
 

 

 

NAMAZ=SU 

 

 

 

Günahlarla yaktığınız cehennem ateşini namaz ile 

söndürünüz.(Hz. Ebubekir ra.)  

 

 

SİLGİ 

    

 

5 vakit namazla kişinin günahlarını Allah silip yok 

eder.(Buhari)  

 

 

 

 

TENEFFÜS 

           

Kalbin, aklın, ruhun teneffüsü.  

Ezan da teneffüs zili oluyor.  

İlkokulda teneffüs zili çalmasını nasıl beklerdim ve 

çaldığında şevkle koşardım.  

O şevkimiz olur inşaalllah   

 

 

SOHBET 

 

 

Fani misafirhanede baki sohbet yeri.  

 

 

 

DAVET 

     

 

Sevmediğimiz bir insanın bile davetine giderken 

Rabbim bizi muhatap alıp davet etmiş gitmezsek 

olur mu?  

 

 

BARDAK, 

MAŞRAPA, 

KOVA 

           

 

Her şeye bedel bir Mabud-u Bakinin bir Mahbub –u 

Sermedinin çeşme-i rahmetine namaz ile teveccüh 

etmek Namazına göre o rahmet çeşmesinden kova 

kova bardak bardak alırsın 

 

İHTİYAT 

AKÇESİ 

           

Mescid, seccade =Hazine Sandığı Emekli olup da 

kalan sınırlı ömrünü para artırıp da, İhtiyaten 24 

altınından bir altını ebedi yolculuğunda o hazine 

sandığına atmamak ne kadar akıl karıdır.   



 

İDARE MEMURU, 

MANEVİ POLİS 

VEYA ZABITA 

               

“Sana kitaptan vahyolunanı oku ve namazı dosdoğru 

kıl. Şüphe yok ki namaz, hayasızlıktan ve kötülükten 

alıkoyar….” (Ankebut, 29/45)  

Namaz kılmayan adamların idaresi namaz kılanlara 

göre 100 kat daha kolaydır.  

Çünkü,onların kalplerin de manevi bir yasakçı vardır. 

 

 

 

DİNİN DİREĞİ 

           

 

İslam Bayrağının dalgalanmasını istiyorsak namazımızı 

kılmalıyız.  

Namaz yoksa bayrak yerde demektir.  

Bulunduğun ortamda namazımıza ehemmiyet 

vermeyen tiplersek boşuna İslamı anlatmamıza gerek 

yok. 

 

TALİM 

         

Bir cihette bu dünyaya talim ve mücahedeye 

gönderilen askerleriz.  

Talimin başı da Namazdır. 

 

BİLET 

              

 

Kabre,haşre,ebede gidecek yolculuğumuzda mühim, 

değerli, revnekdar bir bilet 

 

 

 

 

MERDİVEN 

                    

 

 

 

Namazın içindeki  

her Alluhüekber=basamak  

Çıkılan yer= Mirac   

 

 

 

ELEKTRİK 

LAMBASI 

 

“Allah göklerin ve yerin nûrudur…” (Nûr 24/35)  

 

Namaza niyet=Elektrik lamba düğmesi Allah’ın nuru 

insanın aleminde yandı ve kainatı saran nur 

görülmeye başlandı.  

MAHŞERDE 

SENET VE 

BERAAT 

 

 

Beraat kazandıracak bir senet 



ALEME GİRİŞ 

KAPISI 

         

 

Üstad ‘yatsı namazında o aleme girdim’ diyor. 

 

JENARATÖR 

         

➢ Fani ömrünü bir cihette baki edici Hastalıkla 

geçen zamanını  

➢ Şeker fabrikasında çalışıyorsun, hekimsin 

hastahanede çalışıyorsun çalıştığın zamanını 

➢ Musibet zamanını 

 

 

ALAKA(BAĞ) 

              

 

350 Milyon dahil mensupları olan cemiyete 

aidiyetimiz 

 

 

SIĞINAK 

      

 

İç dünyan da sıkıştın ya da dışardaki hadisat seni 

boğmaya başladı,iltica edeceğin en güçlü sığınak 

 

 

 

PENCERE 

      

‘’Evet, fıtraten ebediyeti isteyen ve ebed için halk 

olunan ve ezelî ve ebedî bir Zâtın âyinesi olan ve 

nihayetsiz derecede nazik ve letâfetli bulunan zîşuur 

bir sırr-ı insanî, zînur bir lâtife-i Rabbâniye, şu 

kasavetli, ezici ve sıkıntılı, geçici ve zulümatlı ve 

boğucu olan ahvâl-i dünyeviye içinde, elbette 

teneffüse pek çok muhtaçtır ve ancak namazın 

penceresiyle nefes alabilir.’’ 

HAKİKİ BİR 

VAZİFE-İ 

İNSANİYE NE 

KADAR FITRİ 

MÜNASİP BİR 

NETİCE-İ 

HİLKAT-İ 

BEŞERİYE 

     

Bazen hayat durur, çabalarsın ama elini attığın her 

şey kurur.  

Çevrenin de baskısıyla kendini hiçbir iş yapmayan bir 

insan olarak görebilirsin .  

Üzülme namazını kılıyorsan sen kainattaki en mühim 

vazifeyi yapıyorsun. 

 

ANTİDEPRESAN 

        

Risalede geçmiyor mu ? 

Namazda ruhun , kalbin ve aklın büyük bir rahatı 

vardır diye..  

 

NAZLI BİR 

MİSAFİR VE 

EHEMMİYETLİ 

VAZİFEDAR 

OLMANA VESİLE 

 

Bizim hizmetimizde naz yoktur ama insan bazen de 

arıyor; istemez misin Rabbimin misafiri ehemmiyetli 

misafiri olmak?  

➢ MÜNACATTIR  

➢ HİZMETTİR  

➢ BÜTÜN HASENATA FİHRİSTE VE ÖRNEK 

➢ İBADETİN FİHRİSTESİ 

➢ AMEL-İ BEDENİYENİN FİHRİSTESİ 

 



BORÇ VE 

ZİMMET 

 

-9.Söz son cümlede borç ve zimmet diye geçiyor. -Nasıl bir borç? Zimmet borcu 

yani karşılıklı bir borç ilişkisi değil. (ben sana 5 kg soğan sattım sen de 10 Tl’mi ver 

değil. Biz ücretimizi bu dünyaya gönderilerek peşin almışız) -Bu borç senin üzerine 

bir görev. -Günümüz hukukundaki zimmet suçunun tanımıyla kendi kanaatimce bir 

benzetme yaparsam; ’Kamu görevlisi olan şahsın görevi nedeniyle zilyetliği 

kendisine verilen veya gözetimiyle sorumlu olduğu mallar üzerinde görevi 

çerçevesine aykırı tasarrufta bulunması bu malları kendi veya irtibatta 

bulunduklarının zimmetine geçirmesi’  

 

  Kamu görevlisi= Müslüman 

            Görev= Namaz 

Zilyetliği 

kendisine     

verilen mallar= 

Hayat, kalp, ruh,akıl,hisler gibi sair cihazatlar(Dikkat zilyetliği verilmiş tapuda 

senin üzerine kayıtlı değil mal Rabbimin. Kanıtı mı? Bu bedeni ne sen yaptın ne de 

çarşıdan pazardan satın aldın) Nasıl ki kamu görevlisi sabah 9 akşam 5 makamında 

verilen görevi yapmak zorunda sen de günde beş vakit bu sana emanet edilen bu 

cihazatları namazla koruyup gözetmek zorundasın Nerden çıkardım namazın 

koruduğu? Namaz kalbine kut ve gıda, ruhuna hayat suyu; akıl kalp ve ruhun 

namazda büyük bir rahatı vardır… 

 

 Göreve aykırılık: Namazı kılmayıp o vakitleri kendi nefsinin ya da televizyon, arkadaş, aileyle 

muhabbete geçirmek +Hukuk da bu kamu görevlisini denetimle görevli kamu 

görevlisi de sorumlu. Nasıl? Ebeveyn de çocuğunu namaz kılmaya kasten teşvik 

etmedi çocuk büyüdüğünde aynen onun gibi sorumlu İhmal etti teşvik etmedi bu 

sefer sorumluluğu azalıyor ama yine sorumlu 

SUAL: Peki bu 

borcu yerine 

getirmedin ne 

oluyor? 

CEVAP: ’’Bilerek namazı terkeden kimseden Allah ve Resulünün zimmeti 

kalkar’’(Ahmed B. Hanbel) 

Bilmana, yani himayeden çıkıyorsun adetullah kurallarına bıraktı seni Rabbim.  

Rabbim seni bıraktıktan sonra geçtim bu dünyayı cenneti bile ister misin? 

 
 


