir 
karanca kadar emrindeki bir mahluk kadar Rabb’ine koşup 

tesbih etmezsin?

                                                 
250 Kur’ân, Meâric, 34-35. 251 Kur’ân, Nûr, 41. 252 Hâzin, Tefsir, c. 3, s. 220. 
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َ@�א�,��� ْ ��4א� ��א�>���)��� ��=��l و�א�,�َ َ َ ُ ْ ِ َ َ ّ َ َ َ �U��ٰ!�א� א�������ُ َ ّ ٰو�א�َ !�ة�ُ ٰ>�!�א�א����eכ�َ َ ّ َو�א�,���_�!�א� א����5َ !�ة�ُ ّٰ ُ ِ ْ َ ً ,���_�א� �J)�=�א�َ َ َ ً ْ َ  
 

(90) Allah Đçin Ödünç Ver, Namaz Kıl! 
“…Kur’ân’dan kolayınıza geleni kıraat edin; namazı kılın; zekâtı 
verin; Allah için güzel ödünç takdiminde bulunun.”253 (Ayet-i c.)  

ƒ   Đhlâs’ın Fazileti!   ƒ 
Rasûlullah (s.a.v.) bir gün ashabına:” Sizden biriniz bir gecede 
Kur’ân-ı Kerim’in üçte birini okuyabilir mi?” diye sordu. “Buna 
hangimiz güç yetirebiliriz?” dediler. Bunun üzerine Rasûlullah: 

“Đhlâs sûresi, Kur’ân’ın üçte biridir” buyurdu.”254 (Hadis-i ş.) 

�3ًא� א��3"�א� א������3�2 א���=�!�א� א�ذ�כ���و�א� א����5 ذ�כ���א� כ���W�oא�   4 4َ ً ْ ِ َ َ َ َّٰ ُ ُ ْ ُ ٰ َ ّ َ ُّ 4و��h���A!�ه� ��כ���ة� و�א�&�َ َ َ ًَ َ ْ ُ ُ َُ ِ ّ��]��ً   
ƒ    

(91) Allah’ı Çokça Zikretmek, Allah’ın Emridir!   ƒ 
“Ey iman edenler! Allah’ı çokça zikredin. Ve O’nu sabah-akşam tesbih edin.”255 (Ayet-i c.)  

ƒ   Yanları Yataktan Uzak Kalanlar!   ƒ 
“Bizim ayetlerimize o kimseler iman ederler ki, bunlarla kendilerine öğüt 
verildiği zaman, secdelere kapanırlar. Rablerini överek tesbih ederler. 

Büyüklük de taslamazlar. Yanları (vücutları) yataklardan uzak kalır; korku ve 
ümit ile Rablerine dua ederler ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah 

yolunda harcarlar.”256 (Ayet-i c.)  

ƒ   
 Namazda Sesini Yükseltme!   ƒ 

De ki: “ Đster Allah deyin, ister Rahmân deyin, hangisini derse-niz 
olur; çünkü en güzel isimler O’nundur.” Namaz kılarken sesini 
yükseltme, gizli de okuma, ikisi ortasında bir yol tut.257 (Ayet-i c.)  

ƒ   Kalpler, Zikrullah ile Mutlu Olur!   ƒ 
“ (Onlar) O zâtlardır ki, Allah’ın zikriyle kalpleri mutmain 
olduğu halde imân etmişlerdir. Haberiniz olsun ki, Allah’ın 

zikriyle kalpler mutmain olur.”258 (Ayet-i c.)  
Seni yaşatıp hayata bağlayan kalbi bir dinle. Her atışında Allah 
Allah Allah der. O Allah derken acaba sen ne haldesin, gözün 

nerede, gönlün nerede? Uyanık ol ey müslüman. 

                                                 
253 Kur’ân, Müzzemmil, 20. 254 Müslim, Müsâfirin 259, (811). 255 Kur’ân, Ahzâb, 41-42. 256 Kur’ân, Secde, 16. 257 Kur’ân, Đsrâ, 110. 258 Kur’ân, Râd, 28. 
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 �:�"�ْو���א� ��=���"�:� א�ن� >�����<� ��=�"�:� �?���א�>�"�:� א�
�� א� ْ ْ ُْ ُ ُ َُ ّ َْ َ ََ ّ ِ ُ َُ َ ْ ِ َ َ ْ َ َ َ َ ِכ�?���و�א� ��א����5َ ّٰ ِ ُ َ َ                                 
ٰ و������l���!�A و�
�� �3א�>�!�ن� א������� َ ّ َ ُ ِْ َ َ َ َِ ُ َ��Lכ�)�א� ��Cو� ��
ٰ!�ة� א� َُ ْ ُ َ َ ّ ِ َ و�
�� �3=�?���!�ن� א�
�� و���C כ�א�ر���!�ن� َ َُ ِ َ ْ ُ َ ََ ّ ِ ُ ِ ْ ُ َ  

 
(92) Namaz Kılmamak Hayrın Kabul Olmamasına Sebeptir! 
“Onların sadakalarının kabul edilmesine engel olan şey, 

onların Allah’ı ve peygamberini inkâr etmiş olmaları, namaza 
üşene üşene gelmeleri ve istemeyerek sadaka vermelerinden 

başka bir şey değildir. ”259 (Ayet-i c.)  
*** 

“Bu (Kur’an) Ümmü’l-kurâ (Mekke) ve çevresindekileri uyarman için 
sana indirdiğimiz ve kendinden öncekileri doğrulayıcı mübarek bir 

kitaptır. Ahirete inananlar buna da inanırlar ve onlar namazlarını hakkıyla 
kılmaya devam ederler.”260 

ƒ   
 Tesbihin Kıymeti   ƒ 

“Yunus a.s. (balığın karnında) eğer tesbih edenlerden olmasaydı 
kıyamet gününe kadar onun karnında kalacaktı. ”261 

Đşte tesbihin ve Allah’a zikrin insanı kötülük ve afattan 
koruduğunun bir delilidir.  

ƒ 
   Namazda Beni Meşgul Etti!   ƒ 

Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyuruyor: “Yanımda kalan bir kısım 
altın vardı (namazda) onu hatırladım. Beni namazda meşgul 
edeceğinden korktum ve hemen gidip dağıttım.” 262 (Hadis-i ş.) 
Efendimiz, son anında hanesinde bulunan iki altın için “alın 

şunu elimden, Rabb’ime dünya malı ile gitmeyeyim” demiştir. 
ƒ   

 Beş Vakti Kılanın Günah Ateşi Söner!   ƒ 
“Günahlarınızdan dolayı içinizden yanar durursunuz. Her gün 
beş vakit namazı kılarsanız içinizdeki bu pişmanlık yangını 

söner. Kıldığınız namazlardan dolayı günahlarınız 
affedilir.”263 (Hadis-i ş.) 

                                                 
259 Kur’ân, Tevbe, 54. 260 Kur’ân, Enam, 92. 261 Kur’ân, Saffat, 143-144. 262 Buhârî, Ezân, 155. 263 Ebû Dâvûd, Salât. 
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 �>���e� ْ�I�3ُא� א��3"�א� א� ِ ّ َ َّ َّ ُ ُ َ���, ��
4,�:� א�����<� א� َ َ ّ ِِ َ ْ َ ّ ُ��]��ً  
���, �l�=�� �©���4���?��l א�و� א� َ ُ ُْ ِ ْ ُ ْ ِ َ َ ْ ٰא�و� ز�د� #������l و�ر�>�<� א�������א� ً��[��ِ ِْ ُ ْ ِ ِ ّ َ َ ِ ْ َ َ ْ ْ 4ن� >���>�َ ْ َ َ��]��ً   

ƒ   (93) Tesbih Et, Kur’ân’ı Hakkıyla Oku!   ƒ 
“Ey örtünüp bürünen Rasûlüm! Birazı hariç, gecenin yarısında, 
istersen biraz sonra, istersen ondan biraz önce bir müddet için 

kalk ve ibadet yap ve ağır ağır dikkatlice Kur’ân oku.”264 (Ayet-i c.)  

4و�א����2   َ ّ َ���3 ���34 َ ً��*�!�ن� ������"�:� ���g�Aא� و�,���א���א�َ ََ ِ ً َ ِّ ُ ْ ِ ّ َ ِ َ ُ  
ƒ   (94) Geceleri Allah’ı, Has Kulları Tesbih Eder!   

ƒ 
“Onlar, gecelerini Rableri için kıyama durarak ve secdeye 

vararak geçirirler.”265 (Ayet-i c.)  

ƒ   Gülmek değil ağlamak Allahın emri!   ƒ 
“Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz. Halbuki siz gafil ve oyuna 

düşkünsünüz. Haydi Allah’a secde edip ibadet edin.”266              
(Secde Ayeti)  

ƒ   Efendimiz’in Namazda Ağlaması!   ƒ 
Rasûlullah (s.a.v.), namaz kılarken içinden kaynayan bir 
tencerenin sesi gibi iniltiler işitiliyordu; yani ağlıyordu.267 

 
Sinek Başı Kadar Gözyaşı Döken!  

“Gözünden bir sinek veya bir sinek başı kadar olsun, Allah 
korkusu ile yaş çıkan kimsenin yüzünü cehennem ateşi 

yakmaz.268 (Hadis-i ş.) 
Aslında her gün ağlasak yeri var. Kur’ân okurken ve namaz 

kılarken ağlamak gerekir. Şayet ağlayamazsanız ağlar gibi yapınız. 

ƒ    
Yemeğin Tesbihi!   ƒ 

“Rasûlullah(s.a.v.)’ın yediği yemeğin tesbih ettiğini 
duyardık”269 (Hadis-i ş.)

                                                 
264 Kur’ân, Müzzemmil, 1-4. 265 Kur’ân, Furkân, 64. 266 Kur’ân, Necm, 60-62. 267 Terğîb, c. 1, s. 500. 268 K.Sitte, c.17, s.585. 269 Bursevî, Rûhu’l-Beyân, c. 5, s. 17. 
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 ��k�& ��
ّٰ@�[�� &���ق� و� ََ ََ َ َ ّ َ َ  
ƒ   

 (95) Efendimize Đnanmayıp Namaz Kılmayan!   ƒ 
“O, peygamberi doğrulamamış, namaz kılmamış,…”270 (Ayet-i c.)  

Deve, Đğnenin Deliğinden Geçinceye Kadar!   ƒ 
“Ayetlerimizi yalanlayan ve onları (kabul etmeyi) kibirlerine 

yediremeyenler var ya, işte onlara gök kapıları açılmaz ve onlar 
deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete giremezler. Đşte 

biz suçluları böyle cezalandırırız.”271 (Ayet-i c.)  
*** 

Sevgili din kardeşim! Büyüklük, kibirlilik  yaratılana da insana 
da hiç yakışmaz. Zaten evvelin bir damla murdar sudan, âhırın 
soğuk bir cesetten ibaret değil mi? Hep görüyoruz; öldüğünde 

hayat boyu yaşadığın evinde bir gece bile bırakmıyorlar. Candan 
dostların ve çok çok yakınların mezarlıkta en sevdiğin üstüne 

üstüne toprak örterler. Đçinden biri. “bir durun” bile demez. “Bu 
kişi bu toprağın altında nefes alamaz, orada yalnız ne yapar, 
durun örtmeyin” diyen biri çıkmaz. Eline her küreği alan “bir 
kürek de benim toprağım nasip olsun” der ve seni kapatmaya 
devam ederler. Đşte akıbet bu. Neyine güvenip kibirleneceksin 

dostum? 
BAĞIŞLA KUSURUM   

Bağışla kusurum çok günahkarım 
Her nere gitsem yine arzındayım 
Gücüm yetmez şu cihandan çıkayım 
Bağışla kusurum bağışla Allah’ım 

Güneşin de doğar üstüme benim 
Hadsiz suçlu olsam nimetim yerim 
Şu güzel havanı teneffüs ederim 
Bağışla Kusurum bağışla Allah’ım 

Đçsem senin nurun, suyun içerim 
Göçsem senin toprağına göçerim 
Kusurla huzura nasıl geleyim 
Bağışla kusurum bağışla Allah’ım 

Bu toprağın altı senin üstü de 
Şu ömrümün çağı geçti beyhude 
Kabul et Allah’ım kusurum ile 
Bağışla kusurum bağışla Allah’ım 

                                                 
270 Kur’ân, Kıyâme, 31. 271 Kur’ân, Arâf, 40. 
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 �����A ��Z �:כ�כ����Aَ��א� َ َ َ4 ْ ُ َ َ َ������Iכ� ���� א��4,�א���!�א� {��  ِّ َ ُ ْ َُ ُ َ ْ َ َ  ��Rَ  
ƒ   

 (96) Sakar Cehennemine Girenler!   ƒ 
 “(Günahkârlara sorarlar) ‘Sizi bu yakıcı Sakar cehennemine 
sürükleyen nedir?’.  Onlar derler ki; ‘Namaz kılanlardan 

değildik.’”272 (Ayet-i c.)  

ƒ   Efendimiz Mahşerin Üç Yerindedir!   ƒ 
 “Allah’ın Rasûlü’nden Kıyamet günü şefaat isteyen bir 
sahabiye olumlu cevap veren Efendimize bu sahabi: “Sizi 

nerede arayıp bulayım?” deyince “Beni ilk aradığın zaman sırat 
üzerinde ara!” dedi. “Size (orada) rastlayamazsam?” deyince 
“Mizan’ın yanında beni ara!” buyurdular. “Orada  da  size 

rastlayamazsam?” deyince “Öyleyse beni Havzın yanında ara! 
Zira ben üç mevkinin dışına çıkmam!’ buyurdular.”273 (Hadis-i ş.) 

ƒ    
Üç Yerde Kimse Kimseyi Hatırlamaz!   ƒ 

Hz. Ayşe (r.a.), Rasûlullah(s.a.v.)’a: “Cehennemi hatırladığım  
için ağladım! Siz, kıyamet günü, ailenizi hatırlayacak mısınız?” 

deyince Efendimiz şu cevabı vermiştir: “Üç yerde kimse 
kimseyi hatırlamaz:  Mizan yanında; tartısı ağır mı  geldi hafif 
mi öğreninceye kadar, Sahifelerin uçuştuğu, kitabının sağına, 
soluna veya arkasına konulacağını bilinceye kadar, Sıratın 
yanında; cehennemin  iki yakası ortasına  kurulunca; bunu 

geçinceye kadar.”274 (Hadis-i ş.) 

 
NEREDESĐN YÂ RASÛLELLÂH 

Yâ Rasûl! Mahşer’in neresindesin? 
Bilirim ki şu üç yerin birisindesin; 
Şefaat için hak Mizan yanındamısın? 

‘Ümmetim!’ de, ne olur hatırla beni! 
Mahşer günü nerede bulurum seni? 

Yâ Rasûl! Kevser’in başında mısın? 
Sana ümmet olanın yanında mısın? 
O korkulu Sırat’ın başında mısın? 

‘Ümmetim!’ de, ne olur hatırla beni!  
Mahşer günü nerede bulurum seni? 

  �jכ��e�< ���� �^�� ّٰ,��� א�@�ْ ََ َ ْ َ َ َ َ ْ �l��4و�ذ�כ��� א��A:� ر� ِ ّ َْ َ َ َ َ َ��k���@ ّٰ َ َ  
ƒ   

                                                 
272 Kur’ân, Müddessir, 42-43. 273 Tirmizî, Kıyamet, 10, (2435). 274 Ebû Dâvûd, Sünen, 28, (4755). 
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 (97) Hakk’ın Emrini Tutan Rahata Kavuşur!   ƒ 
“Nefsini tezkiye eden, Rabbini zikredip namaz kılan, mutlaka 

felah bulacaktır.”275 (Ayet-i c.)  
ƒ    

Mahşer’de Gölgelenecek Yedi Kişi!   ƒ 
 “Yedi kişi var, Allah (c.c.) onları hiçbir gölgenin olmadığı kıyamet 

gününde kendi gölgesinde gölgeler: 1. Âdil devlet başkanı, 2. 
Allah'a ibadet içinde yetişen genç, 3. Tekrar dönünceye kadar kalbi 
mescide bağlı olan kimse, 4. Allah için birbirlerini seven, Allah 

rızası için bir araya gelip, Allah rızası için ayrılan iki kişi, 5. Güzel 
ve makam sahibi bir kadın tarafından davet edildiği halde: “Ben 
Allah’tan korkarım” diyen kimse, 6. Sağ eliyle verdiğini sol eli 
görmeyecek kadar gizli bir şekilde sadaka veren kimse, 7. Allah'ı 
tek başına zikrederken gözlerinden yaş boşanan kimse.”276 (Hadis-i ş.) 

ƒ   
 Kırk Gün Cemaate Gitmenin Sevabı!   ƒ 

 “Kim kırk gün, iftitah tekbirini kaçırmadan cemaatle namaz 
kılarsa, kendisine iki berâet yazılır; ateşten berâet, nifaktan 

berâet.”277 (Hadis-i ş.) 
“Bir kişi namazdan sonra üç defa tevbe-i istiğfar ederse deniz 
köpüğü kadar günahı olsa Allah onun günahını bağışlar.”  

(Abdullah b. Mesûd) 

“Hiç şüphesiz Allahu Teâlâ size Ramazan orucunu farz kılmıştır. 
Onda geceleyin namaz kılmak da size sünnet kılındı. Her kim iman 

ve ihtisabla gündüzlerini oruçla, gecelerini de namaz kılmakla 
geçirirse anasından doğduğu günkü gibi günahlarından kurtulur.” 

(Nesâî, Đbn Mâce) 

 
Namaz Kılınmayan Yerler! 

“Rasûlullah (s.a.v.) yedi yerde namaz kılmayı yasakladı: 
1.Çöplük, 2.Hayvan kesilen yer, 3.Mezarlık, 4.Yol geçeği, 

5.Hamam, 6.Deve damı 7.Beytullâh’ın damının üstü.”278 (Hadis-i ş.) 
�����U���� �>�3�!�@ 4ّ َ ُ ْ ِ ٌ ْ َ َ��Rَ���3�2א��� َ 4 َ ّ َ  
�A �:�"�<��]�& ���# ��Cَא���!�ن� ُ ََ ْ ِ ِ َ ْ َ ْ َ א�����C ���3�2 �3��א���ن�ُ ُ َ ُ ْ ُ َ 4 َ ّ َ  
ƒ    

                                                 
275 Kur’ân, A’lâ, 14-15. 276 Müslim, 91, (1031). 277 Tirmizî, Salat, 178, (241). 278 Tirmizî, Salat, 255, (346). 
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(98) Namaza Riya Girmemeli!   ƒ 
“Vay o namaz kılanların haline ki, Onlar kıldıkları 

namazdan gafil olup onu ciddiye almazlar. Onlar sadece 
riya, gösteriş yaparlar.”279 (Ayet-i c.)  

“Görülen yerde namaz kılıp gizli yerde kılmayan münafıklardır. 
Đşte vay o namaz kılanların haline.”280 

*** 
ƒ    

Namazda Gözlerinizi Gezdirmeyiniz!   ƒ 
 “Gözlerinizin hızla kör olmaması için, namazdayken onları 

semâya kaldırmayın.”281 (Hadis-i ş.) 
*** 

Namazda aranan huşû, öncelikli olarak gözlerle ilgilidir. 
Gözlerin namaz kılarken sağa-sola ya da gökyüzüne 

kayması namazdaki huşûyu bozar. 
ƒ   

 Namaz; Hem Dille, Hem Gönülle Kılınır!   ƒ 
 “Aklı başka yerde iken kişinin kıldığı namazdan kendisine 

bir fayda yoktur.”282 (Hadis-i ş.) 

 
Cennetlik Kişi! 

Namazın kaç vakit olduğunu soran bir sahabiye Efendimiz; “Beş 
vakit” cevabını verir. Bu cevap üzerine adam bu beş vakte başka 

bir eklemede ve eksiltmede bulunmayacağını söyleyince 
Peygamberimiz: “Bu adam sözünde durursa mutlaka cennete 

girecektir” buyurdular.283 (Hadis-i ş.) 

                                                 
279 Kur’ân, Mâûn, 4-5. 280 Đ.Kesir, 15, 8688. 281 K. Sitte, Namaz, 314, (1043) (6301). 282 Gazâlî, Đhyâ, c. 1, s. 437. 283 Müslim, Đman, 10, (12). 
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4 �3!�م� >��d"��� #�����"�:� א���)�=�*�"�:� و�א����3  ْ َ ََ ْ ُْ ُ َ َِ ْ ِ ْ َ ُ َ ْ َ َ ْ �א� כ�א��!�א� ���U���3!�ن�َ ِ�V �:�"���M�3َ"�:� و�א�ر� ُ َُ ْ َ ُ َ َ ْ ْ ُْ ُ َ َ ِ  
ƒ    

(99) Elin, Ayağın Şahitliği!   ƒ 
“O gün, kendi dilleri, elleri ve ayakları, yapmış olduklarına dair 

aleyhlerinde şahitlik edecektir.”284 (Ayet-i c.)  
ƒ   Azaların Dile Đkazı!   ƒ 

“Ademoğlu sabaha erdi mi, bütün azaları, dile şöyle der: ‘Bizim 
hakkımızda Allah’tan kork. Zira biz sana tabiyiz. Sen dürüst olursan 
biz de dürüst oluruz, sen sapıtırsan biz de sapıtırız!’ derler.”285 (Hadis-i ş.) 

*** 
“Ey iman edenler! Hep birden Allah’a tevbe ediniz ki kurtuluşa 

eresiniz.”286 (Ayet-i c.)  
TEVBE ET 

Aşamazsın dağları belki yetmez ömrün, 
Baharın gelmeden soluverir gülün, 
Beklemeden çatıverir belki ömrün. 
Bu gün varsın ya, yarın hiç olabilir, 
Şimdi tevbe et, yarın geç olabilir! 
 

 Güvenme varlığına, hem gençliğine, 
Belki dönemezsin bir daha evine, 
Bugün sen, yarın başkası geçer yerine. 
Bu gün varsın ya, yarın hiç olabilir,  
Şimdi tevbe et, yarın geç olabilir! 
 

Var mı senedin ermek için yarına? 
Nazar et iman dolu olan bağrına, 
Hata yapma der, gizlice kulağına. 
Bu gün varsın ya, yarın hiç olabilir,  
Şimdi tevbe et, yarın geç olabilir! 

 
 Elin ayağın şahit olacak mahşerde, 

Günah işledik diyecekler, falan yerde, 
Azalar  doğru konuşacak, hem dilin de. 
Bu gün varsın ya, yarın hiç olabilir,  
Şimdi tevbe et, yarın geç olabilir! 

                                                 
284 Kur’ân, Nûr, 24. 285 Tirmizî, Zühd, 61, (2409). 286 Kur’ân, Nûr, 31, 
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��כ� و�א�.�������� �>���@ْ َ ّْ َ َ ِ َ ِ ِ ّ َ َ  
ƒ  

  (100) Kurbanını Kes, Namazını Kıl!   ƒ 
“Öyleyse Rabbin için namaz kıl, kurban kes.”287 (Ayet-i c.)  

ƒ      
70 Yıllık Bir Ömrün Hesabı      ƒ 

35 senesi uyuyarak, 15 senesi çocuklukla, 10 yılı ihtiyarlıkla 
Toplam 60 yıl eder, kalan sadece 10 yıldır. Đyi değerlendirelim. 

*** 
Allah katında hak din sadece Đslam’dır.288 (Ayet-i c.)  

ƒ   
 Taşın Allah(c.c.)’tan Korkması!   ƒ 

“Sonra bunun ardından kalpleriniz katılaştı, taş gibi hatta 
daha da katı oldu. Taşın öylesi var ki ondan ırmaklar fışkırır; 
öylesi vardır ki yarılır, ondan su çıkar; öylesi de vardır ki 

Allah korkusuyla yukarıdan aşağıya düşer. Allah 
yaptıklarınızdan habersiz değildir.”289 (Ayet-i c.)  

*** 
Bazen çok yağmur yağar fakat taşa işlemez. Đnsanlar da 
böyledir. Çok okur ve nasihat dinlerler ama bu nasihatler 

kendilerine fayda vermez. Çünkü kalpleri taş gibidir. Taş vardır 
içinden su çıkar, taş vardır Rabbim’i tesbih eder, taş vardır 

Allah(c.c.) korkusundan tepeden düşer. 
*** 

Ey insanoğlu! Senin gönlün taştan daha da mı katı ki, 
sana söz kâr etmez, emir dinlemezsin, yasaklara uymazsın!  

Ey aciz! neyine güveniyorsun? 
Dünyada bir defa “Lâilâhe illellâh” demenin kabirde bin yıl 

yatmaktan daha hayırlı olduğunu hatırından çıkarma! 
*** 

Dünyada zevki sefa, lüks hayat, nam ve şöhret.  
Ahirette cennet asla bir arada olmaz. 

 
 ���U��z �^���(�@ ِ ْ َ ِ ْ ِ ّ َ َ���3���Mכ� و�כ��� ���� א���)�א���َر� َ4 ِِ َ ّ ْ ُ َ َ ِ ّ َ    

                                                 
287 Kur’ân, Kevser, 2. 288 Kur’ân, Al-i Đmrân, 19. 289 Kur’ân, Bakara, 74. 
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��R�3א�>���כ� א������� ��x�J כ���ُو�א�#����� ر� 4 َ َْ َ َ ْ ِْ ْ َ ّٰ َ َ ّ َ ُ َ  
ƒ   (101) Ölünceye Kadar Rabbine Kulluk Et!   ƒ  
“Sen, Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol. Ve 

ölünceye kadar Rabbine kulluk et.”290 (Ayet-i c.)  
ƒ    

Dünya Hayatı, Oyun ve Eğlencedir!   ƒ 
“Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. 
Muttakî olanlar için ahiret yurdu muhakkak ki daha hayırlıdır. 

Hâlâ akıl erdiremiyor musunuz?”291 (Ayet-i c.)  
Uyan ey müslüman! Kur’ân-ı Kerim’in 4 yerinde dünya hayatı 

oyun ve eğlencedir diye geçmektedir. 
ƒ    

Misal!    
ƒ 

 
Bir çocuğun bahçede oyun oynadığını düşünün. Orada ev, 
çeşme, araba gibi çeşitli şeyler yaparak akşam eder. Akşam 
olunca da hepsine bir tekme vurur ve bırakır gider. Đşte dünya 

hayatı da böyledir. Hâlâ ibret almıyor musunuz? 
 

Hani Reçete? 
Şu kısacık ömür için hastalandığında kapı kapı dolaşıp en iyi 
doktoru ve reçeteyi arıyorsun da içinde ebedi hayat süreceğin 
ahiretin için neden en iyi bilgi, belge ve reçeteyi aramıyorsun? 

*** 
“Benim bedenim cehennem ateşine dayanır” diyorsan, al eline 
bir kibrit yak parmağını da ateşin üzerine koy bakalım ne kadar 
dayanabileceksin? Dayanabilirsen ne âlâ! Şayet dayanamazsan -

ki dayanman mümkün değildir- iyi düşün! Dünya ateşinin 
şiddeti cehennem ateşinden 70 kat daha hafiftir. O zaman 

unutma ve kendine çeki düzen ver! 
ƒ    

Hayatın Ölçüsü Bu!   ƒ 
Anadan doğduk geldik pazara, kefen alıp gideceğiz mezara. 

Vaiz Đsteyenlere 
 

Vaiz Olarak Ölüm Yeter.292  
                                                 
290 Kur’ân, Hicr, 98-99. 291 Kur’ân, Enâm, 32. 291 Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, c. 2, s. 112. 
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HER MÜSLÜMANIN ÖĞRENMESĐ 
GEREKEN TEMEL DÎNÎ BĐLGĐLER 

(101 SORU - 101 CEVAP)  
 

SORU 1. Allah’ımız kaçtır diye soranlara ne der-
sin? 

CEVAP 1. 
 
 
        

Đhlâs sûresinin mealini okurum. 
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla: 
“De ki O Allah birdir, tektir. Allah, hiç bir 
şeye muhtaç değildir ve her şey O’na 
muhtaçtır. O, doğurmamış ve doğmamış-
tır. Hiçbir eşi ve benzeri yoktur. 

SORU 2. Dinin tarifini yapınız. 
CEVAP 2. Din; akıl sahiplerini, kendi istek ve arzu-

ları ile iyiliğe ve saadete ulaştıran ilâhî bir 
kanundur. 

SORU 3. Allah katında tek makbul din hangisi-
dir? 

CEVAP 3. Đslâm dinidir. 

SORU 4. Allah dinini, kiminle ve nasıl kullarına 
iletir? 

CEVAP 4. Allâhu Teâlâ dinini, peygamberleri aracı-
lığı ile insanlara iletir. 

SORU 5. Nereden geldik, nereye gideceğiz? 
CEVAP 5. 
 
        

Allah tarafından, ruhlar aleminden bu 
geçici dünyaya ebedi hayatımızı kazan-
mak için geldik. Burada yaptıklarımızın 
hesabını vermek ve karşılığını almak için 
ALLAH’a ve ahiret âlemine göç edeceğiz. 
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SORU 6. Dünyaya geliş gayemiz nedir? 
CEVAP 6. Allah’a iman ve O’na kulluk ederek ebedî 

hayatımızı kazanarak. Dünya hayatı ise 
buna vasıtadır. 

SORU 7. Rabb’imiz kimdir? 
CEVAP 7. Rabb’im ALLAH’tır. 

SORU 8. Dinimiz nedir? 
CEVAP 8. ĐSLÂM dinidir. 

SORU 9. Kitabımızın adı nedir? 
CEVAP 9. KUR’ÂN-I AZÎMUŞŞAN’dır. 

SORU 10. Kıblemiz neresidir? 
CEVAP 10. KÂBE-Đ MUAZZAMA’dır. 

SORU 11. Kimin kuluyuz? 
CEVAP 11. Allah’ın. 

SORU 12. Kimin ümmetiyiz? 
CEVAP 12. Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.). 

SORU 13. Müslüman mısın? 
CEVAP 13. Elhamdülillâh müslümanım. 

SORU 14. Ne zamandan beri müslümansınız? 
CEVAP 14. 
 
         

“Kâlu belâ” zamanından beri müslüma-
nız. Yani ruhlarımızın Rabb’imize; “sana 
kulluk edeceğiz” diye söz verdiği günden 
beri müslümanız. 

SORU 15. Kelime-i Tevhid neye denir? 
CEVAP 15. “Lâilâhe illellâh Muhammedurrasûlullâh”

 Yani (Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. 
Hz. Muhammed (s.a.v.), O’nun kulu ve 
elçisidir.) 
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SORU 16. Kelime-i Şehâdet neye denir? 
CEVAP 16. 
  

 

“Eşhedü ellâilâhe illellâh ve eşhedü enne 
Muhammeden abdühû ve rasûlüh.” 
Yani (Allah’tan başka ilâh olmadığına, Hz. 
Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna 
şahitlik ederim.) demektir. 

SORU 17. Đman ne demektir? 
CEVAP 17. 
 

Đman, Kelime-i Tevhîd’i dil ile söyleyip, kalp 
ile tasdik etmektir. Yani Peygamber 
Efendimizin Allah’tan getirdiği her şeyi kalbi 
ile (doğrudur diye) tasdik etmek ve bu 
inancını dili ile de açıklamaktır. 

SORU 18. Đnanç bakımından insanlar kaç kısım-
dır? 

CEVAP 18.  MÜ'MĐN - MÜNAFIK - KÂFĐR - MÜŞRĐK 
olmak üzere dört kısımdır.  

a. Mü’min..: Đman esaslarına ve Peygamberimizin 
Allah’tan getirdiklerine inanıp, tasdik 
edene denir. 

b. Münafık: Đki yüzlü davranan kişiye denir. Allah’a 
Đnanmadığı halde, inanmış gibi 
davranandır. 

c. Kâfir…..: Đman esaslarına ve Peygamberlerin 
Allah'tan getirdiklerine inanmayan 
kişidir. 

d. Müşrik...: Allah’ın birliğini kabul etmeyip, O’na 
ortak koşandır. 

 
SORU 19. Đslâm dininin gayesi nedir? 
CEVAP 19. Đnsanları dünyada ve âhirette huzura ve mut-

luluğa ulaştırmaktır. 
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SORU 20. Mezhepler kaça ayrılır? 
CEVAP 20. Đki kısma ayrılır:   

1. Amelde mezhep, 2. Đtikatta mezhep. 

SORU 21. Đtikatta mezhebimiz hangisidir? 
CEVAP 21. Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat mezhebidir. 

SORU 22. Amelde mezhepler kaçtır ve bizim mez-
hebimiz hangisidir? 

CEVAP 22. Dörttür: HANEFÎ, ŞÂFĐÎ, MÂLĐKÎ ve 
HANBELÎ mezhepleridir. 
Bizim mezhebimiz HANEFÎ mezhebidir. 

SORU 23. Allah’a mahsus sıfatlar kaça ayrılır? 
CEVAP 23. 
        

Bu sıfatlar ikiye ayrılır:  

1. Zâtî Sıfatlar, 2. Subûtî Sıfatlar. 

Allah’ın Zâtî Sıfatları 6 Tanedir: 
Vücud……. : Allah’ın var olmasıdır. 
Kıdem……. : Allah ezelîdir, varlığının başlangıcı yoktur. 
Bekâ……... : Allah, ebedîdir, varlığının sonu yoktur. 
Vahdaniyet..: Allah’ın bir olmasıdır. 
Muhâlefetüllilhavâdis: Sonradan yaratılanlara benzemez. 
Kıyam Binefsihi: Allah’ın varlığı kendindendir. Başkasının   

varlığına muhtaç değildir. 

Allah’ın Subûtî Sıfatları 8 Tanedir: 
Hayat……. : Allah vardır ve diridir. 
Đlim………. : Allah’ın her şeyi bilmesidir. 
Semi…….. : Allah’ın her şeyi işitmesidir. 
Basar........ : Allah’ın her şeyi görmesidir. 
Đrâde…….. : Allah’ın dilemesidir. 
Kudret…… : Allah’ın her şeye gücü yetmesidir. 
Kelâm....... : Allah’ın konuşmasıdır. 
Tekvin….... : Allah’ın dilediğini yaratmasıdır. 

  Allah yaratır, besler, yaşatır ve öldürür. 
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SORU 24. Kıyamet günü ne demektir? 
CEVAP 24. 
 
         
 

Dünyanın ömrünün son bulmasıdır.  
Kıyametin ne zaman kopacağını sadece 
Allah (c.c.) bilir. Zamanın ahırında bütün 
canlılar ölecek, bu toprak Allah’ımızın 
isteğiyle başka bir toprağa dönüşecek. 

SORU 25. Allah tarafından peygamberlere kaç 
kitap gelmiştir? 

CEVAP 25. 
 

104 kitap gelmiştir. 4’ü büyük kitap, 100’ü 
sahifedir. 

 Büyük Kitaplar şu peygamberlere gelmiştir: 
Tevrat.. :Hz. Musa Peygambere, 
Zebur… :Hz. Davud Peygambere, 
Đncil….. :Hz. Đsa Peygambere, 
Kur’ân.. :Hz. Muhammed (s.a.v.)’e indirilmiştir. 

100 Sahife şu peygamberlere gelmiştir: 
Hz. Adem peygambere,….…. 10 sayfa, 
Hz. Şit peygambere,……….... 50 sayfa, 
Hz. Đdris peygambere,…….… 30 sayfa, 
Hz. Đbrahim peygambere ise.. 10 sayfa 
gönderilmiştir. 

SORU 26. Kur’ân-ı Kerîm kaç cüzdür? 
CEVAP 26. 30 cüzdür. 

SORU 27. Her cüzde kaç sayfa vardır? 
CEVAP 27. Her cüzde 20 sayfa vardır. 

SORU 28. Kur’ân-ı Kerîm kaç sayfadır? 
CEVAP 28. 605 sayfadır. 

SORU 29. Kur’ân-ı Kerîm kaç ayettir? 
CEVAP 29. 6666 ayettir (Meşhur olan görüşe göre). 



 
 
 
 
 
 

87 

 

 

SORU 30. Kur’ân-ı Kerîm, Peygamberimize kaç 
yaşında iken gelmeye başladı? 

CEVAP 30. 40 yaşında. 

SORU 31. Kur’ân-ı Kerîm kaç yılda tamamlandı? 
CEVAP 31. 23 yılda 

SORU 32. Kur’ân-ı Kerîm, hangi dilde yazılmıştır? 
CEVAP 32. Kur’ân’ımızın dili Arapça’dır. 

SORU 33. Kur’ân-ı Kerîm’in Türkçe meali var mıdır? 

CEVAP 33. Türkçe meali olduğu gibi çeşitli dünya 
dillerine de tercüme edilmiştir. 

SORU 34. Kur’ân’ın meali ile namaz kılınabilir mi? 
CEVAP 34. Kılınamaz. Namaz haricinde bu mealleri 

okuyarak, Kur’ân’ın manasını anlamaya 
çalışmak lazımdır. 

SORU 35. Peygamberimizin mucizelerinden en 
büyüğü hangisidir? 

CEVAP 35. Kur’ân’dır. Çünkü kâfirler, Kur’ân’ın bir 
ayetine bile karşılık bulamamışlardır. 

SORU 36. Peygamberimize ilk vahiy, hangi yılda, 
hangi dağda ve mağarada gelmiştir? 

CEVAP 36. Peygamberimize ilk vahiy milâdî 610 
yılında, Ramazan ayının Kadir Gecesi, 
Mekke’deki Nur Dağı’nın (Hira) 
Mağarası’nda gelmiştir. 

SORU 37. Dünya tarihinde en büyük inkılâbı yapan 
kitap hangisidir ve ilk emri nedir? 

CEVAP 37. Kur’ân-ı Kerîm’dir. Kur’ân’ın ilk emri: 
“Yaradan Rabb’inin adıyla OKU”dur. 
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SORU 38. Đnsanlar içinde en nasipsizi kimdir? 
CEVAP 38. Dine ve Kur’ân’a dil uzatandır. 

SORU 39. Peygamber kimdir? 
CEVAP 39. Peygamber, Allah ile kulları arasında 

resûldür (elçidir). 

SORU 40. Herkes peygamber olabilir mi? 
CEVAP 40. Hayır, peygamberlik Allah vergisidir. 

Allah’ımız bu vazifeyi dilediği kullarına 
vermiştir, çalışmakla elde edilmez. 

SORU 41. Peygamberlerde bulunan sıfatlar kaç 
tanedir? 

CEVAP 41. 5 tanedir ve şunlardır:  
 Sıdk……. : Peygamberler, doğrudurlar, asla 

yalan söylemezler. 
 Emanet… : Peygamberler, emniyetli kişilerdir. 
 Tebliğ….. : Peygamberler, ilâhî emirleri eksiksiz 

bildirirler. 
 Fetanet… : Peygamberler, akıllı ve zekidirler. 
 Đsmet…… : Peygamberler, günah işlemezler. 

SORU 42. Đlk insan ve ilk peygamber kimdir? 
CEVAP 42. Đlk insan ve ilk peygamber Hz. ADEM’dir. 

SORU 43. Kur’ân-ı Kerîm’de adı geçen peygam-
berlerle toplam peygamber sayısı kaç 
tanedir? 

CEVAP 43. 
  

Kur’ân-ı Kerîm’de 28 peygamberin ismi 
geçmektedir. Bunların 3’üne velî diyenler 
de vardır. Rivayeten peygamberlerin 
sayısı 124.000’dir. 



 
 
 
 
 
 

89 

 

 

SORU 44. Son peygamber kimdir? 
CEVAP 44. Bizim Peygamberimiz’dir. 4 güzel ismi 

vardır. Bunlar: Hz. Muhammed (s.a.v.), 
Mustafa,  Ahmet ve  Mahmut’tur. 

SORU 45. Peygamberimizin babasının adı nedir? 
CEVAP 45. Abdullah’tır. 

SORU 46. Peygamberimizin annesinin adı nedir? 
CEVAP 46. Amine’dir. 

SORU 47. Peygamberimizin süt annesinin adı nedir? 
CEVAP 47. Halime’dir. 

SORU 48. Peygamberimizin dedesinin adı nedir? 
CEVAP 48. Abdülmuttalib’dir. 

SORU 49. Peygamberimiz ne zaman ve nerede 
doğdu? 

CEVAP 49. Milâdî 571 yılında,  Mekke’de doğdu. 

SORU 50. Kendisine peygamberlik hangi yıl geldi? 
CEVAP 50. Milâdî 610 yılında. 

SORU 51. Kendisine peygamberlik geldiğinde 
kaç yaşındaydı? 

CEVAP 51. 40 yaşında. 

SORU 52. Fiîlen kaç sene peygamberlik yaptı? 
CEVAP 52. 23 sene. 

SORU 53. Peygamberimizin fâni hayatı kaç 
yaşında sona erdi? 

CEVAP 53. 63  yaşında  fani  hayatı  sona  erdi.  
Şimdi Medine-i Münevvere’de Ravza-i 
Mutahhara’sında(yani kabri şerifinde)dır. 
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SORU 54. Đlk müslümanlar kimlerdir? 
CEVAP 54. 
  

Đlk müslümanlar; 
1. Peygamberimizin hanımı Hz. HATĐCE, 
2. Çocuklardan Hz. ALĐ,  
3. Erkeklerden Hz. EBÛ BEKĐR,  
4. Kölelerden Hz. ZEYD’dir. 

SORU 55. Peygamberimizin ilk hanımı kimdir? 
CEVAP 55. Hz. HATĐCE’dir. 

SORU 56. Peygamberimizin kaç çocuğu vardı? 
CEVAP 56. 
 

Peygamberimizin dört kızı, üç oğlu vardı. 
Kız çocukları: Zeynep, Rukiye, Ümmü 

Gülsüm ve Fâtımâ’dır.  
Erkek çocukları:Kasım, Đbrahim ve 

Abdullah’tır. 

SORU 57. Peygamberimiz kaç yaşına kadar Hz. 
Hatice ile evli kalmıştır? 

CEVAP 57. 
 

Peygamberimiz 25 yaşından 50 yaşına 
kadar kendisinden 15 yaş büyük olan Hz. 
Hatice validemiz  ile evli kalmıştır. Hatice 
validemiz vefat edince tekrar evlenmiştir. 

SORU 58. Aşere-i Mübeşşere kimlere denir? 
CEVAP 58. Sağlığında cennetle müjdelenen 10 

kişidir. Bunlar Peygamberimizin en yakın 
dostlarıdır. 

SORU 59. Şefaat ne demektir? Kimler şefaat ede-
cektir? 

CEVAP 59. Şefaat, kıyamet günü yapılan yardım 
demektir. Peygamberler, âlimler ve 
şehitler şefaat edecektir. 
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SORU 60. Ahlâkî vazifelerimiz nelerdir? 
CEVAP 60. Şunlardır: 
  1. Allah’a karşı vazifelerimiz, 

2. Peygamberimize karşı vazifelerimiz, 
3. Kur’ân’a karşı vazifelerimiz, 
4. Kendimize karşı vazifelerimiz, 
5. Annemize-babamıza karşı vazifelerimiz, 
6. Vatan ve Milletimize karşı vazifelerimiz, 
7. Đnsanlığa karşı vazifelerimiz. 

SORU 61. Allah’a karşı vazifelerimiz nelerdir? 
CEVAP 61. Şunlardır: 
  1. Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak, 

2. Đbadet vazifelerini yerine getirmek, 
3. Emirlerini yapmak, yasak ettiği 

şeylerden kaçınmak, 
4. Allah sevgisini her şeyden üstün tutmak, 
5. Onun adını saygı ile anmak, 
6. Verdiği nimetlere şükretmek, 
7. Onun dostlarına dost, düşmanlarına 

düşman olmak. 

SORU 62. Peygamberimize karşı vazifelerimiz 
nelerdir? 

CEVAP 62. Şunlardır: 
 1. Onun son peygamber olduğuna inanmak, 

2. Onu çok sevmek, adı anıldığında 
salavat getirmek, 

3. Gösterdiği yoldan yürümek   
(Sünnetlere uymak), 

4. Onun güzel ahlâkı ile ahlâklanmak. 
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SORU 63. Sevabı bol olan amellerden bazıları nelerdir? 
CEVAP 63. Şunlardır: 

Đyi ameller, ibadet ve taatlerin hepsi Allah (c.c.) içindir. 
O’nun için olmayan bir amel ve ibadette hayır ve sevap yoktur.  

Ameller ise, niyet ve samimiyete göre değer kazanır ve 
karşılık görür. Bununla beraber iyi niyet ve samimi duyguyla 
yapılan amellerin de dereceleri ve mükâfatları farklıdır. 

Allah için olan amellerin bir kısmı on misliyle, bir kısmı da 
yetmiş veya yedi yüz misliyle karşılık görür. Bir kısmının da 
daha fazla karşılık göreceği, âyet-i kerîme ve sahih hadîs-i 
şeriflerle sabittir. 

Oruç bu son kısma giren ibadetlerin başında gelir. 
 1. Allah için ilim öğrenmek, (De ki:          

Bilenlerle bilmeyenler hiç bir olur mu?)……….. 
 
(Ayet, Zümer; 9) 

 2. Kulun ölümünden sonra devam eden 7 sevap var: 
a) Đlim öğretmek, 
b) Irmak veya akarsuyu bir yere akıtmak, 
c) Kuyu kazıp su çıkarmak, 
d) Hurma ve benzeri meyve ağacı dikmek, 
e) Mescit yapmak, 
f ) Kur’ân-ı Kerîm’i hediye etmek (vakfetmek), 
g) Ölümünden sonra kendisi için istiğfar 

edecek evlatlar yetiştirip bırakmak,............... 

 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

(H.Ş., Beyhâkî) 

  3. Namazı vaktinde kılmak,.................................. (Ayet, Bakara; 83) 
  4. Cami ve mescitlerde cemaate devam etmek,.. (H.Ş., Buhârî) 
  5. Kendinden hoşnut olan bir kavme imamlık yapmak,… (H.Ş., A.b.Hanbel) 
  6. Beş vakit namaz için ezan okumak,................. (H.Ş., Buhârî) 
  7. Allah’a karşı vazifesini ve efendisinin         

veya işverenin hakkını yerine getirmek,........... 
 
(H.Ş., Müslim) 

  8. Akşamın farzından sonra nafile namaz kılmak,... (H.Ş., Tirmizî) 

  9. Muharrem ayında oruç tutmak,........................ (H.Ş., Müslim) 

10. Đnsanlar arasında selamı yaymak,................... (Ayet, Nisâ; 86) 
11. Ravza-i Mutahhara’da namaz kılmak,.............. (H.Ş.,E.b.Hibbân) 
12. Duha namazı yani kuşluk namazı kılmak,........ (H.Ş., A.b.Hanbel) 
13. Cuma namazını boy abdesti ile kılmak,........... (H.Ş., Müslim) 

14. Đnsanların hayrına, insanlara faydalı olmak,.... (H.Ş., Nesâî) 
15. Aza da, çoğa da şükretmek,............................ (H.Ş., E. Dünyâ) 
16. Kadir gecesini ibadetle geçirmek,.................... (Ayet, Kadir; 1-5) 
17. Arefe günü oruç tutmak,................................... (H.Ş., Müslim) 

18. Aşure günlerinde oruç tutmak,......................... (H.Ş., Müslim) 

19. Recep ve Şaban aylarında oruç tutmak,.......... (H.Ş., Tirmizî) 

20. Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmak,. (H.Ş., E.Dâvûd) 

21. Oruçluya helal kazançtan iftar vermek,............ (H.Ş., Taberânî) 
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22. Kurban kesmek,............................................... (Ayet, Kevser; 2) 
23. Helal kazanç ile hacca gitmek,......................... (H.Ş., Đbn Hibbân) 
24. Allah yolunda şehit olmak,............................... (Ayet, Tevbe;111) 
25. Kur’ân öğrenmek ve öğretmek,........................ (H.Ş., Buhârî) 
26. Kur’ân-ı Kerîm’i okumak ve hafızlık yapmak,... (H.Ş., Đbn Mâce) 

27. Kur’ân-ı Kerîm’in hükmüne uymak,.................. (H.Ş., Đbn Mâce) 

28. Allah’a samimi olarak dua ve niyazda bulunmak, (Ayet, Arâf; 55) 
29. Peygamberimize salâtü selam getirmek,......... (Ayet, Ahzâb; 56) 
30. Allah’ı çok zikretmek,....................................... (Ayet, Ahzâb; 41) 
31. Helal ve temiz lokma kazanmak,..................... (Ayet, Necm; 40) 

32. Evinde ve işinde adaletle hükmetmek,............. (Ayet, Nahl; 90) 
33. Genç yaşta ibadet etmek,................................ (H.Ş., Buhârî) 
34. Đki kişinin birbirini Allah için sevmesi,............... (H.Ş., Buhârî) 
35. Güzel ve endamlı bir kadının haram teklifini 
 reddederek kendini haramdan korumak,......... 

 
(H.Ş., Buhârî) 

36. Sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek                 
kadar gizli sadaka vermek,…………………….. 

 
(H.Ş., Buhârî) 

37. Tenha yerlerde Allah için göz yaşı akıtmak,.... (H.Ş., Buhârî) 
38. Doğru ve dürüst esnaf olmak,.......................... (H.Ş., Tirmizî) 

39. Müminlerle dost geçinmek,.............................. (Ayet, Tevbe; 71) 
40. Hısım-akraba hakkını gözetip onları ziyaret etmek, (Ayet, Nisâ; 1) 
41. Yetimleri korumak,........................................... (Ayet, Bakara; 220) 
42. Yoksullara yardım etmek,................................ (H.Ş., Buhârî) 
43. Yakın komşulara yardım etmek,...................... (Ayet, Nisâ; 36) 
44. Uzak komşulara yardım etmek,....................... (Ayet, Nisâ; 36) 
45. Đnanan yakın arkadaşlarına yardım etmek,...... (Ayet, Tevbe; 71) 
46. Yolda kalmışa yardım etmek,........................... (Ayet, Haşr; 7) 
47. Misafire ikram etmek,....................................... (H.Ş., Buhârî) 
48. Đyilikle emredip, kötülükten menetmek,............ (Ayet,A.Đmrn; 110) 

49. Allah için birbirini sevmek ve ziyaret etmek,.... (H.Ş., Tirmizî) 

50. Đlmiyle amel etmek,.......................................... (H.Ş., Tirmizî) 

51. Malından az veya çok hayıra vermek, ............ (H.Ş., Taberânî) 
52. Fazla konuşmayıp kendini tutmasını bilmek,... (Ayet, Furkân; 72) 
53. Konuştuğunda doğru söylemek, boş konuşmamak,(Ayet,Müminûn; 3) 

54. Söz verildiğinde yerine getirmek,..................... (Ayet, Đsrâ; 34) 
55. Emaneti ehline vermek,................................... (Ayet, Nisâ; 58) 
56. Đffet ve namusu korumak,............................... (Ayet, Nûr; 33) 

57. Gözü haramdan korumak,............................... (H.Ş., Müslim) 

58. Elini başkasına eza ve cefadan alıkoymak,..... (H.Ş., Buhârî) 
59. Din kardeşi için gıyabında dua etmek,............. (H.Ş., Müslim) 

60. Allah aşkı için gözünden yaş akıtmak. ............ (H.Ş., Tirmizî) 

NOT: Yukarıdaki konular; Ayet-i Kerîme ve Hadîs-i Şeriflerle 
sabit olup, bazıları birden fazla kaynağı olduğu halde 
sadece bir kaynakla gösterilmiştir. 
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ALLAH’IMIZIN SEVDĐKLERĐ 
 1. Đyilik ve ihsanda bulunan cömertleri,...................... (Ayet, Bakara; 195) 
 2. Đşlediği günahtan pişmanlık duyanları,………….... (H.Ş., Müslim) 
 3. Bedenini, elbisesini ve çevresini temiz tutanları,.... (Ayet, Tevbe; 108) 
 4. Allah’tan saygı ile korkup fenalıktan sakınanları,... (Ayet, Nûr; 52) 
 5. Olaya, musibete karşı sabırla göğüs gerenleri,….. (Ayet, Bakara; 155-6) 
 6. Allah'a güvenip yalnız ondan yardım dileyenleri,... (Ayet, Fâtihâ; 4) 
 7. Verdiği hükümde adaletten ayrılmayanları,……… (Ayet, Nahl; 90) 
 8. Ana babasına, hısım akrabasına itaat edenleri,.… (Ayet, Đsrâ; 23) 
 9. Ailesine bağlı olup onları kötülükten koruyanları,.. (H.Ş., Buhârî) 
10. Kul ve millet hakkına tecavüz etmeyenleri,……… (H.Ş., Müslim) 
11. Güler yüz ve tatlı dil gösterenleri,.......................... (H.Ş., Taberânî) 
12. Düşmana karşı korkaklık göstermeyenleri,…….... (H.Ş., Ebû Dâvûd) 
13. Namazı dosdoğru kılıp zekâtı verenleri,................ (Ayet, Bakara; 110) 
14. Meşru kazanç peşinde olanları,............................ (Ayet, Necm; 40) 
15. Dünya ile ahireti, madde ile manayı 
 beraber yürütenleri............................................... 

 

(Ayet, Kasas; 77) 

NOT: Yukarıdaki konular; Âyet-i Kerîme ve Hadîs-i Şeriflerle 
sabit olup, bazıları birden fazla kaynağı olduğu halde 
sadece bir kaynakla gösterilmiştir. 

SORU 64. Kandil gecesi neye denir? Kaç tane 
kandil gecesi vardır? 

CEVAP 64. Dinimizce kutsal kabul edilen gecelere 
kandil gecesi denir. 5 kandil gecesi 
vardır. 

1. Kadir Gecesi.. : Ramazan’ın 27. gecesi (Kur’ân’ın 
inmeye başladığı gecedir), 

2. Mevlit Kandili.. : Peygamberimizin doğum gecesidir, 
3. Regaib Kandili : Recep ayının ilk Cuma gecesidir, 
4. Mirac Kandili.. : Peygamberimizin miraca çıktığı 

gecedir, 
5. Berat Kandili.. : Şaban ayının 15. gecesidir.  
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ALLAH’IMIZIN SEVMEDĐKLERĐ 
1. Fitne ve fesat çıkarıp bozgunculuk yapanları, (Ayet, Kasas; 77) 

2. Günahlarında bile bile ısrar edenleri,…… (Ayet, A.Đmrân; 135) 

3. Hakkı reddedip küfrü savunan azgınları,.. (Ayet, Nahl; 106) 

4. Allah'ı bırakıp başka şeyleri ilâh edinenleri, (Ayet, Lokman; 13) 

5. Đnsanlara zulüm ve haksızlık edenleri,….. (Ayet, Nahl; 90) 

6. Büyüklük taslayıp gururlananları,............. (Ayet, Đsrâ; 37) 

7. Nefsine uyanları,..................................... (H.Ş., Buhârî) 

8. Malını har vurup harman savuranları,…... (H.Ş., Ebû Dâvûd) 

9. Hainleri, dönekleri ve anlaşmaları bozanları,. (Ayet, Đsrâ; 34) 

10. Ana babasına karşı gelip, incitenleri,….. (Ayet, Đsrâ; 23) 

11. Komşularına eza ve cefa edenleri,…….. (H.Ş., Buhârî) 

12. Đffetine ve namusuna sahip çıkmayanları,. (H.Ş., Nesâî) 

13. Đbadeti bırakıp midesi ve          
şehvetiyle ömrünü harcayanları,............ 

 

(H.Ş., Buhârî) 

14. Đnsan öldürenleri ve insan         
haklarına tecavüz edenleri,.................... 

 

(Ayet, Mâide; 32) 

15. Komşusunun karısına ve               
kızına kötü gözle bakanları,…………….. 

 

(H.Ş., Buhârî) 

16. Alış-verişte müşteriye yalan söyleyenleri,. (H.Ş., Buhârî) 

17. Başkasını alaya alıp küçümseyenleri. … (Ayet, Hucurât; 11) 

NOT: Yukarıdaki konular; Ayet-i Kerîme ve Hadîs-i Şerif-
lerle sabit olup, bazıları birden fazla kaynağı olduğu 
halde sadece bir kaynakla gösterilmiştir. 

SORU 65. Peygamberimizden sonra Hulefâ-i 
Râşidîn (Dört Büyük Halife) Kimlerdir? 

CEVAP 65. Đlk Halife Hz. Ebû Bekir, 
Đkinci Halife Hz. Ömer, 
Üçüncü Halife Hz. Osman, 
Dördüncü Halife Hz. Ali’dir. 
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SORU 66. Günahı çok olan fiillerden bazıları nelerdir? 
CEVAP 66. Şunlardır: 
 1. Küfür ve Şirk; Allah’ı inkâr etmek ve ortak koşmak,…….. (Ayet,Muhammed;1) 

 2. Adam öldürmek (imanlı kişiyi).......................................... (Ayet, Nisâ; 93) 
 3. Ribâ (Faiz) almak ve yemek,……................................... (Ayet, Bakara; 275) 
 4. Haksız yere yetim malı yemek,………............................ (Ayet, Nisâ; 10) 
 5. Namuslu kadınlara iftira, zinâ isnad etmek,..................... (Ayet, Nûr; 4) 
 6. Savaştan ve savaş meydanından kaçmak,……...……… (Ayet, Enfâl; 16) 
 7. Ana-babaya karşı gelmek,…........................................... (Ayet, Đsrâ; 23) 
 8. Sihir yapmak ve sihire inanmak,..................................... (Ayet, Bakara; 102) 
 9. Kâbe’ye hürmetsizlik etmek,........................................... (Ayet, Mâide; 2) 

10. Zinâ ve Fuhuş yapmak,................................................... (Ayet, Đsrâ; 32) 
11. Alkollü maddeler, uyuşturucu kullanmak,........................ (Ayet, Mâide; 90) 

12. Kötü kişilerle arkadaş olmak,…....................................... (Ayet, Furkân; 28) 
13. Hırsızlık yapmak,............................................................. (Ayet, Mâide; 38) 

14. Gerektiği halde şahitlikten kaçınmak,.............................. (Ayet, Bakara; 283) 
15. Yalan yere şahitlik etmek,............................................... (Ayet, Furkân; 72) 
16. Yalan yere yemin etmek,................................................ (Ayet, Bakara; 225) 
17. Gasp (zorla almak, zaptetme),........................................ (Ayet, Kehf; 79) 
18. Rüşvet almak ve vermek,……........................................ (Ayet, Bakara; 188) 
19. Hayvanlarla temasta bulunmak (Cinsel ilişki),…......…… (H.Ş., Ebû Dâvûd) 
20. Hısımlardan ilgi ve alakayı kesmek,………..................... (Ayet, Nisâ; 1) 
21. Peygamber adına hadis uydurmak,………..................... (Ayet, Necm; 3-4) 

22. Namazı vaktinde kılmamak,……..................................... (Ayet, Meryem; 59) 

23. Mazeretsiz Ramazan orucunu vaktinde tutmamak,……. (Ayet, Bakara; 184) 
24. Ölçü ve tartıyı noksan kullanmak,……............................ (Ayet, Mutaffifîn; 1) 

25. Livata (Erkek-erkeğe cinsel ilişki kurmak ve   
 hanımı ile ters yoldan ilişki kurmak),............................... 

 
(Ayet, Arâf; 81) 

26. Ashâb-ı Kirâma dil uzatmak,........................................... (H.Ş., Buhârî) 
27. Din âlimlerini küçümsemek,............................................ (H.Ş., Taberânî) 
28. Zulmedenlerin yanında olmak, (yağcılık) yapmak,……... (Ayet, Hûd; 113) 
29. Namusunu, ailesini ve yakınlarını kıskanmamak,……… (H.Ş., Tahrîm; 6) 

30. Ailesini başka erkeklere pazarlamak,............................. (H.Ş., Nesâî) 
31. Đyiliği emretmeyi, kötülüğü men etmeyi terk etmek,……. (Ayet, Â.Đmrân; 104) 

32. Gücü yettiği halde hacca gitmemek,……….................... (Ayet, Â.Đmrân; 97) 

33. Kur’ân okumayı öğrendikten sonra unutmak,................. (H.Ş., Buhârî) 
34. Diri bir hayvanı ateşe atıp yakmak,................................. (H.Ş., A.b.Hanbel) 
35. Kadının, kocasının makul isteklerini (mazeretsiz) reddi,. (Ayet, Bakara; 223) 
36. Allah’ın rahmetinden ümidini kesmek,............................ (Ayet, Yûsuf; 87) 
37. Allah’ın azabından emin olmak,...................................... (Ayet, Arâf; 99) 
38. Ölü hayvan eti yemek (murdar), ..................................... (Ayet, Enâm; 145) 

39. Domuz eti yemek,........................................................... (Ayet, Nahl, 115) 
40. Başkasının aleyhine arkasından çekiştirmek,……..……. (Ayet, Hümeze; 1) 



 
 
 
 
 
 

97 

 

41. Kumar oynamak,……….................................................. (Ayet, Mâide; 90) 

42. Đsyân etmek (devlete karşı başkaldırmak),..................... (H.Ş., Buhârî) 
43. Hâkimin bilerek haktan ayrılması,................................... (Ayet, Mâide; 8) 

44. Yol kesip başkasının malını                                    
almak, fitne-fesatçılık yapmak,…………………………... 

 
(Ayet, Mâide; 33) 

45. Zihâr (karısını annesine benzetmek),............................. (Ayet, Mücâdele; 2) 

46. Günah işleyene yardımcı olmak,………......................... (Ayet, Mâide; 2) 

47. Şehveti tahrik edici ölçüde müzikle uğraşmak,…….…... (H.Ş., Tirmizî) 

48. Bakılması haram olan yerlerini açmak,                    
vücut hatları belli olacak şekilde giyinmek,..................... 

 
(Ayet, Ahzâb; 59) 

49. Dinen farz ve vacip kılınan hakları ödememek,…….….. (Ayet, Bakara; 83) 
50. Đntihar (Kendi kendini öldürmek),.................................... (Ayet, Nisâ; 29) 
51. Đdrar ve büyük abdest gibi necasetten korunmamak,….. (Ayet, Müddessir; 4) 

52. Verdiği zekâtı, sadakayı ve yardımı başa kakmak,…….. (Ayet, Müddessir; 6) 

53. Kaderi yalanlamak ya da inkâr etmek,............................ (H.Ş., Buhârî) 
54. Kâhin ve müneccimi tasdik etmek,.................................. (Ayet, Neml; 65) 

55. Soya-sopa, sülâleye sövmek,......................................... (H.Ş., Buhârî) 
56. Allah’tan başkası adına kurban ve adak kesmek,........... (Ayet, Bakara; 173) 
57. Çocuğu ilimsiz ve itikatsız yetiştirmek,............................ (Ayet, Tahrîm; 6) 

58. Kötülüğe örnek olmak, fenâlığa çığır açmak,.................. (H.Ş., Müslim) 

59. Müslümana silâh çevirmek,............................................. (H.Ş., Buhârî) 
60. Karşısındakini küçük düşürmek için tartışmak,............... (H.Ş., Tirmiz”) 

61. Hadımlaştırmak (Erkeklik uzvunu aldırmak),................... (H.Ş., Buhârî) 
62. Nimete karşı nankörlük etmek,........................................ (Ayet, Đbrahim; 7) 

63. Đhtiyaç fazlası malı ve suyu ihtiyaçlıya vermemek,…..… (Ayet, Haşr; 9) 
64. Zekât vermemek,............................................................ (Ayet, Fussilet; 7) 
65. Başkasının günah ve kusurlarını araştırmak,................. (Ayet, Hucurât; 12) 
66. Bir müslümanın diğer müslümana “kâfir” demesi,…....... (Ayet, Nisâ; 94) 
67. Nikahlı eşleri arasında adaleti gözetmemek,.................. (Ayet, Nisâ; 129) 
68. Elle nefsini uyararak doyuma ulaşmak (mastürbasyon), (H.Ş., A.b.Hanbel) 
69. Ayhali veya loğusa kadınla cinsel ilişkide bulunmak,….. (Ayet, Bakara; 222) 
70. Stokçuluk yapmak,.......................................................... (H.Ş., Đbn Mâce) 

71. Cuma ezanı okunduğunda alım-satımda bulunmak,…... (Ayet, Cuma; 9) 

72. Başkasının kapı penceresinden                                
kötü niyetle bakmak (röntgencilik),…………….………… 

 
(H.Ş., Tirmizî) 

73. Başkasının evine izinsiz girmek,..................................... (Ayet, Nûr; 27) 
74. Gıybet etmek,.................................................................. (Ayet, Hucurât; 12) 
75. Đsraf etmek,..................................................................... (Ayet, Arâf; 31) 
76. Erkeğin, kadına; kadının, erkeğe benzemeye çalışması, (H.Ş., Buhârî) 
77. Đşçinin ücretini vermemek ya da geciktirmek,................. (H.Ş., Buhârî) 
78. Yabancı kadınla tenha bir yerde baş başa kalmak,….… (H.Ş., Buhârî) 
79. Müslümanların gelip geçtiği yollara pislik atmak…….…. (H.Ş., Müslim) 

NOT: Yukarıdaki konular; Âyet-i Kerîme ve Hadîs-i Şeriflerle sabit olup, bazıları 
birden fazla kaynağı olduğu halde sadece bir kaynakla gösterilmiştir.
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SORU 67. Kur’ân’a karşı vazifelerimiz nelerdir? 
CEVAP 67. Şunlardır: 
 1. Kur’ân’da yazılan emirleri yapmak, 

yasaklardan sakınmak, 
2. Onu usulüne göre güzelce okumak, onu 

okurken ve dinlerken son derece saygılı 
olmak, 

3. Manasını anlayıp yaşamaya çalışmak, 
4. Kur’ân’ın gösterdiği ahlâk ile ahlâklanmak, 
5. Kur’ân-ı Kerîm’in Allah tarafından 

Peygamberimiz vasıtası ile gönderilen son 
kitap olduğuna inanmak. 

SORU 68 Mü’min için kaç tane hüküm vardır? 
CEVAP 68 Mü’min için 8 tane hüküm vardır: 
 1. Farz…..…. : Allah’ın kesin olarak yapın dediği emirlerdir, 
 2. Vacip….... : Yapılması istenen, fakat farz kadar kesin 

olmayan hükümlerdir (Bayram namazı 
kılmak gibi), 

 3. Sünnet..… : Peygamberimizin ibadet maksadı ile  
yaptığı, bize de emrettiği hususlardır 
(Sünnet namazları gibi), 

 4. Müstehab. : Yapılmasında sevap, terkinde günah 
olmayan şeyler (sadaka vermek gibi), 

 5. Mübah….. : Mükellefin yapıp yapmamakta serbest 
olduğu şeyler (yemek, içmek, uyumak gibi), 

 6. Haram…... : Dinimizce yapılması kesin olarak yasaklanan 
şeylerdir (Đçki içmek, kumar oynamak gibi), 

7. Mekruh…. : Haram kadar ağır olmayan yasaklardır, iki 
kısma ayrılır: 

a) Tahrîmen  (harama yakın) mekruh: Vacipleri yerine 
getirmemek gibi, 

b) Tenzîhen (helâla yakın) mekruh: Sünnet ve 
müstehapları yapmamak gibi. 

 8. Müfsid...... : Başlanmış bir ibadeti bozan şeylerdir 
(Namaz kılarken konuşmak gibi). 
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SORU 69. Melekler nasıl varlıklardır? 
CEVAP 69. 
  

Melekler nûrâni varlıklardır, gözle görün-
mezler, insanlar gibi yemezler, içmezler, 
erkek ve dişilikleri yoktur. Daima Allah’ın 
kendilerine verdiği görevleri yapar ve 
ibadetle meşgul olurlar. 

SORU 70. Đnsanın sağ ve solunda bulunan 
meleklere ne ad verilir? 

CEVAP 70. KĐRÂMEN KÂTĐBÎN melekleri denir. Sa-
ğımızda bulunanlar sevaplarımızı, solu-
muzdakiler ise günahlarımızı yazarlar. 

SORU 71. Dört büyük melek hangileridir ve 
görevleri nelerdir? 

CEVAP 71.  Cebrâil, Mikâil, Đsrâfil ve Azrâil. 
Cebrâil… :Allâhu Teâlâ ile peygamberleri arasında 

elçilik yapar. 
Mikâil..... :Tabiat olaylarını düzenler. 
Đsrâfil...... :Kıyamet kopacağı zaman SÛR’a 

üflemekle görevlidir. 
Azrâil….. :Canlıların ruhlarını alır. 

SORU 72. Hiçbir namazın kılınmadığı vakitler. 
CEVAP 72. 
  

Şu üç vakitte hiç bir namaz kılınmaz: 
1. Güneş doğarken ve güneş doğduktan    

45 dakika sonraya kadarki zaman, 
2. Güneş zeval vaktinde iken, yani öğle 

namazı vaktine az bir zaman kala, 
3. Güneş’in batmasına 45 dakika kala 

(sadece o günün ikindi namazının farzı 
geç de olsa kılınır.). 
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SORU 73. Hangi vakitlerde nafile namaz 
kılınmaz? 

CEVAP 73. 
 

Şu vakitlerde nafile namaz kılınmaz: 
1. Sabah namazının vakti girdikten 

sonra (Bu vakitte yalnız sabah 
namazının sünneti kılınır) güneş 
doğana kadar, 

2. Đkindi namazının farzı kılındıktan 
sonra, 

3. Akşam namazının farzından önce, 
4. Bayram namazlarından önce ve sonra 

hutbe okununcaya kadar, 
5. Cuma ve bayram namazlarının 

hutbeleri esnasında, 
6. Farz başlayınca nafile namaz kılmak 

mekruhtur. 

SORU 74. Namazın vaciplerinden beşini 
söyleyiniz? 

CEVAP 74. 
  

1. Farzların ilk iki rekatında Fatiha ve 
zamm-ı sûre okumak. 

2. Sünnetlerin (nafilelerin) her rekatında 
Fatiha ve kısa bir sûre veya üç âyet 
miktarı zamm-ı sûre okumak. 

3. Namazı kurallarına riayet ederek 
kılmak. 

4. Secdede burnunu yere dokundurmak. 
5. Namazın sonunda selam vermek. 

SORU 75. Namazı bozanlardan bazıları 
hangileridir? 

CEVAP 75. * Namazda konuşmak, gülmek, yemek, 
içmek, bayılmak, göğsü kıbleden 
çevirmek,  

* Namazı bozacak derecede ayetleri 
yanlış okumak. 
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SORU 76. Cuma namazı kimlere farz değildir? 
CEVAP 76. 
  

Kadınlara, hastalara, hastabakıcılara, 
yolculara, kör, kötürüm olanlara, ayağı 
olmayanlara, hürriyeti elinde olmayanlara 
Cuma namazı farz değildir. 

SORU 77. Cuma namazını kılmak nedir? 
CEVAP 77. 
  

Farzdır.  “Ey iman edenler! Cuma günü 
namaz için çağrıldığınız zaman Allah’ı 
anmaya koşun; alım-satımı bırakın; eğer 
biliyorsanız, bu sizin için daha hayırlıdır.” 
(Cuma sûresi, âyet; 9) 

SORU 78. Cuma namazının farzı kaç rekattır? 
CEVAP 78. Đki rekattır. 

SORU 79. Cumanın ilk sünneti kaç rekattır? 
CEVAP 79. Dört rekattır. 

SORU 80. Cumanın farzından sonraki sünneti kaç 
rekattır? 

CEVAP 80. Dört rekattır. 

SORU 81. Cumanın sünnetinden sonra kılınan 
namaza ne denir? 

CEVAP 81. Zuhru âhır namazı denir. 4 rekattır ve farz 
gibi de sünnet gibi de kılınabilir. Sünnet 
olarak kılmak daha uygundur.  

 

SORU 82. Cumanın en sonunda kılınan sünnete ne 
denir? 

CEVAP 82. Vaktin sünneti denir ve 2 rekattır. 
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SORU 83. Cenaze namazı kılmak nedir? 
CEVAP 83. Farz-ı kifâyedir. Bir kısım müslümanlar 

bu namazı kılarsa, diğerlerinin üzerinden 
bu görev düşer. 

SORU 84. Seferde (yolculukta) namaz nasıl kılınır? 
CEVAP 84. 
  

En az 90 kilometrelik bir yola çıkıp, o 
yerde 15 günden daha az kalmaya niyet 
etmiş kimse yola çıktığı andan itibaren 
namazın farzlarını iki rekat kılar. Akşam 
ile sabahın farzları ve vitir namazı tam 
kılınır. Namazların sünnetleri kılınmaya-
bilir, kılmak isteyen tam kılar. 

SORU 85. Teravih namazı nedir? Kaç rekattır? 
CEVAP 85. 
 

Sünnettir. 20 rekattır. Ramazan ayında 
yatsı namazından sonra kılınır. Kadın-
erkek, yolcu olsun-olmasın; oruç tutan-
tutmayan her müslüman bu namazı kıla-
bilir. Đki veya dört rekatta selam verile-
bilir, Tümü, tek selamda da kılınabilir. Đki 
rekatta bir selam vermek daha faziletlidir. 

SORU 86. Sehiv secdesi nedir ve ne zaman 
yapılır? 

CEVAP 86. 
 

Yanılma secdesidir. 3 yerde lazım gelir.  
Farzlardan birinin tehirinden, vaciplerin 
terk veya tehirinden dolayı icap eder. 
Selâm verdikten sonra, iki defa secdeye 
gidip Ettehıyyâtü, Salli-Bârik ve Rabbenâ 
duaları okunur, daha sonra selâm ver-
mekle tamamlanmış olur. 

SORU 87.    Orucun farzı kaçtır ve bu farzlar nelerdir? 
CEVAP 87. 
  

3’tür. 1. Niyet etmek,  
         2. Evvel ve ahır vaktini bilmek,  
         3. Oruçlu iken orucu bozan şeylerden 

kaçınmak. 
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SORU 88. Ramazan ayında kimler oruç tutmayabilir? 

CEVAP 88. 
  

Hastalar, yolcular, orucu çocuğuna zarar 
veren gebe ve emzikli kadınlar, (oruca 
dayanamayan yaşlılar, hasta, yolcu, gebe 
ve emzikli olan kadınlar ve muayyen 
günleri olan kadınlar sonradan kaza eder) 
sürekli hasta olanlarla, yaşlılıktan dolayı 
oruç tutamayanlar fidye vermeye güçleri 
var ise fidye verirler. 

SORU 89. Unutarak bir şey yiyip-içmek orucu bozar mı? 
CEVAP 89. Bozmaz. 

SORU 90. Bir müslüman kimlerle evlenemez? 
CEVAP 90. 
 

* Putperest, müşrik, ateist, dinsiz ve 
bunlara ilaveten; 
 1. Öz ve üvey anneleri ile, 
 2. Ana anne ve baba anneleri ile, 
 3. Öz ve üvey kızları ile, 
 4. Kız kardeşleri ile, 
 5. Halaları (emeleri) ile, 
 6. Teyzeleri ile, 
 7. Erkek kardeşin kızları ile (yeğen) 
 8. Kız kardeşin kızları ile (yeğen) 
 9. Süt anneleri ile, 
10. Süt kardeşleri ile, 
11. Süt kardeşinin kızları ile, 
12. Süt hala ve süt teyzeleri ile, 
13. Hanımlarının anneleri ile (kayınvalide) 
14. Hanımından olan üvey kızları ile, 
15. Oğlunun hanımı ile (gelini ile), 
16. Torunu ve torununun çocukları ile, 
17. Torunlarının hanımı ile, 
18. Kişi hanımı ile nikâhlı olduğu sürece 

eşinin halası, teyzesi, kız kardeşi ve 
kız kardeşinin kızı, erkek kardeşinin 
kızları ile; 

      Bir müslümanın evlenmesi haramdır. 
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SORU 91. Her müslümanın en az bilmesi gerekli 
32 FARZ nelerdir? 

CEVAP 91. 32 FARZ şunlardır: 
   * 6 Đmanın şartı,  * 3 Guslün farzı,  
   * 5 Đslâm’ın şartı, * 2 Teyemmümün farzı, 
   * 4 Abdestin farzı, * 12 Namazın farzı. 

SORU 92. Đmanın şartları kaçtır ve nelerdir? 
CEVAP 92. 
 

Đmanın şartı 6’dır: 
1. Allah’ın varlığına, birliğine inanmak, 
2. Allah’ın meleklerine inanmak, 
3. Allah’ın kitaplarına inanmak, 
4. Allah’ın peygamberlerine inanmak, 
5. Ahiret gününe, öldükten sonra 

dirileceğimize inanmak, 
6. Hayrın  ve  şerrin  Allah’tan  olduğuna; 

kısacası kadere inanmaktır. 
SORU 93. Đslâm’ın şartları kaçtır ve nelerdir? 
CEVAP 93. 
  

Đslâm’ın şartı 5’dir: 
1. Kelime-i Şehâdet getirmek, 
2. Günde beş vakit namaz kılmak, 
3. Ramazan ayında bir ay oruç tutmak, 
4. Zengin olan kişinin malının kırkta bir 

zekâtını vermesi, 
5. Zengin olanın ömründe bir defa hacca 

gitmesi. 
SORU 94. Teyemmümün farzı kaçtır ve ne zaman yapılır? 
CEVAP 94. 
  

Teyemmümün farzı ikidir.  
1. Niyet ve 2. Darp.  
Yani önce niyet edilir, sonra eller toprağa 
vurulur, yüz mesh edilir, eller tekrar 
toprağa vurulur, kollar mesh edilir.       
Su bulunmadığında teyemmüm yapılır, 
su bulunduğunda teyemmüm bozulur. 
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SORU 95. Guslün farzları kaçtır ve nelerdir? 
CEVAP 95.  Guslün farzı üçtür ve şunlardır: 

1. Üç kere ağıza dolu dolu su vermek, 
2. Üç kere buruna dolu dolu su vermek, 
3. Bütün vücudu kuru yer kalmamak şartı 

ile yıkamak. 
(Gusülden önce namaz abdesti almak sünnettir.) 

Gusül abdesti şöyle alınır:  

Önce gizlice besmele çekilir. Niyet edilir. Avret 
mahalli yıkanır. Namaz abdesti gibi abdest alınır. 
Bu arada 3 defa ağıza dolu dolu, 3 defa buruna 
dolu dolu su alınıp dökülür. 3 defa başından, 3 
defa sağından, 3 defa solundan su dökülerek ve 
vücudu ovarak kuru yer kalmadan yıkanılır. Başa, 
sağa-sola su dökmek yerine akarsu altına durmak 
(fıskiye ile akan suyun altında durmak veya akarsu 
hükmündeki göl, deniz, ırmak, gibi sulara dalmak) 
da aynıdır. 

SORU 96. Đstinca ve Đstibra nedir, nasıl giderilir? 
CEVAP 96. Đstinca : Büyük ve küçük abdestten sonra 

(pislikten) temizlenmeye denir. 
Đstibra   : Küçük abdestten sonra akıntının 

kesilmesine denir. 
Đstibra şöyle giderilir:  
a) Đdrardan  sonra öksürmek, 
b) Tepinmek ve eğilip-doğrulmak,  
c) Birkaç dakika beklemek (veya kendi yaşı sayısınca 

adımlayarak yürümek)  lazımdır.  
Her kişinin idrar sızıntısı zamanı farklıdır, sızıntı sona 
erdikten sonra (abdest alınız). Đdrar yaparken veya 
yaptıktan sonra üzerinize “idrar sıçramasından 
sakınınız. Çünkü kabir azabının çoğu ondandır”. (Hadis) 
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SORU 97. Namazın farzları kaçtır ve nelerdir? 
CEVAP 97. 12’dir; 6’sı dışında, 6’sı içinde. 

Namazın Dışındaki Farzları 
1. Hadesten Taharet : Kişi abdestsiz ise abdest almak. 

Gerekli hallerde gusül 
yapmaktır, 

2. Necasetten Taharet : Pisliklerden temizlenmek, 
3. Setrulavret……….. : Örtünmesi gereken yerler  

(erkeklerde belinden diz 
kapakları arası, kadınlarda ise 
el ve yüzün dışında kalan) 
yerleri örtmektir, 

4. Đstikbâl-i Kıble….... : Kıbleye (Kâbe’ye) dönmek, 
5. Vakit………….…… : Namazı vaktinde kılmak, 
6. Niyet………….…... : Kılacağı namaza niyet etmek. 

Namazın Đçindeki Farzları 
1. Đftitah Tekbiri : Namaza başlarken “Allâhu Ekber” 

diyerek başlamak, 
2. Kıyam……… : Namazda ayakta durmak, 
3. Kıraat………. : Namazda Kur’ân okumak, 
4. Rükû……….. : Namazda eller dizlere erişecek şekilde 

eğilmek, 
5. Secde………. : Namazda secde etmek, 
6. Kâide-i Âhire : Namazın sonunda (Ettehıyyâtü’yü 

okuyacak kadar) oturmak.  
SORU 98 Günde kaç vakit namaz vardır? 
CEVAP 98 Beş vakittir. Aşağıda tabloda gösterilmiştir. 

NAMAZ 
TOPLAM 
REKAT ĐLK SÜNNET FARZ SON SÜNNET 

Sabah 4 2 (Kuvvetli Sünnet) 2 - 
Öğle 10 4 (Kuvvetli Sünnet) 4 2 
Đkindi 8 4 (G. Müekked Sünnet) 4 - 
Akşam 5 - 3 2(Kuv.Sünnet) 
Yatsı 10+3 4 (G. Müekked Sünnet) 4 2+3 Vitir 
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SORU 99. Cünüp, hayızlı ve nifaslı kişilerin 
yapması HARAM olan şeyler nelerdir? 

CEVAP 99. 
 
 
 
 
       

Şunlardır: 
a. Kur’ân-ı Kerîm’e yapışamaz ve 

okuyamaz. 
b. (Kâbe’yi) tavaf edemez, cami ve 

mescidlere giremez, 
c. Namaz kılamaz, âyet okuyamaz.  
Kadın hayız ve nifas müddetince: 
a. Namazları üzerinden düşer. 
b. Oruç tutamaz, daha sonra kaza eder. 
c. Cinsi münasebette bulunamaz. 
d. Her iki halinden sonra kan kesilince gusül 

etmek farzdır. 
Not: Hayız; Kadının ayhali, Nifas; Doğum 

sonrası halidir 

SORU 100. Abdestin farzları kaçtır ve nelerdir? 
CEVAP 100. 
  

Dörttür,  
1- Yüzü yıkamak, 2- Kolları yıkamak,  
3- Başa meshetmek, 4- Ayakları yıkamak, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Açıklama; Abdest nasıl alınır? 

Önce eller yıkanır.  
3 defa ağıza su alıp dökülür. 
3 defa burna su çekilir. 
3 defa yüzünü saç bitiminden kulak 
yumuşağından çene altına kadar yıkanır.  
3 defa kollar dirseklerle beraber yıkanır. 
1 defa başın dörtte biri mesh edilir. 
Şahadet parmakları ile kulaklar, 
başparmaklarla da kulağın arkası 
meshedilir. Diğer parmakların tersiyle de 
boyun meshedilir. 
Ayaklar üst topukları ile beraber yıkanır. 
Not: Azalar yıkanmaya sağdan başlanır. 
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SORU 101 Namaz Nasıl Kılınır? 
CEVAP 101 Şöyle kılınır;  

1- Soru 100’de anlatıldığı gibi abdest alınır. 
2- Kıbleye dönüp niyet edilir. Misal; Niyet ettim Allah 

rızası için bugünkü öğle namazının farzına.  
3- Ellerinin avuç içini kıbleye döndürerek baş parmağını 

kulağının yumuşağına değdirip Allah-u Ekber denir. 
Kadın ellerini göğüs hizasına kaldırır. Göğüs üzerine bağlar 

4- Erkek ellerini göbek hizasına bağlar (Subhaneke) okunur. 
5- Euzu besmele çekilip, Fatiha yani Elham-ı Şerif okunur. 
6- Ya bir süre veya üç ayet kadar zamm-ı sure okunur. 
7- Rüku ye gidilir. Kadınlar 45, erkekler 90 derece eğilir. 
8- Rükude en az 3 defa Subhane Rabbiyel Azım denir. 
9- Tekrar doğrulup, Semiallahü limen hamideh denir. 
10- Secdeye varıp, en az üç defa sübhane Rabbiyel ala denir. 
11- Oturumuna doğrulur. Bir defa sübhanallah diyecek kadar durulur. 
12- Tekrar secdeye varıp üç defa sübhane Rabbiyel ala denir. 
13- Tekrar ayağa kalkar. Besmele, Fatiha, Zamm-ı süre okur. 
14- Namaz böyle devam eder. Ancak farz namazların ilk iki 

rekatinde Fatihadan sonda zamm-ı süre okunur. Diğer 
rekatlarda zamm-ı süre okunmaz. 

15- Sünnetlerde ve nafilelerde zamm-ı süre, yani fatihadan 
sonra süreler okunur. 

16- 3 veya 4 rekatli farzların ve sünneti müekkedelerin ilk 2 
rekatten sonra oturulduğunda yalnız Ettehıyyatü okunur. 

17- 2 rekatli, 3 rekatlı ve 4 rekatlı namazların sonunda 
oturulduğunda Ettehıyyatü, Allahümme Salli, Allahümme Barik, 
Rabbena Atina, Rabbenağ firli duaları okunur, selam verilir.  

18- Sünneti gayri müekkedelerin  ve nafilelerin 2 rekaattan fazla 
olanların her iki rekat sonunda oturulduğunda Allahümme 
Salli ve Allahümme Barik duaları okunur. Ayağa kalkıp 
sübhaneke ve diğer sureler okunarak namaza devam edilir. 
(Tüm hareketlerde Allah-ü Ekber denir.) 

19- Yalnızca vitir namazında üçüncü rekatta fatiha ve zamm-ı 
sureden sonra iftitah tekbiri gibi Kunut tekbiri alınır. Peşinden 
Kunut duaları okunarak rüku ve secdeye öyle gidilir.  
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NAMAZDAKĐ HAL VE HAREKETLERĐN HÜKMÜ 

* Kıbleye yönelmek………………………….............. FARZ 

* Niyet etmek………………………………...……......... FARZ 

* Elleri kulak hizasına kaldırmak……………..……….. SÜNNET 

* Đftitâh tekbiri almak………………………….………... FARZ 
* Elleri bağlamak……………………………..……..... SÜNNET 

* Ayakta durmak…………..………………………..…... FARZ 

* Kuran okumak…………..………………………..…... FARZ 
* “Sübhâneke” okumak, “Eûzü-Besmele” çekmek….. SÜNNET 
* “FATĐHA” okumak……………………………..……. VACĐP 

* “Fatiha”dan sonra sûre veya âyet okumak……..….. VACĐP 

* “Fatiha”dan sonra “amin” demek……………..…….. SÜNNET 

* Rükû tekbiri almak……………………………..…...… SÜNNET 

* Rükûa eğilmek………………………………...….….. FARZ 

* Rükûda 3 defa “Sübhâne Rabbiyel Azîm” demek… SÜNNET 

* “Semiallâhülimenhamideh” demek……………….... SÜNNET 

* “Rabbenâ lekelhamd” demek……………….….…... SÜNNET 

* Secdeye varmak…………………………………..….. FARZ 

* Secdede alnı yere koymak……………...………....... FARZ 

* Secdede burnu yere dokundurmak…………...….... VACĐP 

* Secdeden kalkarken, önce yüzü, sonra elleri,  
en son dizleri kaldırmak……………………...…..….. 

 
SÜNNET 

* Đki secde arasında dimdik durup (tam doğrulmak) VACĐP 

* Đki secdeyi birbiri arkasında yapmak………….......... VACĐP 

* Secdede üç defa “Sübhâne Rabbiyel Alâ” demek… SÜNNET 

* Đlk “Ettehıyyâtü”ye oturmak………………………….. VACĐP 

* Son tahıyyâta oturuş………………………...……….. FARZ 

* “Ettehıyyâtü”yü okumak……………………...………. VACĐP 

* Son oturuşta “Salli-Barik” ve diğer duaları okumak.. SÜNNET 

* Namazın sonunda selâm vermek………………....... VACĐP 

* Vitir namazında “Kunut Duaları”nı okumak………… VACĐP 
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