
 

 
 



Musa ÖZDAĞ  

1953 yılında Konya’nın Bozkır kazasının Bağyurdu Köyü’nde doğ-

du. İlkokul sıralarında iken babasının işi sebebiyle Kastamonu’ya 

yerleşti ve ilk-orta tahsilini burada tamamladı. 1979 yılında İstan-

bul Yüksek İslâm Enstitüsü’nün Tefsir-Hadis bölümünden mezun 

oldu. Kastamonu İmam-Hatip Okulu’nda tahsilini sürdürdüğü 

sırada Merhum Mehmet Feyzî Efendi’yi tanıdı ve kendisinden Kur’ân 

talimi dersleri aldı. Mehmet Feyzî Efendi’nin 1989 senesindeki 

vefatına kadar bu beraberlik devam etti. Bunun yanında Kastamo-

nu’da orta tahsilini sürdürürken Hattat Emrullah Demirkaya’dan 

hüsn-i hat (güzel yazı) dersleri alarak, sülüs ve rik‘a yazılarını 

tamamladı. 1980 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nü bitir-

mesiyle birlikte Kastamonu İmam Hatip Lisesi meslek dersleri 

öğretmenliğine atandı ve bu görevini emekliliğine kadar sürdürdü.  

Öğretmenlik hayatı boyunca öğrencilerine verdiği Arapça, Tefsir, 

Hüsn-i Hat ve Kur’ân talimi dersleri yanında, cuma ve pazar gün-

leri halka açık Kur’ân sohbetleri ve tefsir dersleri de yıllarca devam 

etti. Yazarın, Feyizlerden Damlalar, Mehmet Feyzî Efendi’den Feyizler, 

Feyizler Sultanı Mehmet Feyzî Efendi, Duygular ve Düşünceler, Kav-

ramlar ve Yorumlar gibi onlarca cildi bulan telif çalışmaları vardır. 

Elinizdeki eser de, yazarın namaz konusuyla alâkalı orijinal fikirle-

rinin dile getirildiği beş haftalık özel sohbetlerinin bir araya geti-

rilmesi sonucu oluşturulmuş çok değerli bir çalışmadır. 
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ÖN SÖZ 

 

Âlemlerin Rabbi’ne hamdolsun… Rasûlullah 

Muhammed’e salât ve selam olsun… Ve yine selamla-

rın en güzeli onun âl ü ashabına ve Allah’ın tüm sâlih 

kullarının üzerine olsun… 

Değerli dost; huzur insanın en çok ihtiyaç duyduğu 

bir yaşam kaynağıdır. Yaşamın hem fiziğinde hem de 

fizik ötesi manevî dünyasında “huzur” mutlaka gerek-

lidir. Biz kutlu dinimizde, huzurun yegâne kaynağının 

“namaz” olduğunu biliyoruz. Namaz, Allah’ı en büyük 

zikirdir. Zikir ise kalplerin en büyük gıdasıdır. 

Namaz zikri, sonsuz huzurun en kutsî kapısıdır. 

Bu kapıların her birinin ardında ışıklı merdivenler var-

dır. Aşamalı olarak ortaya çıkan bu kapılar, imanın 

yücelişi ile ilgili olarak ardına kadar açılır. Hz. Pey-
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gamber bu olayı “Namaz müminin miracıdır.”1 ve “Na-

maz ışıktır.”2 buyrukları ile en güzel bir şekilde anlayı-

şımıza sunmuştur. 

İşte şu anda elinizde bulunan bu kitap size bir el 

feneri gibi pratik bir ışık sağlayacaktır. Çünkü o, tam 

bir nur olan namazın özünden temin edilmiştir. Na-

mazın ışığı; hem sözde, hem gözde, hem özde, hem 

kulakta, hem ayakta ve hem de tüm vücudun atomla-

rında kendini gösterir. İnsan bu ışıkla, hayatının tü-

münü, görünen ve görünmeyen yanıyla kutsiyet do-

ruklarına çıkarır. 

Yüce Allah hepimizin nurunu artırsın! Bu kısa 

yazımı Yüceler Yücesi Rabbimizin şu buyruğu ile bi-

tirmek istiyorum. 

“(Dirilme günü) onların nurları önlerinden ve sağla-

rından aydınlatır gider. Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için 

tamamla, bizi bağışla; çünkü senin her şeye gücün yeter.”3 

Bu “ışık kitabın” derleme ve düzenlemesinde 

emeği geçen tüm talebelerime ve dostlarıma teşekkür-

ler eder, sağlık ve mutluluklar dilerim. 

Musa ÖZDAĞ 
                                                                 

1  Fahreddin Razî, et-Tefsiru’l-Kebîr, I, 226; Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, X, 

453. 

2  Müslim, Tahâret 1; Tirmizî, Deavât 85. 

3  Tahrim suresi, 66/8. 


