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DİNİN DİREĞİ NAMAZ
Muhterem Müslümanlar!
Kur’an’ın
geneline
baktığımızda,
namazın her mümin için bir farz, yani bir
zorunluluk olduğu ile ilgili, bir değil, onlarca
ayet zikredilebilir. Mesela Kur’an övgüye
mazhar
olan
müminlerin
özelliklerini
anlatırken “Onlar namazlarını huşu içinde
kılarlar”, “Onlar namazlarını muhafaza
ederler”, “Onlar namazlarına devam
ederler” buyurmaktadır. 1 Dolayısıyla çok açık
ve net bir şekilde söylememiz gerekiyor ki,
namaz mü’min için hayati bir konudur.
İnsanlardan bazıları kendilerini hazır
hissetmediklerinden, dünya hayatıyla çokça
meşgul olduklarından veya farklı sebeplerden
ötürü namaz kılmamaktadırlar. Şunu iyi
bilmemiz gerekiyor ki mükemmellik ancak
Allah’a mahsustur. Atalarımız ne güzel
söylemiş: düşmez kalkmaz bir Allah’tır. İşte
namaz, günah islememize karşı bir kalkan,
dünya-ahiret dengesini sağlayan terazidir.
Ey Cemaat-i Müslimîn!
Toplumsal bir yaramızdır namaz.
Muhtelif Müslüman ülkelerini ve İslam
beldelerini gezen kişi görür ki Endonezya’dan
Fas’a, Pakistan’dan Sudan’a Müslüman
topluluklar –pek azı hariç– namaz kılarlar.
Kendimize baktığımızda ise, pek azımız hariç,
namaza devam etme hususunda eksiklerimiz
olduğuna hüzünle şahitlik etmekteyiz. Peki
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bize ne oluyor da “Ben Müslümanım” deyip
de Allah’ın en önemli emri ve dinimizin direği
olan namazı kılmaktan geri durabiliyoruz.
Bize ne oluyor da zekât, sadaka gibi, mali
ibadetlerde büyük fedakârlıklar gösterebiliyor
ama Allah’a bağlılığın en güzel ifadesi olan
namazı kılmakta gevşeklik gösterebiliyoruz.
Bize ne oluyor da belki hiçbir millete nasip
olmamış bir ölçüde, dünyanın dört bir yanında
ve hassaten Avrupa’da, camiler inşa ediyor
fakat o inşa ettiğimiz Allah’ın evlerinde
Rabbimizle buluşmaktan geri durabiliyoruz.
Ey Müslümanlar!
Bizler
özgür
bir
toplumda
yaşamaktayız.
Aklımızla,
irademizle,
duygularımızla hareket ettiğimiz kadar
nefsimize yenilme ihtimalimiz de her zaman
yüksektir. Kasıtlı veya kasıtsız günahlarımız
olabilmektedir.
Bizim Allah’ın mağfiretine ve
bağışlamasına muhtaç olduğumuz aşikardır.
İşte namaz üzerimize ilişen günahlardan
arınma ve temizlenme fırsatıdır. Nitekim bir
gün Allah Resulü (s.a.s), “Birinizin kapısı
önünde günde beş defa yıkandığı bir nehir
olsa, o kimsede kir namına bir şeyin
kalabileceğini düşünebilir misiniz?” diye
sorar. Sahâbe, “Hiç kir kalmaz.” şeklinde
cevap
verince,
Peygamberimiz (s.a.s):
“İşte beş vakit namaz da böyledir,
Allah
bu namazlarla günahları yok
eder.” şeklinde karşılık vermiştir.2
O halde geliniz, her biri ayrı bir
güzellik ve bereket taşıyan ve boynumuzun
borcu olan beş vakit namazımızı vaktinde edâ
edelim, secdelerimizi dünya ve ahirette yüz
aydınlığı kılalım.
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