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Namazm ne kadar k1ymetli ve mi.ihim oldugunu, ne kadar az bir
gayretle ne c;;ok §ey kazandird1gm1, namazs1z insanm ne kadar divane
ve zararda oldugunu iki kere iki dort eder derecesinde kesin bir §ekilde
anlamak istersen, §U temsili hikayecige bak, g6r:
Bir zaman bi.iyi.ik bir hi.iki.imdar, iki hizmetkanm, her birine yirmi
dort altm verip ikamet etmeleri ic;;in iki ay uzakhktaki has ve gi.izel c;;iftligine gonderir. Onlara der ki:
paray1 yo! ve bilet masraf1 yapm1z,
orada size laz1m olacak baz1 §eyleri satm ahmz. Bir gi.inli.ik mesafede
bir istasyon var. Oraya hem araba hem gemi hem tren hem de uc;;ak
bulunur. Herkes sermayesine gore birine biner."
iki hizmetkar bu dersi ald1ktan sonra yola c;;1karlar. Bahtiyar olan,
istasyona kadar parasmm bir k1smm1 harcar. Fakat o masrafla birlikte,
efendisinin ho§una gidecek oyle gi.izel bir ticaret yapar ki, sermayesi
birden bine c;;ikar.
Oteki hizmetkar, talihsiz ve serseri oldugundan istasyona kadar yirmi
i.ic;; altmm1 harcar. Kumar gibi §eylere verip ziyan eder. Elinde bir tek
altm kahr. Arkada§I ona, "Yahu, bu uzun yolda yaya ve ac;; kalmamak
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ic:;in §U altmm1 bir bilete ver. Efendimiz kerimdir; sana merhamet eder,
i§ledigin kusuru bagi§lar. Seni de w;aga bindirirler, ikamet edecegimiz
yere bir glinde gideriz. Yoksa iki ayda a§Ilan bu c:;olde ac:;, yaya ve yalmz
yolculuk etmeye mecbur kahrsm." der.
Acaba §U adam inat ederek o tek altmm1 bir define anahtan hukmundeki bilete vermeyip gec:;ici bir lezzet ic:;in eglenceye sarf etse; onun
gayet zararda, ak1ls1z ve talihsiz oldugunu en ak!ls1z adam bile anlamaz m1?
i§te ey namazs1z insan ve ey namazdan ho§lanmayan nefsim!
0 hukumdar, Rabbimiz, Hahk'1m1zdir. 0 iki hizmetkar yolcudan
biri dindar, namazm1 §evkle k1lan; oteki ise gafil ve namazs1z insandir.
0 yirmi dort altm, her gunku yirmi dort saatlik omre i§aret eder. 0 has
c:;iftlik, cennettir. 0 istasyon, kabirdir. 0 seyahat ise insanm kabre, ha§re, ebediyete gidecek yolculugudur. Amellere ve takvanm derecesine
gore, o uzun yol farkh mertebelerde kat edilir. Takva sahiplerinden bir
k1sm1, §im§ek gibi, bin senelik yolu bir gunde gec:;er. Bir k1sm1 da hayal
gibi, elli bin senelik mesafeyi bir gunde a§ar. (Kur'an-1 Azimli§§an bu
hakikate iki ayetiyle i§aret ediyor. 2 ) 0 bilet ise namazdtr. Bir tek saat,
abdestle beraber be§ vakit namaza kafi gelir.
Acaba, yirmi lie:; saatini §U k1sac1k dunya hayatma sarf eden ve o
uzun, ebedi hayata bir tek saatini ayirmayan insan, ne kadar zarardadir, nefsine ne kadar zulmeder ve ne kadar ak1ls1zca davramr! Zira
bin adamm katild1g1 bir piyango kumarma malmm yansm1 vermeyi ak1!
kabul etmez, c:;unku kazanc:; ihtimali binde birdir. Malmm yirmi dortte
birini, kazanma ihtimalinin yuzde doksan dokuz oldugu tasdik edilmi§
ebedi bir hazineye vermemek de, aym §ekilde, akII ve hikmete zit hareket etmektir. Kendini akilh zanneden insan bunu anlamaz mi?
Halbuki namazda ruh, kalb ve akil ic:;in buyuk bir rahathk vardir.
Hem namaz bedene de o kadar agir bir i§ degildir.
Hem namaz kzlanzn dunyaya ait diger mubah i§leri de guzel bir niyetle ibadet yerine
jnsan, omur sermayesini bu §ekilde ahirete
ma/ edebilir. Boylece Jani omrunu bir yonuyle ebedile§tirir.
Bkz. "Gokten yere kadar her i§i duzenleyip yonetir. Soma bullin bu i§ler, sizin hesabmiza gore bin ytl tutan bir gunde O'na yukselir." (Secde sO.resi, 32/5); "Melekler
ve Ruh O'nun Ar§'ma, uzunlugu elli bin sene olan bir gunde yukselirler." (Mearic
sO.resi, 70/4)

