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BU ÇALIŞMADA BİZİ NE BEKLİYOR?
Etrafımdan  görerek kıldığım ‘bildiğim namaz’ ülfetini kırmaya bir kapı olmasını, namazdayken nerde    

olduğuma , namaz neden dinin direğidir gibi suallerimi sormaya ve cevaplarını düşünmeye yönlendirecek bir 
çalışma olmasının yanında namazla alakalı toplamalarımı yaparken çeşitli ihtiyaçlarıma da derman olacak konulara 
da dayanamayıp değindim. Bazı kısımlar da iç aleme bazı kısımlar da psikolojiye bazı kısımlar da hayale doğru 
çalışma beni götürdü. 

Ana yemekten önce çorbasız olmaz diyenlere çorba tadında, ana maddesi namaz olan bir çalışma çıktı 
soframıza.

 Çalışmama genç bir kardeşimizin ilk toplaması ve kendi kanaatları nazarıyla bakılmasını temenni ederim.



İÇİNDEKİLER

NAMAZ İÇİN TEMEL YAPI TAŞIMIZ: sayfa 4-7

RİSALE ÇEŞİTLİ YERLERDEN TOPLAMALAR(çorba kısmı): sayfa 8-16

SUALLER:  sayfa 17

HÜLASA:  sayfa 18-20

GÜNÜMÜZ HUKUKU ZİMMET SUÇUYLA ÖRNEKLEME: sayfa 21



SUAL:Namazın değerini nasıl anlar ve hakkını nasıl veririz?
‘’Namaza dair fazilet ve mükâfat menbaı olan Dördüncü ve Dokuzuncu ve Yirmi Birinci Sözler ruhumun karanlık köşelerini

nâkabil-i târif bir surette tenvir etmiştir. Kemâl-i aşk ve şevkle tetebbu ettiğim bu şâheser, şüphe bulutları içinde vakitlerini 
bir hiç için zâyi edip giden ehl-i gaflete ve gençlik hevesâtına esir olup mürur-u zamanla nâdim olarak tarik-i hakikati 
arayanlara bir refik-i hayat olsun.’’(Barla Lahikası)

‘’Namazın hakkını vermek için 9. ve 21. sözü sık sık tekrarlayınız.’’(Zübeyr Gündüzalp)

 Namazını kılmama=vaktini bir hiç için zayi etme

 Gençli hevesatı=kelepçe                         zinciri kırmak

 şimdi sana değerli seni  hakikata ulaştıracak hayat arkadaşı lazım o da           NAMAZ

 Hakiki bir hayat arkadaşı namazı nasıl elde ederiz?4.,9.,21.SÖZLERİ dikkatle okuyarak

Bu üç kısmın her biri ayrı bir çalışma olacağından, muhtasaran bu sarrafları belirtmeye gayret edeceğim ve birkaç dikkatimi 

çeken yerleri paylaşacağım
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 4.SÖZ
‘’NAMAZ ne kadar kıymettar ve mühim, hem ne kadar ucuz ve az bir masrafla kazanılır; hem namazsız adam ne kadar divane ve 
zararlı olduğunu’’
‘’Bir define anahtarı hükmünde olan namaz’’
‘’O uzun hayat-ı ebediyeye bir saatini sarfetmeyen ; ne kadar zarar eder, , ne kadar nefsine zulmeder, ne kadar hilaf-ı akıl eder.’’
‘’Yirmidörtten bir malını, yüzde doksandokuz ihtimal ile kazancı musaddak bir hazine-i ebediyeye vermemek;ne kadar hilaf-ı akıl 
ve hikmet hareket ettiğini,ne kadar akıldan uzak düştüğünü, kendini âkıl zanneden adam anlamaz mı?’’

• Namazsız adam divane olduğu için       önemli konularda kılmayan insanlarla istişare yapılmaz
• Nefsine zulmeder derken       insanlığını baltalar anlamında
• Namaz kılmayan bir insan istediği kadar kendini akıllı sansın     ebedi hazineyi %99 kazanma fırsatını malının 24’te birini 

vermeyerek kaçıran adam ne kadar akıllı olabilir!

5



Evet, herbir namazın vakti, mühim bir inkılâp başı olduğu gibi, azîm bir tasarruf-u İlâhînin âyinesi ve 
o tasarruf içinde ihsânât-ı külliye-i İlâhiyenin birer mâkesi olduğundan,
Kadîr-i Zülcelâle o vakitlerde daha ziyade tesbih ve tazim ve hadsiz nimetlerinin iki vakit ortasında toplanmış yekûnuna karşı 
şükür ve hamd demek olan namaza emredilmiştir.
Şu ince ve derin mânâyı bir parça fehmetmek için, Beş Nükteyi nefsimle beraber dinlemek lâzım.
• 1.NÜKTE ve 2.NÜKTE
Namazın manası Cenab-ı Hakk’ı  tesbih celaline karşı SÜBHANALLAH         Rububiyetin kudsiyeti ve paklığı ister

ta’zim kemaline karşı ALLAHÜ EKBER       Rububiyetin kemal-i kudreti ister 
şükür cemaline karşı ELHAMDÜLİLLAH      Rububiyetin nihayetsi hazine-i rahmeti ister

Tesbih ve tekbir ve hamd namazın çekirdekleri hükmündedir.

İbadetin mânâsı şudur ki: Dergâh-ı İlâhîde abd kendi kusurunu ve acz ve fakrını görüp kemâl-i Rububiyetin ve

kudret-i Samedâniyenin ve rahmet-i İlâhiyenin önünde hayret ve muhabbetle secde etmektir.

3 çekirdek senin iç aleminde ne kadar kaliteli olursa namaz ağacında o kadar sağlam meyve verir. Bu çekirdeklerin kalitesi de
Rabbimin kudretini, kemalini, rahmetini anlamakla artıyor.
Acz-fakr-kusur toprağı NAMAZ AĞACI
Sübhanallah-Elhamdülillah-Allahü Ekber Çekirdeği 
5 Vakit de çekirdeği toprağa ekme vakti
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• 3.NÜKTE
İnsan        alem-i kebirin misal-i musaggarı
Fatiha-i Şerife      Kur’an-ı Azimüşşan’ın bir timsal-i münevveri
Namaz       bütün ibadatın enva’ını şamil bir fihriste-i nuraniye  ve bütün esnaf-ı mahlukatın elvan-ı ibadetlerine işaret eden bir 
harita-i kudsiyesi
Bu muhteşem 3’lü her namazda hatta her rekat da birleşiyor 

• 4.NÜKTE ve 5.NÜKTE
Cenab-ı Hakk’ın saat-ı kübrası nazarıyla 5 vakte bakma.5 vaktin her biri mühim bir inkilab başını, rabbimin icraatlarını ve 
külli hediyelerini ihtar ediyor.
İki nükteyi beraber okuduğumuzda o vakitlerde kılına namazların kainat da insanda hangi zamanları simgelediğini ve 
o vakitlerdeki  iç alemimizdeki ihtiyaçları gördüğümüzde bu vakitlere namazın tahisisinin ne kadar uygun olduğunu görüyoruz.
Misal; FECR zamanını        insanlığın anne rahmine düştüğü an olarak görüp de sabah namazına günün çekirdeği olarak bakmak

ZUHR zamanına      gençlik kemali olan zaman olarak görüp nimetlerine şükrederek öğle namazına bakmak 
ASR zamanına     güneşin ufule meyletmesi işaretiyle insanın misafir olduğunu bilerek ikindi namazına bakmak
Mağrib zamanına ve işa’vaktine akşam namazında kendi yatsı namazında kainatın vefatı olarak bakıp fanilerden  

yüz çevirerek ‘ALLAHÜ EKBER’ diyerek Mevlana yönelerek bu iki vakti eda etmek
Gece Namazını       kabirde sana lazım olan ışık olarak bilme. Nasılki evde ışıklar kesilse yatmadan tedbirini alıp mum yakarsın 

gece kalkarsam  karanlıkta kalmayayım diye kabir karanlığına da bir tedbirin varmıış.
İkinci sabahın ise        sabah-ı haşri ihtar eder diyor üstad. Ben de her sabahı evvelki günüm kötü bile geçse yeniden dirilip 

kalkma olarak görüyorum.

Vakit namazlarındaki büyük inkılabı, tasarrufu, ihsanı kaçırmamak ya da daha fazla mazhar olmak istiyorsam ne kadar 
ezandan sonraya ertelemezsem o kadar uydum sinyalleri çeker.           
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21.SÖZ
• ‘’BİR ZAMAN sinnen, cismen, rütbeten büyük bir adam bana dedi: "Namaz iyidir. Fakat hergün, hergün beşer defa kılmak çoktur. 
Bitmediğinden usanç veriyor.’’
Böyle büyüdün namaza karşı böyle sözler gelebilir nefs-i emarenden veya

Böyle senden büyük birinin böyle vehmi sözlerinden etkilenme. Tembellik kulağını kapa!
He makamlı bir söz istersen Peygamberimizin büyüklüğü de makamı da yeter onu dinle 

Ey nefis! Cehl-i mürekkep içinde, tembellik döşeğinde, gaflet uykusunda söylediğin şu söze mukabil, Beş İkazı benden işit.
Sabah namazına kalkmayanın yatağı        tembellik yatağı

Uykusunu da        gaflet uykusu olarak tahhayyül ettim
• 1.İKAZ: Sana usanç verenin kendini bu dünyada ebedi kalacak gibi tevehhüm etmen olduğu
• 2.İKAZ: İhtiyacın tekerrürü usanç değil telezzüz verir. Öyle ise, hane-i cismimde senin arkadaşların olan kalbimin gıdası, 
• ruhumun âb-ı hayatı ve lâtife-i Rabbâniyemin havâ-yı nesîmini cezb ve celb eden namaz dahi seni usandırmamak gerektiği
• 3.İKAZ:Sabır kuvvetini geçmiş geleceğe dağıtmayıp bugüne kulanman gerektiği ve musibet,taat,masiyetten sabır olarak 
3 şey için verildiği ve taatın başı namaz olduğu.Sabır kuvvetini yanlış yolda dağıtmazsan her türlü meşakkate,musibete karşı 
gelebileceği
• 4.İKAZ:Vaadini tutmayabilecek bir adamın işinde akşama kadar birkaç lira için çalışırsın, dünyada hapis korkusundan en ağır 

işlerde fütursuz çalışırsın. Rabbinin cennet vaadi için çalışılmaz mı ya da cehennem gibi haps-i ebediden korkuyla abdestle beş 
vakti bir saate denk gelen namaz kılınmaz mı!

• 5.İKAZ:İbadetteki füturun ve namazdaki kusurun      meşagil-i dünyeviyenin kesreti mi derd-i maişet meşgalesi mi
Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki bütün vaktini ona sarfediyorsun!
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5.SÖZ’den
• Asıl vazifen talim ve muharebedir.
• Ve o talim ve talimat ise, başta namaz, ibadettir.
• Ve o harp ise, nefis ve heva, cin ve ins şeytanlarına karşı mücahede edip günahlardan ve ahlâk-ı rezileden kalb ve ruhunu helâket-i ebediyeden

kurtarmaktır.
Talimini yapmayan asker mücahede meydanına hazırlıksız çıkar, antremansız sporcunun müsabakaya çıkması gibi.
Dünyadaki mücadelede de talimin yoksa nefis ve heva ve cin ve ins şeytanlarının seni günaha sokmalarına

ahlakını bozmalarına
helaket-i ebediyeye göndermelerine sebep olursun.

 Derd-i maişet için namazını terk eden o nefer benzerki , talimi ve siperini bırakıp çarşıda dilencilik eder.
Rızık için namazını terk etmek dilenciliktir. Rızk-ı helalin iktidar ve ihtiyarla değil acz ve zaafla veridliğine delil istersen balıkların, yavruların,
çocukların en iyi beslenenler olduğuna bak.Hayatı veren Allah olduğuna göre besleyecek olan da odur.5.sözün devamında senin asli görevin bu
olmadını ne güzel gösteriyor:’Hem insan ibadet için halk olunduğunu, fıtratı ve cihazât-ı mâneviyesi gösteriyor.Zira hayat-ı dünyeviyesine lâzım
olan amel ve iktidar cihetinde en ednâ bir serçe kuşuna yetişmez. Fakat hayat-ı mâneviye ve uhreviyesine lâzım olan ilim
ve iftikar ile tazarru ve ibadet cihetinde hayvanâtın sultanı ve kumandanı hükmündedir.’
 Fakat namazını kıldıktan sonra Cenâb-ı Rezzâk-ı Kerîmin matbaha-i rahmetinden tayınatını aramak, başkalara bâr olmamak için kendisi bizzat

gitmek güzeldir, mertliktir, o dahi bir ibadettir.
Hangi çalışmak ibadettir? Namazını kıldıktan sonraki çalışmak ibadettir.

 7.SÖZ’den
 İşte, ey tembel nefsim!
 Beş vakit namazı kılmak, yedi kebâiri terk etmek, ne kadar az ve rahat ve hafiftir.
 Neticesi, meyvesi, faidesi ne kadar çok mühim ve büyük olduğunu, aklın varsa, bozulmamışsa anlarsın.
Namaz kılmayan nefse Risale birçok yerde tembel diye hitap ediyor . Tembelliğini kırıp namazı kılmayan namazı kılmak veya namazını kılan
vaktinde kılmak için nefsini-aklını ikna etmesi lazım.Misal,7.sözün bize telkini gibi namazın ne kadar az ve rahat ve hafif olduğunu ; neticesi ve
meyvesinin ne kadar büyük olduğu gibi. 9



 ‘’zelzelenin devamı ehl-i imanı namaza uyandırmak için sarsıyor’’
Namazın bir ezanı da musibetlerdir. Şahsi ve umumi musibetlerimiz namaza çağırıyor, namazınıza çekidüzen verin ezanını okuyor

 ‘’her zînazar, gözüyle, yerden tâ Neptün seyyaresine kadar bir saniyede çıkar. Her zîilim, aklıyla kozmoğrafya kanunlarına binip yıldızların 
tâ arkasına bir dakikada gider. Her zîiman, namazın ef'al ve erkânına fikrini bindirip, bir nevi Miracla kâinatı arkasına atıp huzura kadar gider’’
O bu şu değil kainatı bile arkana aldıran namaz. Bu kainattaki hiçbir şeyi elde etmek bu namaz edemiyor. Demek asıl hedef bu namaz

 ‘’Allahu ekber deyip, mânen ve hayalen veya niyeten iki cihandan geçip, kayd-ı maddiyattan tecerrüd edip’’
Demek o ilk tekbirimiz iki cihanı elinin tersiyle itip ruhun bedenden ayrılması olarak tahayyül ettim.
16.SÖZ 4.Şuanın bir kısmını kapakta kullandım  hülasa kısmında da bir kısmını kullanacağım. Hepsinin okunmasını tavsiye ederim.
Namazın hakikatı içinde yazıyor

 11.SÖZ’den
‘’Rabbü'l-Âlemînin ulûhiyetinin izharına karşı, zaaf içinde aczlerini, ihtiyaç içinde fakrlarını ilândan ibaret olan ubûdiyet ile ve 
ubûdiyetin hülâsası olan namaz ile mukabele ettiler.’’

Zaaf içinde aczini         ilandır NAMAZ
İhtiyaç içinde fakrını        ilandır  NAMAZ  

İhtiyaç ve zaaf içindeyim gün içinde sıkıştım, daraldım hiçbir aracı sokmadan referanssız  bu sıkıntımı ilan etmek ve haykırmak istiyorum 
buyur         namaza
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 ‘’Tufan, tâun misali, şu harbin zelzelesi, gâvura yapıştırdı semâvî bir silleyi. Demek ki şu musibet bütün beşer musibetiydi.
Nev'en umuma şamil, bir müşterek sebebi, maddiyyunluktan gelen dalâlet-i fikri idi. Hürriyet-i hayvânî, hevânın istibdadı.
Hissemizin sebebi, erkân-ı İslâmîde ihmal ve terkimizdi. Zira Hâlık-ı Teâlâ yirmi dört saatten bir saati istedi.
Beş vakit namaz için yalnız o saati, bizden yine bizim için emretti, hem istedi. Tembellikle terk ettik, gafletle ihmal oldu.
Şöyle de ceza gördük: Beş senede, yirmi dört saatte daima tâlim ve meşakkatle tahrik ve koşturmakla bir nevi namaz kıldırdı.’’

(İman ve küfür Muvazeneleri)

Umumi musibetlerden hissemizin sebebi namazımızı kılmamamız. Vatanını milletini aileni seviyorsan namazını kıl.
Bizden yine bizim için ‘emretti’  derken anladığım: Biri sizi sevmese emretmez bizim ihtiyacımız olan bir şeyi, ya kale almaz seni  ya da yapsan
iyi olur der geçer.Rabbim o kadar bizi  alıp önemsiyor ki emrediyor

 ‘’Ve beliyyelerin istilâsı ve muzır şeylerin tasallutu, bazı duaların evkat-ı mahsusalarıdır ki, insan o vakitlerde aczini anlar; 
dua ile, niyaz ile Kadîr-i Mutlakın dergâhına iltica eder’’(23.Söz)
Sıkıntılar iç haletine yağıyor sen hemen nereye bir anlamı da dua olan-münacat olan ibadetlerin fihristesi olan namaza

 ‘’ibadeti ve namazı terk eden adam, Sultan-ı Ezel ve Ebedin raiyeti hükmünde olan mevcudatın hukukuna ehemmiyetli bir tecavüz ve 
mânevî bir zulüm eder. 
Çünkü, mevcudatın kemâlleri, Sânie müteveccih yüzlerinde tesbih ve ibadetle tezahür eder. 
İbadeti terk eden, mevcudatın ibadetini görmez ve göremez. Belki de inkâr eder.’’ (23.Lem’a)

Bir baba 3-4 kişilik hanesinde bir kişinin diğerlerini değersizleştirmesini hakimiyeti, adaleti, haşmeti, merhameti vs. müsaade etmezse 
babanı yaratan Rabbinin raiyyeti hükmünde olan mevcudatın değersizleştirmenin de bir cezası olur

 Jandarma olayında kelepçelerin açılması üzerine Üstad’a nasıl oldu diye soruyorlar: ‘Namazın kerametidir’ diyor
Kerametli istersen Namaz keramet olarak yeter.

 Musibet çekici üç ihmalden biri:Salat
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 Rus kumandanın Üstadın son isteğini sorması ve   namaz kılma olması üzerine özür dileyip serbest bırakmasın da kumandanın şu cümlesi:
‘O hareketiniz  mukaddesatınıza bağlılıktan ileri geldiğine kanaat getirdim’ demesi
Mukaddesatımıza bağlılığımızın göstergesin en zor anda bile namazı kılma  olması. (Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz)

 İmandan sonra en büyük hakikat namaz ise hangi işimiz namazdan önemli olabilir.

 ‘’Hem o gayet müttakî Nur şakirtlerini, kasten, sebepsiz, sırf takvâlarına ihanet için, mağrip namazının vaktinde muhakeme edip 
namazlarını kazaya bırakarak acip bir zulmetmişler.’’(Emirdağ Lahikası)
Yani kendi namazını kasten  ya da ihmalen kazaya bırakmak da kendi kendine zulmündür.

 ‘’Hattâ çokları meraklarından, cemaati, belki de namazı terk eder derecede ifratla, tam namaz vaktinde konuşan radyoyu dinleyip, 
mimsiz medeniyetin sefahat ve dalâlet ve İslâma ettiği ihanet cezası olarak mütemadiyen başına gelen tokatlarına ve boğuşmalarına ve 
geniş siyaset dâirelerine alâkadârâne dikkat etmekle ve
nefesi zehirli ve başı sarhoş şahıslardan, radyodan ders almak, kudsî ve mühim vazifelerine de tam zarar ediyorlar.’’(Kastamonu L.)

Bir işi yaparken  namazı da geçiyorum  sürekli cemaatle kılan biriysem cemaati de terkediyorsam o yaptığım işte ifrattayım demek ki.
Namazımdan , cemaatle namaz kılmamadan alıkoyacaklardan biri de haberleri dikkatle alaka göstererek takip etmek.
Ayrıca, nasıl ki imani hakikat derslerini  dinlerken  kendimizi müspet yönde inşa ediyoruz; haberleri, televizyonları izlerken de
nefesi zehirli yani konuşmasıyla beni zehirleyebilecek(tek zehir bedeni değilmiş) başı sarhoş şahıslardan ders alarak kendimi 
ayyaş ediyorum, uyuşturuyorum ve menfi boyalanıyorum.(başı sarhoştan ders alıyorsun mürşidin sarhoş ama nasıl sarhoş nefesi zehirli sarhoş)

 ‘Beş farz namazını kılan ve yedi kebairi terk eden zatları şu manevi münasebet ve görüşmek neticesi olarak ahiret kardeşliğime kabul ediyorum.
Ben her sabah manevi kazancım ne ise o ahiret kardeşlerimin sahife-i ameline geçmek için Cenabı-ı Hakk’ın dergahına niyaz edip hediye ediyorum’

(Barla L)
Düzgün  bir insanla dost olmak bana ne kadar huzur ve oralarda bir dostum var güvencesini verirken, 
İstemez miyim Üstad ile dostu da geçtim kardeş olmayı? Ahiret kardeşi diyor, kardeş kardeşini bırakır mı ahiret de..
Bir de ümit olarak yedi kebairi işlemeyen demiyor terk eden diyor..
Bak bak aldığımız duaya bak inşaAllah…                      12



 'نُ deki'نَْعبُدُُ’‘ un ifade ettiği cem' ve cemaat, fikri ve kalbi ayık olan musallînin nazarında sath-ı arzı bir mescid şekline getirir. 
Ve bütün mü'minlerden teşekkül etmiş, şarktan garba kadar dizilmiş safları hâvi o cemaat-i kübrâ içinde namaz kıldığını ihtar ettirir.’’

(Mesnevi Nuriye)
Namaz seni yeryüzüdeki büyük cemaatin safına dahi ediyor

 ‘’Vaktin evvelinde, Kâbe'yi hayalen nazara almakla namaz kılmak mendubdur ki, 
birbirine giren daireler gibi Beytin etrafında teşekkül eden safları görmekle, yakın saflar Beyti ihata ettikleri gibi, 
en uzak safların da âlem-i İslâmı ihata etmiş olduğunu hayal ile görsün. 
Ve o saflara girmekle, o cemaat-ı uzmâya dahil olsun ki, 
o cemaatin icmâ ve tevatürü, onun namazda söylediği her dâvâya ve herbir sözüne bir hüccet ve bir burhan olsun.
Meselâ: Namaz kılan ُٰ  ,dediği zamanاَْلَحْمدُُّلِٰله
sanki o cemâat-i uzmâyı teşkil eden bütün mü'minler "Evet, doğru söyledin" diye onun o sözünü tasdik ediyorlar. 
Ve bu tasdikler, hücum eden evham ve vesveselere karşı mânevî bir kalkan vazifesini görür. 
Ve aynı zamanda, bütün hasseleri, lâtifeleri, duyguları o namazdan zevk ve hisselerini alırlar. 
Yalnız musallînin Kâbe'ye olan şu hayalî nazarı, kasdî değil, tebeî bir şuurdan ibaret bulunmalıdır.’’(Mesnevi Nuriye)

1)Hayal havuzumuz temizleyen namaz.:Terklere başladın kirli su hayal havuzuna artık akmıyor ama eski kirli suyla havuz hala bulanık işte namazda 
bu hayal sistemim çalışarak havuzumun temiz suyu daha artıyor ve artık kirlilik gözükmemeye başlıyor 
2)Namazdaki büyük İslam cemaatinin düşündüğümüzde o saflardaki her Müslüman diğerine gelebilecek evham ve vesveselerine 
manevi kalkan oluyor. 
Misal , sabah namazına kalkmak uykuyu bozmak çok zor geliyor o büyük İslam cemaatimizin kalkmasını hayal ediyorsun destek buluyorsun
3)’’ ‘Elhamdülililah’ gibi mübarek kelimelerle ilân ettiğin bir hüküm ve iddia ettiğin bir dâvâ ve işhad ettiğin bir itikad, lisanından çıkar çıkmaz, 
milyonlarca mü'minlerin tasdik ve şehadetlerine iktiran eder.’’ Yani itikadım , davam güçleniyor ;ince bir ip iken halat oluyor,
dağdağalı dünya okyanusunda tekneyle ilerlerken gemiye biniyorum.
4)’’ Ve keza, cumhur-u mü'minîn ve muvahhidînin o kelimât-ı mübarekeden kalben zevk ettikleri mâ-i hayatı ve şarâb-ı cenneti, 
sen de o mukaddes maşrabalardan içersin.’’ Alem-i İslam’ın manevi zikir halkasının zevkiyle manevi  sarhoş oluyorsun
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 ‘’İnsan kalben ve fikren hakaik-i İlâhiyeye bakıp düşündüğü zaman, bilhassa namaz ve ibadet esnasında, 
gerek şeytan tarafından, gerek nefsi tarafından pek fena, pis ve çirkin vesveseler, hatıralar, sinekler gibi kalbe, akla hücum ederler. 
Bu gibi hevâî, vehmî ve çirkin şeylerin def'iyle uğraşan adam, o vesveselere mağlûp olur. 
Ancak onları mağlûp edip kaçırmak çaresi, müdafaayı terk edip onlarla uğraşmamaktır.’’(Mesnevi Nuriye)

Demek ki vesvese ve hatıralar özellikle namazda gelebiliyormuş. Nasıl vesvese ve hatıralar peki? 
Pek fena, pis ve çirkin. Üstad böyle bir betimleme kullanıyor yani bu kadar kötü gelmez ki deme gelebilir.
Gelen pis vesvese ve hatıraların kuvveti ne? Sinek kuvvetinde
Saldırı nereye? Kalbe ve akla
Nasıl mağlup ederiz? Sinek kuvvetinde oldukları için o kadar ehemmiyet verilir yani ehemmiyet verilmez gelen bu hatıralarla uğraşılmaz

 ‘Biz kısacık hayat-ı dünyeviyeye yirmi üç saati sarf edip,beş farz namaza kâfi gelen bir saati,pek çok uzun olan hayat-ı uhreviyemize sarfetmezsek
, ne kadar hilâf-ı akıl bir hata ve o hatanın cezası olarak hem kalbî, hem ruhî sıkıntıları çekmek ve
o sıkıntılar yüzünden ahlâkını bozmak ve meyusâne hayatını geçirmek sebebiyle, 
değil terbiye almak, belki terbiyenin aksine gitmekle ne derece hasâret ederiz, kıyas edilsin.’(Şualar)

Günlük bir saatimi namaza vermezsem yani pek çok uzun olan hayat-ı uhreviyeme sarfetmezsem ne oluyor?
Kalbi ve ruhi sıkıntılar çekiyorum o sıkıntılar         ahlakımı bozuyor ve hayatımın meyusana hale sokuyor ve           terbiye de alamıyorum 
belki de terbiyenin aksine gidiyorum hasarete düşüyorum
Meyusane çünkü namazla Allahımın nurunun ışığının kendim de yakarım kainattaki Allahımın nurunu görebilirm
Namaz baktığımızda domino taşının ilk taşı gibi; namaz giderse diğer güzel hasletler de gidiyor.

 ‘’Eğer, bir saati beş farz namaza sarf etsek, o halde hapis ve musibet müddetinin herbir saati, bazan bir gün ibadet; 
ve fâni bir saati, bâki saatler hükmüne geçebilmesi ve kalbî ve ruhî meyusiyet ve sıkıntıların kısmen zevâl bulması ve 
hapse sebebiyet veren hatalara kefâreten affettirmesi ve hapsin hikmeti olan terbiyeyi alması ne derece kârlı bir imtihan, 
bir ders ve musibet arkadaşlarıyla tesellîdârâne bir hoş sohbet olduğu düşünülsün...’’(Şualar)
Yukardaki paragrafın devamı bu sefer kıldın ne oldu…
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 ‘’Bu millet-i İslâmın cemaatleri, her ne kadar bir cemaat namazsız kalsa, hatta fâsık da olsa, yine başlarındakini mütedeyyin görmek ister. 
Hattâ, umum şarkta, umum memurlara dair en evvel sordukları sual bu imiş: "Acaba namaz kılıyorlar mı?" derler. 
Namaz kılarsa mutlak emniyet ederler; kılmazsa, ne kadar muktedir olsa nazarlarında müttehemdir. Bir zaman, Beytüşşebâb aşâirinde isyan vardı. 
Ben gittim, sordum: "Sebep nedir?" Dediler ki:
"Kaymakamımız namaz kılmıyordu. Öyle dinsizlere nasıl itaat edeceğiz?" Halbuki bu sözü söyleyenler de namazsız, hem de eşkıyâ idiler.’’

(Tarihçe-i Hayat)

Eşkıya da olsalar gücün namazda olduğunu, 
namaz kılmayana namaz kılmasa da emniyeti idareyi bırakacak görevlerin verilmeyeceği çünkü,
asli görevini yapmayana nasıl ilçedeki umumi görevler bırakılarak riske edilsin.

 Denizli Medrese-i Yusufiye’de
‘’yirmi-otuzdan ancak bir-ikisi tâdil-i erkân ile namazını kılan mahpuslar içinde birden Risale-i Nur şakirtlerinden kırk ellisi umumen
bilâistisna mükemmel namazlarını kılmaları, lisan-ı hal ve fiil diliyle öyle bir ders ve irşaddır ki, bu sıkıntı ve zahmeti hiçe indirir, belki sevdirir.’’

(Tarihçe-i Hayat)

Bulunduğun ortamlarda ‘İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır ‘hadisine mazhar olmak istiyorsun ve en çok en  asıl yararın onları dine 
yaklaştırmak olduğunu biliyorsun; bunun en mükemmel yolu  imadan sonra en büyük hakikatin namaz olduğunu  hissetmen 
ve otomatik o yanan ışıkla etrafını ısıtıp aydınlatmadır.
Lisan-ı hal, lisan-ı kalden daha kuvvetli ve tesirli konuşuyor. 
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 ‘’Namazını kılıp istikametle hareket ettiği takdirde dünyevî çalışma ve gayretinin âhiret hesabına geçip ebedî saadet ve nurları 
netice vermesi düşüncesi, ne kadar o vazifeyi iştiyakla severek yapmayı temin edeceği mâlûmdur.’’

Akıllı adama dünyevi işlerle uğraşmak bir yerden sonra zor gelir ve uğraşmak istemez. Çünkü ee sonra,
bu çalışmamın kabrin öbür tarafına ne katkısı olacak ;ev araba almak için çalışıyorsun da kabir kapısı kapanmıyor ve 
dünya sahnesi senin ve herkes için bir gün kapacağını bilerken nasıl şevkle çalışabilirsin.
Namazla bir anda bütün mübah işler ve çalışmalar  ahirete hesabına geçince şevk de gelir zevk de gelir

 Ankara’da meclis de malum zat hiddetle: ‘’Sen geldi namaza dair şeyler yazıp içimize ihtilaf verdin’’
Üstad:’’Namaz kılmayan haindir, hainin hükmü merduddur’’dehşetli bir pot kırdım
-Osmanlıca da ortada ‘o’ okutan ‘vav ‘ ‘u’ da okutuyor. Onun için ihtiyaten pot demişler.
-Çeşitli meclislerdesin ve imani veya İslami bir konuyu orda anlatmak vazifesi o an üzerinde. Sen güzel dille anlatıyorken birileri çıkıp da 
aramıza ihtilaf verdin gibi vicdana hitap edebilecek cerbezelerle bizi aldatıp da ama haklı ya o da dedirtmesin.
Çünkü namazın hakkı, dinin hakkı inanların nefislerinin tatmininden , her hatırdan yüksektir.
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 SUAL: Namaza ne lazım?
1. Tadil-i Erkan
2. Müdavemet,
3. Muhafaza(Misal;terkler, sünnetini ve/veya kazalarını kılarak farzlarının etrafını sarmak , imani derslere devamlılık.

zorunluluk olmadığı sürece gece erken yatma,geceleyin 03:00’da yatmak sabah namazına kalkmayacağım demektir.)

 SUAL:BİR MÜSLÜMAN NAMAZI NİYE KILMAZ?
1. Tembellik kulağıyla sesleri alıyor
2. Gaflet Uykusunda
3. Dünyevi meseleleri alakadarane takip
4. Derd-i Maişet

 SUAL:NAMAZI KILMAMIZA EN TEMEL TEŞVİK NEDİR?
Her ibadette olduğu gibi Allah emrettiği içindir
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SİMGELER, ÖZELLİKLER ve SIFATLARLA NAMAZIN HÜLASASI

 NAMAZ=İTFAİYE ARACI
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

 YELPAZE

 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.
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 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
Nasıl bir senet bize beraat kazandıracak bir senet

 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

 ALEME GİRİŞ KAPISI
Üstad ‘yatsı namazında o aleme girdim’ diyor.
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 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
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 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?
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