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Rahmet ve merhamet sahibi Yüce Allah, insan› en güzel flekilde
yaratm›fl, onu üstün yeteneklerle donatm›fl, ilâhî hitab›n muhata-
b› k›larak, onurland›rm›fl ve ona sorumluluk yüklemifltir. Dünya
hayat›nda ise onu yaln›z b›rakmam›fl, inançs›zl›¤›n karanl›¤›ndan
ç›kar›p iman ve güzel ahlâk›n ayd›nl›¤›na kavuflturmak için ilâhî
inayet ve lütuf olarak peygamberler ve kitaplar göndermifltir. 

‹lk insanla birlikte var olan din, insan›n varoluflsal bir ihtiyac›d›r.
Din; hayat›n bütününü ve nihaî anlam›n› bizlere ö¤reten, dünya
ile ahiretin, ak›lla ruhun dengesini kurmam›z› sa¤layan, bireye iç
huzuru kazand›ran, topluma sevgi ve adalet getiren, bireysel ve
toplumsal ödevlerimizi ibadet niteli¤inde bir sorumlulu¤a dönüfltü-
ren hayat›n bütününe yönelik ö¤ütler toplam›d›r.

Kendini, kâinat› ve Yaratan› anlamaya çal›flan, O’nu sevip O’na
ba¤lanan insan, Yaratan›n gönderdi¤i rahmet elçilerinin ve kutsal
kitaplar›n izinden giderek kullu¤a ve hakikati anlamaya yönel-
mifltir.

‹nsan›n dine olan ihtiyac›n›n yerinde ve do¤ru bilgiyle karfl›lan-
mas› bu bak›mdan önemlidir.

Dinin öncelikli hedefi insan oldu¤una göre dinî bilginin yaflad›¤›-
m›z hayat› ayd›nlatacak tarzda sürekli kendini yenilemesi, ‹s-
lâm’›n ayd›nl›k mesaj›n›n ak›llarda ve gönüllerde tazelenmesi, bil-
giyle hayat aras›nda dinamik bir ba¤›n kurulmas› son derece
önemlidir. Bu itibarla halk›m›z›n din konusundaki ihtiyac›n›, hu-
rafelerden uzak, sahih dinî bilgiyle karfl›lamay›, onlar› inanç, iba-
det, siyer ve ahlâk konular›nda ayd›nlatmay› amaç edinen Bafl-
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kanl›¤›m›z, ça¤dafl ve bilimsel verileri de göz önüne alarak “Temel
‹slâm Bilgileri” adl› bir seri plânlam›flt›r. Elinizdeki kitap da bu se-
rinin ikincisi olan “‹badetim” adl› eser olup Diyanet ‹flleri Baflkan-
l›¤›na ba¤l› olarak aç›lan kurslarda okutulan Temel Dinî Bilgiler
müfredat program›na göre haz›rlanm›flt›r.

Eserde, ‹slâm dininin temel esaslar›ndan olan ibadet konusu üze-
rinde durulmufltur. ‹badetin tan›m›, amac› ve önemi, ibadetin in-
sana kazand›rd›klar›, temizlik, namaz, oruç, ‹slâm’da paylaflma
ve yard›mlaflma, zekât, sadaka, hac, kurban, dua ve tövbe konu-
lar› ele al›nm›flt›r.

Bu çal›flman›n okuyuculara faydal› olmas› en büyük temen-
nimizdir.

Gayret bizden, baflar› Allah’tand›r.

Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› 
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Ünitede Neler Var?

1. ‹badetin Tan›m›

2. ‹badetin Amac› ve Önemi

3. ‹badet Çeflitleri

4. Mükellefin Davran›fllar› ile ‹lgili Hükümler

5. ‹badetin ‹nsana Kazand›rd›klar›

Ünite Hakk›nda

Bu ünitede;

• ‹badetin mahiyeti, çeflitleri,  yap›l›fl flekli ve amac› anlat›lmaktad›r. Bu do¤rultu-
da namaz, oruç, zekât ve hac ile ilgili özet aç›klamalar, salih amel ve sada-
ka hakk›nda  bilgi verilmektedir. 

• Mükellef ve mükellefin davran›fllar› ile ilgili hükümler ele al›nmakta, bu çerçeve-
de dini konular›n anlafl›lmas›nda önemli rolü olan, dini hayatla ilgili baz› temel
kavramlar aç›klanmaktad›r. 

• Son olarak ibadetlerin insana neler kazand›rd›¤› konusu ele al›nmaktad›r. 

Ö¤renme Hedefleri

Bu ünite ifllendikten sonra, 

1. ‹badetin anlam›, mahiyeti, çeflitleri ve amac› hakk›nda k›saca bilgi sahibi olu-
nabilecektir. 

2. Salih amel ve sadaka kavramlar›n›n içeri¤i anlafl›labilecektir.

3. Din dilinde ‘Mükellefin ‹flleri’ olarak adland›r›lan farz, vacip, sünnet, mübah,
mekruh ve haram gibi temel kavramlar ö¤renilmifl olacakt›r.

4. ‹badetin, insana kazand›rd›klar› hakk›nda  fikir sahibi olunabilecektir.

Ünite 
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Üniteyi Çal›fl›rken
1. Peygamber Efendimizin ve sahabenin ibadet hayat› hakk›nda bilgi edinmeye

çal›fl›n›z.
2. Kur’an-› Kerim’deki salih amelle ilgili ayetleri inceleyiniz.
3. Sadakaya iliflkin hadislere bak›n›z.
4. Dini hayat›m›zda farz, vacip, sünnet olarak yapt›¤›m›z ibadet ve ifllerimizi ha-

t›rlamaya çal›fl›n›z.
5. Ef’âl-i mükellefîn (dinen sorumlu olanlar›n yapmakla yükümlü olduklar› fiiller) ko-

nusunda  ilmihal kitaplar›ndan ön bilgi edininiz.
6. Üniteyi ö¤renmek için sadece ders kitab›yla yetinmeyiniz. Kitab›n sonundaki

kaynakçadan ulaflabildiklerinizi inceleyiniz.

1. ‹badetin Tan›m›
‹badet sözlükte kullukta bulunmak, boyun e¤mek ve itaat etmek anlam›na gelir. Di-
ni bir terim olarak ibadet ise, genifl ve dar anlam›yla tan›mlanabilir. Genifl anla-
m›yla ibadet; Allah’› yüceltmek, O’na karfl› sevgi, sayg› ve ba¤l›l›¤›n› göstermek
için iyi bir niyetle ortaya konan ve karfl›l›¤›nda sevap bulunan tutum ve davran›fllar
demektir. Bu tan›m›n içerisine, flartlara ba¤l› olan dar anlamdaki ibadetler girdi¤i
gibi, kiflinin Allah’›n r›zas›n› umarak yapt›¤› her türlü eylem de girer. Dar  ve özel
anlam›yla ibadet, ‘Niyete ba¤l› olarak  Allah’a yaklaflma ifade eden özel eylem-
ler’ fleklinde tan›mlanmaktad›r. Namaz k›lmak ve oruç tutmak gibi.
‹badet, dilimizde kulluk etmenin Allah’a itaat, ba¤l›l›k ve sayg›n›n en ileri noktas›d›r.

Ünite 
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Not Edelim

‹badetlerin özüne iliflkin ilkeler, bizzat Yüce Allah taraf›ndan belirlen-
mifl, nas›l ve ne flekilde yap›laca¤› ise Peygamber Efendimiz taraf›n-
dan ayr›nt›l› ve uygulamal› olarak gösterilmifltir. ‹nsanlar kendiliklerin-
den herhangi bir ibadet flekli belirleyemez veya yeni bir ibadet icat
edemezler.



2. ‹badetin Amac› 

ve Önemi

Kâinatta insana  hayranl›k verici
bir düzen göze çarpmaktad›r.Kâ-
inattaki güzellikleri ve ahengi
görüp de bunlar›n yarat›c›s›na
karfl› derin bir hayranl›k hissetme-
mek mümkün de¤ildir. "…Allah’a
karfl› ancak; kullar› içinden âlim
olanlar derin sayg› duyarlar…" (Fât›r

35/28) ayetinde,  buna iflaret edilmek-
tedir. F›trat› bozulmam›fl insanlarda bu hay-
ranl›k, gitgide sevgiye dönüflür  ve art›k bu sevgi-
den daha ileri bir sevgi düflünülemez.  

Allah’› severek O’na yönelen insan, O’na bu sevgisinin sonucu olarak ibadet
eder.  En baflta insan›n kendisinin buna ihtiyac› vard›r.  ‹nsan›n Allah’a ibadet et-
me ihtiyac›n›n temelinde bu sevgi vard›r.

Allah’› seven insan Allah’›n r›zas›na uygun düflmeyecek davran›fllardan  büyük  bir
titizlikle  uzak  durur. Böylece o art›k her davran›fl›nda güzel hareket etmenin ve
kötülüklerden uzak durman›n yollar›n› arar. Her zaman  ve  her  yerde  güzel  dav-
ran›r  ve  bilir  ki, Allah  güzel  davrananlar›  sever. Hep  sab›rla hareket  eder
ve  bilir  ki,  Allah  sabredenleri  sever. Daima çok sevdi¤i Rabbine tevekkül eder,
O‘na dayan›p güvenir ve bilir ki, Allah tevekkül edenleri sever.  Her iflinde ve her
hareketinde dengeli ve ölçülü hareket eder. Asla israfa kaçmaz.  Çünkü  Allah,
israf  edenleri  sevmez. Böylece  Allah  ve  Rasulünün  gösterdi¤i  flekilde, ‹slâm’›
bir bütün olarak yaflamaya çal›fl›r. Bu  flekilde  muttaki  bir  mümin  duyarl›l›¤›yla
hareket  ederek,  Allah’›n kendisini dost  edindi¤i  bir  kul olur. 

Yüce Allah Kur'an-› Kerim'de, insanlar› ve cinleri ancak kendisine kulluk etmeleri
için yaratt›¤›n› aç›klamaktad›r. ‹badetlerini yerine getiren ve kulluk bilinciyle

Ünite 
1

11



hareket eden Müslüman, büyük bir kalp huzuru içinde olur. Gönlünü Allah'a ba¤-
lam›fl olman›n mutlulu¤unu yaflar. ‹badete devam ettikçe kötülüklerden uzaklafl›r.

3. ‹badet Çeflitleri

‹badeti, bedenî, malî ve hem bedenî hem malî olarak üçe ay›rmak mümkündür.
Buna göre namaz ve oruç bedenî, zekât ve kurban malî,  hac ise hem bedenî
hem de malî bir ibadettir. 

Allah’›n hoflnutlu¤unu kazanmak maksad›yla yap›lan davran›fllar da göz önüne
al›narak bir s›n›fland›rmaya gidildi¤i takdirde ibadet, terimsel anlam›yla de¤il ge-
nifl anlam›yla ele al›nm›fl olur. Buna göre ibadetleri, dinen flekli ve flartlar› belirlen-
mifl olanlar ve olmayanlar fleklinde ikiye ay›rmak mümkündür. 

fiekil ve fiarta Ba¤l› Olan ‹badetler

Namaz
fiekil ve flarta ba¤l› olan ibadetlerin bafl›nda namaz gelmektedir. Namaz, dinin
dire¤idir. Günün belirli vakitlerinde befl defa namaz k›lmak, kad›n erkek dinen

Ünite 
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• ‹badet, Allah'a ba¤l›l›¤›n bir ifadesidir. 
• ‹badet, O’nun iradesine boyun e¤mektir. 
• ‹badet, O’na teslim olmak ve her fleyin onun elinde oldu¤unu bilmek-

tir. 
• ‹badet,  O’nun s›n›rs›z hâkimiyetini kabul etmenin bir simgesidir.  

Birlikte Konuflal›m

‹badetin amac› ve önemi üzerine arkadafllar›n›zla konuflun!
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sorumlu konumda olan her Müslüman›n görevidir. Bunun d›fl›nda gönüllü olarak
sevap elde etmek, Allah’a yak›nlaflmak ve ar›nmak için k›l›nan ve ‘Nafile’ diye
adland›r›lan namazlar da vard›r. Namazla ilgili ayr›nt›l› bilgi ilgili bölümde verile-
cektir.

Oruç
Oruç, ‹slâm’›n flartlar›ndan biridir. Oruç, imsak vaktinden iftar vaktine kadar, iba-
det niyetiyle, yeme, içme ve cinsel iliflkiden uzak durmak fleklinde tan›mlanmakta-
d›r. Ramazan orucu, ‹slâm’›n flartlar›ndan biridir. Ramazan orucunun d›fl›nda se-
vap kazanmak düflüncesiyle tutulan oruçlar da vard›r. Bunlara iliflkin bilgiler de
oruç konusu ifllenirken ayr›nt›lar›yla ele al›nacakt›r.

Zekât
Zekât, ‹slâm’›n flartlar›ndan biridir. Malî bir ibadettir. Dinen zengin olan
Müslümanlar›n, malî birikimlerinin çeflidine ve miktar›na göre çeflitli oranlarda (ge-
nellikle k›rkta bir) ödemekle yükümlü bulunduklar› bu malî ibadete iliflkin bilgiler de
ilgili bölümde aktar›lacakt›r. 

Hac
Belirli bir zamanda usulüne uygun olarak ihrama girdikten sonra Arafat’ta vakfe
yapmak, Kâbe’yi tavaf ederek ziyaret etmek ve di¤er baz› dini görevleri yerine
getirmek” fleklinde tan›mlanan,  ‹slâm’›n befl esas›ndan biridir. Hem malî ve hem
de bedenî bir ibadettir. Bu ibadeti yerine getirene hac› denir. Hacca iliflkin bilgi-
ler de ilgili bölümde verilecektir.

fiekil ve fiarta Ba¤l› Olmayan ‹badetler  

fiekil ve flarta ba¤l› olmayan ve yerine getirildi¤inde Allah’›n r›zas›na uygun dav-
ran›ld›¤› için kifliye sevap kazand›ran tutum ve  davran›fllar genifl manada ibadet-



lerdir. ‹yi bir insan ve dolay›s›yla iyi, hay›rl› bir Müslüman olabilmek için kiflinin
yapt›¤› her türlü güzel tutum ve davran›fl buna dâhildir. Bir insana güler yüzlü dav-
ranmaktan, kifliler veya meflru toplumsal hizmetler için yap›lan harcamalara kadar
birçok güzel davran›fl buna örnek verilebilir.  Bunlar,  ‘Sadaka’, ve ‘Amel-i Salih:
‹yi, faydal› ve güzel davran›fl, ifadeleriyle özetlenebilir.  

Salih Amel

Salih amel kavram› her iki tür ibadeti de kapsamakla beraber iyi, yararl› ve güzel
davran›fllar› daha çok ça¤r›flt›r›r.

‘Salih’ kelimesi, eylem ve davran›fllar› nitelemek için kullan›ld›¤› zaman; iyi, elve-
riflli, yararl› ve güzel anlam›na gelir. Genellikle niteledi¤i eylemle birlikte ‘Amel-i
Salih: Salih amel fleklinde kullan›l›r.  Buna göre salih amel; elveriflli, iyi, güzel, ya-
rarl› ifl ve eylem demektir. Allah’›n yap›lmas›n› istedi¤i, raz› oldu¤u, hay›rl›, yarar-
l› ve iyi olarak nitelendirdi¤i her ifl salihtir, iyidir, güzeldir. 

Salih amel, kiflinin yarat›c›s› ile ve bütün yarat›klar›yla bar›fl›k olmas›n› sa¤lar.

Ünite 
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“‹man edip salih ameller iflleyenleri elbette iyi insanlar aras›na 

koyaca¤›z” (Ankebût, 29/9).

Araflt›ral›m - Ö¤renelim

Genifl anlamda ibadete örnekler vererek de¤erlendiriniz. 

Araflt›ral›m - Ö¤renelim

Salih kifli kime denir? Araflt›r›n›z.



4. Mükellefin Davran›fllar› ile ‹lgili Hükümler

Mükellef

‹slâm dininde yükümlülük anlam›ndaki mükellefiyet; kiflinin, dinin emir ve yasakla-
r›na muhatap olmas› demektir. Bunun  için kiflinin aklî melekeleri yerinde (âkil) ve
ergin (bâli¤) olmas› gerekir. Bu nitelikleri tafl›yana  mükellef/yükümlü denir.

Ünite 
1

15

Allah (c.c.) Kur’an’da Buyuruyor ki:

fiu halde kim mümin olarak bir salih amel ifllerse, çal›flmas› asla
inkâr edilmez. fiüphesiz biz onu yazmaktay›z (Enbiya, 21/94).

"Asr'a yemin olsun ki hiç flüphesiz insan hüsrandad›r. Ancak iman
edip salih amel iflleyenler, birbirlerine hakk› ve sabr› tavsiye
edenler müstesna" (Asr, 103/1–3).

"Muhakkak ki iman edip salih amel iflleyenler, yarat›klar›n en
hay›rl›lar›d›r" (Beyyine, 98/7). 

Not Edelim

Salih amel, îman›n gere¤i olarak ihlas ve iyi niyetle yap›lan, Kur’an
ve Sünnete uygun olan her türlü söz, fiil ve davran›flt›r. 

Salih amel, kiflinin iman›n›n güçlenmesine, kökleflmesine vesile olur.
‹man› korur. Kifliyi olgunlaflt›r›p onun iyi bir insan olmas›n› sa¤lar. ‹n-
san› çevresine faydal› bir birey haline getirir.
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Dinî Yükümlülüklerle ‹lgili
Terimler

Mükellefle ilgili hükümler; farz,
vacip, sünnet, müstehap,mü-
bah, haram, mekruh ve müf-
siddir.

Farz

Farz, kesin bir delil ile kesin bir
flekilde yap›lmas› istenen dini yü-

kümlülüktür. Buna göre Allah ve Ra-
sulünün, dinen sorumlu kifliden, yap›lma-

s›n› kesin ve ba¤lay›c› bir flekilde istedi¤i dini
yükümlülükler farz kapsam›na girmektedir. Namaz k›lmak, oruç tutmak ve zekât
vermek gibi.

“Namaz› dosdo¤ru k›l›n, zekât› verin” (Bakara, 2/43) ayeti farz› ortaya koyan bir
delildir. Ayn› flekilde Kur’an’da adaleti, iyili¤i, akrabaya yard›m›, ana babaya iyi-
li¤i, yetim mal› yenmemesini emreden ayetler (Bakara, 2/183; Nahl, 1/90; ‹srâ,

17/23,34) farz emirler ortaya koyan delillere örnektir. 

Birlikte Konuflal›m

Delil ne demektir? S›n›fça konuflunuz!

Araflt›ral›m - Ö¤renelim

Farz-› ay›n ve farz-› kifâye ne demektir? Araflt›r›n›z!



Vacip

Vacip de farz gibi yap›lmas› kesin ve ba¤lay›c› bir flekilde istenen dinî yükümlü-
lüktür. Ancak vacip, delil yönünden farz kadar güçlü de¤ildir. Bunun sebebi, de-
lilinin farz kadar kesin olmamas›d›r. Vitir ve bayram namazlar› vacibe örnektir.

Sünnet

Sünnet, farz ve vacip olmaks›z›n yap›lmas› istenen ve Peygamber Efendimiz tara-
f›ndan yap›lan ve yap›lmas› istenen ifllerdir. 

Sünnet ikiye ayr›lmaktad›r: Sünnet-i müek-
kede ve Sünnet-i gayr-› müekkede.

Sünnet-i müekkede, Sevgili Pey-
gamberimizin devam edip de
pek az terk etti¤i ibadet, dav-
ran›fl ve ifllerdir. Sabah, ö¤le
ve akflam namazlar›n›n sün-
netleri böyledir. Müekked ol-
mayan sünnetler, dinî görevle-
rin birer tamamlay›c›s› konu-
munda olan ifller ile Hz. Pey-
gamberin devam etti¤i fakat ba¤-
lay›c› olmad›¤›n› göstermek maksa-
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Tart›flal›m

Farzlar›n terk edilmesi kifliye ne gibi dinî sorumluluk getirir? Tart›fl›n›z! 

Birlikte Konuflal›m

Delilin kesin olmamas› ne demektir? S›n›fça konuflunuz!



d›yla bazen terk etti¤i sünnetlerdir. Gayr-i müekked sünnetleri Peygamber
Efendimiz ibadet maksad› ile bazen yapm›flt›r. Yats› ve ikindi namazlar›n›n ilk sün-
netleri bunlardand›r. 

Müstehap
Hofllan›lan, sevilen, sevimli olan, tercih edilen fley anlam›na gelen müstehap, f›k›h
terimi olarak Peygamber Efendimizin bazen yap›p bazen terk etti¤i ibadetler ve
bir tak›m davran›fllard›r. Mesela kuflluk namaz› böyledir. 

Mübah
Yap›lmas› veya yap›lmamas› dinen caiz görülen fleydir. Aç›klanan, aç›¤a konan,
helâl k›l›nan anlamlar›na gelir.  Mesela, çal›fl›p helal r›z›k kazanmak amac›yla za-
man›nda yat›p uyumak ve dinlenmek, ibadete haz›rlanmak amac›yla yemek içmek
böyledir. Mübah baz› fleylerin terk edilmesi, kiflinin sa¤l›¤›na zarar verecek veya
sorumluluklar›n› yerine getirmesini aksatacak olursa; bu takdirde mübah›n terk edil-
mesiyle günaha girilir. Mesela sa¤l›¤›n› tehlikeye düflürecek derecede yememek
içmemek böyledir. 
Hakk›nda hiçbir dini yasaklama ve k›s›tlama bulunmayan hususlar, dinen mübah
kapsam›na girer. 

Haram
Dinimizce yap›lmas› kesin bir delille kesin ve ba¤lay›c› bir flekilde yasaklanan fle-
ye haram denir. Haks›z yere adam öldürmek, yalan söylemek, baflkas›n›n hakk›-
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Not  Edelim

Peygamber Efendimizin yeme, içme, giyinme, uyuma adab› gibi
ibadet kast› olmadan, insan s›fat›yla yapt›¤› al›fl›lm›fl davran›fllar›na
Sünen-i zevâid denir. 



n› yemek, iffetli kad›nlara iftira atmak, zina etmek, h›rs›zl›k yapmak, flarap içmek,
kumar oynamak, domuz eti yemek, anne ve babaya karfl› gelmek haramd›r.

Mekruh
Sevilmeyen, hofllan›lmayan, kötü görülen ve hofl görülmeyen fley anlam›na gelen
mekruh, f›k›h terimi olarak, dinen kesin ve ba¤lay›c› olmayan bir tarzda yap›lma-
mas› istenen fley demektir. 

Mekruh iki k›sma ayr›l›r: Tahrimen mekruh, harama yak›n olan mekruhtur. Tenzi-
hen mekruh ise, helale yak›n olan mekruhtur. 

Müfsid
Müfsid kelimesi fesad, fasid ve ifsad kelimeleriyle ayn› kökten gelir. Fesad bozul-
ma, fasid bozuk, ifsad da bozma demektir. ‹badetler alan›nda müfsid denince,
bafllanm›fl bulunan bir ibadeti bozan ve geçersiz k›lan fley kastedilir. Buna göre,
usulüne uygun olarak bafllanm›fl bir ibadetin bozulmas›na ve geçersiz hale gelme-
sine yol açan, eksiklik, kusur ve davran›fllar müfsid ad›n› al›r. Mesela abdestli iken
vücudunun herhangi bir yerinden abdest bozucu bir fley ç›kmas› veya oruçlu iken
bilerek bir fley yenilip içilmesi müfsid olarak nitelendirilir. 
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Not  Edelim

• Haram› iflleyen kimse ceza ve azab› hak etmifl olur. Haramdan ka-
ç›nan kifli ise sevap kazan›r. 

• Haram› inkâr eden dinden ç›kar. Ayn› flekilde haram oldu¤u kesin
olarak bilinen bir fleyi helal saymak da insan›n inanc›na zarar verir.

Araflt›ral›m - Ö¤renelim

Tahrimen ve tenzihen mekruha örnekler araflt›r›n›z!



5. ‹badetin ‹nsana 

Kazand›rd›klar›
Yüce dinimiz ‹slâmiyet’in yap›l-
mas›n› emretti¤i fleylerde bildi-
¤imiz veya bilemedi¤imiz
pek çok hikmet ve yararlar
vard›r. Haram k›ld›¤›, yasak-
lad›¤› fleylerde de bizim için

muhakkak bir tak›m zararlar
vard›r. Dinimiz, insanlar için ya-

rarl› olan fleyleri yasaklamaz, za-
rarl› olabilecek fleyleri de emretmez.  

Her ibadetin dünyaya veya ahirete iliflkin
faydalar› araflt›r›labilir. Dinimizin emir ve yasakla-

r›n›n ahiretteki kazan›mlar›na ek olarak dünyadaki kazan›mlar› üzerinde de düflü-
nülebilir.Ancak ibadetlerin temel amac›n›n, insanlar› ruhen olgunlaflt›rmak, kötü yö-
nelifllerini engellemek ve onlar›n ahlâken yükselmek oldu¤u unutulmamal›d›r.

Genel olarak söylemek gerekirse; Allah’› anma vesilesi olan ibadetlerimiz, kalple-
rimize Allah sevgisini ve sayg›s›n› yerlefltirir. Bizleri her türlü fenal›ktan uzaklaflt›r›r
ve ahlâkî güzelli¤e ulaflt›r›r. Ruhlar›m›z›, çeflitli s›k›nt› ve üzüntülerin y›prat›c›
tesirinden korur. Çünkü gönüller, ancak Allah’› anmakla huzura kavuflur.
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Allah (c.c.) Kur’an’da Buyuruyor ki:

“Onlar, iman edenler ve gönülleri Allah’› anmakla huzura eren-
lerdir. Biliniz ki kalpler, ancak Allah’› anmakla huzur bulur” ( Ra’d,

13/28).



‹badetler ‹nsan› Allah’a Yaklaflt›r›r

‹nsan›n, Yüce Allah’›n insanlar için koydu¤u ölçülere uymas›, O’nunla iliflkisini güç-
lendirir. Allah (c.c.)’a yönelen, O’nun ölçülerini hayat›nda uygulamaya çal›flan
kul, bu tutumuyla Yüce Allah ile aras›ndaki ba¤› güçlendirmifl olur. ‹badetler bu
ba¤›n somut göstergelerindendir. Mesela günde befl vakit namaz k›lan bir
Müslüman, her bir namaz›yla Yüce Allah ile ba¤›n› daha da güçlendirir. Allah’›n
huzuruna duran bir insan, Rabbini hat›rlad›¤›n›, onu unutmad›¤›n› ortaya koymufl
olur. Allah için mal›n›n bir k›sm›n› fakire zekât olarak veren bir insan, Allah’›n bu
alandaki emrini yerine getirerek O’nunla ba¤›n› daha da sa¤lamlaflt›r›r. Oruç ve
di¤er ibadetlerde de durum böyledir. 

‹badet yaparken, Yüce Allah’a O’nu görüyormufl gibi ibadet etmek, kulun O’nun-
la aras›ndaki iletiflimin gücünü gösterir. Yüce Allah, bir kulunun kendine yak›nl›¤›-
n›, samimiyetini elbette karfl›l›ks›z b›rakmaz. Kendisi ile iliflkisini güçlendirmek ve
iletiflim kurmak için çabalayan›n bu çabas›n› bofla ç›karmaz. Kendisi ile iliflkisini
güçlendirmek isteyene karfl› maddî ve manevî nimetlerini onun iyili¤ine olacak fle-
kilde daha fazla açar.

‹badet ayn› zamanda flükürdür. fiükür Yüce Allah ile iliflkiyi güçlendirmenin en
önemli araçlar›ndan biri olup ibadet de verilen nimetlerden dolay› nimetleri vere-
ne teflekkür ve minnettarl›k ifadesidir. Bu bak›mdan flükür insan›n Allah’la iliflkisin-
de en önemli iletiflim araçlar›ndan biridir.
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Not  Edelim

Yarat›l›fl›m›z›n gayesi Allah'› tan›mak ve ona ibadet etmektir. ‹badet
görevlerini yapt›¤›m›z takdirde hem Allah'›n verdi¤i nimetlere karfl›
teflekkür borcunu yerine getirmifl oluruz, hem de O'nun sevgisini ka-
zan›r›z.



‹ç Huzuru Sa¤lar
‹nsan›n ruhî ihtiyaçlar›n›n bafl›nda iman ve ibadet gelir. Çünkü insan ruhu ancak
Allah’› anarak huzur bulur. Kur’an-› Kerim’de bu gerçek flöyle ifade edilmektedir:
“Bilin ki, kalpler ancak Allah’›n zikri ile mutmain olur(huzur bulur” ( Rad, 13/28).

Di¤er taraftan zaman zaman çeflitli s›k›nt›larla karfl›laflmak da insan hayat›n›n bir ger-
çe¤idir. Özellikle böyle durumlarda ibadet, insan için önemli bir manevi s›¤›nakt›r.
Allah’a ibadet eden bir mümin, böylesi durumlarda metanetini yitirmez. Bunun Al-
lah’tan gelen bir s›nav oldu¤unu bilir ve sabreder. Böylece içinden ç›k›lamayacak
gibi görünen ve kurtulufl ümidinin kalmad›¤› san›lan a¤›r durumlarda ibadet, insan
için en önemli s›¤›nak haline gelir. Bu flekilde Yüce Allah’a yönelebilen insan, içine
düfltü¤ü s›k›nt›lar› ibadet sayesinde atlatabilir.

Güven Duygusunu Gelifltirir

Kifli ibadet sayesinde kendisini daha iyi tan›makta ve kendine güven duyarak hu-
zura kavuflmaktad›r. Çünkü Yüce Allah’›n kendisini gördü¤ünün, ihtiyaçlar›n› ve s›-
k›nt›lar›n› bildi¤inin ve kendisine de¤er verdi¤inin fark›ndad›r.

‹badet yaln›zca kiflinin kendisini ve bu dünyadaki konumunu ve yerini tan›mas›n›
sa¤lamakla kalmaz, buna ek olarak insanî yeteneklerin geliflmesine de önemli kat-
k›larda bulunur. Afl›r› duygu ve e¤ilimleri s›n›rland›r›r. ‹badetle iç ve d›fl dünyas›n›
huzursuz eden bir tak›m kirlerden ar›nd›ran insan, bu sayede insanî olgunlu¤a eri-
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Allah (c.c.) Kur’an’da Buyuruyor ki:

“(Ey Muhammed!) Kitaptan sana vahyolunan› oku, namaz› da
dosdo¤ru k›l. Çünkü namaz, insan› hayâs›zl›ktan ve kötülükten
al›koyar. Allah’› anmak (olan namaz) elbette en büyük ibadettir.
Allah yapt›klar›n›z› biliyor” (Ankebut, 29/45).



flir. Bu olgunluk kifliyi kendine güvenli
k›lar. Ona güzel insanî nitelikler
kazand›r›r ve bunlar› gelifltirme-
sine yard›mc› olur. Böylece in-
san, nefsine hâkim olma mele-
kesi kazan›r. Nefsine hâkim
olabilen insan ise afl›r› ve za-
rarl› bir tak›m e¤ilimler karfl›-
s›nda savrulmaz, kendine gü-
venli olur. 

Kifliyi kendine güvensiz k›lan ve
huzursuz eden fleylerin bafl›nda içi-
ne düfltü¤ü flüphe, tereddüt ve çeliflkiler
vard›r. ‹badetini yapan insan kendini ve dün-
yadaki konumunu tan›makta ve Yüce Allah’› bilmektedir. Zihninde her fley yerli ye-
rine oturmufl vaziyettedir. Bu sebeple tereddütlerin, flüphelerin ve çeliflkilerin açma-
z›n› yaflamamaktad›r. ‹flte ibadetin en önemli ifllevlerinden biri de kiflinin iç dünya-
s›n›n dengeli olmas›n› sa¤lamadaki bu katk›s›d›r. Bu katk› sayesinde kifli, flüphele-
rin ç›kmaz›ndan kurtulur. 

‹badetlerini gerçek anlamda yerine getirebilen ve ibadetin gerektirdi¤i bilinci ya-
kalayabilen insanlar, çevrelerine de güven verirler. Emin insan olurlar. Herkes on-
lara güvenir. Böylece ibadetlerini yapan insanlar, emin olman›n kendilerine verdi-
¤i güvenle yaflarlar. Dolay›s›yla ibadet bilinci geliflmifl bir toplumda huzur ve gü-
ven duygusu hâkim olur. 
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Tart›flal›m

‹badetle kiflinin öz güveni aras›ndaki iliflkiyi gündelik hayattan örnek-
ler vererek tart›fl›n›z!



Kötülüklerden Al›koyar

‹badetlerin en önemli faydalar›ndan biri, insanlar› kötülüklerden al›koymas›d›r.
Çünkü ibadetle kötülük birbiri ile asla ba¤daflmaz. Bu bak›mdan bilinçli bir flekil-
de ibadetini yapan insan, kolay kolay kötülü¤e bulaflmaz. Çünkü bir taraftan iba-
det yaparken di¤er taraftan kötülüklere bulaflmak, Yüce Allah ile iliflkilerde bir sa-
mimiyetsizlik göstergesidir. Hâlbuki ibadetin özü samimiyettir. Samimiyetsiz olarak
yap›lan ibadetler, fleklî bir tak›m hareketlerden ibaret kal›r. 

Kur’an-› Kerim’de namaz›n insan› kötülüklerden al›koydu¤u aç›kça belirtilmekte (An-

kebut, 29/45), orucun ise kifliyi takvaya ulaflt›raca¤› anlat›lmaktad›r. Takva, ‹slâmî
sorumluluk bilinci demektir. Takva sahibi olan bir insan, kötülüklerden mutlaka
uzak durur. Oruçla ilgili söz konusu ayetin meali flöyledir: “Ey iman edenler! Al-
lah’a karfl› sorumluluk bilinciyle hareket etmeniz için oruç, sizden öncekilere farz
k›l›nd›¤› gibi, size de farz k›l›nd›” (Bakara, 2/183).

Bir hadis-i flerifte Rasulülah (s.a.s)’›n kötülüklerden uzak kalabilmek için oruçtan ya-
rarlanmay› tavsiye etmesi dikkat çekicidir. Hz. Peygamber evlenemeyip bu sebep-
le harama sürüklenme riskiyle karfl› karfl›ya bulunan gençlere oruç tutmay› tavsiye
etmektedir. Onun bu tavsiyesi, orucun kötülüklerin olumsuz etkilerinden s›yr›labilme
çabas›nda ne kadar yard›mc› olaca¤›n›n bir delilidir. Di¤er bir hadiste oruç kal-
kan olarak nitelendirilmifltir (Buharî, Savm 9; Müslim, S›yam 163).

K›sacas› Yüce Allah’› bilen, O'na inanan ve bu inanc›n›n gere¤i olarak samimi bir
flekilde ibadetlerini yapan insanlar, kendilerini dinin ortaya koydu¤u ahlâk ilkele-
rine ba¤l›l›k noktas›nda sorumlu hissettikleri için, bunlara uyar ve ellerinden geldi-
¤ince kötülüklerden uzak kalmaya çal›fl›rlar. ‹nsanl›k hali bazen kötülüklere bulafl-
salar bile bundan vicdanen rahats›zl›k duyarlar ve hemen tövbe ve isti¤far eder-
ler. Çi¤nedikleri haklar varsa bunlar› ödemeye çal›fl›rlar. Çünkü o haklarla Allah’›n
huzuruna ç›kmaktan korkarlar. ‹flte bu anlay›fl ve yaklafl›m göz önüne al›nd›¤›nda
ibadetlerin insanlar› kötülükten al›koyma ifllevi daha iyi anlafl›l›r.
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Sosyal Yard›mlaflmay› Teflvik Eder
Hiç kuflkusuz bütün ibadetlerin sosyal yard›mlaflmaya çok önemli katk›lar› vard›r.
Bir tak›m dertleri ve s›k›nt›lar› olan insanlarla yan yana durup namaz k›lan
Müslümanlar›n, yan›ndaki kardefllerinin problemlerine ilgisiz kalmas› elbette düflü-
nülemez. Ayn› flekilde oruç tutarak açl›k çeken insanlar›n halini yaflayan
Müslümanlar, elbette bu durumdaki insanlar› düflünme ve onlara yard›m eli uzat-
ma bilinci kazanacaklard›r. Bunun gibi hacda ayn› ortamlarda ve ayn› flartlarda
beraber bulunan insanlar aras›nda elbette sosyal bir yard›mlaflma anlay›fl› do¤a-
cakt›r. Hiç flüphesiz bu hususta zekât ve f›t›r sadakas› gibi malî ibadetlerin ayr› bir
yeri vard›r.

‹badetler vas›tas›yla gerçekleflen sosyal yard›mlaflma ve dayan›flma, Allah sevgi-
sini üstün tutman›n bir ifadesidir. Allah’› seven, O’nunla ilgisi olan her fleyi, bütün
yarat›klar› sever ve onlarla ilgilenir.

Kaynaflmaya Katk›da Bulunur
‹nsanlar aras›nda çeflitli flekillerde kaynaflma sa¤lanabilir. Ancak ibadetlerin insan-
lar aras›nda meydana getirdi¤i yak›nlaflma ve kaynaflma kadar kapsaml› ve sa-
mimi bir kaynaflmay› baflka flekilde sa¤lamak çok zordur.  Vakit namazlar› saye-
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Birlikte Konuflal›m

Zekât ve f›t›r sadakas› gibi ibadetlerin sosyal yard›mlaflmay› nas›l
teflvik etti¤i konusunda arkadafllar›n›zla konuflunuz.

Allah (c.c.) Kur’an’da Buyuruyor ki:

“Mallar›n› Allah yolunda harcayanlar›n durumu, yedi baflak biti-
ren ve her baflakta yüz tane bulunan bir tohum gibidir. Allah di-
ledi¤ine kat kat verir. Allah lütfu genifl oland›r, hakk›yla bilendir”
(Bakara, 2/261).



sinde günde befl defa, Cuma namaz› sayesinde daha kapsaml› olarak haftada
bir defa ve bayram namazlar› ile de çok daha kapsaml› olarak y›lda iki defa bir
araya gelen toplum bireyleri için namaz çok güzel bir kaynaflma vesilesidir. Bu
kaynaflmada toplumun en üst düzeydeki insanlar› ile en s›radan insanlar› ayn› saf-
ta bir araya gelebilmektedir.
Hac, makam› mevkii ne olursa olsun bütün Müslümanlar›n ayn› eylemleri yaklafl›k
ayn› flartlarda birlikte yaparak gerçeklefltirdikleri bir ibadettir. Böylece milyonlarca
insan aras›nda benzersiz bir kaynaflma örne¤i yaflanmaktad›r. Böyle bir tablonun
hacc›n d›fl›nda baflka bir uygulamada gerçekleflmesine tan›k olmak çok zordur. 
Di¤er taraftan toplum bireyleri aras›nda en çok kaynaflmay› sa¤layan ibadetler-
den biri de zekâtt›r. Bu malî ibadette zengin gönüllü olarak ve bir ibadet bilinciy-
le mal›n›n belli bir k›sm›n› ay›r›p fakirlere ve muhtaçlara hiçbir maddî karfl›l›k bek-
lemeden vermektedir. Bu durum, genelde aralar›nda en fazla husumet olabilecek
iki toplum kesiminin/fakirlerle zenginlerin kaynaflmas›n› sa¤lamakta ve bu iki ke-
sim aras›nda do¤mas› muhtemel düflmanl›klar›n önünü daha bafltan kesmektedir.
Çünkü zenginler zekâtlar›n› ç›kar›p verdikleri zaman fakirlerde onlara karfl› herhan-
gi bir husumet hissi kalmamaktad›r. 

Sabr› ve Di¤ergaml›¤› Ö¤retir
‹badetlerin hepsinde az veya çok bir sab›r e¤itimi vard›r. Belli vakitlerde ve belli
bir disiplin içerisinde namaz›n eda edilmesi elbette sab›r ister. Ayn› flekilde hac-
c›n edas› için bir tak›m güçlüklere ve s›k›nt›lara katlanmak gerekmektedir. En bafl-
ta yolculuktan kaynaklanan s›k›nt›lar vard›r. Buna ek olarak milyonlarca insan›n ay-
n› ortamlarda birlikte hareket etmesinden kaynaklanan güçlükler ve s›k›nt›lar bulun-
maktad›r. Bütün bunlar elbette belli bir sab›r gerektirmektedir. Bütün bu s›k›nt›lar
içerisinde insan, sabr› ve baflkalar›n› gözetmeyi fiilen yaflar ve ö¤renir. 
‹badetler içerisinde özellikle oruç, bafltan sona bir sab›r e¤itimidir. Oruç sayesin-
de insan bedeni arzular›n›n tüm iteklemelerine karfl›n gün boyunca yeme, içme ve
cinsel arzular›n› denetim alt›na almay› ö¤renmektedir. Sab›r olmadan bu e¤itimin
baflar›lmas› mümkün olmaz.
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Zekât, di¤ergaml›¤› ö¤reten ve elin-
dekini baflkalar›yla paylaflma bilin-
ci kazand›ran bir ibadettir.
Özellikle cemeatle namaz, ki-
flinin di¤er insanlar›n halinden
haberdar olmas›n› sa¤lar ve
kifliyi kardefllik bilinci içerisin-
de baflkalar›n› da düflünme,
onlar›n dertleriyle dertlenme
erdemlili¤ine ulaflt›r›r. 

Güzel Ahlâk›n Geliflme-
sine Katk›da Bulunur
‹badet, kiflinin güzel duygu ve düflüncelerle
donan›ml› hale gelmesine vesile olur ve onu kötü duygu ve düflüncelerden ar›nd›-
r›r. Kiflinin olumlu veya olumsuz yöndeki tutum ve davran›fllar›n› etkileyen en bafl-
ta niyettir. Genellikle iyi niyetli olan, iyi yönde, kötü niyetli olan da kötü istikamet-
te eylemler sergiler. Bu bak›mdan ahlâkî olgunluk aç›s›ndan iyi niyet temel yap›
tafllar›d›r. Bu aç›dan bak›ld›¤› zaman ibadetlerin güzel ahlâk›n geliflmesine çok
büyük bir katk› sa¤lad›¤› görülür. Çünkü ibadette esas olan da ihlâs ve samimi-
yettir. ‹hlâss›z olarak yap›lan ibadet ve davran›fllar›n Allah yan›nda hiçbir de¤eri
olmaz. Peygamber Efendimiz, ‘Din samimiyettir’ buyurmufllard›r. Bu bak›mdan iba-
det yapan kiflinin daima iyi niyet sahibi olmas› gerekir. Çünkü niyetin düzgün ol-
mamas›, ibadetin özüyle ba¤daflmaz. 
‹hlâs ve samimiyet ayn› zamanda güzel ahlâk›n da en önemli yap› tafllar›ndan bi-
ri oldu¤undan ibadet ile güzel ahlâk aras›nda zorunlu bir ba¤ ve iliflki vard›r.
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Tart›flal›m

‹badetlerle güzel ahlâk aras›ndaki iliflkiyi tart›fl›n›z!
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Sorumluluk Bilincini 
Gelifltirir

‹badetler, iman›n uygulamada
kendini gösteren meyvelerinden-
dir. Müminin Allah’a karfl› so-
rumluluk bilinci kazanmas›nda
önemli ifllevi olan ibadetler,
onun daima bu bilinçle hareket

etmesine yard›mc› olur. Bu bilinç-
le mümin, iyi veya kötü bütün yap-

t›klar›ndan bir gün hesaba çekilece¤i-
ni bilir ve buna göre hareket etmeye ça-

l›fl›r. Mesela namazda günde befl defa Al-
lah'a yönelen kimse, O'nu hat›r›ndan ç›karmaz. Onun

koydu¤u ölçülere göre hareket etmeye çal›fl›r. Bir gün O'nun huzuruna ç›karak
dünyada yapt›¤› her fleyin hesab›n› orada verece¤inin bilinciyle hareket etmek, ki-
flinin ölçülü olmas›n› ve her iflinde dürüst davranmas›n› sa¤lar. ‹nsan›n bu bilinci
kazanmas›nda ibadetlerin önemli bir ifllevi vard›r. Örneklendirmek gerekirse, kifli-
nin, helalinden kazanma sorumlulu¤uyla yolsuzluklara bulaflmamas›, emanet bilin-
cine sahip olarak üstlendi¤i görevlerde hile yapmamas›, üzerine düfleni hakk›yla
yerine getirmesi, çevreye zarar vermeme duyarl›l›¤› göstermesi, bencillikten kurtul-
mas›, iyiliklerin yayg›nlaflmas›, kötülüklerin azalmas› için gayret göstermesi gibi
belli bafll› sorumluluklar›n› gözetmesinde ibadetler önemli katk› sa¤lar.
Di¤er taraftan ibadetler, insan hayat›n› disiplin alt›na al›r. ‹nsan›n belli zamanlar-
da yerine getirmekle yükümlü oldu¤u ibadetler, insan› da¤›n›kl›ktan, bafl›boflluktan
ve sorumsuzluktan kurtar›r. Her iflinde Cenab-› Hak'›n denetimini gönlünde hisset-
mesine vesile olur. Bu flekilde bir sorumlulu¤a sahip olabilen bir kimsenin, toplum
içindeki tutum ve davran›fllar› da olumlu yönde geliflme göstererek ölçülü ve düzen-
li olur. Böyle bir kimse haks›zl›klardan ve baflkalar›na zarar vermekten sak›n›r.
Mükâfat›n› Allah'tan umarak herkese elinden geldi¤ince iyilik yapmaya çal›fl›r. 
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Ünitenin Özeti
‹badet, Allah’› yüceltmek, O’na karfl› sevgi, sayg› ve ba¤l›l›¤›n› göstermek için

güzel bir niyetle ortaya konan ve yap›lmas›nda sevap bulunan tutum ve davran›fl

demektir.

‹badet, Allah'a ba¤l›l›¤›n bir ifadesidir. O’nun iradesine boyun e¤mektir. O’na tes-

lim olmak ve her fleyin onun elinde oldu¤unu bilmektir. Her alanda O’nun s›n›rs›z

hâkimiyetini kabul etmenin simgesidir. 

fiekil ve flarta ba¤l› olan ibadetler, bedenî, malî ve hem bedenî hem malî olarak

üçe ayr›l›r. Namaz ve oruç bedenî, zekât ve kurban malî, hac ise hem bedenî

hem de malî bir ibadettir. Bunlar›n miktar›n› ve nas›l yap›laca¤›n› Kur’an ve Sün-

net ortaya koymufltur. Bunlar de¤iflmez. Bu anlamda ibadet koyma yetkisi sadece

Allah’a aittir. 

Sadaka, salih amel ve infak gibi hay›rl›, yararl› ve faydal› ifller, eylemler ve har-

camalar da baz› âlimlerce genifl anlamda ibadet olarak kabul edilmektedir.

Ergenlik ça¤›na ulafl›p akl› bafl›nda olan Müslümanlar dinen yükümlü (mükellef)

kabul edilmektedir. Mükellefin iflleri, farz, vacip, sünnet, müstehap, mübah, mek-

ruh, haram, müfsid olmak üzere sekizdir:

Farz, dinde, yap›lmas› kesin olarak istenen ifltir. Befl vakit namazla oruç gibi. Her

mükellef, farz› yerine getirmekle sorumludur. Farz› yerine getiren, hem görevini

yapm›fl hem de sevap kazanm›fl olur. Getirmeyen ise günahkâr olur ve cezaya

çarpt›r›l›r. Farz› inkâr eden dinden ç›kar.

Vacip de farz gibi dinde yap›lmas› kesin olarak istenen fleydir. Ancak vacip, delil

yönünden farz kadar kuvvetli de¤ildir.

Sünnet, farz ve vacip olmaks›z›n yap›lmas› istenen ve peygamberimizce taraf›n-

dan yap›lan ve yap›lmas› istenen ifllerdir.

Müstehab, Peygamber Efendimizin bazen yap›p bazen terk etti¤i ibadetler,

ibadetlere iliflkin baz› hususlar ve bir tak›m davran›fl ve ifllerdir. 

Mübah, yap›l›p yap›lmamas› kiflinin iste¤ine b›rak›lm›fl olan fleylerdir.  Yemek

yemek, uyumak gibi.
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Haram, dinde yap›lmas› kesin olarak yasaklanan fleydir. Adam öldürmek, h›rs›z-

l›k yapmak gibi... Haram› iflleyen günah, terk eden sevap kazan›r. Haraml›¤›

kesin olan bir fleyi helal saymak kifliyi dinden ç›kar›r.

Mekruh iki k›sma ayr›l›r. Tahrimen mekruh: Haram gibi, ifllenilmemesi kesin olarak

istenen ifltir. Ancak bunun delili zanni oldu¤u için haram derecesinde de¤ildir.

Tenzihen mekruh: Yap›lmamas› yap›lmas›ndan daha iyi olan ifltir. Yap›lmas› hofl

görülmemekle birlikte, yap›ld›¤› takdirde azab gerektirmez.

Müfsid: Bafllanm›fl olan bir ibadeti bozan ifle müfsid denir. Namaz k›larken konufl-

mak, oruçlu iken bile bile yiyip içmek gibi.

Yüce dinimiz ‹slâmiyet’in yap›lmas›n› emretti¤i fleylerde bildi¤imiz veya bileme-

di¤imiz pek çok hikmetler ve yararlar vard›r. Haram k›ld›¤›, yasaklad›¤› fleylerde

de muhakkak bir tak›m zararlar vard›r. Dinimiz, insanlar için yararl› olan fleyleri

yasaklamamay›, zararl› olabilecek fleyleri de emretmemeyi ilke olarak ortaya koy-

mufltur. 

‹badetlerin pek çok yararlar› vard›r. ‹nsan›n Allah’la iliflkisini güçlendirir. Kifliyi

kötülüklere dalmaktan al›kor. ‹ç huzuru verir. Sosyal yard›mlaflma ve dayan›flmaya

önemli katk›da bulunur. ‹nsanda güven duygusunu gelifltirir. Kifliyi güzel ahlâk

sahibi k›lar.

Üniteyi Gözden Geçirelim
1. ‹badet nedir? Tan›mlay›n›z.

2. Niçin ibadet ediyoruz?

3. ‹nsanl›¤›n yarar›na olacak bir icad yapmak salih amel kapsam›na girer mi?

4. Farz-› kifaye nedir? Hayat›m›zda yerine getirdi¤imiz farz-› kifaye türünden ifller

var m›d›r? Örnekleri nelerdir?

5. ‹badetlerin kazan›mlar›n› elde edebilmek için nas›l ibadet edilmelidir?



De¤erlendirme Sorular›
1. Terimsel anlam›yla ibadet konusunda afla¤›dakilerden hangisi söylenebilir?
A) ‹stedi¤imiz flekilde yapabiliriz, önemli olan niyettir.
B) ‹stedi¤imiz flekilde yapamay›z. Belli flekil flartlar› vard›r. Onlara göre yapmak

zorunday›z.
C) ‹slâm bilginleri zaman›n flartlar›na göre de¤ifltirebilir veya yeni ibadetler ortaya

koyabilirler.
D) Önemli olan kalbin temiz olmas›d›r. ‹badetler yap›lmasa da olur.

2. Afla¤›dakilerden hangisi salih amelin tan›m›d›r?
A) fiekil ve flarta ba¤l› bir ibadettir.
B) Salih amelin ibadetle hiçbir ilgisi yoktur.
C) ‹yi, güzel ve yararl› ifl ve eylemlerdir. Yerine getirilince kifliye sevap kazand›r›r. 
D) Allah’›n r›zas›na uygun olmayan her türlü inanç, söz, fiil ve davran›fl demektir.

3. Afla¤›dakilerden hangisi mükellefin iflleri içinde yer alamaz?

A) Farz               B) Mekruh             C) Mübah             D) F›k›h

4. ‹badetlerin insana kazand›rd›klar› hususunda afla¤›dakilerden hangisi do¤ru de¤ildir?
A) ‹nsan›n Allah’la iliflkisini güçlendirir.
B) ‹nsan› miskinli¤e ve tembelli¤e sevkeder.
C) Kötülüklerden al›koyar.
D) Güzel ahlâk›n geliflmesine katk›da bulunur.

5. Bir Müslüman›n ibadetlerini yerine getirebilecek kadar dini bilgi sahibi ol-
mas›n›n hükmü nedir?

A) Mübaht›r. Dilerse bilgi sahibi olur, dilerse olmaz. Bu onun bilece¤i bir fleydir.
B) Farz-› ay›nd›r. Bu konuda bilgi sahibi olmaz ise dinen sorumlu olur.
C) Farz-› kifayedir. Toplumda bir k›s›m insanlar bu konuda bilgi sahibi olursa

di¤erlerinden sorumluluk kalkar.
D) Menduptur. Bilgi sahibi olsa iyi olur. Ancak olmazsa da bir fley gerekmez.
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ÜN‹TE 22ÜN‹TE 22
TEM‹ZL‹KTEM‹ZL‹K



Ünitede Neler Var?
1. Temizli¤in Fert ve Toplum Hayat›ndaki Yeri

2. ‹slâm’›n Temizli¤e Verdi¤i Önem

3. Temizlik ve Çeflitleri

4. Temizlik-‹badet ‹liflkisi

5. ‹badete Haz›rl›k Olarak Temizlik (Abdest, Gusül ve Teyemmüm)

6. Mesh

7. Kad›nlara Özgü Baz› Haller

8. Özrü Olanlar›n Temizli¤i

Ünite Hakk›nda

Bu ünitede;

•  Temizli¤in birey ve toplum için önemi üzerinde durulmaktad›r.

•  ‹slâm dini, insan›n mutlulu¤u için vazgeçilmez olan temizli¤e büyük önem ve-
rir. Bu sebeple ‹slâm’›n temizli¤e verdi¤i önem özetle sunulmaktad›r.

•  Temizlik çeflitleri ve temizlik ibadet iliflkisi anlat›larak, ibadet hayat›nda yerine
getirdi¤imiz abdest, gusül ve teyemmüm gibi ibadet vas›talar› ele al›nmaktad›r. 

•  Bundan sonra konuyla ba¤lant›s› sebebiyle ibadet hayat› aç›s›ndan özel duru-
mu bulunan kad›nlara özgü hususlarla, özürlülerin konumu aç›klanmaktad›r.

Ö¤renme Hedefleri
Bu üniteyi iflledikten sonra;

1. Temizlik kavram›n› ve temizlik çeflitlerini,

2. Temizli¤in birey ve toplum hayat› aç›s›ndan önemini,

3. ‹slâm dininin temizli¤e verdi¤i önemi,

4. Maddî, hükmî ve manevî temizli¤in ne anlama geldi¤ini, 
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5. ‹badetlerimiz ve dini hayat›m›z için yerine getirmekle yükümlü oldu¤umuz;
abdest, gusul, teyemmüm ve meshin ne demek oldu¤unu ve nas›l yap›laca¤›n›,

6. Kad›nlara özgü durumlar olan adet, lo¤usal›k ve özür durumlar›n›n ibadetlerde
ne gibi özel uygulamalara konu oldu¤unu,

7. ‹badet hayat› aç›s›ndan özürlü konumda olan kiflilere ibadette sa¤lanan kolay-
l›klar› ö¤renebilece¤iz.

Üniteyi Çal›fl›rken

1. Abdestin nas›l al›nd›¤›, teyemmümün nas›l yap›ld›¤›n› gözlemleyiniz. 

2. ‹slâm dinînin beden, yaflanan ortam ve çevre temizli¤ine iliflkin ilkelerini ö¤ren-
meye çal›fl›n›z ve bu ilkelerle günümüz Müslümanlar›n›n tutum ve davran›fllar›
aras›nda çeliflkiler bulunup bulunmad›¤› üzerinde düflününüz. Çeliflkiler var ise,
bu çeliflkilerin ortadan kald›r›lmas› için neler yap›labilir?

3. Kalp temizli¤i, manevî temizlik ile ibadet iliflkisi ve ibadetlerin manevî temizli-
¤e etkilerini araflt›rmaya çal›fl›n›z.

4. ‹badetler için yap›lan temizliklerin sa¤l›k aç›s›ndan yararlar› üzerinde yap›lan
araflt›rmalara ulaflmaya çal›fl›n›z. 

1. Temizli¤in Fert ve Toplum Hayat›ndaki Yeri

‹slâm dinî insan›n dünya ve ahiret mutlulu¤unu hedeflemifltir. Bunun için insan ha-
yat›n›n bütününe iliflkin temel koyucu tavsiyelerde bulunur.
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Sevgili Peygamberimiz Buyuruyor ki:

“fiüphesiz ki Yüce Allah güzeldir. ‹yi, güzel ve hofl olan› sever.
Temizdir, temizli¤i sever. Kerimdir, keremi sever; Cömerttir, cö-
mertli¤i sever. Öyleyse çevrenizi temiz tutun…” (Tirmizî, Edeb 41).



Huzurlu, sa¤l›kl› ve nezih bir hayat için temizli¤in önemi aç›kt›r. Gerek kiflisel aç›-
dan, gerek do¤al ve sosyal çevre aç›s›ndan temizlik bir zorunluluktur.

Di¤er taraftan sa¤l›kl› bir hayat için temizlik vazgeçilmezdir. Pek çok hastal›¤›n,
temizlik kurallar›na uymamaktan kaynakland›¤›, mikroplar›n temiz olmayan ortam-
larda yerlefltikleri ve ço¤ald›klar› bilinmektedir. 

Beden ve çevreye iliflkin temizlik kurallar›n›n gözetilmemesi, nas›l çeflitli rahats›zl›k-
lara ve huzursuzluklara yol açarsa, ayn› flekilde manevî temizlik olarak nitelendiri-
lebilecek ahlâkî güzelliklere uyulmamas› da bireysel ve toplumsal aç›dan s›k›nt›la-
ra neden olur. Bundan dolay› onurlu, sayg›n ve düzeyli bir hayat için insanlar›n
madden ve manen temiz olmalar› gerekir.

2. ‹slâm’›n Temizli¤e Verdi¤i Önem    

‹slâm dinînin temizli¤e verdi¤i önemi en güzel anlatan ifadelerden biri, "Temizlik
iman›n yar›s›d›r" hadisidir. Kur’an-› Kerim’de,Hz. Peygamberin hadislerinde ve
Onun örnek hayat›nda temizli¤in önemi ve gereklili¤i üzerinde ›srarla durulmufltur.
Bu hususta ortaya konan temizlik ölçülerinin pek ço¤u evrensel temizlik ilkeleri ma-
hiyetindedir. ‹nsanl›¤›n bafllang›c›ndan beri bütün peygamberler temizlik kurallar›-
na uyulmas› hususunda çok önemli uyar›larda bulunmufllard›r. En son Kur’an-› Ke-
rim ve Sünnet bu evrensel temizlik ilkelerini en güzel ve en mükemmel bir flekilde
belirlemifltir. 

‹slâm dinî, insanlar›n her bak›mdan tertemiz olmalar›n› ister. Bunun bir gere¤i ola-
rak Müslüman›n bedeninin, elbisesinin, oturup kalkt›¤› yerlerin, yiyip içti¤i fleylerin
ve ibadet etti¤i yerin temiz olmas› emredilmifltir. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda Müslü-
manlar›n temizlik kurallar›na uymalar› ayn› zamanda inançtan kaynaklanan bir gö-
revdir. 
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Sevgili Peygamberimiz Buyuruyor ki:

“Temizlik iman›n yar›s›d›r”( Müslim, Tahâret 1. Ayr›ca bk. Tirmizî, Daavât 86).



‹badetlerde aranan maddî ve manevî temizlik, yüce dinîmiz ‹slâm’›n temizli¤e ver-
di¤i önemin somut göstergelerindendir. Zira insan, Yüce Allah’›n huzuruna temiz
bir vaziyette ç›kmal›d›r. Bu, Allah’a karfl› sayg›n›n bir ifadesidir. Ayr›ca Allah’›n
manevî huzuruna madden ve manen tertemiz bir flekilde ç›kmas›, kiflinin ibadeti-
ne daha bir yo¤unlaflabilmesi aç›s›ndan da önemlidir. 

Bu bak›mdan özellikle namaz k›larken temizlik olmadan, Müslüman›n Allah
(c.c.)’›n manevî huzurunda durmamas› flart k›l›nm›flt›r. 

3. Temizlik ve Çeflitleri

Temizli¤in, maddî, manevi ve hem maddî hem de manevî temizli¤i içeren hükmî
temizlik olmak üzere üç çeflidi vard›r.

Beden temizli¤i, yiyecek-giyecek temizli-
¤i ve çevre temizli¤i, maddî temizlik

kapsam›ndad›r. 

Abdest ve gusül, maddî ve
manevî temizli¤i birlikte içeren
hükmî temizli¤e girer. 

Bir bak›ma ahlâkî kirlilik diye-
bilece¤imiz kötü hasletlerden
ar›nmak ve güzel ahlâkî nite-

liklerle bezenmek de manevî
temizliktir.

Maddî kirlilik nedenlerinden biri
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Tart›flal›m

Gündelik temizlikle ibadet için yap›lan temizlik aras›nda ne fark 

vard›r? Tart›fl›n›z!



olan ve ‘Necaset’ olarak nitelendirilen pisliklerden temizlenme, bedenimizi, elbi-
semizi, namaz k›ld›¤›m›z yeri dinde pis say›lan fleylerden temizlemekle gerçekle-
flir. Buna ‘Necasetten temizlenme’ denir.

‹badetler için aranan hükmî temizlik ise, abdestsizlik veya cünüplük halinin gide-
rilmesine yönelik bir temizliktir. Buna ‘Hadesten temizlik’ denir. 

Hades, abdestsizlik ve cünüplüktür. Kad›nlar›n adet ve lo¤usal›k halleri de baz›
bak›mlardan bu kapsamda de¤erlendirilmektedir. 

Hadesten temizlik, birçok bak›mdan maddî temizli¤e katk›lar sa¤lar. Mesela gu-
sül ve abdest ayn› zamanda birer maddî temizliktir.

Manevî temizlik ise ahlâkî kötülüklerden ve günahlardan temizlenmektir.

Maddî  Temizlik
Maddî temizlik, hem dinen baz› ibadetlerin yap›lmas›na engel olan necasetten ta-
hareti, hem de sa¤l›kl› ve nezih bir hayat için uyulmas› gereken beden temizli¤i
ve çevre temizli¤i gibi fizikî temizli¤i kapsar. 

Bedenimizin, elbisemizin, namaz k›ld›¤›m›z yerin temizlenmesi anlam›na gelen
‘Necasetten temizlenme’ insana , hem kiflisel hem de çevre temizli¤i bilinci kazan-
d›r›r.

fiimdi maddî temizli¤in en önemli k›s›mlar›na k›saca de¤inelim:

Beden Temizli¤i
Beden temizli¤i, insan›n sa¤l›kl› bir hayat sürebilmesi için gündelik yaflam›nda ih-
tiyaç duydu¤u zorunlu ve gerekli temizliktir. Düzenli olarak y›kanmak, t›rafl olmak,
t›rnak kesmek gibi vücudun özel temizlik gerektiren bölgelerini temizlemek, dinîmi-
zin de yerine getirilmesini istedi¤i insanî gerekliliklerdir. Baflta namaz olmak üze-
re baz› ibadetler için flart k›l›nan gusül ve abdest fleklindeki temizlik uygulamala-
r›, beden temizli¤inin insanda do¤al ve düzenli bir al›flkanl›k haline gelmesine kat-
k› sa¤lar.
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Beden temizli¤i ba¤lam›nda ‹slâm dinînin en çok üzerinde durdu¤u hususlar›n ba-
fl›nda, a¤›z ve difl temizli¤i ile t›rnak kesimi, saç sakal bak›m›, vücudun belli böl-
gelerinin temizli¤i ve boy abdesti gibi düzenli olarak yap›lmas› gereken kiflisel te-
mizlik gelir. Her hususta oldu¤u gibi bu hususta da Hz. Peygamber (a.s.) bizlere
örnek olmufltur. O, son derece temiz, tertipli ve düzenli idi. T›rnaklar›n› zaman›n-
da keser, sakallar›n› daima düzenli ve bak›ml› tutard›. Saçlar›, temiz ve taranm›fl
olurdu. ‹nsanlar›n karfl›s›na hem d›fl› hem de içi temiz olarak ç›kard›. Kendileri saç-
lar›n›n bak›m›n› yapt›¤› gibi arkadafllar›n›n da tertipli, düzenli ve bak›ml› olmalar›-
n› isterdi (Muvatta, fia'r 6; Bk: Ebu Dâvud, Teraccül 3; Nesâî, Zînet 60).

Bir hadisi fleriflerinde flöyle buyurmufltur: “Kimin saç› varsa, bak›m›n› yaps›n” (Ebu

Davud, Tereccul 3 ).

Hz. Peygamber (a.s.) cuma ve bayram günleri gibi toplum içine ç›k›lacak olan
özel günlerde temizli¤e daha bir önem verir, böyle günlerde y›kan›r, güzel elbi-
selerini giyer ve güzel koku sürünürdü (Bk: ‹bnu’l-Kayyim, Zadü’l-Mead I/364 vd).

Özellikle a¤›z ve difl temizli¤i konusunda, “E¤er ümmetime zahmet vermeyecek ol-
sayd›m, her namazda misvak kullanmalar›n› emrederdim” (Buharî, Cuma 8; Müslim,

Taharet 42–48)., “Misvak a¤›z için bir temizlik arac›, Yüce Rabbin r›zas›n› kazan-
mak için de bir vesiledir” (Nesai, Taharet 5). buyurmak suretiyle a¤›z ve difl sa¤l›¤›-
n›n önemine dikkat çekmifltir. 

‹badet amac›yla yap›lan temizlik, büyük ölçüde beden temizli¤i ile örtüflmekte ve
buna önemli katk› sa¤lamaktad›r. 
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Allah (c.c.) Kur’an’da Buyuruyor ki:

"Ey iman edenler! Namaza durmak istedi¤iniz zaman yüzlerini-
zi, dirseklere kadar ellerinizi, bafllar›n›z meshedip topuklara ka-
dar ayaklar›n›z› y›kay›n. E¤er cünüp iseniz tam temizlenin (gusül
yap›n)" (Mâide, 5/6).



‹badetlerle elde etmek istedi¤imiz gönül temizli¤ine giden yolun, beden temizli¤in-

den geçti¤i unutulmamal›d›r.

Elbise Temizli¤i
Beden temizli¤i kadar elbise temizli¤i de önemlidir. Çünkü vücut ne kadar temiz
olursa olsun, elbiseler temiz olmazsa, bu temizli¤in bir k›ymeti kalmaz. Yüce Al-
lah’›n Peygamber (a.s.)'e ilk emirlerinden biri ‘Elbiseni de ter temiz tut’ (Müddessir,

74/4) fleklinde olmufltur. Kur'an-› Kerim’de flöyle buyrulmaktad›r:

Elbise temizli¤i de, insan›n güven ve zerafetinin, di¤er insanlarla birlikte yaflamas›-
n›n bir gere¤idir. Çünkü insan baflta aile bireyleri olmak üzere, komflular›, ifl arka-
dafllar› ve içinde yaflad›¤› toplumun bireyleri ile daima iç içe bulunacakt›r. Çevre-
sindeki di¤er insanlar› rahats›z etmemek ve onlar›n kendisinden nefret etmelerine
yol açmamak durumundad›r. Ter ve çorap kokusu gibi kokularla insanlar aras›na
ç›kmak onlar› huzursuz ve rahats›z eder. Elbise eski olabilir ama kirli olmamal›d›r.
Bu hususta söylenen ‘Düzgün bir k›yafet, iyi bir tavsiye mektubudur’, ‘‹nsanlar k›ya-
fetleriyle karfl›lan›r, liyakatleri ile u¤urlan›r’ sözleri toplumda giyim-kuflama verilen
önemi gösterir. Bu sebeple Peygamber Efendimiz, bu konuda yaflant›s› ile çok gü-
zel bir fiili örneklik ortaya koymufltur. Rasulullah’›n giyim-kuflamla ilgili tutumunu, ‘Te-
miz, düzenli, fl›k, sade ve ihtiyac› karfl›lay›c›’ olarak özetlemek mümkündür.
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Allah Kur’an’da Buyuruyor ki:
“Ey Âdemo¤ullar›! Size avret yerlerinizi örtecek giysi ve süslenecek elbi-
se verdik. Takva (Allah’›n koydu¤u ölçüler karfl›s›ndaki duyarl›l›k) elbisesi
var ya, iflte o daha hay›rl›d›r. Bu (giysiler), Allah’›n rahmetinin alametle-
rindendir. Belki ö¤üt al›rlar (diye onlar› insanlara verdik)” (A’râf 7/26).

Birlikte Konuflal›m

Peygamberimizin a¤›z/difl temizli¤ine neden çok önem verdi¤ini
s›n›fça konuflunuz!



Hz. Peygamberin bu fiili örnekli¤ini dikkate alarak elbise temizli¤ine dikkat etme-
liyiz. ‹badetlerimizi yerine getirirken aranan necasetten taharet flart›, elbise temiz-
li¤ini al›flkanl›k haline getirme konusunda önemli bir katk› sa¤lar. 
Kur’an-› Kerim’de giyime yönelik olarak emir ve tavsiyeler vard›r. Bu husustaki ayet-
i kerimelerden ikisinin meali flöyledir:

Mekân Temizli¤i
Mekân temizli¤i denildi¤inde, öncelikle insan›n yaflad›¤› ortam›n temizli¤i akla gelir.
fiüphesiz temizli¤i emir ve tavsiye eden ayet ve hadislerin kapsam›na, içinde yaflan›-
lan ortam›n temiz tutulmas› da girer. 

Konut temizli¤i konusunda Hz. Peygamberin, evi kirletebilecek veya evde pis koku ya-
yacak fleylerin bulundurulmamas› yolundaki emir ve tavsiyeleri önemli ölçüler içermek-
tedir. Ayr›ca mescitlerin temiz tutulmas›na yönelik emir ve tavsiyeler de mekân temizli-
¤i hususunda gösterilmesi gereken duyarl›l›¤a iflaret eder. Zira mescitler,  müminlerin
müflterek mekanlar›d›r.

Sonuç olarak belirmek gerekirse, konutlar›n, çal›flma ortamlar›n›n ve herkesin kullan›-
m›na aç›k alanlar›n temiz tutulmas›, ‹slâmî duyarl›l›¤›n gere¤idir. 
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Yorumlayal›m
“Ey Âdemo¤ullar›! Her namaz k›l›aca¤›n›z zaman ziynetinizi tak›n›n
(güzel ve temiz giyinin). Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü o, israf
edenleri sevmez. 
De ki: ‘Allah’›n, kullar› için yaratt›¤› zîneti ve temiz r›zk› kim haram
k›lm›fl?’ De ki: ‘Bunlar, dünya hayat›nda mü’minler içindir. K›yamet
gününde ise yaln›z onlara özgüdür.’ ‹flte bilen bir topluluk için ayet-
leri, ayr› ayr› aç›kl›yoruz” (A’raf 7/31–32).

Yukar›daki ayetleri yorumlay›n›z!



Çevre Temizli¤i

Beden, elbise, yiyecek içecek ve konut temizli¤inde gösterilen titizli¤in çevre temizli-
¤inde de gösterilmesi gerekir. Çünkü çevre temizli¤i hususunda sergilenebilecek ih-
maller, do¤rudan do¤ruya hem kul haklar›n› hem de di¤er canl›lar›n haklar›n› ihlal et-
mektedir. Bu alan, bireylerin karfl›l›kl› hak ve görevlerinin bulundu¤u bir aland›r. Söz-
gelimi çöp atarak herkesin ortak kullan›m›na ait yerleri kirletenler, yaln›z çevresini kir-
letmifl olmakla kalmaz, kirletti¤i yerlerde yaflayan
veya o yerlerden yararlanan insanlara ve
di¤er canl›lara karfl› da haks›zl›k yap-
m›fl olurlar. Bu sebeple baflta konut-
lar›n çevresi olmak üzere, sokak,
cadde, park v.b. di¤er ortak
kullan›m alanlar›n›n temiz tutul-
mas› insanî, insanî oldu¤u ka-
dar da dinî bir ödevdir. Temiz-
li¤e çok önem veren bir dinîn
mensuplar› olarak Müslümanla-
r›n bu konuda daha duyarl› dav-
ranmalar› ve örnek davran›fllar ser-
gilemeleri gerekir. 
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Allah (c.c.) Kur’an’da Buyuruyor ki:

"‹brahim ve ‹smail'e: ”Tavaf edenler, orada ibadet amac›yla otu-
ranlar, rükû ve secde edenler için Evimi (Kâbe’yi) temizleyin!" di-
ye emretmifltik" (Bakara, 2/125)

"…fiüphesiz Allah çok tövbe edenleri sever, çok temizlenenleri
sever” (Bakara, 2/222).



Hz. Peygamberin hadislerinde çevrenin kirlilikten korunmas›na yönelik pek çok
emir ve tavsiye bulunmaktad›r. Hadis-i fleriflerde halk›n gelip geçti¤i yollar›, a¤aç
gölgesi gibi gölgelendikleri yerleri kirletenlerin yapt›klar› iflin fliddetle k›nanmas›,
bu tür kirliliklere sebep olanlar›n nas›l a¤›r bir vebal ile karfl› karfl›ya olduklar›n›
gösterir (Müslim, Taharet 68).

Bu konudaki hadislerden ikisi flöyledir:

Manevî  Temizlik
Maddî temizlik, gözle görülebilen ve fizikî olarak alg›lanabilen kirlerin temizlen-
mesi anlam›na gelmektedir. Maddî temizli¤e büyük önem veren ‹slâm dinî, mane-
vî temizli¤e daha da fazla önem vermektedir. Çünkü din, temelde insan›n mane-
vî kir olarak nitelendirilebilecek olan kötülüklerden uzak kalmas›n›, herhangi bir fle-
kilde bunlara bulaflm›flsa da bu kirlerden ar›nmas›n› emreder.

‹nsan yarat›l›fl› itibariyle manen temizdir. Çocuk dünyaya geldi¤i zaman herhan-
gi bir manevî kirle do¤maz. O, tertemiz olarak dünyaya gelir. Ancak sonradan
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Sevgili Peygamberimiz Buyuruyor ki:

"‹man yetmifl küsur bölümdür. En üst bölümü ‘lâ ilâhe illâllah’
sözü, en afla¤›s› da yoldan rahats›z verici fleyleri kald›rmakt›r.
Hayâ da imandan bir bölümdür" (Buharî, ‹man 3).

"Ümmetimin iyi ve kötü bütün iflleri bana gösterildi. ‹yi iflleri aras›n-
da, yollarda s›k›nt› veren at›klar›n al›n›p at›lmas›n› da gördüm. Kötü
iflleri aras›nda ise, göz önüne tükürülmesi de vard›" (Müslim, Mesâcid 57).

Birlikte Konuflal›m
Çevre temizli¤ine dair ayet ve hadisler bularak, üzerinde konuflunuz!



günah ve kötülüklere bulaflabilmektedir. Bu bak›mdan insan› manevî kirlerden uzak
tutmak ve yarat›l›fl›ndaki safiyeti korumak, dinîmizin öncelikli hedeflerindendir. Gü-
nahlara dalarak manen kirlenmifl olanlara kurtulufl ve rahmet kap›s› kapat›lmam›fl,
içine düfltükleri kirlilikten kurtulabilme ve manen ar›nma f›rsatlar› sunulmufltur. 

Manen ar›nabilmek için ‹slâm dinî, kötülükleri kesin bir flekilde terk edip bir daha
onlar›n karanl›k dünyas›na dönmeme sözü demek olan ‘Tövbe’ kap›s›n› aç›k tut-
mufltur. Bunun için hak sahiplerinin haklar›n›n iadesi ve onlarla helalleflilmesi, kö-
tülüklere bir daha dönmemeye kesin bir flekilde söz verilmesi, piflmanl›k duyarak
ifllenen günahlardan dolay› Yüce Allah’tan ba¤›fllanma dilenmesi gerekmektedir.

Manevî temizlik çirkin ve kötü hasletleri terk ederek güzel ahlâk ile bezenmektir.
Dinî bir terim olarak bu ar›nma genellikle ‘Tezkiye’ kavram›yla ifade edilir. Tezki-
yeyi, di¤er bir deyiflle manevî ar›nmay› gerçeklefltirebilen kifliler, manevî temizli-
¤in esas›n› oluflturan ihlâs, samimiyet, do¤ruluk, dürüstlük, hakkaniyet, güvenilir-
lik… gibi güzel ahlâk ilkelerini de elde etmifl olurlar. 

fiimdi manevî temizli¤in vazgeçilmez ölçütlerinden bir kaç›n› görelim:

Kalp Temizli¤i

Kalp temizli¤i, dinîn özünü oluflturur. Bir hadis-i flerifte bir benzetme ile ifade edil-
di¤i gibi ifllenen kötülükler ve günahlar, bir kirli leke gibi kalbin manevî alan›n› ka-
rart›r. Kötülük ve günahlar ifllendikçe kalpteki kirlenme de artar. Öyle ki kalpte te-
miz yer kalmaz. Bu durumda âdeta kalbin manevî alan›nda, kiflinin manevî temiz-
li¤ine kaynakl›k eden canl›l›k ve dinamizm yok olur. 

Kiflinin samimiyet ve do¤rulu¤u, dürüstlük ve güvenilirli¤i, niyetinin düzgün olmas›
gibi güzel hasletlerin kayna¤›, kalp temizli¤idir. Nitekim Sevgili Peygamberimiz
kalbine iflaret ederek, ‘Takva fluradad›r’ (Müslim, Birr 32) buyurmak suretiyle insan›n
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Tart›flal›m
Tövbe ile manevî ar›nma aras›nda nas›l bir iliflki vard›r? Tart›fl›n›z!



kötülüklerden sak›nma ve ahlâkî erdemlerle bezenme özelli¤inin kayna¤›n›n kalp
temizli¤i oldu¤una dikkat çekmifllerdir. 

Din, samimiyettir, içtenliktir. ‹slâm dinînin kesin olarak yasaklad›¤› kötü hasletler-
den biri, içtenli¤in karfl›t› olan ikiyüzlülüktür. Bu sebeple içtenlikle ba¤daflmayan
nifak, ‹slâm dinînde en kötü özelliklerden kabul edilmifltir.

Müslüman›n içi ve d›fl›, özü ve sözü bir olur. O, inanc›nda, sözünde, tutum ve dav-
ran›fllar›nda daima samimidir. Bir Müslüman›n niyetinin düzgün oluflu, ihlâs ve sa-
mimiyetini gösteren en önemli özelliklerdir. 

Hz. Peygamber (a.s.) : ‘Din, samimiyettir.’ buyurmufltur. ‘Kime karfl›’, diye soruldu-
¤unda: ‘Allah’a, Kitab›na, Rasulüne, Müslümanlar›n önderlerine ve bütün
Müslümanlara karfl›’, fleklinde cevap vermifltir” (Müslim, ‹man 95 (Hadis No:55).

Bunun içindir ki ihlâs; içtenlik, ibadet ve davran›fllar›n Allah yan›ndaki temel de-
¤erlendirme ölçüsü olarak benimsenmifltir. 

Samimiyetin karfl›t› olan aldatma, kand›rma, iki yüzlülük gibi davran›fllar ise, ‹slâm
ahlâk›yla asla ba¤daflmayan niteliklerdir. Öz bir ifadeyle, ihlâs ve samimiyet,
Müslümanl›¤›n özünü oluflturmaktad›r. Nitekim Peygamber Efendimiz: “Yap›lan ifl-
ler niyetlere göre de¤erlenir. Herkes yapt›¤› iflin karfl›l›¤›n› niyetine göre al›r... ”
(Buharî, Bed’ü’l–vahy 1, ‹man 41; Müslim, ‹maret 155) buyurmak suretiyle amellerde niyet
ve samimiyetin önemine vurgu yapm›flt›r. 
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Sevgili Peygamberimiz Buyuruyor ki:

“Yüce Allah sizin bedenlerinize ve flekillerinize de¤il, kalplerini-
ze bakar ” (Müslim, Birr 33. Ayr›ca bk. ‹bn Mâce, Zühd 9).



Güvenilir Olma

‘Mümin’ kelimesi, anlam olarak, ‘Yüce Allah’›n varl›¤›na ve birli¤ine inanan kifli’
demektir. Mümin bir de ‘Baflkalar›na güven veren ve güvenilen kifli’ anlam›na ge-
lir. Buna göre mümin, sözünde duran ve kendisine güvenilen do¤ru ve dürüst bir
insand›r. Kur’an-› Kerim’de müminlerin bu temel özellikleri s›kça dile getirilmektedir.
Mü’minûn sûresinin ilk ayetlerinde, kurtulufla erecek müminlerin vas›flar› s›ralan›rken
flöyle buyurulur: 
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Sevgili Peygamberimiz Buyuruyor ki:

“Emanete riâyet etmeyenin iman›(n›n), sözünde durmayan›n da
dini(nin) faydas› yoktur” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 135, 154, 210,

251..).

‘… Onlar (o müminler) ki, emanetlerini ve sözlerini gözetirler’ (Mü-

minûn, 23/8; Ayr›ca bkz. Mearic, 70/22–35).

Araflt›ral›m - Ö¤renelim
Hz. Peygamber’e “Emin” s›fat›n›n verilmesini araflt›r›n›z!

Yorumlayal›m

“De ki: ‘‹çinizdekini gizleseniz de, aç›¤a vursan›z da Allah onu bilir.
Göklerdeki her fleyi, yerdeki her fleyi de bilir. Allah her fleye hakk›y-
la gücü yetendir’ ” (Al-i Imran, 3/ 29).

“Allah buyuruyor ki; ‘Kulumun en çok sevdi¤im ibadeti, bana karfl›
samimi olmas›d›r” ( Ahmed b. Hanbel, V/254).

Yukar›daki ayet ve hadisi samimi olma aç›s›ndan yorumlay›n›z.



Güvenilirlik için en önemli vas›f, do¤ruluktur. Bundan dolay› do¤rulu¤un z›tt› olan
yalan, ‹slâm’da büyük günahlardan say›lm›flt›r. Bu itibarla Müslüman için güveni-
lirlik (emin olmak) vazgeçilmez bir niteliktir. Bu nitelik, iman derecesinin de bir gös-
tergesi gibidir. Kiflinin güvenilirli¤i eksildikçe iman›n›n olgunlu¤u yara almaya bafl-
lar. 

Sözünde Durma

Kur’an-› Kerim ve Sünnet, verilen sözlerin tutulmas›n› müminlerin en önemli özellik-
leri aras›nda saymaktad›r. 
Yüce Kitab›m›z Kur’an’da, verilen sözün yerine getirilmemesi, Allah kat›nda çirkin
davran›fllardan biri hatta önde geleni olarak sunulmaktad›r: 
Verilen sözün yerine getirilmesi Allah’›n bir emridir. Müslüman›n sözü senet gibidir.

‹nanan insan verdi¤i sözden caymaz. Sözden cayman›n münaf›kl›k alameti oldu-
¤unu bilir.
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Allah (c.c.) Kur’an’da Buyuruyor ki:

“... Verdi¤iniz sözü de yerine getirin. Çünkü söz (veren sözün-
den) sorumludur” (‹srâ, 17/34).

“Ey iman edenler! Yapmayaca¤›n›z fleyleri niçin söylüyorsunuz?

Yapmayaca¤›n›z fleyleri söylemeniz, Allah kat›nda büyük gazap
gerektiren bir ifltir” (Saf, 61/ 2–3).

Tart›flal›m

“Müslüman, insanlar›n elinden ve dilinden zarar görmedi¤i kifli-
dir…” (Tirmizî, ‹man 12; Nesâî, ‹man 8).

Yukar›daki hadisin ana fikrini tart›fl›n›z.



Kur’an-› Kerim, huzur ve mutlulu¤u elde edebilecek müminlerin vas›flar›ndan biri
olarak sözünde durmay› saymaktad›r: 

Özetle söylemek gerekirse, verdi¤i sözlere ve yapt›¤› antlaflmalara ba¤l› kalmak,
özü ve sözü do¤ru olmak, Müslüman›n en önemli vas›flar›ndand›r. Müslüman›n sö-
zü ile fiili aras›nda çeliflki olmamal›d›r.

4. Temizlik-‹badet ‹liflkisi

‹badet bir anlamda Allah’›n hu-
zuruna ç›kmak demektir. Yüce
Allah’›n huzuruna ç›kacak kifli-
nin içi ve d›fl›n›n tertemiz ol-
mas› gerekir. Bu da kiflinin
her bak›mdan tertemiz olma-
s›n› gerektirir.
Genel anlamda temizli¤in ya-
n›nda baflta namaz olmak üzere
baz› ibadetler için ibadet amaçl› te-
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"Dört nitelik vard›r; kimde bu nitelikler bulunursa o kimse kat›ks›z
münaf›kt›r. Kimde de bunlardan biri bulunursa, onu b›rak›ncaya
kadar kendisinde münaf›kl›ktan bir özellik var demektir: Emanet
edilince ona h›yanet eder, konuflunca yalan söyler, söz verince
sözünde durmaz, düflmanl›k edince haddi aflar"( Buharî, ‹man 24,

Mezalim 17, Cizye 17; Müslim, ‹man 106).

“O müminler ki, emanetlerine ve verdikleri sözlere riâyet ederler”
( Mü’minun, 23/8).



mizlik ön flart kabul edilmifltir. ‹badetlerimizin birço¤unu yerine getirebilmek için
belli baz› temizlik ifllemlerini yerine getirmek flartt›r. Buradan, ‹slâm dinînin maddî
temizlikle manevî temizli¤i birbiriyle s›k› bir flekilde ba¤lant›l› gördü¤ü sonucuna
varabiliriz. Maddî bir tak›m temizlik kurallar› yerine getirilerek bafllanan ibadetler,
kifliyi manen ar›nd›rma amac› tafl›maktad›r. 

5. ‹badete Haz›rl›k Olarak Temizlik
Baflta namaz olmak üzere baz› ibadetlere bafllamadan önce bir tak›m temizlik ifl-
lemlerinin yerine getirilmesi gerekmektedir. Yukar›da da anlat›ld›¤› gibi bunlar k›-
saca, kiflinin, bedeninin, elbisesinin ve namaz k›laca¤› yerin maddî pisliklerden
temizlenmesi anlam›ndaki necasetten temizlik ile hükmî kirlerden temizlenmek flek-
lindeki hadesten temizliktir. Hadesten temizli¤in abdest ve gusülle gerçekleflti¤ini
belirtmifltik. 

Abdest
Abdest, yüzü, dirseklerle beraber elleri y›kamak, bafl› meshetmek, topuklarla bir-

likte ayaklar› y›kamakt›r.
Namaz k›lmak, tavaf etmek gibi baz›

ibadetleri yapabilmek için abdest
farzd›r. Abdestin pek çok manevî

yararlar› yan›nda, insan sa¤l›¤›
aç›s›ndan da birçok faydalar›
vard›r.
Bir Müslüman zorunlu bir se-
bep olmadan da s›rf sevap
kazanmak amac›yla abdest

alabilir. Bu davran›fl›yla sevap
kazan›r.Abdest, insan›n huzur ve

sükunetine katk› sa¤lar. 
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Abdestin Fazileti

Abdest, bafll› bafl›na bir ibadet olmay›p, baflka ibadetler için araç olan bir iba-
det ise de sevab› çoktur.

Peygamber Efendimiz olabildi¤ince abdestli bulunmaya çal›fl›rd›. Bundan dolay›
Müslümanlar›n mümkün mertebe abdestli bulunmaya çal›flmalar› ve abdestli ola-
rak yatmalar› tavsiye edilir. Bu durum, Müslüman›n ibadet hayat›n›n temin etti¤i
manevî atmosferden kopmamas›n› sa¤lar. 

Peygamber Efendimizin abdestin faziletini anlatan pek çok hadisi vard›r.

Abdestin Farzlar›
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“Müminin nuru ve beyazl›¤›, abdest suyunun ulaflt›¤› yere kadar
var›r ” (Müslim, Tahâret 40. Ayr›ca bk. Nesâî, Tahâret 109).

“Kim güzelce abdest al›rsa, o kimsenin günahlar› t›rnaklar›n›n al-
t›na var›ncaya kadar bütün vücudundan ç›kar” (Müslim, Tahâret 33.

Ayr›ca benzer rivâyetler için bk. Nesâî, Tahâret 84; ‹bn Mâce, Tahâret 6).

Abdestin farzlar› dörttür:

1. Yüzü bir kere su ile y›kamak.

2. Elleri dirseklerle birlikte bir kere su ile y›kamak.

3. Bafl›n dörtte birini ›slak bir elle ve kullan›lmad›k temiz bir su ›slakl›¤›
ile meshetmek.

4. Ayaklar› topuklar›yla beraber bir kere su ile y›kamak.



Bu farzlardan biri eksik olursa abdest tamam olmaz. Abdestin mükemmel olmas›
için sünnetlerine ve adab›na da riâyet etmek gerekir.

Yüzün, ellerin ve ayaklar›n birer kere su ile y›kanmas›, farz, üçer defa y›kanmas›
ise sünnettir.  

Abdestin Al›n›fl›

Abdest flöyle al›n›r:

Abdeste niyet edilerek Eûzü-Besmele çekilir. Eller bileklere kadar üç defa y›kan›r,
parmaklar›n aras› iyice ovuflturulur, yüzük varsa oynat›l›r. Sa¤ elle üç defa a¤za
su al›narak iyice çalkalan›r. Misvak veya f›rça ile difller temizlenir. Yine sa¤ elle

buruna üç defa su al›narak burun temizlenir. Son-
ra yüzün her taraf› üç defa güzelce y›ka-

n›r. Peflinden önce sa¤ sonra sol kol,
dirseklerle beraber y›kan›r. Sonra

bafl meshedilir. Bu esnada fla-
hadet parmaklar›yla kulaklar›n
içi, baflparmaklarla d›fl›, elle-
rin arkas›yla da boyun mes-
hedilir. Daha sonra önce sa¤
sonra sol ayak, üçer defa y›-
kan›r. Parmak aralar›n›n da y›-

kanmas› sa¤lan›r. K›saca ab-
destin al›n›fl› bu flekildedir.
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Araflt›ral›m - Ö¤renelim
Abdestin ne gibi sünnetleri vard›r? ‹lmihallerden araflt›r›n›z!



Abdesti Bozan fieyler

Abdesti bozan fleyler k›saca flunlard›r:

1. Önden ve arkadan ç›kan kat› ve s›v› at›klar, kan, irin, meni vs. abdesti bozar.

2. Vücudun herhangi bir yerinden ç›kan kan, irin ve sar› su gibi fleyler. 

3. Yellenmek.

4. Yatarak veya dayanarak uyumak.

5. Dinen yükümlü bir kimsenin namaz içinde, yan›ndakilerin iflitece¤i kadar gül-
mesi.

Gusül

A¤›z ve burnun içi dâhil, tepeden t›rna¤a vücudun her taraf›n› y›kamaya gusül
(boy abdesti) denir. 

Kur’an-› Kerim’de, ‘Cünüp iseniz iyice temizlenin’ (Maide, 5/6) buyrularak cünüplük
halinin son bulmas› için gusül yapmak gerekti¤i bildirilmifltir. 

Guslün Fazileti
Gusül, dinîn yerine getirilmesini istedi¤i hükmî bir temizlik olmakla birlikte maddî
olarak da bir beden temizli¤idir. Guslün insan sa¤l›¤› aç›s›ndan yararlar›n›n oldu-
¤u uzmanlarca anlat›lmaktad›r. Vücutta bulunan maddî kirleri gidermesinin yan›n-
da guslün kifliyi zindelefltirece¤i, yorgunlu¤unu hafifletece¤i, kan dolafl›m›na güç
kataca¤› ifade edilmektedir. 

Guslün bu gibi yararlar› yan›nda manevî ve psikolojik aç›dan faydalar› da vard›r.
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Araflt›ral›m -Ö¤renelim
Abdesti bozan di¤er hususlar› ilmihallerden yararlanarak tespit edi-
niz ve s›n›f ortam›nda paylafl›n›z!



‹badet amac›yla y›kananlar da manen kendini daha huzurlu hisseder.

Peygamber Efendimiz Müslümanlar› gusle özendirmifltir. Cuma günleri Müslüman-
lar›n gusül yapmalar› ile ilgili hadislerden baz›lar› flöyledir:

Guslü Gerektiren Durumlar

Guslü gerektiren durumlar, cünüplük hali ile kad›nlar›n aybafl› ve lo¤usal›k hallerinin
sona ermesidir. Cünüp olan kifliler namaz k›lacaklar›nda, tavaf yapacaklar›nda, ti-

lavet secdesi yapacaklar›nda, Kur’an’a el süre-
ceklerinde veya Kur’an okumak istedikle-

rinde gusül yapmak zorundad›rlar.
Kad›nlar da âdet ve nifas durumla-

r› sona erince gusül yaparlar.

Guslün Farzlar›

Guslün Farzlar› Üçtür:

1. A¤z› y›kamak.

2. Burnun içini y›kamak.

3. Bütün vücudu tepeden t›rna¤a
y›kamak.
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“Biriniz cuma namaz›na gidece¤i zaman boy abdesti als›n”

(Buhârî, Cum`a 2, 5, 12; Tirmizî, Cum`a 3; Nesâî, Cum`a 7, 25; ‹bn Mâce,
‹kamet 80).

“Her kim cuma günü abdest al›rsa ne iyi eder; hele boy abdesti
al›rsa, o daha iyidir ” (Ebû Davud, Taharet 128; Tirmizî, Cum`a 5. Ayr›-

ca bk. Nesâî, Cum`a 9).



Guslün Yap›l›fl›

Gusül yapacak kifli, önce besmele çeker, sonra gusle niyet eder. Vücudunun her-
hangi bir yerinde giderilmesi gerekli bir pislik varsa giderir. Sonra avret yerlerini
y›kar. Sonra güzelce abdest al›r. (Gusül yapt›¤› yere su toplan›yorsa ayaklar›n›
guslü bitirip ç›kaca¤› s›rada y›kar.) Abdest ald›ktan sonra suyu bir kaptan alarak
kullan›yorsa önce bafl›na, sonra sa¤ daha sonra sol omzuna üçer defa su döker
ve vücudunu ovalayarak iyice y›kar. Dufl alt›nda y›kan›yorsa duflun alt›na girerek
güzelce vücudunun her taraf›n› y›kar. Vücudunda kuru yer kalmamas› için göbek
çukuru, küpe deli¤i gibi yerlerin y›kanmas›na özen gösterir.

Teyemmüm

Teyemmüm, su bulunmad›¤› veya suyu kullanma imkân›n›n olmad›¤› durumlarda
abdest veya guslün yerini tutmak üzere temiz toprak yahut toprak cinsinden bir fle-
ye, niyet ederek elleri vurup, yüzü ve kollar› meshetmektir. Bu ifllemle abdestsizlik
giderilmifl olmaktad›r.

Teyemmüm, Müslümanlara özgü sembolik bir ibadet fleklidir. Dinî bir kolayl›kt›r.
Müslüman daima temiz olarak ibadet etmeye al›flk›nd›r. Su bulamay›nca, kendini
hükmen kirli hissetti¤i bir konumda Yüce Allah’›n huzuruna ç›kamaz. Teyemmüm,
kiflinin al›flt›¤› bu temizlik halinden yoksun olarak ibadet etmemesini sa¤lar. Bu ko-
nuda Müslüman›n duydu¤u ruhsal bir ihtiyac› giderir, insan› yarat›l›fl›n›n asl› olan
topra¤a döndürerek onda tevazu ve yarat›c›ya sayg› duygular›n› canland›r›r.

Teyemmümün Farzlar›
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Teyemmümün iki farz› vard›r:

1. Niyet etmek.

2. ‹ki kere elleri temiz topra¤a vurup, birinde yüzü, di¤erinde kollar›
meshetmek.



Teyemmüm yap›l›rken yüz ile kollar›n tamamen meshedilmesi, azalarda meshe en-
gel bir fley varsa giderilmesi gerekir.

Teyemmümün fiartlar›
Teyemmüm, abdest ve guslün yerine yap›lan geçici ve istisnaî bir uygulamad›r. Bu
geçici uygulamaya gidebilmek için baz› flartlar vard›r. 

Teyemmümün Yap›l›fl›

Teyemmüm flöyle yap›l›r: Abdestsiz olan veya gusletmesi gereken bir kimse, iki eli-
ni temiz topra¤a veya toprak cinsinden temiz bir fleye bir kez vurup bununla yü-
zünü mesheder. Sonra yine iki elini ikinci kez vurup bununla da dirseklerine kadar
iki kolunu mesheder. Bu ifllem, abdestsizli¤i gidermek yahut namaz k›lmak veya
abdestsiz sahih olmayan bir ibadeti yerine getirmek niyeti ile yap›l›r.

Teyemmüme bafllarken besmele çekilmesi, parmaklar aç›k oldu¤u halde iki elin
topra¤a vurulduktan sonra ileri sürülüp geri çekilmesi, elleri kald›r›nca, e¤er fazla
tozlanm›fllarsa onlar› yan yana getirip birbirine hafifçe vurarak tozlar›n›n dökülme-
sinin sa¤lanmas›, s›ra gözetilerek önce yüzün, sonra kollar›n meshedilmesi ve bu
ifllemler yap›l›rken ara verilmemesi teyemmümün sünnetlerindendir.

Teyemmümde dirseklerle beraber kollar meshedilirken, sol elin baflparma¤› ayr›la-
rak di¤er parmaklar›n iç taraflar› ile sa¤ elin parmak uçlar›ndan bafllayarak kolun
d›fl taraf›, dirseklere kadar meshedilir. Sonra sa¤ elin iç taraf›na dönerek sol elin
baflparma¤› ile serçe parma¤› halka yap›larak baflparmakla beraber elin ayas›
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Birlikte Konuflal›m

Teyemmümün flartlar›n› ilmihallerden teyit ederek s›n›f ortam›nda konuflunuz!



ile dirsekten bile¤e kadar elin iç taraf› meshedilir. Baflparma¤› daha ileri yürüte-
rek sa¤ elin baflparma¤›n›n üstü de meshedilmelidir. Ayn› yöntemle, sa¤ el ile de
sol el meshedilir.

6. Mesh
Mesh, eli mesh edilecek alan üzerine sürmek demektir. Mesh, hükmî bir temizlik-
tir. Teyemmüm de temiz topra¤a sürülen el ile yüzün ve kollar›n mesh edilmesi ile
yerine getirilir. 
Bunlar›n yan›nda abdestte ve gusülde mesh, bir kolayl›k olarak getirilmifltir. Hük-
mî temizlik olarak yerine getirilir. Aya¤a giyilen mestler üzerine mesh ile sarg›lar
üzerine mesh bu kolayl›klardand›r. 

Mest Üzerine Mesh
Mest, deri ve benzeri maddelerden yap›lan, içine su geçirmeyen, ayaklar› topuk-
larla birlikte örten ve ayakta ba¤s›z olarak durabilecek bir ayakkab› çeflididir. To-
puklarla birlikte ayaklar› örten çizme ve bot gibi ayakkab›lar da namaza engel
necis maddeler tafl›mamak flart›yla mest hükmündedir. Abdestli olarak giyilmifl ol-
mas› flart›yla mestler üzerine, abdest al›rken meshetmek caizdir. Bu, ‹slâm dinînin
gösterdi¤i bir kolayl›kt›r. 
Abdesti bozan fleyler meshi de bozar. Bundan baflka üzerine meshedilmifl olan
mestin ayaktan ç›kmas› veya ç›kar›lmas› ve mesh müddetinin sona ermesi ile de
mesh bozulur.

Sarg› ve Yara Üzerine Mesh
Abdest al›rken veya gusül yaparken, alç›ya al›nm›fl olan veya yara gibi bir neden-
le üzerine sarg› sar›lm›fl bulunan bir abdest organ›n› su ile y›kamak zararl› ise, bu
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Okuyal›m
Mestler üzerine yap›lan meshin detaylar›n› ilmihallerden okuyunuz!



sarg› çözülmez. Üzerine meshedilir. Meshetmek de zararl› ise o da terk edilir. K›-
r›k üzerindeki alç› veya yara üzerindeki sarg›ya, hem abdest ve hem de gusül için
bir kez meshedilmesi, hükmen o uzvu y›kama yerine geçer. 
Sarg› üzerine mesh yaparken, yap›lacak meshin bütün sarg›y› kaplamas› gerek-
mez; ço¤unlu¤unu meshetmek yeterlidir.

7. Kad›nlara Özgü Baz› Haller
Kad›nlara özgü baz› özel durumlar vard›r. Dinî yükümlülükler aç›s›ndan onlar›n bu
durumlar›n›n ve bunlara iliflkin baz› dinî hükümlerin bilinmesi gerekir. 
Yetiflkin kad›nlar›n rahminden üç tür kan gelir. Belirli yafllar aras›ndaki kad›nlardan
belli dönemlerde gelen kana hay›z (âdet) kan› denir. Do¤umdan sonra belli bir
süre gelen kan nifas (lo¤usal›k) kan›d›r. Bu ikisi d›fl›nda kalan ve genellikle bir has-
tal›k sebebiyle gelen kan ise, istihaze(özür) kan›d›r. Kad›n›n ibadet hayat› ve efliy-
le cinsel iliflkisi aç›s›ndan bunlara iliflkin dinî hükümlerin bilinmesi gerekir.

Âdet (Hay›z)
Ergenlik ça¤›na gelmifl ve hamile olmayan bir kad›n›n rahminden, hastal›k ve ço-
cuk do¤urma gibi bir sebep olmaks›z›n belirli sürelerde gelen ak›nt›ya hay›z de-
nir. Bugünkü t›bbî bilgiler, âdet kanamas›n›n 11–13 yafllar›nda bafllay›p 45–50
yafllar›nda sona erdi¤ini, âdet süresinin de 3–6 gün civar›nda oldu¤unu ifade et-
mektedir ( ‹lmihal, ‹SAM, I/212). Hay›z, âdet görme, regl ve aybafl› hali gibi terim-
lerle de ifade edilir.
Bunun süresi, Hanefi mezhebine göre en az üç, en fazla on gündür. Bu süre için-
de ak›nt›n›n aral›ks›z gelmesi flart de¤ildir. Zaman zaman kesilip tekrar gelebilir.
‹ki âdet aras›ndaki ak›nt›s›z süreye "temizlik dönemi" denir. Temizli¤in süresi en az
on befl gündür. Hay›z süresi içinde gelen ak›nt› hangi renkte olursa olsun tama-
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Araflt›ral›m - Ö¤renelim
Sarg› üzerine meshle ilgili f›khi hükümleri araflt›r›n›z!



men kesilmedikçe âdet sona ermifl olmaz. Kad›ndan gelen ak›nt› iyice beyazla-
fl›nca âdetinin bitti¤i anlafl›l›r.
‹slâm dinî, âdetli kad›n› günlük hayattan d›fllayan yanl›fl yaklafl›mlar› düzelterek
kad›n için do¤al bir süreç olan âdet döneminde, eflleriyle cinsel iliflki d›fl›nda,
onlarla normal iliflkilerin sürdürülmesini istemifltir. Kad›n›n bu dönemde namazdan
muaf tutulmas›, ona yönelik dinî bir ruhsatt›r.

Lo¤usal›k (Nifas)
Do¤umun peflinden kad›n›n rahminden gelen kana nifas denir. En az› için bir s›-
n›r yoktur. Bir iki gün, hatta daha k›sa olabilir. En çok ise k›rk gündür. Lo¤usal›k
müddeti olan k›rk gün içinde görülen temizlik de, nifastan say›l›r. Örne¤in on gün
kan gelip befl gün kesildikten sonra tekrar on gün kan gelecek olsa, bu yirmi befl
günün hepsi nifas müddeti say›l›r.
El ve ayak gibi organlar› belirmifl olan bir çocu¤un düflmesi ile lo¤usal›k hali mey-
dana gelir. Fakat organlar› belirmeyen bir düflükten dolay› nifas hali olmaz. Bunun
düflmesi ile görülen kan en az üç gün devam eder, önce de, en az on befl gün te-
mizlik hali meydana gelmifl olursa, bu kan hay›z kan› say›l›r. De¤ilse özür kan› olur.

Hay›z ve Nifas ile ‹lgili Baz› Hükümler
Hay›zl› veya nifasl› olan kad›n bu süre içinde namazdan muaf tutulmufltur. Bu ko-
numda namaz k›lamaz, oruç tutamaz, Kâbe’yi tavaf edemez, tilavet secdesi ya-
pamaz, kocas›yla cinsel iliflkide bulunamaz. Bütün bunlar haramd›r. Bu dönemle-
re rastlayan Ramazan oruçlar›n› ise sonradan kaza eder. Hay›z ve nifas› biten ka-
d›n›n boy abdesti almas› farzd›r.
Hay›z ve nifas için belirlenen sürelerin üst s›n›r› afl›l›nca, kad›n›n efli ile cinsel ilifl-
kisi helal olur. Fakat bu üst s›n›ra varmadan önce kan kesilirse, cinsel iliflki hemen
helal olmaz. Bu durumda kad›n ya y›kanm›fl olmal›d›r, ya da üzerinden bir namaz
vakti geçmelidir. 
Âdet gören veya lo¤usa olan bir kad›n, Allah'› zikir ve tesbih edebilir, dua ayet-
lerini dua niyeti ile okuyabilir. Baz› ‹slâm âlimleri âdet gören veya lo¤usa olan ka-
d›nlar›n Kur'an-› Kerim'i de okuyabileceklerini söylemifllerdir.
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8. Özürü Olanlar›n Temizli¤i

Abdesti bozan ve devam eden rahats›zl›¤a ‘Özür’ denir. Devaml› burun kanama-
s›, idrar tutamama, yaradan devaml› ak›nt› gelmesi, kad›nlar›n özür kanlar›n›n sür-
mesi gibi. Böyle bir özür, en az bir namaz vakti süresince abdest al›p namaz k›l-
maya f›rsat vermeyecek ölçüde devam ederse, bu özrü tafl›yan kifli ibadet hayat›
aç›s›ndan özürlü say›l›r. Özür, baflta bu flekilde bir namaz vakti boyunca abdest
al›p namaz k›lmaya f›rsat vermeyecek flekilde sürdükten sonra, daha sonra her na-
maz vakti en az bir defa kendini gösterirse, özür hali devam eder.

Özürlü kimse, her namaz vakti için abdest al›r. Devam eden özrü, onun abdesti-
ni bozmaz. O vakit içinde ald›¤› abdestle, onu bozan baflka bir fley olmad›kça
diledi¤i kadar farz, vacip veya nafile namaz k›labilir. Namaz vaktinin ç›kmas›yla
özürlü kimsenin abdesti bozulmufl olur. Yeni namaz vaktinde tekrar abdest al›r.
Özürlü kimsenin abdesti özür halinin d›fl›nda abdestini bozan bir fley meydana
gelmesi ile de bozulur.

Özür, bir namaz vakti boyunca hiç meydana gelmezse, özür ortadan kalkm›fl olur

ve o kimse özür sahibi olmaktan ç›kar.
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Birlikte Konuflal›m

Çevrenizde gördü¤ünüz özür hallerine örnekler veriniz ve üzerinde
konuflunuz!

Not Edelim

‹slâm kolayl›k dinidir. ‹nsanlara güçlerinin yetmeyece¤i fleyleri yükle-
mez. Özürlülerle ilgili de baz› kolayl›klar vard›r. Özür sahibi kiflile-
rin, namazlar›n› güçlük çekmeden k›labilmeleri için getirilen kolayl›k-
lar bunlardand›r.



Ünitenin Özeti
‹slâm dinî, temizli¤e büyük önem vermifltir. ‘Temizlik iman›n yar›s›d›r’ hadisi, bunu
en güzel bir flekilde göstermektedir.

Müslüman›n her yönüyle temiz olmas› dinî görevlerindendir. Bedeninin, elbisesinin,
yiyip içti¤i fleylerin, oturup kalkt›¤› ve ibadet etti¤i yerlerin temiz olmas› gerekir.

Temizlik, maddî, manevî ve hem maddî ve hem de manevî temizli¤i içeren hükmî
temizlik olmak üzere üç k›sma ayr›l›r.

Necaset (maddî pislikler)den temizlik: Bedenimizi, elbisemizi, namaz k›ld›¤›m›z
yeri dinde pis say›lan fleylerden temizlemektir. Buna ‘Necasetten taharet’ denir.

Manevî temizlik, ahlâkî kötülüklerden ve günahlardan temizlenmektir. Manevî
temizlik özü itibariyle kötü hasletleri terk ederek güzel ahlâk ile bezenmektir.
Manevî ar›nmay› gerçeklefltirebilen kifliler, manevî temizli¤in esas›n› oluflturan ih-
lâs, samimiyet, do¤ruluk, dürüstlük, hakkaniyet, güvenilirlik gibi güzel ahlâk il-
kelerini de elde etmifl olurlar. 

Hadesten temizlik: Hades denilen manevî kirlilikten temizlenmektir. Hades abdest-
sizlik, cünüplük, kad›nlarda âdet ve lo¤usal›k halleridir. Bunlardan temizlenmek;
abdestsiz için abdest almak, di¤erleri için gusül yapmakla olur. Buna da ‘Hades-
ten taharet’ denir.

Hadesten temizlik, birçok bak›mdan maddî temizli¤e önemli katk›lar sa¤lar.
Mesela gusül ve abdest ayn› zamanda birer maddî temizliktir.

Abdest, yüzü, dirseklerle beraber elleri y›kamak, bafl› meshetmek, topuklarla bir-
likte ayaklar› y›kamakt›r.

Namaz k›lmak, tavaf etmek gibi baz› ibadetleri yapabilmek için abdest almak
farzd›r. 

A¤›z ve burnun içi dâhil, tepeden t›rna¤a vücudun her taraf›n› y›kamaya gusül
denir.

Guslü gerektiren haller cünüplük ile kad›nlar›n aybafl› ve lo¤usal›k hallerinin sona
ermesidir.
Su bulunmad›¤› veya kullanma imkân›n›n olmad›¤› durumlarda abdest veya guslün
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yerini tutmak üzere temiz toprak yahut toprak cinsinden bir fleye, niyet ederek elleri
vurup, yüzü ve kollar› meshetmeye teyemmüm denir. Bu sembolik bir temizliktir.
Kad›nlara mahsus baz› özel durumlar vard›r. Bunlar hay›z, nifas ve istihazedir.
Ergenlik ça¤›na gelmifl ve hamile olmayan bir kad›n›n rahminden, hastal›k ve
çocuk do¤urma gibi bir sebep olmaks›z›n belirli sürelerde gelen ak›nt›ya hay›z
denir.
Do¤umun peflinden kad›n›n rahminden gelen kana nifas denir. En az› için bir s›n›r
yoktur. Bir iki gün, hatta daha k›sa olabilir. En çok ise k›rk gündür.
Hay›zl› veya nifasl› olan kad›n bu süre içinde namaz k›lmaz, oruç tutmaz, Kâbe’yi
tavaf, tilavet secdesi gibi baz› ibadetleri yapmaz, kocas›yla cinsel iliflkide bulu-
namaz. Bu süreler içinde kad›n namazdan muaf tutulmufltur. Bu dönemlere rast-
layan Ramazan oruçlar›n› ise sonradan kaza eder. Hay›z ve nifas› biten kad›n›n
boy abdesti almas› farzd›r.
Hay›z ve nifas ak›nt›lar›n›n d›fl›nda kad›n›n rahminden gelen kana, özür kan›
denir. Özür kan› sadece abdesti bozar. 

Üniteyi Gözden Geçirelim
1. Temizli¤in birey ve toplum hayat› aç›s›ndan önemi nedir?
2. Temizli¤i kaç k›sma ay›rabiliriz?

3. Manevî temizlik ile hükmî temizlik aras›ndaki fark nedir?
4. Çevre temizli¤i ile kul ve di¤er canl›lar›n haklar› aras›nda ne gibi bir ba¤lant›

vard›r?
5. ‹badetlerin maddî ve manevî temizli¤e ne gibi katk›lar› vard›r?
6. Peygamber Efendimizin dinî samimiyet olarak tan›mlamas›ndan ne anl›yor-

sunuz?

7. Dinîmizin abdest ve gusül konular›nda sa¤lad›¤› kolayl›klar nelerdir?
8. Abdest uzuvlar›ndan birindeki yaras› üzerinde sarg› bulunan kifli, abdest al›r-

ken ne yapar?
9. Sürekli idrar damlamas› gibi bir rahats›zl›¤› olan kifliler nas›l namaz k›lar?
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De¤erlendirme Sorular›
1. Afla¤›dakilerden hangisi maddî temizli¤e girmez?

A) Beden temizli¤i
B) Elbise temizli¤i
C) Kalp temizli¤i
D) Mekân temizli¤i

2. Afla¤›dakilerden hangisi, maddî ve manevî temizli¤i içeren hükmi temizlikle ilgili de¤ildir?
A) Gusül
B) Abdest
C) Teyemmüm
D) Elbise temizli¤i

3. Afla¤›dakilerden hangisi do¤rudur?
A) Adetli han›mlar, adet günlerindeki namazlar›n› kazaya b›rak›rlar. 
B) Namazlar›n› terk etmezler o halde k›larlar.
C) Adet günlerinde namazdan muaft›rlar.
D) Adet günlerinde denk gelen Ramazan orucundan muaft›rlar.

4. Afla¤›dakilerden hangisi guslün farzlar›ndan de¤ildir?
A) Niyet
B) A¤z› y›kamak
C) Burnu y›kamak
D) Tüm vücudu y›kamak

5. Afla¤›dakilerden hangisi manevî temizli¤e girmez?

A) Kalp temizli¤i
B) Sözünde durma
C) Güvenilirlik
D) Çevre temizli¤i
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ÜN‹TE 33ÜN‹TE 33
NAMAZNAMAZ



Ünitede Neler Var?
1. Namaz ‹badetinin Önemi 

2. Namaz Çeflitleri

3. Namaz Vakitleri

4. Namaz›n Farzlar›

5. Namaz›n Vacipleri

6. Namaz› Bozan Durumlar

7. Namazla ‹lgili Di¤er Hükümler (sünnetleri, mekruhlar› vb.)

8. Namaz›n K›l›n›fl›

9. Sehiv  ve Tilavet Secdeleri

10. Özel Durumlarda Namaz

11. Namazlar›n Cem’i

12. Cami ve Cemaatla Namaz

13. Camilerin Toplumsal Rolü

14. Cami Âdâb›

15. Cemaatla Namaz 

16. Namaz ‹badetinin ‹nsana Kazand›rd›klar›

Ünitede Hakk›nda
Bu ünitede;

‹slâm dinin en önemli ibadetlerinden olan namaz konusu ele al›nmaktad›r.

• Namaz›n, ‹slâm dinindeki yeri ve önemi,

• Namaz›n farz oluflu, vakitleri, çeflitleri, k›l›n›fl›, farzlar›, vacipleri, sünnetleri, na-
maz› bozan fleyler gibi namaza iliflkin f›khî bilgiler,

• Cemaatle namaz ve camilerin toplumsal ifllevi,

• Namaz›n insana kazand›rd›klar›, ünitede ele al›nan bafll›ca konulardand›r.

Ünite 
3

63



Ö¤renme Hedefleri
Bu ünite ifllendikten sonra, 

1. Müslüman›n günlük ibadeti olan namaz›n önemi kavranm›fl olacak, 

2. Namaz vakitleri, namaz›n nas›l k›l›nd›¤›, bu çerçevede hastalar›n ve yolcular›n
nas›l namaz k›lacaklar› ö¤renilmifl olacak,

3. Bayram namazlar› ve cenaze namazlar› gibi namazlar›n, di¤er namazlardan
farklar› anlafl›labilecek,

4. Sehiv secdesi, Tilavet secdesi gibi secdelerin ne oldu¤u ve nas›l yap›ld›¤› ö¤-
renilebilecek,

5. Cemaatle namaz›n önemi ve camilerin toplumsal rolü hakk›nda bilgi sahibi olu-
nabilecek,

6. Namaz›n bireye kazand›rd›klar› konusunda baz› bilgiler edinilecektir. 

Üniteyi Çal›fl›rken
1. Namazla ilgili bilgileri daha genifl bir flekilde görmek için ilmihal kitaplar›na

bak›n.

2. Namaz›n ‹slâm dinindeki esas ifllevini düflünün.

3. Niçin namaz k›ld›¤›n›z üzerinde düflünün.

4. Peygamber Efendimizin nas›l namaz k›ld›¤›n› araflt›r›n.

5. Peygamber Efendimiz niçin ‘Benim en huzurlu oldu¤um an, namazdaki an›m-
d›r’ buyurmufltur. Bunun üzerinde düflünün.

6. Çevrenizde namaz, vakitleri gözlenen bir huzur an› olarak m› yoksa bir külfet
gibi mi alg›lanmaktad›r? Üzerinde düflünün.

8. Kur’ân-› Kerim’deki emirler içerisinde niçin namaz ilk s›ralarda yer almaktad›r?
De¤erlendirin.

9. Kur’an’da namaz›n muhakkak insanlar› kötülükten uzaklaflt›raca¤› söylendi¤i
halde baz› namaz k›lanlar›n kötülükler ifllemesi hakk›nda ne düflünüyorsunuz?

De¤erlendirin. 
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1. Namaz ‹badetinin 

Önemi 

‹nsan›n düzenli bir flekilde Rab-
bi ile ba¤lant›s›n› sa¤layan
namaz, ‹slâm’›n flartlar›ndan
biridir. Ergenlik ça¤›na giren,
ak›l sahibi her Müslümana,
günde befl vakit namaz k›l-
mak farzd›r. Kur'an-› Kerim’de
ve Hadîsllerde namaza dair bir-
çok emir ve ö¤üt vard›r. Bu konu-
daki ayet-i kerimelerden birinde: 

Di¤er bir ayet-i kerimenin anlam› ise flöyledir:

Namaz›n, kiflinin kalbini ayd›nlataca¤›, kalbindeki ayd›nl›¤› art›rmak isteyenin,
bunu namazla sa¤layabilece¤i de hadislerde vurgulanm›flt›r.

Resûlullah (a.s.) flöyle buyurmufltur:
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“Namaz› dosdo¤ru k›l›n, zekât› verin. Kendiniz için her ne iyilik
ifllemifl olursan›z, Allah kat›nda onu bulursunuz. fiüphesiz Allah
bütün yapt›klar›n›z› görür” (Bakara, 2/110).

“(Ey Muhammed!) Kitaptan sana vahyolunan› oku, namaz› da
dosdo¤ru k›l. Çünkü namaz, insan› hayâs›zl›ktan ve kötülükten
al›koyar. Allah’› anmak elbette (ibadetlerin) en büyü¤üdür. Allah
yapt›klar›n›z› biliyor” (Ankebût, 29/45).



Allah’›n sonsuz güç ve kudreti, evrene koydu¤u harika nizam, insana lütfetti¤i sa-
y›s›z nimetler, ak›l sahibi insanlar› O’na karfl› derin bir övgü, sayg›, sevgi ve flük-
re yöneltir. Namaz bu sayg› ve sevginin sürekli ve düzenli bir flekilde ifadesidir.
‹nsan›n buna ihtiyac› vard›r. Çünkü insan di¤er canl›lardan farkl› olarak ak›l, duy-
gu, düflünce ve ruh sahibidir. Bedeninin ihtiyaçlar› oldu¤u gibi ruhunun da ihtiyaç-
lar› vard›r. Namaz, Allah’a inanan insan›n ruhunun günlük g›das›d›r. Namazdan
uzak kalmak, ruhu açl›¤a mahkûm etmek demektir. Her an Yüce Allah'›n say›s›z
nimet ve ihsanlar›na kavufltu¤unun bilinciyle yaflayan ve her an O’nun rahmetini
üzerinde hisseden bir kul, o lütuf, ihsan ve rahmetin kayna¤› ile ba¤›n› canl› tutmak
ister. Namaz, kul ile Rabbi aras›ndaki ba¤›n güçlenmesine büyük katk› sa¤lar. 

2. Namaz Çeflitleri
Namazlar, hükümleri itibariyle en genifl anlamda farz, vacib, sünnet ve müstehab
fleklinde dört guruba ayr›lmaktad›r. fiimdi bunlar› k›saca görelim:

Farz Namazlar
Farz namazlar, farz-› ay›n ve farz-› kifaye olmak üzere ikiye ayr›l›r. Farz-› ay›n olan
namazlar; ergenlik ça¤›na ulaflm›fl, ak›l sahibi (dinen yükümlü) her Müslümana
farz olan namazlard›r. Bunlar, befl vaktin farzlar› ile erkekler için Cuma namaz›-
d›r. Cenaze namaz› ise farz-› kifayedir. Bu farz›, Müslümanlardan baz›lar› yerine
getirdi¤i takdirde, onu eda edebilecek durumda bulunan di¤er Müslümanlar so-
rumluluktan kurtulur.  
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‹slâm befl temel üzerine kurulmufltur: Allah’tan baflka ilâh olmad›-
¤›na ve Muhammed’in Allah’›n Resulü oldu¤una flahitlik etmek,
namaz› dosdo¤ru k›lmak, zekât› vermek, Allah’›n evi Kâbe’yi
haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak ”( Buharî, Îmân 1, 2, Tefsîru

sûre (2) 30; Müslim, Îmân 19–22. Ayr›ca bk. Tirmizî, Îmân 3; Nesâî, Îmân 13).



Vacip Namazlar

Vacip namazlar, farz namazlar gibi, mükellef her Müslüman›n k›lmakla yükümlü
oldu¤u namazlar olmakla birlikte, kuvvet bak›m›ndan farz namazlar derecesinde
de¤ildirler. Bunlar, vitir namaz›, bayram namaz›, tavaf namaz›, bozulan nafile na-
mazlar›n kazas› ve nezredilen (adanan) namazlard›r. 

Nafile Namazlar

Farz ve vacip namazlar›n d›fl›ndaki namazlar genel bir adland›rma ile ‘Nafile na-
mazlar’ bafll›¤› alt›nda toplanmaktad›r. Sünnet ve müstehap namazlar ile sevap
kazanmak amac›yla k›l›nan di¤er namazlar bu gruba girer. Befl vakit farz nama-
z›n önünde veya sonunda k›l›nan sünnetler, teravih ve di¤er nafile namazlar›n hep-
si nafile namazlara dahildir. Ancak nafile namazlar›, sünnet namazlar›n d›fl›nda
ayr› bir k›s›m olarak ele alan âlimler de vard›r. Bu ayr›ma göre sünnet namazlar,
genellikle vakit namazlar›ndan önce veya sonra düzenli olarak k›l›nan ve ‘Revâ-
tip’ olarak adland›r›lan namazlar›, nafile namazlar ise bunlar›n d›fl›nda çeflitli ve-
silelerle Allah’a yaklaflmak ve sevap elde etmek amac›yla k›l›nan ve ‘Regâib’ ad›-
n› alan namazlar› ifade etmektedir. Teheccüd namaz›, kuflluk namaz›, istihare na-
maz›, Tahiyyatü’l-mescid namaz›, Husuf namaz› (Ay tutulmas› esnas›nda k›l›nan
namaz), Küsuf namaz› (Günefl tutulmas› esnas›nda k›l›nan namaz) gibi.
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Sevgili Peygamberimiz Buyuruyor ki:

“Müslüman bir kimse, farzlar›n d›fl›nda nâfile olarak her gün Al-
lah r›zas› için on iki rekat namaz k›larsa, Allah Teâlâ ona cennet-
te bir köflk yapar” veya “Ona cennette bir köflk yap›l›r ” (Müslim,

Müsâfirîn 103. Ayr›ca bk. Ebû Davud, Tatavvu 1; Tirmizî, Salât 189; Nesâî,
K›yâmü’l–leyl 66, 67).



3. Namaz Vakitleri

Farz namazlarla, vitir, teravih ve
bayram namazlar› belirli vakit-
lerde k›l›n›r. Bu namazlar için
vakit flartt›r. Farz namazlar
befl vakit içinde k›l›n›r. Bun-
lar, sabah, ö¤le, ikindi, ak-
flam ve yats›d›r. Cuma nama-

z› ö¤le; vitir ve teravih namaz›
da yats› vaktinde ve yats› nama-

z›ndan sonra k›l›n›r. 

Namazlar›n vakitlerinde k›l›nmas›
flartt›r. Vakti girmeden k›l›nan namaz sa-

hih de¤ildir, yeniden k›l›nmas› gerekir. Farz na-
mazlar›n vakti içinde k›l›nmas›na edâ, vakti ç›kt›ktan sonra k›l›nmas›na da kaza
denir. Vaktinde k›l›nmayan farz ve vacip namazlar baflka vakitte kaza edilirler.
Sünnet namazlarla, cuma ve bayram namazlar›, vakitleri ç›k›nca kaza edilmezler.
Yaln›z sabah namaz› herhangi bir sebeple k›l›namam›flsa ayn› gün, günefl do¤up
biraz yükseldikten sonra, sünneti ile birlikte kaza edilebilir.

Günümüzde namaz vakitleri astronomik hesaplarla belirlenmektedir. Namaz vakit-
leri k›saca flöyledir: 

Sabah namaz›n›n vakti, gecenin sonuna do¤ru do¤u ufkunda ufukta flafa¤›n, ya-
ni güneflin do¤aca¤› yerdeki beyazl›¤›n yay›lmaya bafllamas›ndan güneflin do¤-
maya bafllad›¤› ana kadar olan zamand›r. Ayd›nl›¤a ‘fecr-i sâd›k’ denir. Bu yay-
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Araflt›ral›m - Ö¤renelim
Namazlar› vaktinde k›lmay›p, kazaya b›rakman›n manevî sorumlu-
lu¤unu araflt›r›n›z!



g›n ayd›nl›¤›n ufukta ilk olarak görülmeye bafllad›¤› andan itibaren sabah nama-
z› k›l›nabilir. Yats› namaz›n›n en son vakti de bu ana kadar uzan›r. Di¤er bir de-
yiflle yats› namaz›n›n vakti ile sabah namaz›n›n vaktini ay›ran s›n›r bu vakittir. Sa-
bah namaz›n›n vakti güneflin do¤ufluna kadar devam eder. 

Ö¤le namaz›n›n vakti, günefl tam tepeye gelip bat›ya meyletti¤i andan itibaren
bafllar. Cisimlerin gölgesinin bir misli oldu¤u vakte ‘Asr-› evvel: ‹lk ikindi’, iki misli
oldu¤u vakte de ‘Asr-› sânî’ denir. 

Cuma namaz›n›n vakti de ö¤le namaz›n›n vaktiyle ayn›d›r.

‹kindi namaz›n›n vakti, ö¤le vaktinin bitiminden günefl bat›ncaya kadar olan za-
mand›r. Ancak ikindi namaz›n›n günefl batmadan önceki kerahet vakti denilen
vakte kadar geciktirilmesi mekruhtur. Güneflin sararmaya bafllad›¤› andan bat›n-
caya kadarki vakit, kerahet vaktidir.

Akflam namaz›n›n vakti, günefl batt›ktan sonra bafllar, güneflin batt›¤› yerde olu-
flan akflam flafa¤›n›n kaybolmas›na kadar devam eder. Akflam flafa¤›, günefl bat-
t›ktan sonra güneflin batt›¤› ufukta oluflan k›z›ll›k ve arkas›ndan görünen beyazl›k-
t›r. Vakti dar oldu¤undan akflam namaz›n› ilk vaktinde k›lmak müstehapt›r. Bir ma-
zeret olmad›kça geciktirilmemelidir. 

Yats› namaz›n›n vakti, akflam namaz›n›n vaktinin bitiminden sabah namaz›n›n vak-
ti girinceye kadar olan zamand›r. Yats› namaz›n›n vakti, güneflin batt›¤› ufukta olu-
flan akflam flafa¤›n›n kaybolmas›yla bafllamakta ve sabah namaz›n›n bafllang›c›
olan fecr-i sâd›k do¤ana kadar devam etmektedir. Fecir do¤unca yats› vakti bit-
mifl olur.

Vitir namaz›n›n vakti, yats› namaz›n›n vaktidir. Ancak vitir namaz› yats› namaz›n-
dan sonra k›l›n›r. 

Teravih namaz›n›n vakti ise, yats› namaz›ndan sonrad›r, sabah namaz›n›n vaktine
kadar devam eder. Hem vitirden önce, hem de vitirden sonra k›l›nabilir. Fakat yat-
s› namaz› k›l›nmadan teravih namaz› k›l›nmaz.
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Bayram namazlar›n›n vakti, sabahleyin günefl yükselip de kerahet vakti ç›kt›¤› an-
dan itibaren bafllar ve güneflin günün ortas›na vard›¤› ana kadar (istiva vakti) de-
vam eder.

4. Namaz›n Farzlar›
Namaz›n farzlar› on ikidir. Bunlardan alt›s› namaza bafllamadan öncedir. Bunla-
ra namaz›n flartlar› denir. Alt›s› da namaz›n içindedir. Bunlara da namaz›n rükün-
leri denir. 

fiartlar›:
a. Hadesten taharet (Abdestsiz olan›n abdest almas›, cünüp olan›n gusletmesi)

b. Necasetten taharet (Namaz k›lan›n bedende, elbisesinde ve namaz k›laca¤›
yerde namaza engel pislik bulunmamas›)

c. Setr-i avret (Namaz k›larken bedende örtülmesi gerekli yerlerin örtülmesi)

d. ‹stikbâl-i k›ble ( Namaz k›larken K›bleye yönelmek)

e. Vakit (Namaz› vakti içinde k›lmak)

f. Niyet ( K›laca¤› namaza niyet etmek)

Rükünleri:
a. ‹ftitah tekbiri (Namaza, tekbirle bafllamak)

b. K›yam (Ayakta durmak)

c. K›raat (Kur'an'dan bir miktar okumak)

d. Rükû (Eller dizlere ulaflacak kadar e¤ilmek)

e. Sücud (Secdeler/Al›n ve burun yere temas edecek flekilde elleri, dizleri ve
ayaklar› yere koymak suretiyle secde etmek)

f. Ka’de-i âhire (Namaz›n sonunda teflehhüt miktar› [‘Ettehiyyatü’ cümlelerini du-
as›n› okuyacak kadar] oturmak)

Ünite 
3

70



5. Namaz›n Vacipleri
Namazlar›n farzlar› oldu¤u gibi, vacipleri de vard›r. Namazda, farz veya vacip
olan fleylerden birinin geciktirilerek yap›lmas› yahut vaciplerden birinin unutularak
terk edilmesi halinde “sehiv secdesi” yapmak gerekir. Vacip, bile bile terk edilirse
namaz yeniden k›l›n›r. Namaz›n vaciplerinden baz›lar› flunlard›r:

1) Namaza ‘Allahü Ekber’ sözüyle bafllamak,

2) Namazlar›n her rekat›nda ‘Fatiha’ sûresini okumak,

3) Farz namazlar›n ilk iki rekat›nda, vitir ve nafile namazlar›n her rekat›nda Fati-
hadan sonra bir sûre veya bir sûre yerini tutacak kadar ayet okumak,

4) Secde yaparken yaln›z al›nla yetinmeyip al›nla beraber burnu da yere koymak, 

5) Üç ve dört rekatl› namazlarda ilk oturufl,

6) Namazlar›n sonunda selam vermek.

6. Namaz› Bozan Durumlar

Namaz k›lan bir kiflinin, namaz›n farzlar›na, vaciplerine, sünnetlerine ve âdâb›na
dikkat ederek namaz›n› eda etmesi gerekir. Bunlara riayet etmemek namaz›n
özüyle ve ruhuyla ba¤daflmaz. Namaza ayk›r› davran›fllar, bu ayk›r›l›¤›n dercesi-
ne göre ya mekruh olur ya da namaz› bozar. ‹lk önce namaz› bozan hususlar› k›-
saca aç›klamaya çal›flal›m. 

Namaz›n farzlar›ndan birinin eksik olmas› durumunda namaz fasit (bozulmufl) olur.
Bunlar›n d›fl›nda namaz› bozan baflka hususlar da vard›r. Bunlar›n en önemlileri-
ni flöyle özetleyebiliriz:

1. Namazda konuflmak, 

2. Bir fley yemek, içmek, sak›z çi¤nemek,

3. Kendisi duyacak kadar gülmek (Yan›ndakiler duyacak kadar gülünürse abdest
de bozulur),

4. Selam vermek, selam almak, dünya ile ilgili bir fleyden dolay› a¤lamak, ah, of
demek, inlemek, özürsüz öksürmek, bir fleye üflemek… 
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5. D›flardan bakana namazda de¤ilmifl izlenimi verecek flekilde bir iflle u¤raflmak
buna ‘Amel-i kesir’ denilir.

7. Namazla ‹lgili Di¤er Hükümler
(Sünnetleri, Mekruhlar› vb.)

Namaz›n farzlar›n›n ve vaciplerinin yan›nda sünnetleri ve mekruhlar› da bulunmaktad›r.
Namazlar›n içinde yer alan  sünnetlerden baz›lar› flunlard›r:
1) ‹ftitah tekbirini al›rken elleri yukar›ya kald›rmak. 
2) Namaz›n bafl›nda iftitah tekbirinden sonra sessizce ‘Sübhanekâllahümme’

okunmas›, bundan sonra Fatiha'dan önce yine sessizce ‘Eûzü Besmele’ okun-
mas›, di¤er rekatlarda da Fatiha'dan önce besmele çekilip Fatiha'lar›n sonun-
da amîn denilmesi. 

3) K›yamdan rükûa ve secdelere giderken ‘Allahü Ekber’ denilmesi, rükûdan k›ya-
ma kalkarken ‘Semiallahü limen hamideh’ denmesi, secdeden kalk›p yine sec-
deye giderken ‘Allahü Ekber’ denilmesi.

4) Rükûda en az üç kere: ‘Sübhane Rabbiye'l-azîm’ denilmesi, secdede de en az
üç kere: ‘Sübhane Rabbiye'l-alâ’ denilmesi.

5) Bütün namazlar›n son oturufllar›nda salat ve selamdan sonra iki tarafa selam
vermeden önce dua edilmesi.

6) Namazdan ç›karken önce sa¤a, sonra sola selam verilmesi sünnettir.
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Araflt›ral›m - Ö¤renelim

• Namaz› bozan di¤er durumlar› ilmihallerden araflt›r›n›z!

• Amel-i kesir, namaz› niçin bozar? Üzerinde konuflunuz.

Araflt›ral›m

Namaz›n di¤er sünnetlerini ilmihallerden araflt›r›n›z!



Namaz›n mekruhlar› da vard›r.

Namaz k›larken insan›n, tam anlam›yla namaza yo¤unlaflmas›n› engelleyen veya
Allah’a karfl›, sayg› ve ba¤l›l›kla pek ba¤daflmayan bir tak›m hareket, tav›r ve du-
rumlar da namaz›n mekruhlar› içerisinde yer al›r. Bunlar da genellikle namaz›n
sünnetlerinden birinin terkinden kaynaklan›r. Kalbi meflgul edecek ve namaza yo-
¤unlaflmay› engelleyecek bir konumda namaza durmak da mekruhtur. Baflka im-
kân varken müzik çal›nan ortamlarda namaza durmak, bir eflyas›n›n çal›nmas› en-
diflesi içerisinde veya yemek haz›rken yahut abdesti s›k›fl›k tuvalet ihtiyaci oldu¤u
halde namaza durmak gibi hususlar örnek verilebilir.

Namaza iliflkin mekruhlar›n genel bir listesini f›k›h ve ilmihal kitaplar›nda görmek
mümkündür.

8. Namaz›n K›l›n›fl›
Bir örnek olmak üzere, farz, vacip ve sünnetlerine riayet ederek, sabah namaz›-
n›n iki rekat sünnetinin k›l›n›fl›:

• Abdestli olarak k›bleye karfl› durulur.

• "Niyet ettim Allah r›zas› için sabah
namaz›n›n sünnetini k›lmaya" di-
ye niyet edilir.

• Eller kulak hizas›na kadar
kald›r›l›p "Allahu Ekber" di-
yerek tekbir al›n›r.

• Sonra eller, sa¤ el sol elin
üzerine gelecek flekilde
göbek alt›ndan ba¤lan›r.
(Kad›nlar ellerini gö¤üs üze-
rinde sa¤ eli sol el üzerine ko-
yarak ba¤larlar.)
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• Bundan sonra "Sübhaneke" okunur. Hemen arkas›ndan Eûzü-Besmele çekilip,
"Fatiha" ve Kur'an'dan k›sa bir sûre veya uzunca bir ayet yahut da üç k›sa ayet
okunur. Bu, k›raatin en az miktar›d›r, daha uzun okunabilir. 

• Sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûa var›l›r. Rükûda üç kere "Sübhane Rabbiye'1-
Azim" dedikten sonra "Semiallahu limen hamideh" diyerek kalk›l›r ve ayakta
"Rabbenâ leke'l-Hamd" denir.

• Sonra "Allahu Ekber" diyerek, önce dizler, sonra eller, daha sonra al›n ve bu-
run yere konarak secdeye var›l›r. (Secde esnas›nda el ve ayak parmaklar› k›b-
leye do¤ru çevrilmifl vaziyette tutulur. Erkekler dirseklerini yere yap›flt›rmaz.)

• Secdede, üç kere "Subhane Rabbiye'1-A'la" dedikten sonra "Allahu Ekber" di-
yerek do¤rulup "sübhanallah" diyecek kadar oturulur.

• Yine "Allahu Ekber" diyerek tekrar secdeye var›l›r. Daha sonra "Allahu Ekber"
diyerek aya¤a kalk›l›r, eller ba¤lan›r.

• ‹kinci rekat da birinci gibi k›l›n›r. Ancak ikinci rekatta "sübhaneke" okunmaz.
Yaln›z Besmele çekilerek Fatiha'ya bafllan›r.

• ‹kinci rekat›n secdelerinden sonra diz üstü oturulur. Bu oturuflta, sol ayak yere dö-
flenir, sa¤ ayak parmak uçlar› k›bleye çevrilmifl oldu¤u halde dik tutulur, eller diz-
lerin üzerine konur. "Ettehiyyatü", "Salavat" ve dualar okunarak selam verilir.

• Sabah namaz›n›n iki rekat farz› ile -sünnet veya nafile- bütün iki rekat olan na-
mazlar bu flekilde k›l›n›r. Üç ve dört rekatl› namazlarda, ikinci rekatte oturup
"Ettehiyyatü"yü okuyunca "Allahu ekber" diyerek aya¤a kalk›l›r ve namaz ta-
mamlan›r. Ancak, üç ve dört rekatl› farzlar›n üçüncü ve dördüncü rekatlar›nda
Fatiha'dan sonra bir fley okunmaz. 

Vakit Namazlar›

Günde befl vakit namaz vard›r. Sabah namaz›n›n iki, ö¤le namaz›n›n dört, ikindi
namaz›n›n dört, akflam›n üç ve yats›n›n dört rekat farz› vard›r. Yats›dan sonra k›l›-
nan vitir namaz› ise üç rekatt›r. Ancak, vaktin farz›n›n önünde, sonunda veya hem
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önünde hem sonunda k›l›nan sünnetler de vard›r. Buna göre önlerinde sonlar›nda
veya hem önlerinde hem sonlar›nda k›l›nan sünnetlerle birlikte bir günde (24 saat-
te), 17 rekat farz, 3 rekat vacip (vitir namaz›) ve 20 rekat sünnet olmak üzere top-
lam 40 rekat namaz vard›r. Bunu bir flema ile flöyle gösterebiliriz.

VAK‹TLER ‹lk sünnet Farz Son sünnet Toplam

Sabah 2 2 4

Ö¤le 4 4 2 10

‹kindi 4 4 8

Akflam 3 2 5

Yats› 4 4 2 10

Vitir (Yats›dan sonra) (vacip 3) 3

TOPLAM 14 17 9 40

Farzlardan ve vitir namaz›ndan sonra sünnetler içerisinde en tekitli olan› sabah na-
maz›n›n sünnetidir. ‹kindi namaz›n›n sünneti ile yats› namaz›n›n ilk sünneti ise gayr›
müekket sünnetlerdendir.

Sabah Namaz›
Sabah namaz›na niyet ‘Bugünkü sabah namaz›n›n farz›n› k›lmaya’ diye yap›l›r.
Yaln›z sabah namaz›n›n farz›nda Fatiha'dan sonra biraz fazla Kur'an okunmas›
sünnettir.  Bireysel olarak sabah namaz›n›n farz›n› k›lan kimse, tekbirleri ve
‘Semiallahu limen hamideh’ cümlesini, Fatiha'y› ve ekleyece¤i ayetleri sesli olarak

okuyabilir.
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Ö¤le Namaz›

Ö¤le namaz›n›n ilk dört rekat sünnetinin ilk iki rekat›, aynen sabah namaz›n›n iki
rekat sünneti gibi k›l›n›r. Tek farkl›l›k niyettir. ‘Bugünkü ö¤le namaz›n›n ilk sünneti-
ne’ diye niyet edilir. Bir de bunda ikinci rekattan sonraki oturufl, son oturufl de¤il,
birinci oturufl (ka'de) oldu¤undan bu oturuflta yaln›z ‘et-Tahiyyat’ okunur. Di¤er iki
rekat›n›n k›l›n›fl› da ayn›d›r. Tek fark, üçüncü rekata kalk›l›nca “Sübhaneke” okun-
mamas›d›r.

Son iki rekat›nda Fatiha’dan sonra sûre okunmamas›n›n d›fl›nda, ö¤le namaz›n›n
dört rekat farz›n›n k›l›n›fl› da ayn› ö¤lenin ilk sünneti gibidir. 

Ö¤lenin son iki rekat sünnetinin k›l›n›fl› da t›pk› sabah namaz›n›n sünneti gibidir.

‹kindi Namaz›

‹kindi namaz›n›n dört rekat sünnetinin ilk iki rekat› k›l›nd›ktan sonraki oturuflta Ta-
hiyyata ek olarak ‘Salli ve Barik’ de okunur. Sonra kalk›larak son iki rekat› k›l›n›r.
Bu ikifler rekatlar, ba¤›ms›z iki rekatl› namazlar gibidir. Onun için bunlardan her

biri yani her ikifler rekat, tamamen sabah na-
maz›n›n iki rekat sünneti gibi k›l›n›r. Yal-

n›z arada selam verilmemektedir.
‹kindi namaz›n›n farz› ise, tama-

men ö¤le namaz›n›n farz› gibi
k›l›n›r.

Akflam Namaz›

Akflam namaz›n›n üç rekat
farz›, ö¤le ile ikindi namazlar›-

n›n ilk üç rekat farzlar› gibi k›l›-
n›r. Sonra oturularak "Tahiyyat ile

Salavatlar" ve "Rabbena duas›” oku-
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nur, iki tarafa selam verilir. Akflam namaz›n›n farz›nda vaktin darl›¤›ndan dolay›
k›sa sureler okunur. Akflam namaz›n›n sünneti t›pk› sabah namaz›n›n sünneti gibi
k›l›n›r. Bu sünneti alt› rekat olarak k›lmak müstehapt›r. 

Yats› Namaz›
Yats› namaz›n›n ilk dört rekat sünneti, tamamen ikindi namaz›n›n dört rekat sünne-
ti gibi k›l›n›r. Dört rekat farz› da, tamamen ö¤le ve ikindi namazlar›n›n farzlar› gi-
bi k›l›n›r. ‹ki rekat son sünnetine gelince, bu da tamamen sabah ve akflam namaz-
lar›n›n iki rekat sünnetleri gibi k›l›n›r. Yats› namaz›n›n son sünneti de, dört rekat ola-
rak k›l›nabilir. Bu halde tamamen ilk dört rekat gibi k›l›n›r. Bununla beraber iki
rekatta bir selam vererek de k›l›nabilir. 
Geceleyin k›l›nan nafile namazlarda daha faziletli olan, böyle iki rekatta bir se-
lam vermektir.

Vitir Namaz›
Vitir namaz› üç rekatt›r. ‹lk iki rekat› t›pk› sabah namaz›-
n›n sünneti gibi k›l›n›r. ‹ki rekattan sonraki otu-
ruflta Tahiyyat okunduktan sona üçüncü
rekata kalk›l›r. Besmele ile Fatiha ve
bir miktar Kur'an-› Kerîm okunarak
daha ayakta iken eller kald›r›l›p
"Allahu Ekber" diye tekbir al›-
n›r. Tekrar eller ba¤lan›p
ayakta "Kunut" duas› okunur.
Sonra "Allahu Ekber" diye rükû
ve secdelere gidilir. Ondan
sonra oturulur. "Tahiyyat ile Sa-
lavatlar" ve "Rabbenâ" duas› oku-
narak iki tarafa selam verilir.
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Cuma Namaz›
Cuma namaz› k›lmak erkekler için farz-› ayn'd›r. Cuma namaz›n› k›lanlar, o gün ö¤-
le namaz›n› k›lmazlar.
Cuma namaz› mutlaka camide ve cemaatle k›l›n›r. Farzdan önce hutbe okunur.
Cuma namaz›n›n farz›, iki rekatt›r. Farzdan önce ve sonra dörder rekat Cuman›n
sünnetleri k›l›n›r. Bundan sonra dileyen "Zuhr-› ahir" ad›yla dört ve "vaktin sünneti"
olmak üzere iki rekat namaz daha k›lar. 
Cuma günü Müslümanlar için çok önemli bir gündür. O gün y›kan›p temizlenmek,
temiz giysiler giymek, mümkünse hay›r ve hasenatta bulunmak Cuman›n adab›n-
dand›r.

Cenaze Namaz›
Cenaze namaz›n›n flart› niyettir. Bu niyetle ölünün ekrek veya kad›n, erkek veya
k›z çocu¤u oldu¤u belirlenir. Allah için namaza, cenaze için duaya ve imama uy-
maya niyet edilir.
‹Lk tekbiri ald›ktan sonra eller, di¤er namazlarda oldu¤u gibi ba¤lan›r ve “Sübha-
neke” okunur. ‹mamla birlikte, eller kald›r›lmadan ikinci tekbir al›n›nca “Allahüm-
me Salli ve Allahümme Barik” okunur. Üçüncü tekbirden sonra ölüye ve di¤er
Müslümanlara dua edilir. Dördüncü tekbirden sonra önce sa¤, sonra sol tarafa se-
lam verilerek namaz bitirilir.
Cenazelerin bir an önce defnedilmesi müstehapt›r. Mazeret olmad›kça defnin ge-
ciktirilmemesi uygundur.
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Araflt›ral›m - Ö¤renelim
• Cuma namaz›n›n sahih olmas› için gereken flartlar› ilmihalden

okuyunuz.
• Kimlerin Cuma namaz› k›lmakla yükümlü olmad›¤›n› ilmihallerden

araflt›r›n›z.



Bayram Namazlar›

Her iki bayram namaz› da iki rekatt›r. Bayram›n birinci gününde günefl do¤up ke-
rahet vakti ç›k›nca cemaatle k›l›n›r. (Namaz vakitleri bafll›¤›na bak›n›z)
Cuma namaz› farz olanlara bayram namaz› k›lmak vaciptir.
Bayram namazlar›nda di¤er namazlardan farkl› olarak alt› tekbir daha vard›r.
Bunlardan üçü birinci, üçü de ikinci rekattad›r.
Bayram namaz› flöyle k›l›n›r:
• Önce (Ramazan veya Kurban) bayram› namaz›n› k›lmaya niyet edilir.
• ‹mama uyarak tekbir al›n›r.
• Sübhaneke okunduktan sonra yine imamla birlikte eller kulaklar hizas›na kald›-

r›larak üç defa tekbir al›n›r. ‹lk ikisinde eller yana b›rak›l›r, üçüncüde ba¤lana-
rak Fatiha ve bir miktar Kur'an okunur.

• Sonra rükû ve secdeler yap›larak birinci rekat tamamlan›r.
• ‹kinci rekatta, imam taraf›ndan Fatiha ve bir miktar Kur'an okunduktan sonra,

rükû'a gidilmeyerek yine üç defa tekbir al›n›r. Her tekbirde eller yana b›rak›l›r.
Sonra dördüncü tekbir ile rükû'a var›l›r ve di¤er namazlar gibi tamamlan›r.

• Daha sonra imam minbere ç›karak hutbe okur. (Bu hutbe sünnettir). Hutbe bit-
tikten sonra dua edilir.

Teravih Namaz›

Teravih namaz›, Ramazan'da yats› namaz›ndan sonra k›l›nan sünnet bir namaz-
d›r. Cemaatle veya münferit olarak k›l›n›r. Teravih namaz›, orucun de¤il Ramazan
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Senede iki bayram vard›r:

1. Ramazan Bayram›: Ramazan ay›n› takip eden flevval’in bir, iki
üçüncü günleridir.

2. Kurban Bayram›: Kamerî aylar›n on ikincisi olan zilhicce ay›n›n on,
on bir, on iki ve on üçüncü günleridir.



ay›n›n sünneti oldu¤undan herhangi bir sebeple oruç tutamayanlar da teravih na-
maz› k›labilirler. Ramazan'da vitir namaz› da teravihten sonra cemaatle k›l›n›r. Te-
ravih namaz›n› erkek, kad›n, yolcu ve yolcu olmayan her Müslüman k›lar.

Teravih namaz›, iki rekatta bir selam verilerek k›l›nd›¤› takdirde, aynen sabah na-
maz›n›n sünneti gibi k›l›n›r. ‹ki rekatta bir selam vermek suretiyle k›l›nabildi¤i gibi
dört rekatta bir selam verilerek de k›l›nabilir. Bu takdirde yats›n›n ilk sünneti gibi
k›l›n›r. ‹ki rekatta bir selam ile k›l›nmas› daha faziletlidir.

9. Sehiv  ve Tilavet Secdeleri

Sehiv, yan›lma ve unutma anlam›na gelir. Sehiv secdesi de yan›lma secdesi de-
mektir. Sehiv secdeleri, yan›lma, unutma veya dalg›nl›kla namaz›n farzlar›ndan bi-
rinin geciktirilmesi yahut vaciplerinden birinin terk edilmesi veya geciktirilmesinden
dolay› yap›lan secdelerdir. Farzlar›n geciktirilmesi de sonuç itibariyle vacibin ter-
ki kapsam›na girmektedir. Namazda meydana gelen eksiklik sehiv secdeleriyle te-
lafi edilmifl olur. Gerekti¤i durumlarda sehiv secdeleri vaciptir.

Namazlar›n sünnetlerinin terk edilmesinden dolay› sehiv secdesi gerekmez.
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Araflt›ral›m

Hangi durumlarda sehiv secdesi gerekti¤ini ve nas›l yap›ld›¤›n› ilmi-
hallerden araflt›r›n›z! 

Sevgili Peygamberimiz Buyuruyor ki:

"Kim Ramazan›n faziletine inanarak ve sevab›n› Allah'tan bekle-
yerek terâvih namaz›n› k›larsa, geçmifl günahlar› ba¤›fllan›r. " (Bu-

harî, Îmân 37 ; Müslim, Müsâfirîn 173, 174. Ayr›ca bk. Ebû Davud, Rama-
zan 1; Tirmizî, Savm 1; Nesâî, K›yâmü'l–leyl 3, Savm 39, 40, Îmân 31, 32;
‹bn Mâce, ‹kâmet 173, S›yâm 3, 39, 40)



Tilavet secdesine gelince;
Kur'an-› Kerim'de on dört secde ayeti vard›r. Bunlardan birini okuyan veya ifliten
her mükellefin tilavet secdesi yapmas› gerekir. Tilavet secdesinin hemen yap›lma-
s› flart de¤il ise de, secde ayeti okununca yap›lmas› daha iyidir. 

Tilavet secdesi yapacak kimsenin abdestli, üstünün bafl›n›n namazdaki gibi temiz
ve avret yerlerinin örtülü olmas› gerekir. 

Secde ayeti okununca, hemen secde edilmesi mümkün olmad›¤› zaman okuyan
ve dinleyenlerin: "Semi'nâ ve eta'nâ ¤ufraneke Rabbena ve ileyke'l-masîr" deme-
leri müstahapt›r.

Namaz› bozan fleyler, tilavet secdesini de bozar. 

10. Özel Durumlarda Namaz

Müslüman hangi konumda ve hangi flartlar alt›nda olursa olsun rabbi ile irtibat›n›
sürdürmek ihtiyac›ndad›r. Dolay›s›yla ola¤an durumlarda oldu¤u gibi ola¤an d›fl›
durumlarda da günlük ibadetini yerine getirmek durumundad›r. Ancak kiflinin için-
de bulundu¤u zorluklar ve ola¤an d›fl› durumlar dikkate al›narak namaz›n k›l›n›fl›n-
da baz› kolayl›klar sa¤lanm›flt›r. Bu durum, ‹slâm’›n kolayl›k prensibinin ibadet ha-
yat›na bir yans›mas›d›r. Burada bu kolayl›klardan birkaç›na de¤inilecektir.

Yolcu Namaz›
Yolcu olan kifliye seferî denir. Seferînin karfl›t› mukîmdir. Mukîm bir yerde yerleflik
bulunan, yolcu olmayan kifli demektir. F›khî bir terim olarak ‘Mukîm’, vatan›n-
da(memleketinde/ kendi yerleflim biriminde) veya vatan hükmünde olan bir yerde
oturan kimseye denir. Böyle bir yerden ç›k›p en az sefer mesafesi 18 saatlik (yak-
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Araflt›ral›m

Kur’an-› Kerim’deki secde ayetlerinin bulundu¤u sûreler ve ayet
numaralar›n› araflt›r›n›z.



lafl›k 90 km.) bir yere gitmeye bafllam›fl olan kimseye de, ‘Misafir/Yolcu’ ad› ve-
rilir.

Yolculuk (sefer), genel olarak ola¤an ve yerleflik durumda bulunmayan bir tak›m
güçlükleri ve s›k›nt›lar› beraberinde getirir. Bundan dolay› yolcu(misafir) olan kifli-
ye ibadet hayat› ile ilgili baz› kolayl›klar getirilmifltir.

Yolcu dört rekatl› farzlar› iki rekat, üç ve iki rekatl›lar› aynen k›lar. Sünnetleri k›lma-
yabilirse de, vakti müsaitse k›lmas› daha uygundur. Yolcular Cuma ve bayram na-
mazlar›yla birlikte kurbanla da mükellef de¤illerdir. Ancak isterlerse bunlar› yerine
getirirler ve sevab›n› al›rlar. Cuma namaz›n› k›lamad›klar› takdirde o günün ö¤le
namaz›n› k›lmalar› gerekir.

Yolculu¤a niyet ederek memleketinden ayr›lan kimse, oturdu¤u (ikamet etti¤i) yere
dönmedikçe veya gitti¤i bir yerde 15 gün yahut daha fazla kalmaya niyet etme-
dikçe misafirli¤i devam eder. 

Hasta Namaz›

‹nsanlar›n s›k›nt›l› olduklar› ve güçlük çektikleri durumlardan biri de hastal›k halidir.
Hastal›¤›n a¤›rl›¤›na göre bu s›k›nt›lar azal›r veya ço¤al›r. Fakat insanlar hasta da
olsa Yüce Allah ile günlük irtibat›n› sürdürmelidir. Bu sebeple hastalar›n da ibade-
te ihtiyac› vard›r. Hatta onlar›n ihtiyac› belki de daha fazlad›r. Dolay›s› ile hasta-
lar da ak›llar› bafllar›nda bulundukça birtak›m dinî görevlerle sorumludurlar. Bunun-
la beraber dinimiz onlara birçok kolayl›klar sa¤lam›flt›r. Namaza iliflkin olarak da
hastalar için pek çok kolayl›k vard›r. 

En baflta bir hasta, gücüne göre namaz k›lmakla yükümlüdür. Ayakta durmaya gü-
cü yetmeyen veya ayakta durmas› iyileflmesinin uzamas›na veya hastal›¤›n›n art-
mas›na neden olaca¤› anlafl›lan bir hasta oturarak namaz›n› k›lar. Oturmaya da
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Okuyal›m

Yolcu namaz›yla ilgili detaylar› ilmihallerden okuyunuz!



gücü yetmezse, gücüne göre yan üzeri veya s›rt üstü yatarak iflaretle (ima ile) na-
maz›n› k›lar.

‹ma ile de namaz k›lmaya gücü yetmeyen bir hastan›n namazlar› sonraya kal›r,
iyileflince bunlar› kaza eder. Baz› âlimlere göre, bir gün ve bir geceden daha faz-
la olan namazlar› tamamen üzerinden düfler. Akl› bafl›nda olsa da hüküm böyle-
dir.

11. Namazlar›n Cem’i

Yolculuk halinde flehirleraras› toplu tafl›m arac›n›n ö¤le ile ikindi veya akflam ile
yats› vakitlerinden birinin vaktinde durmamas› veya durmayacak olmas› gibi, mefl-
ru bir mazeretin bulunmas› durumunda ö¤le ile ikindi ve akflam ile yats› namazla-
r›n›n birlefltirilerek k›l›nmas› da namaz konusunda sa¤lanan kolayl›klardand›r. 

Dinen geçerli bir mazeretten dolay› birlefltirilebilecek olan namazlar, pefl pefle
olan ö¤le ile ikindi ve akflam ile yats›d›r. Sabah namaz› hiçbir namaz ile birleflti-
rilemeyece¤i gibi ö¤le ile akflam veya ikindi ile yats› da birlefltirilemez. 

Dinen geçerli bir mazeretle namazlar› birlefltirerek k›lacak kifli, bu namazlar› pefl
pefle ve s›ras›na göre k›lar; iki farz aras›ndaki sünnetleri k›lmaz. Mesela flehirlera-
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Not Edelim
Dinen geçerli mazeretten dolay›, ikindinin ö¤le ile birlikte ö¤le vak-
tinde; yats›n›n da akflam ile birlikte akflam vaktinde birlikte k›l›nmas›-
na ‘Cem-i takdim: Öne alarak birlefltirme’, ö¤lenin ikindi ile birlikte
ikindi vaktinde, akflam›n da yats› ile birlikte yats› vaktinde k›l›nmas›-
na ise ‘Cem-i te’hir: Geri b›rakarak birlefltirme’ denir.

‹ma, namazda rükû ve secdeye iflaret olmak üzere bafl› e¤mektir. Bu
iflaret, ayakta yap›labilece¤i gibi, oturarak da yap›labilir.



ras› otobüsle yolculuk yapan bir kiflinin bindi¤i otobüs, ö¤le vaktinde mola verse
ve ikindi vaktinde durmayacak olsa, bu kifli, ö¤le namaz›n›n farz›n› k›ld›ktan son-
ra arada sünnet k›lmadan ikindi namaz›n›n farz›n› da kamet getirerek ö¤lenin far-
z›n›n hemen peflinden k›labilir. Böylece ikindiyi ö¤lenin vaktine tafl›m›fl olur. Buna
cem-i takdim denir. Bunun tersine otobüsü ö¤le vaktinde durmasa da ikindi vakti
duracak olsa, ö¤leyi ikindi ile birlefltirerek k›lmaya niyet ederek ikindi vaktinde il-
könce ö¤le namaz›n› k›lar. Ö¤lenin son sünneti ile ikindinin sünnetini k›lmadan he-
men kamet getirerek ikindinin farz›n› da k›lar. Bu flekilde ö¤leyi ikindinin vaktine
tafl›m›fl olur. Buna da cem-i te’hir denir.

12. Cami ve Cemaatle Namaz

Önemli bir mazeret olmad›kça Müslümanlar›n namazlar›n› camide cemaatle k›l-
malar› önemli bir dinî görevdir. Bu hususta cemaatle namaz k›lmaya özendirici ve
cemaatle namaz› terk etmenin vebalini hat›rlat›c› pek çok hadis-i flerif vard›r. 

Cemaatle namaza bu derece önem verilmesi, cemaatle namaz›n, birlik, beraber-
lik, yard›mlaflma ve dayan›flmaya sa¤layaca¤› katk›dan dolay›d›r. Afla¤›daki ce-
maatle namaz bafll›¤› alt›nda bu hususta daha genifl bilgi verilmifltir.
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Allah (c.c.) Kur’an’da Buyuruyor ki:
Allah Taâlâ flöyle buyurur: “Allah’›n mescidlerini, ancak Allah’a
ve âhiret gününe inanan, namaz› k›lan, zekât› veren ve Allah’tan
baflka kimseden korkmayanlar imar ederler. ‹flte onlar, do¤ru yo-
lu bulanlardan olabilirler” (Tevbe sûresi, 9/18).

“Bir kimse evinde güzelce temizlenir, sonra Allah’›n farzlar›ndan
bir farz› yerine getirmek için Allah’›n evlerinden birine giderse, at-
t›¤› ad›mlardan her biri bir günah› silip yok eder; di¤er ad›m› da
onu bir derece yükseltir. ” (Müslim, Mesâcid 282).



13. Camilerin Toplumsal
Rolü

Bizzat ‘Cami’ kelimesinin anla-
m›, asl›nda camilerin toplum-
sal rolü hakk›nda önemli ipuç-
lar› vermektedir. Çünkü ‘Ca-
mi’ kelimesi ‘toplay›c›, topla-
yan, bir araya getiren’ anla-
m›na gelmektedir. ‹lk dönem-
lerden itibaren cami, ‹slâm'›n
özünde yer alan birlik, beraberlik,
yard›mlaflma ve dayan›flma ruhunun
canl› tutulmas›nda önemli rol oynam›flt›r. 
Cami ilk ‹slâm toplumunun oluflumunda merkezi
bir rol oynam›flt›r. Bu amaçla Hz. Peygamber, hicretten sonra Medine'ye var›r var-
maz, hemen bir mescit (Mescid-i Nebevî) infla ettirmifl, ‹slâmî kurumlar› oluflturma-
ya camiden bafllam›fl ve ilk kurulan ‹slâmî müessese, cami olmufltur. O, ashab›y-
la istiflare toplant›lar›n› burada yapm›fl ve birçok hay›rl› faaliyetin temeli camide
at›lm›flt›r. Böylece camiler, ‹slâm'›n ilk dönemlerinden itibaren Müslümanlar›n ha-
yat›nda önemli bir yer tutmay› sürdürmüfltür. 
Hazreti Peygamberin örnekli¤i ba¤lam›nda bak›ld›¤› zaman camilerin, ibadet ye-
ri olman›n ötesinde bir içeri¤e sahip oldu¤u hemen fark edilir. ‹çinde e¤itim faali-
yetlerinin yap›ld›¤›, toplumu ilgilendiren baz› konular›n görüflüldü¤ü, evi bark› ol-
mayanlar›n bar›nd›¤› ve daha birçok hay›rl› faaliyetin yap›ld›¤› bir mekân olarak
cami, herhangi bir yerleflim biriminde hep merkezi bir konumda olmufltur. Hatta
camiler yerleflim merkezlerinin oluflumunda belirleyici olmufltur. Yeni kurulacak
olan yerleflim merkezlerinde önce cami yeri belirlenmifl, sonra flehrin di¤er k›s›m-
lar› onun çevresine kurulmufltur. Böylece camiler, Müslümanlar›n problemlerinin çö-
züme kavuflturuldu¤u, birlik ve beraberliklerinin pekifltirildi¤i, sosyal dayan›flman›n
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temellerinin at›ld›¤›, ibadet etmenin yan›nda e¤itim vb. di¤er faaliyetlerin sürdürül-
dü¤ü çok yönlü ifllev gören müesseseler olarak hizmet vermifllerdir. 
Camiler, Allah'a ba¤l›l›k bilinciyle insanlar› bir safta birlefltiren, her türlü mesleki,
sosyal, kültürel statü farklar›n› ve imtiyazlar›n› bir kenara b›rakarak onlar› kenetle-
yen ve âdeta bir vücut haline getiren bir iflleve sahiptir. Toplumsal kaynaflmay›,bir-
likteli¤i, yard›mlaflma ve dayan›flmay› bundan daha güzel ne sa¤layabilir?

14. Cami Âdâb›

Cami âdâb›na iliflkin kurallar› bafll›ca üç bafll›k alt›nda incelemek mümkündür.
Bunlardan birincisi, toplumsal birer mekân olarak camilerde gözetilmesi gereken
insanî iliflkiler ve nezaket kurallar›d›r. Çünkü camiler, insanlar›n ibadet ve dinî ni-

telikli faaliyetler için bir araya geldi¤i mekânlard›r.
Orada insanlar bir arada bulunmaktad›r.

Ayn› mekân, birçok insan taraf›ndan
ortak olarak paylafl›lmaktad›r. ‹n-

sanlarla bir arada bulunmak ve
ayn› mekân› ortak kullanmak
bir tak›m nezaket kurallar›n›
gözetmeyi gerektirir. Sayg›,
sevgi, nezaket, baflkalar›n›
rahats›z edebilecek hareket
ve tav›rlardan uzak durma,

kimseyi incitmemeye ve rahat-
s›z etmemeye özen gösterme gi-

bi bu kurallar, zaten ‹slâm dininin
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Tart›flal›m
Günümüzde camilerin toplumsal rolünün neler oldu¤unu tart›fl›n›z!



muafleret âdâb› kapsam›nda yerine getirilmesini istedi¤i kurallard›r.

Peygamber Efendimiz, insanlar› rahats›z edici kokularla camiye gelmekten sak›n-
mam›z› istemifltir. Bu bak›mdan insanlarla birlikte bulunulan bir ortam olan cami-
lerde her fleyden önce insanlar› rahats›z edebilecek tutum ve davran›fllardan uzak
durmak gerekmektedir. Sözgelimi çorap kokusu ile camiye gelmek, camide di¤er
insanlar› rahats›z edebilecek tutum ve davran›fllarda bulunmak, cami âdâb› ile
ba¤daflmaz.

Cami âdâb› konusunda gözetilmesi gereken ikinci husus, camilerin temiz ve ba-
k›ml› tutulmas›d›r. ‹çinde ibadet edilen ve çeflitli dinî nitelikli faaliyet yürütülen bir
mekân›n temiz ve düzenli olmamas› oraya gelen herkesi rahats›z eder. Bu durum,
huzurlu bir flekilde ibadete de ayk›r› düfler. Bunun için camilerin bak›m› ve temiz-
li¤i cami cemaatinin ortak sorumlulu¤udur. 
Üçüncüsü ise ibadete iliflkin âdâbt›r. Camiler mecazen ‘Beytullah: Allah’›n evi’ ola-
rak adland›r›lm›flt›r. Bundan dolay› kutsal mekânlard›r. Yüce Allah'a ibadet için ya-
p›lm›fl bulunan bu kutsal mekânlar›n kutsall›¤›n›n ve sayg›nl›¤›n›n korunmas› gere-
kir. Bundan dolay› camilere abdestli olarak girilir. ‹çinde namaz k›lma amac› ol-
maks›z›n caminin, herhangi bir zorunluluk yok iken yol gibi geçip gitmek için kul-
lan›lmas› caiz de¤ildir. Ayn› flekilde cami içinde dilencilik yapmak haram, al›flve-
rifl yapmak caiz de¤ildir. Çünkü caminin sayg›nl›¤› ile ba¤daflmaz. 

15. Cemaatle Namaz
Namaz› cemaatle k›lmak, önemli bir sünnettir. ‹slâm’›n belirgin özelliklerinden biridir.
Mazeretsiz cemaati terk etmek do¤ru de¤ildir. Çünkü ‹slâm'›n önemli bir fliar›(sim-
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"Her mescide gidiflinizde temiz ve güzel elbiselerinizi giyiniz,"
(Araf, 7/31) meâlindeki ayet-i kerime bu gerçe¤i anlatan temel bir
ölçü vermektedir. Hz. Peygamberin “Biriniz cuma namaz›na gi-
dece¤i zaman boy abdesti als›n” (Buharî, Cum`a 2, 5, 12; Müslim, Cum`a

1, 2, 4; Tirmizî, Cum`a 3; Nesâî, Cum`a, 7, 25; ‹bn Mâce, ‹kâmet, 80).



ge konumundaki ifllerinde biri) terke-
dilmifl olur. Cemaat; Müslümanlar

aras›ndaki birlik ve beraberli¤i
sa¤layan, sevgi, sayg› ve da-
yan›flmay› güçlendiren, bilgi
ve kültür al›flverifline vesile
olan en önemli unsurlardan
biridir. Ayr›ca salih insanlarla
birlikte yap›lan ibadetin Yüce

Allah nezdinde daha iyi kabul
görece¤i umulur.

Resûlullah (s.a.s) flöyle buyurmufltur:

16. Namaz ‹badetinin ‹nsana Kazand›rd›klar›
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“Cemaatle k›l›nan namaz, tek bafl›na k›l›nan namazdan yirmi ye-
di derece daha faziletlidir” ( Buharî, Ezân 30; Müslim, Mesâcid 249.

Ayr›ca bk. Nesâî, ‹mâmet 42; ‹bn Mâce, Mesâcid 6).

Sevgili Peygamberimiz Buyuruyor ki:
“Bir Müslüman (veya mümin) abdest ald›¤› zaman, yüzünü y›kar-
ken gözleriyle iflledi¤i günahlar abdest suyu (veya suyun son dam-
las›) ile dökülür gider. Ellerini y›kad›¤›nda elleri ile iflledi¤i günah-
lar abdest suyu (veya suyun son damlas›) ile dökülür (öyle ki kifli
bütün günahlardan ar›n›r ve tertemiz olur). Ayaklar›n› y›kad›¤›nda
da, ayaklar›yla iflledi¤i günahlar› abdest suyu (veya suyun son
damlalar›) ile ak›p gider. Nihayet o Müslüman günahlar›ndan ta-
mam›yla ar›nm›fl olur” (Müslim, Tahâret 32. Ayr›ca bk. Tirmizî, Tahâret 2).



Namaz, insana güzel duygular kazand›ran, onu manevî huzura kavuflturan en
önemli ibadetlerden biridir. Namaz kalbi ayd›nlat›r, ruhu temizler, insan› kötülük-
lerden uzaklaflt›r›r. ‹nsan› iyi düflüncelere ve güzel ahlâkl› olmaya sevk eder. Na-
maz, insan› günahlardan ar›nd›rarak, onu Allah'›n r›zas›na kavuflturur.

Namaz müminin mirac›d›r. Allah’›n huzuruna ç›k›flt›r. Onun için iman›n zevkine
erebilen müminler için namaz, büyük bir mutluluk kayna¤›d›r. Çünkü bir Müslüman
için en büyük sevinç, Allah’›n huzuruna kabul edilmektir. ‹flte namaz sayesinde
Müslüman bu mutlulu¤u yakalamaktad›r. Bu sebeple hakiki müminler namaz› asla
bir yük olarak görmezler, dört gözle beklerler. Hz. Peygamberin, kalbi mescitlere
ba¤l› olarak nitelendirdi¤i ve ahiret hayat›nda kurtulufla erece¤ini müjdeledi¤i ye-
di s›n›f insandan biri kalbi mescitlere ba¤l› olan insanlard›r. Mümin namaz saye-
sinde Yüce Allah'›n manevî huzuruna yükselir ve O’na yaklaflm›fl olur.

Günün belli saatlerine yay›lm›fl olan namaz, insan hayat›n›n her yönünü kuflatmak-
ta, kiflide iç disiplin meydana getirmekte ve kendi kendini kontrol imkân› vermek-
tedir. Bu sayede insan kötülüklerden uzaklaflabilmektedir. ‹flte namaz›n insana ka-
zand›raca¤› en önemli fley, onu kötülüklerden koruyan bir kalkan ifllevi görmesi-
dir. 

Namaz bir samimiyet e¤itimidir. Namaz k›lan insan samimiyeti ve içtenli¤i ö¤re-
nir. Müslüman›n samimiyeti, art›k hayat›n›n her alan›na sirayet eder ve böylece
Müslüman bütün hareket ve tav›rlar›nda samimi davranmaya bafllar. 

Namaz, manevî hayattan baflka maddî hayata da canl›l›k verir. ‹nsan›n temizli¤i-
ne, sa¤l›¤›na, düzenli ve intizaml› olmas›na ve zaman yönetimi al›flkanl›¤› kazan-
mas›na yard›mc› olur.

Düzenli aral›klarla k›l›nan namaz, zihinleri Allah’›n mutlak güç ve kudreti konusun-
da daima canl› tutar, O’nun kendisine verdi¤i halifelik görevini unutmaz. Kendisi-
ne tevdi edilen emanetin bilincinde olur. 
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Birlikte Konuflal›m
Namaz ibadetinin insana kazand›rd›klar›n› listeleyelim.



Namaz›n kifliye kazand›raca¤› di¤er bir fayda da insan›n di¤er insanlarla iliflki
kurmas›na ve baflkalar›n›n dertleriyle dertlenmesine vesile olmas›d›r. Böylece na-
maz kifliyi içine kapanarak toplumdan kopmaktan ve bir tak›m psikolojik sorunlar
yaflamaktan kurtarm›fl olmakta ve insan›n sosyalleflmesine katk›da bulunmaktad›r.
Namaz, ›rk, dil, renk, ülke, fakir ve zengin ayr›m› yapmaks›z›n müminleri bir saf-
ta toplamakta ve toplum fluurunu güçlendirmektedir. 

Ünitenin Özeti

Namaz dinin dire¤idir. Müslümanlar›n bu günlük namaz ibadetinin dinî hayatla-
r›nda çok önemli bir yeri vard›r. Müslüman›n kesintisiz bir flekilde Rabbi ile ba¤-
lant›s›n› sa¤layan namaz, ruhun g›das›d›r. 

Namaz›n farz oluflu vakitleri, çeflitleri, k›l›n›fl›, farzlar›, vacipleri, sünnetleri, nama-
z› bozan fleyler gibi namaza iliflkin pek çok f›khî bilgi vard›r. Bunlar›n bir k›sm› üni-
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“K›yamet gününde kulun hesaba çekilece¤i ilk ameli onun
namaz›d›r. E¤er namaz› düzgün olursa, ifli iyi gider ve kazançl›
ç›kar. Namaz› düzgün olmazsa, kaybeder ve zararl› ç›kar. fiayet
farzlar›ndan bir fley noksan ç›karsa, Azîz ve Celîl olan Rabbi:

– Kulumun nâfile namazlar› var m›, bak›n›z? der. Farzlar›n eksi¤i
nafilelerle tamamlan›r. Sonra di¤er amellerinden de bu flekilde
hesaba çekilir” (Tirmizî, Mevâkît 188. Ayr›ca bk. Ebû Davud, Salât 149;

Nesâî, Salât 9; ‹bn Mâce, ‹kâmet 202).

“Yaz›klar olsun o namaz k›lanlara ki, onlar k›ld›klar› namaz›n
bilincinde de¤illerdir. almazlar. Onlar (namazlar›yla) gösterifl
yaparlar” (Maûn, 107/4-5). 



tede ele al›nm›flt›r. Konuya iliflkin daha genifl bilgi için ilmihal kitaplar›na baflvur-
mak gerekir.

Hükmü itibariyle; farz, vacip ve nafile olarak s›n›fland›r›lan namazlar›n çeflitleri
vard›r ve belli vakitlerde eda edilirler. 

Günlük befl vakit namaz ile Cuma namaz› farz olan namazlard›r. Vitir namaz›,
bayram namazlar› ile adanan namazlar ve bafllanm›flken bozulan nafile namaz-
lar›n kazas› vaciptir. Cuma namaz› haftada bir bayram namazlar› ise y›lda iki de-
fa k›l›nan namazlard›r. 

Namaz›n sahih olabilmesi için farzlar›na ve vaciplerine riayet edilerek k›l›nmas›
gerekir. Mükemmel olmas› için ise sünnetlerinin ve adab›n›n da gözetilmesi gere-
kir. Namaz›n fasit olmamas› için ise, namaz› bozan fleylerden sak›nmak gerek-
mektedir. 

Hasta, yolcu ve özürlü gibi özel durumu olanlar için namaz konusunda baz› ko-
layl›klar sa¤lanm›flt›r. 

Farz-› kifaye olan cenaze namaz›, rükûsuz ve secdesiz olarak k›l›nan bir namaz-
d›r.

Sehiv secdeleri, namaz›n farzlar›ndan birinin unutarak geciktirilmesi veya vaciple-
rinden birinin unutarak geciktirmesi veya terk edilmesinden dolay› gerekir. 

Tilavet secdeleri ise Kur’ân-› Kerim’deki secde ayetlerinden birinin okunmas› veya
dinlenmesinden dolay› gerekir.

Caminin ‹slâm toplumunda çok önemli bir yeri vard›r. Toplumsal kaynaflman›n sa¤-
lanmas›, Müslümanlar›n birbirlerinin dertlerinden ve s›k›nt›lar›ndan haberdar olma-
lar› ve ortak çözümler bulmalar› aç›s›ndan caminin çok önemli bir ifllevi vard›r. Bu-
nun için ‹slâm dininde cemaatle namaz›n üzerinde ›srarla durulmufltur.

Namaz, insan› kötülüklerden uzaklaflt›ran, onun güzel ahlâk sahibi olmas›n› sa¤-
layan ve Yüce Allah ile ba¤›n› sürekli canl› tutan bir ibadettir. 
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Üniteyi Gözden Geçirelim

1. Namaz niçin dinin dire¤i olarak nitelendirilmifltir?

2. Namaz›n flartlar› ve rükünleri nelerdir? Bunlardan her iki gurup da namaz›n
farzlar› içinde yer ald›¤›na göre flartlar ile rükünler aras›nda ne fark vard›r?

3. Cenaze namaz›n›n di¤er namazlardan ne gibi fark› vard›r?

4. Namazlar›n birlefltirilmesi ne demektir? Hangi namazlar birlefltirilebilir? Nama-
z› birlefltirmenin flartlar› var m›d›r? Namazlar› birlefltirmek, namazlar›n vakitli
olarak farz k›l›nm›fl olmas› karfl›s›nda nas›l aç›klanabilir?

5. Camilerin toplumsal ifllevi nedir?

6. Namaz insana neler kazand›r›r?

De¤erlendirme Sorular›

1. Tilavet secdesi afla¤›dakilerden hangisidir?

A) Unutarak namaz›n farzlar›ndan birinin geciktirilmesi veya vaciplerinden birinin
terk edilmesi veya geciktirilmesinden dolay› yap›lan secdedir.

B) Kur’ân-› Kerim’deki secde ayetlerinden birinin okunmas›ndan dolay› yap›lmas›
gereken secdedir.

C) Herhangi bir sebep olmaks›z›n s›rf Yüce Allah’a flükür için yap›lan secdedir.

D) Bir haceti ve ihtiyac› olan›n, Allah (c.c.)’dan bunu istemek için yapt›¤› secdedir.

2. Vakitin namaz için hükmü nedir?

A) Namaz›n flartlar›ndand›r.

B) Namaz›n rükünlerindendir.

C) Namaz›n vaciplerindendir.

D) Namaz›n sünnetlerindendir.
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3. Kur’ân-› Kerim’deki secde ayetlerinin say›s› kaçt›r?

A) 6666

B) 111

C) 33

D) 14

4. Cenaze namaz› kaç rekatt›r?

A) Dört rekatt›r

B) ‹ki rekatt›r

C) Cenaze namaz›nda rekat yoktur

D) Bir rekatt›r

5. Afla¤›dakilerden hangisi namaz›n farzlar›ndan de¤ildir?

A) K›yam

B) Namaz›n her rekat›nda fatiha okumak

C) Vakit

D) Sücud

Ünite 
3

93



ÜN‹TE 44ÜN‹TE 44
ORUÇORUÇ



Ünitede Neler Var?
1. Oruç ‹badetinin Önemi
2. Oruçla ‹lgili Temel Kavramlar
3. Orucun Çeflitleri
4. Ramazan Ay› ve Farz Olan Oruç
5. Oruca Niyet ve Zaman›
6. Oruç Tutmamay› Mübah K›lan Durumlar
7. Orucu Bozan Durumlar
8. Orucun Kefareti ve Kefareti Gerektiren Durumlar
9. Orucun Kazas› ve Kazay› Gerektiren Durumlar
10. Orucu Bozmayan Durumlar
11. Oruçlu ‹çin Mekruh Olan Durumlar
12. Oruç ‹badetinin ‹nsana Kazand›rd›klar›

Ünite Hakk›nda
Bu ünitede;
• Oruç ibadeti çeflitli yönleriyle ele al›nmaktad›r. 
• Oruç ibadetinin önemi anlat›lmakta, 
• ‹ftar, sahur, imsak, mukabele… gibi oruç ve Ramazan ile ilgili temel terimler

aç›klanmaktad›r. 
• Ünitede ayr›ca oruçla ilgili f›khî bilgiler verilmekte, 
• Oruç ibadetinin insana kazand›rd›klar› konusuna de¤inilmektedir.

Ö¤renme Hedefleri
Bu ünite ifllendikten sonra;
1. Oruç konusundaki temel bir tak›m bilgiler elde edilebilecek,
2. Toplumda Ramazan ay›nda herkesin çok s›k duydu¤u sahur, imsak, iftar, fid-

ye, fitre gibi terimlerin ne anlama geldi¤i anlafl›labilecek,
3. Oruçla ilgili gerekli f›khî bilgiler elde edilebilecek ve orucun kimlere farz oldu-

¤u, Ramazanda oruç tutmamay› mübah k›lan özürler, orucu bozan ve bozma-
yan fleyler gibi meseleler ö¤renilebilecek,

4. Orucun insana kazand›rd›klar› konusunda bir fikir sahibi olunabilecektir.

Ünite 
4

95



Üniteyi Çal›fl›rken
1. Ramazan ay› ve oruç ibadeti ile ilgili bilgileri baflka kitaplardan incelemeye

çal›fl›n›z.

2. Ramazan ay› ile Kur’an-› Kerim’in iliflkisini araflt›r›n›z.

3. Orucun insan›n beden ve ruh sa¤l›¤› aç›s›ndan ne gibi etkileri oldu¤unu ince-
leyiniz.

4. Ramazan ay›n›n Müslüman toplumlara getirdi¤i canl›l›k üzerinde düflünerek bu
canl›l›¤›n sebeplerini de¤erlendiriniz.

1. Oruç ‹badetinin Önemi

‹slâm'›n ana ibadetlerinden biri olan oruç, niyetle, tan yerinin a¤armaya bafllad›-
¤› andan itibaren akflam günefl bat›ncaya kadar, yeme içme ve cinsel iliflkiden
uzak durmak fleklinde tan›mlan›r. Oruç, ak›l sahibi, ergenlik ça¤›na gelmifl her
Müslümana farzd›r. F›khî olarak orucun geçerlili¤i ve d›fl yap›s› için bu tan›mda
yer alan flartlar›n yerine gelmesi zorunludur. Ancak oruç, yeme, içme ve cinsel ar-

zular› yerine getirmekten uzak kalmadan
ibaret de¤ildir. 

Kur’an-› Kerim’de orucun takvaya
erme arac› olarak an›lmas›, oru-

cun esas amac›n› ortaya koy-
maktad›r. Bu amaç, kiflinin,
en baflta kendi flahs›na karfl›
olmak üzere, yak›n ve uzak
çevresine, sosyal ve do¤al
çevreye ve Yüce Allah’a karfl›

sorumlulu¤unun bilincine erme-
sidir. Oruç, bu bilincin kazan›l-

mas›nda bir vas›ta olmak üzere em-
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redilmifltir. Bu amaç do¤rultusunda tutulan orucun kifliyi söz konusu hedefe ulaflt›-
raca¤› göz önüne al›nd›¤› takdirde oruç ibadetinin önemi daha iyi anlafl›l›r. 

Di¤er ibadetlerde oldu¤u gibi oruç da Allah’›n emri oldu¤u için yerine getirilir.
Bununla birlikte orucun hikmetleri de araflt›r›l›r ve ö¤renilmeye çal›fl›l›r. Nitekim bu
konular üzerinde araflt›rma yapan ve düflünen ilim adamlar› orucun sosyal, ahlâkî
ve sa¤l›k yönünden de birçok yararlar›n› dile getirmifllerdir. 

Oruç tutan kimse sabretme, s›k›nt›lara gö¤üs germe, açl›¤a susuzlu¤a dayanma
ve nefse hâkim olma melekesi kazan›r. Fakirlik ve yoksullu¤un ne demek oldu¤u-
nu kavrar; bunun sonucu olarak flefkat, merhamet, baflkalar›na yard›m etme ve in-
sanlara faydal› olma gibi yüce duygular kazan›r. Elindeki nimetin k›ymetini bilir,
israftan sak›n›r.

2. Oruçla ‹lgili Temel Kavramlar

Sahur
Oruca bafllama vakti olan imsak vaktinden evvel yenilen gece yeme¤ine sahur de-
nir. ‘fiafa¤›n ayd›nl›¤› gecenin karanl›¤›ndan ay›rt edilinceye (tan yeri a¤ar›nca-
ya) kadar yiyin, için. Sonra da akflama kadar orucu tam tutun’ (Bakara, 2/187) me-
alindeki ayet-i kerimede sahur vaktine at›f yap›lm›flt›r.

Hz. Peygamber sahur yeme¤ini teflvik etmifl ve bunda bereket oldu¤unu söyle-
mifltir. Hz. Peygamber (a.s.) ‘Sahura kalk›n›z, sahurda bereket vard›r’ (Müslim, S›yam

45) buyurmufltur.

‹msak
Sözlükte tutmak anlam›na gelen imsak kelimesi, dinî bir terim olarak, sabahleyin
flafak sökmeye bafllad›¤› andan itibaren güneflin bat›fl›na kadar baflta yeme, iç-
me ve cinsel iliflki olmak üzere orucu bozan fleylerden uzak durmak, kendini tut-
mak demektir. Oruca bafllama vakti, fecr-i sâd›k, yani tan yerinin a¤armas›d›r. Bi-
tifl vakti ise o gün güneflin bat›fl›d›r.
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‹ftar
‹msak›n z›tt› iftard›r. ‹ftar, sabahleyin flafak sökmeye bafllad›¤› andan itibaren gü-
neflin bat›fl›na kadar orucu bozan fleylerden birini ifllemek veya oruç tutmamak de-
mektir. Günlük kullan›mda iftar, oruçlu kimsenin vakti gelince usulüne uygun biçim-
de orucunu açmas› için kullan›lmaktad›r.

Mukabele

Mukabele kelimesi, karfl›laflt›rma ve
yüzlefltirme anlam›na gelmektedir.

Örfümüzde bu kelime, bir kim-
senin Kur’an-› Kerim’i okumas›,
baflka insanlar›n da onun
okudu¤u Kur’an-› Kerim’i din-
lemesi fleklinde gerçeklefltiri-
len gelenek için kullan›lmakta-

d›r. Bu uygulamada okuyan
genellikle ezberden okur, dinle-

yenler de onun okudu¤u yeri Mus-
haftan izlerler. Yine bu kullan›mla
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Hz. Peygamber, iftar vakti girdikten sonra, oruçlunun iftar›n› geciktir-
memesini tavsiye etmifltir. Oruç aç›l›rken dua etmek müstehapt›r. Hz.
Peygamber, iftar esnas›nda yap›lan dualar›n kabul edilece¤ini müj-
delemifl ve kendisi de, “Allah’›m! Senin r›zan için oruç tuttuk, Senin
verdi¤in r›z›kla orucumuzu açt›k, bizden kabul buyur; çünkü Sen her
fleyi ifliten ve bilensin” (‹bn Mâce, S›yâm 48; Dârekutnî, II/185) fleklinde
dua etmifllerdir. 



ba¤lant›l› olarak Ramazanda haf›zlar›n cemaat huzurunda Kur'an okumalar›na da
mukabele denmektedir.

Mukabele suretiyle Kur'an okuyup dinlemenin baflkalar›n› Kur’an okumaya teflvik
etmesi, okuyan ve dinleyenler üzerinde ruhî bir sükûnet meydana getirmesi, sevap
kazand›rmas› gibi birçok faydas› vard›r.

Fidye
Sözlükte bir kimseyi bulundu¤u s›k›nt›l› durumdan veya tutsakl›ktan kurtarmak için
ödenen bedel anlam›na gelen ‘Fidye’, bir oruç terimi olarak, her hangi bir maze-
ret sebebiyle Ramazan orucunu tutamayan kimsenin kaza edebilme ümidi de yok-
sa, tutamad›¤› oruçlar›n yerine geçmek üzere bedel olarak fakirlere para vs.ver-
mesi anlam›na gelir.

Oruçla ilgili fidye, yafll›l›k veya iyileflme ümidi olmayan bir hastal›k sebebiyle oruç
tutamayan kiflinin, daha sonra kaza etmesi mümkün görünmedi¤inden, tutamad›-
¤› her gününe karfl›l›k bir fakiri sabahl› akflaml› doyurmas› veya ona bunun karfl›-
l›¤›n› ödemesidir. Bu hususta Kur’an-› Kerim’de, “Oruç tutmaya güç yetiremeyen-
ler, bir fakir doyumu kadar fidye öder.” (Bakara, 2/184) buyurulmaktad›r. 
Oruç tutmaya gücü yetmeyen düflkün ve yafll› kimseler ile iyileflme ümidi olmayan
hastalar, Ramazan ay›n›n her günü için birer fidye verirler. Fidyenin tutar›, fitre mik-
tar›d›r. Bu fidyeler Ramazan›n bafllang›c›nda verilebilece¤i gibi, Ramazan›n için-
de veya sonunda da verilebilir. Fidye verecek olanlar dilerlerse, fidyenin hepsini
bir fakire topluca verebilirler, dilerlerse de ayr› ayr› fakirlere da¤›tabilirler. Bu du-
rumda olan kimseler, fidye vermeye de güç yetiremezlerse Allah'tan ba¤›fllanma-
lar›n› dilerler. 
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Fitre

F›t›r sadakas› olarak da ifade edilen fitre, bir bak›ma Ramazan bayram› münase-
betiyle verilen bir sadakad›r. Yarat›l›fl sadakas› demektir. Halk aras›nda bafl sa-
dakas› olarak ifade edilir. fiükür olarak verilir.

Temel ihtiyaçlar›ndan fazla olarak nisap miktar› bir mala sahip olan Müslümanla-
r›n kendileri ve bakmakla yükümlü olduklar› kifliler için vermekle yükümlü olduklar›
bir sadakad›r. Nisap miktar›, zekât ünitesinde genifl olarak aç›klanm›flt›r. Bu mik-
tar, f›t›r sadakas› için, temel ihtiyaçlardan ve borçlardan fazla olarak asgari
80,18 gr. alt›n de¤erinde bir birikime veya fazla mal ve eflyaya sahip olmakt›r.

Ramazanda oruç tutamam›fl olanlar da F›t›r sadakas› verirler.

Fitrenin verilece¤i yani kifliye vacip duruma geldi¤i vakit tam olarak Ramazan bay-
ram› sabah›d›r. Dolay›s›yla o günden önce ölen veya sözgelimi o zamana kadar
zengin iken o vakitte fakir düflen kimselere f›t›r sadakas› vacip olmaz. Bu kurala
göre bayram gecesi günefl do¤madan önce do¤an bir çocu¤a bakmakla yüküm-
lü olan kifli, flayet f›t›r sadakas› vermekle yükümlü ise bu çocu¤un da fitresini ver-
mekle yükümlü olur.

Zekât nisab›ndan farkl› olarak f›t›r sadakas› nisab›nda, kiflinin elindeki temel ihti-
yaçlardan fazla birikimin, gerçekten veya hükmen nâmî (art›c›) mahiyette olmas›
ve üzerinden bir y›l›n geçmesi flart de¤ildir. 

F›t›r sadakas›nda verilecek mebla¤, normal olarak bir fakirin bir günlük yiyece¤i-
dir. F›t›r sadakas›n›n k›ymet olarak da verilmesi caizdir. Fakirin menfaatine uygun
olan›n tercih edilmesi daha faziletlidir.
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3. Orucun Çeflitleri

Oruçlar farz, vacip, nafile ve mekruh olmak üzere dört gruba ayr›labilir. fiimdi
bunlar› k›saca görelim: 

1. Farz Oruçlar: Ramazan orucu ile herhangi bir mazeretle tutulamayan Ramazan
orucunun kazas› ve keffaret oruçlar›d›r. Farz ve vacip oruçlar da zaman› belirli
olan ve olmayan fleklinde iki k›sma ayr›labilir. Bu ayr›ma göre Ramazan ay› oru-
cu zaman› belirli bir farzd›r. Ramazan ay›nda tutulmas› gerekir. Kazaya kalan Ra-
mazan ay›na ait oruçlarla keffaret olarak tutulacak oruçlar ise zaman› belirsiz bi-
rer farzd›r. Bunlar, oruç tutmak mekruh olmayan günlerde istenilen her hangi bir
zamanda tutulabilirler. 

2.Vacip Oruçlar: Nezredilen (adanan) oruçlarla bozulan nafile oruçlar›n kazas›
vaciptir. Vacip oruçlar da zaman› belirli olan ve olmayan fleklinde iki gruba ayr›-
labilir. Buna göre belli bir günde tutulmas› adanan bir oruç, belirli bir vaciptir.
Hangi gün tutulmas› adanm›fl ise o gün tutulmas› vacip olur. Herhangi bir zaman
belirtilmeden tutulmas› adanan bir oruç da zaman› belirsiz bir vaciptir. Oruç tut-
mak mekruh olmayan herhangi bir zamanda tutulabilir. 

3.Nafile oruçlar: Burada ‘Nafile’ kelimesi Türkçe’mizdeki ‘Bofluna, gereksiz’ an-
lam›na de¤ildir. ‘Nafile’ burada fazladan, art› olarak yap›lan anlam›na gelmek-
tedir. Buna göre farz ve vacip olmayarak Allah Teala'n›n r›zas› için tutulacak oruç-
lar genellikle ‘Nafile oruçlar’ bafll›¤› alt›nda ele al›nmaktad›r. Sünnet, müstehap,
mendup ve nafile olarak adland›r›lan oruçlar bu kapsamdad›r.

4. Mekruh Oruçlar: Ramazan bayram›n›n birinci günüyle Kurban bayram›n›n dört
gününde tutulacak oruçlar tahrimen mekruhtur. Çünkü bu günler Müslümanlar aç›-
s›ndan sevinç ve nefle günleridir. Bugünlerde oruç tutmak Müslümanlar›n bu bay-
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ram›na kat›lmama anlam›na gelebilece¤i için do¤ru bulunmam›flt›r. Di¤er taraftan
Allah taraf›ndan kullar›na birer ziyafet günü demek olan bayram günlerinin ziya-
fetinden kaç›nmak dinen do¤ru olmaz. 
Yaln›z Aflure gününde ve yaln›z cuma veya yaln›z cumartesi gününde oruç tutmak,
akflam olunca orucu açmadan di¤er günün orucuna bafllamak gibi tenzihen mek-
ruh olan oruçlar da vard›r. 
Nafile oruçlarda, efl ile birlikte olunan durumlarda, eflin muvafakatinin al›narak
oruç tutulmas›, ücret karfl›l›¤› çal›fl›l›rken de, hizmet ve çal›flmalar› olumsuz etkileme
ihtimali bulunan durumlarda kendisini çal›flt›ran›n iznini alarak oruç tutulmas›, ‹slâmî
ibadet duyarl›l›¤›n›n bir gere¤idir. Bunlara ayk›r› hareket etmek de mekruh olur.

4. Ramazan Ay› ve Farz Olan Oruç
Ramazan ay› oruç ay›d›r. Yüce Allah Kur’an-› Kerim’de Ramazan›n oruç ay›
oldu¤unu haber vermektedir. Müslümanlar›n bu ayda oruç tutmalar› gerekti¤i
“...öyle ise içinizden bu aya (Ramazan) ulafl›rsa onu oruçla geçirsin...” (Bakara,

2/18) ayetiyle bildirilmektedir.
Ak›ll› ve ergenlik (bülu¤) ça¤›na eriflmifl her Müslüman›n, oruç tutmas›na engel bir
mazereti yoksa Ramazan orucunu tutmas› farzd›r. Ancak oruç tutamayacak kadar
hasta olanlar ile yolculukta bulunanlar oruç tutmayabilirler. Hastalar iyilefltiklerin-
de, yolcular da ikamet ettikleri yere dönünce tutmad›klar› oruçlar› kaza ederler.
Hasta olan kiflinin iyileflme ihtimali yoksa tutmad›¤› her gün için bir fidye verir; ya-
ni bir fakiri bir gün doyurur. Hay›z ve nifas halindeki kad›nlar, bu günlerinde oruç
tutmay›p daha sonra gününe gün kaza ederler.
Ramazan orucunu kasten ve isteyerek bozan kifli, bozdu¤u orucu kaza eder ve
keffaret öder. Orucun keffareti, iki ay üst üste oruç tutmak, buna gücü yetmezse
60 fakiri doyurmakt›r.
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Allah (c.c.) Kur’an’da Buyuruyor ki:
“Ey iman edenler! Allah’a karfl› gelmekten sak›nman›z için oruç, siz-
den öncekilere farz k›l›nd›¤› gibi, size de farz k›l›nd›’ (Bakara, 2/183).



5. Oruca Niyet ve Zaman›

Bütün ibadetlerde oldu¤u gibi
oruçta da niyet flartt›r. Oruca
niyet etmeden aç ve susuz
kalmakla oruç tutulmufl olmaz.
Bu bak›mdan ister farz, ister
vacip, ister nafile olsun bütün
oruçlar için niyet etmek
gerekir.

Niyet, kiflinin zihninde oluflan
bir karard›r. Kifli bir fleye karar
verir ve karar verdi¤i fleyi gerçek-
lefltirmeye azmederse o ifle niyet etmifl
olur. Bu niyetin dil ile de ifade edilmesi güzel
görülmektedir. 

Oruç için sahura kalk›lmas› bir niyettir. Oruç niyetinde en uygunu, oruç tutacak ki-
flinin oruca bafllamadan önce orucuna niyet etmesidir. Bununla birlikte ‹slâm âlim-
leri oruçlar için niyetin zaman›n› daha genifl anlamda belirlemifllerdir. Buna göre; 

Ramazan orucu, zaman› belirlenmifl adak orucu ve nafile oruçlar için niyetin vak-
ti, güneflin bat›fl›ndan bafllayarak kaba kufllu¤a kadar devam eder. Bu zaman
içinde niyet edilebilir. Fakat günefl batmadan önce veya tam güneflin gün ortas›-
na gelmesi esnas›nda veya daha sonra akflama kadar hiç bir oruca niyet edile-
mez. Ancak güneflin gün ortas›na gelmesi zaman›na kadar böyle niyet edilebil-
mesi, flafak vaktinden itibaren yiyip içmek gibi orucu bozan bir durum olmad›¤›
takdirdedir.

Ramazan›n her bir gününün orucu bafll› bafl›na bir ibadet oldu¤u için Ramazan›n
her günü için ayr› niyet edilir. Ramazan›n bafl›nda hepsine birden toptan niyet
edilmez. 
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6. Oruç Tutmamay› Mübah K›lan Durumlar

Hiçbir özrü yokken Ramazanda oruç tutmamak büyük günahlardand›r. Ancak Ra-
mazanda oruç tutmamay› mubah k›lan baz› özürler vard›r. Bu özürler sebebiyle
Ramazan orucu tutulmayabilir veya ona bafllad›ktan sonra bozulabilir. Ramazan-
da oruç tutmamay› veya bafllad›ktan sonra bozmay› mubah k›lan özürlerden en
önemlileri flunlard›r:

• Hastal›k. Oruç tuttu¤u takdirde hastal›¤›n›n artmas›ndan veya iyileflmesinin ge-
cikmesinden endifle eden bir Müslüman, Ramazan orucunu tutmayabilir. Daha
sonra tutamad›¤› günler say›s›nca kaza eder. ‹yileflme ümidi olmayan bir has-
tal›k gerekçesiyle oruç tutamayarak fidye vermifl olan bir Müslüman sonradan
oruç tutabilecek güce kavuflursa, tutamad›¤› günleri kaza eder. Daha önce tu-
tamad›¤› oruçlar için fidye vermifl olmas›, bunu ortadan kald›rmaz.

• Yafll›l›k. Çok ihtiyar olmalar› nedeniyle oruca güç yetiremeyen ve oruç tutama-
yacak durumda olan yafll› insanlar, oruç tutmayabilirler. Bunun yerine tutama-
d›klar› gün say›s›nca fidye verirler. Bu fidye ramazan›n bafl›nda verilebilece¤i
gibi, sonra da verilebilir. Bir fakire verilebilece¤i gibi birçok fakire de da¤›t›la-
bilir.

• Yolculuk. Ramazanda dinen sefer kabul edilen bir yolculu¤a ç›kan kimse, di-
lerse oruç tutmayabilir. Tutamad›¤› günleri, say›s›nca, daha sonra kaza eder.
Fakat yolcunun, kendisine fazla güç gelmeyecek ise orucunu kazaya b›rakma-
y›p tutmas› daha iyidir. Güçlük çekilecekse veya arkadafllar› oruçsuz olup yi-
yecekleri aralar›nda ortak ise, oruç tutmamas› daha faziletlidir.

• Hamile veya emzikli kad›n olmak. Gebe veya emzikli olan kad›nlar, oruç tut-
tuklar› takdirde kendilerinin yahut çocuklar›n›n zarar görmesinden endifle eder-
lerse sonradan kaza etmek üzere oruç tutmayabilirler.

• Afl›r› açl›k veya susuzluk. Oruçlu bir kimse, açl›ktan veya susuzluktan dolay› he-
lak olmaktan veya beden ve ruh sa¤l›¤›n›n zarar görmesinden endifle ederse
oruç tutmayabilir veya tuttu¤u orucunu bozar. Sonra uygun bir zamanda tuta-
mad›¤› oruçlar› kaza eder.
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• A¤›r iflte çal›flmak. Maden ocaklar› gibi a¤›r ifllerde çal›flan, Ramazan dolay›-
s›yla iflinde herhangi bir hafifletme yap›lmayan, sözgelimi çal›flabilmesi için su
içmesi zorunlu olan ve bu iflini b›rakt›¤› takdirde baflka ifl bulamayacak ve ge-
çim s›k›nt›s› çekecek olan bir Müslüman, bu durumda oruç tutmayabilir.
Tutamad›¤› orucu daha sonra kaza eder. 

• Hay›z ve nifas halinde han›mlar oruç tutmazlar. Ramazanda tutamad›klar› gün
say›s›nca daha sonra kaza ederler. 

7. Orucu Bozan Durumlar
Mazeretsiz olarak oruç bozmak günaht›r. Bozulan herhangi bir orucun kazas› ge-
rekir. Ayr›ca mazeretsiz olarak kasten bozulan Ramazan orucu için ceza olarak
bir de keffaret gerekir. Ramazanda oruçluyken mazeretsiz olarak kasten yiyip iç-
mek, cinsel iliflkide bulunmak, tütün ve benzeri fleyler içmek, hem kaza hem de
keffaret gerektirir.

Oruç tutmak, temelde yeme içme ve cinsel iliflkide bulunmaktan kaç›nma esas›na
dayanmaktad›r. Dolay›s›yla bu üç fleyden birinin do¤rudan ifllenmesi orucu bozar. 

8. Orucun Kefareti ve Kefareti Gerektiren Durumlar

Ramazan orucundan baflka hiç bir orucun bozulmas›ndan dolay› kefaret gerek-
mez. Yaln›zca kaza gerekir. Ramazan orucunun bozulmas›ndan dolay› kazaya ek
olarak kefaret de gerekmesi için bu oruç, mazeretsiz olarak ve bilerek cinsel ilifl-
kide bulunmak veya yiyip içmek suretiyle bozulmufl olmal›d›r.

Kefaret; oruç tutmaman›n de¤il, orucu bozman›n bir telafisidir. Bundan dolay› Ra-
mazanda oruç tutmayan ve oruca niyet etmeyen kimseye kefaret gerekmez. An-
cak bir Müslüman, Ramazanda mazeretsiz olarak oruç tutmuyor ise, büyük günah
ifllemifl olur. Böyle bir kifliye, esasen bafllad›¤› bir orucu bozmas›ndan dolay› bir
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telafi f›rsat› olan kefaret de¤il, mazeretsiz olarak Ramazanda oruç tutmama gibi
a¤›r bir günah iflledi¤inden dolay› tövbe gerekir.

9. Orucun Kazas› ve Kazay› Gerektiren Durumlar

Orucun gayesi, oruç için belirlenen süre boyunca nefsi, ifltah ve flehvet duydu¤u
fleylerden uzak tutmak suretiyle oruçtan beklenen sonuçlar›n gerçekleflmesini sa¤-
lamakt›r. Dolay›s›yla unutarak olmad›¤› sürece bu yasa¤› zedeleyen fleyler orucu
bozar. Bunlardan dolay› kaza gerekir. Art› olarak kefaretin de gerekmesi, Rama-
zan orucunun bilerek hem fleklen hem de anlam olarak bozulmas›ndan dolay›
olur. Bu da, genellikle beslenmek ve lezzet almak amac› ile yenip içilebilecek bir
fleyleri bilerek yemek içmek veya cinsel iliflkide bulunmakla gerçekleflir. 

Buna göre beslenme amac› ve anlam› tafl›mayan ve normal olarak yenilip içile-
cek durumda olmayan veya insan do¤as›n›n meyletmedi¤i bir fleyleri yiyip içmek-
ten yahut ta fleklen veya anlam olarak tam bir yeme içme veya cinsel iliflki say›l-
mayan fleylerden dolay› yaln›zca kaza gerekir. 

10. Orucu Bozmayan Durumlar

Orucu bozmayan durumlar bafll›¤› alt›nda s›ralanabilecek pek çok fley vard›r. An-
cak burada kastedilen, insanlar›n s›kça karfl›laflt›¤› ve orucu bozup bozmad›¤› ko-
nusunda tereddüde düfltü¤ü baz› hususlard›r. Bunlardan önemli görülen baz›lar›
flunlard›r:
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1. Unutarak bir fley yemek içmek veya cinsel iliflkide bulunmak orucu bozmaz.

2. Kan ald›rmak 

3. A¤z›ndaki tükrü¤ü yutmak

4. Kendi iste¤i olmayarak bo¤az›na toz ve duman girmesi 

5. Cünüplükten dolay› gece y›kanmas› gerekirken y›kanman›n imsakten sonraya
ertelenmesi.

11. Oruçlu ‹çin Mekruh Olan Durumlar

Orucu bozmamakla birlikte baz› fleylerin yap›lmas› oruçlu için mekruhtur. Bunlar-
dan önemli bir kaç› flunlard›r:

1. Yutmadan, diliyle bir fley tatmak

2. Tükürü¤ü a¤z›nda biriktirip yutmak

3. A¤›zda erimeyen, tad›, rengi veya parçalar› ç›kmayan bir fley çi¤nemek

4. Eflini flehvetle öpmek veya sar›l›p kucaklamak/ Bu takdirde cinsel boflalma
olursa veya eflinin tükürü¤ünü yutarsa oruç bozulur.

5. Ramazanda kendisini zay›f düflürecek ifller yapmak. Bu tür ifller oruç farz›n› ta-
mamlamas›na veya bu ibadeti sa¤l›kl› bir flekilde yerine getirmesine engel ola-
ca¤› için mekruh görülmüfltür. 

12. Oruç ‹badetinin ‹nsana Kazand›rd›klar› 

Orucun birey aç›s›ndan en önemli yarar›, onu kötülüklere karfl› korumas›d›r. Çün-
kü ‹slâm’›n öngördü¤ü oruç, kiflinin bütün varl›¤›yla ve bütün benli¤iyle tutaca¤›
oruçtur. Öncelikle oruç, kifliyi iyili¤e sevk ederek ve bütün kötülüklerden uzaklaflt›-
rarak günahlardan koruyacakt›r.
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Araflt›ral›m - Ö¤renelim

Orucu bozmayan di¤er durumlar› araflt›r›n›z!



“Ey iman edenler! Oruç sizden önce-
kiler üzerine yaz›ld›¤› gibi, sizin

üzerinize de yaz›ld› / farz k›l›n-
d›. Umulur ki oruç sayesinde
kötülüklerden korunursunuz"
(Bakara, 2/183) ayet-i kerimesi
orucun farz k›l›n›fl›ndaki esas
amac› aç›klamaktad›r. Bu
amaç, Müslüman›n takvaya

eriflmesidir.

Oruçlu, oruç sayesinde insan› tut-
sak eden ve insan›n kalbini kat›laflt›-

ran bir tak›m kötü al›flkanl›klar›n zincirini
k›rar, onlar›n kendini kötülüklere sürüklemesine

izin vermez ve böylece iradesini özgürce iyiye ve güzele do¤ru kullanman›n mut-
lulu¤unu yaflar. Böylece oruç, insan›, varl›k amac›na ters düflen düflünce ve yöne-
lifllerden korur, kalbini kötülüklerden ar›nd›r›r. Sadece dünyevî zevkleri hedefleyen
yaklafl›mlar, insan› insanl›k mertebesinden afla¤› düflüren yaklafl›mlard›r. Oruç, in-
san› belli bir süre bu zevklerden mahrum b›rakarak ona, kendini kontrol etme ve
dünyaya sadece maddî hazlar penceresinden de¤il, bunun ötesinde ruhî zevkler
aç›s›ndan da bakabilme imkân› sunar.

Öfkeyi yenebilme ve sinirlerine hâkim olma al›flkanl›¤› kazand›r›r.

Oruç flehevî arzulara gem vurarak, kiflinin bu alanda da nefsine hâkim olabilme
melekesi kazanmas›na yard›mc› olur. Böylece bu yolla ifllenmesi muhtemel kötülük-
lerin önüne geçilmesine katk› sa¤lar. Kiflinin iffetini korumas›na yard›mc› olur.

Oruç insan› güçlüklere katlanmaya ve meflakkatlere karfl› tahammüle al›flt›r›r. ‹nsan-
da sab›r duygusunu gelifltirir, onu olgunlaflt›r›r.

‹nsan, sahip oldu¤u nimetlerin de¤erini, bunlardan mahrum kal›nca daha iyi an-
lar. Oruç bize bu aç›dan önemli dersler verir. Bir süre nimetlerden yararlanama-
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yan insan, bu nimetlerin k›ymetini anlar. Allah'›n vermifl oldu¤u say›s›z nimetlerin
kadrini daha iyi bilir, O'na flükreder. Bu aç›dan bak›nca oruç, kiflinin nimetlere
bak›fl aç›s›nda önemli etkiler meydana getirir. Bunun sayesinde insan elindeki ni-
metleri daha do¤ru bir flekilde de¤erlendirme anlay›fl›na ulafl›r. 

Orucun en önemli ifllevlerinden biri de insanda, nimetleri kendisine ihsan eden Yü-
ce Allah'a karfl› flükran duygusunu gelifltirmesidir. Bu duyguya sahip olan insanlar,
Allah’›n emretti¤i flekilde nimetleri paylaflma bilincine ererler.

Oruç sayesinde insan›n merhamet duygular› kabar›r. Yoksullara ac›r, merhamet
eder, yard›m eder. ‹nsanda merhamet hissi, elemden do¤ar. Hastalanan kimse,
hastalar›n halini anlar, aç ac›n halinden anlar. Bu yönüyle oruç insanda ac›ma ve
merhamet duygusunu gelifltirir. Çünkü tok olan, ac›n halinden anlamaz. Ac›n ha-
linden aç kalm›fl kimse anlar. 

Oruçlu insan gün boyu ibadet halindedir. ‹nsan Yüce Allah'a ihlâsla ibadet yap-
maktan büyük zevk al›r. ‹flte oruçlu kimse sabahtan akflama bu zevki kesintisiz ya-
flar. Bu durum onun ruhen yücelmesini sa¤lar. Böylece oruç insan› ruhen yüceltir,
meleklefltirir.

Allah'›n r›zas›n› kazanma mutlulu¤unun, kiflinin ruh ve gönül dünyas›na kazand›ra-
caklar› ise, orucun kifliye kazand›racaklar›n›n en ileri boyutudur. 
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Sevgili Peygamberimiz Buyuruyor ki:

‘Sahura kalk›n, çünkü sahurda bereket vard›r’ (Buharî, Savm 20).

‘Oruçluya iftar ettiren kimse, oruçlunun sevab›nda bir eksilme
olmaks›z›n, oruçlunun alaca¤› kadar sevap al›r’ (Tirmizî, Savm 82;

‹bn Mâce, S›yam 45).

"Bir kimse oruçlu oldu¤unu unutarak yer, içerse orucunu tamam-
las›n, (sak›n) bozmas›n. Çünkü onu, Allah yedirmifl, içirmifltir"
(Buharî Savm, 7).



Üniteyi Gözden Geçirelim

1. Sahur ne demektir, sahur olmadan oruç tutulabilir mi?

2. ‹msak ne demektir, ‹msak vakti ne zamand›r?

3. Mukabele nedir?

4. Fidye nedir, fitre nedir?

5. Oruç tutmamay› mübah k›lan özürler nelerdir?

6. Oruç kefareti ne demektir?

De¤erlendirme Sorular›

1. Afla¤›dakilerden hangisi, Ramazanda oruç tutmamay› mübah k›lan özürlerden

biri de¤ildir?

A) Hamile veya emzikli kad›n olmak.

B) Oruç tutmaya tahammül edilemeyecek kadar a¤›r bir iflte çal›flmak.

C) ‹tikaf yap›yor olmak.

D) Oruç tuttu¤u takdirde hastal›¤›n geç iyileflecek olmas›.
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Not Edelim

• Oruç insan› kötülüklere karfl› korur.

• Oruç insan› varl›k amac›na ters düflen düflünce ve yönelifllerden korur.

• Oruç bireye nefsine hakim olabilme melekesi kazand›r›r.

• Oruç insan› güçlüklere karfl› tahammüle al›flt›r›r.

• Oruç öfkeyi yenebilme al›flkan›l¤› kazand›r›r.

• Oruç bir sab›r e¤itimidir.

• Oruç sahip olunan nimetlerin k›ymetini daha iyi bilmeyi sa¤lar.

• Oruç insanda ac›ma ve merhamet duygusunu güçlendirir.

• Oruç insan› ruhen yüceltir.



2. Ramazanda oruç tutamayacak kadar yafll› olan bir kiflinin yapmas› gereken
afla¤›dakilerin hangisidir?

A) ‹mkân› varsa tutamad›¤› her bir oruç için bir fidye vermesi gerekir.
B) Fidye vermesi gerekmez. Çünkü zaten oruç tutacak durumda de¤ildir.
C) Yerine birisini bulup bedel olarak oruç tutturmas› gerekir.
D) Oruç konusunda dinî herhangi bir yükümlülü¤ü yoktur.

3. Oruçlu iken unutarak bir fley yiyip içen kifli afla¤›dakilerden hangisini yapmas›
gerekir?

A) O orucu kaza etmesi gerekir.
B) Yemeyi içmeyi kesip orucuna devam etmesi gerekir. Bundan dolay› kaza ge-

rekmez.
C) Tuttu¤u oruç Ramazan orucu ise kaza etmesi gerekir. Nafile oruç tutuyorsa ka-

za etmesi gerekmez.
D) O günün yerine bir fidye vermesi gerekir.

4. Afla¤›dakilerden hangisi oruçluya müstehap olan fleylerden de¤ildir?
A) Sahura kalkmak ve sahuru imsak zaman›na kadar geciktirmek.
B) ‹ftar› geciktirmemek.
C) ‹ftar ederken dua etmek. 
D) Oruçlu iken susup konuflmamak. 

5. Henüz günefl batmadan batt› zannederek iftar açan kimse afla¤›dakilerden
hangisini yapmal›d›r?

A) Bundan dolay› hem o orucu kaza eder hem de kendisine kefaret gerekir.
B) O orucu kaza eder.
C) Herhangi bir fley yapmak zorunda de¤ildir. Günefl batt› zannederek iftar aç-

m›flt›r. Kas›tl› bir fley yoktur.
D) O orucun fidyesini öder.
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ÜN‹TE 55ÜN‹TE 55
‹SLÂM’DA PPAYLAfiMA VVE‹SLÂM’DA PPAYLAfiMA VVE

YARDIMLAfiMAYARDIMLAfiMA

ZEKÂT VVE SSADAKAZEKÂT VVE SSADAKA



Ünite 
5

113

Ünitede Neler Var?
1. ‹nsan›n Paylaflma ve Yard›mlaflma Duygusu
2. ‹slâm’›n Paylaflma ve Yard›mlaflmaya Verdi¤i Önem
3. Sadaka
4. Paylaflma ve Yard›mlaflma ‹badeti Olarak Zekât
5. Zekâtla ‹lgili Temel Kavramlar
6. Zekât Vermesi Gereken Kifliler
7. Zekât Verilebilecek Kifliler
8. Zekât› Verilecek Mallar
9. Zekât ‹badetinin ‹nsana Kazand›rd›klar›
10. Zekât ‹badetinin Topluma Kazand›rd›klar›
11. Sevinçlerin Paylafl›lmas›
12. Üzüntülerin Paylafl›lmas›
13. Türk - ‹slâm Gelene¤inde Paylaflma ve Yard›mlaflma Kurumlar›

Ünite Hakk›nda
Bu ünitede;
• ‹slâm dininde malî ibadetlerin en önemlisi olan zekât ve zekât› da kapsayan

sadaka ele al›nmaktad›r.
• Zekât›n insana ve topluma kazand›rd›klar›n›n yan›nda f›khî bak›mdan zekâta

iliflkin temel bilgiler verilmektedir.
• Zekât ve sadakan›n, ‹slâm dinindeki paylaflma bilincini gelifltiren ve somut ola-

rak ortaya koyan uygulamalar olmas›ndan hareketle paylaflma ve yard›mlaflma
konular› ele al›nmaktad›r. 

• Paylaflmada, Allah’›n verdi¤i nimetlerin ve sevinçlerin paylafl›lmas› kadar üzün-
tülerin ve s›k›nt›lar›n da paylafl›lmas› önemlidir. Bu sebeple hasta ziyareti gibi
üzüntülerin paylafl›lmas›n› da içeren konulara yer verilmektedir. 

• Sevinçlerin paylafl›lmas› alan›nda da bayramlar ve mübarek gün ve gecelere

de¤inilmektedir.



Ö¤renme Hedefleri

Bu ünite ifllendikten sonra; 

• Zekât ve sadaka konusunda temel bir tak›m bilgiler elde edilecek,

• Müslüman toplumlarda hayat›n ayr›lmaz bir parças› olarak s›kça kullan›lan sa-
daka, nisap, fidye, fitre gibi kavramlar›n ne anlam tafl›d›¤› ve aralar›ndaki fark-
lar anlafl›lacak,

• Zekât›n kimlere farz oldu¤u ve hangi mallardan, ne oranda zekât verilmesi ge-
rekti¤i ö¤renilecek,

• ‹slâm dininin paylaflmaya verdi¤i önemin boyutlar› daha iyi kavranacak,

• Sevinçlerin paylafl›lmas› ba¤lam›nda dinî bayramlar›m›z ile mübarek gün ve
geceler hakk›nda k›saca bilgi sahibi olunacak,

• S›k›nt›lar›n paylafl›lmas› ba¤lam›nda da, hasta ziyareti ve cenazeye karfl› gö-
revler gibi bir tak›m dinî vecibelerle ilgili bilgilere ulafl›lacakt›r.

Üniteyi Çal›fl›rken

1. Zekât konusunda, yak›nlar›n›zdan ve tan›d›klar›n›zdan zekât verenlerle, istifla-
re ediniz.

2. Kendiniz f›t›r sadakas› vermiyor iseniz, flu ana kadar sizin için f›t›r sadakas› ve-
rilip verilmedi¤ini ailenizle konuflunuz.

3. Kur’an-› Kerim’de zekât, sadaka, infak gibi do¤rudan paylaflmaya yönelik ayet-
ler hakk›nda bilgi edinmeye ve Kur’an-› Kerim’in paylaflma üzerinde niçin bu
kadar çok durdu¤unu anlamaya çal›fl›n›z. 

4. ‹slâm tarihinde Müslümanlar taraf›ndan oluflturulmufl sosyal yard›mlaflma ve da-
yan›flma kurumlar› hakk›nda bilgi edinmeye çal›fl›n›z.

5. Peygamber Efendimiz Mekke’den Medine’ye hicret ettikten sonra Ensar ile Mu-
hacirler aras›nda yap›lan kardefllik antlaflmas› hakk›nda siyer ve tarih kitapla-
r›ndan bilgi edininiz. 
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1. ‹nsan›n Paylaflma ve Yard›mlaflma Duygusu

‹nsan›n yarat›l›fltan sahip oldu¤u hasletler-
den biri de yard›mlaflma ve paylaflma
duygusudur. ‹nsan›n f›trat›nda var
olan bu duygunun harekete geçi-
rilmesi ve gelifliminin sa¤lanma-
s› gerekmektedir. ‹flte zekât in-
san›n yarat›l›fl›nda var olan bu
duyguyu aç›¤a ç›karan, hare-
kete geçiren ve gelifltiren, di-
¤er bir deyiflle köreltmeyen bir
iflleve sahiptir. Zekât›n belki de
en önemli ifllevi, insanda var olan
yard›m etme ve dayan›flma duygu-
sunun, yine insanda yarat›l›fltan gelen
bencillik duygusunun etkisiyle zay›flamas›n›
ve gitgide yok olmas›n› önlemesi ve insana verebilme ya-
ni infak bilinci kazand›rmas›d›r. Cimrili¤in etkisiyle hep alma ve kazanma dürtüsü
yerine, verebilme bilincinin güçlendirilmesi, insanl›k aç›s›ndan çok önemlidir. Sosyal
yard›mlaflma ve dayan›flman›n temeli bu anlay›fla dayan›r. Zekât, bu anlay›fl› gelifl-
tirmekle kalmaz, ayn› zamanda kurumsal hale dönüfltürür. Nimetleri vereni hat›rla-
yarak, O’nun verdi¤inden bir k›sm›n› ihtiyaç sahiplerine aktarma fluuru denilebilecek
bu anlay›fl, ‹slâm’daki sosyal yard›mlaflma ve dayan›flman›n temelini oluflturur. 

Zekât›n dinî bir yükümlülük olmas›, yard›m›n, gönüllü ve severek yap›lmas›na vesile
olur. Bir fleyi severek ve gönüllü olarak yapmak, o fleyin insanda bir meleke haline
gelmesine yard›mc› olur. Art›k zekât vermek, veren insanda zevke dönüflür.

Zekât, infak, sadaka ve benzeri isimlerle Kur’an-› Kerim’in neredeyse her sûresin-
de özendirilen verme anlay›fl›, gerçek anlamda ifller hale getirilebildi¤i takdirde
g›pta edilecek bir yard›mlaflma ve dayan›flma anlay›fl›n›n do¤mas›na yol açar. 
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2. ‹slâm’›n Paylaflma ve Yard›mlaflmaya Verdi¤i Önem

Kur’an-› Kerim’in en çok üzerinde durdu¤u ve teflvik etti¤i hususlardan biri, Allah’›n

kullar›na verdi¤i r›zk›n paylafl›lmas›d›r. 

Peygamber Efendimizin e¤itiminde yetiflen ‹slâm’›n ilk kufla¤› Sahabe, paylaflma

ve yard›mlaflman›n en güzel örneklerini vermifllerdir. Kur’an-› Kerim, onlar›n yar-

d›mlaflmalar›n› övmektedir.

Daha sonraki Müslüman kuflaklar, Kur’an’›n afl›lad›¤› infak ruhunu, as›rlar boyu

canl› tutmufllard›r. Bu anlay›fl toplumsal anlamda pek çok hay›r kurumunun oluflma-

s›na da vesile olmufltur. Vak›flar bunun en güzel örne¤idir.

‹slâm’›n paylaflma ve dayan›flmaya verdi¤i önem, kuru bir söylemden ibaret de-

¤ildir. Bunun en güzel örne¤i, Mekke’den Medine’ye hicret eden Muhacirlerle

Medineli Müslümanlar aras›nda gerçeklefltirilen kardefllik dayan›flmas›d›r. Bu da-

yan›flma ve yard›mlaflma, tarihte benzeri görülmemifl bir fedakârl›k ve dayan›flma

örne¤idir. Medineli Sahabiler, s›rf imanlar›ndan dolay›, her fleylerini b›rakarak

Mekke’yi terk etmek zorunda kalan Mekkeli kardeflleri ile bütün imkânlar›n› pay-

laflm›fllar ve bundan dolay› da ‘Ensar’ [yard›m edenler] ad›n› alm›fllard›r. Bu gö-

nüllü yard›m, Medineli Sahabiler, yani Ensar çok zengin oldu¤u için de¤il,

Kur’an’›n ifadesiyle, kardefllerini kendilerine tercih ettikleri için gerçekleflmifltir. Bu

anlay›fl›n temeli mal zenginli¤ine de¤il, iman ve gönül zenginli¤ine dayan›r. ‹s-

lâm’›n paylaflma ve dayan›flma yaklafl›m›n›n özünü bu uygulamada somut bir bi-

çimde görmek mümkündür. 

Kur’an-› Kerim’de pek çok ayet-i kerimede paylaflma emredilir. Hatta Yüce Allah,

verecek bir fleyi olmayan›n muhtaç durumda olana gönül al›c› güzel sözler söyle-

mesini de paylaflma kapsam›nda de¤erlendirir. 

Bu emrin yo¤un bir flekilde yer ald›¤› bölümlerden biri, ‹sra sûresindedir. Bu sûrede

paylaflmay› emir ve tavsiye eden ayetler, paylaflma ahlâk› hususunda baz› ölçüler

de ortaya koymufltur. Verenin Allah oldu¤unu hat›rdan ç›karmama, paylaflmaya ak-
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rabalardan bafllama, harcarken dengeli olma, saç›p savurmama, yoksullar, fakir-
ler, yolda kalm›fllar, muhtaç olmalar›na karfl›n isteyemeyenlere verme fleklinde özet-
lenebilecek bu ölçüler, dengeli bir paylaflma stratejisi önermektedir.

3. Sadaka

Halk aras›nda, genellikle, Yüce Allah’›n r›zas›n› kazanmak amac›yla, karfl›l›ks›z
olarak fakir ve muhtaçlara yard›m etme, iyilik ve ihsanda bulunma anlam›nda kul-
lan›lan Sadaka kavram›, asl›nda bundan çok daha genifl bir kapsama sahiptir.
Sadakan›n, farz, vacip ve nafile olan› vard›r. 

Farz olan sadaka, temelde zekâtt›r. Ancak öyle durumlar olur ki, bir Müslüman›n
mal›n› harcamas› farz hale gelebilir. Bir insan›n can›n›n kurtar›lmas›n›n, o mal›n
harcanmas›na ba¤l› hale gelmesi buna bir örnektir. Vacip olan sadaka ise F›t›r sa-
dakas›d›r.

Farz ve vacip olan sadakalar›n d›fl›ndaki sadakalar ‘Nafile’ ad› alt›nda an›l›r. Bu-
rada nafile kelimesi, gereksiz, faydas›z anlam›na olmay›p farz ve vacip olan sa-
dakalara ek olarak yap›lan ve sevap kazand›ran sadakalar› ifade etmektedir. 
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"Zekâtlar; ancak, yoksullar›n, düflkünlerin, zekât tahsili iflinde ça-
l›flanlar›n, kalpleri ‹slâm'a ›s›nd›r›lmak istenenlerin, kölelerin, borç-
lular›n, Allah yolunda cihad edenlerin ve yolcular›n hakk›d›r. Bu,
Allah taraf›ndan farz k›l›nm›flt›r" (Tevbe, 9/60).

Allah (c.c.) Kur’an’da Buyuruyor ki:
Namaz› dosdo¤ru k›l›n, zekât› verin. Kendiniz için her ne iyilik
ifllemifl olursan›z, Allah kat›nda onu bulursunuz. fiüphesiz Allah
bütün yapt›klar›n›z› görür (Bk. ‹sra 17/28).



Farz olan zekât ile vacip olan fitre, miktarlar› belirli bulunan sadakalard›r. Birinci-

sinde nisaba malik olduktan sonra bir y›l geçmesi, ikincisinde ise, sadece nisaba

malik olmak flartt›r. Bunlar›n d›fl›nda s›k›nt› ve zaruret içinde bulunan Müslüman›n

ihtiyac›n› giderecek ölçüde ona yard›m etme fleklinde gerçeklefltirilecek sadaka-

n›n miktar›, asgarî ihtiyaç oran›ndad›r.

Her ne kadar yayg›n olarak öyle anlafl›lsa da sadakan›n yaln›zca maddî yard›m-

larla ilgili bir kavram oldu¤u zannedilmemelidir. Çünkü sadaka, genifl anlam›yla

yap›lan her türlü hay›r, hasenat› ve iyili¤i kapsam›na al›r. Buna göre kiflinin, insan-

lar için olsun, hayvanlar için olsun, do¤al ve sosyal çevre için olsun gerçeklefltir-

di¤i her türlü iyilik, lütuf ve ihsan, sadaka kavram› içerisinde de¤erlendirilebilir.

Peygamber Efendimizin bir hadisinde de belirtildi¤i gibi insanlara karfl› güler yüz

göstermek de sadakad›r. 

Sadaka kifliye, elinde bulunan imkanlar›n Allah taraf›ndan ba¤›flland›¤› bilincini

kazand›r›r. Böyle bir kifli, Allah'›n kendisine ba¤›fllam›fl oldu¤u nimetten ihtiyac›

olanlara verme erdemine erer. Beraberce yaflad›¤›, fakat kendisi gibi bu nimetle-

re erememifl insanlar› ayn› ailenin bireyleri gibi görür ve insanlar aras›nda daya-

n›flma duygusunun geliflmesi gerekti¤ine inan›r. ‹flte bu duygu ile nefsinin bencillik

ve cimrili¤inden ar›n›r. ‹yilik yapma arzusu ile dopdolu hale gelir. Bireylerinin sa-

daka anlay›fl› geliflmifl bir toplumda hayat, ac›mas›z bir k›y›m alan› de¤il, bir yar-

d›mlaflma ve iflbirli¤i imkan›na dönüflür. 

Ünite 
5

118

Allah (c.c.) Kur’an’da Buyuruyor ki:

"Yüzlerinizi do¤uya ve bat›ya çevirmeniz iyi olmak demek de¤ildir.
Fakat iyi olan, Allah'a, âhiret gününe, meleklere, kitaba ve pey-
gamberlere iman eden, mal›n› sevmesine ra¤men h›s›mlara, yetim-
lere, yoksullara, yolda kalm›fla, istemek zorunda kalanlara ve köle
azad›na veren, namaz k›lan ve zekât verendir" (Bakara, 2/ 177). 
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Not Edelim
Baz› sadakalar, kifli öldükten sonra da ona sevap kazand›rmaya de-
vam eder. Bunlara ‘Sadaka-i câriye’ denir. Kesintisiz bir flekilde sü-
rüp giden, devam eden sadaka demektir. 
Bir hadiste sürekli sevap kayna¤› olan ameller flöyle belirtilir: 
‘Âdemo¤lu öldü¤ü zaman, amel defteri kapan›r. Üç kimse bundan
müstesnad›r. Kesintisiz sadaka (sadaka-i câriye) meydana getirenler,
topluma yararl› bir ilim (talebe/eser) b›rakanlar ve kendisine hay›r
dua eden hay›rl› çocuk yetifltirenler’ (Müslim, Vas›yye 14; Ebû Davud, Ve-

sâyâ 14; Tirmizî, Ahkâm 36).

Birlikte Konuflal›m

Sadaka-i Câriye kapsam›na girecek baflka örnekler vererek, hak-
lar›nda konuflunuz.

Sadaka tafllar› nedir? S›n›fta tart›fl›n›z!

Yorumlayal›m
Bir hastaya vard›n ise
Bir yudum su verdin ise
Yar›n anda karfl› gele
Hak flarab›n içmifl gibi     

Yunus EMRE

Yunus’un yukar›daki m›sralar›n› yorumlay›n›z!



4. Paylaflma ve Yard›mlaflma ‹badeti Olarak Zekât

Zekât, hicretin ikinci y›l›nda Medine’de farz k›l›nm›flt›r. Kur’an-› Kerim’deki "Nama-
z› dosdo¤ru k›l›n, zekât› verin..." (Bakara, 2/43, 110; Hac, 22/78; Nur, 24/56; Mücadele, 58/13;

Müzzemmil, 73/2) meâlindeki ayetler zekât›n farz oldu¤unu gösteren delillerdendir. 
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Tart›flal›m
“Her meflrû ve güzel ifl sadakad›r” [Buhârî, Edeb 33; Müslim, Zekât 53]. 

“Ölüyü (kabre kadar) üç fley takip eder: Çoluk–çocu¤u, mal› ve ame-
li. Bunlardan ikisi döner, biri kal›r. Çoluk–çocu¤u ve mal› döner,
ameli (kendisiyle) kal›r” [Buharî, Rikak 42; Müslim, Zühd 5].

“Din kardeflini güler yüzle karfl›lamak gibi (tabiî) bir iyili¤i bile sak›n
küçük görme!”  [Müslim, Birr 144]. 

“Müslüman bir kifli bir a¤aç diker de ondan insan, hayvan veya kufl
yerse, bu yenen fley k›yamet gününe kadar o Müslüman için sadaka
olur” [Müslim, Müsâkât 10].                
“Bir adam Allah’›n r›zas›n› umarak ailesinin geçimini sa¤larsa, har-
cad›klar› onun için birer sadaka olur” [Buharî, Îmân 41, Megâzî 12, Ne-

fekât 1; Müslim, Zekât 49. Ayr›ca bk. Nesâî, Zekât 60].

“Veren el alan elden hay›rl›d›r. Yard›m etmeye, geçimini üstlendi¤in
kimselerden baflla! Sadakan›n hay›rl›s›, ihtiyaç fazlas› maldan ver-
ilendir. Kim insanlardan bir fley istemezse, Allah onu kimseye muhtaç
etmez. Kim de tokgözlü olursa, Allah onu zengin k›lar” [Buharî, Zekât

18, Nefekât 2; Müslim, Zekât 94–97, 106, 124].

“Sadaka vermek mal› eksiltmez. Kul baflkalar›n›n hatalar›n› ba¤›flla-
d›kca Allah da onun flerefini artt›r›r. Kim Allah için alçak gönüllü dav-
ran›rsa, Allah da onu yükseltir” [Müslim, Birr 69. ].

Yukar›daki hadislerden hareketle sadakan›n önemini tart›fl›n›z!



‹slâm dini paylaflmay› imanla bütünlefltir-
mifl ve zekât vermeyi ‹slâm’›n temel
flartlar›ndan biri haline getirmifltir.

‹slâm’a göre insan›n sahip oldu-
¤u servetin gerçek sahibi Al-
lah’t›r. O’nun emanet olarak ver-
di¤i bu servetten baflkalar›na
vermek gerekir. Pek çok ayette
bu husus aç›kça ifade edilmifltir
(Nûr, 24/33). Kur’an’da Allah’a karfl›
sorumlulu¤unun bilincinde olan müttaki
müminlerin özellikleri say›l›rken bunlar ara-
s›nda özellikle infak da zikredilmifltir (Bakara,

2/2–3). Kur’an-› Kerim’de ayr›ca varl›kl› Müslümanlar›n mallar›nda yoksullar›n hak-
lar› bulundu¤unun ifade edilmesi (Zâriyât, 51/19; Meâric, 70/24–25) zenginlerin, ih-
tiyaç sahiplerine yard›m yapmalar›n›n bir lütuf de¤il, bilakis insanî bir borç ve yü-
kümlülük oldu¤unu gösterir. 

‹slâm, yoksula yard›m› kiflinin iste¤ine b›rakmam›fl, zengin olan herkesin zekât ver-
mesini zorunlu k›lm›flt›r. Çünkü zekât, Allah'›n zenginlere ihsan etti¤i malda fakir-
lerin hakk›d›r. 

‘Onlar›n mallar›ndan, onlar› kendisiyle ar›nd›raca¤›n ve temizleyece¤in bir sada-
ka (zekât) al ve onlara dua et. Çünkü senin duan onlar için sükûnettir (Onlar›n
kalplerini yat›flt›r›r.) Allah hakk›yla iflitendir, hakk›yla bilendir.’ (Tevbe, 9/103) mealin-
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Zekât›n dünyevî ve uhrevî pek çok faydas› vard›r. Dünyada güven,
bolluk, bereket ve huzur; ahirette ise cennet.

Zekât, dinen zengin say›lan mükellef Müslüman›n, her sene mal›n›n
belli bir miktar›n› Müslüman fakirlere vermesidir.



deki ayet-i kerime zekât›n› verenlerin kazan›mlar›n›; "…Alt›n ve gümüfl biriktirip de
onlar› Allah yolunda harcamayanlar (zekâtlar›n› verip hay›r yapmayanlar) yok mu?

‹flte onlara elem verici bir azab› müjdele." (Tevbe, 9/34) ayeti ise zekât›n› verme-
yenlerin kay›plar›n› dile getirir. 

5. Zekâtla ‹lgili Temel Kavramlar

Zekât› daha iyi anlayabilmek için zekâtla ilgili baz› temel terimleri bilmeye ihtiyaç
vard›r. fiimdi bunlar›n en önemlilerini görelim.

Nisap

Sözlükte her fleyin asl›, kökü, asgari miktar, adet gibi anlamlara gelen nisap, terim
olarak, zekât, fitre, kurban gibi ibadetler için konulan bir zenginlik ölçüsüdür. Nisa-
ba, zengin olman›n asgarî s›n›r› veya asgarî zenginlik ölçüsü de denilebilir. Borcun-
dan ve temel ihtiyaçlar›ndan fazla malî birikime sahip olan kifli dinen zengin say›l›r. 

Dinen fakirlik s›n›r›n› aflt›klar› di¤er bir deyiflle dinen zenginlik s›n›r›n›n alt›na düfl-
medikleri için, nisap miktar› mala sahip olan kiflilerin, zekât ve sadaka almalar› ca-
iz olmaz. Bu nitelikteki kiflilerin, kurban bayram›nda di¤er flartlar› da tafl›malar› ha-
linde kurban kesmeleri, Ramazan bayram›nda da f›t›r sadakas› vermeleri vaciptir.

Dinen zengin kabul edilmenin asgari s›n›r› olan nisap, o dönemin flartlar› çerçe-
vesinde Hz. Peygamber taraf›ndan belirlenmifltir. Bu asgarî s›n›r, bir aç›dan o dö-
nem ‹slâm toplumunun ortalama hayat standard›n› ve zenginlik ölçüsünü de gös-
termektedir. Nisap miktar›n›n belirlenmesinde kullan›lan mallar›n, o dönemin en
yayg›n zenginlik arac› oldu¤u söylenebilir. Nisab›n bu mallar üzerinden belirlen-
mesi, sosyal ve ekonomik flartlar›n fazla de¤iflmedi¤i ileriki dönemlerde de aynen
korunmufltur (Bkz. ‹lmihal, II/5).
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Tart›flal›m
Zekat› verilen mal›n bereketlenmesinin ne anlama geldi¤ini s›n›f
ortam›nda tart›fl›n›z!



Havâici Asliye (Asli ‹htiyaç)
‘Havâic-i asliyye’ terimi, ‘Temel ihtiyaçlar’ anlam›na gelmektedir. Terim olarak Ha-
vâic-i asliye, zekât, f›t›r sadakas› ve kurban yükümlülü¤ünün belirlenmesi s›ras›nda
asgarî zenginlik ölçüsü kabul edilen nisap hesaplan›rken d›flar›da tutulan temel ih-
tiyaç giderleri demektir. 

Bu ihtiyaç giderleri: Ev, binit, kendisinin ve bakmakla yükümlü oldu¤u kimselerin
bir y›ll›k yiyecek ve giyecekleri, lüzumlu ev eflyalar›, flahsi kitaplar, çeflitli meslek
sahiplerinin aletleri ve yaflam› için zorunlu olan di¤er fleyler. 

Temel ihtiyaçlar, zaman, ortam ve flartlara göre k›smen de¤ifliklik gösterebilir. Me-
sela göçebe hayat› yaflayanlar için ev temel ihtiyaç de¤ilken yerleflik hayattakiler
için bu zorunlu bir ihtiyaçt›r. Buna göre temel ihtiyaçlarda dikkate al›nacak olan,
kiflinin içinde yaflad›¤› flartlara göre kendisi ve bakmakla yükümlü oldu¤u kiflilerin,
yeme, içme giyim kuflam, bar›nma ve e¤itim gibi zorunlu giderlerini karfl›layacak
olan mebla¤d›r. ‹flte zekât, F›t›r sadakas› ve Kurban nisab› hesaplan›rken bu meb-
la¤ d›flar›da tutulmaktad›r. Çünkü temel ihtiyaç miktar› mal, kiflinin hayat›n› sürdür-
mesi için zarurî olan miktard›r. 

6. Zekât Vermesi Gereken Kifliler
Zekât vermekle yükümlü olan kifliler, aklî melekeleri yerinde, ergenlik ça¤›na ulafl-
m›fl ve dinen zengin say›lacak miktarda maddî birikime sahip kimselerdir Buna gö-
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Not Edelim
Nisap, zekat yükümlülü¤ü için konulmufl bir ölçüdür. Dolay›s›yla bor-
cundan ve temel ihtiyaçlar›ndan baflka mal› veya paras› olan kimse
dinen zengin say›l›r ve bunlar›n üzerinden bir y›l geçince zekât ver-
mekle yükümlü olur. Mal› veya paras› nisap miktar›na ulaflmam›fl ve-
ya nisap miktar› mal› olup da üzerinden bir kameri y›l geçmemifl
olan kimseler zekât vermekle yükümlü olmazlar.



re zekât vermekle yükümlü olan kimsede bulunmas› gereken nitelikler flunlard›r: 

1. Müslüman olmak. 

2. Erginlik ça¤›na gelmifl bulunmak. 

3. Ak›ll› olmak. 

4. Borçlu olmamak. 

Müslüman olmayanlar, erginlik ça¤›na gelmemifl bulunan çocuklar, ak›l hastas›
olanlar zekât vermekle yükümlü de¤illerdir. Elinde nisap miktar› veya daha fazla
mal› oldu¤u halde, bu birikimi borçlar›n›n karfl›l›¤› olan kimse de zekât vermekle
yükümlü de¤ildir. 

7. Zekât Verilebilecek Kifliler

Kendilerine zekât verilecek olanlar› flöyle s›ralayabiliriz:
• Fakirler
• Yoksullar
• Borçlular
• Yolcular
• Allah yolunda cihad ve tebli¤ faaliyetinde bulunanlar
• Kalpleri ‹slâm'a ›s›nd›r›lmak istenen kifliler
• Zekât toplama memurlar›
• Özgürlü¤üne kavuflturulmalar› için köleler.
Fakirlere zekât verirken flu s›ray› gözetmek daha iyidir. Kardefller, kardefl çocukla-
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Allah (c.c.) Kur’an’da Buyuruyor ki:

"Sadakalar (zekâtlar), Allah’tan bir farz olarak ancak fakirler,
düflkünler, zekât toplayan memurlar, kalpleri ‹slâm’a ›s›nd›r›lacak
olanlarla (özgürlü¤üne kavuflturulacak) köleler, borçlular, Allah
yolunda cihad edenler ve yolda kalm›fl yolcular içindir. Allah
hakk›yla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir" (Tevbe, 9/ 60).



r›, amca, hala, day› ve teyzeler, bunlar›n çocuklar›, di¤er yak›nlar, komflular, mes-
lektafllar, zekât verecek kiflinin içinde yaflad›¤› yerleflim biriminde bulunan di¤er
fakirler, baflka yerlerde ikamet eden fakirler. Bir kimsenin, içlerinde muhtaç olan-
lar var ise öncelikle kendi yak›nlar›na zekât vermesi daha uygundur.

Zekât, ana, baba, dede ve ninelere; o¤ul, k›z ve torunlara; efle, Müslüman olma-
yanlara ve zenginlere verilemez. Müslüman olmayanlara sadaka verilebilir, ancak
zekât verilmez. 
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"Mallar›n› Allah yolunda harcayanlar›n durumu, yedi baflak biti-
ren ve her baflakta yüz tane bulunan bir tohum gibidir. Allah di-
ledi¤ine kat kat verir. Allah lütfu genifl oland›r, hakk›yla bilendir.

Mallar›n› Allah yolunda harcayan, sonra da harcad›klar›n›n pe-
flinden (bunlar›) bafla kakmayan ve gönül incitmeyenlerin, Rab’le-
ri kat›nda mükâfatlar› vard›r. Onlar için korku yoktur. Onlar üzül-
meyeceklerdir de.

Güzel bir söz ve ba¤›fllama, peflinden gönül k›rma gelen bir sa-
dakadan daha hay›rl›d›r. Allah her bak›mdan s›n›rs›z zengindir,
halimdir (hemen cezaland›rmaz, mühlet verir).

Ey iman edenler! Allah’a ve ahiret gününe inanmad›¤› halde in-
sanlara gösterifl olsun diye mal›n› harcayan kimse gibi, sadaka-
lar›n›z› bafla kakmak ve gönül k›rmak suretiyle bofla ç›karmay›n.
Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan ve maruz kal-
d›¤› fliddetli ya¤murun kendisini ç›plak b›rakt›¤› bir kayan›n duru-
mu gibidir. Onlar kazand›klar›ndan hiçbir fley elde edemezler.
Allah kâfirler toplulu¤unu hidayete erdirmez" (Bakara, 2/261–264).

Birlike Konuflal›m
Yukar›daki ayetler üzerine arkadafllar›n›zla konuflunuz!
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8. Zekât› Verilecek Mallar

Bir mal›n zekât›n›n verilebilmesi için, mal›n, temel ihtiyaçlardan fazla olarak nisap

miktar›na ulaflmas›, sahibinin elinde üzerinden bir y›l geçmesi ve hakikaten veya

hükmen art›c› özelli¤e sahip olmas› gerekti¤i daha önce belirtilmiflti. Zirai ürünler,

hayvanlar ve ticaret mallar›, gerçek anlamda ço¤al›c› niteliktedir. Alt›n, gümüfl ve

para ise hükmen art›c›d›r. Çünkü bunlar yat›r›ma dönüfltürülebilecek ve gelir geti-

rebilecek mahiyettedir. Bu genel ilkeler çerçevesinde zekâta tabi olan mallar hak-

k›nda k›sa bilgi vermeye çal›flal›m.

Ticaret mallar›, alt›n, gümüfl ve paralar›n zekât›

Ticaret mallar›n›n her çeflidi, alt›n, gümüfl ve nakit paralar zekâta tabidir. Elinde

bunlardan bulunan kifli, zekât verirken bunlar› birlikte de¤erlendirir. 

Alt›n ve gümüfl 

Alt›n›n nisab› daha önce de ifade edildi¤i gibi asgari 80,18 gramd›r. Gümüflün

nisab› ise 561 gramd›r. ‹slâm’›n ilk y›llar›nda de¤er olarak 80,18 gram alt›n,

561 gram gümüfle eflit idi. Ancak günümüzde gümüfl alt›na göre büyük ölçüde

de¤er yitirmifltir. Bu bak›mdan günümüzde para ve ticaret mal› gibi zekâta tabi

mallar›n nisab› hesaplan›rken alt›n nisab› ölçü al›nmaktad›r. Ancak elinde nisap

miktar› veya daha fazla gümüflü olan kimse, zekât›n› bu nisap üzerinden verir. 

Paralar

Elde bulunan paralar›n de¤eri alt›n nisab›na ulaflt›¤› takdirde zekâta tabi olur.

Mevcut para tek bafl›na nisap miktar›n› bulmazsa, varsa alt›n ve ticaret mallar› ile

birlefltirilir ve hepsinin toplam› nisap miktar›n› bulursa, zekâtlar› verilir. 

Çeflitli flirket ve guruplar taraf›ndan ç›kar›l›p menkul k›ymetler borsas›nda al›n›p sa-

t›lan hisse senetleri ticaret mal› gibi oldu¤undan, bunlar›n de¤erleri üzerinden ze-



kât verilir. Herhangi bir flirkete kâr ve zararda ortakl›¤›n belgesi olan hisse senet-
lerinin zekât›na gelince; flirket mal al›p satmak suretiyle ticaret yap›yorsa, böyle
bir flirketin hisse senetlerine sahip olan kimse, senetlerin de¤eri üzerinden zekât ve-
rir. fiirket, sanayi veya iflletmecilik yap›yor ve sermayesi makine, alet ve araçlara
ba¤lanm›fl ise, böyle bir kurulufla ortak olan kimse zekât›n›, elindeki hisse senetle-
rinin de¤eri üzerinden de¤il, y›ll›k kazanc›ndan verir.

Hayvanlar›n zekât›

Zekât› gereken hayvanlar; koyun, keçi, s›¤›r, manda, deve ve att›r. Üretmek, süt
veya yün almak maksad› ile beslenen ve y›l›n yar›dan fazlas›n› k›rlarda ve otlak-
larda geçiren koyun, keçi, s›¤›r, manda ve develer say›ca nisap miktar›na ulaflt›k-
lar› takdirde zekâta tabi olurlar. 

Arazi ürünlerinin zekât›

Ya¤mur veya ›rmak sular›yla sulanan yerlerde ürünün onda biri, masraf yap›larak
sulanan arazilerde ürünün yirmide biri zekât olarak verilir.

9. Zekât ‹badetinin ‹nsana Kazand›rd›klar›
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Allah (c.c.) Kur’an’da Buyuruyor ki:
"Onlar›n mallar›ndan, onlar› kendisiyle ar›nd›raca¤›n ve temizle-
yece¤in bir sadaka (zekât) al ve onlara dua et. Çünkü senin du-
an onlar için sükûnettir (Onlar›n kalplerini yat›flt›r›r.) Allah hakk›y-
la iflitendir, hakk›yla bilendir" (Tevbe, 9/103).

Araflt›ral›m - Ö¤renelim

Zekât› ödeme fleklini araflt›r›n!



Bu ayette dile getirilen zekât›n müminleri temizlemesi, hem bireysel hem de top-
lumsal aç›dan ele al›nabilir. Çünkü zekât, bireysel aç›dan ruhu, cimrilik, baya¤›-
l›k, bencillik, baflkas›n›n mal›na göz dikme ve çekemezlik gibi manevî hastal›klar-
dan ar›nd›r›r. Böylece toplumu da bu tür kötü hasletler tafl›yan insanlardan ar›nd›r-
m›fl ve korumufl olur. Zira bu kötülükler, düflmanl›k ve baflkas›n›n hakk›na tecavüz
gibi sosyal hastal›klar›n bafll›ca sebebidir. 

Kur'an-› Kerim'in pek çok yerinde zekât›n namazla birlikte an›lmas›, kiflinin mane-
vî ar›nmas›nda zekât›n ne kadar önemli bir yer tuttu¤unu gösterir. Çünkü namaz›n
sa¤layaca¤› Allah’a yak›nl›k ve ahlâkî ar›nmaya, zekât ta mala karfl› düflkünlük-
ten kaynaklanan zaaflardan ar›nma sa¤layarak ve kifliye yard›mlaflma ve daya-
n›flma ruhu kazand›rarak efllik eder.

‹slâmî aç›dan zekât› verilmeyen mal kirli kabul edilir. Mal ancak zekât› verildi¤i
zaman temizlenmifl olur. Böylece zekât›n› veren Müslüman, hem mal›n› manevî kir-
lerden ar›nd›rman›n hem de ruhen ar›nman›n mutlulu¤unu elde eder. 

Zekât sayesinde kifli, mala karfl› düflkünlü¤ün getirebilece¤i zaaflardan da kurtul-
mufl olur. E¤er bu düflkünlük kontrolsüz kal›rsa kifli meflru ve gayr-› meflru demeden
mal›n› ço¤altmaya çal›fl›r. Kazand›¤› mal ile kimseye yard›m etmez. Zekât kifliyi
böyle olumsuz bir ak›betten de korumufl olur. 

Zekât›n› veren insanlar hem Yüce Allah’›n emrini yerine getirmenin, hem fakirleri
sevindirmenin ve hem de bu yolda yapt›¤› harcamalar›n yerinin dolacak olmas›-
n›n mutlulu¤unu yaflarlar. Di¤er taraftan sevindirdi¤i yoksulun duas›n› alman›n ve
onu sevindirmenin mutlulu¤u ise bir Müslüman için daha büyük bir kazanç ve se-
vinç vesilesidir. 

Bu konuda müminin yaflayaca¤› di¤er bir mutluluk da nimete flükretmifl olma mut-
lulu¤udur. Çünkü nimetlerin flükrü kendi cinsinden olur. Yüce Allah’›n bir nimet ola-
rak verdi¤i mal›n flükrü de onu fakirlerle paylaflarak olur. Zekât›n› veren Müslüman
bu flükrü eda etmifl olman›n mutluluk ve sevincini de yaflar. 

Di¤er taraftan zekât, fakirleri de olumlu yönde etkiler. Onlarda zenginlerin mal›na
karfl› oluflabilecek k›skançl›klar›n ve olumsuz duygular›n önünü keser. 
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10. Zekât ‹badetinin Topluma Kazand›rd›klar›

Sa¤l›kl› bir toplumsal yaflam için, paylaflma bilinci son derece önemlidir. Paylafl-
ma bilinci oluflmam›fl toplumlarda bencillik egemen olur. Bencilli¤in egemen oldu-
¤u bir yerde ise ister istemez çekiflme ve çat›flmalar bafllar. Bu durum, toplumsal
huzursuzluklara yol açar. Her ne kadar bu tür çat›flmalar kanuni düzenlemelerle bir
ölçüde önlense de kanun denetiminin ulaflamad›¤› alanlarda söz konusu çat›flma
ve çekiflmeler çok ac›mas›z bir flekilde kendini gösterir. ‹flte zekât›n toplumsal aç›-
dan en önemli ifllevi, bencillik anlay›fl› yerine paylaflma bilincinin egemen olmas›-
n› sa¤layarak toplumda ortaya ç›kabilecek potansiyel çekiflmeleri önlemesidir.

Zekât›n ifllerlik kazand›¤› toplumlarda, cömertlik anlay›fl› yayg›nl›k kazan›r. Zekât
adeta toplumda yard›mlaflma duygular›n› atefller. Mal ve servet düflmanl›¤› aza-
l›r. Güven ortam› meydana gelir. ‹nsanlar birbirini sever, sayar ve böylece toplum-
da huzur ve mutluluk sa¤lanm›fl olur.

Böyle bir yard›mlaflma ve dayan›flma, sevinçte ve tasada bir ve beraber olma an-
lay›fl›n› peflinden getirir. Bu da toplumsal kaynaflmay› sa¤lar. Böylece zekât, zen-
ginden yoksula bir flefkat ve merhamet; fakirden varl›kl› kesime bir sayg› ve sevgi
köprüsü oluflturur. 

11. Sevinçlerin Paylafl›lmas›

‘Sevinçler paylafl›ld›kça artar, üzüntüler paylafl›ld›kça azal›r’ sözü, gerçe¤i yans›-
tan bir vecizedir. Toplumun ortak tecrübesi ile ulafl›lan bu sonuç, ‹slâm dini taraf›n-
dan kabul edilmifl ve tavsiye edilmifltir. ‹nsanlar›n sevinçlerini ve üzüntülerini pay-
laflmak, Müslüman›n Müslüman üzerindeki haklar›ndan say›lm›flt›r. Bu ba¤lamda
davete icabet, hasta ziyareti, cenazelere kat›lma ve taziye, hadislerde istenen
paylaflma örneklerindendir. Bunlardan bir k›sm› sevinçlerin paylafl›lmas› ile bir k›s-
m› da üzüntülerin paylafl›lmas› ile ilgilidir. Di¤er taraftan Peygamber Efendimiz ken-
disi, çevresindekilerin sevinçlerini ve üzüntülerini paylaflarak bize örnek olmufltur. 
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Bayramlar
Müslümanlar›n y›lda iki dinî bayram› vard›r: Ramazan bayram› ve Kurban bayram›. 

Yüce dinimiz ‹slâm, Ramazan bayram› münasebetiyle zenginlere F›t›r sadakas›n›,
Kurban Bayram› münasebetiyle de kurban› vacip k›lm›flt›r. Bu da ‹slâm dininin bay-
ramlardaki sevinç ve neflenin paylafl›lmas›na ve herkesin bu nefle ve sevince ortak
olmas›na verdi¤i önemi göstermektedir. 

Bayramlar, müminler için nefle ve sevinç günleridir. Ramazan ay›nda oruç tutarak,
Kurban Bayram›nda kurban keserek Allah'›n emrini yerine getiren ve Allah yolun-
da fedakârl›k gösteren Müslümanlar, bayram yaparak Allah’›n gösterdi¤i çizgide
bulunman›n mutluluk ve sevincini yaflarlar. 

Bayramlarda müminler birbirleri ile bayramlafl›rlar. Uzakta olanlar›n bayramlar›
ise, çeflitli iletilerle veya kartlarla tebrik edilir. Anne, baba ve büyükler ziyaret edi-
lir, gönülleri al›n›r. Darg›nlar bar›fl›r. Karfl›l›kl› hediyeleflmeler, sevinç ve neflenin
artmas›na vesile olur. Böylece toplumda çok güzel bir kaynaflma meydana gelir.

Kandil Geceleri

Kur’an-› Kerim’de Kadir gecesinin bin aydan daha hay›rl› oldu¤u ifade edilerek
bu geceye müstesna bir yer verilmifltir. Çünkü

Kadir gecesi, Kuran’›n inmeye bafllad›¤›
gecedir. Bunun d›fl›nda Hz. Peygam-

berin do¤du¤u gece, ‹sra ve Mirac
mucizesinin gerçekleflti¤i gece, Ra-
mazandan on befl gün önce gelen
Berat gecesi ve üç aylar olarak bi-
linen Recep fiaban ve Ramazan
aylar›n›n bafllang›c›ndaki ilk Cuma

gecesinin kültürümüzde ayr› bir yeri
vard›r ve bunlar genellikle ‘Kandiller’

olarak bilinir. 

Ünite 
5

130



Bu müstesna geceler, Müslümanlar›n birlik ve beraberli¤ini pekifltiren, aralar›ndaki
kardeflli¤i güçlendiren, Yüce Allah taraf›ndan af ve ba¤›fllanmaya vesile olan za-
man dilimleri oldu¤undan birer sevinç vesilesidir. Bu sebeple kandiller, Müslüman-
lar›n sevinçlerini paylaflt›klar› zaman dilimleri içinde yer al›r.

Müminler için bu zaman dilimleri kendilerini denetleme vesilesidir. Geçmiflin mu-
hasebesini yap›p gelece¤e haz›rl›kl› olmaya kap› açar. 

Kandiller vesilesi ile gönül huzuru içerisinde, Yarat›c›s›na, ailesine, çocuklar›na,
milletine ve tüm insanl›¤a karfl› görev ve sorumluluklar›n› hat›rlayan,

Bu vesile ile yanl›fl ve kusurlar›ndan dönebilen,

Elini ve gönlünü uzanabilece¤i herkese açabilen insanlar bu zaman dilimlerinin
bereketinden yararlanm›fl olurlar.

Baflta Kadir gecesi olmak üzere kültürümüzde yer alan kandiller flunlard›r: Mirac,
Berat, Mevlid ve Regaib kandili. 

Cuma
Cuma günü Müslümanlar›n birlik ve
beraberli¤i aç›s›ndan çok önemli
bir gündür. Bu mübarek gün, âde-
ta haftal›k bayram günüdür. Cuma
namaz› bireysel olarak k›l›nmaz,
ancak cemaatle k›l›n›r. Bu durum,
herhangi bir yerleflim birimindeki
bütün halk›n, haftal›k olarak bir araya
gelmesi demektir. Cuma namaz›n›n en
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Araflt›ral›m - Ö¤renelim
Kandil gecelerinin ne zaman oldu¤u ve bu gecelerde ne yap›lmas› gerek-
ti¤i konusunu araflt›r›n›z ve ö¤rendiklerinizi arkadafllar›n›zla paylafl›n›z. 



kuvvetli farzlardan olmas›, bunu terk edenler için çok a¤›r ifadeler kullan›lmas›,
onun ‹slâm dinindeki yerini ve önemini göstermektedir. Öyle ki Cuma ile yükümlü
olan ve namaza gitmeye engel bir özrü bulunmayan kimselerin cumaya gitmeye-
rek Cuma namaz› vaktinde al›flverifl yapmalar› caiz de¤ildir. Bu al›flverifl haram
kabul edilmifltir. Bu durum, Cuma namaz›na kat›lman›n ne kadar önemli oldu¤u-
nu göstermektedir.

Herhangi bir yerleflim birimindeki insanlar›n, bireyselci yaklafl›mlarla birbirlerinden
kopmamalar›, birbirlerinin durumundan haberdar olmalar›, birbirlerinin dertlerine
çare aramalar›, sevinçlerini ve kederlerini paylaflmalar› için Cuma namaz› önem-
li bir f›rsatt›r. 
Cuma ile ilgili "Her ergen olan kimseye cuma günü boy abdesti almak gereklidir."
(Buharî, Ezan 161, Cum`a 2, 3, 12; Müslim, Cum`a 5, 7; Ebû Dâvûd, Tahâret 127; Nesâî, Cum`a 2,

6, 8, 11; ‹bn Mâce, ‹kâmet 80) mealindeki hadisler de toplum içerisine ç›kacak insan-
lar›n, baflkalar›n› rahats›z edebilecek bir durumda toplum içine ç›kmamalar› konu-
sunda önemli ilkeler ortaya koymaktad›r. Bu durum toplumsal birlikteliklerde bafl-
ka insanlara karfl› ne kadar sayg›l› davran›lmas› gerekti¤i hususunda önemli me-
sajlar vermektedir.
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Sevgili Peygamberimiz Buyuruyor ki:
"Bir kimse cuma günü boy abdesti alarak elinden geldi¤ince te-
mizlenir, saç›n› sakal›n› y›kay›p ya¤lay›p tarar veya evindeki gü-
zel kokudan süründükten sonra camiye gider; fakat orada yan
yana oturan iki kimsenin aras›n› açmaz, sonra Allah Teâlâ’n›n
kendisine takdir etti¤i kadar namaz k›lar, daha sonra sesini ç›kar-
madan imam› dinlerse, o cumadan öteki cumaya kadar olan gü-
nahlar› ba¤›fllan›r (Buharî, Cum`a 6, 19.)."
"Cuma gününde bir zaman vard›r ki, flayet bir Müslüman namaz
k›larken o vakte rastlar da Allah’tan bir fley isterse, Allah ona di-
le¤ini mutlaka verir" (Buharî, Cum`a 37, Talâk 24, Daavât 61; Müslim,

Müsâfirîn 166, 167, Cum`a 13–15.).



Ramazan Ay›
Ramazan ay›, Müslüman toplumlarda yard›mlaflman›n en üst seviyeye ç›kt›¤› bir
ibadet iklimidir. Sahurlar›, iftar sofralar›, teravihleri yan›nda di¤er sosyal ve kültü-
rel etkinlikleriyle Ramazan ay›n›n ‹slâm âleminde ayr› bir yeri vard›r.
Ramazan ay› Müslümanlar›n hayat›na ayr› bir nefle ve sevinç katar. As›rlard›r Müs-
lümanlar›n hayat›nda mahallî kültürel katk›larla da zenginleflen Ramazan kültürü,
hasretle beklenen ve özlemle kucaklanan bir zaman dilimi olmaktad›r. 
Müslümanlar›n, Ramazan ay›nda yard›m duygular› âdeta coflar ve toplumu bir
yard›m heyecan› sarar. Zekât ve fitre gibi yerine getirilmesi zorunlu malî ibadetle-
rin yan›nda Müslümanlar›n gönüllü olarak yapt›klar› yard›mlar da h›z kazan›r.
Âdeta Ramazan sevincini herkesin birlikte yaflamas› için insanlar harekete geçer
ve herkesin Ramazan sevincini paylaflmas› için toplumsal bir refleks oluflur. Bu du-
rum Ramazanda çok kapsaml› bir toplumsal sevinci beraberinde getirir. 

Sevinçlerin Paylafl›lmas›na ‹liflkin Di¤er Örnekler
Sevinçlerin paylafl›lmas› ba¤lam›nda Müslüman›n mümin kardeflinin davetine ica-
bet etmesi, dü¤ününe kat›lmas›, herhangi hay›rl› bir iflinde onu kutlamas›, insanî
ve ‹slâmî görevlerindendir. ‹slâm dininin, bir Müslüman›n çevresindeki komflular›-
n›n, tan›d›klar›n›n, dostlar›n›n sevinçlerini paylaflmas›na verdi¤i önemi anlayabil-
mek için f›k›h kitaplar›m›zda yer alan flu hükme bakmak yeterlidir. Buna göre na-
file oruca niyet etmifl bir kifli, bir yeme¤e davet edilir de kat›lmad›¤› takdirde da-
vet sahibinin k›r›labilece¤inden endifle ederse orucunu açar ve sonra o orucu ka-
za eder. Peygamber Efendimizin, davete icabeti Müslüman›n Müslüman üzerinde-
ki haklar›ndan sayd›¤›n› yukar›da belirtmifltik. Bu ve benzeri hadisler, ‹slâm dini-
nin sevinçlerin paylafl›lmas›na verdi¤i önemi göstermektedir.

12. Üzüntülerin Paylafl›lmas›

‹nsan hayatta daima iyi ve güzel fleylerle karfl›laflmaz. Bazen de s›k›nt›larla ve ac›-
larla karfl›laflabilir. Kimi zaman insan›n karfl›laflt›¤› ac›lar çok a¤›r olur. Çok sevdi-
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¤i birini kaybetmesi, a¤›r bir hastal›k-
la karfl›laflmas›, mal›n›n mülkünün

elinden ç›kmas› bunun örnekle-
rindendir. Böyle durumlarda
insan kendisine destek ola-
cak, onu teselli edecek birile-
rine ihtiyaç duyar. Çevresin-
de bunlar› yapacak efli, dos-
tu, komflusu ve tan›d›¤› olan-

lar, karfl›laflt›klar› ac›lar ve s›-
k›nt›lar nedeniyle yaflad›klar› flo-

ku daha kolay atlatabilirler. Bu se-
beple üzüntülerin paylafl›lmas›, toplum-

sal hayat aç›s›ndan çok önemlidir. ‹slâm di-
ni bu hususta da çok güzel bir kardefllik anlay›fl› ortaya koymufltur. Bu anlay›fl sa-
yesinde insanlar, karfl›laflt›klar› ac›lar› ve s›k›nt›lar› daha kolay atlatabilmektedirler.
fiimdi bu alanda ‹slâm’›n ortaya koydu¤u baz› hükümleri görelim:

Hasta Ziyareti

‹çinde yaflad›¤› toplumda çevresindeki insanlar›n dertleriyle ilgilenmek, muhtaçla-
ra ve düflkünlere yard›m etmek, davet edenlerin davetine icabet etmek, cenazele-
re kat›l›p dinî görevleri yerine getirmek ve hastalar› ziyaret etmek önemli insanî gö-
revlerdendir. ‹slâm dini bu insanî görevlerin yerine getirilmesini dinî bir ödev ola-
rak kabul etmifltir. Hasta ziyareti insanî oldu¤u kadar ‹slâmî bir görevdir. Bu se-
beple ‹slâm dini, bu insanî görev üzerinde özenle durmufltur. 
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Sevgili Peygamberimiz Buyuruyor ki:

"Hastay› ziyaret edin, aç olan› doyurun, esiri kurtar›n!" (Buharî, Ci-

hâd 1, Et’ime 1, Nikâh 71, Merdâ 4).



Peygamber Efendimiz hasta ziyareti üzerinde özenle durmufltur. "Müslüman›n,
Müslüman üzerindeki hakk› befltir: Selâm almak, hasta ziyaret etmek, cenazeye
iliflkin görevleri yerine getirmek, davete icabet etmek ve aks›rana "yerhamükellah:
Allah sana rahmetiyle davrans›n" diyerek dua etmek" (Buhârî, Cenâîz 2; Müslim, Selâm 4)

hadisi bu konuda Müslümanlara görevlerini hat›rlatmaktad›r. Bu hadisin baz›
rivayetlerinde alt› madde vard›r. Bu gösteriyor ki hadiste geçen bu say›,
Müslüman›n Müslüman üzerindeki haklar›ndan yaln›zca bir k›sm›n› ortaya koy-
maktad›r. Yoksa haklar›n bunlardan ibaret oldu¤u anlam›na de¤ildir. 

Hz. Peygamber (s.a.s.), gerek yak›nlar›ndan ve gerekse içinde yaflad›¤› toplum-
dan hastalananlar› ziyaret eder ve onlara flifa diler dua ederdi. Bunun pek çok ör-
ne¤i bulunmaktad›r. Hz. Aifle (ra)’n›n anlatt›¤›na göre o, aile bireylerinden biri
hastalan›nca, sa¤ eliyle onu s›vazlar ve flöyle dua buyururdu:

‹slâm dininde kimli¤ine bakmadan hastay› ziyaret etmek, insan-hayvan ay›r›m›
yapmadan aç olan› doyurmak, aç›kta kalan› bar›nd›rmak, düflman eline düflmüfl
esiri kurtarmaya çal›flmak dinî ödevlerdendir. Hz. Peygamber, toplumun yard›ma
muhtaç olan kesimlerine karfl› son derece flefkat ve merhamet göstermifl ve bunu
ümmetine de vasiyet etmifltir.

Hasta ziyaretini k›sa tutmak, ziyaret s›ras›nda onun moralini yükseltecek sözler söy-
lemek, ‘Allah flifa versin’ fleklinde dua etmek, ondan da dua istemek ziyaret ada-
b›ndand›r. 

Zor Durumda Olanlara Yard›m
Zor durumda bulunan ve yard›ma muhtaç olan insanlara yard›m elini uzatmak, ‹s-
lâm dininin özenle üzerinde durdu¤u bir husustur. Zorluk derecesine göre böyle
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"Bütün insanlar›n rabbi olan Allah’›m! Bunun ›st›rab›n› giderip, flifa
ver. fiifay› veren ancak sensin. Senin flifandan baflka flifa yoktur. Bu-
na, hiçbir hastal›k izi b›rakmayacak flekilde flifa ihsan et!" (Buharî,

Merdâ 20, 38; Müslim, Selâm 46-49).



durumda bulunanlara yard›m, özendirilen bir fazilet olman›n da ötesinde bir ödev
haline gelir. Art›k yaln›zca sevap kazanmak ve iyi bir insan iyi bir Müslüman ol-
mak için yerine getirilmesi gereken bir üstünlük olmaktan ç›karak yerine getirilme-
si zorunlu bir göreve dönüflür. Elbette sevab›ndan ve ecrinden bir fley kaybolmaz.
Yard›m edilmedi¤i takdirde hayati tehlikenin bulunmas› veya telafisi imkâns›z be-
densel zararlar›n ortaya ç›kacak bulunmas› gibi durumlar buna örnektir. Böyle du-
rumlarda yard›m edebilecek konumda olanlar›n yard›ma muhtaç olana yard›m et-
mesi, farz-› kifayedir. Hangi dinden, hangi inançtan olursa olsun, toplumda bu fle-
kilde yard›ma muhtaç bulunanlara, yard›m edebilecek konumda bulunanlardan
hiç kimse yard›m etmezse, dinen herkes sorumlu konuma düfler. 
Zorda kalanlara ve düflkünlere yard›m etmek, ‹slâm kardeflli¤inin bir gere¤idir.
Müminin en önemli özelliklerinden biri yard›mseverliktir. Çevresindeki insanlar›n
derdini dert edinmeyenler, gerçek ‹slâmî bilince sahip de¤illerdir. Peygamber
Efendimiz (a.s.) bir hadislerinde flöyle buyurmufllard›r:

‹slâm’›n özelliklerinden biri de sosyal hayata çok önem veren bir din olmas›d›r.
Böyle bir toplumu oluflturan bireyler, s›radan bir toplulu¤un üyeleri de¤il, birisinin
ac›s› hepsini etkileyen bir vücudun uzuvlar› gibidir (Buharî, Edeb 27).

Bu toplumu oluflturan bütün fertler kardefltir (Hucurat, 49/10).

Peygamberimizin ifadesiyle, ‹slâm toplumunda müminin mümine ba¤l›l›¤›, tafllar›
birbirine kenetli bir bina gibidir (Buharî, Salat 88; Mezalim 5; Müslim, Birr 65).

Böyle bir toplumda, yard›ma muhtaç hiçbir kimsenin yard›ms›z kalmamas› gerekir.
Meselâ s›k›nt› içinde olan borçluya mühlet verilmesine iliflkin olarak bir ayet-i keri-
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"Müslüman Müslüman›n kardeflidir. Ona zulmetmez, onu yaln›z
b›rakmaz. Bir kimse Müslüman kardeflinin ihtiyac›n› karfl›larsa, Al-
lah da ona yard›m eder. Bir kimse bir Müslüman›n s›k›nt›s›n› gi-
derirse, Allah da k›yamet günü onun s›k›nt›lar›ndan birini giderir.
Bir kimse din kardeflinin ay›b›n› örterse, Allah da k›yamet günün-
de onun ay›b›n› örter" (Buharî, Mezalim 3; Müslim, Birr 58).



mede flöyle denilmektedir: "E¤er borçlu darl›k içindeyse ona eli geniflleyinceye ka-
dar mühlet verin. E¤er bilirseniz, (borcu) sadaka olarak ba¤›fllaman›z, sizin için
daha hay›rl›d›r" (Bakara, 2/280).

Maddî yard›mlar›n yan›nda, ihtiyaç halinde zor durumda olanlara fiilî olarak da
yard›m etmek gerekebilir. Bu flekilde yap›lacak fiillî yard›mlar da ‹slâm dininde sa-
daka olarak nitelendirilmifltir. Peygamber Efendimiz, bu tür yard›mlar›n mükâfat›n›
bir hadislerinde flöyle aç›klamaktad›rlar: 
"Kimsesizlerin yard›m›na koflanlar, Allah yolunda cihad etmifl gibi sevap al›rlar"
(‹bn Mâce, Ticaret 1; Tirmizî, Birr 44).

‹slâm dininde çok önemle üzerinde durulan bir infak tarz› da karz-› hasen’dir.
Karz-› hasen, s›k›nt›da olanlara borç verme anlam›ndad›r. Karfl›l›ks›z verilen bu
borç, Allah’›n en fazla hoflnut oldu¤u fiillerdendir. 

Cenaze ve Taziye

Dinimiz, ölen kifli için, hastaland›¤› andan itibaren mezara konuncaya kadar, çev-
resindeki Müslümanlara, bir tak›m görevler yüklemifltir. 

Cenazenin y›kanmas›, kefenlenmesi, üzerine namaz k›l›nmas›, kabrinin kaz›lmas›,
defnedilmesi ve defin için gerekli ifllemlerin yap›lmas›, bütün bunlar Müslümanlar
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"Sevdi¤iniz fleylerden Allah için harcamad›kça iyili¤e eremezsi-
niz, Her ne harcarsan›z Allah onu hakk›yla bilir!" (Âl-i ‹mran, 3/92).

Allah (c.c.) Kur’an’da Buyuruyor ki:

De ki: "Sizin kendisinden kaç›p durdu¤unuz ölüm var ya, o mut-
laka size ulaflacakt›r. Sonra gayb› da, görünen âlemi de bilen
Allah’a döndürüleceksiniz de, o size yapmakta olduklar›n›z› ha-
ber verecektir" (Cuma, 62/8).



üzerine farz-› kifaye olan görevlerdendir. Bu görevleri Müslümanlar›n bir k›sm› ye-
rine getirdi¤i zaman di¤erlerinin üzerinden sorumluluk kalkar. Fakat kimse yerine
getirmez ise herkes sorumlu konuma düfler. 
Cenazeyi kabre yolculu¤unda yaln›z b›rakmamak, mezara kadar da olsa ona ar-
kadafll›k yapmak, önemli bir insani görevdir. ‹slâm dini bu görevin üzerinde özen-
le durmufltur.

Ölen kimsenin aile fertlerinin taziye edilmesi, onlara sab›r dilenmesi ve Cenab-›
Hakk’›n ölüyü ba¤›fllamas› için dua edilmesi müstehapt›r. Taziye cenaze defnedil-
dikten sonra yap›l›r. Peygamberimiz, ''Bafl›na felaket gelen kimseye taziyede bu-
lunana musibet sahibinin sevab› kadar sevap verilir'' (‹bn Mâce, Cenaiz 56; Tirmizî, Ce-

nâiz 71) buyurmufltur.

Cenaze evi halk›na akraba ve komflular›n yemek vermesi müstehapt›r. Peygambe-
rimiz, Hz. Cafer flehit olunca: "Cafer ailesine yemek yap›n. Çünkü onlar›n bafl›na
büyük bir ifl geldi" (Ebû Davud, Cenaiz 30) demifltir. Fakat cenaze evinin yemek, hel-
va haz›rlay›p baflkalar›na ikram etmesi mekruhtur. Çünkü ziyafet vermek sevinçli
zamanlarda meflrudur. 

Bütün bunlar yak›nlar›n› kaybeden ve büyük bir üzüntü yaflayan insanlar›n ac›lar›-
n› paylaflmaya yönelik insanî davran›fllard›r. ‹slâm dini bu insanî davran›fllar› dinî
bir ödev olarak görmektedir.
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Araflt›ral›m
Hastal›k an›ndan defin ve sonras›na kadar yap›lacak dinî görevler

nelerdir? Araflt›r›n›z!

Yorumlayal›m

"Ölen kifliyi üç fley izler. Bunlardan ikisi geri döner, biri kal›r.
Onu ailesi (dost ve yak›nlar›) mal› ve sa¤l›¤›nda yapt›klar› izler;
ailesi ile dostlar› ve mal› geri döner, yapt›klar› ise onunla birlikte
kal›r'' (Müslim, Zühd 1).



Kabir Ziyareti ve Geçmifllerimizi Anma
Kabirlere ‘ziyaret edilen yer’ anlam›nda mezar ismi verilmifltir. Kabirleri ziyaret et-
mek, ‹slâm’a ayk›r› unsurlar tafl›mamak flart›yla caiz görülmüfltür. 
Ziyaret esnas›nda kabirler çi¤nenmez, kabirler üzerine veya aras›na abdest bo-
zulmaz, kabirler üzerine oturulmaz ve kabir-
lere yaslan›lmaz, kabir yan›nda uyun-
maz. Bütün bunlar mekruhtur. Kab-
ristan›n yeflil dokusuna zarar ver-
mek de mekruh kabul edilmifl-
tir. Bütün bunlar ölülerin hak-
lar›na sayg›s›zl›k olarak ka-
bul edilmektedir. 
Kabirleri ziyaret etmenin ba-
z› faydalar› vard›r. Kiflinin,
ölümü ve ahireti unutmamas›,
dünya mal›na fazla meyledip in-
sanlara zulmetmeye kalk›flmamas›,
geçmiflteki iyi insanlar›n iyiliklerini ha-
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"Herhangi bir kul s›k›nt›ya düfler de "Biz Allah’dan geldik, Allah’a
dönece¤iz. Allah›m, bafl›ma gelen musibetin ecrini ver ve bana
bundan daha hay›rl›s›n› lutfet" diye dua ederse, Allah Teâlâ onu
u¤rad›¤› s›k›nt›dan dolay› mükâfatland›r›r ve ona kaybetti¤inden
daha hay›rl›s›n› verir" (Müslim, Cenâiz 4).

Yorumlayal›m

Yukar›daki hadisleri üzüntülerin paylafl›lmas› aç›s›ndan yorumlay›n›z
ve düflüncelerinizi arkadafllar›n›zla paylafl›n›z!



t›rlayarak iyili¤e yönelme, kötü insanlar›n da kötülüklerini göz önüne alarak kötülük-
ten vazgeçme e¤ilimine girmesi gibi bu yararlar› sebebiyle ‹slâm dininde kabir
ziyaret etmek, müstehap kabul edilmifltir. Çünkü kabir ziyareti insanlara ahireti
hat›rlat›r. 
Kabirleri çi¤nemeden ve üzerine oturmadan, bir miktar ziyaret edilen mezar›n ya-
n›nda oturmak, hem orada yatanlar için hem de halen hayatta olanlar için dua et-
mek de tavsiye edilmifltir. Böylece kabirdeki mümin, gelen mümin kardefliyle, yal-
n›zl›¤›n› gidermek isteyecek ve sevinecektir. 

Üzüntülerin Paylafl›lmas›na ‹liflkin Di¤er Örnekler
‹nsan hayat› boyunca çeflitli s›k›nt›larla karfl›laflabilir. Bir kaza sonucu özürlü konu-
ma düflebilir. Yahut ta yak›nlar›ndan biri ayn› durumla karfl›laflabilir. Di¤er taraftan
kifli, hayat› için vazgeçilmez konumdaki mal› mülküyle ilgili önemli bir kayba u¤ra-
yabilir. Hatta mal›n› mülkünü tamamen kaybedebilir. Bütün bunlar ve benzeri bir ta-
k›m musibetler, bir imtihan olarak kiflinin dünya hayat›nda karfl›laflabilece¤i s›k›nt›l›
durumlard›r.

Kiflinin karfl›laflt›¤› bu durumlar bazen çok a¤›r da olabilir. ‹flte bu kabil durumlar-
da insan yak›nlar›n›n ve dostlar›n›n deste¤ine ihtiyaç duyar. Böyle zamanlarda
ac›lar›n paylafl›lmas›, s›k›nt› içerisindeki insan›n üzüntüsünü ve kederini hafifletir.
Yaln›z olmad›¤›n› anlar. Bundan dolay› teselli bulur ve içinde bulundu¤u a¤›r du-
rumu daha kolay atlatabilir.
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Allah (c.c.) Kur’an’da Buyuruyor ki:

"Andolsun ki, sizi biraz korku ve açl›kla, bir de mallar, canlar ve
ürünlerden eksilterek deneyece¤iz. Sabredenleri müjdele. Onlar;
bafllar›na bir mus›bet gelince, ‘Biz flüphesiz (her fleyimizle) Al-
lah’a aidiz ve flüphesiz O’na dönece¤iz’ derler. ‹flte Rableri ka-
t›nda rahmet ve merhamet onlarad›r. Do¤ru yola ulaflt›r›lm›fl olan-
lar da iflte bunlard›r" (Bakara, 2/155-157).



Müslüman duyarl›l›¤›, çevresindeki insanlar›n dertlerine ve s›k›nt›lar›na ald›rmama
anlay›fl› ile ba¤daflmaz. Hangi inançtan ve anlay›fltan olursa olsun, çevremizde
derdi ve s›k›nt›s› olan insanlar›n dertlerini ve s›k›nt›lar›n› paylaflmak, üzüntülerine or-
tak olmak, ‹slâmî ve insanî bir görevdir.

13.  Türk-‹slâm Gelene¤inde Paylaflma ve Yard›mlaflma
Kurumlar›

Kur’an ve Sünnet’in yard›mlaflma ve dayan›flmaya teflvik eden hükümlerinin yan›n-
da özellikle ‹slâm’›n ilk kufla¤› sahabenin bunlar› çok canl› bir flekilde hayata ge-
çiren efsanevî uygulama örnekleri, Müslümanlar› yard›mlaflma ve dayan›flmaya
teflvik eden en önemli etkenler olmufltur. Komflusu aç iken tok yatan›n, gerçek mü-
min olamayaca¤› vurgusu, Müslümanlar aras›nda ortak söylem haline gelmifltir. 

‹slâm’›n ilk kufla¤› sahabe bu vas›flar›n en güzel örneklerini fiili olarak ortaya koy-
mufltur. Bunlar›n içinde hiç kuflkusuz en güzel dayan›flma örne¤i, Hz. Peygamber-
le birlikte Medine'ye hicret eden Müslümanlarla, Medine'nin yerli Müslümanlar›
aras›ndaki kardefllik dayan›flmas›nda yaflanm›flt›r. Bu kaynaflmada Ensar (Medi-
ne’li Müslümanlar mal varl›kl›lar›n› Mekke’de mallar›n›, mülklerini, evlerini barkla-
r›n› terk edip gelen Müslümanlarla paylaflm›fllard›r. 

‹flte bu genel ilkeler ve uygulamalar çerçevesinde bafltan beri Müslümanlar, çok
güzel bir paylaflma ve yard›mlaflma gelene¤i oluflturmufllard›r. Bu gelenek, ‹slâm
dünyas›nda as›rlar boyu sürecek sa¤lam ve köklü müesseselerin kurulmas›na vesi-
le olmufltur. Bunlar›n bafl›nda vak›flar gelmektedir. Seleflerinden bu müesseseleri
ve bunlar›n dayand›¤› temel ilkeleri alan Türkler bunlar› daha da gelifltirerek efsa-
ne haline gelen kurumlarla as›rlar boyu bu güzel gelene¤i sürdürmüfllerdir.
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Sevgili Peygamberimiz Buyuruyor ki:

"Kifli, kendisi için istedi¤ini, kardefli için de istemedikçe iman et-
mifl olmaz” (Buharî, ‹man 6).



Türk ‹slâm gelene¤indeki paylaflma ve
yard›mlaflma bilincini köklefltiren ku-

rumlar›n bafl›nda vak›flar gelmekte-
dir. 

‹yilik ve hay›rda yar›flmak, Allah
yolunda harcamada bulunmak
ve toplumdaki kimsesiz, fakir ve
düflkünlere yard›m elini uzatmak,

Kur’an-› Kerim’in en çok üzerinde
durdu¤u ve teflvik etti¤i hususlardan-

d›r. Birçok ayet ve hadis, kal›c› olan›n,
bu tür yat›r›mlar oldu¤unu bildirmektedir.

Kur’an-› Kerim’de flöyle buyrulmaktad›r: "Sevdi¤i-
niz fleylerden Allah için harcamad›kça tam hayra eriflemezsiniz" (Âl-i ‹mran, 3/92).

Baz› ayetlerde de ‘…Hay›rda yar›fl›n…’ (Bakara, 2/148; Maide, 5/48; Müminûn,

23/61) tavsiyesi yap›lmaktad›r. 

‘…Onlardan bir k›sm› da hay›rda yar›fl›rlar. Bu büyük bir lütuftur.’ (Fat›r, 35/32) me-
alindeki ayeti kerime ise hay›r yar›fl›na kat›lan Müslümanlar›n ne kadar büyük bir
ilahi lütuf elde etmifl olacaklar›n› haber vermektedir.

Bizzat Hz. Peygamber kendileri, Medine-i Münevvere’de yedi parça mülkünü vak-
fetti¤i gibi Sahabe-i Kiram’›n ileri gelenleri de birçok vak›f yapm›fllard›r. Öyle ki
bu anlay›fl, Müslümanlar aras›nda "‹nsanlar›n en hay›rl›s›, insanlara faydal› olan;
mal›n en hay›rl›s›, Allah yolunda harcanan, Allah yolunda harcanan›n en hay›rl›s›
da insanlar›n en çok ihtiyaç duyduklar› fleyleri karfl›layand›r" fleklinde bir ilkenin
yerleflmesini sa¤lam›flt›r.

Dilimizde s›k kullan›lan ‘Sadaka-i câriye’, sürekli sevap kazand›ran sadaka anla-
m›na gelir. Bir hadiste sürekli sevap kayna¤› olan ameller flöyle belirlenir: 
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Hadiste geçen "Sadaka-i câriye" nin vakf› da kapsam›na ald›¤›nda flüphe yoktur.
Dolay›s›yla, hadiste an›lan sadaka-i câriye; yol, köprü, çeflme, mescid, yoksullar
için afl evi, hastane ve okul gibi hay›r yerlerini kapsam›na al›r. ‹nsanlar bu gibi
yerlerden yararland›¤› sürece, bunlar› yapt›ranlar, yap›lmas›na sebep olanlar, yol
gösterenler ve destek olanlar, gerek sa¤l›klar›nda ve gerekse vefatlar›ndan sonra
sevap kazanmaya devam ederler.

Geçmiflte Müslüman Türklerin kurdu¤u vak›flar›n, yard›m elini uzatmad›¤› bir saha
düflünmek neredeyse imkâns›zd›r. Evlenecek fakir k›zlar›n çeyizlerinin haz›rlanma-
s›na katk› sa¤layan vak›flardan tutun da yafllan›p çal›flamayacak duruma düflen
yük hayvanlar›n›n bak›m›na; yolcular›n konakla-
yacaklar› hanlar ve kervansaraylardan ca-
mi külliyelerine ve göçmen kufllar›n ko-
runup gözetilmesine var›ncaya ka-
dar toplumsal hayat›n her alan›n-
da vak›f hizmetlerini görmek
mümkündür.

Türk milletinin tarihinde kardefl-
lik, birlik, beraberlik vb. ilkeleri
en güzel flekilde hayata geçiren
sivil toplum kurulufllar›ndan biri de
Ahilik teflkilat› olmufltur. 
‹slâm tarihinde kendisinden önce ayn›
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"Ademo¤lu öldü¤ü zaman, amel defteri kapan›r. Üç kimse bun-
dan müstesnad›r. Kesintisiz sadaka (sadaka-i câriye) meydana
getirenler, topluma yararl› bir ilim (talebe/eser) b›rakanlar ve
kendisine hay›r dua eden hay›rl› çocuk yetifltirenler" (Müslim, Vas›y-

ye 14; Ebû Davud, Vesâyâ 14; Tirmizî, Ahkâm 36).



amaçlarla kurulan Fütüvvet teflkilatlar›n›n izinden giderek ‹slâm’›n kardefllik prensi-
bini hayata geçiren bu sivil oluflum, esnaf ve sanatkârlar aras›nda büyük kabul
görmüfl, dürüst esnafl›¤›n, dürüst sanatkârl›¤›n, güvenin ve emanete riayetin efsa-
nevî örneklerini vermifltir.
Ahili¤e girecek olan kimse, ilk önce Ahili¤in esaslar›n›, ahlâkî ve ticarî kurallar›n›
benimsemek ve bu dinî ve ahlâkî emirlere uymak zorunda idi. Teflkilat mensupla-
r›nda bulunmas› gereken vas›flar, vefâ, do¤ruluk, güven, cömertlik, tevazu, kar-
defllerinin iyili¤ine çal›flmak, kardefllerini do¤ru yola ve iyili¤e yönlendirmek, affe-
dici olmak ve tövbe idi. ‹çki içme, yalan, zina, g›ybet, emanete h›yanet, hile gi-
bi kötü al›flkanl›k ve davran›fllar ise meslekten at›lma sebebi idi.
Ahilik teflkilat›n›n en önemli prensiplerinden biri, mesleki ehliyete verilen önemdi. 
fiehirlerde, köylerde, k›sacas› ülkenin her taraf›nda düzenli bir flekilde örgütlenmifl
bulunan bu güzel teflkilat, Anadolu’nun Mo¤ollar taraf›ndan iflgâli dönemi gibi
çalkant›l› ve s›k›nt›l› dönemlerde halk›n birlik beraberlik ve kardeflli¤inin bozulma-
dan korunmas›nda önemli rol oynam›fl ve devlet millet bütünleflmesinin en güzel
örne¤ini vermifltir.

Ünitenin Özeti
‹nsan›n yarat›l›fltan sahip oldu¤u hasletlerden biri de yard›mlaflma ve paylaflma
duygusudur. Zekât insan›n yarat›l›fl›nda var olan bu duyguyu aç›¤a ç›karan, hare-
kete geçiren ve gelifltiren bir iflleve sahiptir. Zekât bencilli¤i önler ve insana vere-
bilme yani infak bilinci kazand›r›r.
Allah’›n verdi¤i r›zk› muhtaç durumda olanlarla paylaflma, Müslüman›n en önem-
li özelliklerinden biridir. Kur’an-› Kerim’in en çok üzerinde durdu¤u ve özendirdi¤i
hususlardan biri, Allah’›n verdi¤i r›zk›n paylafl›lmas›d›r. Sadaka ‹slâm’daki paylafl-
ma bilincinin prati¤e yans›mas›d›r. Genifl anlam›yla sadaka yap›lan her türlü ha-
y›r ve hasenât› kapsam›na almaktad›r. Bu ba¤lamda Kur’an-› Kerim’de zekâta da
sadaka denmektedir.
Zekât ile yükümlü olmak için dinen zengin olmak gerekir. Nisap, dinin koydu¤u
bir ölçüdür. Borcundan ve temel ihtiyaçlar›ndan fazla olarak bu ölçekte bir biriki-
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me sahip olan kifli dinen zengin say›l›r. Nisaba, zengin olman›n asgarî s›n›r› ve-
ya asgarî zenginlik ölçüsü de denilebilir. Borcundan ve temel ihtiyaçlar›ndan bafl-
ka bu kadar zekâta tabi mal› veya paras› olan kimse dinen zengin say›l›r ve bun-
lar›n üzerinden bir y›l geçince zekât vermekle yükümlü olur. Mal› veya paras› ni-
sap miktar›na ulaflmam›fl veya nisap miktar› mal› olup da üzerinden bir kameri y›l
geçmemifl olan kimse zekât vermekle yükümlü olmaz. 
‘Havâic-i asliyye’, ‘Temel ihtiyaçlar’ anlam›na gelmektedir. Havâic-i asliye, zekât,
f›t›r sadakas› ve kurban yükümlülü¤ünün belirlenmesi s›ras›nda asgarî zenginlik öl-
çüsü kabul edilen nisab›n hesaplanmas›nda d›flar›da tutulan temel ihtiyaç madde-
leri demektir. ‘Temel ihtiyaçlar’: Ev, binit, kendisinin ve bakmakla yükümlü oldu¤u
kimselerin bir y›ll›k yiyecek ve giyecekleri, lüzumlu ev eflyalar›, flahsî kitaplar, çeflit-
li meslek sahiplerinin aletleri ve yaflam› için zorunlu olan baflka fleylerdir.
Zekât vermesi gereken kifliler, aklî melekeleri yerinde, ergenlik ça¤›na ulaflm›fl ve di-
nen zengin Müslümanlardan maddî birikimleri zekât verme flartlar›n› tafl›yanlard›r.
Zekât verilecek kifliler, fakirler, yoksullar, borçlular, yolcular, Allah yolunda cihad
ve tebli¤ faaliyetinde bulunanlar, kalpleri ‹slâm'a ›s›nd›r›lmak istenen kifliler, zekât
toplama memurlar› ve tutsakl›ktan kurtulabilmeleri için kölelerdir.
Bir mala zekât düflmesi için, mal›n, temel ihtiyaçlardan fazla olarak nisap miktar›-
na ulaflmas›, sahibinin elinde üzerinden bir y›l geçmesi ve hakikaten veya hükmen
art›c› özelli¤e sahip olmas› gerekir. Zirai ürünler, hayvanlar ve ticaret mallar›, ha-
kikaten art›c› niteliktedir. Alt›n, gümüfl ve para ise hükmen art›c›d›r.
Zekât, insandaki mala karfl› afl›r› düflkünlü¤ü törpüleyerek bu arzuyu dengede tu-
tar. Böylece kifli, mala karfl› düflkünlü¤ün getirebilece¤i zaaflardan kurtulmufl olur. 
‹slâm dini, toplumsal kaynaflma, dayan›flma ve yard›mlaflmaya büyük önem verir.
‹nsanlar›n sevinçlerini ve üzüntülerini paylaflmak, bunun bir gere¤idir. Bu ba¤lam-
da davete icabet, hasta ziyareti, cenazelere kat›lma ve taziye, hadislerde istenen
paylaflma örneklerindendir. Bunlardan bir k›sm› sevinçlerin paylafl›lmas› ile bir k›s-
m› da üzüntülerin paylafl›lmas› ile ilgilidir. Di¤er taraftan Peygamber Efendimiz ken-
disi, çevresindekilerin sevinçlerini ve üzüntülerini paylaflarak bize örnek olmufltur. 
‹nsan hayatta daima iyi ve güzel fleylerle karfl›laflmaz. Bazen de s›k›nt›larla ve ac›-
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larla karfl›laflabilir. Kimi zaman insan›n karfl›laflt›¤› ac›lar çok a¤›r olur. Çok sevdi-
¤i birini kaybetmesi, a¤›r bir hastal›kla karfl›laflmas›, mal›n›n mülkünün elinden ç›k-
mas› bunun örneklerindendir. Böyle durumlarda insan kendisine destek olacak,
onu teselli edecek birilerine ihtiyaç duyar. Çevresinde bunlar› yapacak efli, dos-
tu, komflusu ve tan›d›¤› olanlar, karfl›laflt›klar› ac›lar ve s›k›nt›lar nedeniyle yaflad›k-
lar› floku daha kolay atlatabilirler. Bu sebeple üzüntülerin paylafl›lmas› da, toplum-
sal hayat aç›s›ndan sevinçlerin paylafl›lmas› kadar önemlidir. ‹slâm dini bu husus-
ta da çok güzel bir kardefllik anlay›fl› ortaya koymufltur. Bu anlay›fl sayesinde in-
sanlar, karfl›laflt›klar› ac›lar› ve s›k›nt›lar› daha kolay atlatabilmektedirler. 

Üniteyi Gözden Geçirelim
1. Paylaflma bilinci aç›s›ndan zekât›n ifllevi nedir?
2. Sadaka kavram› içerisine neler girer?
3. Nisap nedir? Zekât nisab› ile F›t›r sadakas› nisab› aras›nda ne fark vard›r?
4. Havâic-i asliye nedir?
5. Zekât kimlere verilir?
6. Kimler zekât verir?
7. Hangi mallardan zekât verilir?
8. Zekât ibadetinin birey aç›s›ndan kazan›mlar› nelerdir?
9. Zekât›n toplumsal kazan›mlar› nelerdir?
10. Paylaflma bilinci aç›s›ndan Ahilik ve vak›flar nas›l bir ifllev görmüfllerdir?

De¤erlendirme Sorular›
1. Afla¤›dakilerin hangisi f›t›r sadakas›n› vermekle yükümlüdür?
A) Ramazan bayram› sabah›nda dinen zengin konumda olan Müslümanlar, ken-

dileri ve bakmakla yükümlü olduklar› kifliler için öderler.
B) Dinen zengin olsun olmas›n bütün Müslümanlar öderler.
C) Ramazanda oruç tutmamay› mübah k›lan bir özrü bulunanlar tutamad›klar› her

gün için bir tane olmak üzere öderler.
D) Bafllad›¤› Ramazan orucunu mazeretsiz olarak bozanlar bunun yerine öderler.
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2. Oturdu¤u evinin d›fl›nda ikinci bir evi olan kimse zekât konusunda nas›l bir tu-
tum izler?

A) Bu evin zekât›n› de¤eri üzerinden öder.
B) Di¤er gelirleriyle birlikte bunun gelirini de hesaplar, nisap miktar›n› geçerse ze-

kât›n› buna göre öder.
C) Bu evini kiraya vermiflse zekât›n› de¤eri üzerinden öder, kirada de¤ilse zekât

gerekmez.
D) Yazl›k olarak kullan›yorsa zekât gerekmez, de¤ilse de¤eri üzerinden öder.

3. Nisap miktar›ndan fazla zekâta tabi paras› olan kifli ne yapmal›d›r?
A) Zekât verirken nisap miktar›n›n alt›nda kalan k›sm› düflerek zekât›n› verir.
B) Nisap miktar›n›n alt›nda kalan k›sm› da dâhil ederek zekât›n› verir.
C) Nisap miktar›n› geçtikten sonra havaic-i asliyesini de dâhil ederek zekât›n› he-

saplar.
D) Parada nisap miktar›na bak›lmaz. Az olsun çok olsun zekât› verilir.

4. Afla¤›dakilerden hangisi zekâtla ilgili kavramlardan biri de¤ildir?
A) Nisab
B) Vakfe
C) Havâic-i asliye
D) Sadaka

5. Afla¤›dakilerden hangisi Kandil gecelerimizden biri de¤ildir?
A) Regaib
B) Kadir
C) Aflure

D) Berat
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ÜN‹TE 66ÜN‹TE 66
HAC VVE KKURBANHAC VVE KKURBAN
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Ünitede Neler Var?

1. Hac ‹badeti ve Önemi

2. Hac ‹le ‹lgili Kavramlar

3. Hac ‹le ‹lgili Yerler

4. Hac ‹badetinin Çeflitleri

5. Hac ‹badetinin Yap›l›fl›

6. Umre

7. Hac ‹badetinin Bireysel ve Toplumsal Aç›dan Kazand›rd›klar›

8. Kurban

Ünite Hakk›nda

Ünitede;

• Hac, umre ve kurban konular› ifllenmektedir. 

• Hac ibadetini iyi anlayabilmek için hacc›n yap›ld›¤› mukaddes yerlerin tan›n-
mas›na ihtiyaç vard›r. Bu noktadan hareketle hac ibadetinin yap›ld›¤› yerler k›-
saca tan›t›lmaktad›r. 

• Hac ibadetinin önemi, yap›l›fl›, hacla ilgili terimler aç›klanarak hacdaki fiillerin
simgesel anlamlar› aç›klanmaktad›r.

• Umre ibadeti de k›saca anlat›larak hac ile aralar›ndaki farklara de¤inilmektedir.

• Hac ve umrenin ‹slâm kardeflli¤i aç›s›ndan önemi ve Müslümanlara kazand›ra-
caklar›na iflaret edilmektedir.

• Son olarak da kurban ibadetinin mahiyeti, flartlar› ve paylaflma bilinci aç›s›n-
dan insana ve topluma kazand›rd›klar› aç›klanmaktad›r. 

Ö¤renme Hedefleri

Bu ünite ifllendikten sonra:

1. Hac ve umrenin yap›ld›¤› kutsal yerler hakk›nda k›saca bilgi sahibi olunacak,



2. ‹hram, tavaf, vakfe, sa’y gibi hacca iliflkin terimlerin ne ifade etti¤i anlafl›lacak,

3. Hac ve umrenin nas›l yap›ld›¤› ana hatlar›yla ö¤renilecek,

4. Hac ve umrede yap›lan eylemlerin simgesel anlamlar›na iliflkin bilgi al›nacak,

5. Hac ve umrenin bireysel ve toplumsal aç›dan kazand›racaklar› konusunda bir
fikir edinilecek,

6. Kurban›n mahiyeti, flartlar›, amac› ve toplumsal kaynaflma ve paylaflma bilinci
aç›s›ndan önemi kavranacakt›r.

Üniteyi Çal›fl›rken

1. Mümkün oldu¤u takdirde, Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›nca haz›rlanan ‘Kutsal ‹klime
Yolculuk’ adl› CD’yi izleyiniz.

2. Hac ve umre ibadetini eda etmifl yak›nlar›n›zdan ve tan›d›klar›n›zdan hac ve
umreye iliflkin bilgi al›n›z.

3. Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›nca yay›nlanan ‘Hacc› Anlamak’ ve ‘Hicaz Albümü’
adl› eserleri okuyunuz.

1. Hac ‹badeti ve Önemi

Hac kelimesi, sözlükte ‘kastetmek ve yönelmek’ anlam›na gelmektedir. Terim ola-
rak ise ‘Mekke flehrindeki Kâbe’yi ve çevresindeki baz› yerleri, özel vakti içinde
usulüne uygun olarak ziyaret etmek ve bu esnada hac ibadetine iliflkin yap›lmas›
gereken bir tak›m görevleri yerine getirmek’ demektir. Hac, ‹slâm’›n befl temel iba-
detinden biridir. Hac ibadetini yerine getirene hac› denir.
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"Gitmeye gücü yetenlerin Kâbe’yi haccetmeleri insanlar üzerinde
Allah’›n bir hakk›d›r" (Âl-i Imran, 3/ 977).



Hacc›n farz oldu¤u, Kur’an ve Sünnette
bildirilmifltir. Bu konuda tüm Müslü-
manlar görüfl birli¤i içerisindedir-
ler. Kur’an-› Kerim’de, "Gitmeye
gücü yetenlerin Kâbe’yi haccet-
meleri insanlar üzerinde Allah’›n
bir hakk›d›r" (Âl-i Imran, 3/ 977) bu-
yurulmufltur. Hz.Peygamber de,
"‹slâm befl temel esas üzerine ku-
rulmufltur. Bunlar, Allah’tan baflka
ilah olmad›¤›na ve Muhammed’in Al-
lah’›n peygamberi oldu¤una flehadet et-
mek, namaz k›lmak, zekât vermek, Kâbe’yi
haccetmek ve Ramazan orucunu tutmakt›r" (Buhârî, ‹man 1;

Müslim, ‹man 19-22.) buyurmaktad›r.

Hac, iman esaslar›n› pekifltirmekte ve Müslümanlara takva, sab›r, sevgi-sayg›,
kardefllik, fedakârl›k, cömertlik vb. ahlâkî güzellikleri kazanma ve yaflama imkân›
sunmaktad›r. Bütün bu özellikleriyle hac, yo¤unlaflt›r›lm›fl bir manevî ar›nma süreci
gibidir.
Hac, her y›l dilleri, renkleri, ülkeleri, co¤rafyalar› ve kültürleri farkl›, fakat hedef ve
gayeleri ayn›, milyonlarca Müslüman’›n bir arada, hep birden ibadet edip Allah'a
yönelmelerini, birbirleri ile tan›fl›p kaynaflmalar›n›, insanl›¤›n dertlerini görüflüp or-
tak çareler üzerinde düflünmelerini sa¤lar. Hac esnas›nda günlük giysilerinden so-
yunup ihrama giren Müslümanlar, makam, mevki ve servetle böbürlenmemeyi, in-
sanlar aras›ndaki eflitli¤i, ölüm ve ölümden sonraki dirilifl ve toplan›fl› unutmamay›
fiilen yaflar ve ö¤renirler. 
‹hraml› için konulan yasaklar, kimseye hatta haflerelere bile zarar vermeme, yara-
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Hac sembollerle örülü bir ibadettir. Malî, bedenî, ferdî, içtimaî, siyasî
boyutlar› bünyesinde toplayan kapsaml› bir ibadettir.



t›klara flefkat ve merhamet, zorluklara sabretme melekesi kazand›r›r. Böylece hac
farizas›n› eda eden kimseler, Allah'a kulluk vazifelerini ifa etmifl olduklar› gibi çev-
resindekilere yararl› olma, hiç de¤ilse zarar vermeme al›flkanl›¤› kazanm›fl olurlar.

2. Hac ‹le ‹lgili Baz› Kavramlar

Mikat
Hac yapmaya çeflitli bölgelerden gelenlerin,

ihrama girdikleri belli yerlere ‘Mikat’ de-
nir. Peygamber Efendimiz taraf›ndan

belirlenmifl befl mikat yeri vard›r. 

‹hram
Hacc›n flartlar›ndan biri olarak
“‹hram”, hac ya da umre yap-
maya niyet eden kiflinin, baflka
zamanlarda ifllemesi mübah olan

baz› fiil ve davran›fllar›, belirli bir
süre kendisine haram k›lmas›, ya-

saklamas›d›r. Buna "ihrama girme" de-
nir. ‹hrama girildi¤inde erkekler, iki

parçadan ibaret kumaflla örtünürler. 
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"(Yol için) kendinize az›k al›n. Gerçekten en hay›rl› az›k takvad›r"
(Bakara, 2/197).

Araflt›ral›m - Ö¤renelim
• Mikat yerleri hakk›nda ilmihallerden bilgi edininiz.
• ‹hrama girmeden önce hac› adaylar›n›n yapmas› gereken temizlik-

leri araflt›r›n›z.



Tavaf

‘Tavaf’, Hacer-i Esved köflesinden
veya hizas›ndan bafllayarak ta-
vaf niyetiyle Kâbe’nin etraf›n-
da yedi defa dönmektir. Her
bir dönüfle ‘fiavt' denir. Yedi
flavt bir tavaf olur.

Sa’y

"Sa’y" kelimesi; koflmak, h›zl› yü-
rümek anlam›na gelmektedir. Hac
ve umrede Kâbe’nin do¤u taraf›ndaki
‘Safa’ tepesinden bafllayarak ‘Merve’ ye
dört gidifl, Merve’den Safa’ya üç dönüfl olmak üzere bu iki tepe aras›ndaki gidifl-
gelifle denir. Sa’yde, Safa’dan Merve’ye her bir gidifle ve Merve’den Safa’ya her
bir dönüfle ‘fiavt’ denir.

Sa’y yapmak vaciptir.

Sa’yin asl›, Hz. Hacer’in henüz kendisini emmekte olan o¤lu Hz. ‹smail için su
ararken bu iki tepe aras›nda koflmas›n›n hat›ras›na dayanmaktad›r.
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Sevgili Peygamberimiz Buyuruyor ki:

"Kim Allah için hacceder de hac esnas›nda kötü sözlerden ve Al-
lah’a karfl› gelmekten sak›n›rsa annesinin onu do¤urdu¤u günkü
gibi (günahlar›ndan ar›nm›fl olarak hacdan) döner" (Buharî, Hac 4).



fiavt

fiavt, tavafta usûlüne göre Kâbe’nin etraf›nda bir defa dolaflmay›; sa’yde ise, Safa
ile Merve aras›ndaki her bir gidifl veya gelifli ifade eder. 

Vakfe

Sözlükte durmak, durufl anlam›na gelen vakfe, bir hac terimi olarak, ilk plânda
Arafat vakfesini ifade eder. Asgari olarak, Arefe günü, güneflin ö¤le vakti tam te-
pe noktas›na gelip bat›ya e¤ilmesinden, kurban bayram› sabah› flafak sökünceye
kadar, k›sa bir süre de olsa Arafat s›n›rlar› içinde bulunmakla gerçekleflen ve hac-
c›n en önemli rüknü olan Arafat vakfesinden baflka hacda bir de Müzdelife vak-
fesi vard›r. Bu vakfe de bayram gecesi Müzdelife’de yap›l›r. Müzdelife vakfesi
hacc›n vaciplerindendir. 

Hz. Peygamber (s.a.s.), "Hac Arafat't›r" buyurmufltur (Ebû Davud, Menâsik 68; ‹bn Mâ-

ce, Menâsik 57). Bu yüzden Arafat vakfesini yapamayan kimse hac yapamam›fl
olur. 

3. Hac ‹le ‹lgili Yerler

Mescid-i Haram

‘Mescid-i Haram’, Mekke flehrinde, ortas›nda Kâbe’nin yer ald›¤› büyük bir mes-
cittir. Buna ‘Harem-i fierif’ de denir. 
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Araflt›ral›m - Ö¤renelim
Mescid-i Haram’›n bafllang›çtan günümüze geçirdi¤i mimarî
de¤ifliklikleri araflt›r›n›z. 



Kâbe

Müslümanlar›n namaz k›larken kendisine yöneldikleri Kâbe, yeryüzünde kurulan ilk
binad›r. "Mescid-i Haram" ›n ortas›nda bulunan Kâbe, 145 m2 alan üzerine kurul-
mufl küp fleklinde tafl bir yap›d›r. Üzeri siyah bir örtü ile örtülüdür. Örtüsü her se-
ne hac mevsiminde yenilenmektedir.

Safa-Merve

Kâbe’nin do¤usunda bulunan iki küçük tepeci¤in isimleridir. Bugün Mescid-i Ha-
ram›n s›n›rlar› içerisinde kalm›flt›r. Hac menasikinden olan sa’y, bu iki tepe aras›n-
da yap›l›r.

Arafat

Arafat, Mekke’nin yaklafl›k 25
km. güneydo¤usunda bulunan
genifl bir alan›n ad›d›r. Hac-
c›n en önemli rüknü olan Ara-
fat vakfesi bu alanda yap›l›r.
Bu genifl alan›n s›n›rlar› Pey-
gamber Efendimiz taraf›ndan
gösterilmifltir. Günümüzde bu
s›n›rlar levhalarla iflaretlenmifltir.

Müzdelife

Müzdelife, Arafat ile Mina aras›nda ve Harem s›n›rlar› içinde kalan bir bölgenin
ad›d›r. Müzdelife’nin s›n›rlar› da günümüzde levhalarla belirtilmifltir. Müzdelife’de
vakfe yapmak hacc›n vaciplerindendir. Hac›lar bayram gecesi akflamla yats› na-
maz›n› birlefltirerek burada k›larlar. 
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Mina
Mina, Müzdelife ile Mekke aras›nda Harem s›n›rlar› içinde bir bölgenin ad›d›r. 
Zilhiccenin 10, 11, 12 ve 13.günlerinde hacc›n vaciplerinden biri olan cemera-
ta tafl atma (fleytan tafllama), kurban kesme ve t›rafl olma burada yerine getirilir.

Mescid-i Nebî
Mescid-i Nebî, Peygamber Mescidi

demektir. Mescid-i Nebî, Hz. Pey-
gamber’in Mekke’den Medi-

ne’ye hicret ettikten sonra ilk ifl
olarak infla etti¤i camidir.
Mescid-i Nebî, Peygamber
Mescidi demektir. ‹çinde na-
maz k›lmak üzere uzak yer-
lerden yola ç›k›larak seyahat

etmenin teflvik edildi¤i üç mes-
citten biridir. Bu üç mescidin di-

¤er ikisi ise, Mescid-i Haram ve
Mescid-i Aksa’d›r.

Mescid-i Nebî içerisinde yer alan Hz.
Peygamberin kabri ile minberi aras›nda kalan k›sma ‘Ravza’ denir. Hz.
Peygamber ço¤u zaman namazlar›n› burada k›lard›. 
Mescid-i Nebî ve Hz. Peygamber’in kabrini ziyaret ederken baz› usul ve adaba
riayet edilir. Ziyarete gidenler bu âdab çerçevesinde hareket ederler.

4. Hac ‹badetinin Çeflitleri

‹frad hacc›, umre ibadeti olmaks›z›n yap›lan hacd›r. Ayn› y›l›n hac aylar› içinde,
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Hac, ‹frad, Temettu ve K›ran hacc› olmak üzere üç flekilde yap›lmaktad›r. 



hacdan önce umre yapmaks›z›n hac niyetiyle ihrama girilir ve yaln›zca hac
yap›l›rsa ‹frad hacc› yap›lm›fl olur. Bir tek hac ibadeti yap›ld›¤› için bu ad› alm›flt›r.

Temettu hacc›, ayn› y›l›n hac aylar› içinde önce umre yap›p ihramdan ç›kt›ktan
sonra yeniden hac için ihrama girerek yap›lan hacd›r. Umre ile hac ihram› aras›n-
da serbest kal›nd›¤› için yararlanma anlam›nda ‘Temettu’ denilmifltir.

K›ran hacc›, ayn› y›l›n hac aylar› içinde umre ve hacca birlikte niyet ederek ikisi-
ni ayn› ihramla yapmakt›r. Umre ve hac bir ihramla yap›ld›¤›, daha do¤rusu bir-
lefltirildi¤i için birlikte anlam›nda ‘K›ran’ denilmifltir.

5. Hac ‹badetinin Yap›l›fl›

Çeflitlerine göre hacc›n yap›l›fl› flöyledir:

Temettu hacc› 

Temettu hacc›, hem umre hem de hacc›n ayr› ayr› ihrama girilerek bir hac mevsi-
minde birlikte yap›lmas›d›r. Yap›l›fl› afla¤›daki aflamalarda gerçekleflir:
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Hac Aylar›, Hicri takvime göre fievval, Zilkade aylar› ile Zilhicce ay›-
n›n ilk on günüdür.

Araflt›ral›m - Ö¤renelim
Hacc›n farz, vacip ve sünnetlerini araflt›r›n›z!

Not Edelim
"Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke lâ flerîke leke lebbeyk, innel
hamde ve’n-ni’mete leke ve’l-mülk, lâ flerîke lek" sözleridir.
Anlam›: "Buyur Allah›m buyur! Emrindeyim buyur! Senin hiçbir orta-
¤›n yoktur. Emrindeyim buyur! fiüphesiz hamd sana mahsustur. Ni-
met de senin, mülk de senindir. Senin hiçbir orta¤›n yoktur." 



‹frad Hacc›

‹frad hacc›, umresiz yap›lan hacd›r. Yap›l›fl› afla¤›daki aflamalarda gerçekleflir:
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‹FRAD HACCI’NIN YAPILIfi AfiAMALARI
• HAC N‹YET‹YLE ‹HRAM
• KUDÜM TAVAFI
• SA’Y (istenirse)
• ARAFAT VAKFES‹
• MÜZDEL‹FE VAKFES‹
• M‹NA (fiEYTAN TAfiLAMA)
• TRAfi OLMA VE ‹HRAMDAN ÇIKIfi
• Z‹YARET TAVAFI
• SA’Y (Kudüm tavaf›n›n ard›ndan yapmayanlar)
• VEDA TAVAFI

TEMETTÜ HACCI’NIN YAPILIfi AfiAMALARI
• UMRE N‹YET‹YLE ‹HRAM
• UMRE TAVAFI
• SA’Y
• TRAfi OLUP UMRE ‹HRAMINDAN ÇIKIfi

***************
• HAC N‹YET‹YLE ‹HRAM
• ARAFAT VAKFES‹
• MÜZDEL‹FE VAKFES‹
• M‹NA (fiEYTAN TAfiLAMA)
• KURBAN
• TRAfi OLUP ‹HRAMDAN ÇIKIfi
• Z‹YARET TAVAFI
• VEDA TAVAFI



K›ran Hacc›

K›ran hacc›, ayn› y›l›n hac aylar›nda umre ve hacca birlikte niyet ederek ikisini ay-
n› ihramla yapmakt›r. Yap›l›fl aflamalar› flöyledir:

6. Umre

Umre kelimesi, ziyaret etmek anlam›na gelmektedir. Terim olarak umre, ‘Belirli bir
zamana ba¤l› olmaks›z›n ihrama girerek Kâbe’yi tavaf etmek, Safa ile Merve ara-
s›nda sa’y yapmak ve t›rafl olup ihramdan ç›kmaktan’ ibarettir.

Umrenin iki farz› vard›r: ‹hram ve tavaf. Bunlardan ihram flart; tavaf, rükündür. Va-
cipleri ise sa’y ile t›rafl olup ihramdan ç›kmakt›r.

Özellikle Ramazan ay›nda yap›lan umrenin sevab› pek çoktur. Hz. Peygamber
umre hakk›nda flöyle buyurmaktad›r: 

Ünite 
6

159

KIRAN HACCI’NIN YAPILIfi AfiAMALARI
• UMRE VE HAC N‹YET‹YLE ‹HRAM
• UMRE TAVAFI
• SA’Y

NOT: Bu aflamada trafl olma ve Umre ihram›ndan ç›k›fl yok.
• KUDÛM TAVAFI
• ARAFAT VAKFES‹
• MÜZDEL‹FE VAKFES‹
• M‹NA (fiEYTAN TAfiLAMA)
• KURBAN
• TRAfi OLMA VE ‹HRAMDAN ÇIKIfi
• Z‹YARET TAVAFI
• VEDA TAVAFI



Umre için belirli bir zaman yoktur. Her zaman yap›labilir. Ancak, Arefe günü
sabah›ndan bayram›n dördüncü günü akflam›na kadar yap›lmas› mekruh görülmüfltür.
Umrenin yap›l›fl› flöyledir:
Umre yapmak isteyenler, gerekli haz›rl›klar› yapt›ktan ve iki rekat ihram namaz› k›l-
d›ktan sonra, "Allah’›m! Senin r›zan için umre yapmak istiyorum. Bunu kolaylaflt›r ve
kabul eyle" diye niyet edip "telbiye" getirerek ihrama girerler. Bu flekilde ihrama gir-
dikten sonra Kâbe’yi usulüne göre tavaf ederler. Nihayet Safa ile Merve aras›nda
sa’y yapt›ktan sonra t›rafl olup ihramdan ç›karlar. Böylece umre tamamlanm›fl olur.
Mikat s›n›rlar› d›fl›nda kalanlar umre için ihrama, Mikat s›n›rlar›nda veya daha ön-
ce girerler. Harem bölgesinde bulunanlar, Harem bölgesinin d›fl›na ç›karak ihra-
ma girerler. Harem bölgesi ile Mikat s›n›rlar› aras›nda (H›ll bölgesinde) olanlar ise
bulunduklar› yerden ihrama girerler.
Ülkemizden gidip de Mekke’de bulunduklar› süre içinde umre yapmak isteyenler,
genellikle Medine-Mekke otoyolu üzerinde ve Harem-i fierif’e yaklafl›k 5 km. uzak-
l›kta bulunan "Ten’im"e giderek ihrama girmektedirler. Bugün burada "Hz. Aifle
Mescidi" bulunmaktad›r.
Umrede Kudûm tavaf›, Arafat ve Müzdelife vakfeleri, fleytan tafllama ve veda ta-
vaf› gibi görevler (menasik) yoktur.

7. Hac ‹badetinin Bireysel ve Toplumsal Aç›dan
Kazand›rd›klar›

Hac, ‹slâm'›n evrenselli¤ini ortaya koyan bir ibadettir. Müslümanlar›n birlik ve be-
raberli¤inin en güzel göstergelerindendir. Irk, renk, cinsiyet, dil, ülke ve kültür ay›-
r›m› yapmadan müminleri kardefllik ve eflitlik ilkeleri etraf›nda bir araya getirir. Mü-
minlerin kaynaflmalar›n›, birbirlerini ve de¤iflik kültürleri tan›malar›n› sa¤lar. ‹slâmî
bilinçlenmeye vesile olur. 
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"Umre, di¤er bir umre ile aras›ndaki günahlar› siler" (Müslim, Hac 437).

"Ramazanda yap›lan umrenin sevab› bir hacc›n sevab›na denktir"
(‹bn Mâce, Menasik 45).



Dünyan›n çeflitli bölgelerinden gelen Müslümanlar›n ayn› amaç için bir araya gel-
melerini sa¤layan Hac, Müslümanlar aras›nda ortak bir kardefllik fluurunun olufl-
mas›na katk› sa¤lar. Dilleri, renkleri, ›rklar›, ülkeleri, kültürleri, sosyal ve ekonomik
durumlar› farkl› olan milyonlarca Müslüman, ayn› inanç, ayn› duygular içerisinde,
kardefl olduklar›n›, bir bütün olduklar›n› bizzat yaflayarak idrak ederler. Bu haliyle
hac, Müslümanlar›n kaynaflmas› için bulunmaz bir f›rsatt›r.

Di¤er taraftan hac, as›rlard›r farkl› bölgelerden gelen âlimlerin bulufltuklar›, tan›fl-
t›klar›, tart›flt›klar› bir ilim meclisi ve merkezi olmufltur. Özellikle geçmiflte hac vesi-
lesiyle çeflitli yeni fikirlerden, yeni eserlerden haberdar olan kimi âlimlerin ilmî ha-
yat›nda ciddî de¤ifliklikler ve geliflmeler olmufltur. 

Hac esnas›nda dünyan›n her taraf›ndan Kâbe’ye gelen Müslümanlar, aralar›nda
önceden yap›lm›fl herhangi bir anlaflma olmaks›z›n ayn› fiilleri ayn› flekilde gerçek-
lefltirirler. Böylece Müslümanlar, birbirlerinden habersiz olarak ayn› ideallere yöne-
lik bir gayret içinde bulunduklar›n› fark ederler. Bu arada kendileri d›fl›nda milyon-
larca insan›n ayn› amac› paylaflt›¤›n›n bilincine ulafl›rlar. Hac, dünyan›n neresinde
yaflarlarsa yaflas›nlar, bütün Müslümanlar›n ayn› de¤erlere sahip olduklar› ve bu
de¤erlerin kendileri için ortak bir zemin oluflturdu¤u gerçe¤ini ortaya koyar. Hac-
da yap›lan dualar ve tövbeler kabul görür. Böylece bu ibadeti yerine getirenler, es-
ki hata ve günahlar›ndan ar›narak hayata yeni bir canl›l›k ve fluurla dönerler.
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Sevgili Peygamberimiz Buyuruyor ki:
"Kim Allah için hacceder de (Allah'›n r›zâs›na uymayan) kötü söz
ve davran›fllardan ve Allah'a karfl› gelmekten sak›n›rsa, (kul hak-
k› hariç) annesinin onu do¤urdu¤u günkü gibi (günahlar›ndan
ar›nm›fl olarak hacdan) döner" (Buharî, Hac 4; Nesâî, Menâsikü'l-Hac-

hac 4;. Müslim, Hac 438).

"Hac›lar ve umre yapanlar Allah'›n elçileri (mesabesinde)dir. Ken-
disine dua ederlerse dualar›na icabet eder, O’ndan ba¤›fllanma
dilerlerse onlar› ba¤›fllar" (‹bn Mâce, Menasik 5).
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8.Kurban

Kurban›n Mahiyeti
Sözlükte ‘yaklaflmak, Allah’a yak›nl›k sa¤lamaya vesile olan fley’ anlam›na gelen
kurban, terim olarak, ‘‹badet maksad›yla belirli bir vakitte belirli flartlar› tafl›yan
hayvan›n usulünce kesilmesi, ya da bu flekilde kesilen hayvan’ demektir.

‹nsanl›k tarihi ile yafl›t kurban uygulamas›, flekil ve amaç yönüyle aralar›ndaki fark-
l›l›klar bir tarafa hemen bütün dinlerde mevcut bir ibadet biçimi olmufltur. Nitekim
Kur’an-› Kerim’de Hz. Âdem’in iki o¤lunun Allah’a kurban takdim ettiklerinden söz
edilir (Maide, 5/27); bir baflka ayette de ilahi dinlerin hepsinde kurban hükmünün
konuldu¤una iflaret edilir (Hac, 22/34). Kurban, ‹slâm’da da yer alm›fl ve geçmifl-
ten günümüze Müslümanlar büyük bir heyecanla bu ibadeti yerine getirmeye özen
göstermifllerdir. 

Kurban bayram›nda ibadet niyeti ile kurban kesmek, gerekli di¤er flartlar› da tafl›-
yan zengin Müslümanlara vaciptir. Âlimlerin bir k›sm› bunun müekked sünnet oldu-
¤u görüflündedir. 

Kurban birçok hadis-i flerifte güçlü vurgularla yer alm›flt›r. Hz. Peygamber kurban
kesmeyi hiç terk etmemifltir.

Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü say›lmas› için dört flart aran›r:

1. Müslüman olmak.

2. Ak›ll› ve ergenlik ça¤›na ulaflm›fl olmak.

3. Mukim olmak (yolcu olmamak).

4. Dinen zengin olmak.

"Kim imkân› oldu¤u halde kurban kesmezse bizim mescidimize
yaklaflmas›n" (‹bn Mâce, Edâhi 2; Ahmed b. Hanbel, Müsned II, 321).
"Ey insanlar, her sene, her ev halk›na kurban kesmek vaciptir" (Tir-
mizî, Edâhi 18; ‹bn Mâce, Edâhi 2).



Dinen yolcu hükmünde olan kimseler
kurban kesmekle yükümlü olma-
makla birlikte, kurban kesmeleri-
ne bir engel yoktur. Kurban
kesmenin fazla s›k›nt›l› olma-
yaca¤› durumlarda kesmeleri
daha iyi olur ve kestikleri kur-
ban›n sevab›n› al›rlar. 

Kifliyi kurban ile yükümlü k›lan
dinî zenginlik, temel ihtiyaçlar›n-
dan baflka, art›c› nitelikte olsun
veya olmas›n, nisap miktar› bir mala
sahip olmakt›r. Bu düzeyde bir mal varl›-
¤›na sahip olan Müslümanlar›n f›t›r sadakas›
vermekle de yükümlü olduklar›na yukar›da de¤inilmiflti.

Kurban nisab› da zekâtta ve f›t›r sadakas›nda aranan zenginlik ölçüsüyle ayn›
olup kiflinin borçlar› ve aslî ihtiyaçlar› d›fl›nda asgari malî imkana sahip olmas›d›r.
Buna göre aslî ihtiyaçlar›n›n d›fl›ndaki birikimi, 80,18 gr. alt›n de¤erine ulaflan ki-
fli kurban kesmekle yükümlü olur.

Hemen her ibadette oldu¤u gibi kurban ibadetinde de, Allah’a manen yaklaflma,
yak›nlaflma, O’nun için fedakarl›kta bulunma ve O’na teslimiyetin sembolize edili-
fli vard›r. fiüphesiz insan yarat›l›fl› gere¤i aflk›n ve ilahi olanla yak›nl›k kurma ihtiya-
c› duyan bir varl›kt›r. Yüce dinimiz ‹slâm’a göre, insan›n yarat›c› kudretle yak›nl›k
kurmas›na vesile olacak say›s›z yollar vard›r. Bütün ilahi dinlerde var olan ve Al-
lah’a yak›nl›k sa¤lamaya vesile olan fley anlam›ndaki kurban, bu yollardan sade-
ce biridir. Kald› ki Kur’an’da kurban›n kan ve etinin de¤il, bu ibadeti yerine geti-
renlerin dinî duyarl›l›klar›n›n (takva) Allah’a ulaflaca¤› vurgulanmak suretiyle, ilahi
olanla kurbiyette flekilden öte özün as›l oldu¤una, di¤er taraftan ihlâs ve samimi-
yetin ibadetlerdeki önemine dikkat çekilmektedir. Ayr›ca müminler her kurban kesi-
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minde, Hz. ‹brahim ile o¤lu Hz. ‹smail’in Yüce Allah’›n buyru¤una mutlak itaat ve
teslimiyet konusunda verdikleri baflar›l› s›nav›n hat›ras›n› tazelemifl ve kendilerinin
de benzeri bir itaate haz›r olduklar›n› simgesel bir davran›flla göstermifl olurlar. 

Kurban bayram›n›n d›fl›nda insanlar›n ihtiyaçlar› için yeryüzünde yüz binlerce hay-
van kesilmektedir. Fakat bunlardan genellikle maddî imkânlar› elveriflli olanlar ya-
rarlanabilmektedir. Kurban ise paylaflmaya dayanan bir ibadettir. Bu ibadette Al-
lah’›n verdi¤i nimet, fiilen fakirlerle paylafl›lm›fl olmaktad›r. Allah r›zas› için kesilen
kurbanlar›n et ve derilerinden birçok fakir kimse yararlanmaktad›r. Baflka zaman-
larda yaln›zca beslenme amaçl› olarak kesilen ve daha ziyade ekonomik bir olay
olan hayvan kesme ifllemi, kurbanda dinî ve ahlâkî bir boyut kazanmaktad›r. Kur-
banda yaln›z kiflisel ç›karlar de¤il toplumsal ç›karlar ön plâna ç›kmaktad›r. Bu ba-
k›mdan kurban, ‹slâm dininin meflru kabul etti¤i insanî ve sosyal içerikli bir feda-
kârl›k örne¤idir.

Netice itibariyle kurban›n meflru k›l›nmas›, paylaflma bilincinin geliflmesi, fedakâr-
l›k, toplumsal kaynaflma ve baflkalar›n› da düflünme anlay›fl›na dayanmaktad›r. Bu
flekilde güzel bir anlay›fla dayanan kurban ibadetinin amac›ndan sapt›r›lmadan
de¤erlendirilmesi ve anlafl›lmas› büyük önem tafl›maktad›r. 
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• Kurban, Hz.‹brahim ve Hz. ‹smail örne¤inde oldu¤u gibi ilahi emir-
lere kay›ts›z teslimiyet göstergesi, yeri geldi¤inde çok sevdi¤imiz ka-
zan›m ve de¤erlerimizi, kutsala baflka bir deyiflle Allah’a kurban ve-
rebilme fedakarl›¤›d›r.

• Kurban, belirli flartlar› tafl›yan hayvan›n bo¤azlanmas›ndan öte Al-
lah’›n verdi¤ini gönül rahatl›¤›yla her dem Allah’a havale ediflin bir
ifadesidir. 

• Kurban ibadeti, zaman›n sorunlar›yla kat›laflan kalplere, ölüm ve öte-
sini unutan zihinlere ça¤r› içeren, ‘varl›k’›n sonlu oldu¤unu vurgula-
yan hikmetler bütünüdür. 



Kurban›n Kesilifli

Kurban›n, öncelikle bir ibadet oldu¤u hat›rdan uzak tutulmamal›d›r. Bu ibadetin
yerine getirilmesi gerekli nitelikleri tafl›yan hayvanlar›n kesimi ile olmaktad›r. Bu iti-
barla kesimi ehil kimselerin yerine getirmesi gerekmektedir. Zira kesim esnas›nda
hayvana eziyet verilmemesi ve ‹slâm’›n merhamet ilkesinin ihlal edilmemesi önem
arz etmektedir. Di¤er taraftan kesimin sa¤l›¤a uygun kurallar çerçevesinde gerçek-
lefltirilmesi bir sa¤l›k meselesidir. Ayr›ca kesim sonras› çevre kirlili¤ine yol aç›lma-
mas› da önemlidir. Bu da çevre ahlâk›n› ilgilendirmektedir. Bütün bunlar göz önü-
ne al›n›nca kurban kesiminin çok yönlü bir ifllem oldu¤u anlafl›l›r. Bu bak›mdan kur-
ban›n ‹slâm dininin her fleyi en güzel flekilde yapmay› emreden ilkeleri do¤rultu-
sunda güzelce kesilebilmesi büyük önem tafl›maktad›r. 

Kurban›n Kesilifli ‹le ‹lgili Dinî Hükümler

Kurban, koyun, keçi, deve ve s›¤›r cinsi hayvanlardan olur. Koyun ve keçi bir kifli
ad›na deve ve s›¤›r ise en fazla yedi kifli ad›na kurban olarak kesilebilir. 

Kurban olarak kesilecek koyun ve keçinin bir, s›¤›r›n iki, devenin de befl yafl›n› bi-
tirmifl olmas› flartt›r. Ancak yedi-sekiz ayl›k oldu¤u halde, bir yafl›ndaym›fl gibi gös-
teriflli koyun da kurban olabilir.

Kurban›n kesilme zaman›, Kurban Bayram›n›n birinci, ikinci ve üçüncü günleridir.
Fakat birinci günde kesilmesi daha faziletlidir. Kurban kesmenin ilk vakti, bayram
namaz› k›l›nd›ktan sonra bafllar. Bayram namaz› k›l›nmayan yerlerde ise bayram
günü flafak vaktinden sonra kesilebilir. Kurban kesilirken k›bleye karfl› yat›r›l›r, ‘Bis-
millahi Allahü ekber’ denilerek kesilir. Kurban›, elinden geliyorsa sahibi kesmeli-
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Allah (c.c.) Kur’an’da Buyuruyor ki:

"Benim namaz›m, ibadetim (kurban›m) hayat›m ve ölümüm hep
âlemlerin rabbi olan Allah içindir" (En’am, 6/162).



dir, de¤ilse uygun gördü¤ü bir Müslü-
mana kestirmeli ve herhangi bir ra-

hats›zl›k hissetmiyorsa kendisi
de bafl›nda bulunmal›d›r. Kas-
ten besmele terk edilirse, kur-
ban›n eti yenmez. Kurban ke-
silirken, ‘fiüphesiz benim na-
maz›m da, di¤er ibadetlerim
de, yaflamam da, ölümüm de

âlemlerin Rabbi Allah içindir’
(En'am, 6/162) ayet-i kerimenin

okunmas› güzel olur.

Kurbanl›k hayvana güzel davran›lmas›,
hayvan›n, kesim yerine yumuflakl›kla götürül-

mesi ve keskin b›çak kullan›larak eziyet edilmeden kesilmesi dinî vecibelerdendir.  

Adak kurban›n›n etinden sahibi, çocuklar›, torunlar›, anne-babas›, nine ve dede-
leri, bir de dinen zengin say›lanlar yiyemezler .

Kurban etinin en az üçte birinin fakirlere da¤›t›lmas› müstehapt›r. Çünkü kurban
kesmenin en önemli amac›, yoksullar›n evine et girmesini temin etmektir. Bu itibar-
la en uygun olan›, kurban etini üçe taksim edip, birini kurban kesemeyen kimsele-
re da¤›tmak, bir bölümünü akraba tan›d›k ve komflulara ikram etmek, birini de ai-
le için al›koymakt›r. fiayet kurban kesen kimsenin aile bireyleri kalabal›k ve hali
vakti de çok iyi de¤ilse, kurban etini da¤›tmadan tamam›n› çoluk çocu¤u için al›-
koyabilir. Kurban etinden Müslüman olmayan komflular›m›za da ikram etmek gü-
zel bir davran›flt›r. 

Kurban›n derisi sat›lmaz, fakirlere verilebilir.
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Araflt›ral›m - Ö¤renelim
Ne gibi kusurlar› olan hayvan›n kurban edilemeyece¤ini araflt›r›n.



Kurban›n Kesilifli ‹le ‹lgili Sa¤l›k Kurallar›

Dinimiz, her iflin en güzel flekilde yap›lmas›n› emreder. Herhangi bir iflin kurallar›-
na göre ve güzelce yap›lmas› anlam›na da gelen ‘‹hsan’ kavram›n›n dinimizde
önemli bir yeri vard›r. Peygamber Efendimiz ‘Hayvan› kesti¤iniz zaman güzelce
kesiniz’ buyurmufltur. Kurban ibadetinin en iyi ve en güzel flekilde eda edilebilme-
si için, kesim iflleminin ehil kifliler taraf›ndan ve hayvana eziyet verilmeden gerçek-
lefltirilmesi gerekir. Ayr›ca kurban›n bu ifl için uygun bir ortamda kesilmesi, kesimin
yol ve caddelerde yap›lmamas›, gerekli temizlik kurallar›na hassasiyetle uyulmas›
çok önemlidir. Bu konuda kamu yarar› göz önünde tutularak belirlenen temizlik ve
sa¤l›k kurallar›na uyulmas› gerekir. 

Kurban ibadetinin yerine getirilmesi kadar bu ibadeti yerine getirirken gözetilme-
si gereken ilkeler ve amaçlar da önemlidir. Yarat›lana flefkat ve merhamet, temiz-
lik, insana sayg› Müslüman›n temel duyarl›l›klar›d›r. Bu sebeple, kurban kesimi es-
nas›nda bilinçli hareket ederek sa¤l›k kurallar›na azamî ölçüde uyulmas›, çevreye
rahats›zl›k verebilecek hususlardan özenle uzak durulmas›, bilinçsiz ve sa¤l›ks›z
davran›fllardan sak›n›lmas› çok önemlidir. Bu hususlarda ibadetlerini yapan insan-
lar›n daha bir duyarl› olmalar› gerekir.

Kurban›n Çeflitleri

Kurban bayram›nda kesilen kurbandan ayr› olarak yine ibadet niyetiyle kesilen
baflka kurban çeflitleri de vard›r. Buna göre kurban çeflitlerini flu flekilde s›ralaya-
biliriz: 

1. Kurban bayram›nda kesilen kurban (Udhiyye).

2. Adak kurban›.

3. Akika kurban› (Yeni do¤an çocuklar için kesilen kurban/Yeni do¤an bir çocuk
için Yüce Allah’a flükür yerine geçmek üzere kesilen kurbana ‘Akîka’ denir. Akî-
ka kurban›, çocu¤un do¤du¤u günden ergenlik ça¤›na ulafl›ncaya kadar kesi-
lebilir. Fakat yedinci günü kesilmesi daha faziletlidir. Genellikle çocu¤un yedin-
ci do¤um günü ad› konulur ve bir miktar sadaka verilir.
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4. Hac kurban› (K›ran veya Temettü hacc› yapanlar›n kestikleri flükür kurba-
n›/hedy).

5. Hacda bir tak›m kusurlar ve eksikliklerden dolay› kesilen ceza kurbanlar›. 

Kifli ölmeden önce kendisi için kurban kesilmesi yolunda bir vasiyette bulunmufl ve
bu vasiyetini karfl›layacak mal b›rakm›flsa, varisleri bu vasiyeti yerine getiririler.

Teflrik Tekbirleri

Kurban bayram›ndan önceki güne ‘Arefe günü’ denir. Kameri takvim itibariyle Are-
fe günü, Zilhicce ay›n›n dokuzuncu günüdür. Ramazan bayram›nda Arefe yoktur.
Arefe gününün sabah namaz›ndan itibaren bayram›n dördüncü gününün ikindi na-
maz›na kadar yirmi üç vakit farz namaz›n arkas›ndan bir defa ‘Teflrik tekbiri’ söy-
lenir. Teflrik Tekbirleri flöyledir: 

Teflrîk Tekbirleri, f›k›h âlimlerinin ço¤una göre vaciptir. Sünnet diyenler de vard›r.

Kurban ‹badetinin ‹nsana ve Topluma Kazand›rd›klar›

Müslüman, kurban kesmekle hem sevap kazanm›fl, hem fakirlere yard›m etmifl,
hem de güzel bir fedakârl›kta bulunmufl olur. Bütün ibadetlerde oldu¤u gibi kur-
ban da kulu Allah’a yaklaflt›r›r. Kur’an-› Kerim’de kurbanlar›n et ve kanlar›n›n de-
¤il, kesenlerin takvalar›(dinî duyarl›l›k ve samimi yaklafl›mlar›)n›n Allah’a ulaflaca-
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‘Allahü ekber, Allahü ekber. Lâ ilahe illallahu vallahu ekber. Allahü
ekber ve lillâhilhamd: Allah büyüktür, Allah büyüktür. Allah’tan baflka
hiçbir tanr› yoktur. Allah büyüktür. Hamd O'na mahsustur.’

"Onlar›n (kurbanlar›n) ne etleri ne de kanlar› Allah’a ulafl›r; fakat
O’na sadece sizin takvan›z ulafl›r" (Hac, 22/37).



¤› belirtilir. Demek ki samimi oldu¤u takdirde birey aç›s›ndan kurban›n en önemli
ifllevi, kulu Allah’a yaklaflt›rmas›d›r.

Kifli kurban keserek Yüce Allah’a karfl› flükretmenin manevî huzurunu yaflar. Kendi-
sine lütfedilen nimetlere karfl› flükran borcunu yerine getirmifl olman›n huzurunu ya-
flamak insan için önemli bir mutluluktur. 

Kurban, bencillik ve cimrilik e¤ilimlerinin alt edilmesinde önemli rol oynar. Kifliye
cömertlik niteli¤i kazand›r›r. Kulluk bilinci kazan›lmas›na vesile olur. 

Kurban toplumdaki kardefllik, yard›mlaflma ve dayan›flma ruhunu canl› tutar. Sos-
yal adaletin gerçekleflmesine katk›da bulunur. Özellikle et sat›n alma imkân› hiç
bulunmayan veya çok s›n›rl› olan yoksullar›n bulundu¤u ortamlarda onun bu rolü-
nü daha belirgin biçimde görmek mümkündür. Zengine mal›n› Allah r›zas›na uy-
gun olarak ihtiyaç sahipleriyle paylaflma al›flkanl›¤› kazand›r›r. Fakirin de bu yar-
d›mlaflma vesilesiyle, kendini içinde bulundu¤u toplumun aktif bir üyesi olarak his-
setmesine vesile olur. 

Kurban›n toplumsal ekonomik hayat aç›s›ndan da bir tak›m yararlar›ndan söz edi-
lebilir. Kurban, toplumda hayvanc›l›¤›n buna ba¤l› olarak yem, g›da ve deri sa-
nayinin geliflmesine de katk›da bulunur.
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"Kurbanl›k deve ve s›¤›rlar› da, sizin için Allah’›n (dininin) niflanelerinden
(kurban) k›ld›k. Sizin için onlarda hay›r vard›r. O halde onlar› saf saf s›-
ralanm›fl dururken (kurban edece¤inizde) üzerlerine Allah’›n ad›n› an›n.
Yanlar› yere yasland›¤› vakit ( yani canlar› ç›kt›¤›nda) onlar›n etlerinden
yiyin, kanaat edip isteyemeyene de, istemek zorunda kalana da yedi-
rin. Böylece onlar› sizin emrinize verdik ki, flükredesiniz" (Hac, 22/36).

"Her ümmet için, Allah’›n kendilerine r›z›k olarak verdi¤i hayvan-
lar üzerine ismini ans›nlar diye kurban kesmeyi meflru k›ld›k…"
(Hac, 22/34).



Ünitenin Özeti

‹slâm'›n temel ibadetlerinden biri olan hac, özel bir zaman diliminde Kâbe’yi ve
etraf›ndaki baz› mübarek yerleri usulüne göre ziyaret ederek, yap›lmas› gereken-
leri yerine getirmektir.

Hac ancak, "hac aylar›" olan zamanda yap›l›r. Hac aylar›, Kameri takvimin fiev-
val ve Zilkade aylar› ile Zilhicce'nin ilk on günüdür.

Gücü yeten her Müslümana ömründe bir defa hac yapmak farzd›r. Hac ibadeti-
ni yerine getirene hac› denir.

Umre, belirli bir zamana ba¤l› olmaks›z›n usulüne göre Kâbe’yi tavaf ederek Sa-
fa ile Merve aras›nda sa'y yapmakt›r. 

Hac, her y›l dilleri, renkleri, ülkeleri, kültürleri farkl›, fakat hedef ve gayeleri ayn›,
milyonlarca Müslüman›n bir arada, hep birden ibadet edip Allah'a yönelmelerini,
birbirleri ile tan›fl›p kaynaflmalar›n›, insanl›¤›n dertlerini görüflüp ortak çareler üze-
rinde düflünmelerini sa¤lar. Hac esnas›nda günlük giysilerinden soyunup ihrama
giren Müslümanlar, insanlar aras›ndaki eflitli¤i, ölüm ve ölümden sonraki dirilifl ve
toplan›fl› unutmamay› fiilen yaflar ve ö¤renirler.

Hacc›n üç farz› vard›r. Bunlar, ‹hram, Arafat’ta vakfe yapmak ve Kâbe’yi tavaf’t›r.
Hacc›n vacipleri ve sünnetleri de vard›r. 

Hac, ‹frad, Temettu ve K›ran hacc› olmak üzere üç flekilde yap›lmaktad›r. 

‹frad hacc›, umresiz yap›lan hacd›r. Ayn› y›l›n hac aylar› içinde, hacdan önce um-
re yapmaks›z›n hac niyetiyle ihrama girilir ve yaln›zca hac yap›l›rsa ifrad hacc›
yap›lm›fl olur.

Temettu hacc›, ayn› y›l›n hac aylar› içinde önce umre yap›p ihramdan ç›kt›ktan
sonra yeniden hac için ihrama girerek yap›lan hacd›r. 

K›ran hacc›, ayn› y›l›n hac aylar› içinde umre ve hacca birlikte niyet ederek ikisi-
ni ayn› ihramla yapmakt›r.

Kurban, Allah r›zas› için kesilen ve belirli nitelikleri tafl›yan hayvand›r. Dinen zen-
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gin, hür ve mukim olan (yolcu olmayan) Müslümanlar›n Kurban bayram›nda kur-
ban kesmeleri vaciptir.

Kurban›n vacip olmas›nda aranan dinî zenginlik, f›t›r sadakas›nda aranan zengin-
liktir. Kurban, koyun, keçi, deve ve s›¤›rdan olur. Koyun ve keçi bir kifli ad›na de-
ve ve s›¤›r ise en fazla yedi kifli ad›na kurban edilebilir.

Koyun ve keçinin bir yafl›n›, s›¤›r›n iki yafl›n›, devenin de befl yafl›n› bitirmifl olma-
s› flartt›r. Ancak yedi sekiz ayl›k oldu¤u halde, bir yafl›ndaym›fl gibi gösteriflli ko-
yun da kurban olabilir. Kurban kesilirken k›bleye karfl› yat›r›l›r, "Bismillahi Allahü
ekber" denilerek kesilir. 

Kurban toplumdaki kardefllik, yard›mlaflma ve dayan›flma ruhunu canl› tutar. Sos-
yal adaletin gerçekleflmesine katk›da bulunur. Kurban, zengine mal›n› Allah r›za-
s›na uygun olarak ihtiyaç sahipleriyle paylaflma al›flkanl›¤› kazand›r›r. Fakirin de
bu yard›mlaflma vesilesiyle, kendini içinde bulundu¤u toplumun aktif bir üyesi ola-
rak hissetmesine vesile olur. 

Üniteyi Gözden Geçirelim

1. Hac kimlere farzd›r?

2. Hacc›n yap›lmas› için belli bir zaman var m›d›r? Y›l›n bütün aylar›nda yap›la-
bilir mi?

3. Umre ile hac aras›nda ne fark vard›r?

4. Tavaf, sa’y ve vakfe nedir? Bunlar›n simgesel anlamlar› var m›d›r?

5. Hacc›n bireysel ve toplumsal aç›dan kazan›mlar› nelerdir?

6. Kimler kurban ibadeti ile yükümlüdürler?

7. Kurban›n yard›mlaflma ve toplumsal kaynaflmadaki ifllevi nedir?
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De¤erlendirme Sorular›

1. Afla¤›dakilerden hangisi hacc›n farz olmas›n›n flartlar›ndan de¤ildir?

A) Müslüman olmak

B) Çoluk çocu¤unu evlendirmifl olmak.

C) Hacca gitmeye gücü yetmek.

D) Nisap miktar› mala sahip olmak

2. Afla¤›dakilerden hangisi ihram›n rüknüdür?

A) Genel bir vücut temizli¤i yapmak

B) Gusül almak mümkün olmazsa abdest almak

C) Telbiye

D) ‹hram elbisesi giymek

3. Müzdelife nerededir?

A) Arafat’tad›r.

B) Mekke-i Mükerreme’nin içindedir.

C) Medine-i Münevvere’dedir.

D) Arafat ile Mina aras›ndad›r.

4. Afla¤›dakilerden hangisi yap›l›fl› bak›m›ndan hacc›n çeflitlerinden de¤ildir?

A) Umre

B) ‹frad 

C) K›ran

D) Temettü
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5. Kurban kesmekle yükümlü olmak için afla¤›dakilerden hangisi gereklidir?

A) Dinen zengin olmak gerekir.

B) Dinen zengin olmayanlar da kurban kesmekle yükümlüdür.

C) Erkek olmak flartt›r.

D) fiehirde ikamet etmek flartt›r.
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ÜN‹TE 77ÜN‹TE 77
DUA VVE TTÖVBEDUA VVE TTÖVBE
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Ünitede Neler Var?
1. Dua Kavram› ve Mahiyeti
2. Duan›n Tan›m› ve Önemi
3. Bir ‹letiflim Arac› Olarak Dua
4. Duan›n ‹nsana Kazand›rd›klar›
5. Kur’an’dan ve Hz. Peygamber’den Dua Örnekleri
6. Tövbe Kavram› ve Mahiyeti
7. Tövbenin ‹nsan›n Hayat›ndaki Yeri
8. Kur’an-› Kerim’den Tövbe Örnekleri

Ünite Hakk›nda
Bu ünitede;
• ‹badetin özü olan ‘Dua’ ele al›nmakta, ‹slâm dininde duan›n mahiyeti ve öne-

mi anlat›lmakta, duan›n insana neler kazand›raca¤› üzerinde durulmaktad›r. 
• Kur’an ve Sünnette yer alan dua örneklerine yer verilmektedir. 
• Tövbenin mahiyeti ve önemi aç›klanmakta, onun insan hayat›ndaki yerine vur-

gu yap›larak Kur’an-› Kerim’den tövbe örneklerine yer verilmektedir. 

Ö¤renme Hedefleri
Bu ünite ifllendikten sonra;
1. Dua ve tövbenin mahiyetleri anlafl›labilecek,
2. Dua adab› ile ilgili baz› önemli noktalar kavranabilecek, 
3. Kur’an ve Sünnetten derlenmifl örnek dualar görülecek,
4. Dua ve tövbenin, kiflinin hayat›ndaki yeri ve önemi hakk›nda bir fikir sahibi olu-

nabilecektir.

Üniteyi Çal›fl›rken
1. Dua adab› konusunda bilgi edinmeye çal›fl›n›z.

2. Tövbenin kabul olmas› için ne gibi flartlar arand›¤›n› inceleyiniz. 



3. Tövbe ile isti¤far aras›nda ne fark vard›r? Araflt›r›n›z.

4. Yüce Allah’›n güzel isimlerinden (Esmâ-i Hüsnâ’dan) olan ‘Tevvâb’ ve ‘Mücîb’
isimlerinin anlam›n› ö¤reniniz. Bu isimlerin konumuzla ilgisini düflününüz.

5. Kur’an-› Kerim’deki dua ayetlerini ve dua ile ilgili hadisleri inceleyiniz.

1. Dua Kavram› ve Mahiyeti

Arapça bir kelime olan dua, ça¤›rmak, seslenmek, yalvarmak, yakarmak ve yar-
d›m istemek anlamlar›na gelir. Allah'a yalvarmay›, O'ndan dilekte bulunmay›,
O'na yakarmay›, arzu ve isteklerini O’na arz etmeyi ifade eder. Dua, kulun bütün

varl›¤›yla Allah’a yönelerek O’ndan istek ve di-
lekte bulunmas› demektir. Kulun bu flekil-

deki yöneliflini Cenab-› Hak karfl›l›k-
s›z b›rakmamaktad›r. 

Dua, insan›n Rabb›na s›¤›nma-
s›, O’na yönelmesi ve O’ndan
kendisine yard›mc› olmas›n›
istemesidir. Asl›nda bu durum
insan›n yarat›l›fl›ndan gelen
bir özelliktir. ‹nsan, dua ede-

rek hem ruhen, hem de fizik
olarak huzur bulur. Korkan, en-

difleye kap›lan, yaln›zl›k çeken,
kendisini zay›f ve aciz hisseden, ba-
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• Dua insan›n Rabb›na s›¤›nmas›, O’na yönelmesidir.

• Dua, insano¤lunun en büyük teselli ve ümit kayna¤›d›r. 

• Dua, yarat›lan›n, Yaratan›na ilticas›d›r.

• Dua, ibadetin ruhu ve özüdür.



z› s›k›nt›lar› ve dilekleri olan insan, s›k›nt›lardan kurtulmak, arzu ettiklerini elde et-
mek için duaya sar›l›r. ‹nsan, özellikle çaresizlik içinde veya zorda kald›¤›nda he-
men duaya baflvurur. Dua insano¤lunun en büyük teselli ve ümit kayna¤›d›r. 

Dua, Yarat›lan›n sahibine s›¤›nmas›, gizli yakar›fllar›n, üzeri kuflat›lm›fl hatalar›n,
nedametler içinde Yaratan›na sunulmas›d›r. 

Dua, yarat›lan›n, Yaratan›na ilticas›d›r. Kalbin ilahi hazla doldu¤u, bedenin kufl
gibi hafifledi¤i and›r. 

Dua bir ça¤r›d›r. Allah’a karfl› hiçbir fley gizli kalamayaca¤› için bu ça¤r›da
önemli olan ihlâs ve samimiyettir. Bu ça¤r› ister sözlü olsun, ister durum itibariyle
olsun ister zihnen olsun fark etmez. Önemli olan samimiyet ve ihlâst›r. Bu itibarla
dualar kal›ptan ayr›l›p öze inmedikçe, sahibini selamete ulaflt›rmada yetersiz ka-
lacakt›r.

Dua, ibadetin ruhu ve özüdür. Nitekim en kapsaml› ibadet olan namaz›n her re-
kât›nda Fatiha sûresi okunmaktad›r. Bilindi¤i gibi Yüce Allah, âdeta kendisine na-
s›l dua etmek gerekti¤ine örnek olmak üzere Kur’an-› Kerim’in anahtar› mesabesin-
deki Fatiha sûresine en güzel dua cümlelerini yerlefltirmifltir. Kur’an-› Kerim’de biz-
lere nas›l dua etmemiz gerekti¤ini gösteren baflka örnekler de verilmifltir.

Dua, Allah’›n yüceli¤i karfl›s›nda, kulun aczini itiraf etmesi, Yarat›c›dan lütuf ve yar-
d›m dilemesi demektir. Duada amaç, kiflinin durumunu Allah’a arz ederek niyaz-
da bulunmas›d›r. 

2. Duan›n Tan›m› ve Önemi

Dinî bir terim olarak dua, kulun bütün benli¤iyle Yüce Yaratana yönelerek O’ndan
dilekte bulunmas› ve O’ndan bir fleyler istemesidir. Di¤er bir deyiflle Allah’›n yüce-
li¤i karfl›s›nda kulun acizli¤ini itiraf ederek, sevgi ve yüceltme duygular› içinde
O’nun lütuf ve yard›m›n› dilemesidir. Ayr›ca günlük kullan›mda Allah’a sunulacak
talepleri içeren ifadelere ve bunlar›n metinlerine de dua denilmektedir.

Dua, sadece Allah’a yakar›fl demek de¤ildir. Dua ayn› zamanda Yarat›c›ya olan
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iman ve teslimiyetin bir ifadesidir. Bu
aç›dan dua, insan›n Allah’a olan

güveninin ve ba¤l›l›¤›n›n bir gös-
tergesidir. 

Yüce Allah dua eden insanla-
ra de¤er verir. Çünkü dua
eden insan bu eylemiyle Yü-
ce Allah’a ba¤l›l›¤›n› ve nihaî
olarak O’na baflvurdu¤unu

göstermifl olmaktad›r. Yüce Al-
lah da elbette kendisine yönelen

ve O’nun yüceli¤ine s›¤›nan insana
de¤er verecektir. Buna karfl›n, kendisini

dua yapacak konumda görmeyen ve âdeta
duaya ihtiyac› yokmufl gibi hareket eden insan ise bu hareketiyle Allah’a karfl› ih-
tiyac› olmad›¤› anlam›na gelecek bir tav›r sergilemifl olur. Hâlbuki hiçbir fleye ih-
tiyac› olmayacak olan yaln›zca Yüce Allah’t›r. Onun için böyle hareket eden in-
sanlara Yüce Allah da de¤er vermez. Kur’an-› Kerim’deki konuya iliflkin bir ayetin
meali flöyledir: ‘De ki: Kullu¤unuz olmasa Rabbim size ne diye de¤er versin?...’
(Furkan, 77).

‘Rabbiniz flöyle dedi: Bana dua edin, duan›za cevap vereyim. Bana kulluk etme-
yi kibirlerine yediremeyenler afla¤›lanm›fl bir halde cehenneme gireceklerdir’
(Mü’min, 40/60) ayeti de dua etmemenin kullukla ba¤daflmayan özelli¤ine dikkat
çekmektedir. 

Yüce Allah kulunun kendisine s›¤›nmas›ndan, yakarmas›ndan ve yard›m istemesin-
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Kur’an-› Kerim’de, ‘Bana dua edin, duan›za karfl›l›k vereyim.’
‘Beni an›n ki ben de sizi anay›m...’ (Mü’min, 40/60) buyrulmaktad›r.



den hoflnut olmaktad›r. Çünkü bu durum, kulun, Yarat›c›n›n s›n›rs›z güç ve kudreti-
ni tan›mas› ve O’na olan ihtiyac›n› ortaya koymas›, O’nun lütuf ve ihsan› olmadan
varl›¤›n› sürdürmesinin mümkün olmayaca¤›n› itiraf etmesi anlam›na gelmektedir. 

Di¤er taraftan dua, insanda ruhen ve hissen bir rahatl›k, huzur ve mutluluk meyda-
na getirir. 

Sonuçta dua kiflinin ahlâkî ar›nmas›na ve yücelmesine, duyarl› bir vicdan ve sa¤-
duyu sahibi olmas›na katk›da bulunur. 

K›sacas› dua, Rahmeti sonsuz olan›n rahmet hazinelerini açan bir anahtard›r. Ki-
flinin karfl›laflaca¤› s›k›nt›lara ve ac›lara karfl› tükenmez bir güç kayna¤›d›r.

3. Bir ‹letiflim Arac› Olarak Dua

Duada amaç, kiflinin durumunu Allah’a arz ederek niyazda bulunmas›d›r. Bu ba-
k›mdan dua, Allah ile inanan kifli aras›nda vas›tas›z bir iletiflim arac›d›r. Duan›n
temelinde Allah’a iman ve güven vard›r. Dua, aciz olan insan ile her fleye gücü
yeten Allah aras›nda âdeta bir köprü vazifesi görür. Bu anlamda dua, kulun, Rab-
bine en k›sa yoldan ulaflma tarz›d›r. 
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Allah (c.c.) Kur’an’da Buyuruyor ki:

"Yedi gök, yer ve bunlar›n içinde bulunanlar Allah’› yücelterek
anarlar. Her fley O’nu övgüyle yüceltir. Ancak, siz onlar›n yücelt-
melerini anlamazs›n›z. O, halim’dir (hemen cezaland›rmaz, müh-
let verir), çok ba¤›fllayand›r" (‹sra, 17/44, Râd, 13/13; Haflr, 59/1;

Saff, 61/1; Cuma, 62/1; Te¤âbun, 64/1).

Yorumlayal›m
“Dua ibadetin özüdür” (Tirmizî, Da’avât 1) hadisinden ne anl›yorsunuz?

Yorumlay›n›z.



Allah ile kul aras›ndaki iliflki konusunda Hz. Peygamber’e yöneltilen soruya Kur’an
flu cevab› vermifltir: 

Duada dünya hayat›na yönelik somut isteklerin hemen karfl›lanmam›fl olmas›n›n du-
an›n kabul edilmedi¤i fleklinde de¤erlendirilmesi do¤ru de¤ildir. Çünkü duaya ve-
rilecek karfl›l›k, ahirete b›rak›lm›fl olabilir. Bununla birlikte Allah, dua eden kulun
dünya hayat› aç›s›ndan kendisi için yararl› isteklerini de ilahi bir lutuf olarak ver-
mektedir. Hz. Peygamber, dua edene iste¤inin ya dünyada hemen verilece¤ini
veya ahirete saklanaca¤›n› ya da istedi¤i iyilik kadar kötülü¤ün giderilece¤ini bil-
direrek flöyle buyurmufltur.

Demek ki bir mümin, etti¤i duan›n kabul edilmesi hususunda aceleci olmamal›d›r.
Peygamberimiz (s.a.s.) flöyle buyurmaktad›r:
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‘Allah, kendisine dua eden herkesin duas›na karfl›l›k verir. Bu kar-
fl›l›k, ya dünyada peflin olur, ya da ahirete saklan›r yahut da dua
etti¤i miktarca günah›ndan hafifletilmek suretiyle olur, yeter ki gü-
nah bir fleyi veya akrabal›k ba¤lar›n›n kopmas›n› istemesin, ya
da acele etmesin’ (Tirmizî, Da'avât 133).

‘Allah dualar›n›z› kabul eder. Ancak kabul edilmesi için acele et-
meyin; dua ettim de kabul edilmedi (demeyin)’ (Buharî, Da’avât 22;

Müslim, Zikir 92).

"Kullar›m beni senden sorarlarsa (bilsinler ki), gerçekten ben
(onlara çok) yak›n›m. Bana dua edince, dua edenin duas›na
cevap veririm. O halde, do¤ru yolu bulmalar› için benim dave-
time uysunlar, bana iman etsinler" (Bakara, 2/186).



"Kul, günah talep etmedikçe veya s›la-i rahmin kopmas›n› istemedikçe duas› ica-
bet görmeye (kabul edilmeye) devam eder" (Müslim, Zikr 25) buyurulmufltur.

4. Duan›n ‹nsana Kazand›rd›klar›

Duan›n en önemli kazan›m›, insan›n iste¤ini, s›n›rs›z güç ve kudret sahibine arz et-
mesinin, kendisine sa¤layaca¤› gönül huzurudur. Dua ettikten sonra insan›n gön-
lünde bir huzur meydana gelir. Bu durum kulun nihai baflvurusunu her fleye gücü
yeten Yüce Allah’a yapm›fl olmas›ndan kaynaklan›r. Herhangi önemli bir s›k›nt› ve-
ya çaresiz gibi görünen bir hastal›k durumunda
genellikle dua eden insanlar›n, dua etme-
yenlere göre daha metanetli olmas›
bundand›r. 

Yüce bir yarat›c›ya inanan her
insan duaya baflvurur. Özellik-
le s›k›nt›l› anlarda Allah'a
inanmayanlar›n bile duaya
sar›lmas› bir gerçektir (Yunus,

10/12; Lokman, 31/32). Bu du-
rum dua ihtiyac›n›n insan›n ya-
rat›l›fl›nda var oldu¤unu göster-
mektedir.

Dua, insan› Allah’a yaklaflt›ran bir

Ünite 
7

181

Not Edelim
Dua s›n›rl›, sonlu ve aciz olan varl›¤›n, s›n›rs›z ve sonsuz kudret sahi-
bi ile kurdu¤u bir köprüdür. 

Birlikte Konuflal›m
Kendi hayat›n›zdan dua tecrübelerinizi s›n›f ortam›nda paylafl›n›z!



vas›tad›r. Dua eden insan, bütün ha-
reketlerinde ve davran›fllar›nda da-

ha samimi olur. Çünkü dua
eden kifli, Yüce Allah’›n her fle-
yi bildi¤inin, her fleyi gördü-
¤ünün ve her fleyi iflitti¤inin,
dolay›s›yla hiçbir fleyin
O’nun bilgisinin d›fl›nda ol-
mad›¤›n›n fark›ndad›r.

Dua sadece Allah’a yap›l›r. Al-
lah’tan baflka hiç kimseye yap›l-

maz. Dua eden insan Allah’tan bafl-
ka hiç kimseye kul köle olmaz. 

Dua eden insan, Allah’›n varl›¤›n›, birli¤ini ve
yüceli¤ini ikrar ve itiraf etmifl olmakta, Allah’›n verdi¤i nimetlere flükretmekte, Al-
lah’a s›¤›nmakta, Allah’tan af, merhamet ve ba¤›fllanma dilemekte, Allah’tan mad-
dî veya manevî yard›m talebinde bulunmaktad›r. Bütün bunlar, dua eden insan›n
dinî bir bilinçlenmeye ermesini sa¤lar.

‹nsan hayat›ndaki en de¤erli an, Yüce Allah’a yönelip O’nunla bafl bafla kald›¤›
zaman dilimidir. Allah ile bafl bafla kalman›n en güzel vas›tas›lar›ndan biri de
duad›r.

5. Kur’an’dan ve Hz. Peygamber’den Dua Örnekleri

Kur’an-› Kerim’de Yer Alan Baz› Dua Örnekleri
• Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza (ahiret) gününün ma-

liki Allah’a mahsustur.
(Allah›m!) Yaln›z sana ibadet ederiz ve yaln›z senden yard›m dileriz.
Bizi do¤ru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet.
Gazaba u¤rayanlar›n ve yolunu flafl›ranlar›nkine de¤il (Fatiha, 1/1-7).
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• Rabbimiz! Bizi do¤ru yola ilettikten sonra kalplerimizi sapt›rma, bize rahmetin-
den ver. fiüphesiz sen çok ba¤›fllayans›n (Âl-i ‹mrân, 3/8).

• Rabbimiz! Bizi sana teslim olanlardan eyle. Neslimizden de sana teslim olmufl
bir ümmet lütfeyle. Bize hacla ilgili vazifelerimizi göster, tövbelerimizi kabul et.
fiüphesiz tövbeleri çok kabul eden ve çok merhametli olan ancak sensin
(Bakara, 2/128).

• Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. E¤er bizi ba¤›fllamaz ve bize merhamet et-
mezsen, mutlaka hüsrana u¤rayaca¤›z (A’raf, 7/23).

• Rabbimiz! Biz iman ettik, bizi ba¤›flla ve bize merhamet et. Sen en iyi merha-
met edensin (Mü’minun, 23/109).

• Rabbimiz! Yaln›zca sana tevekkül ettik, yaln›zca sana yöneldik. Dönüfl de an-
cak sanad›r (Mümteh›ne, 60/4).

• Rabbim! Gönlümü aç, iflimi kolay k›l (Tahâ, 20/25).

• Rabbim! Muhakkak ki ben kendime zulmettim, beni ba¤›flla (Kasas, 28/16).

• Senden baflka hiçbir ilah yoktur. Sen her türlü eksiklikten uzaks›n. Muhakkak ki
ben zalimlerden oldum (Enbiya, 21/87).

• Rabbim! Ba¤›flla, merhamet buyur. Sen en iyi merhamet edensin (Mü’minun, 23/118).

• Rabbim! Bana hüküm ve hikmet ver ve beni salihlere erdir (fiuarâ, 26/83).

• Rabbimiz! Bize gözümüzü ayd›nla›¤› olacaktacak efller ve nesiller ver. Bizi tak-
va sahiplerine önder k›l (Furkan, 25/74).

• Bana Müslümanca ölmeyi nasip eyle ve beni salihler aras›na dahil eyle (Yusuf, 12/101).

• Ey Rabbimiz! Bize bol sab›r ver ve bizim can›m›z› Müslüman olarak al (A’raf, 7/126).

• Ey Rabbim! Beni; bana ve ana-babama verdi¤in nimetlere flükretmeye ve raz›
olaca¤›n iyi ifller yapmaya yönelt ve beni rahmetinle salih kullar›n›n aras›na
kat! (Neml, 27/19).

• Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi atefl
azab›ndan koru (Bakara, 2/201).

• Rabbimiz! Hesap gününde beni, anne- babam› ve bütün müminleri ba¤›flla
(‹brahim, 14/41).

Ünite 
7

183



• Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmifl olan kardefllerimizi ba¤›flla.
Kalplerimizde, iman edenlere karfl› hiçbir kin b›rakma! Ey Rabbimiz! fiüphesiz
sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin (Haflr, 59/10).

• Rabbimiz! Bize bol sab›r ver. Yolunda ayaklar›m›z› sabit k›l ve inkârc› topluma
karfl› bize yard›m et (Bakara, 2/250).

• Sen bizim velimizsin. Art›k bizi ba¤›flla ve bize ac›. Sen en iyi ba¤›fllayans›n
(A’raf, 7/155).

Sevgili Peygamberimizden Dua Örnekleri

• Ey kalplere egemen olan Allah›m! Kalbimi dininde sabit k›l (Tirmizî, Da’avat 124).

• Allah›m! Senden sevgini, seni sevenlerin sevgisini ve sana yak›n k›lacak her ifli
sevmeyi bana nasip etmeni niyaz ediyorum (Tirmizî, Da’avat 73).

• Allah›m! Bize iman› sevdir ve onu bize güzel göster. Küfürden, fas›kl›ktan ve is-
yandan nefret ettir. Bizi do¤ru yolda olanlardan eyle (Hâkim, Da’avat 1868).

• Allah›m! Dinî-dünyevî hayat›m ile ailem ve mal›m için Senden bereket ve sa¤-
l›k niyaz ediyorum (Hâkim, Da’avat 1902).

• Allah›m! Kalplerimizi birlefltir. Aram›z› düzelt ve bizi kurtulufl yollar›na ilet. Bizi
karanl›klardan ayd›nl›¤a ç›kar ve büyük günahlar›n aç›¤›ndan da gizlisinden
de uzaklaflt›r (Ebu Davud, Salât 177, 178).

• Allah›m! Senden hidayet, takva, iffet ve (bana yetecek) zenginlik niyaz ediyo-
rum (Müslim, Dua 72).

• Allah›m! Senden bana teslim olmufl bir kalb ve do¤ru söyleyen bir lisan lütfet-
meni niyaz ediyorum (Tirmizî, Da’avat 23).
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Birlikte Konuflal›m
Kur’an-› Kerim’den dua örnekleri bularak onlar üzerinde s›n›f
ortam›nda konuflunuz. 



• Allah›m! Faydas›z ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul ol-
mayan duadan sana s›¤›n›r›m (Müslim, Dua 73; Nesai, ‹stiaze 21).

• Allah›m! S›k›nt›dan, üzüntüden, acizlikten, tembellikten, korkakl›ktan, cimrilik-
ten, kalp kat›l›¤›ndan, gafletten, zilletten, meskenetten sana s›¤›n›r›m (Buharî,

Da’avat 39).

• Allah›m! Zulmetmekten ve zulme u¤ramaktan sana s›¤›n›r›m (Nesai, ‹stiaze 14).

• Allah›m! Çekilmez belalardan, isyana düflmekten, görülmez kazadan ve düfl-
manlar› sevindirecek musibetlerden sana s›¤›n›r›m (Nesai, ‹stiaze 16).

• Allah›m! Verdi¤in nimetlerin son bulmas›ndan, verdi¤in sa¤l›k ve afiyetin gitme-
sinden, azab›n›n ans›z›n gelmesinden ve her türlü gazab›ndan sana s›¤›n›r›m
(Ebu Davud, Vitir 32).

• Allah›m! Beni, güzellikler iflleyip müjdesine nail olanlardan, kötülük ifllediklerin-
de de ba¤›fllanma dileyenlerden eyle! (‹bn Mace, Edeb 57).

• Allah›m! Bütün ifllerimizin sonucunu güzel eyle. Bizi dünya periflanl›¤›ndan ve
Ahiret azab›ndan koru (‹bn Hibban, Ed’›ye 949).

• Allah›m! Sen affedicisin, cömertsin, affetmeyi sevensin, beni de affet (Tirmizî,

Da’avat 84).

6. Tövbe Kavram› ve Mahiyeti

Tövbe kelimesinin sözlük anlam› dönüfl yapmak, geri dönmek demektir. Dinî bir
terim olarak tövbe, kulun, iflledi¤i kötülük ve günahlar› terk ederek Allah’›n göster-
di¤i yola dönüfl yapmas›, piflmanl›k içinde dua ve niyaz ile Rabbinden ba¤›fllan-
ma dileyip O’na yönelmesi demektir. 

Günahlardan dolay› tövbe etmek farzd›r.

Tövbenin belli bafll› unsurlar›, günah ifllemenin hata oldu¤unu anlamak, bundan
dolay› piflmanl›k duymak, bu durumdan kurtulmaya karar vererek dönüfl yapmak,
bir daha günahlara dönmemeye kesin karar vermek, Allah’›n gösterdi¤i yola dö-
nerek O’ndan af ve ba¤›fllanma dilemektir.
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Piflmanl›k, günah› terk etmek ve bir daha eski hâle dönmemeye azmetmek, üze-
rinde kul hakk› var ise onlar› ödemek ve hak sahipleri ile helalleflmek, helal yemek
ve farzlar› yerine getirmek tövbenin geçerli olabilmesi için gereken flartlardand›r. 

Sevgili Peygamberimiz: "Kimin yan›nda, kardeflinin bir hakk› var ise hakk› yiyenin
iyiliklerinden al›n›p kardefline verilece¤i gün gelmezden evvel daha flimdiden he-
lallik dilesin" (Buharî, Mezalim 10; Ahmet, b.Hanbel, Müsned, II, 506) buyurmufltur. 

Samimi, ciddi ve günaha bir daha dönmemek üzere yap›lan tövbeye “nasuh
tövbe” denir. Kur’an-› Kerim’de müminlere nasuh tövbe ile tövbe etmeleri
emredilmektedir:

Tövbe, Hz. Âdem’le bafllar.

Hz. Peygamber de her konuda oldu¤u gibi tövbe konusunda da ümmetine örnek-
lik etmifl, hem de müminleri tövbe etmeye özendirmifltir (Buharî, Da’avât 4; Müslim, Tev-

be 1, 78).

Yüce Allah'›n bir ismi, bir s›fat› olarak ‘Tevvâb’, tövbeleri çok kabul eden demek-
tir. Yüce Allah’›n, günahlar›na piflmanl›k duyarak tövbe edenlerin tövbelerini kabul
edece¤ini ifade eder. Esasen tövbe, kul hakk›nda günahlardan dönmeyi, Yüce Al-
lah hakk›nda da cezaland›rmaktan dönmeyi ifade eder, yani kul Rabbi’ne döner,
Rabbi de onun bu yöneliflini kabul eder ve onu cezaland›rmaktan vazgeçer. ‹flte
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''Ey iman edenler! Allah’a içtenlikle tövbe edin. Belki Rabbiniz si-
zin kötülüklerinizi örter ve peygamberi ve onunla birlikte iman
edenleri utand›rmayaca¤› günde Allah sizi, içlerinden ›rmaklar
akan cennetlere sokar. Onlar›n nurlar› önlerinden ve sa¤lar›ndan
ayd›nlat›r, gider. ‘Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla,
bizi ba¤›flla; çünkü senin her fleye hakk›yla gücün yeter’ derler''
(Tahrim, 88/8).



bu mânâda ‘Tevvab’ s›fat›, kullar›n
tövbelerini kabul eden demektir.

Tövbe; günahlardan bir dönüfl-
tür. Günahlar› ba¤›fllayan ve
gizli-aç›k her fleyi bilen Al-
lah'a dönüfltür. Günahlar›n
bunalt›c› atmosferinden Al-
lah’a ba¤l›l›¤›n ayd›nl›k dün-
yas›na dönmektir. Kötü huy-
lardan iyi huylara dönmektir.

Peygamber Efendimizin tövbeye
teflvik eden hadislerinden baz›lar›
flöyledir: 

Suyun kiri temizledi¤i gibi, samimi tövbe de günahlar› temizler. Yeter ki insan ifl-
ledi¤i günaha piflmanl›k duyarak onu terk etmifl ve bir daha onu yapmamaya ka-
rar vermifl olsun. 
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"Vallahi ben günde yetmifl defadan fazla Allah’dan beni ba¤›fl-
lamas›n› diler, tövbe ederim" (Buharî, Da’avât 3. Ayr›ca bk. Tirmizî, Tef-

sîru sûre (47); ‹bn Mâce, Edeb 57).

"Kulunun tövbe etmesinden dolay› Allah Teâlâ’n›n duydu¤u mem-
nuniyet, sizden birinin ›ss›z çölde kaybetti¤i devesini buldu¤u
zamanki sevincinden çok daha fazlad›r" (Buhârî, Daavât 4; Müslim,

Tevbe 1, 7, 8).

"Günefl bat›dan do¤madan önce kim tövbe ederse, Allah onun
tövbesini kabul eder" (Müslim, Zikir 43).

"Bir kul can çekiflmeye bafllamad›¤› sürece, Allah Teâlâ onun töv-
besini kabul eder" (Tirmizî, Da’avât 98. Ayr›ca bk. ‹bn Mâce, Zühd 30).
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7. Tövbenin ‹nsan›n Hayat›ndaki Yeri

‹slâm inanc›na göre peygamberlerden baflka herkes günah iflleyebilir. ‹nsan hata
edebilir ve bir tak›m yanl›fllar yapabilir. Önemli olan hatay› farkettikten sonra onu
sürdürmemektir. Bir hadiste "Bütün insanlar hata yapar, hata yapanlar›n en hay›r-
l›s› ise hatalar›ndan dönendir (Tirmizî, K›yâmet 50, (2501); ‹bn Mâce, Zühd 30, (4251).)"
buyrulmufltur.

Tövbe, Yüce Allah’›n, günah iflleyen insanlara, iflledikleri günahlardan kurtulmala-
r› için tan›d›¤› bir ç›k›fl yoludur. Bu bak›mdan insan ne kadar çok günah ifllerse ifl-
lesin ümitsizli¤e düflmemeli, Allah Teâlâ’n›n ona tan›d›¤› bu ç›k›fl yolunu kullana-
rak hatalar›ndan dönüfl yapmal› ve Yüce Allah’a yönelmelidir. Tabi burada söz
konusu edilen, yapt›¤› iflin sonucunun kendisini nereye götürece¤ini düflünmeden,
nefsinin arzu ve isteklerine kap›larak Allah'›n yasaklad›¤› fleyleri iflleyen kimsenin
durumudur. Yoksa Allah nas›l olsa ba¤›fllar ve affeder, anlay›fl›yla günah iflleme-
ye kalkanlar›n durumu de¤ildir. Böylelerinin tutumu Yüce Allah’›n aff›n› istismar an-
lam›na gelen laubali bir davran›fl olaca¤› için son derece tehlikelidir. 

‹nsan› ç›kmaza sürükleyen en büyük tehlikelerden biri, ümitsizliktir. Günahlara
dalm›fl olan, hatalar›n› fark eden, fakat kendisi için bir kurtulufl yolu olmad›¤›na
inanan kiflinin, durumunu düzelterek tekrar iyi bir insan haline gelmesi, ümidini
kaybetmemesine ve kendisi için bir ç›k›fl yolu oldu¤una inanmas›na ba¤l›d›r.
Kur’an-› Kerim’de ifade edildi¤i üzere Allah'›n rahmetinden ancak inanmayanlar
ümit keserler.

Allah Teâlâ'n›n rahmeti sonsuzdur. ‹flledi¤i günahlardan piflman-
l›k duyup tövbe eden ve Allah'tan af ve ba¤›fl dileyen kullar›n›n
tövbelerini kabul eder ve onlar› ba¤›fllar. Kur'an-› Kerim'de: "Al-
lah kullar›n›n tövbesini kabul eder, kötülükleri ba¤›fllar ve yapt›k-
lar›n›z› bilir'' (fiura, 42/25).

"Kuflkusuz Ben, tövbe eden, inanan ve yararl› ifl yapan, sonra
do¤ru yolda giden kimseyi ba¤›fllar›m" (Tâha, 20/82).



‹man sahibi Mümin, iflledi¤i günah veya yapt›¤› hatadan, piflmanl›k duyarak he-
men Yüce Rabbine s›¤›n›r ve O’ndan af dileyerek tövbe eder. Bile bile günah ve
hatada, ›srar etmez (Âl-i ‹mran, 3/135). Tövbeleri kabul edecek olan›n yaln›zca Al-
lah oldu¤unu bilir ve O’na yönelir. O bilir ki, Allah, kendisine samimiyetle yöne-
lenleri asla bofl çevirmez. Kur’an-› Kerim’de flöyle buyrulmaktad›r:

Günahlar kiflinin manevî dünyas›n kirletir, gönlünü karart›r. Tövbe ise, onun Allah
ile ba¤›n› yeniden sa¤lam bir flekilde kurmas›n› sa¤lar. Günah ile zedelenen gö-
nül dünyas›n› onar›r. 

Tövbe ile ilgili ayet ve hadisler, umutsuz insanlara umut afl›lamakta, insanlar› karam-
sarl›ktan, günahta ›srardan kurtarmaktad›r. Allah'a, Peygambere, Ahiret gününe ve
‹slâm '›n emretti¤i di¤er hususlara inanan bir kifli, kesinlikle ümitsizli¤e kap›lmamal›
ve ilahi rahmetten ümidi kesmemelidir. Çünkü Kur'an-› Kerim'de flöyle buyrulur:

Ünite 
7

189

"Yine onlar, çirkin bir ifl yapt›klar› yahut nefislerine zulmettikleri
zaman Allah’› hat›rlay›p hemen günahlar›n›n ba¤›fllanmas›n› iste-
yenler -ki Allah’tan baflka günahlar› kim ba¤›fllar- ve bile bile, ifl-
ledikleri (günah) üzerinde ›srar etmeyenlerdir" (Âl-i ‹mran, 3/135). 

" De ki: ‘Ey kendilerinin aleyhine afl›r› giden kullar›m! Allah’›n rah-
metinden ümidinizi kesmeyin. fiüphesiz Allah bütün günahlar› af-
feder. Çünkü O, çok ba¤›fllayand›r, çok merhamet edendir" (Zü-

mer, 39/53).

"…Muhakkak ki Allah çok tövbe edenleri ve çok temizlenenleri
sever" (Bakara, 2/222).

"Allah’tan ba¤›fllama dile. fiüphesiz Allah çok ba¤›fllayand›r,
çok merhamet edendir" (Nisa, 4/106).



Yüce Allah’›n kuluna tövbe imkân› vermesi, O’nun sonsuz rahmetinin bir sonucu-
dur. O kullar›n›, iflledikleri günahlar yüzünden hemen cezaland›rmamakta ve töv-
be f›rsat› sunmaktad›r. Bu f›rsat› de¤erlendirerek tövbe edenlere Allah, af ve ba-
¤›fllama ile karfl›l›k vermektedir. Böylece kifli manevî hayat›n› yenileme ve düzelt-
me imkân›na kavuflmaktad›r.

8. Kur’an-› Kerim’den Tövbe Örnekleri

Kur’an-› Kerim’de Yüce Allah, tövbeleri kabul edece¤ini ifade etmektedir. Bunu ifa-
de eden ayetlerden baz›lar›n›n mealleri flöyledir:

"Rabb›n› hamd ile tesbih et ve O’ndan ma¤firet dile. Çünkü O, tövbeleri kabul
edendir" (Nasr, 110/3).

"O, kullar›ndan tövbeyi kabul eden, kötülükleri ba¤›fllayan ve yapt›klar›n›z› bilen-
dir" (fiûrâ, 42/25). "…Allah, diledi¤inin tövbesini kabul eder…" (Tevbe, 9/15).

"Allah, sizin tövbelerinizi kabul etmek ister..." (Nisa, 4/27).

"Kim yapt›¤› zulmünden sonra tövbe eder, halini düzeltirse, flüphesiz ki Allah
onun tövbesini kabul eder. Çünkü Allah çok ba¤›fllayan, çok merhamet edendir"
(Mâide, 5/39).

"…Ancak tövbe edip durumlar›n› düzeltenler ve gerçe¤i aç›kça ortaya koyanlar
kurtulmufllard›r. Çünkü ben onlar›n tövbelerini kabul ederim. Zira ben tövbeleri çok
kabul edenim, çok merhamet edenim (Bakara, 2/160).

Bu ayet-i kerimelerde ve benzeri di¤er ayetlerde Yüce Allah tövbeleri kabul ede-
ce¤ini ifade etmektedir. Burada aranan tek flart, tövbenin gerçekten samimi ve iç-
ten bir dönüfl olmas›d›r. Bir de tövbenin, art›k ölümle burun buruna gelip yaflama
ümidi kalmad›¤› ana b›rak›lmamas› gerekir. Kur’an-› Kerim’de bunlar›n örnekleri
vard›r.

‹lk önce Kur’an-› Kerim’de verilen samimi tövbe örneklerinden bir iki tanesine de-
¤inelim. Bu türün en güzel örne¤i, ilk insan ve ilk peygamber Hz. Âdem (a.s.)’›n
ve eflinin tövbesidir. fieytan’a kanarak kendilerine yasaklanan a¤ac›n ürününden
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yedikten sonra beraberce Allah’ta ba¤›fllanma dilemifller ve tövbe etmifller, Allah
(c.c.)’da onlar› ba¤›fllam›fl ve tövbelerini kabul etmifltir. Kur’an-› Kerim’de bu töv-
be olay› ve Yüce Allah’›n onlar›n tövbesini kabulü, bazen her ikisine nispet edile-
rek bazen de ikisi ad›na Hz. Âdem’e nispet edilerek anlat›lmaktad›r. Bu tövbeyi
anlatan ayetlerden birinin meali flöyledir:

Kur’an-› Kerim’de ölümle burun buruna geldikten sonra yap›lacak tövbenin art›k
geçerli olmayaca¤›n› gösteren tövbe örne¤i olarak da Firavun’un tövbesi gösteril-
mektedir.

Kiflinin ölece¤ini anlad›¤› zaman yapaca¤› tövbenin bir anlam› kalmamaktad›r.
Çünkü art›k ifl iflten geçmifltir. Kur’an-› Kerim’de bu hususta flöyle buyrulmaktad›r:

Peygamber Efendimiz,"Günahlar›na tövbe eden hiç günah ifllememifl gibidir" (‹bn

Mâce, Zühd, 30).
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“Âdem Rabbinden bir tak›m kelimeler ald› ve O’na tövbe etti.
Çünkü O Allah, tövbeyi çok kabul eden, çok merhametli oland›r"
(Bakara, 2/37).

Tart›flal›m
Firavun’un tövbe giriflimi ile ilgili ayetleri Kur’an-› Kerim’den bularak
s›n›fta tart›fl›n›z!

"Allah’›n kabul edece¤i tövbe, ancak bilmeden kötülük edip de
sonra tez elden piflmanl›k getirenlerin tövbesidir; iflte Allah bunla-
r›n tövbesini kabul eder; Allah her fleyi bilendir, hikmet sahibidir.
Yoksa kötülükleri yap›p yap›p da içlerinden birine ölüm gelip çat-
t›¤›nda ‘Ben flimdi tövbe ettim’ diyenlerle kâfir olarak ölenler için
kabul edilecek tövbe yoktur. Onlar için ac› bir azap haz›rlam›fl›z-
d›r" (Nisâ, 4/17-18).



Ünitenin Özeti
Dua, kulun bütün varl›¤›yla Allah’a yönelerek ondan istek ve dilekte bulunmas›
demektir.
Duada amaç, kiflinin durumunu Allah’a arz ederek niyazda bulunmas›d›r. Bu ba-
k›mdan dua, Allah ile inanan kifli aras›nda vas›tas›z bir iletiflim arac›d›r.
Duada dünya hayat›na yönelik somut isteklerin hemen karfl›lanmam›fl olmas›n›n du-
an›n kabul edilmedi¤i fleklinde de¤erlendirilmesi do¤ru de¤ildir. Çünkü duaya ve-
rilecek karfl›l›k, ahirete b›rak›lm›fl olabilir. Bununla birlikte Allah, dua eden kulun
dünya hayat› aç›s›ndan kendisi için yararl› isteklerini de ilahî bir lutuf olarak ver-
mektedir. Hz. Peygamber, dua edene iste¤inin ya dünyada hemen verilece¤ini
veya ahirete saklanaca¤›n› ya da istedi¤i iyilik kadar kötülü¤ün giderilece¤ini bil-
dirmifltir.
Duada gönül huzuru vard›r. Allah’› anan, O’na s›¤›nan, O’ndan yard›m isteyen
bir kul, hem O’nun r›zas›n› kazan›r, hem yard›m›n› elde eder, hem de bir tak›m
zaaflardan kaynaklanan kirlerden ar›n›r. 
Dua, insan› Allah’a yaklaflt›ran bir vas›tad›r. Dua eden insan, bütün hareketlerin-
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"Kul bir hata yapt›¤› zaman kalbinde siyah bir iz meydana gelir.
E¤er kifli, o hatadan nefsini uzaklafl›rt›r›r, af talep eder ve tövbede
bulunursa kalbindeki cilalanarak (leke silinir). fiayet, ayn› günah› iflle-
meye devam ederse, kalpteki lekeler art›r›l›r ço¤al›r. Hatta öyle bir
zaman gelir ki, bu lekeler, kalbi tamamen kaplar. ‹flte bu durum Ce-
nab-› Hakk'›n: ‘ …Onlar›n iflleye geldikleri (kötülükler) , kalplerini pas-
land›rm›flt›r" (Mutaffifin 14) mealindeki ayette zikretti¤i past›r" (Müslim,

‹man 231; Tirmizî, Tefsir Mutaffifin (3331); ‹bn Mâce, Zühd 29, (4244).]). 

Araflt›ral›m - Ö¤renelim
Kur’an-› Kerim’den tövbe örnekleri bulunuz!



de ve davran›fllar›nda daha samimi olur. Çünkü dua eden kifli, Yüce Allah’›n her
fleyi bildi¤inin, her fleyi gördü¤ünün ve her fleyi iflitti¤inin, dolay›s›yla hiçbir fleyin
O’nun bilgisinin d›fl›nda olmad›¤›n›n fark›ndad›r. Dua ibadetin özüdür. 
Tövbe, kulun, iflledi¤i kötülük ve günahlar› terk ederek Allah’›n gösterdi¤i yola dö-
nüfl yapmas›, piflmanl›k içinde dua ve niyaz ile Rabbinden ba¤›fllanma dileyip
O’na yönelmesi demektir. 
Samimi, ciddi ve günaha bir daha dönmemek üzere yap›lan tövbeye “nasuh
tövbe” denir. Kur’an-› Kerim’de müminlere nasuh tövbe ile tövbe etmeleri
emredilmektedir.
Tövbe; günahlardan bir dönüfltür. Günahlar› ba¤›fllayan ve gizli-aç›k her fleyi bi-
len Allah'a dönüfltür. Günahlar›n bunalt›c› atmosferinden Allah’a ba¤l›l›¤›n ayd›n-
l›k dünyas›na dönmektir. 
‹slâm inanc›na göre peygamberlerden baflka herkes günah iflleyebilir. ‹nsan hata
edebilir ve bir tak›m yanl›fllar yapabilir. Önemli olan hatay› anlad›ktan sonra onu
sürdürmemektir.
‹nsan› yeniden hayata ba¤layan, ona ümit ve yaflama iste¤i veren, onu Allah’a
yöneltip inanç ve iman›n› kuvvetlendiren, do¤ru ve dürüst bir kifli haline gelmesine
vesile olan tövbenin insan hayat›nda önemli bir yeri vard›r. 

Üniteyi Gözden Geçirelim
1. Dua, niçin ibadetin özü olarak nitelendirilmifltir?
2. Kur’an-› Kerim’de çok zor durumda kalan insanlar›n, inançl› olmasalar bile du-

aya sar›ld›klar› ifade edilmektedir, niçin?

3. Sizce duan›n en önemli unsuru nedir?
4. Dua ettim de duam kabul edilmedi demek do¤ru mudur? Niçin?

5. Kur’an ve Sünnette yer alan dua örneklerinde en çok istenen nedir?
6. Tövbe ne demektir?
7. Tevvâb ne demektir?
8. Tövbenin kabul edilebilmesi için ne gibi flartlar gerekir?
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De¤erlendirme Sorular›
1. Peygamberlerin tövbesi konusunda afla¤›dakilerden hangi de¤erlendirmenin

yap›lmas› uygun olmaz?

A) Peygamberler ümmetlerine tövbeyi ö¤retmek için tövbe etmifllerdir.

B) Allah’a karfl› yükseliflin s›n›r› yoktur. Peygamberler, her gün Yüce Allah’a daha

yak›n olduklar› için bir önceki konumlar›ndan dolay› tövbe etmektedirler.

C) Daha iyiyi seçebilme imkân› varken bazen bunu yapamad›klar› için tövbe et-

mifllerdir. 

D) Büyük günahlar iflledikleri için tövbe etmifllerdir.

2. Afla¤›dakilerden hangisi, tövbenin kabulü için flart de¤ildir?

A) ‹ki rekât tövbe namaz› k›lmak.

B) Kul hakk› var ise ödemek veya bundan dolay› helalleflmek.

C) Günahlara dönmemeye kesin karar vermek.

D) Yerine getirmedi¤i farzlar› eda etmek.

3. Duan›n en önemli unsuru afla¤›dakilerden hangisidir?

A) Dua ederken K›bleye yönelmek ve abdestli olmakt›r.

B) Duaya besmele ile bafllamak, Allah’a hamd ve Rasûlüne salatü selam ederek

dua etmektir.

C) Kur’an’daki ve Sünnetteki dualarla dua etmektir.

D) ‹çtenlik, samimiyet ve ihlâst›r.

4. Kur’an ve Sünnette yer alan dualar ne anlam ifade eder?

A) Nas›l dua edilece¤i ve dualarda neler istenmesinin daha iyi olaca¤› hususun-

da örnek olmak üzere söylenmifltir.

B) Okunmas› zorunlu olan dualard›r.

C) Bu dualar›n orijinal Arapça laf›zlar›yla okunmas› zorunludur. Anlamlar› ile dua

edilmez.

D) Bu dualardan baflka dua yap›lmaz.
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5. Dua hakk›nda afla¤›dakilerden hangisi do¤rudur?
A) ‹badetin özü oldu¤u için dua eden kimsenin baflka ibadet yapmas›na gerek

kalmaz.
B) ‹badetleri yerine getirme sorumlulu¤unu ortadan kald›rmaz.
C) ‹badetlerini yerine getirmeyen dua edemez.
D) Namaz gibi bedeni ibadetleri karfl›larsa da zekât gibi mali ibadetlerin yerine

geçmez.
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