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ِحيمِ   ْحمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ

ََلةَ تَْنَهى َعِن  ََلةَ إِنَّ الصَّ اتُْل َما أُوِحَي ِإلَْيَك ِمَن اْلِكتَاِب َوأَقِِم الصَّ

ُ يَْعلَُم َما تَْصنَ  ِ أَْكبَُر َوَّللاَّ عُونَ اْلفَْحَشاء َواْلُمنَكِر َولَِذْكُر َّللاَّ  
 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

َل َما يَُحاَسُب بِِه اْلَعْبُد يَْوَم اْلِقيَاَمِة ِمْن َعَمِلِه َصَلَتُهُ   إِنَّ أَوَّ
 

 

NAMAZ İBADETİ 

 

Muhterem Mü’minler! 

Okuduğum ayeti kerimede Allahü Teala; 

“(Ey Muhammed!) Kitaptan sana vahyolunanı 

oku. Namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, 

insanı hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. 

Allah'ı anmak (olan namaz) elbette en büyük 

zikirdir. Allah, yaptıklarınızı biliyor”(1) 
buyururken, Peygamber Efendimiz (SAV) de; 

“Kulun kıyamet gününde, ilk hesaba çekileceği 

ameli namazıdır. Eğer namazı dürüst çıkarsa 

kurtulmuş ve kazanmıştır. Eğer namazı düzgün 

çıkmazsa kaybetmiştir.”(2) buyurmaktadır. 

 

Kardeşlerim! 

Dinin temeli olarak ifade edilen Namaz 

ibadeti, gerek ayetlerde ve gerekse hadislerde Allah 

ve Resulünün hakkıyla yerine getirilmesini ısrarla 

emrettiği ettiği bir ibadettir. Namaz Kur’an’da, 

Rabbine karşı saygı duyanların, kurtuluşa eren 

müminlerin, salih ve sadık kimselerin yerine 

getirdiği bir ibadet olarak zikredilir.  

İmandan sonra en faziletli amel sayılan ve 

kelime-i şahadetten sonra İslam’ın en önemli rüknü 

kabul edilen namaz, kişinin bedeni, dili ve kalbiyle, 

adeta bütün benliğiyle Allah’a yönelmesi halidir. 

Bu özelliğinden dolayı namaz bütün ibadetlerin özü 

sayılmıştır. 

Sevgili Peygamberimiz bir hadislerinde 

“Namaz dinin direğidir.”(3) buyurmuş ve namazın 

en önemli rüknü durumundaki secdeyi de “kulun 

Allah’a en yakın olduğu an”(4) olarak tarif 

etmiştir. 

 

Kardeşlerim! 

Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’inde “Beni 

anmak için namaz kıl.”(5) buyurarak Allah’ı 

anmanın en güzel yolunun namaz kılmak olduğunu 

bildirmiştir. Şüphesiz namazın en büyük hikmeti, 

kulu maddi ve manevi kirlerden arındırarak huzura 

erdirmesi ve rabbine yaklaştırmasıdır.  

 

 

 

 

Sevgili Peygamberimiz, beş vakit namazı, 

kişinin evinin önünde akan nehre benzetmiş, nasıl 

ki günde beş defa nehirde yıkanan kişide kirden 

eser kalmazsa; namazını hakkını vererek devamlı 

kılan kişide de günahtan bir eser kalmayacağını 

bildirmiştir.(6)  

 Günün belli vakitlerinde yerine getirilmesi 

gereken namaz, hayatın koşuşturması içinde kişinin 

Yaratanı ile her daim irtibatta olmasını sağlar. 

Kulun, yapıp ettiklerinden, Rabbinin her zaman 

haberdar olduğu bilincini canlı tutar. 

Diğer taraftan günde beş vakit kılınan 

namaz, Allah’ın ihsan ettiği sayısız nimetlere karşı 

kulun şükrünün ifadesidir. Ayrıca namaz; imanın 

ikrarı, cennetin anahtarıdır. Namaz Allah katında 

müminin değeri, ömrün bereketi, dünyada huzurlu 

olmanın ve ahirette kurtuluşa ermenin yoludur. 

Namaz ibadeti, sorumluluk çağından 

itibaren bir ömür boyu, kadını-erkeği, genci-yaşlısı, 

amiri-memuru, köylüsü-kentlisi, kısacası ‘ben 

müslümanım’ diyen herkesin hakkıyla yerine 

getirmesi gereken bir kulluk borcudur  

 

Aziz Kardeşlerim! 

Öyleyse kulluk borcumuz olan namaz 

ibadetini Kur’an’da emredildiği ve 

peygamberimizin bizlere öğrettiği gibi hakkını 

vererek kılmaya gayret edelim. Namazlarımızı 

camide cemaatle kılmaya özen gösterelim. Bizlere 

emanet olarak verilen ve göz aydınlığımız olan 

evlatlarımızın da namaza devam etmeleri hususunda 

gereken gayreti gösterelim. Hem kendimiz hem de 

onlar için dua edelim. 

Hutbemi bir hadisi şerifle bitirmek 

istiyorum. “Karanlıkta mescitlere yürüyen 

kimseleri kıyamet gününde tam bir aydınlıkla 

müjdeleyin”(7)  
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