
DİNİN DİREĞİ NAMAZ VE MÜSLÜMANIN 
HAYATINDAKİ YERİ* 

Allah kâinattaki hiçbir varl� � bo  yere yaratmam� , her varl�-
a bir görev vermi tir. Bu varl�klar�n hepsinin görevi de do ru-

dan veya dolayl� olarak insana hizmet etmektedir.  

Yarat�klar�n en ereflisi olan insan da elbette bo  yere yara-
t�lmam� t�r. Rabbimiz insan için, 

“ nsan ba �bo  b�rak�laca �n� m� zannediyor?”1 buyurmakta-
d�r. Varl�klar�n de eri, var olu  amaçlar�na ve gerçekle tirdikleri
göreve göredir. Varl�klar�n en ereflisi olan insan�n yarat�l�
amac� da çok yüce olmal�d�r. Bu amac� Allah Teâlâ u âyetinde 
aç�k bir dille ifade etmektedir: 

“Ben cinleri ve insanlar� ancak ibadet (kulluk) etsinler diye 
yaratt�m.”2 Demek ki insan�n yarat�l�  amac� ve görevi, yarata-
n�na ibadet etmektir.

badet geni  anlam�yla, Allah’� tan�mak ve O’nun raz� olaca-
�, sevip be enece i eyleri yapmakt�r. slâm’�n temeli olan 

iman�n güçlü kalabilmesi için, onun sürekli olarak ki inin gün-
deminde olmas�, kulun yaratan� ile ileti iminin devam etmesi 

                                                          
* Bu metin Din leri Yüksek Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin KAYAPINAR taraf�ndan haz�rlanm� t�r.  
1  K�yâme, 75/36.
2  Zâriyat, 51/5.  
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gerekir. Bu ileti im ve devaml�l� �n en önemli sa lay�c�s� da 
ibadettir. badetsiz bir iman, fanussuz lambaya benzer. man� bir 
lamban�n içinde yanan fitile benzetirsek, ibadet o fitilin etraf�n-
daki fanus yerindedir. Bu fanus hem yanan fitilin � � �n� art�r�r,
hem de d� ar�dan gelecek esintilerle fitilin sönmesini önler. ba-
det de bir yandan iman � � �n� güçlendirir, bir yandan da imana 
zarar verecek üphe, irk, küfür gibi zararl� esintilere kar � onu 
korur. Onun için Rabbimiz bizim sürekli olarak kendisini hat�r�-
m�zda tutmam�z ve kendisine kar � kulluk görevimizi yap�p
yapmayaca �m�z� denemek için belirli zamanlarda özel ibadetler 
koymu tur. En ba �nda namaz�n yer ald� � ibadetler, Hz. Pey-
gamber’in u hadisinde slâm’�n üzerine bina edildi i be  esas 
olarak ifade edilmi tir:

“ slâm be  esas üzerine kurulmu tur. Bunlar; Allah’tan ba ka
tanr� olmad� �na, Muhammed (s.a.s.)’in O’nun kulu ve elçisi 
oldu una ahitlik etmek, namaz k�lmak, zekât vermek, Kâbe’yi 
haccetmek ve Ramazan orucu tutmakt�r.”3

Görüldü ü üzere slâm’�n temellerini olu turan esaslar ara-
s�nda imandan sonra namaz ibadeti yer almaktad�r.

Namaz Kur’ân-� Kerîm’de en çok söz konusu edilen ibadet-
tir. Namaz anlam�na gelen “salât” kelimesi ve ondan türeyen 
di er kelimeler Kur’an’da 99 kez tekrarlanm� t�r. Ayr�ca nama-
z�n farzlar�ndan olan “secde” ile ilgili sözcüklerin say�s� 64, rükû 
ile ilgili sözcüklerin say�s� da 13’tür.4 Bu da Kur’an’�n getirdi i
ilâhî sistemin bütünü içinde namaz�n i gal etti i önemli yere 
i aret eder.  

                                                          
3  Buhârî, “Îmân”, 1-2; Müslim, “Îmân”, 7; Tirmîzî, “Îmân”, 3; Nesaî, “Îmân”, 13.  
4  Kerim Bulad�, Namaz, 15.
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Namaz Allah’a İmandan Sonra Kulun En Önemli 
Vazifesi ve En Faziletli Amelidir  
Bu gerçek bir hadiste u ekilde belirtilmektedir: 

--
 .

 .…
“Abdullah b. Mes’ud öyle der: Resulullah’a hangi amelin 

daha faziletli oldu unu sordum, ‘Vaktinde k�l�nan namazd�r’
buyurdu. ‘Sonra hangisidir’ dedim. ‘Ana babaya iyilikte bulun-
makt�r’ buyurdu. Daha sonra hangisinin oldu unu sordum; 
‘Allah yolunda cihadd�r’ buyurdu…”5

u hadis de slâm’da namaz�n yerini vurgulamas� aç�s�ndan 
dikkat çekicidir: 

“Namaz dinin dire i, cihad amellerin zirvesidir. Zekât da 
bunu tespit eder.”6

Hz. Peygamber  “Gözümün ayd�nl� � na-
mazdad�r.”7 buyurarak bu ibadetin slâm’daki yerini ve önemini 
ifade buyurmu tur.

Mahşerde En Önce Sorulacak Amel Namazdır 
Mah erde hesaplar�n görülece i gün müslümana önce na-

mazdan sorulacak, ona düzgün cevap verenin di er sorular�
kolay olacakt�r. Tabii ki bunun aksine olarak namazla ilgili sor-
                                                          
5  Buhârî, “Mevakit”, 5; Müslim, “Îmân”, 137, 140; Tirmîzî, “Salât”, 13; Nesaî, “Mevakit”, 52.  
6  Kenzü'l-ummal, VII, 284.  
7  Ahmed b. Hanbel, Müsned, 128.
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gudan yüzünün ak� ile ç�kamayanlar�n i i zor olacakt�r. Bu ko-
nuda Hz. Peygamber öyle buyurmaktad�r:

“K�yamet günü kulun ilk hesaba çekilece i ameli namaz�
olacakt�r. Bu sorunun cevab� düzgün olursa kurtulmu tur. Bo-
zuk olursa zarar etmi  ve kaybetmi tir. E er farz namaz�ndan 
eksik olan olursa Allah, ‘Kulumun nafilesi var m�, bak�n’ buyu-
racak, nafilesiyle eksik farzlar� tamamlanacakt�r. Art�k bundan 
sonra di er amelleri kolay olacakt�r.”8

Namaz Allah’a Sığınma ve Ondan Yardım İstemede 
Vesiledir 
Allah Teâlâ öyle buyurmaktad�r:

“Ey iman edenler! Sab�r ve namaz ile Allah’tan yard�m iste-
yin. Çünkü Allah, muhakkak sabredenlerle beraberdir.”9

Namaz Kişinin Günaha Dalmasına Engel Olur 
Rabbimiz öyle buyurur: 

                                                          
8  Tirmîzî, “Salât”, 188; Nesaî, “Salât”, 9.  
9  Bakara, 2/153.  
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“(Resûlüm) Sana vahyedilen kitab� oku ve namaz k�l. Mu-
hakkak namaz hayâs�zl�ktan ve kötülükten al�koyar. Allah’� an-
mak elbette (ibadetlerin) en büyü üdür. Allah yapt�klar�n�z�
bilir.”10

Namaz k�lan müslüman Allah’�n huzurunda oldu unun bi-
lincinde olmal�d�r. O, her gün k�ld� � be  vakit namaz�n her re-
kât�nda okudu u Fatiha sûresi ile Rabbine günde k�rk defa, 

“(Rabbimiz) sadece sana kulluk eder ve sadece senden yar-
d�m isteriz”11 diye kullu unu arz etmektedir. Bu bilinçle namaz 
k�lan ki i, k�sa bir süre sonra namaza kalk�p Rabbinin huzurun-
da duraca �n� bile bile günah i leyemez. Bir mümin günde be
vakit namaz k�ld� � halde yine de günah i lerse, Allah’�n yasak 
etti i eyleri yaparsa onun k�ld� � namaz sadece eklen namaz-
d�r. Resulullah öyle buyurur: 

“Bir kimseyi k�ld� � namaz hayâs�zl�ktan ve kötülükten engel-
lemiyorsa, onun Allah’tan uzakl� �n� art�rmaktan ba ka ey 
yapmaz.”12

Namaz Günahların Bağışlanmasına Vesiledir 
Namaz insan�n kötülüklere ve hayâs�zl�klara dü mesini en-

gellemesinin yan� s�ra daha önce i lenen veya insanl�k gere i
i lenecek günahlar�n affedilmesine de vesile olur. u âyet-i ke-
rime bunu aç�kça göstermektedir: 

                                                          
10  Ankebût, 29/45.  
11   Fatiha, 1/5.
12  Taberânî, el-Mu'cemu'l-kebir, XI, 54.  
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“And olsun ki, Allah srail o ullar�ndan söz alm� t�. (Kefil ola-
rak) içlerinden on iki de ba kan göndermi tik. Allah onlara öy-
le demi ti: Ben sizinle beraberim. E er namaz� dosdo ru k�lar,
zekât� verir, peygamberlerime inan�r, onlar� desteklerseniz ve 
Allah’a güzel borç verirseniz (ihtiyac� olanlara Allah için faizsiz 
borç verirseniz) üphesiz günahlar�n�z� örterim ve sizi taban�nda 
�rmaklar akan cennetlere sokar�m. Bundan sonra da sizden kim 
inkâr yolunu tutarsa do ru yoldan sapm� t�r.”13

Bu âyetin hükmü müslümanlar olarak bizim için de geçerlidir.  

Hz. Peygamber’in u hadisleri de bu âyetin aç�klamas� ve te-
yidi niteli indedir: 

“Be  vakit namaz ve Cuma namaz�, aralar�ndaki günahlar 
için kefarettir.”14

                                                          
13  Mâide, 5/12.  
14  Müslim, “Tahare”, 14-15; Tirmîzî, “Mevakitü’s-salât”, 46; bn Mâce, “Tahare”, 79.  
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“Rabbinize ibadet ediniz; be  vakit namaz�n�z� k�l�n, (Rama-
zan) ay�n�z�n orucunu tutun, mallar�n�z�n zekât�n� verin, yöneti-
cinize itaat edin cennete girersiniz...”15

Bir gün Hz. Peygamber sahabilere;  

 ..

“Ne dersiniz? Birinizin kap�s�n�n önünden bir nehir aksa ve 
günde be  kez o nehirden y�kansa üzerinde kir ve pastan bir ey
kal�r m�?” diye sorunca, sahabiler;  

“Hay�r, ya Resûlellah; onun üzerinde hiç kir kalmaz” ceva-
b�n� verdiler. Bunun üzerine Hz. Peygamber;  

“ te bu be  vakit namaz�n temsilidir. Allah onlarla günahlar�
mahveder.”16 buyurdu. 

Aile Efradı da Namaza Alıştırılmalı ve Teşvik Edilmelidir 
Müslüman baba, çocuklar�na namaz k�lmay� ö retmeli, onla-

r� namaza �s�nd�rmaya, al� t�rmaya çal� mal� ve te vik etmelidir. 
Rabbimiz öyle buyurur: 

“Ailene namaz� emret, kendin de ona sab�rla devam et. 
Senden r�z�k istemiyoruz. (Aksine) sizin r�zk�n�z� biz veriyoruz. 
Güzel sonuç kulluk bilincine varmak (takva)lad�r.”17

                                                          
15  Tirmîzî, “Cum’a”, 80.  
16  Buhârî, “Mevakit”, 6; Müslim, “Mesacid”, 283, 284.  
17  Tâhâ, 20/132.  
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Peygamber Efendimiz de çocuk yedi ya �na geldi i zaman 
ona namaz k�lmay� ö retmemizi ve namaza te vik etmemizi 
emretmektedir.18

E ler namaz konusunda birbirini uyarmal�, te vik etmelidir. 
Hz. Peygamber gece namaz� için e ini tatl�l�kla uyand�ran e e
Allah’�n rahmetinin ula mas� için öyle dua etmi tir:

.
“Gece kalk�p namaz k�lan ve e ini uyand�ran, uyanmazsa 

yüzüne su serpen erke e Allah rahmet etsin. Gece kalk�p na-
maz k�lan ve e ini uyand�ran, uyanmazsa yüzüne su serpen 
kad�na Allah rahmet etsin.” 19

Namazı Vaktinde Kılmak 
Unutmak, uyuyakalmak gibi mazeretler d� �nda namaz mut-

laka vaktinde k�l�nmal�, kazaya b�rak�lmamal�d�r. Hz. Peygam-
ber yukar�da metniyle birlikte verdi imiz hadiste en faziletli 
amelin vaktinde k�l�nan namaz oldu unu belirtmi tir.20 Vaktinde 
k�l�namayan namazlar kaza edilmelidir. Peygamber Efendimiz, 

“Bir namaz� unutan ki i onu hat�rlad� � zaman k�ls�n”21 bu-
yurmu  ve Tâhâ sûresinin 14. âyetini okumu tur.

                                                          
18  Bkz. Ebû Dâvûd, “Salât”, 26.  
19  Ebû Dâvûd, “Tetavvu”, 18, “Vitir”, 13.  
20  Buhârî, “Mevak�t”, 5; Müslim, “Îmân”, 137-140; Ebû Dâvûd, “Salât”, 9.  
21  Ebû Dâvûd, “Salât”, 11.  
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Namazı Cemaatle ve Harem-i Şerif’te Kılmak 
Namaz� cemaatle k�lman�n önemi büyüktür. slâm âlimleri 

aras�nda cemaatle namaz�n vacip oldu unu söyleyenler de, 
sünnet-i müekkede oldu unu söyleyenler de vard�r. ster vacip 
olsun ister sünnet; namaz� cemaatle k�lman�n sevab� tek ba �na 
k�lman�n sevab�ndan 27 (bir rivayette 25) derece daha fazla-
d�r.22 Özellikle Medine’de isek Mescid-i Nebevî’de, Mekke’de 
isek Mescid-i Haram’da k�l�nan namazlar�n sevab� çok daha 
fazlad�r. Peygamber Efendimizin u hadisi bu durumu aç�kça
ortaya koymaktad�r:

“Benim u mescidimde k�l�nan bir namaz, Mescid-i Haram 
hariç, di er camilerde k�l�nan bin namazdan daha faziletlidir. 
Mescid-i Haram’da k�l�nan bir namaz da di er camilerde k�l�nan
yüz bin namazdan daha faziletlidir.”23

Mekke-i Mükerreme’de bile olsa, otellerde ve di er mescit-
lerde k�l�nan namazdan Mescid-i Haram’da k�l�nan namaz�n
sevab� al�nmaz. 

                                                          
22  Müslim, “Mesacid”, 245.  
23  Buhârî, “Tetavvu”, 14; bn Mâce, “Salât”, 195.  


