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EN BÜYÜK ZİKİR: NAMAZ
Namaz ibadeti tarih boyunca gönderilen bütün
peygamberlere farz kılınmış, Allah’a karşı kulluk ve
şükrümüzü ifa ettiğimiz en önemli ibadetlerden biridir.
Alemlere rahmet olarak gönderilen son peygamber Hz.
Muhammed’in en önemli mucizelerinden biri olan Miraç
gecesinde namaz ibadetini ümmetine hediye olarak
getirmesi namazın ne kadar önemli olduğunu
göstermektedir. Zira muhtemeldir ki bu mübarek gecede
Hz. Peygamber nice tecrübeler yaşadı nice lütuf ve
nimetlerle karşılaştı. Ancak tüm bunların içinden en güzel
hediye olan namaz ibadeti ile ümmetine döndü.
Değerli Müminler!
Namaz, Rabbimize teslimiyet ve kulluğumuzun en özel
ve en güzel tezahürlerinden biridir. Namaz, huzura
varmaktır. Huzura durmaktır. Huzuru bulmaktır. Mümin
için özlemle beklenen bir vuslattır namaz. Günde beş defa
Rabbimizle buluşmaktır. Bu buluşmanın başlangıcında
Allah’ın büyüklüğünün tasdiki olan “Allahu Ekber”
ifadesi, yani iftitah tekbiri vardır. Ellerin kulak hizasına
götürülmesi, Allah’ın rızasına mâni olan, dünyaya ait ne
varsa arkaya atıldığının ifadesidir. Kıyam, sadece Allah’a
yönelişin ve istikamet üzere duruşun simgesidir. Kıraat,
kendi ayetleriyle Rabbimize gönülden niyazımızdır.
Rükû ve secde, Allah’a kulluğun zirvesine çıkmaktır.
Selam, hem kendimiz hem de omuz omuza, gönül gönüle
verdiğimiz kardeşlerimiz için esenlik ve huzur dilemektir.
Kıymetli kardeşlerim!
Kerim Kitabımızda namazın sevdalısı olan müminler ne
kadar övgüye layık görülmekteyse, namazı kılmayanlar,
namazı zayi edenler de o kadar yerilmektedir.
Namazlarının hakkını verip yücelenler ne kadar rahmetle
müjdelenmekteyse, kendini bu büyük nimetten mahrum
bırakanlar da o kadar uyarılmaktadır. Namazlarıyla övgü,
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müjde ve rahmete mazhar olanlar, yani namazın
müdavimi müminlerdir. Yani namazın ruhuna, özüne,
mesajlarına riayet edenlerdir. Namazlarını Allah’ın bir
lütfu görenlerdir. Namazı miraç bilenlerdir. “Cennetin
anahtarı namaz, namazın anahtarı ise abdesttir”1
hadisinin şuuruna erenlerdir.
Kardeşlerim!
Biz namazı muhafaza ettiğimiz sürece namaz da bizi
muhafaza eder. Biz namazı koruduğumuz sürece namaz
da bizi korur. Namaz, bizlerden asla cömertliğini
esirgemez. Yeter ki bizler kendimizi namazdan
esirgemeyelim. Namaz, bizleri yüceltmekten asla geri
durmaz. Yeter ki bizler namazımızı samimiyetimizle
yüceltelim. Namaz bizlerden asla uzaklaşmaz, bizleri
Rabbimize yakınlıktan mahrum bırakmaz. Yeter ki bizler
namazdan uzak durmayalım. Bütün bunlara rağmen
bugün bizler, hayatın akışına kendimizi öylesine
kaptırıyoruz ki; namazlarımızı ya vaktinde eda
edemiyoruz ya da terk ediyoruz. Oysa Peygamberimiz
(s.a.s), namazın en faziletlisinin vaktinde kılınan namaz
olduğunu belirtiyordu. Güzide müezzinine “Kalk Ya
Bilal! Bizi namazla ferahlat!” buyurarak hayatın
yoğunluğunu namazla hafifletiyordu. Yorgunluğunu
namazla gideriyordu. Namazla huzur buluyordu.
Değerli kardeşlerim!
Namaz kulun Allah’a en yakın olduğu andır. Hz.
Peygamber bu gerçeği şöyle ifade eder. “Şüphesiz, kulun
Allah’a en yakın olduğu zaman, en yakın olduğu
mekan, en yakın olduğu hal, secde zamanı, secde
mekanı ve secde halidir.”2 Allah bizi namazın kadri
kıymetini idrak eden bilinçli ve şuurlu kullarından
eylesin! Rabbim bizi, çocuklarımızı ve gelecek
nesillerimizi namazı sevdirsin ve namazı kılanlardan
eylesin! Hutbemi başta okuduğum ayet-i kerimenin
mealiyle bitiriyorum: “Onlar ne ticaret ne de alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namaz
kılmaktan ve zekât vermekten alıkoyamadığı yiğit
kimselerdir. Zira onlar, kalplerin ve gözlerin allak
bullak olduğu o (kıyamet) günün dehşetinden
ürperirler.”3
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