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Tarihi incelendiğimizde, Ehlibeyt’in 
her amelden daha çok namaza önem 
verdikleri anlaşılır. Biz bu konuda bazı 
örneklere işaret edeceğiz:
Hz. Ali ile Muaviye arasında gerçekleşen 
Sıffin savaşının en çetin muharebe 
gecelerinden birinde Leylet’ul-Harır’de, 
savaşın amansız şekilde sürmesine ve 
bizzat Hz. Ali aleyhisselam’ın da savaşa 
katılmasına ve şiddetle çatışmasına 
rağmen teheccüt namazını terk etmedi 
ve meydanda gece namazını kıldı..
Yine Sıffin savaşında bir başka gün, İbn 
Abbas, Hz. Ali aleyhisselam’ın meydanın 
ortasında bir yandan savaşırken ara 
sıra göğe baktığını gördü; İmam’a 
yaklaşarak ne yapıyorsunuz? dedi. 
İmam ‘güneşe bakıyorum ki, öğle 
olduysa namaz kılayım’ dedi. İbn 
Abbas şaşkınlıkla “Acaba savaşın bu 
kızgın zamanı namaz kılmak olur mu?! 
Muharebe, namaz kılmamıza engeldir” 
dedi. Ama İmam Ali (Allah’ın selamı ona 
olsun) “Biz onlarla ne için savaşıyoruz?! 
Biz sadece namaz için savaşıyoruz” 
dedi...”

NIÇIN NAMAZ KILALIM?
1. Istıraplardan Kurtulmak
Her insan, hayatın coşkun denizinde, 
özellikle zorluk ve sıkıntı anlarında, 

kendi deruni ıstırap ve kaygılarını 
yatıştırmak için sağlam bir manevi 
sığınağa ihtiyaç duyar. Gerçek şu ki bu 
sığınak Allah’ı anmaktan başka bir şey 
olamaz. 
Allah Teâlâ şöyle buyurur:
...Bilin ki, ancak Allah’ı anmakla kalpler 
güvene kavuşur. 
Yüce Allah’ın bizim ibadetimize hiçbir 
ihtiyacı yoktur; ama bizler, Allah’a ve 
onunla ilişki vesilesi olan ibadet ve 
namaza muhtacız.

2. İlahî Muhabbet 
Bir pusulanın denizdeki gemiye hedefe 
doğru kılavuzluk etmesi gibi namaz 
da mümini, sürekli olarak, en yüce 
hedef olan Allah’a kavuşmaya doğru 
kılavuzluk etmekte ve onu yanlış yollara 
sapmaktan korumaktadır.
Resulullah (s.a.a) şöyle buyuruyor: 
“Mümin namaza başladığında, Allah 
Teâlâ, namazı bitirinceye kadar lütuf 
ve merhamet ile ona bakar ve o 
ilahî merhamet gölgesinde yer alır; 
onun etrafını göğün ufuklarına kadar 
melekler sarar ve Yüce Allah bir meleği 
onun başucunda durup şöyle demekle 
görevlendirir: Ey namaz kılan! Eğer 
kimin sana baktığını ve kiminle raz-u 
niyaz ettiğini bilseydin, asla bu yerinden 
ayrılmazdın ve başka bir şeye ilgi 
göstermezdin.”

3. Kötülüklerden Uzak Kalmak
Namazın en önemli sonuçlarından biri, 
insanı kötülüklerden korumasıdır. Allah 
Teâlâ buyuruyor ki: 
“...Namazı hakkınca kılın. Gerçekten 
namaz (insanı) kötülüklerden 
sakındırır...”
Namaz doğru şekilde kılınırsa, insana 
ruhi yönden öyle bir aydınlık ve güç 
kazandırır ki, insan kendi iradesiyle iyi 
işlere daha fazla önem vermeye başlar 
ve kötülüklerden kaçınır. Ama namaz 
kılmayan bir kimsede böyle bir ruhi 
hazırlık ve güç bulunmaz. Bu yüzden 
namaz kılmayan birisinin kötülüklerden 
kendi iradesini kullanarak kopması ve 
iyiliklere yönelmesi kolay değildir. 
Namaz mümin kimsenin doğruluk 
ve takvasının artmasına sebep 
olur. Namazı kılmamak ise kişinin 
kalbinin kararmasına, daha fazla 
günaha yönelmesine ve nihayet 
kurtuluş yollarının yüzüne kapanarak 
cehennemlik olmasına sebep olur. 
Elbette namazın insanı kötülüklerden 
korumasının değişik aşamaları vardır 
ve bu namaz kılanın iman derecesine, 
namazda gerçek manada Allah’a 
yönelişine bağlı olarak değişmektedir. 

4. Yaratıcıya Teşekkür
Namaz, Yüce Allah’a karşı şükür 
etmektir. Allah’ın bize verdiği nimetleri 

saymak mümkün değildir; bu nimetler 
karşısında namaz küçük bir teşekkür 
mesabesindedir. 
Dördüncü Masum İmam Zeyn’ul Abidin 
(Allah’ın selamı ona olsun) şöyle 
naklediyor:
Büyük babam Resulullah (Allah’ın salat 
ve selamı ona ve Ehlibeyt’ine olsun), 
çok ibadet eder ve namaz kılardı; 
namaz için ayakta durmaktan ayakları 
şişmişti. Kendisine, “Senin geçmiş ve 
gelecek tüm günahlarını Allah Teâlâ, 
bağışlamış olmasına rağmen neden bu 
kadar kendini zorluğa düşürüyorsun?” 
denince, Resulullah, “Acaba ben şükür 
eden bir kul olmayayım mı?” diye cevap 
verdi. 

5. Namaz ve Sağlık
Elbette namazdaki asıl gaye, insanın 
ruh temizliğini sağlamaktır. 
Fakat bu manevi temizliğin yanı sıra 
namazın abdest, gusül, vücut ve 
elbisenin temiz olması gibi şartlarına 
baktığımızda namazın insanın dış 
temizliğinde de önemli bir etkisi olduğu 
ve böylece insanın sağlığını korumada 
da önemli derece de rol oynadığı ortaya 
çıkar.

6. Namazın İradeli ve Çalışkan İnsan 
Yetiştirmedeki Rolü
Günde beş defa, Allah’ın huzurunda 
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durarak O’ndan başka her mabuttan yüz 
çeviren, İslam ve tevhit inancının doğuş 
yeri olan Kâbe’ye yönelen, ruhunu 
doğru niyetle temizleyen, mabuduna 
hitaben ilk sözü tekbir getirmek olan, 
böylece Allah’ın her nitelendirmeden 
daha üstün olduğunu her namazın 
başında tekrarlayan, en azından günde 
on defa Fatiha suresini okuyarak Allah’ı 
övgüyle anan ve gerçek övgünün O’na 
layık olduğunu ifade eden bir kimsenin 
nazarında artık maddi güçlerin bir değer 
ve ağırlık taşıması mümkün olamaz. Bu 
şekilde namaz kılan kimse artık ilahî ve 
insani hedefler uğruna çaba gösterirken 
hiçbir güç ve engelden de korkmaz. 
İşlerini sadece Allah için yapar ve her 
türlü şirk ve yağcılıktan uzak olur… 

KALP HUZURU, NAMAZIN RUHUDUR
Her şeyin bir bedeni, bir de ruhu vardır. 
Namazın ruhu da, “kalp huzuru”dur; 
kalp huzuru olmayan bir namaz, sadece 
kelime, hareket ve şekillerden ibarettir.
Namazda kalbî huzurun manası; 
insanın Allah’a kalben yönelerek 
O›ndan gaflet etmemesi, namazı 
idrak etmesi, ayrıca insanın ne istiyor, 
hareket ve fiillerinin manası nedir, kime 
yönelmiş, kıblesi neresidir, niçin namaz 
kılmaktadır, nasıl bir ilâh karşısında 
dua ve niyaza, hamdüsenaya, kulluk ve 
ibadete durduğunu iyice bilmesidir.

Eğer insan zihni diğer meselelerle 
meşgul olursa, insan dalgınlığa 
düşerse, her ses, her manzara, her 
geliş-gidiş, her yazı ve resim kendisini 
meşgul eder, nerede durduğunu, ne 
yapmakta olduğunu bilmez, namazda 
olduğunu unutursa, bu kalbî huzurun 
bulunmadığı manasına gelir.
Namazda kalp huzurunu elde etmenin 
yolu, insanın, namazın manasını ve 
okuduğu şeylerin anlamını bilmesidir.

ALLAH’IN VELİLERİNİN NAMAZI
Hayatta, ilişkilerimizde, cihatta ve 
ibadetlerimizde örneğimiz, masum 
rehberlerdir.
Onların namazı da bizim için örnektir. 
İnsanın, Allah hakkındaki marifeti 
arttıkça, ibadeti daha derin, daha 
âşıkane ve daha arifane olacaktır.
Peygamberler ve Allah’ın velileri, Allah’a 
olan aşk ve muhabbetlerinden dolayı 
herkesten daha çok ibadet ederlerdi. 
Allah’ı devamlı zikreder, secdeleri uzun, 
rükûları daimi, gece namazları gözyaşlı 
ve duaları kalpten idi.
Hz. Musa (a.s), her müstehap (sünnet) 
namazdan sonra yüzünün sağ ve sol 
tarafını toprağa koyardı.
İmam Musa Kâzım (a.s), sabah 
namazından sonra başını secdeye 
koyup günün belli bir bölümünü bu 
şekilde geçirirdi.

İmam Zeynelabidin (a.s) secde halinde 
Allah’ı o kadar fazla zikreder ve secdeyi 
o kadar uzatırdı ki, başını secdeden 
kaldırdığında bedeni terden ıslanırdı. 
Bundan dolayı İmam Zeynelabidin’e 
(a.s) «Seccad» lakabı verildi, secdeleri 
o kadar uzun olduğundan alnında ve 
secdede yere gelmesi gereken diğer 
organlarında secde izi oluşmuştu.

Ehlibeyt
ve Namaz
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