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ÖNSÖZ
İnsanın hayatının güzel, ölümünün güzel, ahiretinin güzel, amelinin güzel, yüzünün
güzel ve kalbinin güzel olması Cenab-ı Allah‟a kulluk derecesine bağlıdır.
Gece Cenab-ı Allah‟la beraber olanın ondan aldığı nur, gündüz onu aydınlatır. Allah
Rasulü: “Gece namazı kılanların gündüz yüzleri parlak ve aydınlık olur.” Buyurmuştur.
Abdest alıp yüzlerini seccadeye süren nur yüzlü ninelerimiz, nur yüzlü dedelerimiz vardı. Nur
saçan gözleri vardı, nur saçan sözleri vardı. O nesli kaybetmek üzereyiz. Onlar giderse çok
şey gider. Onların boşalan yerlerini dolduracak kimseler yetiştirmeliyiz.
Bu kitapçık bir bacının: “Ben namaza başladım, nafile namazları da kılmak istiyorum
bana yazıverir misin?” Demesi üzerine; “Bu konuda bir program sunalım herkes istifade
etsin” diye söz vermiştim. Bu sözümüzü yerine getiriyoruz inşallah.
Bu kitapçıkta önce ibadeti, ibadetin önemini, niçin ne maksatla ibadet etmemiz
gerektiğini ve ibadetlerde vesveseden nasıl kurtulacağımızı anlatacağız.
Daha sonra nafile namazlardan özellikle gece namazından ve teheccüd namazından
bahsedeceğiz.
Allah yardımcımız olsun.
Hidayet Allah‟tan
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A- İBADETLER
1- Ġbadet ve Kulluk
İbadet Cenab-ı Allah'a kulluktur. Cenab-ı Allah'ın verdiklerine şükürdür.
İbadet, müslümanın bütün hayatını kapsar. Müslüman, Cenab-ı Allah'ı düşünür, O'nu
anar, O'na ulaşır. Böylece ibadet etmiş olur. Cenab-ı Allah'ı sever, O'na teslim olur, şükreder
sabreder, tevekkül eder, kalbiyle ibadet etmiş olur. Kur'an okur, zikreder, dili ile ibadet eder,
kulağını, gözünü Allah rızası için, Allah yolunda kullanır gene ibadet etmiş olur. Eliyle,
ayağıyla Allah yolunda çalışır ibadet etmiş ve ibadet sevabı kazanmış olur. Allah'ın
yasaklarından kaçınır, helâle yönelir ibadet etmiş olur.
Müslüman, Kıble istikametli bir ömür geçirmelidir. Kıblesiz geçen ömür, boşa geçirilmiş
ömürdür. Böyle bir ömür, pişmanlık vesilesi olur.
Kıble yönlü hayat, Cenab-ı Allah'ın razı olacağı bir hayat olur. Namaz kılarız, kıbleye
döneriz, kurban keseriz kıbleye çeviririz, Zemzem içeriz, kıbleye döneriz. Mezarda bile
kıbleye yönelik yatarız. Hayatımızda kıble yoksa, hiçbiri işe yaramaz.
Başı boş değiliz. Yüce mevlâ Ģöyle buyurur:
- "Yoksa insanoğlu başıboş bırakılacağını mı sanıyor?" (Kıyamet Sûresi: 36)
- "Yoksa insanlar imtihana tabi tutulmadan (ibadetlerini yapmadan) sadece iman ettik
demeleriyle bırakılacaklarını mı sanırlar?" (Ankebut Sûresi: 2)
İnsanın Allah yanında değer kazanıp derecesinin yükselmesi, ibadet etmesiyle
yakından ilgilidir. Cenab-ı Allah şöyle buyurur: "İbadetiniz olmazsa Rabbim size ne diye
değer versin?" (Furkan Sûresi: 177)
ġakiki Belhi: "Ölü iseniz kabre, deli iseniz tımarhaneye, çocuk iseniz mektebe, kul
iseniz, Allah'a kulluğa yöneliniz." der.
Peygamberimiz, Abdullah (Allah'ın kulu) adını çok seviyordu. Kendisine "Allah'ın kulu
ve elçisi"denmesinden çok hoşlanıyordu. Kendisi de: "Ben Allah'ın kulu ve elçisiyim" derdi.
Allah'a kul olmaktan başka çare yok. Allah'a kul olmayan nefsine kul olur, dünyaya kul
olur, şeytana kul olur. Allah'a kulluktan daha üstün bir makam yoktur.
Allah Rasülü der ki: "Allah'a karşı kulluk görevini yapanla yapmayanın misali, diri ile
ölünün misali gibidir" (Tecrid-i Sarih Tere: 2160)
Cenab-ı Allah da: "Andolsun ki biz, Allah'a kulluk edin ve şeydandan sakının diye size
peygamberler gönderdik" buyurur. (Nahl Sûresi: 36)
- "Ey inananlar! Allah ve Rasulü sizi hayat verecek şeylere çağırdığı zaman uyun."
(Enfal Sûresi: 24)
İbadetler insana huzur verir, hayat verir.
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Bir de ibadeti, Cenab-ı Allah'ın razı olacağı şeyleri yapmak, razı olmayacağı şeyleri
yapmamak olarak anlamalıyız.

2- NĠÇĠN ĠBADET ETMELĠYĠZ?
- İbadet, Allah'ın emridir. Allah, insanı ibadet etsin" diye yarattığını bildirmiştir.
"Ölünceye kadar rabbinize ibadet edin" buyurmuştur.
- Allah'ın rızasını kazanmak için ibadet edilir. İbadetler ilâhi rızayı kazanmaya vesile
olur.
- İbadetleri Cenab-ı Allah'a yaklaşmak için yaparız. Mesela namazda secde hali ve rükû
hali, Allah'a en yakın olunduğu andır.
- İbadetleri Rabbimizin verdiklerine karşı şükür ve teşekkür olarak yaparız. Kur'an'da:
"İbadet et ve şükredenlerden ol" diyor. Peygambere "neden bu kadar ibadet ediyorsun? Allah
senin günahlarını affetmiştir" denmiş. O da: "Allah'a şükreden kulda mı olmayayım" demiştir.
- Kötülüklerden arınmak, günahlardan temizlenmek için ve derecemizi yükseltmek için
ibadet ederiz. Bağışlanalım diye düşünürüz. Kur'an'da: "Namaz kötülüklerden uzaklaştırır"
buyrulmuştur.
- Ayrıca ibadet kötü alışkanlıklardan uzaklaştırır.
- İbadet, insan fıtratına en uygun olandır. Maddi ve manevi faydalarını görebilmek için
ibadet ederiz. Ruhumuzun ve vücudumuzun sağlığı için ibadet ederiz.
- Asıl hayat ahiret hayatıdır. Bu dünya vasıtasıyla ahiret hayatının saadetini, huzurunu
sağlayabilmek için ibadet ederiz. Kur'an'da Allah ibadet edenlerin kurtulacağını ve cennete
gireceğini bildirmiştir. ġöyle buyurur:
"Ey iman edenler namazla Allah'tan yardım isteyin" (Bakara Sûresi: 153)

3- ĠBADETĠN ÖNEMĠ:
İslâm'da her şeyin başı ibadettir. Kulluğun, arınmanın ve ruhî olgunluğa yükselmenin
adı ibadettir.
İbadet, yalnız Allah'a yapılır. O'nun rızası için yapılır. İbadet, insanı Cenab-ı Allah'tan
başkasına kul köle olmaktan kurtarır.
İslâm'ın şartı 5'tir. Bunların her bireri de başlı başına ibadettir. Bunlar noksansız yerine
getirilirse müslümanlık o zaman olur.
İbadetin gayesi, insanı yormak ve insana zulmetmek değildir. Aksine ibadet etmemek
zulümdür. İbadet edememek ağır cezadır.
İbadetle insan, Cenab-ı Allah'ın istediği kul olma noktasına gelir. İbadetle kurtulur.
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İbadetler insan yararınadır. Kur'an'da:
"Ailene namazı emret; kendinde namaza sabırla devam et! (Taha Sûresi: 132)
"Namaz hayasızlıktan ve kötülüklerden alıkor" buyuruluyor. (Ankebut Sûresi: 45)
İbadetler, insan ruhunu güzelleştirir, olgunlaştırır, davranışlarını faydalı hale getirir.
İbadetler, riya, ihtiras, kibir, kin nefret, bencillik ve nankörlük gibi manevi hastalıkları tedavi
eder. Bunun için Rabbimiz ibadet etmemizi emretmiştir. İbadetler insanın bedenini, ruhunu
temizlediği gibi, malını da temizler. Zekat-sadaka ibadeti buna örnektir.
İbadet ediyorum, abdestliyim düşüncesi bile, insanı iyi olmaya, doğru davranmaya
zorlar. "Abdestim var, yalan söyleyemem" diyenleri çok görmüşüzdür.
Allah Rasulü: "Sizden birinizin evinin önünde bir nehir aksa, günde beş defa yıkansa,
vücudunda kir kalır mı?" der. Orada bulunanlar "kalmaz" derler. Bunun üzerine: "İşte günde
beş defa abdest alıp namaz kılmak da böyledir." buyurur.
Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre; düzenli ve devamlı ibadet edenlerin ibadet
etmeyenlere göre daha sağlıklı oldukları tespit edilmiştir:
- İnancın stres ve ailevi konularda destek verdiği,
- Sigara, alkol ve uyuşturucudan uzak tuttuğu,
- Hiçbir ilim dalının ibadetler kadar sağlığı koruyucu rol oynamadığı,
- Orucun karaciğer ve böbreğin ilacı olduğu,
- Rüku ve secdenin beyne daha fazla kan ve oksijen gönderdiği,
- İbadetlerin insanın kalb ruh ve beden sağlığına çok faydalı olduğu,
- İbadetlerin insanı ifrat ve tefritten koruduğu,
- İçki, kumar, zina, tecavüz... den kaçınmanın ibadetle mümkün olduğu belirtilmiştir.
(31.10.1992 Zaman Gazetesi)
Kısaca ibadet, insanı cennete götürecek işler yaptırır ve cennet ehlinden yapar.
Büyüklerden biri hamama gider. Çıkarken para isterler. "yok" der, döverler, düşer
bayılır. Ayılınca bayılmasının sebebini şöyle açıklar:
- Şeytan evine parasız koymuyorlar. Allah'ın cennetine nasıl imansız, amelsiz ve
ibadetsiz koyacaklar!"
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B- NĠÇĠN ĠBADET EDĠLĠR?
1- ġUURLU ĠSTEYEREK VE ALLAH RIZASI ĠÇĠN ĠBADET EDĠLĠR
Hiçbir zaman külfetsiz nimet olmaz. İbadetsiz de kurtuluş beklemek olmaz.
İbadetleri yaparken, bilgili ve şuurlu bir şekilde ibadet edilmelidir. Değilse aynı yerde
durur dururuz.
Kur’an’da: Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar namazlarını ciddiye almazlar.
Onlar gösteriş yapanlardır. Hayra da mani olurlar.(Mâun Sûresi. 6-7) buyurulur.
Kul, ibadeti Allah rızası için yapmadığı sürece ibadeti kabul olmaz ve Cenab-ı Allah‟a
yükselmez.

Sevgili peygamberimiz de:
“Şüphesiz ki Cenab-ı Allah, sadece kendisi için ve sırf kendisinin rızası gözetilerek
yapılan amellerden başkasını kabul etmez.” buyurmuştur. (Nisâ; Cihad 24)
Bir de ibadeti, zevk alarak devamlı yapmak gerekir. “İbadetin makbul olanı az da olsa
devamlı olanıdır denmiştir.
Ġnsan ibadetten nasıl ne zaman zevk alır? Ne zamanki nefsin çıkardığı zorluğu ve
şeytanın verdiği vesveseyi yenerse işte o zaman zevkle ibadet eder.
İşin bir yönü de; amellerin en sevaplı olanı zahmetli olanıdır. Nefse ağır gelenidir.
Şeytanın vesvesesine rağmen yapılan ibadettir.
Ġnsanı kurtaran ibadet, Cenab-ı Allah‟tan korkarak yapılan ibadettir. İnsanlar uykuda
iken yapılan ibadettir. Bir ibadeti bitirirken bir sonraki yapılacak ibadeti düşünmektir. Bir de
Allah‟ı görüyor gibi yapılan ibadettir. Son ibadetmiş gibi yapılan ibadettir.

Bahattin NakĢibend’e Sordular:
-bir kul namazda nasıl huĢua erer? O‟da cevaben
“Dört şeyle” der
1- Helal lokma,
2- Abdest sırasında gafletten uzak durmak ,
3- İlk tekbiri alırken kendini huzurda bilmek,
4- Namaz dışında da Hakk‟ı asla unutmamak yani namazdaki huzur, sükun ve
masiyetten uzakta halini namazdan sonra da devam ettirebilmek.
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En önemli Ģey de: İbadeti Cenab-ı Allah‟a yapmak ve sadece Allah rızası için
yapmaktır. İbadet, ne cennet için ne de cehennemden kurtulmak için yapılır. İbadet etmek
bizim görevimizdir. Zevk alalım almayalım vesveseden kurtulalım kurtulmayalım ibadet, Allah
emrettiği için yapılır. Borcumuz olduğu için yapılır. Biz ibadet etmekle görevliyiz.
İbadeti sadece fayda açısından bakılmaz, mesela, spor olsun diye namaz kılınmaz.

2- ĠBADETLERDE VESVESEDEN KURTULMAK GEREKĠR
Şeytan, Allah'a kulluk görevlerimizi yaparken devamlı caydırmak, caydıramazsa
sevabını gidermek için kulağa fısıldar, şüphe verir durur. Böylece iman edenleri üzmek ister.
Şüphe vermek şeytanın esas görevidir.
Şeytan, tam bir imanla Cenab-ı Allah'a teslim olmuş kimselere kulluk görevini tam
yaparak Rabbine sığınıp şüphe ve tereddüt göstermeyenlere vesvese veremez. Ona
yaklaşamaz.

3- ġEYTAN, HANGĠ KONULARDA VESVESE VERĠR
a) Allah'a iman konusunda; Allah var mı? Nerede? Nasıl? O'nu kim yarattı gibi
konularda vesvese verir. Böyle olunca "Ementübillah" denmelidir.
b) Abdest, namaz konularında; Abdest oldu mu, namaz oldu mu? Allah'ın senin
namazına ihtiyacı var mı? İbadete gerek yok, senin kalbin temiz. Hayat boyu nasıl ibadet
edilir? Senin çalışman ibadettir, filozof gibi düşünmen ibadettir, diyerek vesvese verir. Kul,
vesveseye itibar etmeyip, "Biz ibadet etmekle mükellefiz" deyip, ibadete devam etmelidir.
Şeytana fırsat vermemelidir.
c) Ölümü ahireti unutturmak için vesvese verir.
d) "Allah seni affetmez" der her şeyi bıraktırmak ister ve ya "Allah çok affedicidir, seni
affeder" der gevşek davranmayı sağlar. Gevşek davranmayı sağlar ibadet ettirmez.

4- VESVESEYĠ ÖNLEMEK ĠÇĠN NELER YAPILMALIDIR?
a) Yaptığını güzel ve tam yapmak: Güzel abdest almak, güzel namaz kılmak.
b) Vesveseye itibar etmemek şeytandan geldiğini düşünmek.
c) Kuvvetli, şeksiz şüphesiz bir iman sahibi olmak.
d) Helal lokma yemek.
e) Sağlam bir bilgi edinmek ve şuurlu yaşamak.
f) Allah'a sığınmak, Nâs Sûresi'ni okumak.

GÖZYAŞI VE GECE İBADETİ 10
Mustafa ÖSELMİŞ
g) Herkese her zaman çok soru sormamak.
h) Dini sağlam kaynaktan ve itikadı, inancı düzgün kimselerden öğrenmek.
ı) Vesvese kuvvetli bir iman ve kesin kararlılıkla daha kolay yenilir.

C- NAFĠLE NAMAZLAR
1- Nafile namazları kılmak nafile (boĢuna) midir?
"Namaz borcu olan, sünnet kılmaz, nafile kılmaz" diyenler oluyor.
Bu, son zamanlarda İslâm'a yapılan saldırılardan biridir. Ne diye kılınmasın?
Peygamber kılmış, sahabe kılmış, büyükler kılmış, mezhep kurucuları kabul etmiş, ilmihal
kitaplarında nafile ibadetlere yer verilmiş, faziletinden bahsedilmiş. Hiçbir mezhepte ve
ilmihal kitaplarında nafileler terk edilir diye bir ifade yok.
Bu iddia sahipleri, çağdaş müslüman, şeklî müslüman, sözde müslüman... Nasipsiz
kimseler de ondan oluyor bunlar.
Bir konuda nâs varsa, o konuda İslâm alimleri birleştiyse, onun tersi yapılmaz.
Ömer Nasuhi Bilmen: "Değil sünnetleri terk, biz nafileleri bile kılarız" der.
Hanefi mezhebinde asla peygamber sünneti terk edilmez. Peygamberin yaptığı bir şey
terk edilmez. Çünkü bizim sevaba ihtiyacımız var. Peygamber şefaatine ihtiyacımız var. Biz
farzları yerine getirirken sünnete göre yerine getiririz. Sünnete uymadan, nafile kılmadan
kurtuluş yoktur.

Tarihi bir olay var:
İbadete bir cuma günü açılan camide, ilk namazı 2. Bâyezid Han kıldırmıştır. Bu
hadiseyi de Evliya Çelebi şöyle anlatır:
"Camînin yapısı tamamlanıp bir Cuma günü büyük bir merasimle ibadete açıldı.
Bâyezid-i Veli buyurdular ki:
"- Her kim, ömründe ikindi ve yatsı namazlarının ilk sünnetini hiç terk etmemiĢ
ise, ġu mübarek vakitte o imam olsun!"
Derya misali cemaat içinden bir kişi çıkmayınca, Bâyezid Han mecbur kalarak:
"-Elhamdülillah! SavaĢta ve barıĢta bir bu sünnetleri terk etmedik!..." dedi
Eğer sünnetleri, nafileleri terk edersek, biz peygamberden, peygamber bizden
uzaklaşır. Son zamanlarda sün-netsizler, mezhepsizler türedi. Ziya Paşa'nın ifadesiyle:
"Evvel yoğ idi iş bu rivayet yeni çıktı." Sünneti terkin, nafileyi terkin kaynağı yok.
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Kur'an'da: "İnsanlar imtihandan geçi-rilmeden, sadece 'İman ettik' demeleriyle
bırakılıvereceklerini mi sandılar?" (Ankebut Sûresi: 2) diyor alemlerin rabbi.
Bir hadiste de: "Ölenlerden kimse yoktur ki, sözü ile ameli tartılmasın. Sözü amelinden
ağır gelenin ameli kabul olmaz. Eğer ameli sözünden ağır gelirse, ameli kabul edilir."(Râmuz
379/11)
- "Bir kimse insanları bir amele davet eder de kendisi bunu yapmazsa, kendisi
yapıncaya kadar Allah'ın gazabındadır." (Age: 420/4)
- "Bir kul kıyamet gününde ilk önce namazdan sorulacak. Eğer namazı tam çıkarsa,
kazananlardan ve kurtulanlardan olur. Eğer namazı eksik çıkarsa, kaybedenlerden olur. Farz
namazlar eksik çıktığında Cenab-ı Allah: "Bakın kulumun nafile namazı var mı? der.
Eksiklikler nafile namazlarla tamamlanır. Diğer amellleri de bu tarzda hesap edilir." (R.
Salihin:2/398) (Tirmizi: Salat: 305) buyrularak nafilelerin önemi belirtilmiştir.

2- Nafile namaz kılmanın faydaları:
Nafile namaz kılmak, insanı Allah'a en güzel şekilde yaklaşmayı sağlar. Allah'la aradaki
perdeyi kaldırır. Ayrıca peygambere bağlılığı da pekiştirir. Allah'ın ve Rasulünün sevgisini
kazandırır.
Nafile ibadetler, eksik amelleri tamamlar.
Nafile ibadetler, bol sevap kazandırır.
Nafile ibadetler, namazlardaki vesveseyi önler ve zevkle namaz kılmayı sağlar.

3- Namazlar dörde ayrılır:
a) Farz Namazlar
b) Vacip Namazlar
c) Sünnet Namazlar
d) Nafile Namazlar
Nafile namazları peygamberimiz kılmış ve kılın diye tavsiyede bulunmuştur.
Hz. Peygamber; Güneş, ay tutulmalarında, yağmur yağmadığı zamanlarda, bir isteğinin
olması durumunda, deprem, fırtına, afat anlarında iki rekat namaz kılmış ve dua etmiştir.
Tevbe istiğfardan önce iki rekat namaz kılmayı tavsiye etmiştir.
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4- MEZHEBĠMĠZE GÖRE NAFĠLE NAMAZLAR NE ZAMAN KILINMAZ
Nafile namazlar her zaman kılınmaz kılınmayan vakitler şunlardır.
a) Sabah namazı vakti nafile namaz kılınmaz bu konuda Hz Peygamber, “Sabah
namazından önce ve sonra sabah namazından başka namaz yoktur” der. (İslâm İlm. H.
Döndüren: 209)
b) Güneş tam doğarken zevalde iken ve batarken kılınmaz .
c) İkindi namazı ile akşam namazı arasında kılınmaz
d) Cuma günü ve bayram günü hutbe okunurken kılınmaz .
e) Farz namazın vakti daraldıysa nafile kılınmaz.
Mezhebimize göre bir insanın kaza borçları da olsa, nafile namazı kılar nafile terk
edilmez.
Bu saydığımız vakitlerin dışında her zaman nafile namazı kılınır. Nafile namazlar bizim
kurtuluşumuzu sağlayacak namaz-lardır. Farz, vacip ve sünnetler zaten bizim borcumuzdur.

D- NAFĠLE NAMAZLAR HANGĠLERĠDĠR?
1) KUġLUK NAMAZI
Buna namaza Duha Namazı da denir. Güneşin doğmasından bir saat sonra, öğle
namazına bir saat kalaya kadar kılınır .
Nafile namazlar ikişer rekat olarak kılınır .
Kuşluk namazı dört rekat olarak kılınır. Vakti olanlar için sekiz rekat kılmak daha
sevaptır. Halk arasında işrak namazını, “gün ışıldak” diye anlayıp, güneş ışıldarken namaz
kılanların olduğu söyleniyor. Böyle bir namaz yoktur aynı zamanda güneşin doğmasından en
az 45 dakikaya kadar namaz kılmak günahtır.
Kuşluk namazıyla ilgili Hz Peygamber Ģöyle buyurur:
- “Kim kuşluk vaktinde iki rekat namaza devam ederse, günahları deniz köpüğü kadar
da olsa mağfiret olunur. (C. Yıldırım, Amellerin Fazileti: 25)
- “Ebu Derda (ra): “Canımdan daha fazla sevdiğim Peygamber (SAV) bana yaşadığım
müddetçe terk etmemek üzere her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk namazını kılmamı tavsiye
etti. (Age: 25) der.
- “Bir kimse güneş yükseldiğinde güzelce abdest alıp iki rekat namaz kılarsa günahları
mağfiret olunur veya anadan doğma gibi olur (Ramuz el-Ehadis 436 /8)
- “Duha‟dan iki rekat, Allah yolunda kabul olunmuş nafile hac ve umreye bedeldir.”
(Ramuz el-Ehadis 291 /10) müjdesi verilmiştir.
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Bir islâm büyüğü Ģöyle diyor:
- “Dört şey aradık dört şeyde bulduk:
a) Allahın rızasını aradık ona ibadetle, itaatle bulduk
b) Rızık genişliği aradık kuşluk namazında bulduk .
c) Din selameti aradık dili muhafazada bulduk.
d) “Kabir aydınlığı aradık gece namazında bulduk.” Bazı ibadetlerin sevabını
çoklarımız bilmeden yapıyor. Tabi bilerek yapmak çok daha güzel çok daha sevaptır.

2- EVVABĠN NAMAZI
Akşam namazını kıldıktan sonra konuşmadan iki rekat olarak kılınır. Evvabin çok tevbe
edip Allah‟a çok yönelen demektir.
Ġsra sûresi’nin 25. ayetinde: “Allah‟ın tevbeye yönelen(Evvabin) ‟leri son derece
bağışlayıcıdır.” buyurulmuştur.
Bu konuda Peygamberimizin: "Kim akşam namazından sonra Evvabin namazı
kılarsa, deniz köpükleri kadar da olsa günahları bağışlanır."
- "Akşamdan sonra namaz kılan, Evvabinden sayılır." H.Döndüren İsl. İlm. 346)
buyurmuştur.
Nafile namazlar sünnetten sonra, ayrı bir niyetle kılınır. "Akşamla birlikte veya hemen
ardından" ifadesini bitiştirerek kılmak şeklinde anlamamak gerekir. Çünkü biri müekket
sünnet, biri nafiledir. Kılınışları da aynıdır.

3- TESBĠH NAMAZI
Sevabı bol olan bir namazdır. İkişer ikişer olmak üzere dört rekat olarak kılınır. Her
rekatta 75 defa "Sübhanallahi velhamdülillahi velâilahe illallahü vallahü ekber velê havle velâ
guvvete illa billahil aliyyil azim" demek sûretiyle 300 defa denmiş olur.
Peygamberimizin amcası Abbas (ra), Hz. Peygamberden kendisini Allah'a
yaklaştıracak ve büyük fayda göreceği bir amel tavsiye etmesini istemiş, peygamber (SAV)
de Tesbih Namazı'nı tarif etmiştir. Ardından da imkan varsa, hergün, değilse her Cuma
günleri, olmazsa ayda bir defa, o da olmazsa yılda bir defa, bu da olmazsa ömründe bir defa
mutlaka kılmasını tavsiye etmiştir.
Miraçta İbrahim(AS) Peygamberimize: "Ümmetine söyle, cennette fidan diksinler"
demiş. Peygamberimiz bunun ne olduğunu sorunca İbrahim Peygamber, tesbih namazında
söylenen zikri söylemiştir.
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4- ÖĞLE NAMAZINDAN SONRA SÜNNETĠN HEMEN ARDINDAN ĠKĠ REKAT
NAMAZ KILMAK MÜSTAHAPTIR.
(Müstehap: Sevimli, tercih edilen ve güzel bulunan iş demektir. Peygamberin bazen
işlediği, bazen terk ettiği, islâm büyüklerinin yapıp tavsiye ettiği iştir.)
Öğlen namazının son sünneti müekket sünnettir. Nafile ile birleşmez. Çünkü; Nafileler
iki rekat kılınır. Nafilede birinci oturuşta, salli barik okunur. Kalkınca da Sübhaneke okunur.
Müekket sünnetlerde böyle yapılırsa sehiv secdesi gerekir.

5- ĠSTĠHARE NAMAZI
Araplar neyi nasıl yapacakları konusunda; fal oku çekerlerdi.
İstihare: Hayırlı olanı istemek demektir.
İşlerimizde nasıl hareket edeceğimizi, neyin daha iyi, daha doğru olduğunu anlamak
için bir işaret istemek maksadı ile kılınan iki rekat namazdır.
Birinci rekatta Fatiha ve Kâfirun sûreleri okunur. İkinci rekatta Fatiha ve İhlâs Sûreleri
okunur. Selam verdikten sonra istihare duası okunur.
Daha sonra abdestli olarak kıbleye yönelerek yatılır. Beyaz ve yeşil renklerin görülmesi,
hayır ve iyi manasına gelir. Siyah ve kırmızı renklerin görülmesi hayırlı olmadığına işarettir.
Cabir bin Abdullah‟tan rivayet edildiğine göre kendisi şöyle anlatmıştır: Rasulullah
(SAV) bütün işlerde bize Kur‟an‟dan bir sûre öğretir gibi istihareyi öğretir ve şöyle buyururdu:
sizden biri bir iş yapmak istediği vakit farz dışında iki rekat namaz kılsın ve şöyle dua etsin:

Anlamı: Allahım! “sen bildiğin için, senden hakkımda hayırlısını bana bildirmeni
dilerim. Ve gücün yettiği için ben senden güç ve takat isterim. Hayra ermemi, senin büyük
fazl ve kereminden niyaz eylerim. Çünkü senin herşeye gücün yeter. Benim ise gücüm
yetmez sen her şeyi bilirsin halbuki ben bilmem. Sen gayb âlemini tam olarak bilirsin.
Allahım! Sen bu işin benim dinim, yaşayışım, işimin sonucu veya dünya ve ahiretim
hakkında hayırlı olduğunu biliyor isen bunu bana nasip ve müyesser eyle. Sonra bundan
benim için feyiz ve bereket meydana getir. Ve eğer bu iş benim dinim, yaşayışım, işimin
sonucu hakkında dünyevi ve uhrevi hususlarımda, benim için bir şer ise bunu benden çevir.
Beni de bundan çevir. Benim için kalbimde bir meyil bırakma ve benim için hayır nerede ise
müyesser kıl, sonra da bu konuda benden razı ol.” (Buhari teheccüd: 25)
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İstihare yaptıktan sonra mesele aydınlanmazsa, yukarıda zikredilen istihare namazını
ve istihare duasını 7 kere tekrarlamak gerekir. Çünkü İbnü‟s Sünnî‟den şöyle rivayet
edilmiştir.
“Ya Enes! Bir iş yapmak istediğin zaman 7 kere rabbinle istihare et. Sonra kalbine
gelene bak, hayır ondadır. Bir kimse namaz kılarak istihare yapmıyorsa o taktirde sadece
yukarıdaki duayı okuyarak istiharede bulunabilir.

6- HACET NAMAZI
Herhangi bir isteği olan kimse, yatsı namazından sonra 2 - 4 veya 12 rekat namaz kılar,
Hacet duasını okur ve Cenab-ı Allah'a isteğinin olması yolunda dua eder.
Birinci rekatta Fatiha ve üç Ayetel-kürsi okur
İkinci rekatta Fatiha ve ihlas okur.
Eğer dört rekat kılacaksa;
Üçüncü rekatta Fatiha ve Felak Sûresini okur,
Dördüncü rekatta Fatiha ve Nas Sûresini okur
Bu namazla ilgili olarak Hz. Peygamber(SAV) şöyle buyurur: -"Kimin Allah'tan bir dileği
olursa iki rekat namaz kılsın sonra Allah'a dua etsin, salavat getirip, hacet duasını okusun"
(Tirmizi Vitir: 17) (Bak. H. Döndüren, İslam İlm: 352-353)
Tirmizi‟nin Abdulah b. Evfa (ra)‟dan naklettiğine göre Rasulullah (SAV) şöyle
buyurmuştur: Her kimin Allah‟tan bir dileği olursa yahut insanlardan herhangi birinden bir
dileği bulunursa önce güzelce abdest alsın ve iki rekat namaz kılsın. Sonra Allah‟a hamd ve
senada bulunsun, sonra Hz. Peygambere salatu selam getirsin. Sonra şu duayı okusun

Anlamı: “Halîm ve Kerim olan Allah‟tan başka ilah yoktur. Yüce arşın rabbi Allah‟ı
tesbih ederim. Hamd alemlerin rabbi olan Allah‟a mahsustur. Allahım! Rahmetini geciktiren
şeyleri, kesin affını, her iyiliği elde etmeyi her günahtan uzak olmayı senden dilerim.
Affetmediğin hiçbir günah, feraha çıkarmadığın hiçbir tasa, senin rızana uygun olan hiçbir
ihtiyacı da karşılamadan bırakma. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah‟ım” (Tirmizi
vitr: 17)
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7- TEVBE NAMAZI
Günah işleyen bir insan tevbe etmeden önce bir miktar sadaka vererek, güzelce abdest
alır ve iki rekat namaz kılar ve ondan sonra tevbe eder.
Hz. Peygamber(SAV) şöyle burur:
-"Kul günah işler de sonra kalkıp güzelce abdest alıp, iki rekat namaz kılarsa ve
Allah'tan bağışlanmasını dilerse, Allah onu affeder." Ardından da Al-i İmran sûresinin 135.
ayetini okumuştur. (Râmuz: 384/6) Bu ayetin anlamı şöyledir:
"O iman edenler bir kötülük yaptıklarında ya da kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı hatırlayıp
günahlarından dolayı hemen tevbe ve istiğfar ederler. Zaten günahları Allah'tan başka kim
bağışlayabilir ki! Bir de onlar, işledikleri kötülüklerde ısrar etmezler." (Al-i İmran: 135)

8- MESCĠD NAMAZI: (Tahıyyat'ül mescid): Mescide selâm vermek demek
Mescide giren, Rabbına selâm vermek ve tâzim gayesiyle iki rekat namaz kılar.
- Vakit, kerahet vakti olmamalıdır. (Şâfiler kılabilir)
- Cemaat namaza başlamış olmamalıdır.
Peygamberimiz Ģöyle buyurur:
- "Sizden biriniz mescide girerse iki rekat namaz kılmadan oturmasın." (Buhari salat:
60)
- "Mescidin hakkı vardır, onun selâmlanması, iki rekat namazdır." buyurur.

9- ABDEST NAMAZI:
Abdest aldıktan sonra gusül yaptıktan sonra vakit ve durum uygunsa iki rekat namaz
kılınır.
Bu namazla ilgili Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:
- "Kim güzelce abdest alıp sonra iki rekat namaz kılar ve Allah'a yönelirse, ona cennet
vacip olur. (Buhari Vudu: 24)
- "Kim abdest alıp benim gibi iki rekat namaz kılarsa, günahları affolunur." (İs. İlm. 1.
316 - Divantaş)
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10- YOLCU NAMAZI:
Yola çıkılacağı zaman iki rekat namz kılıp: "Ya Rabbi! yolumu açık eyle, kazalardan
belalardan koru, yolculuğumu işlerimi kolaylaştır. Hayırlı insanlarla karşılaştır ve beni sağ
salim evime, yakınlarına kavuştur..." diye dua eder. Dönüşte de iki rekat Şükür Namazı kılar:
“Ya Rabbi! sana şükürler olsun, beni sağ salim evime döndürdün, beni yakınlarıma
kavuşturdun” diye dua eder.

11- KORKU NAMAZI:
Korku veren bir olay ve ciddi bir tahlike karşısında yani korku anında iki rekat namaz
kılınır, dua edilir, "Ya Rabbi! bizi koru, korkulardan emin kıl. Bize herhangi bir zararın
gelmesinden sen bizi koru. Koruyucumuz kurtarıcımız ve yardımcımız ol..." denir.

12- TEHECCÜD NAMAZI VE GECENĠN SIRLARI:
Zaman izafidir. Dünyanın dönmesiyle gece ve gündüz oluşur. Böyle olunca dünyanın
her bir ülkesinde 24 saat ezan okunur, namaz kılınır ve Allah anılır. Fakat en güzel vakit gece
yapılan ibadettir.
İnanan, inancı doğrultusunda gece hayatı yaşar, inanmayan da kendine göre gece
hayatı yaşar.
Cenab-ı Allah hiçbir şeyi boşuna yaratmamıştır. Herşeyin mutlaka bir yaratılış hikmeti
vardır.
Az uyuyan Çok yaĢıyor:
Kanseri önleme çalışmaları çerçe-vesinde California Üniversitesi tarafından yapılan
araştırmaya göre, gece 8 saat uyuyan kişilerin ömrünün, 7 saat uyuyan kişilere göre 6 yıl
içinde yüzde 12 oranında azaldığı belirtildi. Yaşları 30 ila 102 arasında değişen kişiler
üzerinde yapılan araştırmayı yürüten psikiyatri profesörü Dr. Daniel Kripke, "5, 6 ya da 7 saat
uyuyan kişilerin endişelenecek bir şeyleri yok. Bu insanların 8 saat uykuya ihtiyaçları
bulunmuyor." denmiştir. (01.03.2002 - Zaman)
İlim adamları, bölünen uykunun daha doyurucu ve daha faydalı olduğunu
açıklamışlardır. Ayrıca çok uyumanın da zararlarından bahsetmektedirler.
Gece az uyuyanlar, bütün günü zinde olarak geçirirler. Çok uyuyanlar ise akşama
kadar esner dururlar. Bütün günü gafletle geçirirler. Atalarımız: "Az ye, az uyu, az konuş."
demişlerdir. Bu da ancak gece ibadeti ile mümkün olur.
Gece ibadeti, herkese nasip olmaz. Yatmasını kalkmasını bilmeyenler, günah işleyip,
yaradanına isyan edenler, bazı şeylerden mahrum edilirler.

GÖZYAŞI VE GECE İBADETİ 18
Mustafa ÖSELMİŞ
Ebu'l-Hüseyn Nûri Ģöyle der:
"İşlediğim bir günah yüzünden, yedi ay süreyle gece ibadetinden mahrum kaldım. Bu
günah hangisiydi?" diye so-ranlara şu karşılığı vermiştir: "Ağlayan bir adam gördüm ve bu
adamın riyakar olduğu sû-i zannına kapıldım. Sonunda böyle bir cezaya uğradım.”

Derviş Yunus der ki, dünya yalandır,
Güvenme malına, malın talandır,
Seherde aşıka uyku haramdır,
Uyuma der bana; Sultân-ı enbiya,"
***
Yatma seherde / Uğrarsın derde
Söyle her yerde / Elhamdülillah”

Peygamberin yanında gece sabaha kadar uyuyan birinden bahsederler. Hz.
Peygamber: "O adamın kulağına şeytan bevl etmiş buyurur. (R. Salihin 2/451)
Cenab-ı Allah bir ilâhi hadiste Ģöyle buyurur:
"Yeryüzü halkına azab etmeyi murad ettiğimde; mescidleri tamir eden, tanzim ve tenvir
edenleri, bir de rızam için birbirini sevenleri ve seher vaktinde istiğfar edenleri görünce onlara
azab etmekten vazgeçerim." (ilahi hadisler s.30)
Bahtiyar kulları için Allah: "Onlar geceleri pek az uyurlar. Seher vakitlerinde de
istiğfar ederler." buyurur. (Zariyat Sûresi: 17-18)
ġöyle nakledilir:
Tabiinden 40 kişi yatsı abresti ile sabah namazı kılardı. Seddâr(ra) da gece sabaha
kadar döner durur, uyuyamaz ve Ya Rabbi! cehennem korkusu beni uyutmuyor." derdi.
Bir kiĢi de:
"Ya Rabbi! senden cennet isteyecek yüzüm yok. Beni cehennem azabından koru” diye
geceleri yalvarırdı. (Müslüman Şahsiyeti sayfa: 341)
Fuday Bin Ġyad Hazretleri de:
"Güneş batarken Allah ile başbaşa kalacağım diye sevinirim; güneş doğarken de
insanlarla uğraşacağım diye üzülürüm" dermiş.
İmam-ı Azam Hazretleri 40 yıl yatsı abdesti ile sabah namazı kılmıştır.
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Teheccüde kalkan Seyyidül istiğfar (İstiğfarın Efendisi) adı verilen dua okur. Ne deniyor
bu duada:
"Allah'ım benim Rabbim sensin, senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Senin
kulunum ben. Gücüm yettiğince sana verdiğim söz ve ahitte duruyorum. Yaptıklarımın
şerrinden sana sığınırım. Bana verdiğin nimetleri ikrâr ve günahlarımı itiraf ederim. Beni
bağışla, zira senden başka günahları bağışlayacak yoktur." (İslâm ilm. 349-350 + Buhari
Deâvat: 2)
*****
Gece ağlayarak af dilemenin ecri büyüktür. Allah Rasulü der ki:
"Allah yanında iki damla sevimlidir; Geceleyin Allah için dökülen gözyaşı, diğeri de
Allah yolunda dökülen kan damlası." (Altınoluk Dergisi. 190/30)
"Allah korkusundan ağlayan göze, bir de Allah yolunda uykusuz kalan göze cehennem
haram edildi." (Râmuz el Ehadis: 274/10)
*****
Gecenin bereketini bakın Ģu misâl ne güzel anlatıyor:
Köpekler bir doğumda yarım düzine, bir düzine yavru dünyaya getirdikleri halde fazla
üremezler. Koyunlar bir yavru, çok nadir iki yavru dünyaya getirdikleri halde, her gün
kesildikleri halde, bilhassa milyonlarca adak, kurban edildikleri halde sayıları azalmaz, aksine
artar. Bunu hiç düşündünüz mü bilmem?
Bunun sebebini büyüklerimiz şöyle izah ediyor: Köpekler akşamdan uyumaz uyumaz,
sabah seher vakti uyur. Koyunlar ise akşamdan uyur, Seher vakti uyanık durur. "Yerde ve
gökte ne varrsa Allah'ı tesbih eder." ayetinde ifade edildiği gibi Allah'ı zikrederler.
Seher vaktinde Seyyidül İstiğfar adı verilen şu duayı çokça okumak da menduptur:

Anlamı: “Allahım! Benim rabbim sensin. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın.
Senin kulunum ben. Gücüm yettiğince sana verdiğim söz ve ahidde duruyorum.
Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Bana verdiğin nimetleri ikrar ve günahlarımı itiraf
ederim. Beni bağışla, zira senden başka günahları bağışlayacak yoktur.” (Buhari Deavat: 2)
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Allah (cc) Kur'an'da:
"Geceye ve gecenin içinde olan şeylere yemin olsun" diyerek dikkat çekmiştir. (İnşikak:
17)
A'râf Sûresi'nin 97. ayetinde de: "Yoksa o ülke halkı geceleyin uyurken kendilerine
azabın gelmeyeceğinden emin mi oldular" buyurarak gece azabına karşı uyarmıştır.
Peygamberimiz(sav) miraç olayını gece yaşamış, Cenab-ı Allah'a gece yükselmiştir.
Hz. peygamber: "Gecenin son yarısı Allah'a daha yakın olunan saattir."der (Hadis
Ansb. 17/80)
Hz. Bilâl Allah Rasulü Ģöyle dedi:
"Size geceleyin kalkmayı tavsiye ederim. Çünkü o sizden önce yaşayan salihlerin
âdetidir. Rabbinize yaklaşmanızı sağlar günahlardan koruyucudur. Kötü-lüklere keffarettir,
bedenden hastalığı kovucudur. (Age: 8/470)

Gece ibadetine kalkanların övüldü-ğü ayetler:
Kur'an'ı Kerim'de takva sahiplerinin dünyadaki halleri arasında, gece ibadetlerinden
şöyle söz edilir:
- "Onlar gecelerini, Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geçirirler." (Furkan 64)
- "Onlar geceleri pek az uyurlardı. Seherlerde bağışlanmalarını isterlerdi." (Zâriyat:
17/18)
- "Muhakkak ki gece (ibadet için yatağından) kalkan kişi, neşe bakımından daha
kuvvetli, Kur'an okuyuş bakımından da daha sağlamdır. Zira gündüz vakti sana uzun bir
meşguliyet vardır. Rabbinin ismini zikret, bütün varlığınla O'na yönel" (müzzemil: 6-8)
Allah Rasulü'nün ifadesine göre:
- "Gök kapıları gece yarısı açılır: "Dua eden var mı kabul olsun. Bir şey isteyen var mı
verilsin. Var mı belâya uğrayan kurtulsun." denilir. Her müslümanın duası kabul olunur.
Yalnız zina yapılmasına önayak olan kadın hariç" (Ramuz El Ehadis 255 / 8)
- "Gecenin yarısı ve üçte ikisi geçtiği zaman Allah dünya semasına nuzül eder.”
- "Yok mu bir şey isteyen, yok mu dua eden, yok mu mağfiret isteyen?" der. (Age: 64/8)
- "Allah geceleyin müslüman kuluna ruhunu iade ederse, yani (uyandırırsa) Allah'ı
tesbih etsin, mağfiret dilesin. Böyle yaparsa günahları bağışlanır. Şayet o kişi abdest alır,
namaz kılarsa ve Allah'ı zikrederse, dua ederse duası kabul olur." (Age: 48/5)
- "Allah o erkeğe rahmet etsin; gece teheccüde kalkar, namaz kılar, ailesini de
uyandırır, onlarda namaz kılar, Allah o kadına rahmet eylesin; teheccüde kalkar, namaz kılar
sonra eşini çocuklarını uyandırır, onlar da namaz kılar." (Age: 290/1)
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- "Allah'ı anarak yatan bir müslüman, gece uyanarak Allah'tan dünya ve ahirete ait bir
şey isterse, Allah ona mutlaka verir." (Age: 387/11)
Allah'ın seni sevip sevmeyeceğini nereden anlayacaksın? Eğer Allah seni gece
huzuruna çağırıyorsa, seni seviyor demektir. Sana kalkma fırsatını veriyorsa, seni çok
seviyor demektir.
Hasan Basri'ye Sorarlar:
- Gece namaz kılanların yüzleri niçin güzel ve nurlu olur? cevap verir:
- Onlar Rahman ile baş başa kalmışlardır da ondan" der. Gece kalkanların nuru
yüzlerine yansır. O nur yüzlü insanlar, gece Allah'tan aldıkları nuru bütün gün etrafa saçarlar.
Yüzleri nurludur, sözleri nurludur, işleri nurludur.
Ebu Bekir (ra) Ömer(ra)e der ki:
- "Ya Ömer! Allah'ın senin üzerinde gece eda edilmesi gereken bir hakkı vardır; onu
gündüz kabul etmez; Gündüz bir hakkı vardır, onu da gece kabul etmez." (İhya 4./851)
Her şeyi yerli yerince yapmak lâzım. Nasıl ibadet edileceğini bilmek lâzım. Ne zaman
daha sevaptır bilmek lâzım, önemli olan bir de kalkmak için yatmasını bilmek lâzım. Kalkmak
için nasıl yatılır onu görelim:
- Helal lokma yemek ve az yemek lâzım.
- Abdestli olmak, kalkma niyeti ile yatmak lâzım.
- Sûrelerden Fatiha, Âyetel Kürsi, İhlâs, Felâk ve Nâs sûrelerini okuyarak yatmak lâzım.

E- GECE NAMAZI
1- Gece namazının fazileti
Yatsı namazından sonra kılınan namaza gece namazı denir. Gecenin yarısından sonra
imsâk vaktine kadar kılınan namaza teheccüd namazı denir.
Teheccüd namazı, 2 rekattan 8 rekate kadardır. 2 şer rekat olarak kılınır.
Kur’an’da:
"Rasülüm senin geceyi ibadetle geçirdiğini, seninle beraber bir gurubunda böyle
yaptığını biliyoruz..." (Müzzemmil Sûresi: 20)
- "Korkuyla ve umutla Rablerine yalvarmak üzere (ibadet ettikleri için) vücutları
yataklarından uzak kalır ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar." (Secde
Sûresi: 16)
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- "Rahmanın has kulları, yeryüzünde tevazu ile yürürler ve kendilerini bilmez kimseler
onlara laf attığında, onları incitmeden "selâm" derler, geçerler. Onlar gecelerini Rablerine
secde ederek, kıyam durarak geçirirler." (Furkan Sûresi: 63-64)
- "(O has kullar) geceleri pek az uyurlardı. Seher vaktinde de istiğfar ederlerdi." (Zariyat
Sûresi: 17-18)
- "Al-i İmran Sûresi'nin 16-17. ayetlerine göre de ateş azabından ancak seher vaktinde
Allah'tan bağışlanma dileyenlerin kurtulacağı bildirilmiştir.
Hz peygamber de Ģöyle buyurur:
- "Bir koyun sağacak kadar bir sürede olsa, geceleyin kalk ve namaz kıl." (bu süre, 4
rekat namaz kılacak kadardır denmiştir.)
- "Farzlardan sonra en faziletli namaz gece kalkarak kılınan namazdır." (Müslim Sıyâm:
202)
- "Ümmetime zor gelmese, iki rekat gece namazını üzerlerine farz kılardım."
- "Gece namazı, Allah'a yaklaştırır, günahlara keffaret olur, insanı günah işletmekten
alıkor." (Tirmizi)
- "Allah'ın rahmetinin kendisiyle olmasını isteyen, gece kalkıp iki rekat namaz kılsın."
(İhya: 1/1023)
- "Allah Teâlâ'nın memnun ve hoşnud olduğu kullarından biri de, soğuk bir gecede
yumuşak ve sıcak bir yatakta yorganına sarılmış yatmakta iken, bu rahatlığı terkedip kalkarak
teheccüd kılan kimsedir. Allah Teâlâ bu kulunda çok razı olur ve meleklerine:
- "Bu kulunu gece vaktinde böyle namaz kılmaya zorlayan nedir?" diye sorar.
Melekler:
- "Senin lütuf ve keremine nâil olma arzusu ile azabından korkmasıdır." derler.
Cenab-ı Hakk:
- "O halde benden ne istiyorsa, onu verdim. Neden korkuyorsa, ondan da emniyette
kıldım." (Fezail-i A'mal, 229) buyurur.
- "Gecenin sonunda (fecr-i sadık doğmazdan evvel yani imsâktan önce) ademoğlunun
kıldığı iki rekat namaz (teheccüd namazı) ona, dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. Şayet
ümmetim üzerine meşakkat vereceğimden korkmasaydım, bu iki rek'at namazı farz kılardım."
(M. Ehadis, 641)
- "Evet, teheccüd namazındaki sevap hudutsuzdur. Kılmaya devam edenlerin duaları
makbul, dereceleri âlî olur. Allah'a yaklaşmaya vesiledir, günahlardan koruyucudur.
Kötülüklere keffaret, vücuttaki illetleri de gidericidir. (İmam Ahmed rh.'in Müsned'inden
naklen, Muhtar, 778)
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Teheccüd namazı, Sevgili Peygamberimiz (SAV) Efendimiz'in hiç terk etmediği bir
namazdır. Bu namaz, iki rekat olarak da daha fazla da kılınabilir. Ancak ortası, ikişer rekatta
bir selam vererek altı rekat kılınmasıdır.
Gençliğimde kılıp da yatıyordum. Rabbim kalkmak nasip etti. İki rekat kılıyordum, dört
kılmaya başladım, sonra 6 rekat kılmaya başladım. Yaşı ve işi nedeniyle gece kalkamama
durumunda olan, en az iki rekat kılsın da yatsın. Kalkmamaktan iyidir. İlerde de Allah umulur
ki, kalkmak nasip eder.
Hz. Ömer (ra)'in oğlu Abdullah rüyasında cennette dolaşıyor. Bunu kardeşi Hafsa
(ra)'ya anlatıyor. Hafsa da Hz. Peygambere anlatıyor. Hz. Peygamber Ģöyle diyor:
- "Ah kardeşin Abdullah bir de gece namazına kalksa!" Abdullah: "Ondan sonra gece
namazını hiç terk etmedim" diyor. (Hadis Ans. 12/357)

Peygamberimiz bir hadislerinde:
"Farzlardan sonra en faziletli namaz gece kalkarak kılınan namazdır." buyurmuştur.
(Müslim Sıyam: 202)
Hz. AiĢe (ra): "Allah Rasulü geceleyin ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. O'na Ya
Rasulallah! Senin günahların affolduğu halde niçin böyle yapıyorsun? dedim. Bana:
"Rabbime şükreden bir kul da mı olmayayım" buyurdu." der. (Riyaz üs-Salihin 1/135)
Bir hadislerinde de Peygamberimiz (SAV) Ģöyle buyurmuĢtur: Bir kimse gece
namazı kılmaya niyet eder de uyuya kalırsa o kimseye o namazın sevabı yazılır. O kimse için
uykusu sadakadır." (Hadis Ans. 17/345)
Bir kimse kendisi kalkar eşini çocuklarını da kaldırırsa sevabı büyüktür. Bunu
Peygamberimiz şöyle teşvik ediyor: "Bir müslüman geceleyin uyanır, eşini de uyandırdıktan
sonra birlikte 2 rekat gece namazı kılarlarsa "zikreden" sıfatı ile anılır ve "Allah'ı çok
ananlardan yazılırlar" (Müslim zikir: 4) (Tirmizi Deavet: 4)
Gece namazı kılanın nasıl faydalanacağını da Ģöyle anlatır:
- "Sizden biri uyuduğu zaman şeytan onun ensesine üç düğüm atar ve "uyu" der. O
uyanıp Allah'ın adını anınca düğümlerden biri çözülür. Abdest aldığında ikincisi çözülür.
Namaz kıldığında da üçüncüsü çözülür, sabah neşeli kalkar, değilse morali bozuk kalkar."
(Buhari: Teheccüd 12 + Ramuz el Ehadis: 289-4)
Fazla uyumak gaflete neden olur. Atalarımız: "Az ye, az uyu, az konuş" demişlerdir.
Azların faydası çoktur. Bugün çok uyumanın insana zararlı olduğunu tıp otoriteleri
açıklamıştır.
Cenab-ı Allah gece yapılan ibadetin sevabını bol bol verir. Gece yapılan duaları da red
etmez.
Ayrıca ibadet edilen evlerde melekler eğleşir. O evde artık şeytanın işi kalmaz: "Benim
belimi kırdın" der, çeker gider.
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Kalkıp namaz kılmak insanın bağıĢlanmasını sağlar. Allah Rasulü Ģöyle der:
- "Hergün münadi: "Gelin kendi aleyhinize yaktığınız ateşi, gece kalkın namazla
söndürün" der. (B. Hadis Külliyatı: 1/933)
Teheccüd namazı, çok çok önemli ve çok sevaplı bir namazdır. Hz. Peygamber bu
namazı kılmış ve kılınmasını tavsiye etmiştir.

ġakik-i Belhi Ģöyle der:
- "Rızkın bereketini kuşluk namazında bulduk, Münker Nekire cevabı Kur'an okumakta
bulduk, kabrin ışığını teheccüd namazında bulduk."
Bir hadislerinde de Allah Rasulü:
- "Mü'minin değeri teheccüd namazındadır" buyurmuştur. Gece teheccüd namazına
eşini kaldırana Allah rahmet etsin." diye dua etmiştir. (Ramuz el-Ehadis: 290/1)
2- Gece Ġbadetine Mani Olan ġeyler Nelerdir?
- Yediğine içtiğine dikkat etmemek,
- Çok uyumak,
- Çok yemek yemek
- Gaflete dalmak, günahlardan tevbe edip kurtulamamak,
- Oyun eğlenceye düşkün olmak,
- İbadetleri başka maksatlarla yapmak
- Organları günahlardan alıkoyma-mak,
- Geç vakitlere kadar televizyon sey-retmek,
- Dünyaya, dünya malına düşkün olmak,
- Kur'an okuma, zikretme alışkan-lığının olmaması,
Her gün az da olsa Kur'an'dan bir şeyler okunmalıdır. Ümmü Hani der ki: "Ben evimden
Peygamberin geceleyin okuduğu Kur'an'ı işitirdim." (Hadis Ans.: 17/78)
- "Diğer ibadetleri tam yapamamak gibi sebeplerle insan, değil gece ibadeti normal
ibadetleri bile yapamaz.
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3- Gece Cenab-ı Allah'ı Anmak:
Cenab-ı Allah'ı zikredenler övülmüş-ür. Allah Rasulü de Allah'ı zikredene müjdeler
vermiştir. Ayrıca teşvik de etmiştir. Bir hadislerinde şöyle buyurur:
- "Allah sizden birini geceleyin uyandırırsa, Allah'ı tesbih etsin. Mağfiret dilesin. Allah
onu bağışlar. Şayet o kalkar abdest alır, namaz kılar ve Allah'ı zik-ederse, dua ederse, kabul
olunur." (Ramuz el-Ehadis: 48/5)
Bir gün peygamberimize:
- Allah yanında derecesi en yüksek amel hangisidir? derler. Allah Rasulü:
- Allah'ı çok zikredenlerin ameli" der. (Tirmizi Deavet: 6)
Konu ile ilgili Kur'an ayetleri de vardır:
- "Gecenin bir kısmında O'na secde et; gecenin uzun bir bölümünde de O'nu tesbih
et"(İnsan Sûresi: 26)
- "Gece secdelerin ardından da Allah'ı tesbih et." (Kaf Sûresi: 40)
- "Gecenin bir kısmında da yıldızların batışından sonra O'nu tesbih et." (Tûr Sûresi: 49)
- "O bahtiyar kullar geceleri pek az uyurlar, seher vaktinde istiğfar ederler." (Zariyat
Sûresi: 17-18)
- "Gece insan için çok önemlidir. Peygamberimiz: "Gecenin öyle bir anı vardır ki, onu
yakalayıp da Allah'tan hayırlı bir şey dileyen müslümana Allah dilediğini verir." buyurur.
(Tirmizi: Vitr: 16)
- "Allah'ı zikrederek yatan bir müslüman gece kalkar da Allah'tan birşey isterse, Allah
onu ona verir." (Ramuz el-Ehadis: 387/11)
Gece gündüz zikredenin
Yardımcısı Rahman olur
Her yerde Allah diyenin
Hakk derdine dermen olur.
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4- Gece Kalkınca Neler Yapabiliriz?
- Güzel bir abdest alıp, 2-4 veya 6 rekat teheccüd namazı kılarız
- Teheccüd duasını okuruz.
- İsm-i Azam duasını okuruz.
- Esmaü'l-Hüsna'yı okuruz.
- Yasin, Tebareke ve Fetih gibi sûreleri okuruz.
- Bir müddet tesbih çekeriz, sabah namazı vaktine kadar ibadet ederiz.

Sonuç: İnsan, kurtuluşunu hayatta iken kendisi sağlamalıdır. Öldükten sonra benim
için geride bıraktıklarım benim için birşeyler yapar da kurtuluşumu sağlarlar diye düşünmek,
karanlıkta kalan bir insanın yol bulabilmek için başkalarının aydınlatacağı ışıkla yol bulmayı
bekleyen kimsenin bekleyişi gibi olur.
Bir çok şeyin telafisi mümkündür. İnsan hayatta iken elindeki fırsatları iyi
değerlendirmelidir.
Dünyada nasıl yaşamamız gerektiği ve ahirette de nasıl kurtulup huzura erebileceğimiz
bize bildirilmiştir.
Müslümanın da gece hayatı olacaktır. Geceleri hep uyuyup, ömrünün yarısını ziyan
etmeyecektir. Teheccüde kalkacak Allah'la olacak, Kur'an okuyacak, Allah'la konuşacaktır.
Affı için, isteğinin olması için dua edecektir.
Bir gece teheccüde kalkmıştım. Henüz uyumamıştım. Peygamber (SAV) beni bir çocuk
gibi yatağın ortasından kaldırıp biraz kenara koydu ve uzandığını hissettim. O an bambaşka
bir andı.
Bir gece de teheccütden önce çok açık bir rüya gördüm. Beni bir lüks eve götürdüler,
evin ortasında besili bir eşek yatıyordu. Bana: "Bu kim biliyor musun?" dediler.
- "Hayır" dedim.
- "Bu evin reisidir, namaza kalkmıyor" dediler.
Uyanınca, acaba namaza kalkmayana Allah eşek muamelesi mi yapacak diye
düşündüm.
Allah Kur'an'da:
- "Öyle bir nesil geldi ki, bunlar namazı bıraktılar, nefislerinin arzularına uydular. Bu
yüzden sapıklıklarının cezalarını çekeceklerdir." buyuruluyor. (Meryem Sûresi: 59)
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Cennetlikler cehennemliklere sorarlar:
- Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? Onlar cevap verir:
- Biz namaz kılanlardan değildik" (Müddessir: 40/43)
Allah Rasulü şöyle haber verir:
"Her zaman bir çağırıcı şöyle bağırır: "Gelin kendi aleyhinize yaktığınız ateşi kalkın
namazla söndürün." (Büyük Hadis Külliyatı: 1/933)
Namaz dinin direğidir. Cenab-ı Allah ilk namazdan soracaktır. Bir kimsenin namazı
varsa, diğer işlerine bakılacak. Eğer namazı yoksa, diğer hiç bir hesabına bakılmaz." diyor.
Peygamberimiz.

F- GÖZYAŞI
İnsan, hem gülen hem de ağlayan bir varlıktır. Bunun ölçüsünü kaçırmamak gerekir.
Yani ne somurtacaksın, olur olmaz şeylere göz yaşı dökeceksin nede her şeyi unutarak
şuursuzcasına kahkaha atıp hiçbir şeye umursamamazlık edeceksin islâm da orta yolu takip
etmek esastır. Orta yolu takip edeceksin. müslümana somurtmak yakışmadığı gibi kahkaha
atmakta yakışmaz. Başkalarını güldürmek için şaklabanlık yapmaktan da müslüman men
edilmiştir.
Peygamberimiz: “Çok gülmeyiniz, çok gülmek kalbi öldürür” buyurarak çok gülmekten
men etmiştir. (Peygamberimizin Şemali, Ali Yardım: s.295)
Hz Ömer(ra) da: “Çok gülenin heybeti azalır” demiştir. Hz peygamber güleç yüzlü idi.
Müslüman da güleç yüzlü olacaktır. Allah rasulü buyurur. “Din kardeşini güler yüzle
karşılamak gibi bir iyiliği sakın küçük görme (müslim birr: 144) güler yüz karşı tarafın içini
rahatlatır, onu sevindirir. Bu da İslâm‟da sadakadır, ibadettir.
Genellikle insan dünyaya ağlaya ağlaya gelir, sıkıntılarla doğar. Bu dünyadan ayrılırken
bazıları öyle bir hayat yaşar ki, güle güle tebessüm ede ede ayrılır. Bazıları da ağlaya ağlaya
gider. Bazıları hayatın sonunda gülerken geride kalanları ağlatır. Bazıları ise kendisi
ağlarken, kurtuldukları için başkalarını sevindirir.
Ağlamak çoğunlukla nedâmet yağmurudur. Bazen de mânevî kapıların anahtarıdır.
Ağlamak, gülmenin zıddıdır. Ağlamanın gülmek kadar faydası vardır.
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1-AĞLAMANIN MADDĠ FAYDALARI:
Ağlamak, ağlayabilmek Cenab-ı Allah‟ın insan için bir lütfudur.
İlim adamları göz yaşında üç madde tesbit etmişlerdir.
a) Leuzin enkophalın: Morfin etkisi yapan maddedir. Bu maddeyi vücut ağrıların
giderilmesi için stres esnasında salgılar.
b) Prolaktın: beyinde salgılanır. Namilelerde sütün meydana gelmesini hızlandırır. Bu
madde diğer zehirlerde olduğu gibi metabolizmaya zarar verir ancak ağlamakla vücuttan göz
yaşı ile atılır.
c) Lysozyme: Mikropları öldüren antibiyotik etkili bir proteindir. Psikolog Dr. Ulrich Beer
şöyle demiştir: Yerinde ağla çok yaşa! Görülüyor ki, ağlamak insan vücudu için yararlıdır.
Gözyaşı olmadan beden çoraklaşır. Yani rahmet yağmayınca toprağın çoraklaştığı gibi.
Erciyes üniversitesi Tıp Fak. Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Kuddusi Erkılıç: “İnsanlarda gözyaşı eksikliği ile ortaya çıkan “kuru göz“ hastalığı görme
kaybına ve körlüğe neden olur.“ (27-11-2002-Vakit) şeklinde açıklanmıştır.
Sevinçten veya üzüntüden dolayı akan göz yaşlarının gözü besleme ve mikroplara
karşı koruma gibi faydası vardır. Göz yaşının akmaması veya az akması da görme
kaybına kadar zararlı olabilir.
Opr. Dr. Erol Demirci„nin ifadesine göre, gözyaşı kapakla gözün saydam tabakası
arasındaki kayganlığı ve ikisi arasındaki hareketi kolaylaştırır. Kimyevi maddeler ihtiva eden
göz yaşı gözün beslenmesinin yanı sıra zararlı mikroplara karşı da antibakteriyel maddeler
üretir.
Kuru göz zararlıdır. Onun için ağlayana “ağlama!”denmemelidir. bırakın ağlasın. Pınar
kurumasın, aksın, sulasın. Ağlamak Allah içinse, namaz da abdeste de mani değildir,
bozmaz.
2- AĞLAMANIN MANEVĠ FAYDA-LARI:
Sevgili Peygamberimiz: “Ölmeden önce ölünüz” diyor. Gafletten uyanmamızı ve
nefsimizi alt etmemizi istiyor. “Bir göz yaşarırsa, Allah o gözün bulunduğu vücudu ateşe
atmaz” buyuruyor.
Hz. Ali(ra)‟nin dediği gibi, rengin sarılığı, dudakların solukluğu ve gözlerin yaşlılığı,
iyilerin ve salih kulların alâmetidir. Cenab-ı Allah müminler için. ”Hem ağlayarak yüzleri üstü
secdeye kapanırlar. Hem de Kuran-ı işitmek onların kalp yumuşaklığını arttırır” buyuruyor:
(İsra Sûresi: 109 )
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Hz. Peygamber Ģöyle buyuruyor:
- “Gözlerinden Allah korkusundan sinek başı gibi yaş çıkan hiçbir kul yoktur ki o yaşlar
yüzüne aksında onun yüzüne ebediyyen ateş dokunsun” (Ramuz el-Ehadis: 386/1 )
- “Bir göz yaşarırsa, Allah o gözü taşıyan bedeni ateşe haram kılar.” (Ramuz el Ehadis: 371/8)
Ağlamayan gözler göremez... Göz ağlamazsa. Gönül yumuşamaz ...
Göz yaĢı günahları da siler. Yunusun ifadesiyle:
Derviş Yunus Eydür ahî
Göz yaşı siler günahı
Hakka aşıkım vallahî
Derdim vardır inlerim.
Âdem (AS) da göz yaşı ile kendini affettirmiştir. Yağmurun yer yüzünü yıkadığı gibi göz
yaşıda günah kirlerini yıkar.

3- HZ. PEYGAMBERĠN AĞLAMASI:
Allah rasülü aslında çok güleç yüzlü idi hep tebessüm ederdi, onu anlatırken herkes bu
ifadeyi kullanmıştır.
Gazali derki:HZ peygamber gülerdi, sesi işitilmezdi o tebessüm ederdi, ama kahkaha
ile gülmezdi, mübarek dişleri görünürdü.
Hz. AiĢe(ra): “Hz. Peygamberin kahkaha ile güldüğünü asla görmedim. O, ancak
tebessüm ederdi.” demiştir. (Peygamberimizin Şemaili, Ali Yardım: s. 294)
Allah Rasulü, ekseriyette daima hüzünlü ve tefekkür halinde bulunurdu. Bir gün
ağlıyordu. Hz. Ebu Bekir(ra) O’na dedi ki:
- Anam babam sana feda olsun Ya Rasulallah niçin ağlıyorsun? Cevap olarak Allah
Resulü:
- “Ümmetimin önünde uzun ve çetin bir yol var. Omuzlarında ağır yük ve bir çok günah
var. Bu yüzden azaba uğrarlarsa diye endişe ediyorum” der. (Altınoluk Dergisi 191/21)
Peygamberimizin namazda secde ettiği yeri gözyaşı ile ıslattığı olurdu. O‟nun ashabı
da gözleri yaşlı idi. Ağlayarak istiğfar ederlerdi. Bir günah işlerlerse kendilerini Mescid-i
Nebevi‟nin direğine (tevbe sütununa) bağlarlar, af edildiklerini hissedinceye kadar gözyaşı
dökerlerdi.
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Abdullah B. ġihhir(ra) anlatır:
“Bir gün Hz. Peygamberi ziyarete gitmiştim. O sırada namaz kılıyordu. İçinden bir
ağlama sesi geliyordu ki, aynen ateş üstünde kaynayan bir tencerenin fokurtusunu
andırıyordu.”
Abdullah b. Mesud (ra) anlatır:
“Rasulullah‟la başbaşa idik, bana:
- “Biraz Kur‟an oku da dinleyelim” dedi. Ben:
- “Kur‟an size inmiştir Ey Allah‟ın Rasulü!” dedim
- “Oku, oku!” buyurdu. Ben, Nisâ Sûresi‟ni okurken Allah Rasulü‟nün gözün-den yaşlar
akıyordu. (Peygamberimizin Şe-maili, Ali Yardım: s. 388)
Allah Rasulü: “Kur‟an okurken ağlayın. Ağlayamazsanız, ağlar gibi yapın” derdi.
(Altınoluk Sohbetler 4/68)
Salih Merri şöyle der: “Peygamber bana Kur‟an oku” derdi. Okudum. “Hani
gözyaşların?” dedi.
Allah Rasulü‟nün şefkatten ve merhametten dolayı da ağladığı görülmüştür.
Ayrıca sevdiklerinin ölümü üzerine de ağlamıştır. (Bak. Peygamberimizin Şemaili, Ali
Yardım: s. 389-390)
Oğlu İbrahim‟in ölümünde Enes(ra) Peygamberi ağlar görür O‟na: “Sende mi ağlıyorsun
Ey Allah‟ın Elçisi!” der. Peygamber:
- “Bu bendeki hal merhamettendir” demiştir.
- Bir hadislerinde de: “Merhameti olmayanın gözleri yaşarmaz” buyurmuştur.
Enes Bin Malik (ra) hazretlerinden rivayet olunuyor:
Aleyhi‟s-Salatü Ve‟s-Selam efendimi-zin huzur-u saadetlerinde sessizce oturuyorduk.
Bir müddet sükut ettiler. Sonra ağlamaya başladılar. Mübarek gözlerinden yaşlar
boşalıyordu. Aradan bir müddet geçtikten sonra, tebessüm buyurup, sevinç ve sûrur
ifadelerinde bulundular.
Hz. Ömer(ra) hikmetinden suâle cesaret edebildiler. Peygamber Efendimiz şöyle
buyurdular:
Şimdi gördüm ki kıyamet kopmuştu. Bütün mahlukat hesaba çekiliyordu.
Ümmetinden iki kişi huzura çağırıldı. Birisi zalim, diğeri mazlum. O bîçare mazlum:
- Ya Rabbi, bundan hakkımı istiyorum” diye şikayette bulundu. Bunun üzerine Cenab-ı
Hak o zalime:
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- “Haydi! Bu mazlumun hakkını ver!” diye emir buyurdular. Adam:
- “Ya Rabbi, sevaplarımın hepsini hak sahiplerine verdim. Hiç sevabım kalmadı. Bu
adama, neyi veriyem?” dedi. Bu defa mazlum:
- “Ya Rabbi, madem sevabı kalmadı, öyleyse alacağım kadar, günahlarımdan onun
üzerine yükle” diye niyazda bulundu.
Adama onun günahlarından verildi. Hiç sevabı kalmadığı gibi, bir yığın günahı da
yüklenmiş olarak Cehenneme doğru götürülmeye başlandı. İşte bunun için ağladım.”

4- FAYDASI OLMAYAN AĞLAMA
Nice ağlamalar vardır ki; boşunadır, faydasızdır.
Fudayl b. Ġyâd derki:
“Gözle beraber kalp da ağlamalıdır. Gözle beraber ağlamayan kalp hastadır.”
Demekki, ağlamak, göstermelik gözyaşlarıyla olmayacak. Böyle olursa, ağlarken
görsün istenilenler, ağlamanın sevabını alır götürürler. Ağlayana sadece yaşlar kalır.
Hacca giderken yakınlarından ayrıldığı için döktüğü gözyaşlarının damlasını oralarda
dökmeyenler oluyor...
Bir de dünya ve dünya kayıpları için akıtılan gözyaşları, ağlayanın mizanına
konmayacaktır. Namazda dünya için ağlanırsa, akan gözyaşları namazın sevabını da alıp
götürecektir.
Eğer gösteriş için ağlanırsa, o kimseyi Cenab-ı Allah daha çok ağlatacak demektir. Bu
ağlamaların hiç biri de fayda vermeyecektir.
Ölenlerin ardından feryadı, saç baş yolmayı, aşırı derecede gözyaşı dökmeyi, dinimiz
yasaklamıştır. Ölenin ve ağlayanın günahını arttırmaktan başka bir işe yaramaz.
Fırsatları değerlendirmeyip, nedâmet duyarak ağlamanın da bir faydası olmaz. Cuma
günü ezan vakti yaklaşmıştı yanımdakine dedim ki:
- “Haydi Cuma‟ya gidelim.”
Ağlamaya başladı:
- “Ben de Cuma‟ ya gidecek hal mi var? dedi.
Bu tür ağlayıp, sızlamanın da faydası yoktur.
Hz. Peygamberin bir hadisi var, Ģöyle buyuruyor:
“Allah‟a ve ahirete inanan bir kadın için kocasının ölüsünün ardından üç geceden fazla
yas tutması helâl değildir.” (Riyazüs-Salihin: 3/957)
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BaĢka bir hadislerinde de Ģöyle buyurur:
- “Ağlayınız. Fakat şeytanın çığırtkanı olmaktan sakınınız. Zira ağlamak, göz ve kalpten
oldukça Allah‟tandır, rahmettendir. El ve sadece dille olduğu zaman ise şeytandandır.”
(Râmuz el-Ehadis: 8/9)
- “Ağlamak, merhamettendir. Bağırıp çağırmak şeytandandır.” (Age: 195/13)
Sözün özü Ģudur: “Bir şey Allah için değilse, onda fayda yoktur, onda hayır yoktur.”
Her şeyde niyet esastır.
Rabbimiz ne güzel ifade ediyor:
“Doğrusu güldüren de, ağlatan da Allah‟tır.” (Necim Sûresi: 43) Rabbim, rızasına uygun
ağlamak nasip etsin inşallah.

5- NĠÇĠN YARATILDIK?
Cenab-ı Allah bizi yaratmış, nasıl yaşayacağımız konusunda da talimatlar vermiş,
hayatın gayesini belirtmiştir. İnsan değil, hiçbir şey başıboş değildir.
Allah‟ın elçisi de nasıl olmamız gerektiğini şöyle ifade etmiştir:
“Dünyada garip yolcu gibi ol.”
Bazıları: “Bu dünyaya ağlamak için gelmedik” diyor. Gülüp eğlenmeye hiç gelmedik.
İmtihan salonunda insan gülüp eğlenebilir mi? Azrail‟in önünde insan zevk sefa sürebilir mi?
Ehl-i dünya için dünya hayatı oyun eğlenceden ibarettir. İnsan oyun ve eğlence
yaratılmamıştır.
“Dünyaya ağlamaya gelmedik” ifadesi, boş laftır. Cenab-ı Allah: “Boş lafı satın alanlar
için rezil edici bir azab vardır” buyuruyor. (Lokman Sûresi: 6)
Kur‟an‟da Necm Sûresi‟nin 60 ve 61. ayetlerinde Rabbimiz bizi Ģöyle uyarıyor:
“Gülüyorsunuz, ağlamıyorsunuz. Habersiz oyalanmaktasınız neden? Bu uyarıya, bu
soruya cevap bulmanız lâzımdır.
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6- NĠÇĠN AĞLANIR?
Hz. Peygamber (SAV) bir hadislerinde şöyle buyuruyor:
“Ben sizin görmediğinizi görür, duymadığınızı duyarım. Eğer siz benim bildiğimi
bilseydiniz, az güler çok ağlardınız.” (Hz. Peygamberimizin Şemaili: s.387) buyurarak
ağlayacağımız bir çok şey olduğunu bildirmiştir. Ama ne yazıkki, içinde bulunduğumuz gaflet,
gerçekleri görmemize engel olmaktadır. Allah yanında Allah rızası için dökülen bir damla
gözyaşı, Allah rızası için dökülen bir damla kan gibidir. Ah bilmemezliğimiz için, günahlarımız
için, ağlayamadığımız için ağlayabilsek...
Nuh Peygamberin adı “Şâkir” idi çok ağladığı için O‟na Nuh denildi.
Nuh (as) Cenab-ı Allah‟a; “Yeryü-zünde kafir bırakma” dedi. Teklifi kabul edilmedi
ağladı...
Allah‟ın yarattığı bir köpeği beğenmedi. Köpeği mi beğenmedin, yaratanı mı? denildi
ağladı.
İsyan eden oğlunu dalgaların arasında gördü. Babalık şefkatiyle “O benim ailemden”
dedi. Kurtulmasını istedi, “o senin ehlinden değildir” denildi ağladı...
Salih El-Merri Ģöyle der ağlardı:
“Günahlar kalbi karartır bunu ancak ağlamak giderir. Günahlar pişman olunmazsa,
günahlar ağlamaya mâni olur.”
Allah’ın bir veli kulu:
“Cehennem benim gibiler için yaratılmıştır” der ağlardı. “Cehennem korkusu beni
uyutmuyor Allah‟ım” der ağlardı.
“Sami Efendi hazretleri, hep için için ağlardı. Nedeni:
- İslâm Âlemi‟nde zulmün bitmesi için ağlardı, günahlarının affı için ağlardı.
- Kur‟an dinlerken için için ağlardı.” (Altınoluk sohbetleri: 49)
Gaflet ehlinin güldüğüne, marifet ehli ağlamıştır...
Ahmet Er-Rifâi hazretleri, “ağlamak 5 türlüdür” der ve sayar.
a) Hayâdan dolayı ağlama. Hz Adem (as)‟in ağlaması gibi.
b) Günahlar için ağlama. Hz. Davud (as)‟un ağlaması gibi.
c) Korkudan dolayı ağlama. Hz. Zekeriya (as) ağlaması gibi.
d) Kaybedilen bir şeyden dolayı ağlama. Hz. Yakup(as)‟un ağlaması gibi.
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e) Heybet sebebi ile ağlama. Diğer peygamberlerin ağlaması gibi.
Bundan baĢka niçin ağlanır?
- Cenab-ı Allah‟a muhabbetten dolayı ağlanır.
- Hz. Peygamber sevgisinden dolayı ağlanır. Hz. Sevban gibi
- Cehennem korkusundan, kıyametin dehşetinden ağlanır.
- Günahlardan dolayı ağlanır.
Necip Fazıl Ģöyle der:
“Ağlayın su yükselsin
Belki kurtulur gemi
Anne seccaden gelsin
Bize dua et emi!”
Hz. Peygamber de:
“Diline sahip ol, evini geniş tut ve günahına ağla” demiştir.
Mevlana ise:
“Akıllılar önceden ağlar, ahmaklar sonradan ağlar” der.
İnsan birçok sebepten dolayı ağlar. Ama Allah için ağlarsa, o yaşlar Cehennem ateşini
söndürür.
Hz. Peygamber:
“Allah yanında iki damla sevimlidir. Geceleyin Allah için dökülen gözyaşı, diğeri de
Allah yolunda dökülen kan” buyurmuştur.
Allah‟ın üzerimizdeki nimetleri düşünülünce, acziminden dolayı ağlanır...
Şunu diliyorum: “Allah Rasulü‟ne muhabbetten dolayı ağlayan Hz. Sevban‟ın ve inleyen
hurma kütüğünün hüznünü, rabbim bize versin, onların hallerinden bize de bir şeyler nasip
etsin, inşallah. Hz. Sevban ayrılığa dayanamadı. Kütük: “Ben sensiz ne yaparım” diyordu.
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7- AĞLAYABĠLMEK
Herkes ağlayamaz. Ağlamak Cenab-ı Allah‟ın bir lütfudur.
Bu konuda Allah rasülü Ģöyle der:
“Gözyaşı Allah‟ın rahmetidir. Allah onu sevdiği gönüllere lütfeder. Ağlayınız.
Ağlayamazsanız ağlar gibi olunuz.”
Hz. Ebu Bekir (ra) de şöyle demiştir:
“Sizden ağlayabilen ağlasın, ağlayamayan kendini ağlamaya zorlasın.”
İnsan ağlarsa içi genişler, kalbi nurlanır, merhametli olur. Mum, gözyaşı dökmezse
aydınlanır mı? Etrafını aydınlatabilir mi? Bulut ağlarsa yerdekiler can bulur...
Prof. Dr. M. Es’ad CoĢan Ģöyle der:
“Kibir gözyaşı ile kırılır. Gözyaşı kalbin yumuşaklığı ile ilgilidir... Ağlamak için midenin
boş olması lâzım, bir de tefekkürü çok yapmak lâzım...” (Güncel Meseleler: 1/132)
Evet herkes ağlayamaz, kalbi kararan ağlayamaz, midesi temiz olmayan ağlayamaz.
Acıma duygusuna sahip olmayan ağlayamaz. Günah deryasına dalan elbette ağlayamaz. Bu
dünyada ağlamayanı Allah ahirette ağlatır.
Haram lokma, kalbi öldürür. Günah kalbi karartır. Çok yemek gaflete daldırır. Bunlar
kalbi katılaştırır, insanı merhametsiz yapar, ağlatmaz.
Kalpte Allah‟tan başka şeylere yer verilmişse o kalp nasıl ağlasın?
ġair Osman TaĢ Ģöyle der:
Her seher vaktinde ağla gözlerim
Belki hatırına hasret bitecek
Coşkun seller gibi çağla gözlerim
Belki bu yaşlarla güller bitecek.

Sen ağlarsan taşlar erir toz olur
Sen ağlarsan dertler gider yaz olur
Sen ağlarsan kışlar biter yaz olur.
Belki viranede bülbül ötecek.
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Sen ağlarsan çok ederiz, azları
Sen ağlarsan dost bağışlar bizleri
Sen ağlarsan yakalarız izleri
Belki de bu fakir dosta yetecek.

Sen ağlarsan kolay gelir azıklar
Sen ağlarsan yakın olur uzaklar
Sen ağlarsan boşa çıkar tuzaklar
Belki de sayende dertler bitecek.

Sen ağlarsan dinecek yürekte acı
Sen ağlarsan görünür tünelin ucu
Sen ağlarsan düşecek zalimin tâcı
Belki de Firavun Nil‟de batacak.

7- ĠNSANA BAZEN AĞLAMAK CEZADIR, BAZEN DE AĞLAYAMAMAK CEZADIR:
Malik Bin Dinâr, ağlamama ve ağlayamamayı bedbahtlık olarak görür ve der ki:
“Dünyaya düşkünlük bedbahtlıktır. Hayasızlık bedbahtlıktır. Kalbin katı olması
bedbahtlıktır. Gözün yaşarmaması bedbaht-lıktır.”
İnsanlar yapmamaları gerekirken yap-tıklarının cezasını çekerler. Bir de yapmaları
gerekenleri yapmayınca cezalarını çekerler. Hiçbir şey fayda vermez. Acı çekerler ve çok
ağlarlar.
Nuh Peygamber kavminin helâk olacağını anlayınca dua etmek ister. Melekler O’na
derler ki:
- “Artık dua vakti geçti: “Vakit geçmeden ağlarsak, ağlamanın bir faydası olur.”
Kur’an’da yüce Allah:
“Yaptıklarının cezası olarak az gülsünler, çok ağlasınlar.” (Tevbe Sûresi: 82) buyurarak
isyankarların, günahkarların yaptıklarının cezası olarak ağlayacaklarını bildirmiştir.
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Dünyada ve ahirette her şey ilâhî adalet dairesinde cereyan eder. Dünyada ağlamayanı
Allah ahirette ağlatacaktır. Dünyada ağlayanı da ağlatmayacaktır.
Cenab-ı Allah Kur’an’da:
“Bilin ki Allah‟ın dostlarına korku yoktur; onlar mahsun da olmayacaklardır.” (Yunus
Sûresi: 62) müjde vermiştir.
Gerçeği görmeyen eninde sonunda nedâmet duyacaktır.
Yunus’un ifadesiyle:
“Gidenleri görmez misin?
Yeraltına girmez misin?
Hak katına varmaz mısın?
Nice olur halin ey gâfil.”

Gerçekleri önceden görmek lâzım. Görmeye çalışmak lâzım. Mevlana bu durumu:
“Akıllı olan işin başında ağlar, bilgisizler ise işin sonunda ağlar. Sen başta ağla, kıyamet günü
pişman olma.”
“Bela gelip çattıktan sonra feryat edip ağlamak ne işe yarar? Bu ah ve feryat, tuzağa
düşmeden önce gerekir.” diyerek özetlemiştir.
Yunus Ģöyle öğütler:
“Bu fenada bir garipsin
Gülme gülme ağla gönül
Derdin dahi çoktur senin
Gülme gülme ağla gönül.

İşin gücün cevr-ü cefâ;
Bu dünya kime kıldı vefâ
Hani Muhammed Mustafa
Gülme gülme ağla gönül”
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Son olarak şöyle diyelim; insanı güldüren de Allah, ağlatan da Allah‟tır. Rabbim
gülünecek yerde, gülünecek kadar güldürsün. Ağlanacak yerde de ağlanması gerektiği kadar
ağlaya bilmek nasip etsin.
Ağlamaya o kadar çok ihtiyacımız var ki, ah gönülden ağlaya bilsek. İşte o zaman
rahatlayacağımıza inanıyorum. Göz yaşı ile kalplerin, gönüllerin ve her türlü katılığın
yumuşayacağına inanıyorum. Göz yaşının sel gibi günahları silip süpüreceğine inanıyorum.
Ağlamanın Allah‟a giden yol da engellere köprü olacağına inanıyorum. Göz yaşının Allah‟la
aradaki perdeyi kaldıra-cağına inanıyorum.

