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“Rabbim, nasýl onlar beni çocukluðumda þefkat ve
ihtimamla büyütüp yetiþtirdilerse, Sen de onlara
öyle merhamet buyur!” (Ýsrâ Sûresi 17/24)
Babam Ýbrahim Bey ve
annem Gülzade Hanýmefendi’ye...

ÖNSÖZ

Her Müslüman’ýn dinini yaþayabileceði kadar dinî bilgiye sahip olmasý farzdýr. Bir Müslüman’ýn ibadete ait bilmesi gereken bilgilere “Ýlm-i hâl” bilgileri” bu bilgilerin
toplandýðý kitaplara da “ilmihâl” denilmiþtir.
Ýlmihâllerin, Müslümanlarýn dinî hayatlarýnda çok
önemli bir yeri vardýr. Ýlmihâller ebat olarak zamana, þartlara ve beklentilere göre uzun ya da kýsa olmakla birlikte,
genelde Müslümanlarýn günlük hayatlarýnda dinlerini yaþayabilmeleri için gerekli olan temel bilgileri ihtiva eder.
Elinizdeki bu çalýþma, bir Müslüman’ýn günlük ibadet
hayatýnda devamlý karþýlaþtýðý ve karþýlaþma ihtimali çok
yüksek meseleler göz önüne alýnarak hazýrlanmýþtýr. Çalýþmada ilmihâl kitaplarýnda yer alan meselelerin detaylarýna
inilmeyerek, bir müminin günlük ibadet hayatýnda kendisine lazým olan en pratik bilgiler ele alýnmýþtýr. Ele alýnan
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meselelerin özellikle hikmet boyutu üzerinde durulmuþtur.
Eserde yukarýda söz edilen sebeplerden dolayý dipnot verilmemiþ, âyet referanslarý ise metin içerisinde gösterilmiþtir.
Ayrýca bölüm sonlarýnda konuyla alakalý ilk etapta akla
gelebilecek bazý önemli sorularýn cevaplarýna da yer verilmiþtir.
Kitap hakkýnda þüphesiz ki en saðlýklý deðerlendirmeyi
okurlar yapacaktýr. Bizler bu mütevazý çalýþmanýn faydalý
olmasýný Allah Teâlâ’dan niyaz ederiz…
Dr. Osman BÝLGEN
Haziran 2008
Caðaloðlu/Ýstanbul
osmanbilgen@yahoo.com
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Ýnsan
Yeryüzünde ilk insan Hz. Âdem’dir. Allah Teâlâ Hz.
Âdem’i topraktan yaratmýþ, yaratýlýþýný tamamladýktan
sonra da ona kendi ruhundan üflemiþtir.
Allah Teâlâ Hz. Âdem’i yarattýktan sonra Hz. Havva’yý
yaratmýþ daha sonraki bütün insanlar da Hz. Âdem ve Hz.
Havva’nýn çocuklarýndan meydana gelmiþtir. Ýlk insan ayný zamanda Allah’ýn yeryüzündeki halifesi, peygamberi ve
kuludur.
Ýnsan ve kâinata maddi açýdan bakan bazý kimseler insanýn maymundan dönüþmüþ bir canlý olabileceðini öne
sürmüþtür. Evrim teorisi denilen bu teori ilk olarak Ýngiliz
biyoloji bilgini Charles Darwin (1809-1882) tarafýndan formüle edildiði için bu görüþe “Darwinizm” de denilmiþtir.
Darwinizm’in amacý, insanýn meydana gelmesini baþka
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bir canlýya baðlayýp, onun semavi dinlerle ve Yüce Yaratýcý ile baðýný koparmaktýr. Ancak varlýk âleminde görülen
ve akla durgunluk veren düzen ve intizam bu teoriyi yalanlamaktadýr. Her þeyin kör tabiat kuvveti ve bir rastlantýnýn sonucu meydana geldiði fikrine ise artýk kimse inanmamaktadýr…
Ýlk insan olan Hz. Âdem, bu dünyaya bir takým bilgilerle
donatýlmýþ olarak bir kul ve peygamber olarak gönderilmiþtir. Hz. Âdem’den sonra gelen nesiller de yalnýz býrakýlmamýþlardýr. Gönderilen diðer peygamberlerle desteklenmiþler
ve çaðlarýnýn ihtiyaçlarýna göre yeni bilgilerle donatýlmýþlardýr. Diðer yandan insanoðlu kendi deney ve tecrübeleriyle
dünya ve çevresi hakkýnda araþtýrmalar yaparak bilgilerini
sürekli geliþtirmiþtir. Bunun sonucu olarak insan, tür deðiþtirmeksizin toplum olarak geliþme kaydetmiþ ve dünya tarihinde yirminin üzerinde medeniyet kurmuþtur.
Ýnsan Niçin Yaratýlmýþtýr?

Yer ve gökleri yoktan var eden Allah, canlý veya cansýz
hiçbir varlýðý boþ yere yaratmamýþtýr. Kâinatta her bir varlýðýn önemli bir yeri ve deðeri vardýr. Canlý-cansýz, bitkihayvan bütün varlýkta görülen ve akýllara durgunluk veren
düzen, intizam ve yardýmlaþma kanunlarý ile yerde ve gökte bulunan her þeyin insanýn hizmetine sunulmasý insanýn
yaratýlýþ hikmetini gösteren delillerden bazýlarýdýr.
Asýl büyük delil ise insaný yoktan var eden, varlýðýndan
haberdar eden, onu kendisi için yeryüzünde halife tayin
18
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eden, kulluk þerefiyle þereflendiren Allah Teâlâ’nýn:
Kur’ân-ý Kerîm’in Zâriyât Sûresi 56. âyetinde “… Ben insanlarý sýrf Beni tanýyýp Bana ibadet etsinler diye yarattým.” þeklinde ifâde ettiði beyanýdýr.
Ýnsanoðlu yeryüzüne belli bir süre imtihana tâbi tutulmak üzere gönderilmiþtir. Ýmtihaný kazanmanýn yolu da.
Allah’ýn emir ve yasaklarýna uyup helal dairede hareket
etmektir.
Din
Din, “insanlarý kendi irade ve istemleriyle bizzat hayra
sevk eden ilâhî kanunlar toplamýdýr.” Bu ilâhî kanunlar,
Allah tarafýndan gönderilen fevkalâde donanýmlý insanlar
olan peygamberler tarafýndan teblið ve temsil edilmiþtir.
Dinler, vahiy kaynaklý olanlar ve olmayanlar olmak
üzere ikiye ayrýlýr.
Vahiy kaynaklý dinler, ayný temel esaslar üzerinde durmuþ ve ayný hakikatlere vurguda bulunmuþlardýr. Allah tarafýndan gönderilen her peygamber, temel disiplinler açýsýndan –o günün þartlarýna ve zamanýn ihtiyaçlarýna uygunluk çerçevesinde– bir önceki nebinin devamý, tamamlayýcýsý gibi davranmýþ, kendisinden önceki peygamberlerin mesajýný tekrar etmiþ, hâl ve þartlara göre tamamlamalarda bulunmuþ, açýklama isteyen hususlarý açmýþ, yenilenmesi gereken konularda yenilikte bulunmuþlardýr. Tevhid, nübüvvet, âhiret ve ibadet, peygamberlerin hep en
birinci meselesi olmuþtur.
19
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Allah Teâlâ peygamberlere, gönderildikleri toplumlarýn
ilim ve kavrama seviyesine, problemlerinin keyfiyeti ve ihtiyaçlarýnýn türüne göre teferruatta özel direktiflerde bulunmuþ, hususî kanunlar ortaya koymuþtur.
Ýþte bu temel disipline baðlý olarak ilk peygamberden
son Nebiye kadar bütün enbiya ve mürselînin mesajlarýnda -tâlî konularla alâkalý- hep bir deðiþim göze çarpmaktadýr; ama bu deðiþimlerin hiçbiri asýl mesajýn ruhuna dokunmamakta ve teferruat çerçevesini de aþmamaktadýr.
Bir hadiste de Peygamberimiz Hz. Muhammed (sallallâhu
tarafýndan þöyle buyrulmuþtur: “Peygamberler baba bir kardeþtirler. Dinleri birdir.” (Buharî, Enbiya, 48; Müslim, Fezâil, 143) Ýslâm, peygamberlere gönderilen dinlerin asýllarýna inanmayý imanýn temel esaslarýndan birisi olarak
kabul etmiþtir. Bu konu üzerinde ileriki bölümlerde geniþçe durulacaktýr.
aleyhi ve sellem)

Bütün peygamberler hak dini teblið etmekle birlikte,
onu herkesin önünde en derin þekliyle yaþayarak temsil
etmiþlerdir. Hz. Musa’nýn getirdiði dine sonradan “Yahudilik” ismi verilmiþtir. Ayný þekilde “Hristiyanlýk” adý da Hz.
Ýsa’nýn getirdiði dine daha sonralarý verilen bir addýr. Ne
Hz. Musa ne de Hz. Ýsa bu isimleri kullanmýþlardýr.
Kaynaðýnýn ilâhi olmasý ve orijinal þeklinin muhafaza
edilmesi sebebiyle Ýslâm dini son hak dindir. Yahudilik ve
Hristiyanlýk vahye dayanmakla birlikte zamanla semavî
orijinlerini koruyamamýþlardýr. Bununla birlikte bu dinlerin
kitaplarý ile Kur’ân arasýndaki ortak nokta ve paralellikler
az deðildir.
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Yahudi ve Hristiyanlara “ehl-i kitap” da denilmektedir.
Bazý âlimler, kitaplarýnýn olup olmadýðý þüpheli olan
Mecûsîleri de ehli kitap olarak kabul etmiþlerdir.
Ýlâhî vahye dayanmayan dinler bâtýl dinlerdir. Ayrýca
meditasyon ve yogizm gibi din görünümlü bazý organizasyonlar da vardýr ki bunlar temelde ne bir peygambere ne
de bir vahye dayanmaktadýrlar.
Kýsaca dinlere temas ettikten sonra þimdi Ýslâm dinine
geçiyoruz.
Ýslâm Dini
Ýslâm, kelime itibariyle Allah’a teslim olma, O’nun buyruklarýna uyma, güvenilir ve emin bir yola girerek esenliðe yürüme, herkese hatta her þeye güven verme, el ve dille kimseyi rahatsýz etmeme manalarýna gelir.
Ýslâm; esaslarý Allah’ýn mesajlarýna dayanan ve Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) tarafýndan teblið ve
temsil edilip yaþanan ve yaþatýlan semavî dinin unvanýdýr.
amelî (namaz gibi ibadetler,
alýþveriþ gibi muamelât ve cezalardan ibaret ukûbat) ve ahlâkî hükümlerden oluþur. Ýþte din, Ýslâm’ýn bütün hükümleriyle hayata
hayat olmasýnýn ilâhî unvanýdýr. Bu itibarla dini sadece
inançtan ibaret görenler aldanmýþ sayýlýrlar.
Ýslâm Dini, itikadî

(inanç esaslarý),

Ýslâm’ýn temeli; ulûhiyet hakikatine, aksine ihtimal vermeyecek þekilde inanýp gönlünü Hakk’a baðlamaktýr. Zirvesi ise, sorumluluklarýný, O’nu görüyor ve O’nun tarafýndan
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görülüyor gibi hassasiyetle yerine getirmek (ihsan) ve yaptýðý/yapacaðý her iþini rýza eksenli götürmeye çalýþmaktýr (ihlâs).
Diyanet; dinin hayata hayat olup, temsil edilip yaþanmasý demektir. Müslim, Müslüman, Ýslâm’ýn mesajýna teslim olan, boyun eðen, selâmeti, huzuru temsil eden kimse
demektir. Bu ismi (Müslüman) Kur’ân-ý Kerim’de Allah Teâlâ
vermiþtir: “Bundan önce de bu Kur’ân’da da size Müslüman adýný veren O’dur.” (Hac, 22/78) Bu itibarla Müslüman’a
“Ýslâmcý” demek doðru deðildir.
Mümin; emin, güvenilir ve saðlam, Allah’a inanýp tasdik eden insan demektir. Hususî manasýyla Peygamber
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) getirdiði dine inanýp, bu
dini tasdik eden kimsedir. Mümin ile Müslim kelimeleri,
aralarýnda nüans olmakla birlikte biri diðerinin yerinde
kullanýlmaktadýr.
Dindar; Ýslâm dinine inanç, amel ve ahlâk olmak üzere
bütün þubeleriyle inanarak yaþayan ve temsil eden kimseye denir. Böyle bir kimse için “dinci” kelimesini kullanmak
yanlýþtýr.
Ýmansýz amel nifak (münafýklýk), imana raðmen amelsizlik de
bir fýsktýr (apaçýk günahtýr). Nifak, gizli bir küfür olmasý itibarýyla
affý mümkün olmamasýna karþýlýk; fýsk ya da fücur (günah iþlemek); tevbe, istiðfar ve yeniden Hakk’a yönelme ile her zaman maðfirete açýktýr. Bu itibarla, herhangi bir kimse, amel
etmese de onu (iman) hafife almadýðý veya önemsemezlik etmediði takdirde hakkýnda hep olumlu düþünülmeli ve hemen onun küfrüne hükmedilmemelidir. Aksine, bir kimse,
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amel etmemenin yanýnda, Müslüman olmalarýndan ötürü
inananlarý tahkir ediyorsa, elbette ki onun için ayný þeyleri
düþünmek mümkün deðildir.
Allah, hem bu dünyada hem de âhirette insaný gerçek
ve daimî huzura, elemsiz lezzete götürecek bir yol haritasýný Peygamber Efendimiz’in (aleyhissalatu vesselâm) bize ulaþtýrmasý ve yaþamasýyla insanlýða lütfetmiþtir. Ýslâm, bu eþsiz
lütfun, ihsanýn adýdýr. Bu dinde, selim akýl ve müstakim düþüncelere göre, insanoðlunun arzu, istek ve beklentileri konusunda herhangi bir boþluk ve cevapsýzlýk bulunmadýðý gibi, ilâhî kanunlarýn yorumlanmasýnda da herhangi bir çeliþki söz konusu olmamýþtýr. Ayrýca, bütün bunlarýn yanýnda,
uhrevî saadet, Hak rýzasý ve Allah’ý görebileceðimiz vaatleriyle o; mahiyetimiz, kabiliyetlerimiz, emellerimiz ve eðilimlerimize göre plânlanmýþ müstesna bir ilâhî sistemdir.
Ýslâm Dini, Ýlâhi dinlerin sonuncusu ve asýl hüviyetini
koruyan yegâne dindir. Ýslâm’ý teblið ve temsil eden Hz.
Muhammed Mustafa (aleyhisselâm) da peygamberliðin son
halkasýdýr. Efendimiz (aleyhissalatu vesselâm) din adýna son sözü söylemiþtir. Peygamberliði yalnýzca belli bir toplum ve
millet için olmayýp, bütün insanlýk âlemi içindir. Önceki
peygamberler sadece gönderildikleri topluma hitap ederek: “Ey kavmim, ey kavmim!” demiþlerdir. Peygamberimiz Efendimiz ise Kur’ân’da birçok yerde geçtiði üzere “Ey
insanlar!” diyerek bütün insanlýða hitap etmiþtir.
Peygamberimizin peygamberliðini ve mesajýnýn evrenselliðini bildiren pek çok ayet ve hadis vardýr. Meselâ þu
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ayetlerde Peygamberimizin bütün zaman ve mekânlara
gönderildiði net bir þekilde ifade edilmiþtir: “Biz seni âlemlere rahmet vesilesi olarak gönderdik.” (Enbiya, 21/107) De ki:
“Ey insanlar! Ben sizin hepinize Allah tarafýndan gönderilen Peygamberim.” (A’raf, 7/158)
Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), Kur’ân’da bildirilen kendisine ait bu hususiyeti hadislerinde ifade etmiþlerdir: “Her peygamber kendi kavmine gönderildi. Ben ise,
bütün insanlýða gönderildim ...” Teblið ettiði Ýslâm Dini’nin hükümleri genel olup, her zaman ve mekânda yaþayacak olan bütün milletlerin, insan topluluklarýnýn ihtiyaçlarýný karþýlamaya yetecek enginlik ve zenginliktedir.
Ýslâm Dini, kendisinden önce gönderilmiþ olan peygamberlerin tamamýný ve onlara vahiy olunmuþ bütün mukaddes kitaplarý kabul eder. Kur’ân-ý Kerîm, kýyamete kadar
bütün insanlýðýn ihtiyaçlarýna cevap verecek en son, en
mükemmel mesajdýr. O, nazil olduðu orijinallikte ve tazelikte yegâne ilâhî kitaptýr. Elverir ki Kur’ân’a inananlar
onun evrensel özelliklerini göz önüne alarak evrensel buudlar içinde teblið ve temsil edebilsinler.
Böyle bir giriþten sonra þimdi Ýslâm dininin temeli olan
iman esaslarý kýsmýna geçiyoruz.

24

BÝRÝNCÝ BÖLÜM

ÝMAN ESASLARI

Önce Ýman...

ÝMAN ESASLARI

Ýman insaný insan eder, belki insaný sultan eder, öyleyse insanýn
asýl vazifesi iman ve duâdýr...
Said Nursî

Ýman, Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Allah Teâlâ tarafýndan getirip teblið buyurduðu hususlarýn tamamýný kabul ve tasdik etmektir (doðrulamaktýr). Ýman, bu tasdikten ibarettir. Fakat kiþinin, hayatýnda ve ölümünde kendisine Müslüman muâmelesi yapýlabilmesi için kelime-i
þehâdeti yani “Eþhedü en lâ ilâhe illallâh ve eþhedü enne
Muhammeden abdühü ve Rasûlüh” kelimesini dili ile söyleyip kalbi ile tasdik etmesi þarttýr.
Ýman, “Ýcmali Ýman ve Tafsili Ýman” olmak üzere ikiye
ayrýlýr:
1- Ýcmali Ýman: Allah’a ve Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve
sellem)’in Allah’ýn kulu ve peygamberi olduðuna inanmaktýr.
Dinimizde inanýlmasý gereken þeylerin bir özeti olduðu
için buna “Ýcmali Ýman” yani “Topluca Ýman” denir.
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Ýman esaslarý, topluca ve özet olarak hem Kelime-i Tevhid, hem de Kelime-i Þehadette ifade edilmiþtir. Bir insan
bunlardan birini dili ile söyler, kalbi ile inanýrsa Ýslam Dinine girmiþ olur. Ancak, Müslümanýn bu kadarýyla yetinmeyip, iman esaslarýný ayrýntýlarýyla öðrenmesi ve hepsine
ayrý ayrý inanmasý gerekir.
2- Tafsili Ýman: Ýman esaslarýna ayrý ayrý inanmaya denir.
Ýman edilmesi gereken hususlar: Allah’a, meleklerine,
kitaplarýna, peygamberlerine, âhiret gününe ve kadere
iman olmak üzere altý esastýr.
Ýman kavramýyla alâkalý bu kýsa giriþten sonra þimdi de
bu esaslarý tek tek ele alalým.
1. Allah’a Ýman
Aðaçlar; çiçek açýyor, meyve veriyor. Deniz; üstünde
gemileri taþýyor, inek süt veriyor, Güneþ dünyamýzý ýsýtýyor… Çevremizde iþe yaramayan hiçbir þey yok. En küçük canlýdan, Ay’a, Güneþ’e kadar her yaratýlanýn bildiðimiz ve bilemediðimiz pek çok görevi var. Ýnsan ise yaratýlanlarýn en mükemmeli. Düþünüyor, konuþuyor, üretiyor, üzülüyor seviniyor… Acaba mükemmel varlýk olan
bu insan niçin yaratýldý? Vazifeleri neler?
***
Ýnsanýn yaratýlýþ sebebini ve gayesini, en iyi onu yaratan
bilir. Yaratan, yani yüce Yaratýcýmýz Allah (celle celâluhû). Öyleyse bizim dünyada bulunma sebebimizi, Kur’ân-ý
Kerîm’den öðrenebiliriz.
28

ÝMAN ESASLARI

Kur’ân-ý Kerîm’de Rabbimiz: “… Ben insanlarý sýrf Beni tanýyýp Bana ibadet etsinler diye yarattým.” (Zâriyât, 51/56)
buyurmaktadýr.
Peki O’nu nasýl tanýyacaðýz? O’nun hakkýnda nasýl bilgi sahibi olacaðýz?
Rabbimiz kendisini bize deðiþik yollardan tanýma fýrsatý vermiþtir. Bunlar Kur’ân-ý Kerîm, Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) ve Kâinattýr. Kur’ân-ý Kerîm’de Rabbimiz
kendi vasýflarý hakkýnda bize bilgi vermiþtir. Meselâ Ýhlâs
Sûresinden, O’nun bir olduðunu, her þey kendisine muhtaç olduðu hâlde, O’nun hiçbir þeye muhtaç olmadýðýný,
hiçbir þeyin O’na denk olmadýðýný öðreniyoruz.
Bu þekilde Rabbimizi tanýmak için Kur’ân-ý Kerîm’i okumak ve anlamak da ayrýca bir ibadettir. Rabbimizin hem kulu hem de elçisi olan Kâinatýn Efendisi Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) de sözleriyle, hâl ve davranýþlarýyla bize
Rabbimizi tanýtmýþtýr.
O’nu tanýma yollarýndan biri de kâinattýr. Kâinat âdeta
bir kitap gibi bize Rabbimizi anlatýr. Ýçinde yaþadýðýmýz
dünya, canlý ve cansýz bütün varlýklar, yerde ve gökte olan
her þey o kadar mükemmeldir ki, bunlarý yaratan kusursuz
bir varlýðýn olmasý gerektiðini düþünürüz. Bu kusursuz varlýk da Rabbimizdir.
Burada aklýmýza þöyle bir soru gelebilir: Bütün bu gördüklerimiz kendi kendine meydana gelmiþ olamaz mý? Çünkü biz çiçekleri açtýraný, Güneþ’i doðduraný, yaðmuru yaðdýraný göremiyoruz?
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Kâinat Tesadüfen mi Meydana Geldi?

Evet, acaba gördüðümüz her þey tesadüfen meydana
gelmiþ olamaz mý? Bir düþünelim… Beyaz bir sayfa üstünde bir harf görsek, onu bir yazanýn olduðunu kabul ederiz.
Haydi elimizden yere bir kalem düþtü ve deftere bir harf çizildi. Peki ondan sonra gelen harfler de mi böyle yazýldý.
Sonra bu harfler nasýl art arda gelip anlamlý bir kelime, bu
kelimeler bir cümle, bu cümleler bir kitap meydana getirdiler? Kelimeler cümleleri, cümleler kitabý. Yoksa harflerin aklý mý var da kitabýn konusunu, ne anlatýlacaðýný önceden biliyorlar ve ona göre sýralanýyorlar? Bu mümkün mü?
Baþka örnekler de verilebilir. Selimiye Camii taþlardan
oluþuyor. Bu taþlarýn aklý mý var ki en güzel þekilde dizilmiþler de dünyanýn en güzel camilerinden birini meydana getirmiþler? Bunlarýn hiçbiri mümkün olmadýðýna göre; kitap
varsa, onu yazan bir yazar olmalý... Güzel bir cami varsa
mutlaka onu bu þekilde yapan bir mimar olmalý. Bir kitap
yazarýný iþaret ediyorsa, bir cami mimarýný anlatýyorsa, bir
resim ressamýný gösteriyorsa, kâinat ve onun üzerindeki sanat harikalarý da onu yaratan, ortaya koyan usta bir gücü,
kudreti gösterir. Ýþte bu güç ve kudretin sahibi Allah’týr.
Bu yaratýcý, ayný zamanda tek olmalý. Niçin mi? Çünkü
görüyoruz ki, yaratýlanlar arasýnda mükemmel bir yardýmlaþma var. Güneþ ýþýðýndaki D vitamini insanýn kemiklerine
iyi geliyor. Bütün meyvelerin lezzetleri tam bizim hoþumuza gidecek tatta. Güneþ, bizim kemiklerimizin ihtiyacýný nereden biliyor? Elma aðacý, bizim aðzýmýzýn tadýný nereden
30

ÝMAN ESASLARI

öðrenmiþ ki aðzýmýza lâyýk meyveler ikram ediyor? Demek
ki, aðacý da, Güneþ’i de, insaný da yaratan ayný varlýk. Her
varlýk baþka bir yaratýcý tarafýndan yaratýlsaydý, bu þekilde
bir uygunluk olabilir miydi?
Kur’ân-ý Kerîm’i okuduðumuz zaman ayný zamanda
ibadet ettiðimizi belirtmiþtik; kâinat da bir kitapsa, kâinat
kitabýný okuduðumuz zaman da ibadet etmiþ olur muyuz?
Tabi ki! Varlýklar ve olaylar üzerinde düþünerek, onlarda Allah’ýn deðiþik isimlerini ve sýfatlarýný görmek, okumak da ibadettir. Buna tefekkür denir. Allah Teâlâ, Kur’âný Kerîm’in birçok âyetinde “düþünmemizi” ister. Peygamber Efendimiz de, “Bir saat tefekkür, bir senelik nafile ibadetten daha hayýrlýdýr.” buyurarak ayný hususa iþaret eder.
Ýnsanýn ilk vazifesi, kendisini yaratan, yaþatan ve bütün
nimetleriyle kendisini tanýtan rabbini tanýmak, O’na inanmak ve O’na gönülden baðlanmak olmalýdýr. Allah’a doðru olarak inanmak ve yüce varlýðýný tanýyabilmek için
O’nun sýfatlarýný öðrenmemiz gerekir.
Rabbimizin Sýfatlarý

Rabbimizin sýfatlarý zâtî ve subûtî sýfatlar olmak üzere
ikiye ayrýlýr:
A - Zâtî Sýfatlarý

Sadece O’nun zatýna mahsus olup, yarattýklarýndan
herhangi birisine verilmesi caiz ve mümkün olmayan þu
altý sýfattýr.
31

P R AT Ý K Ý L M Ý H Â L

1. Vücut: Allah’ýn var olmasýdýr. O’nun yokluðu düþünülemez.
2. Kýdem: O, sonradan var olmuþ deðildir. Her þeyden
önce O vardý. Ezelidir.
3. Bekâ: Sonu yoktur, O hiçbir zaman yok olmaz.
Ebedîdir. Her þey yok olduktan sonra yine Allah’ýn varlýðý
devam edecektir.
4. Muhâlefetün li’l-havâdis: Yarattýðý varlýklardan hiçbirine benzemez.
5. Kýyam bi-nefsihi: Varlýðý kendindendir. Varlýðý baþka
þartlara baðlý deðildir.
6. Vahdâniyet: Birdir, eþi ve benzeri yoktur. Allah’tan
baþka her þey, Allah’ýn yarattýðý varlýklardýr.
B - Subûtî Sýfatlarý

Benzerleri sýnýrlý ve vasýtalý olarak insanlara verilmiþ olsa da Allah’ýn kendisine has olan bu sýfatlarý sýnýrsýzdýr ve
herhangi bir vasýtaya muhtaç deðildir. Bunlar sekiz tanedir.
1. Hayat: Allah diridir.
2. Ýlim: O, her þeyi bilir.
3. Ýrâde: O, Ne dilerse onu yapar.
4. Kudret: O’nun gücü her þeye yeter.
5. Semi’: O, her þeyi iþitir.
6. Basar: Her þeyi görür.
7. Kelâm: O, konuþur, konuþmasýnda ses ve kelimelere
ihtiyacý yoktur.
8. Tekvin: O, yaratýr, icat eder.
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Allah’a Ýman Eden Ýnsan...

 Allah’ý sever, Allah’ýn da kendisini sevdiðini bilir.
 Allah’ýn her þeyi gördüðünü ve her sözü iþittiðini bildiði için yalnýzken de, baþkalarýnýn yanýndayken de dürüst
ve erdemli davranýr, içi dýþý bir olur.
 Allah’ýn adil olduðunu, adil olanlarý sevdiðini bilir;
kimseye haksýzlýk etmez ve haksýzlýða da boyun eðmez.
 Dünyadaki her þeyin Allah tarafýndan yaratýldýðýný
bildiðinden dolayý bütün varlýklara sevgi ve merhametle
davranýr.
 Allah’ýn bütün dualarý iþittiðini bilir; her zaman Allah’a sýðýnýr ve güvenir. Böylece her türlü zorluðun üstesinden gelme gücü kazanýr.
 Yaratýlýþ amacýný, nereden geldiðini ve nereye gideceðini bilir ve kendisini güvende hisseder.
2. Meleklere Ýman
Melekler de Rabbimizin yarattýðý varlýklardandýr.
Kur’ân-ý Kerîm’den ve Peygamber Efendimizden öðrendiðimiz kadarýyla melekler, yemezler içmezler, erkek ve diþi
türleri yoktur, Allah’ýn emir ve yasaklarýna itaat ederler,
vazifelerini eksiksiz yerine getirirler.
Meleklerin sayýlarýný ancak Allah bilir. Dört tane büyük
melek vardýr. Bunlar:
1. Cebrail (aleyhisselâm): Allah’ýn emirlerini Peygamberlere bildirir.
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2. Mikâil (aleyhisselâm): Rýzýklarý ve tabiat olaylarýný idare
eder.
3. Ýsrafil (aleyhisselâm): Kýyametin kopmasý ve insanlarýn
tekrar diriltilmeleri hususunda vazifelidir.
4. Azrail (aleyhisselâm): Ýnsanlarýn; ölecekleri zaman, ruhlarýný almakla görevlidir.
Bunlardan baþka, insanlarýn sað ve solunda bulunan, sevap ve günahlarý yazan yazýcý melekler (Kirâmen Kâtibîn) ve
kabirde ölenlere ilk sualleri soran sual melekleri, (Münker ve
Nekir) de vardýr.
Ayrýca meleklerin dýþýnda gözle göremediðimiz maddî
olmayan bazý varlýklar daha vardýr.
Maddî Olmayan Diðer Varlýklar

Melekler gibi beþere ait zahirî duyu organlarýyla algýlanamayan, varlýðý gerek Kur’ân’da gerekse hadislerde
açýk bir biçimde haber verilen iki varlýk daha vardýr: Cinler ve þeytanlar. Bu itibarla onlarýn varlýðýný inkâr etmek,
anlamlarý gayet açýk olan ayet ve hadisleri inkâr anlamýna gelir.
Cin

Madde ve fizik ötesi varlýklardan biri de ‘cin’lerdir. Cin:
Muhtelif þekillere girebilen, kendilerinden acip (insanlar açýsýndan olaðanüstü bulunan) fiillerin ortaya çýktýðý, dumansýz akkor
ateþten yaratýlmýþ latif varlýklardýr. Onlarýn insanlar gibi,
hem mümin olaný hem de kâfir olaný vardýr.
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Cinler, sorumluluklarý açýsýndan insanlara benzerler. Ve
onlar gibi kulluk için yaratýlmýþlardýr. Ýnsanlar gibi Allah’a
muhatap olan irade sahibi varlýklardýr. Onlara da emir ve
yasaklarý ihtiva eden ilâhî mesajlar gelmiþtir, dolayýsýyla
onlar da, bu mesajlarla sorumludurlar.
Cinler gaybý bilemezler

Cinlerle alâkalý vurgulanmasý gereken önemli bir husus
da þudur: Cinler bizim görüþ alanýmýzda bulunan varlýklar
deðillerdir. Þu hâlde bizim onlarý asýl mahiyetleriyle görmemiz mümkün deðildir. Bizler tarafýndan görülen, onlarýn temessül etmiþ (yani bizim algýlayabileceðimiz bir boyuta girmiþ) þekilleridir. Cinler, insan suretinde görünebildikleri gibi diðer
canlýlar þeklinde de temessül etme kabiliyetine sahiptirler.
Nitekim Peygamber Efendimizin (sallallâhu aleyhi ve sellem),
muhtelif hadislerinde -evlerde görülen yýlanlara iþaretleilk önce “Cin isen dýþarý çýk!” denilmesini tavsiye etmesi,
eðer çýkmazsa, bunun üzerine öldürülmelerini emretmesi
bu gerçeðe ýþýk tutan bir delildir. Sonuç olarak diyebiliri ki,
cinlere beden giydirilseydi bizim gibi olurlardý.
Þeytan

Þeytan: Verdiði vesveselerle sürekli olarak insanlarý
saptýrmaya çalýþan, ateþten yaratýlmýþ, azgýn ve kibirli varlýklardýr.
Kur’ân’da ilk þeytandan ‘Ýblis’ diye söz edilir. Bir zamanlar kendisine melekler arasýnda yer verilen ilk ve en büyük
þeytan olan Ýblis, sonradan kibrine yenilerek Allah’a muhalefet eden bir isyancý konumuna düþmüþtür.
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Þeytan, ‘mantýksýzlýk mantýðý’ diyebileceðimiz bir diyalektik ile Cenab-ý Hakk’ýn ‘Sana emrettiðim hâlde seni secdeden alýkoyan neydi?’ sualini ‘Ben ondan daha üstünüm, beni ateþten onu çamurdan yarattýn.’ (A’raf, 7/12) þeklinde cevaplandýrmýþtýr. Þu hâlde, Ýblis’in yaratýlýþý iradesi
dýþýnda olmasýna karþýlýk, onun þeytanlaþmasý kendi irade
ve hatasýyla olmuþtur.
Þahsýna ait yanlarý itibarýyla hiçbir zatî deðer ve kýymeti olmayan bu lânetlenmiþ varlýðýn, birçok hikmete binaen
yaratýlmýþ olduðunda þüphe yoktur. Hiç kuþkusuz bu hikmetlerden biri, belki de en birincisi, onun cin ve insin yükselmeleri ve alçalmalarý adýna oynadýðý roldür.
Yüce Yaratýcý, þeytaný insanýn manen yükselip terakki
etmesine ve olgun bir kimse olmasýna sebepler dünyasýnda bir vesile kýlmýþtýr. Ýnsan fýtratýndaki birçok duygunun inkiþafýný, þeytan ile mücadele etmeye baðlamýþtýr.
Þurasý bir gerçek ki, mücadelenin olmadýðý bir yerde ilerleme de olmaz. Nitekim kendilerine þeytanýn musallat kýlýnmadýðý melekler için manevî bir terakki/yükseliþ söz
konusu deðildir.
Serçeye musallat olan atmaca kuþu nasýl serçenin uçma
kabiliyetini geliþtirmesine ister istemez sebep oluyorsa; þeytanlar da, istemeksizin, insanlarýn manevî yükseliþine sebep
olmaktadýrlar.
Ýmtihan dünyasýnda insanýn bir kýsým istidat ve kabiliyetleri, þeytana karþý verdikleri mücadelelerindeki baþarýlarýneticesinde ortaya çýkýp Cennet’e layýk hâle gelirler,
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Allah’ýn kendilerine verdiði istidadý onun telkin ve istekleri doðrultusunda iþletenler ise Cehennem’e müstahak
hâle gelirler.
Ýblis gibi, insanlarý saptýrmaya çalýþan diðer inkârcý cinlere de þeytan adý verilir. Hatta Kur’ân-ý Kerim, insanlara
inkârý ve inkârýn ihtiva ettiði her bir bâtýl düþünceyi telkin
etme ortak paydasý altýnda, þeytanlarý insî ve cinnî olmak
üzere iki kýsýmda mütalâa eder. Þu kadar ki, insanlarý Allah’tan ve O’nun koymuþ olduðu esas ve deðerlerden
uzaklaþtýrmaya çalýþan insî þeytanlar bunu yüz yüze yaparlarken cinnî þeytanlar bu vesvese ve telkinlerini bizim onlarý göremeyeceðimiz bir konumdan yaparlar.
Ýnsan þeytana muhalefet edebildiði oranda Allah katýndamakbul ve baþarýlý sayýlýr. Ancak bu baþarýnýn gerçekleþmesi, onun iradesinin hakkýný vermesine ve her þeyi görüp
gözeten Allah’a sýðýnmasýna baðlýdýr.
Meleklere Ýman Eden Ýnsan...

 Hiçbir zaman yalnýz olmadýðýný, koruyucu (Hafaza) melekleri aracýlýðýyla Allah’ýn, kendisini koruyup kolladýðýný
bilir.
 Yazýcý meleklerin (Kirâmen Katibîn), kendisinin yaptýðý iyi ve kötü her þeyi kaydettiklerini bilir; davranýþlarýnda daha dikkatli olur.
 Meleklerin kendisi için dua ettiklerini bilir; o da hem
kendisi hem de diðer Müslümanlar için dua eder.
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3. Kitaplara Ýman
Allah Teâlâ, peygamberlerden bir kýsmý vasýtasýyla insanlara kendi emirlerini, yasaklarýný, hikmetlerini bildirmek için Cebrail (aleyhisselâm) vasýtasýyla sahifeler ve kitaplar indirmiþtir.
Vahiy

Allah tarafýndan doðrudan doðruya veya elçi vasýtasýyla peygamberlere bildirilen ve kesinlik ifade eden bilgilere
“vahiy” denmektedir.
Allah’ýn, kullarýndan seçtiði özel donanýmlý kimselere dilediði þeyleri bildirmesi özel yollardan biriyle olur. Allah, çeþitli vahiy yollarýyla dileðini peygamberlerine ulaþtýrmýþtýr.
Vahyin Çeþitleri

1- Sâdýk Rüya: Allah’ýn dilediði bilgileri doðru bir rüya
ile peygamberlerine bildirmesidir. Peygamberimiz Hz. Muhammed’e de ilk vahiy böyle gelmeye baþlamýþtýr. Rüyada gördükleri gün gibi çýkmýþ ve aynen gerçekleþmiþtir.
2- Ýlhâm Yoluyla Vahiy: Allah’ýn, dilediði þeyleri vasýtasýz olarak peygamberlerin kalbine koymasýdýr.
3- Perde Arkasýndan Kelâm: Arada bir vasýta olmadan
ve söyleyeni görmeden Allah kelâmýnýn iþitilmesidir.
4- Bir Elçi (Melek) Vasýtasýyla Olan Vahiy: Yüce Allah’ýn
sözünü bir melek aracýlýðý ile peygamberlerine bildirmesidir.
Allah’ýn sözlerini peygamberlere bildiren melek; bazen
kendi suretinde bazen de bir insan suretinde gönderilmiþtir.
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Orada bulunan insanlar kendisini görüp sesini iþitmiþlerdir.
Bazý zamanlarda da melek gelerek vahyi peygamberlere bildirmiþ fakat kendisi görünmemiþtir.
Kur’ân-ý Kerîm, Hz. Muhammed’e (sallallâhu aleyhi ve sellem)
vahyin bu dördüncü þekli olan bir elçi (melek) vasýtasýyla
gönderilmiþtir.
Allah tarafýndan peygamberlere gönderilen kitaplardan
bazýlarý birkaç sayfadan meydana gelen küçük kitaplardýr.
Bunlara sahifeler anlamýna gelen “Suhuf” da denilmektedir.
Sahifeler

10 sahife Âdem aleyhisselâm’a
50 sahife Þit aleyhisselâm’a
30 sahife Ýdris aleyhisselâm’a
10 sahife Ýbrahim aleyhisselâm’a gönderilmiþtir.
Kitaplar

Tevrat: Musa aleyhisselâm’a
Zebur: Dâvud aleyhisselâm’a
Ýncil: Ýsa aleyhisselâm’a
Kur’ân: Peygamberimiz Hz. Muhammed’e
hi ve sellem) gönderilmiþtir.

(sallallâhu aley-

Bizim kitabýmýz Kur’ân-ý Kerîm en son kitap, Peygamberimiz de en son Peygamberdir. Kur’ân-ý Kerîm ilk indirildiði þekliyle muhafaza edilen tek kitaptýr. Onun bir tek kelimesi ve harfi bile sonsuza kadar deðiþtirilemeyecektir.
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Çünkü bunun garantisi Allah’týr. Kur’ân-ý Kerîm’de Yüce
Allah, “O’nu biz indirdik ve onu kýyamete kadar da biz koruyacaðýz” (Hicr, 15/9) buyurmaktadýr.
Kitaplara Ýman Eden Ýnsan...

 Allah’ýn, insanlarý dünya hayatýnda rehbersiz býrakmadýðýný, onlara yol gösterdiðini bilir; Allah’a olan güveni artar.
 Allah’ýn mesajýný anlamaya ve anladýklarýný uygulamaya çalýþýr.
 Allah’ýn kitabýný okur; okuduklarýnýn gönüllere huzur
ve þifa verdiðini bilir.
 Kur’ân-ý Kerîm’i eline aldýðýnda kendisi gibi milyonlarca Müslümanýn da ayný kitabý okuduðunu bilir ve böylece birlik ve beraberlik duygusu geliþir.
4. Peygamberlere Ýman
Peygamberler, Allah tarafýndan seçilmiþ insanlardýr. Allah ile insanlar arasýnda elçilik yaparlar. Ýnsanlarý bu dünyaya getirip bir müddet dünyada misafir eden Yüce Yaratýcýnýn, misafir olarak bizlerden istediði nedir? Misafirliðimiz sona erdikten sonra nereye gideceðiz? Bütün bunlar
hakkýnda Rabbimiz bize Peygamberleri vasýtasýyla mesajlar gönderir.
Peygamberler, özü sözü doðru insanlardýr. Allah’tan aldýklarý ilâhî bilgileri, emirleri insanlara eksiksiz ve doðru
olarak ulaþtýrýrlar.
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Onlar da beþer taraflarý itibarý ile bizim gibi insandýrlar.
Yerler, içerler, üzülürler, sevinirler… Bununla birlikte çok
yüksek fýtratta yaratýlmýþ ve üstün özelliklerle donatýlmýþlardýr. Peygamberlerin baþlýca vasýflarý þunlardýr:
1. Ýsmet: Allah onlarý, büyük küçük her türlü günahtan
korumuþtur. Hiç günah iþlemezler.
2. Emanet: Onlar her bakýmdan emin, güvenilir insanlardýr.
3. Sýdk: Doðrudurlar; yalandan o kadar uzaktýrlar ki,
þaka için de olsa yalana benzer bir söz söylemezler. Þakalarý dahi öðreticidir.
4. Fetânet: Üstün anlayýþ, üstün bir akýl, ileri görüþ ve
zekâ sahibidirler. Akýl ve zekânýn en üstün mertebesindedirler
5. Teblið: Allah’tan aldýklarý ilâhî vahyi, ilâhî emirleri
hiç deðiþtirmeden insanlara bildirirler.
Onlarýn böyle olmalarý da þarttýr; çünkü yerine getirdikleri görev, onlarýn üstün yaratýlýþta olmalarýný gerektirir.
Ýslâmiyet son ve mükemmel din, Peygamberimiz Hz.
Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) de peygamberlerin sonuncusudur. O bütün insanlara örnek olacak bir hayat yaþamýþ ve kendisine verilen elçilik vazifesini eksiksiz yerine
getirmiþtir.
Biz Müslümanlar, Peygamberimiz Hz. Muhammed’i (sallallâhu aleyhi ve sellem) çok severiz. Otururken, kalkarken, yerken, içerken, konuþurken, onun gibi davranmaya çalýþýrýz.
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Çünkü O, Ýslâmiyet gibi mükemmel bir dinî bize bildirmiþtir. Bize, iyiliðin güzelliðin yollarýný göstermiþtir.
Bu yönüyle Hz. Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) diðer peygamberlerden ayrý beþ önemli özelliði daha vardýr:
1. Bütün peygamberlerin fazilet yönüyle en üstünüdür.
2. Bütün insanlara ve cinlere gönderilmiþtir.
3. Son peygamberdir. Ondan sonra peygamber gelmeyecektir.
4. Bütün âlemlere rahmet olarak gönderilmiþtir.
5. Getirmiþ olduðu din
edecektir.

(Þeriat),

kýyâmete kadar devam

Kur’ân’da Ýsimleri Geçen
Peygamberler

Hazret-i Âdem (aleyhisselâm)’dan Peygamberimize kadar
bir rivâyete göre 124 bin, diðer bir rivâyete göre ise 224
bin peygamber gelmiþtir. Bunlardan sadece 28 tanesinin
isimleri Kur’ân-ý Kerim’de zikredilmiþtir. Kur’ân-ý Kerim’de
ismi geçen peygamberler þunlardýr:
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1.
Âdem

2.
Ýdris

3.
Nuh

4.
Hûd

5.
Salih

6.
Ýbrahim

7.
Lût

8.
Ýsmail

9.
Ýshâk

10.
Yâkûb

11.
Yûsuf

12.
Eyyûb

13.
Þuayb

14.
Mûsâ

15.
Hârûn

16.
Dâvûd

17.
Süleyma
n

18.
Yûnus

19.
Ýlyas

20.
Elyesa

21.
Zülkifl

22.
Zekeriyy
a

23.
Yahyâ

24.
Îsâ

25.
Üzeyr

26.
Lokman

27.
Zülkarney
n

28.
Hz. Muhammed

sallallâhu aleyhi ve sellem

Allah’ým Peygamberimiz Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi
ve sellem)’e ve diðer peygamberlere ve O’nun/onlarýn yakýnlarýna ve arkadaþlarýna rahmet ve selâm eyle! Âmin.
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Peygamberlere Ýman Eden Ýnsan...

 Her alanda onlarý kendisine örnek alýr.
 Dürüstlük ve doðruluk örneði olan peygamberler gibi dürüst olmaya çalýþýr.
 Peygamberlerin davranýþ ve uygulamalarýný öðrenir,
bunlarý kendi hayatýnda uygulamak için çaba gösterir.
 Peygamberlerin herkese adil davrandýklarýný bilir,
kendisi de onlar gibi adil olmaya çalýþýr.
5. Ahirete Ýman
Biz, öldükten sonra yeniden diriltileceðimize inanýrýz.
Bu, bizi yoktan var eden Rabbimiz için hiç de zor deðildir.
Zaten þu anda bile gözümüzün önünde birçok dirilme
meydana gelmiyor mu! Kýþýn yapraklarý dökülen, kupkuru
hâle gelen aðaçlar, baharla birlikte yemyeþil olmuyor mu?
Aðaçlar bile her bahar yeniden canlanýyorsa, Allah’ýn yarattýðý en mükemmel varlýk olan biz insanlar nasýl diriltilmeyiz? Hem bazý insanlar, hayatlarý boyunca haksýzlýk yapýyorlar. Diðer insanlara zarar veriyorlar. Bakýyoruz, o insanlarýn bazýlarýnýn baþlarýna hiçbir þey gelmiyor. Bizi yaratan Allah haksýzlýklara göz yummayacaðýna göre, demek
ki, yapýlan iyilik ve kötülüklerin karþýlýklarý baþka bir yere
býrakýlýyor.
Bu yerin adýnýn âhiret olduðunu, hem kitabýmýz Kur’ân-ý
Kerîm hem de Peygamberimiz Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) söylüyor. Ýyi bir Müslüman, yaptýklarýnýn karþýsýna
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çýkacaðýný düþünerek hareket eder. Kötülüklerden sakýnýr,
iyilik yapar.
Âhirete Ýman Eden Ýnsan...

 Ýyi ya da kötü, yaptýðý hiçbir þeyin karþýlýksýz kalmayacaðýný bilir.
 Allah’ýn cennette kendisi için hazýrladýðý nimetlere kavuþmak için O’nun buyruklarýný yerine getirmeye çalýþýr.
 Dünya hayatýnýn bir tarla, âhiretin de ürün toplama
zamaný gibi olduðunu bilir; dünyadaki hayatýný en güzel
þekilde deðerlendirmeye çalýþýr.
 Zayýfýn güçlüden hakkýný alacaðý bir günün mutlaka
olacaðýný bilir; kimseye haksýzlýk yapmaz.
6. Kaza ve Kadere Ýman
Rabbimizin zatî sýfatlarýndan birinin Kýdem diðerinin de
Bekâ olduðunu söylemiþtik. Yani Rabbimiz, sonradan var
olmuþ deðildir. Her þeyden önce O vardý. Ezelîdir. Ayrýca
sonu da yoktur, hiçbir zaman yok olmaz. Ebedîdir.
Kader: Rabbimizin bu sýfatlarý gereði, ezelden ebede
kadar olmuþ ve olacak, iyi-kötü her þeyin oluþ zamanýný,
yerini ve her türlü özelliklerini bilmesi ve tespit etmesidir.
Kaza: Kaderde yazýlý olan þeylerin yeri ve zamaný geldiðinde gerçekleþmesidir.
Biz Müslümanlar kaza ve kadere inanýrýz. Baþýmýza gelen
þeylere sabreder, bunlarýn Allah’ýn takdiri olduðunu kabul
ederiz.
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Kaza ve Kadere Ýman Eden Ýnsan...

 Allah’ýn herþeyi bildiðine, O’nun bilgisi olmaksýzýn bir
yapraðýn bile kýmýldamadýðýna inanýr.
 Allah’ýn evrende var ettiði dengeyi korumaya ve bozmamaya dikkat eder.
 Allah’ýn herþeyi bir düzen içinde yarattýðýný bilir ve bu
düzenin bir parçasý olarak karþýlaþtýðý zorluklarla mücadelede Allah’a güvenir.
Ýman Esaslarý ile Alâkalý Bazý Meseleler
Resim, ressama; sanat, sanatkâra; kâinat, Allah’a delildir. Her þeyi o yaratmýþtýr. O’nu kim yaratmýþtýr? Her
þeyin sebebi O, O’nun sebebi kimdir?

Bu soruya birkaç açýdan cevap verilebilir. Þöyle ki:
1. Mantýken sebeplerin zincirleme sonsuza kadar gitmesi imkânsýzdýr. Sebepler bir noktada durur. Meselâ, trenin son vagonunu çeken, ondan önceki; onu da çeken,
bir önceki... Hepsini çeken lokomotiftir. O bizzat hareketlidir. Çekme iþi en son ona dayanýr.
2. Kendisi yaratýlmýþ olan, yaratýcý olamaz. Birisinin yaratmasý ile vücuda gelen, nasýl her þeyi yoktan var edebilir?
3. Zâtî (aslî) kuvvet, ârizî (sonradan meydana gelen) kuvvete
benzemez. Meselâ kaleme nispeten insanda bir güç bir
kuvvet bulunmaktadýr. Bir yerden, baþka bir yere kalem
nakledilebilir. Fakat bir insan, yerinden kendisi kalkýp
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baþka bir yere geçince: “Seni kim götürdü? Senin kendi
kendine gitmen imkânsýzdýr” denilemez. Veya “Ýnsanýn
baþý nerede?” sorusuna, gövdesinin üzerindedir. “Gövdesi nerede?” sorusuna ayaklarýnýn üzerinde.. “Ayaklarý
neyin üzerinde?” sorusuna dünyanýn üzerinde diye cevap verilir. “Peki dünya neyin üzerindedir?” diye artýk
soru sorulamaz. Çünkü dünyayý mutlaka bir yere dayandýrmak mecburiyeti yoktur.
Allah’ýn varlýðý zâtýndandýr. Bizâtihi kâimdir. O’nu kim
yarattý, denilemez.
4. Bu soruyu soran, önce Allah’ýn yaratýcý olduðunu
kabul ediyor, sonra da “O’nu kim yarattý?” diye soruyor.
Böylece ayný cümlede O’nu hem Hâlýk (Yaratan), hem
mahlûk (yaratýlan) yapýyor. Bu ise apaçýk bir çeliþkidir.
Bu soruda baþka bir çeliþkili nokta da yarattýklarýnýn
baðlý olduklarý kanunlara yaratanýn boyun eðdiðini tasavvur etmektir. Sebepler içinde hareket etme bizim baðlý olduðumuz bir kanundur. Biz, zaman ve mekân içindeyiz. Hâlbuki Allah, zaman ve mekânýn yaratýcýsýdýr. Zaman ve mekânýn üstünde olduðunu kabul etmekte zaruret vardýr.
Sebepleri, kanunlarý yaratan, yarattýðý kanuna boyun
eðer mi? Meselâ pille hareket eden bir oyuncak bebek,
kendisini ölçü alarak, her þeyi kendi durumuna göre kýyas
etse de: “Ben kendi âlemimde her þeyi pille hareket ediyor görüyorum, o halde beni yapan sanatkâr da pille hareket eden bir insandýr” dese, hata etmiþ olmaz mý?
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Cevaplardan anlaþýldýðý üzere Allah, her þeyi yaratmýþtýr. O’nun varlýðý zatýndandýr. O zatýnda kâimdir. Her þey
O’na muhtaç, O ise hiç kimseye muhtaç deðildir.
Allah’ý niçin göremiyoruz?

Görme, kavrama ve kuþatma meselesidir. Meselâ, insan
vücudunda mikroplar var, hatta bir diþin dibinde belki
birkaç milyon bakteri bulunur. Bunlar kendi ellerindeki
imkân ve aletlerle, insanýn diþini yontmaya, yýpratmaya,
aþýndýrmaya çalýþýrlar. Hâlbuki insan, ne bunlarýn gürültüsünü duyar, ne de mevcudiyetlerinden haberdardýr. Onlar
da tamamýyla insaný göremez ve kavrayamazlar. Esasen,
insaný görüp tam kavrayabilmeleri için, onun dýþýnda ve tamamen müstakil olmalarý ve ayný zamanda onu görebilecekleri teleskop gibi bir göze sahip bulunmalarý lâzýmdýr.
Demek ki, kavrayamamalarý görmelerine mâni oluyor. Onlar ise, o anda neyin karþýsýnda bulunuyorlarsa ancak onu
görüyorlar...
Makro Âlemi Kuþatma, Algýlama
Mikro âlemdeki bu misâle benzer bir misâl de, makro
âlemden arz edelim; meselâ, büyük bir teleskopun baþýna
oturduðumuzu düþünelim -ki; bu teleskop, ýþýk yýlýyla dört
milyar sene ötesini gösteriyor- yine de, bütün kâinat hakkýndaki bilgimiz ‘denizde damla’. Belki, sadece o teleskopla gördüðümüz saha hakkýnda, bulanýk teoriler türünden
bir kýsým bilgilere sahip olabiliyoruz. Bu teoriler ile de yeni teorilere ulaþarak baþka bilgiler elde etmeye çalýþýyoruz.
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Biz burada da, kâinatýn idaresini, umumî þeklini, muhtevasýný ve mahiyetini göremeyecek ve idrak edemeyeceðiz. Çünkü mikro âlemde olduðu gibi, makro âlemi de
tam olarak kavramaya muktedir deðiliz.
Hem Mikro Hem de Makro Âlemde Sýnýrlýyýz
Görülüyor ki elimizde mikroskop veya x ýþýnlarý, mikro varlýklar karþýsýnda sýnýrlý olduðumuz gibi, makro
âlemde de ayný sýnýrlýlýk içinde bulunuyoruz. Þimdi bir de
Allah’ý (celle celâluhû) düþünelim: Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) buyuruyor ki: “Allah’ýn kürsîsine nisbeten, bütün kâinat” yani ýþýk hýzýyla trilyon defa trilyon derinlikleri bulunan kevn ü mekânlar, çöle atýlmýþ bir halka
gibidir. “O’nun arþýna nisbeten de kürsî, çöle atýlmýþ bir
halka gibidir”. Kemiyet ve keyfiyet ölçüleri içinde, arþ ve
kürsî ele alýnýrken ortaya konan nisbetlerle bu ne müthiþ
azamet!
Þimdi, kâinatlara nisbeten mikroskobik bir hüviyette
olan, bütün kevnü mekânlarý anlayabilme iddiasý, nasýl abes
bir iþ ise, öyle de bütün mekânlar O’na nisbeten mikroskobik bir varlýk hâline gelen; Arþ-ý A’zam’ý anlama gayreti de o
derece abes bir iþtir. Kaldý ki, Arþ-ý Âzam da ancak, Allah’ýn
emirlerinin tenfîz ve icrâ mahâllidir. Böyle olunca, Allah nasýl ihata edilip kavranacak ki?..
Onun için Kur’ân-ý Kerim’de “O’nu gözler ihata edemez; O ise bütün gözleri ihâta eder” buyrulmaktadýr.
(En’am, 6/103)
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Evet, gözler O’nu idrâk ve ihâta edemez. Görmek için
kavramak lâzýmdýr. O, bütün basar ve basiretleri idrâk buyurur, ihâta buyurur da, gözler O’nu kavrayamaz.
Nur Allah’ýn Perdesidir
Bir diðer yönüyle; Nur, Allah’ýn (celle celâluhû) hicâbýdýr
(perde). Biz, nuru bile kavrayamýyoruz. Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) Miraç’dan dönüþte, sahâbî sorar: “Rabbini gördün mü?” Bir defa þöyle buyururlar (Ebû Zerr naklediyor):
“O bir Nûr; nasýl görürüm O’nu”. Baþka bir yerde buyururlar ki: “Ben bir nûr gördüm.” Halbuki nur, mahlûktur.
Allah (celle celâluhû) ise nûr’a þekil veren, biçim veren, tasvîrini yapandýr. Nûr, Allah deðildir; O’nun mahlûkudur.
Netice olarak diyebiliriz ki: Allah (celle celâluhû) görülmez.
Hicâbý, nurdur O’nun.
Her Þey Zýddý Ýle Bilinir
Evvelâ, Rabbimizin zýddý yoktur. Bu çok mühim bir husustur. Bir þeyin zýddý olacak ki, görülebilsin. Yani ýþýðý görüyoruz; çünkü onun karþýsýnda karanlýk vardýr. Aynen
bunun gibi, bir kýsým uzunluklar hakkýnda fikrimizi söyleriz. Meselâ, “Bu iki metre diðeri üç metredir” deriz. Zýddý
olduðundan dolayý, bunlar tertibe girebiliyorlar.
Allah’ýn ne zýddý, ne de benzeri vardýr ki: karanlýk ýþýðý
gösterdiði gibi, O da, zýddýyla görünsün.
Bir de bu meseleyi fizik açýsýndan ele alalým. Acaba insan, þu önüne serilen kâinatýn kaçta kaçýný görüyor. Evet,
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gördüðünüz þeyler hakkýnda bir rakam verebilir misiniz?
Meselâ, düþünelim ki, görülebilecek þeylerden milyar-kere
milyar eþya þu kâinat sergisinde bizim nazarýmýza arzedilmiþ ve “Buyurun, görün, ibret alýn; Yaradaný alkýþlayýn!”
denmiþ. Halbuki nazarýmýza arz edilen bu þeylerin ancak
milyonda beþini görebiliyor, geri kalanlarý ise tanýmýyoruz
bile. Evet, sadece belli bir boyda, belli ýþýk dalgalarý içinde
olanlarý görüyoruz. O hâlde dikkat buyurun: “Ben niye Allah’ý görmüyorum?” diyen bir insan, milyonda beþ gördüðü daracýk kâinatýn içine, bütün kainatý elinde tutan Allah’ý
da sokmak istiyor!..
Allah kelimesi ile tanrý kelimesi arasýnda nasýl bir
fark vardýr?

Bizim atalarýmýz Müslüman olmadan önce yaratýcý bir
zâta inanýyorlardý. Belki kendilerine göre, deðiþik tanrýlarý da vardý. Ama onlar daha çok kendi lehçeleri ile “Tengri” dedikleri zaman, Allah’ý kasdediyorlardý. Bu kelime
sonra biraz daha incelik kazandý ve tanrý þeklini aldý ki,
aslýnda mabud demektir ve Arapçadaki “Ýlâh”ýn, Fransýzcadaki “Diyo”nun, Farsçadaki “Hudâ”nýn karþýlýðý olan
bir kelimedir. Ama hiçbir zaman, Cenab-ý Hakk’ýn bütün
güzel isimlerini (Esmâ-i Hüsnâ) içine alan Allah kelimesinin
karþýlýðý deðildir. Allah dendiði an, bütün kâinatta tecelli
eden isimleriyle bir Zât akla gelir. Allah kelimesiyle anlaþýlan budur. Esmâ-i Hüsnâ’yý kapsayan Allah kelimesinde
böyle umumi bir mânâ anlaþýlýr. Ve, bu itibarla da Allah’ýn (celle celâluhû) özel ismidir. Allah dendiði an bu gerçek
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ibadet edilen varlýðý kendinden olan zat akla gelir. Ama,
tanrý dendiði zaman Yunanlýnýn aklýna Zeus gelir. Mýsýrlýnýn Apis Boðasý ve Hintlinin aklýna da kendi inekleri...
Demek tanrý kelimesiyle yerli-yersiz mabud kelimesinin
akla gelmesine karþýlýk, Lafz-i Celâle olan Allah kelimesi
Vâcibü’l-Vücûd’un özel ismi olarak sadece o Esmâ-i
Hüsnâ sahibi Allah’ý akla getirir. Onun için bir insan, tanrý demekle Allah yerinde kullanýrsa, maksadýný anlatamaz
ve hata etmiþ olur. Tanrý, ilâh kelimesi yerinde Hudâ, Diyo ve God yerinde kullanýlabilir; fakat Allah yerinde deðil.. AIlah, Cenâb-ý Hakk’ýn Zâtýnýn özel ismidir. Onun
için “LÂ ÝLÂHE ÝLLALLAH” diyoruz; fakat “Lâ Allah’a
illallah” demiyoruz. Evvelâ ilâhlar, tanrýlar ne varsa hepsi yasaklanýyor, sonra da ispatta sadece Allah vardýr, deniliyor.
Mevlid yazarý Süleyman Çelebi, bu hususu çok güzel
ayýrarak ”Birdir Allah ondan artýk tanrý yok.” deyip, her iki
kelimenin yerini de tayin ve tesbit etmiþtir.
Bunlara raðmen bir insanýn aðzýndan tanrý kelimesi çýktýðýnda, hemen reaksiyon göstermemeli, o adamýn maksadýna bakmalý, Allah yerinde o manayý kullanmýþsa tatlýca
ikaz etmelidir.
Kendisine Kur’ân ulaþmayan ve peygamber gelmeyen
insanlar ne olacak? Bu insanlarýn günahý ne?

Allah, hiçbir kimseyi rahmetinden, vahyinden ve ayetlerinden mahrum etmemiþtir: “Hiçbir ümmet yoktur ki, içlerinde cehennemle korkutan bir peygamber gelip geçmiþ
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olmasýn.” (Fâtýr, 35/24) ve: “Celâlim hakký için biz, her ümmete bir peygamber gönderdik.” (Nahl, 16/63)
Kur’ân-ý Kerim, peygamberlerin hepsinin kýssasýný anlatmamýþtýr: “Gerçekten biz, senden önce birçok peygamberler gönderdik; onlardan kimini sana haber verdik, kimini de sana haber verip anlatmadýk.” (Mümin, 40/78)
Allah her þeye, hatta arýya vahyeder: “Rabbin bal arýsýna da þöyle vahyetti: Daðlardan, aðaçlardan ve insanlarýn
kuracaklarý kovanlardan kendine evler edin.” (Nahl, 16/68)
Bazen vahiy, Cebrail’in indirdiði bir kitap olur. Bazý defa Allah’ýn kulunun kalbine attýðý bir nur olur... Bazen göðüste bir geniþlik ve ferahlýk olur. Bazen bir hikmet, bazen
bir hakikat, bazen bir anlayýþ, bazen bir huþu, bir korku ve
bir takva olur...
Kalp kapýsýna vurulmuþ, kulaðý çýnlatýlmýþ hiçbir kimse
yoktur ki, Allah tarafýndan bir iltifat almýþ olmasýn...
Bedevî bir zencinin korku içinde semaya sadece bir bakýþý vardýr ki, Allah yanýnda çok makbuldür. Araþtýrýldýðýnda, onlara da peygamberlerin gelip hakikatleri anlattýðý
görülebilir.
Meselâ: Afrika’da yaþayan bir kabile bir ilâha inanýyorlar ki; o tektir, doðurmamýþtýr, doðmamýþtýr, dengi ve benzeri yoktur. O görülmez, sadece eserleriyle ve fiilleriyle bilinir. O, yaratýcýdýr. Rýzýk verir, duayý iþitir, þimþek onun
hançeridir, gök gürültüsü onun yürüyüþüdür.
Bu sözler, Ýhlâs sûresinde anlatýlanlara yakýn ifadeler
deðil mi? Tarihlerinde onu getiren bir peygamber ve bir
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tebliðci olmadan bu bilgi onlara nereden gelmiþtir? Tertemiz hakikatler anlatýldýktan sonra, her zaman olageldiði gibi devir deðiþmiþ, neticede hurafeler karýþarak bu dinî sâfiyeti bozup karartmýþtýr.
“Allah, kimseyi kaldýramayacaðý bir mükellefiyetle sorumlu tutmaz.” (Bakara, 2/286)
Ýsrâ sûresinin 15. ayetinde buyurduðu gibi, peygamber
göndermediklerinden de hesap sormaz. Ýmkânlara göre
mesuliyetler deðiþiktir. Bir yamyam, bir Eskimo ve bizler
arasýnda fark vardýr. Çünkü bize Kur’ân inmiþtir.
Kur’ân-ý Kerim’in 23 senede inmesinin hikmeti nedir?

Kur’ân-ý Kerim 23 yýlda inmeseydi de bir anda inseydi,
o zaman da “Niçin Kur’ân-ý Kerim birden bire indi de,
parça parça inmedi?” diye sorulabilirdi...
Bu gibi meselelerde esas, teslimiyet ve Hakk’ýn takdirini yerinde bulma olmalýdýr. Yoksa her meselede buna
benzer sorular sorulmaya baþlanýr: “Öðlen namazý niçin
on rekâttýr? Cuma namazý neden cuma günü; zekât neden
kýrkta bir de, kýrk birde bir deðil? ...” sorularýn arkasý kesilmez gider. Onun için bunlarýn bir ubûdiyet/kulluk sýrrý olduðunu bilmemiz lâzýmdýr. Zâtî olarak namazýn bir kýsým
hikmetleri olabilir. Evet, ferdin günde beþ defa, Mevlâ’sýnýn huzuruna gelmesinin, elbette birtakým maslahatlarý ve
faydalarý vardýr. Ama, rekâtlarýn adetlerine gelince, vitir üç
rekât, akþamýn farzý üç rekât, ikindinin dört rekâttýr. Ve bu
sayýlar Allah tarafýndan belirlenmiþtir. Eðer bize denilseydi
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ki: “Günde beþ defa ibâdetle mükellefsiniz, fakat ibâdet
þekillerini siz tespit ediniz.” Biz rekât sayýlarý üzerinde çeþitli fikirler yürütebilirdik... Ve tabii günlük iþlerimize, yaþayýþ þartlarýmýza göre bir program düþünürdük. Adedi tayin
keyfiyetinde aklýn yolu baþka, vahyin yolu baþka... Dolayýsýyla burada namazýn hikmetleri araþtýrýlýr, rekât sayýlarý
deðil...
Kur’ân-ý Kerim’in 23 senede iniþinde de, bu türlü hikmetleri vardýr. Ayrýca Kur’ân-ý Kerim’in nâzil olduðu dönem, beþerin kemâle yüz tuttuðu bir dönemdir. Onun için
en kâmil Nebi gelmiþti. Evet, yeryüzüne, Kâinatýn, yüzü
suyu hürmetine yaratýldýðý Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve
sellem) gelmiþti. Onun cemaatinin yapacaðý þey, o gün için
en ileri, en mükemmel olma, tekâmülün merdivenlerini
son basamaðýna kadar kat etme, medenî milletlere muallimlik yapma iþi idi. Halbuki o güne kadar onlarýn içinde
bulunduklarý kötü ahlâk ve fena huylar ruh ve damarlarýna öylesine iþlemiþti ki, bunlarý teker teker söküp atmak;
ayrýca yerlerine güzel ahlaký, fýtratlarýna güzel huylarý yerleþtirmek, ayrý ayrý iþlerdi. Kur’ân bir anda bütün emirleri
ile birden gelip onlarýn karþýlarýna dikilseydi, altýndan kalkamazlardý. Aslýnda, böyle bir durum, insanlýðýn, mükemmelleþmesinde takip ettiði seyre de aykýrý olurdu.
Günümüzden misâl verecek olursak; bir kýsým sigara,
içki baðýmlýsý veya sokaklarda gezme hastasý yahut kahvede oturma alýþkanlýðý olan kimseler düþünelim. Bunlara
“Arkadaþ kahveye gidersen öleceksin.” deseniz, o yine
birtakým bahaneler ileri sürerek gidecektir. Eðer bir gün
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kahveye gitmeyip evde kalsa, evinde bir köþeye oturacak,
üf-üf edecek ve fýrsat bulunca da kahvenin yolunu tutacaktýr. Çünkü alýþageldiði hayat þekli deðiþmiþtir. Hâlbuki
o, lüzumlu olmayan basit bir âdetini terk etmiþtir.
Þimdi bir de, sigara tiryakisini ele alalým; baðýmlý olmuþ
bir adama diyorsunuz ki: “Vücuduna zararlý olan bu sigarayý terk et. Çünkü senin sigara içmen intihara yavaþ yavaþ gitmedir. Sanki elindeki hançeri birdenbire deðil de,
yavaþ yavaþ sinene saplýyor ve aheste aheste intiharý tamamlamýþ oluyorsun.” Hatta bunu bir hekime anlattýrsanýz, yani doktor dese ki: “Sigarada, hiçbir fayda olmadýðý
gibi, þöyle þöyle, zararlarý da var.” Bu adam sigarayý terk
etmek için bir hayli tereddüt geçirecektir…
Böylesine, insanlarýn kan ve damarlarýna iþlemiþ âdetleri çýkarýnýz ve sonra Kur’ân’ýn iniþindeki aþamalarý düþününüz...
Evet dikenleri kesip evvela çapa yapýyor, kötü þeyleri
tahliye edip temizliyor. Yani kötü huylarý onlarýn ruhlarýndan çýkararak, güzel huylarý getirip yerleþtiriyor ve kýsa denecek bir zamanda binlerce iþ yapýyor. Buna göre biz,
Kur’ân-ý Kerim’in 23 senede nüzulünü çok süratli buluyoruz. Nur mürþidin dediði gibi: “Acaba þu asrýn filozoflarý
Efendimizin dönemine gitseler, çalýþsalar, o zamana nisbeten, o zâtýn bir senede yaptýðýnýn yüzde birini yüz senede
yapabilirler mi?” Ýþte, hodri meydan! Ýçkiden binlerce yuvanýn yýkýldýðý meydandadýr. Yeþilay Cemiyeti her sene
konferanslar ve deðiþik etkinlikler düzenlemektedir. Bu iþi
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geniþleterek orta, lise mekteplerine kadar götürmektedir.
Buna karþýlýk acaba kaç kiþi içkiyi terk etmektedir. Buyurun üniversite, bütün profesörleriyle seferber olsun, bir sene çalýþsýnlar acaba kaç kiþiye içkiyi terk ettirebilecekler?
Evet, 23 sene çok kýsadýr; bu yüzden de, Kur’ân’ýn yaptýklarý mucizedir. Beþer, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)
23 senede kat ettiði mesafeyi binlerce senede kat edememiþ; kat edemez de...
Kur’ân-ý Kerim bir taraftan böyle kötü huylarýn binlercesinin kaldýrýlmasýný hedef almýþ, diðer taraftan da kaldýrýlan bu kötü huylarýn yerini Kur’ân’ýn güzel ahlaký ile donatmak, süslemek vazifesini hedeflemiþ ve bütün bunlarý
kimseyi örselemeden, törpülemeden, ürkütmeden, ruhlarýný rencide etmeden onlara kabul ettirmiþ... Ortaya attýðý
birçok meseleyi o kadar çeþitli safhalardan geçirip tatbikat
sahasýna getirmiþtir ki; bugün onlarýn birkaçýnýn pratik hayata hâkim olmasý için daha kaç 23 seneye ihtiyaç duyulacaktýr.
Bu 23 sene, süreye ihtiyaç duyulan bir kýsým emir ve
yasaklarýn, o günün insanýnýn kabullenip benimsemesi
için gerekli olan bir zamandý ve belli þeylerin aþama aþama kaldýrýlmasý, belli þeylerin de ortaya konulmasý için bu
süreye ihtiyaç vardý. Meselâ, bu süre zarfýnda üç dört
devrede içki yasaklanmýþ, iki devrede kýz çocuklarýnýn diri diri gömülmesi kaldýrýlmýþ; darmadaðýnýk kabile hayatý,
bir iki hamlede halledilmiþ ve kabileler arasýnda birlik temin edilerek kitleler içtimaî þuura yükseltilmiþ, böylece
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kendilerine bir toplum oluþturma liyakati kazandýrýlmýþtýr
ki, bütün kötü huylarýn atýlmasý, onlarýn yerlerine yüce
ahlakýn getirilip konulmasý gibi çok çetin icraatlarla mümkün olabilmiþtir. Bundan dolayý da daha uzun zamana ihtiyaç duyulmuþtur.
Bu, 23 senede deðil de, birden bire yapýlmak istenseydi, bir ölçüde o bedevî cemiyet bu iþe dayanamayacak ve ölecekti. Bunu, þuna benzetebiliriz. Meselâ, bir insan güneþe maruz kaldýðý zaman, cildinde deðiþmeler
olur. Soðuk memleketlere götürüldüðü zaman da bu defa ona göre birtakým küçük küçük deðiþmeler meydana
gelir, ama katiyen 20 mutasyon aðýrlýðýnda ciddi bir deðiþiklik birden olamaz. Olsa, bu türlü seri fizikî deðiþmelerde canlý öldüðü gibi, bunda da öyle olur. Bu týpký (bir)
atmosfer basýnç altýnda duran birinin birden bire 20 bin
fitlik yüksekliðe çýkmasý gibi bir þey olur ki, insan orada
hemen ölüverir.
Ýþte böyle birden 20 bin fit yüksekliðe çýkmak nasýl öldürüyor; öyle de hayat anlayýþý, aile anlayýþý, fert anlayýþý
sýfýr derecede olan bir cemiyete, birden bire, Kur’ân inip
ayný günde hemen: “Ýþte hükümler tatbik edin. Bu kitaptaki hükümlerin hepsini eksiksiz yaþayýn. “ diye karþýlarýna
çýksaydý, o cemiyetten hiç kimse bunu kabul etmezdi.
Çünkü bu, birden bire cemiyetin 20 bin fite yükselmesi
demekti ki o cemiyet buna dayanamayacaktý. Öyleyse
Kur’ân-ý Kerim’in, ahkâmýný insanlara 23 senede getirmesi, aþama aþama telkin etmesi, insan fýtratýný gözetmenin
gereðidir ve insan tabiatýna da en uygun olanýdýr.
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Ýnsaný kâinattan ayýramayacaðýmýza göre, onu kâinatýn
içindeki hadiselerin seyrine göre ele alma mecburiyetinde
olduðumuzu ve onu kâinattaki geliþmelerin dýþýnda mütalaa
edemeyeceðimizi kabullenme mecburiyetindeyiz. Kâinatta
nasýl ki, yavaþ yavaþ geliþmeler oluyor ve kanunlar o istikamette hareket ediyor, insanýn olgunlaþmasý ve ilerlemesi de
ayný þekilde olacaktýr. O ilerlemenin zenbereði, esasý ve
prensipler mecmuasý olan Kur’ân-ý Kerim de, iþte bu esasa
binaen 23 senede nâzil olmuþtur.
Allah’ýn hikmeti bu süreyi 23 yapmýþ... Bu 24 de olabilirdi, 25 de. Nebiler Sultanýnýn (sallallâhu aleyhi ve sellem) mukaddes hayatlarý 63 yýl olacakmýþ. 23 sene sonra hayatýna, nübüvvetten hatime verilecekmiþ, vahiy de sona erecekmiþ. Ama 64 sene olurdu, vahiy de 24 seneye çýkardý.
Biz de onu, ayný hikmet çerçevesi içinde kabul ederdik...
Pîs ruhlarýn ve cinlerin þerrinden korunmak için ne
yapmalý ve ne okumalýdýr?

a. Evvelâ, Allah (celle celâluhû) ve Rasûl’ü (sallallâhu aleyhi ve sellem)
ile iyi münasebet kurup, Ýslâm’ýn prensiplerine uyulmalýdýr.
Bu iþin birinci ve en saðlam yolu, Allah (celle celâluhû) ve
Rasûlüyle sallallâhu aleyhi ve selem çok iyi münasebet kurmak, Ýslâm’ýn prensiplerini hayatýmýza hayat yapmak, gönülde derinleþmek ve tertemiz havamýzla kendi âlemimizi
yaþamaktýr. Bir yandan bunlarý yaparken, bir yandan da
temiz olmayan ruhlarýn sýzabileceði hiç bir boþluk ve günah
penceresi býrakmamak gerekir. Ruhta açýlacak bir gedik,
onlarýn sýzmasýna zemin hazýrlayabilir.
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b. Fiilî ve kavlî (sözlü) duâ ile Cenâb-ý Hakk’a (celle celâluhû)
yönelmelidir.
Cinlerin ve temiz olmayan ruhlarýn þerlerinden korunmada ikinci önemli bir unsur, özellikle duânýn kulluðumuzun bir parçasý ve silahýmýz olarak dilimizden düþmemesidir.
Evet, korunmamýz, hâl-kâl, iç-dýþ, fiil-dil bütünlüðü ve birliði içinde olmalýdýr.
Duâ, fiilî ve kavlî olmak üzere iki þekildedir. Çiftçinin tarlayý sürmesi, ekmesi, sulamasý fiilî duâ; sonra da el açýp,
“Ya Rabbi, bereket ihsan eyle, rahmetini bol bol ver” diye
yalvarmasý da kavlî duâdýr. Birinci duâ olmaksýzýn ikincinin
yapýlmasý, insana herhangi bir þey kazandýrmayacaktýr.
Buna karþýlýk, sadece fiilî duâ ile yetinilmesi ise, feyiz ve bereketi, hele hele kulluðu eksik býrakacak ve bütün yaptýðý,
baþýnda bir olmayan sýfýr yýðýnýndan ibaret kalacaktýr.
Diyelim ki bir mümin: “Ya Rabbi, müminleri muzaffer
eyle” diye duâ eder; bu güzeldir ama, kâfi deðildir. Çünkü
tek kanatla kuþ uçmaz. Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem)
Bedir Savaþý öncesi eksiksiz hazýrlýk yapmasý ve sonra da
bütün benliðiyle Allah’a yönelerek duâ etmesi gösteriyor
ki, fiilî duâ yapýlacak, yani, sebepler dairesinde yapýlmasý
gerekli olanlar yapýlacak ve elden geldiðince sebeplere riayet edilecek, sonra da kavlî duâ için eller açýlacaktýr.
Bunun gibi, vücudumuzda bir rahatsýzlýk ve hastalýk
hissettiðimizde hekime gitmemiz, ilaç kullanmamýz birer fiilî duâdýr. Arkasýndan, þifayý verecek olan Cenâb-ý Hakk’a
el açýp, þifa dilememiz de kavlî duâdýr. Bazen yalnýz Allah’a
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teveccüh ve kavlî duâ ile hastalýklarýmýz, baþ ve diþ aðrýlarýmýz geçebilir ama bazen de Allah’ýn dilemesi baþka olur
ve hekime müracaatýmýz istenir. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve
sellem): “Allah her derdin devasýný yaratmýþtýr, tedavi olunuz.” buyurmakla, bu fiilî duâya bizi teþvik etmektedir. Þu
kadar ki yukarýda da ifâde ettiðimiz gibi, þifayý Allah’tan
(celle celâluhû) bilerek ve bir kulluk vazifesi olarak kavlî
duâmýzý her hal û kârda yaparýz. Ne var ki, bazen sadece
kavlî duânýn yetmediði gibi, fiilî duânýn yetmediði de olur.
Ve, Allah (celle celâluhû), þifayý bazen iki duâya birden, bazen
de sadece birine baðlar. Her þey O’nun elindedir. Niceleri
vardýr ki, kavlî duâ nedir bilmedikleri halde sýhhat içinde,
zevk dolu bir hayat yaþarlar; buna karþýlýk, ilaç kullandýklarý ve duâyý da bir ân için olsun aðýzlarýndan düþürmedikleri halde, Allah’a (celle celâluhû) gönülden baðlý insanlarýn hayatlarýný dertlerle kývrým kývrým sürdürdükleri görülür. Böyle durumlarda biz, duâmýzýn kabûl olmadýðýný sanýrýz.
Hâlbuki kabul etmek ayrý, cevap vermek ayrýdýr. Her duâ
iþitilir ve icâbet edilir fakat bu icâbet, istenilenin aynen verilmesi þeklinde olabileceði gibi, geciktirilip sonra verilmesi
veya dünyâda verilmeyip, Âhiret’e býrakýlmasý þekillerinde
de olabilir; tamamen, Cenâb-ý Hakk’ýn hikmetine baðlýdýr
bu. Siz doktoru çaðýrdýðýnýzda o, icâbet eder gelir; fakat:
“Bana þu ilaçlarý ver.” dediðiniz zaman, doktor o ilaçlarý size aynen vermeyebilir; neyi uygun görüyorsa onu verir ve
uygun görmediðini de vermez, ya da daha iyisini, daha
faydalýsýný verir. Teþbihte hatâ olmasýn, Cenâb-ý Hak da
kulun duâlarýný her zaman duyar, duyduðunu duyurur ve
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onun kalbine huzur verir; çünkü O, insana þah damarýndan daha yakýndýr. Fakat hikmetinin gereði olarak, kulunun her istediðini vermeyebilir; bu vermeyiþ, bazen kulun
yararýna olacaðý, bazen de ileride daha faydalý þekliyle vereceði içindir. Sonra, mülkün sahibi O’dur ve mülkünde dilediði gibi tasarruf eder, lûtfu da hoþtur, kahrý da. O, abes
iþ yapmaz; her yaptýðýnda bir deðil, bin hikmet vardýr.
Ayrýca katiyen bilinmelidir ki, duâ da namaz gibi bir
kulluktur; sâfiyane, hâlisane, karþýlýksýz ve dünyâda peþin
bir netice beklemeden yapýlmalýdýr. Ýnsan, saf ve dupduru
bir gönülle O’na yönelip edip, rýzasýný aramalýdýr. Ama O,
bazen lûtuf ve keremiyle ihsanlarda bulunup kulunu hoþnut edebilir... Bu sebeple de, hemen neticesi alýnsýn ve
çarçabuk hedefe nail olunsun diye yapýlan duâlar kabûl
görmeyebilir; hâlis ve safî olmadýklarý için, kabul noktasýna yükselmeleri mümkün olmayabilir...
Peþin ücretler için ýsrarla duâ edilmemeli, ama Hak kapýsýnda devam ve sebatta mutlaka ýsrarlý olunmalýdýr. Rabbine ilticadan bir ân dûr olmamak, daima hayýrlý olaný istemek, günahlarýn yaprak gibi döküldüðü, fazilet ve insanî
deðerlerin ziyadeleþtiði o kapýda sadakatte bulunmak, sebat etmek ve imtihanda olduðumuzu unutmayarak neticeleri Âhirette beklemek, samimî kul olmanýn gereðidir.
c. Allah’ýn yanýnda makbûl olduðu inanýlan kimselerin
duâsý alýnmalýdýr.
Allah’ýn yanýnda kýymet ifade eden, duâsý makbûl
kimselere müracaat edip duâ etmelerini istemek, çok
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önemli ve yararlýdýr. Nitekim, Efendimize (sallallâhu aleyhi ve
sellem) bu þekil müracaatlar çok olurdu: Ahmed Ýbn Hanbel, Ebu Davud ve Taberanî’nin rivayetlerinde Ümm-ü
Hani (radýyallahu anh) naklediyor: “Allah’ýn Rasûlü’ne mecnun bir çocuk getirildi. Efendimiz ona dokunup: “Çýk ey
Allah’ýn düþmaný.” buyurdu; sonra, çocuðun yüzünü yýkayýp duâ etti ve çocukta hiç bir þey kalmadý.” Biz de
hüsnü zannýmýz olan böyle kimselere müracaat eder, onlardan duâ dileriz. “Ýnþaallah Cenâb-ý Hak da þifa ihsan
eder.”
Cinlere maruz kalýndýðýnda hemen cinlerle uðraþanlara gidecek olursak, bu bizde evhama yol açar ve maneviyatýmýzý kýrabilir, sonra, baþkalarý tarafýndan istismar da
ediliriz. Ona gider iki muska, berikine gider iki muska alýr
ve zavallý hastayý muska hamalý haline getiririz. Bu muskalardan bir tanesi kaybolacak olsa, hasta titremeye,
korkmaya baþlar ve ümitsizliðe düþer. Yani, þifa bulayým
derken, daha fazla rahatsýzlýklara sebep olur. Bu sebeple,
duâ ettirmek en iyisidir. Abdullah Ýbn Amr (radýyallahu anh),
çocuklarýna duâ öðretir, bilmeyenlerin de üzerine yazýp,
kordu. Sonra, bu iþe de çok bel baðlamamak lâzýmdýr. Zira, sâhih hadis kaynaklarýnýn rivayetine göre Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem), 70 bin insanýn sorgusuz-suâlsiz Cennet’e gireceðini müjdelerken, bunlarý, pazubent baðlamayanlar, uðursuzluk ve muskaya itibâr etmeyip Allah’a tevekkül edenler diye saymaktadýr. Onun için, hem duâyý
býrakmamak, hem de Allah’a (celle celâluhû) tevekkül etmek
en iyisidir.
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d. Ýnançlý psikiyatrist ve hekimlere gidilmelidir.
Bu mevzûdaki diðer tavsiyemiz; materyalist ve inkârcý
olmayan, ruhlara, cinlere ve onlarýn tesirlerine inanan uzman psikiyatrist hekimlerimize gidilmesidir. Fakat inanmayan, kalb ve ruhun gýdasýzlýðýndan ve tatminsizlikten dolayý vicdan ve duygularý arasýnda muvazene kuramayýp
ikilem yaþayan hekimler, habis ruhlarýn hücumuna uðrayanlarý daha çok bataklýða teþvik edip, bunalýmlý, stresli
kimselere: “Git, kadýnlarla münasebet kur, ye-iç, eðlen ve
kötü düþüncelerini atmaya çalýþ.” demektedirler. Böyle bir
tavsiye, susuzluktan yanýp kavrulmuþ birisine, “Biraz daha
yan” diye deniz suyu vermek gibi bir þeydir. Zaten, hastayý hasta eden, kalbinin baðýrsaklarýna yedirilmesi, düþünce hayatýnýn ölüp sönmesi ve kötülerle düþüp kalkmasýydý. Evet, böyle düþünen týp da, tabip de tek gözlü sayýlýr;
kaybettiði diðer gözünü bulunca, o da ileride müstakim
görmeye baþlayacaktýr...
e. Ayet-ül Kürsî, Muavvizeteyn vb. duâlara müracaat
edilmelidir.
Evvelâ, Allah’a (celle celâluhû) sýðýnma ve O’nun himayesine girme bu mevzûda en önemli yeri olan bir husustur.
Allah Teâlâ’nýn Kur’ân’da kullarýna emrettiði de budur:
“Sana þeytandan (þeytânî) bir dürtü olacak olursa, hemen
Allah’a sýðýn” (Fussilet, 41/36); yâni “Eûzü billahi mine’þþeytâni’r-racîm” de! Bu arada, Müminûn Sûresi 97 ve
98’nci âyetlerinin ezberlenip okunmasýný da tavsiye edip
geçelim.
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Ayetü’l-Kürsî, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) tarafýndan bizzat tavsiye edilmiþtir. Sahabi, zekat malýna el uzatmak isteyen insan suretinde bir habîs ruhu yakalamýþtý. O
habis ruh, kurtulmak için “Býrak beni, sana bizden kendini koruyacak duâ öðreteyim: O, Âyetü’l-Kürsî’dir” demiþti. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) de, “O yalancýdýr, fakat
bu defa doðru söylemiþ” þeklinde tenvirde bulunmuþlardý.
Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) yahudiler tarafýndan sihir yapýldýðýnda Muâvvizeteyn, yani Felak ve Nâs Sûreleri
okunarak sihir çözülmüþtü. Ayrýca Peygamberimiz (sallallâhu
aleyhi ve sellem), Aiþe Validemiz’in (radýyallahu anha) beyânýyla, sabah-akþam “üçer defa Felâk ve Nas Sûrelerini okur, birbirine
birleþtirdiði avuçlarýnýn içine üfler ve her defasýnda ellerini
vücudunun eriþebildiði yerlerine sürerdi.” Yine, Efendimiz
(sallallâhu aleyhi ve sellem), sabah-akþam üçer defa “Bismillâhillezî
lâ yedurru mea’smihî þey’ün fi’l-ardý velâ fi’s-semâi ve hüve’s-Semîu’l-Alîm” derdi ki -biiznillah- felce maruz kalmamanýn teminatýdýr. Yine, “Eûzü bi-kelimâti’llâhi’t-tâmmâti min
külli þeytânin ve hâmmetin ve min külli aynin ve lâmmetin”
de, tavsiye ve tecrübe edilen duâlar arasýndadýr.
Ýmam-ý Gazalî’nin bu husustaki tavsiyesi, 1 kere Bismillâhirrahmânirrahîm, 10 kere Allahü Ekber, 19 defa
“Lâ-yüflihu’s-sâhiru haysu etâ”; ve “min þerr’in-neffâsâti
fil-ukad” (Tâhâ, 20/69; Nâs, 114/4) okumaktýr.
Bir baþka zâtýn tavsiyesine göre, her defasýnda önce bir
yudum su, çay, ya da çorba içip, arkadan bir defa yukarda geçen bu iki âyet okunmalý ve bu okuma bu þekilde 19
defa tekrarlanmalýdýr.
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Bu mevzûda daha pek çok duâlar vardýr ki, hadîs kitaplarýna bakýlmalý veya ehline sorulmalýdýr. Ayrýca Ashab-ý Bedr, Cevþen ve Kaside-i Bür’e de tavsiye edilebilir.
Þeytanýn yaratýlmasýnýn ve insanlarý yoldan çýkarmasýna müsaade edilmesinin hikmeti nedir?

a. Þeytan yaratýlmasaydý, insanýn yaratýlmasýnýn bir hikmeti olmazdý. Bir defa, Allah’ýn (celle celâluhû) asla günah iþlemeyen ve þeytanýn vesvesesine maruz kalmayan melekler gibi sayýlmayacak kadar çok yarattýðý varlýklar vardýr. Allah (celle celâluhû), insandan ayrý ve farklý olarak bitkileri ve
hayvanlarý yarattýðý gibi, Ýlâhi sanatlarý meleklerden farklý
þekilde aksettiren aynalar olarak da insanlarý yaratmayý
murad buyurmuþtur. Evet, yarattýðý insanlarýn mahiyetlerinde saklý bulunan kabiliyetlerin, geliþmesi ve özlerinin ortaya çýkmasý için de, karþýlarýna bir tahrik ve teþvik unsuru
ve bir geliþme vesilesi olarak þeytan ve kötü ruhlarý çýkarmýþtýr. Ýçindeki kibir ve isyan ukdesini dýþa vuran þeytan,
yaptýðý iþi þuurlu olarak yapmaktadýr. Þeytan, insaný arkadan kovalayan rakip bir maratoncu gibidir. Ýnsanýn hedefe
varabilmesi, muzaffer olabilmesi için, peþini bir an olsun
býrakmayan bu ezelî rakibini aþabilmesi, geride býrakmasý
ve ondan daima önde ve daha ileride olmasý gerekmektedir. Eðer kendisine böyle tahrik ve teþvik unsuru olabilecek
bir rakip ve hasmý bulunmasaydý, onun bu ciddî yarýþý yapmasý ve kabiliyetlerini geliþtirmesi katiyen gerçekleþmeyecekti; daha doðrusu, kabiliyetlerini geliþtireceði zemini bulamayacak ve neticede de körelip gidecekti. Ýnsanoðlu, en
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yüksek insanlýk derecesini ve insan-ý kâmil mertebesini bu
ezelî hasmýna karþý verdiði mücadele ile elde etmiþ ve baðrýnda Ebû Bekir’ler yetiþtirmiþtir.. ve yine ayný insanoðlu,
bu müsabakadaki acz ve iradesizliðiyle de Ebu Cehillerin
meþcereliði olmuþtur.
b. Þer olan, þeytanýn yaratýlmasý deðil, ona tâbi olup þer
iþlemektir. Nasýl herhangi bir cinayete, o cinayette kullanýlan býçak veya tabanca deðil de, cinayeti iþleyen eller gerçek sebep olarak gösteriliyorsa, ayný þekilde, þeytan da insanýn iþlediði þerlerde bir alettir ve asýl suçlu, bu aleti kullanan eldir. Evet, insandaki nefis ve nefsin emrine girmiþ
olan irâdenin, þeytana ait telkinlerin tesiri altýnda bazý kötülükleri iþlemekte ulaþtýklarý kötü neticelerin esas sebebi
þeytan deðildir. Þeytan ve þerler, basit birer sebeptirler; hakikî illet, insanýn iradesidir. Evet insanlar, þeytanýn var olmasýyla deðil, kendi irâdeleriyle kötülük iþlemektedirler.
c. Ýnsan, her þeyi kendi dar dairesinde ve elindeki küçük neticelere göre deðerlendirme meylindedir; oysa Allah’ýn (celle celâluhû) yaratmasý, umum neticelere ve faydalara bakar. Meselâ, içine elimizi soktuðumuzda ateþ, elimizi
yakar; -ki, bu bir kazançtýr- þimdi, ateþe “bütünüyle zararlýdýr” diyebilir miyiz? Haddizatýnda, onu þerli ve zararlý yapan bizzat kendimiziz. Haydi bu türden cüz’î zararlarý olduðunu kabul etsek bile, biz onun umumî neticelerine bakýp,
ateþin fayda ve lüzumlu olduðuna hükmederiz. Elektrik de
böyledir, yaðmur da. Allah (celle celâluhû), bir þeyi yaratýrken
umum neticelere bakar. Ýþte Þeytan da, yaratýlýþ noktasýnda böyle umumi neticelere bakar; Ebu Cehil’in iradesiyle
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Cehennem’e sürüklenmesinde de, Ebu Bekir (radýyallahu anh)
gibi elmas ruhlu binlerce evliya ve kâmil müminlerin terakki edip, cennetlere yükselmesinde de þeytanýn fonksiyonu
vardýr.
d. Büyük ve küllî neticelerini býrakýp da, cüz’î þerlere sebep oldular diye ateþ, elektrik veya yaðmuru zararlý görüyor ve “olmasalardý!” diyor muyuz? Hayýr. Ayný þekilde,
“Neden þeytan yaratýldý” da diyemeyiz. Nasýl umum bedenin sýhhati ve bu sýhhatin devamý adýna cüz’î bir þer sayýlan, kangren olmuþ eli veya kolu kesiyoruz; aynen öyle de,
getirdiði büyük netice ve faydalara binaen, birtakým þerlerden dolayý þeytanýn varlýðýna da ses çýkarmamamýz gerekir.
Askerlerimiz ölüyor diye askerlik mesleðini kaldýralým ve
savaþa gitmeyelim diyebilir miyiz? Bunun gibi, þeytanýn
süsleyip püslemeleriyle alýp götürdükleri, Nebî’nin iman
adýna kazandýrdýklarýnýn yanýnda binde bir nispetinde ya
vardýr ya da yoktur. “Nasýl olur? Þeytanýn oyunlarýyla binlerce insan Cehennem’e gitmiyor mu?” denemez. Çünkü,
mümindeki keyfiyet, kafirdeki kemiyetten hem daha
önemli, hem daha üstündür. Bir insanýn hayatý mý daha
önemlidir, yoksa bin böceðin hayatý mý? Bin hurma çekirdeðinden 11’i aðaç olup, gerisi çürüdüðünde, bin çekirdeðe sahip olmak mý, yoksa 989’unun çürümesine raðmen
11 hurma aðacýna sahip olmak mý daha kârlýdýr?
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EF’ÂL-Ý MÜKELLEFÎN
VE TEMÝZLÝK

EF’ÂL-Ý MÜKELLEFîN

Temizlik imanýn yarýsýdýr.
Hadis-i Þerif

Ýslâm dini akýllý ve bâlið (ergin) olan Müslüman erkek ve
kadýnlardan bazý hususlarý (emirleri) yapmalarýný bazýlarýndan da (yasaklarýndan da) kaçýnmalarýný istemiþtir. Bu emir ve
yasaklara “teklif”, emir ve yasaklarýn muhatabý Müslümanlara da ”mükellef” denir. Mükelleflerin iþlemeleri veya iþlememeleri gereken þeylere ise “ef’âl-i mükellefîn”
denir.
Mükellefiyet Ne Zaman Baþlar?

Kiþinin dinî hükümlerden sorumlu tutulabilmesi için,
a. Akýllý
b. Ergin olmasý þarttýr.
Din, akýl ve þuur sahiplerini muhatap alýr onlarý kendi
irade ve seçenekleriyle, dünyevî-uhrevî hayra yönlendirir;
icabet edenlere de ebedî saadetler vaat eder.
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Bu itibarla mükellefiyetin birinci þartý âkýl olmaktýr. Âkýl,
ne yaptýðýný bilen, iyi ile kötüyü birbirinden ayýrt etme kabiliyetine sâhip olan kimse demektir.
Mükellefiyetin bir diðer þartý da, kiþinin balið olmasý yani, bülûða ermiþ bulunmasýdýr.
Bülûða Ermek Ne Demektir?

Bülûða ermek, insanlarýn çocukluktan çýkýp cinsî duygu ve hislerinin baþladýðý çaða ermeleri demektir.
Bülûð Çaðý Ne Zamandýr?
Nasýl Bilinir?

Bülûð çaðý, Ýslâm âlimlerinin çoðunluðuna göre kýzlarda
9-15; erkeklerde 12-15 yaþlarý arasý olarak belirlenmiþtir.
Kiþinin bülûða ermesi erkeklerde ihtilâm denilen cinsî
boþalmanýn olmasý; kýzlarda ise hayýz ve aybaþý adý verilen
muayyen hâlin ortaya çýkmasý ile gerçekleþir. Buna “tabiî
bülûð” denir. Bazen olur ki, erkek ve kýz, yaþ olarak bülûð
çaðýna girdikleri halde, kendilerinde ihtilâm ve ay hâli görülmez. Böyleleri için “hükmî bülûð” vardýr ki bu, belli bir
yaþ sýnýrýna ulaþanlarýn fiilen bülûða ermiþ olmasalar bile
bâlið olarak kabul edilmeleridir.
Hükmî bülûð yaþý, hem erkek hem de kýzlar için 15
yaþtýr.
Bülûðla birlikte kiþinin yeterli aklî yetiþkinlik kazandýðý
var sayýldýðý için aksini gösteren bir delil olmadýkça kiþi mükellef olur. Dinî terminolojide buna “âkil ve bâlið olmak”
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denir. Bunun anlamý kiþinin haklarý kullanmaya, sözlü, yazýlý, fiilî hukukî iþlemleri bizzat yapmaya, dinî ve içtimaî mükellefiyetlere muhatap olmaya ve cezaî sorumluluk taþýmaya ehil hale gelmesidir.
Mükelleflerin Yapmalarý Gereken Dinî
Vazifeler Nelerdir?

Mükellefiyet çaðýna giren her Müslüman’ýn yapmak zorunda olduðu bazý dinî vazifeler vardýr ki, bunlara fýkýh ve
ilmihal kitaplarýnda “mükelleflerin yapacaðý vazifeler” manasýna “Ef’âl-i Mükellefîn”denir.
Bunlar farz, vâcip, sünnet, müstehab, mübah, mekruh,
müfsid ve haram olmak üzere sekize ayrýlýr.
1. Farz: Kat’î (kesin) delil ile sabit olan hükümlerdir ve iki
kýsýmdýr:
a) Farz-ý ayn: Mükellef her Müslümanýn ancak kendisinin
yapmasý ile yerine gelen amellerdir. Beþ vakit namaz ve
oruç gibi.
b) Farz-ý kifâye: Bazý Müslümanlarýn yapmalarý ile diðer Müslümanlardan mesûliyet kalkan farzlardýr. Cenâze
namazý ve selâm almak gibi. Eðer böyle bir farzý Müslümanlardan hiçbirisi yapmazsa hepsi mes’ûl olurlar.
2. Vâcip: Farz derecesinde kat’î olmayan delille sabit
hükümlerdir. Vitir ve bayram namazlarý gibi.
3. Sünnet: Peygamberimizin sözü, iþi ve baþkasý yaptýðýnda hoþ gördüðü þeylerdir. Sünnet ikiye ayrýlýr:
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a) Sünnet-i müekkede: Peygamberimizin devamlý olarak yapýp, pek az terk ettiði sünnetlerdir. Sabah ve öðle
namazýnýn sünnetleri gibi. Ezan, ikâmet, cemaate devam
gibi Ýslâm prensiplerinden sayýlan sünnetler de, sünnet-i
müekkededir. Bunlara sünnet-i Hüdâ da denir.
b) Sünnet-i gayr-i müekkede: Peygamberimizin ibâdet
maksadýyla bazen iþleyip bazen de terk ettikleri sünnettir.
Ýkindi namazýnýn sünneti ile yatsý namazýnýn ilk sünneti gibi. Peygamber efendimizin yiyip içme, giyinip kuþanma,
oturup kalkma gibi günlük normal davranýþlarý ve âdâb-ý
muaþerete taallûk eden iþleri de sünnet-i gayr-ý müekkedeye dahildir. Bunlara sünnet-i zevâid adý da verilmiþtir.
4. Müstehab: Peygamberimizin bazen iþledikleri þeylerdir. Sadaka vermek ve nâfile oruç tutmak gibi.
5. Mübah: Ýþlenmesinde sevap, terk edilmesinde günah
olmayan þeylerdir. Oturmak, kalkmak, yemek, içmek gibi.
6. Mekruh: iþlenmesi hoþ görülmeyen ve amelin sevâbýný eksilten þeylerdir. Namaz içinde etrafa bakmak gibi.
Mekrûh iki kýsma ayrýlýr:
a) Tahrîmen Mekrûh: Harama yakýn olan mekrûha denir. Abdest alýrken suyu israf derecede harcamak gibi.
Tahrîmen mekrûhun terkinde sevap vardýr. Ýþlenmesinde ise, âhirette azâba uðrama ihtimali mevcuttur.
b) Tenzîhen Mekrûh: Helâla yakýn olan mekruhtur.
Burnu sað el ile temizlemek gibi.
Tenzîhen mekrûhun iþlenmesi ise, azâbý gerektirmez. Fakat terk edilmesi durumunda sevap kazanýlýr. Mekruhlarý
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helâl telâkki etmek, hata olmakla beraber, insaný dinden çýkarmaz.
7. Müfsid: Baþlanmýþ bulunan bir ibâdeti bozan þeylerdir. Abdestli iken bir yerinden kan veya irin çýkmak, namazda gülmek ve oruçlu iken bir þey yemek gibi.
8. Haram: Ýþlenmesi kat’i delille yasak edilen þeylerdir.
Alkollü içki içmek, anaya-babaya âsi olmak gibi.
Namaza Hazýrlanýyorum...
Abdest

Ýslâm dini temizliðe çok önem verir. Ýbadet ederken de
temiz olmak, kirlerden arýnmak öncelikli þartlardandýr. Dinimizin direði olan namaz ibadetini ifa ederken her Müslüman’ýn abdestli olmasý gerekir. Biz, nasýl abdest alýnacaðýný
Peygamber Efendimizin (sallallâhu aleyhi ve sellem) uygulamalarýndan biliyoruz.
Abdest almadan önce tuvalet ihtiyacý olabilir. Bu hususla ilgili olarak “istibra”, “istinka” ve “istinca” kavramlarý üzerinde durmamýz gerekir.
Ýstinca: Büyük ve küçük abdestlerden sonra pisliðin çýktýðý yerin temizlenmesidir.
Ýstinka: Ýstincada mubâlaða yapmaktýr ki, bu da önce
münasip kuru bir þeyle silmek, sonra su ile yýkamak sonra
da kurulamakla olur.
Ýstibra: Erkeklerin küçük abdestten sonra tenasül uzvunda idrar kalmamasý için özen göstermesidir. Bunun da
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en güzel þekli sývazlamadan sonra, öksürmek veya bir
miktar yürümek sûretiyle olabilir.
Abdestimizin kabul olmasý için mutlaka yerine getirmemiz gereken bazý þartlar vardýr. Bunlara abdestin farzlarý
diyoruz.
Abdestin Farzlarý

1. Yüzü bir kere yýkamak
2. Elleri ve kollarý dirseklerle beraber bir kere yýkamak
3. Baþýn dörtte birini mesh etmek
4. Ayaklarý topuklarla beraber bir kere yýkamak.
Abdestimizin kabul olmasý için bu iþlemleri yapmak
þarttýr. Ancak sadece bunlarýn yerine getirilmesi ile Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in abdesti gibi bir
abdest almýþ olmayýz. Abdestin sünnetlerini yerine getirdiðimizde Peygamber Efendimiz gibi abdest almýþ oluruz.
Abdestin Sünnetleri

1. Abdeste baþlarken eûzü-besmele çekmek
2. Abdeste niyet etmek
3. Misvak kullanmak veya diþleri parmakla ovalamak
4. Aðza burna üçer defa su vermek (mazmaza ve istinþak)
5. Her organý üçer defa yýkamak
6. Abdeste ara vermeden devam etmek
7. Sýrayý bozmamak
8. Kulaklarý, boynu mesh etmek
9. Baþýn tamamýný mesh etmek (kaplama mesh)
10. Ayaklarý yýkarken parmaklardan baþlamak.
76

EF’ÂL-Ý MÜKELLEFÎN VE TEMÝZLÝK

Abdest Alýyorum

Ellerin Yýkanmasý
Eller bileklere kadar yýkanýr. Özellikle parmak aralarý ovulur (hilâllenir). Kuru
kalmamasýna dikkat edilir.

Aðza Su Verilmesi
Sað elle aðza üç defa su
verilir. Her defasýnda aðýz
çalkalanarak su dökülür.

Burna Su Verilmesi
Sað elle burna üç defa su
verilir. Her defasýnda su
hafifçe burna çekilir. Sol
elle sümkürülerek burun
temizlenir.
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Yüzün Yýkanmasý
Ýki avuç birleþtirilir ve su
ile doldurulduktan sonra
üç defa yüz yýkanýr. Yüzün, alýnda saç bitiminden
çene altýna ve kulaklara
kadar olan kýsmý, her defasýnda yýkanýr.

Kollarýn Yýkanmasý
Dirseklerle beraber evvelâ
sað kol, sonra sol kol üçer
defa yýkanýr.

Baþýn Meshedilmesi
Sað el ýslatýlýr ve baþýn
dörtte biri meshedilir.
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Kulaklarýn Meshedilmesi
Ýki el ýslatýlýp serçe parmaklarla kulaklarýn içi, baþ
parmaklarla da dýþý bir defa meshedilir.

Boynun Meshedilmesi
Ellerin tersiyle
mesh edilir.

Ayaklarýn Yýkanmasý
Önce sað sonra sol ayak,
sol elin yardýmýyla topuk
kemikleri de dahil olmak
üzere yýkanýr. Ayaklar yýkanýrken, parmaklarýn aralarýnýn da ýslanmasý saðlanmalýdýr.
79
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Abdesti Bozan Hâller

Baþýmýza gelen bazý durumlarda abdestimiz bozulur.
Bu durumlar þunlardýr.
1. Önden veya arkadan bir þey çýkmasý (büyük veya küçük
abdest yapmak, yellenmek vs.).
2. Vücuttan kan, irin, sarý su çýkmasý.
3. Aðýz dolusu kusmak.
4. Bayýlmak.
5. Uzanarak uyumak.
6. Sarhoþ olmak.
7. Aðýzdan tükürüðün rengini deðiþtirecek kadar kan gelmesi.
8. Namaz kýlarken yanýndakilerin duyabileceði kadar
yüksek sesle gülmek.
Abdesti Bozmayan Hâller

Aþaðýdaki durumlarda abdest bozulmaz:
1. Diþlerden çýkan kan, tükürüðün rengini deðiþtirmeyecek kadar azsa abdesti bozmaz.
2. Aðlamak.
3. Çýktýðý yerin etrafýna yayýlmayan kan.
4. Týraþ olmak, týrnak kesmek.
5. Namazda tebessüm etmek.
Özürlünün Abdesti

Dinimizde ibadet hayatý dahil her konuda kolaylýðýn saðlanmasý, zorluk ve sýkýntýnýn giderilmesi temel bir esastýr.
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Normal hallerde abdesti bozan þeyler konusunda özürlü
kimseler için hususî hükümler getirilerek bu kimselerin ibadet etmesine ruhsat tanýnmýþtýr.
Abdesti bozan ve kýsmen süreklilik taþýyan bedenî rahatsýzlýklara özür, böyle kimselere de “özür sahibi” denir.
Devamlý burun kanamasý, idrar tutamama, yaranýn sürekli kanamasý, hanýmlarýn akýntýsý gibi... durumlar özürdür.
En az bir namaz vakti süresince devam eden bedenî rahatsýzlýklar özür hali sayýlýr. Özürlü kiþi her namaz vakti için
ayrý bir abdest alýr, aldýðý bu abdestle o vakit içinde dilediði kadar namaz kýlabilir. Namaz vakti çýktýðýnda özürlü
kimsenin abdesti bozulur, yeni namaz vaktinde tekrar abdest almasý gerekir. Özürlü kimse, özürlü olmayan kimselere imam olamaz.
Sargý ve Mest Üzerine Mesh

Dinimiz, ibadetlerin yerine getirilmesinde birçok kolaylýklar sunmuþtur. Bunlardan biri de, sargý veya yara üzerine mesh edebilme kolaylýðýdýr.
Mesh bir þeyin üzerini elle silmek demektir. Baþýn,
ayaklara giyilen mestin veya sargýnýn üzerine, elin ýslaklýðý
ile dokunmaya da mesh denir.
Sargý Üzerine Mesh

Bir uzvun çýkmasý, kýrýlmasý veya yaralanmasý halinde
üzerine sargý yahut alçý sarýlsa, o uzvu yýkamak mahzurlu
ise sargýnýn çoðu üzerine meshedilir. Hatta mesh etmek de
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zararlý ise ondan da vazgeçilebilir. Sargýnýn çoðunluðunu
sadece bir defa meshetmek yeterlidir. Sargýnýn abdestsiz veya cünüpken sarýlmýþ olmasý meshe engel olmadýðý gibi bu
meshin süresi de yoktur. Özür devam ettikçe meshedilmeye
devam edilir. Abdestli olarak sarýlmasý þart deðildir. Meshedildikten sonra sargý açýlsa veya düþse, yahut mevcut sargý üzerine ikinci bir sargý baðlansa, meshi yenilemek icap etmez.
Mest Üzerine Mesh

Ýslâm’da mestler ya da mest þartlarýna uygun çorap,
ayakkabý, çizme gibi þeylerin üzerine mesh etmek caizdir.
Allah Rasûlü’nün mest üzerine mesh ettiði bilinmektedir.
Mestte aranan birtakým þartlar vardýr bunlar;
1. Mestler, ayaklarý topuk kemikleriyle beraber örtecek
þekilde olmalýdýr.
2. Giyilen mest, bir fersah (yaklaþýk 6 km) yürüyecek kadar
dayanýklý olmalýdýr.
3. Mestler baðcýksýz olarak ayakta durabilmelidir.
4. Mest, deriye suyu geçirmemelidir.
5. Mestin topuktan aþaðý kýsmýnda, ayaðýn küçük parmaðýnýn üç misli büyüklüðünde yýrtýk olmamalýdýr.
Abdest alýrken mestin üzerine elin en az üç parmaðý kadar yerin elin ýslaklýðý ile bir defa meshedilmesi gerekir.
Bunun için mestin abdestli olarak giyilmiþ olmasý gerekir.
Mest üzerine meshin süresi 24 saat (bir gün), yolculuk durumunda ise 72 saattir (üç gündür). Bu müddetin baþlangýcý,
82

EF’ÂL-Ý MÜKELLEFÎN VE TEMÝZLÝK

mestler giyildikten sonra ilk abdestin bozulma zamanýndan itibarendir. Örnek verilirse, bir kimse abdestini aldýktan sonra o taharet üzerine mestlerini giyse de, beþ saat
sonra ondan abdesti bozucu bir hal meydana gelse, bu
beþinci saatten itibaren meshin müddeti yolcu olmayan
için yirmi dört saat ve yolcu için yetmiþ iki saat devam
eder. Mestleri giyiþ zamanýna bakýlmaz.
Gusül
Guslün, vücutta yeni bir denge kurma, kan dolaþýmýný
düzene koyma ve kiþiyi ibadete hazýrlama gibi beden ve
ruh saðlýðý açýsýndan birçok yararý vardýr.
Boy Abdesti (Gusül): Tepeden týrnaða bütün vücudu yýkamak demektir. Bu iþleme boy abdesti de denilir. Gusül
bazen farz, bazen sünnet, bazen de müstehaptýr.
Guslü Gerektiren Durumlar
1- Cünüplük

Cünüplük, cinsi münasebet veya þehvetle meninin gelmesi sebebiyle meydana gelen ve belirli ibadetlerin yapýlmasýna mani olan durumdur.
Ýnsanýn cinsiyet organýndan gelen üç çeþit akýntý vardýr.
Bunlar mezi, vedi ve menidir.
Mezî; cinsel oynaþma, hayal etme ve þakalaþma sonunda duyulan haz sebebiyle cinsel organdan gelen, ince, þeffaf ve kaygan sývýdýr. Geldiðinin farkýna varýlmayabilir. Erkekte de kadýnda da olur.
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Vedî; soðuk, aðýr kaldýrma vs. sebebiyle genellikle idrardan sonra gelen, koyu, kesik kesik ve renk olarak meniye benzeyen maddedir. Bazen cinsel zevk duyma sebebiyle de gelebilir.
Menî; Þehvetle gelip, genelde hýzla dýþarý çýkan ve kendine has kokusu ve rengi olan bir sývýdýr.
Gusül sadece meniden dolayý gerekir. Mezi ve vedinin
gelmesiyle sadece abdest bozulur, geldiði yer yýkanýr ve abdest alýnýr.
Meni gelsin veya gelmesin, cinsi münasebet sonunda
kadýn da erkek de cünüp olur. Meninin uyku halinde veya uyanýkken, iradî veyahut da gayrî iradî gelmesi neticeyi deðiþtirmez. Cünüplük için meninin þehvetle gelmesi
þarttýr. Aðýrlýk kaldýrma, düþme, hastalýk gibi sebeplerle
meninin gelmesi cünüplük sebebi deðildir.
Uyandýðýnda ihtilam olduðunu hatýrlamamakla birlikte,
çamaþýrýnda meni bulaþýðý gören kimsenin gusletmesi gerekir. Ýhtilam olduðunu hatýrladýðý halde elbisesinde böyle
bir iz görmeyen kimsenin ise gusletmesi gerekmez.
Gusül alýrken yarýda abdest bozulursa, gusül bozulur mu?
Gusül abdesti alýrken insanýn bir yerinin kanamasý
veya umumi olarak namaz abdestini bozan hallerin zuhur etmesi durumunda bunun gusle herhangi bir manisi yoktur. Ancak böyle bir gusülle ayrýca abdest almadan ibadet etmek mümkün deðildir. Guslü gerektiren
haller bellidir. Bunlar zuhur etmeden gusle zarar gelmez.
Ancak gusül esnasýnda tazyik olmadan meni veya mezi
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gelmesi durumunda ihtiyaten gusle yeniden baþlamak
daha doðrudur.
2- Hayýz ve Nifas

Hayýz (âdet görme, âdet kanamasý, aybaþý hali) ve nifas (lohusalýk)
kanlarýnýn kesilmesi ile veya bu iki durum için öngörülen
azami sürelerin bitmesiyle gusül gerekir. Bu süreyi aþan
kanamalar özür hali (istihaze) sayýldýðýndan bu tür kanamanýn sona ermesi halinde gusül gerekmez.
Hayýz ve nifas halindeki kadýnýn hükmü cünüp kimseninki gibidir. Ayrýca bu durumdaki kadýnlarýn cinsel iliþkide bulunmasý haramdýr, oruç tutmasý da caiz deðildir.
Yukarýdaki sayýlanlara ilave olarak Cuma ve bayram
namazlarý öncesinde, hac veya umre niyetiyle ihrama girerken ve Arafat’ta vakfe için gusletmek sünnettir.
Cenaze yýkama, kan aldýrma, Mekke ve Medine’ye girme, Berat ve Kadir gecelerini ihya, bir toplantýya katýlma,
yeni elbise giyme, bir günahtan tevbe etme gibi durumlarda gusletmek de müstehaptýr.
Boy abdestinin farzlarý

1. Aðzý bol su ile çalkalayýp yýkamak.
2. Burna bol su verip yýkamak.
3. Bütün vücudu, hiç kuru yer býrakmadan yýkamak.
Boy abdesti þöyle alýnýr:

– Önce besmele çekilerek boy abdesti almaya niyet edilir.
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– Eller, edep yerleri ve vücutta baþka kirli yerler varsa
yýkanýr.
– Namaz abdesti gibi abdest alýnýr.
– Aðza ve burna üçer defa bol su verilir.
– Önce üç defa baþa su dökülür. Sonra üç defa sað
omuza, üç defa sol omuza su dökülüp iyice ovulur ve kuru yer kalmayacak þekilde bütün vücut yýkanýr.
Boy abdesti alýrken dikkat edilmesi gerekenler

– Kulak kývrýmlarý, göbek çukuru, koltuk altlarý gibi suyun ulaþmasý zor olan yerler iyice ovulup ýslatýlmalýdýr.
– Baþkalarýnýn yanýnda avret yerleri açýlmamalýdýr.
– Boy abdesti alýrken konuþmamalý, duâ okumamalýdýr.
– Çýplak olarak kýbleye karþý durulmamalý, avret yerlerini örterek yýkanmalýdýr.
– Saçlar iyice ovuþturulup altýna suyun geçmesi saðlanmalýdýr.
– Boy abdesti alýnan yerde su birikiyorsa, en son ayaklar yýkanmalýdýr.
– Duþlarda boy abdesti alýrken; baþý, omuzlarý üç defa su
dökecek miktarda su altýnda tutmak ve ovunmak yeterlidir.
– Boy abdesti alýnýnca, namaz abdesti de alýnmýþ olur.
Bu abdestle namaz kýlýnabilir, abdestli olarak yapýlmasý
gereken ibadetler yapýlabilir.
– Abdesti bozan þeylerden biri meydana geldiðinde sadece namaz abdesti bozulur, boy abdesti bozulmaz.
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Boy abdesti Gerekenlere
Haram Olan Þeyler

Kendilerine boy abdesti farz olanlara –hayýz ve nifas
halindeki kadýnlar da ayný hükme tabidir- gusletmeden
önce haram olan þeyler þunlardýr:
1. Namaz kýlmak, tilavet secdesi yapmak. Bir ayet olsa
bile, dua niyeti ile Kur’ân okumak. Yalnýz hamd ve duâ ile
ilgili ayetleri, duâ ve zikir niyeti ile okumak caizdir. Cünüb
veya adet halinde olan bir kadýnýn duâ niyeti ile Fatiha
Sûresini okumasý caizdir.
2. Kur’ân-ý Kerim’e, bir veya yarým ayet olsa bile, el
sürmek ve Mushaf-ý Þerif’i tutmak haramdýr. Ancak
Kur’ân’a yapýþtýrýlmamýþ olan bir kýlýf, bir mahfaza ve sandýk içinde onu taþýmak ve onu dýþ taraftan tutmak caizdir.
3. Kabe’yi tavaf etmek ve bir zaruret olmadýðý halde bir
mescide girmek veya içinden geçmek.
4. Üzerinde ayet-i kerime yazýlý bulunan bir levhayý veya bir parayý el ile tutmak.
Boy abdesti gerekenlere
mekruh olan þeyler

1. Din kitaplarýndan herhangi birini el ile tutup okumak.
2. El ve aðzý yýkamadan yiyip içmek.
3. El ile tutmayýp yer üzerinde bulunan bir sayfaya veya bir levhaya Kur’ân’dan yazý yazmak.
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Teyemmüm
Teyemmüm, abdest almak veya gusletmek için suyun
bulunmamasý veya kullanýlamamasý hâlinde, hangi maksatla teyemmüm edeceðine niyet edip ellerini toprak cinsinden bir þeye iki defa vurarak, birincide yüzünü, ikincide dirseklerine kadar ellerini mesh etmektir.
Teyemmüm, her yönden temiz olan toprak cinsinden
bir þeyle yapýlabilir. Pislik dokunmamýþ olan toprak, kum,
çakýl, alçý gibi toprak cinsinden olan þeylerle teyemmüm
yapýlýr. Yine taþ cinsinden olan mermer, kiremit, tuðla, yakut, zümrüt, zebercet, çinko ve mercanla veya nemli olsun, yanýk olsun toprakla veya çoðu toprak karýþýmý olan
maddelerle, kaya tuzu ile, çamurla sývanmýþ duvarla da teyemmüm edilebilir.
Teyemmümün Farzlarý

Teyemmümün farzý ikidir:
1. Niyet,
2. Ýki darp

(vurmak)

ve mesh.

Teyemmüm Nasýl Yapýlýr?

Bir Müslüman gusletmek, yahut abdest almak için su bulamazsa veya bulduðu suyu kullanmasýna hastalýðýnýn þiddetlenmesi, düþman tehlikesi vesâire gibi ciddî bir mâni mevcutsa, niyet ederek toprak cinsinden bir þeyle teyemmüm eder.
Þöyle ki; niyet edip Eûzü-Besmele çekerek bir defa ellerini toprak veya toprak cinsinden bir þeye vurup ileri-geri
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sürter. Onunla yüzünü mesheder. Ýkinci defa ellerini ayný
þekilde vurup, ileri-geri sürter. Evvelâ sað, sonra sol kolunu
mesheder.
Teyemmüm alýrken parmaktaki yüzüðün çýkartýlmasý
yüzüðün yerinin de meshedilmesi ve parmak aralarýnýn
hilâllenmesi zarûrîdir.
Teyemmümü Bozan Haller

Abdesti bozan ve guslü gerektiren durumlar teyemmümü
de bozar. Hastalýk, tehlike, þiddetli soðuk gibi mazeretler sebebiyle teyemmüm yapýlmýþ da bu mazeret hali ortadan
kalkmýþsa, teyemmüm bozulmuþ olur. Yaptýðý teyemmümle
namaz kýlan ki, namaz kýlarken su görür veya su bulunursa
teyemmümü bozulur.
Kadýnlara Özel Durumlar
Yetiþkin bir kadýndan üç türlü kan gelmektedir. Birincisi yaratýlýþlarý gereði belirli yaþlar arasýnda ve belirli dönemlerde gelen hayýz kanýdýr. Ýkincisi, doðumdan sonra
belirli bir süre gelen nifas kanýdýr. Üçüncüsü de bu ikisi dýþýnda kalan ve genelde bir hastalýktan kaynaklanan istihâze (özür) kanýdýr.
Hayýz

Hayýz, ergenlik çaðýna giren saðlýklý kadýnýn rahminden
düzenli aralýklarla akan kana denir. Kadýnlarda ergenlikten menopoza kadar görülen bu fizyolojik olaya da hayýz
hali (aybaþý, âdet kanamasý) denir.
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Hayzýn baþlama yaþý ile bitiþ yaþý fiziki bünye, kalýtým,
çevre ve iklim þartlarýna göre kadýndan kadýna deðiþiklik
gösterebilir. Âdet kanamalarýnýn ortalama olarak 11-13
yaþlarýndan baþlayýp 45-50 yaþlarýnda sona erdiði bilinmektedir. Hayýz süresince cinsi münasebet haramdýr.
Hayýz; en az üç gün üç gece, en çok on gün on gece
devam eder. Ýki adet arasýndaki temizlik haline “tuhur”,
denir. Bu hâlin süresi en az 15 gündür.
Kadýnýn mûtad (kendisince alýþýlmýþ) hayýz müddeti gerek az,
gerek çok olsun, onun hayýz müddetinin arasýna giren
tuhûr yâni kan gelmeyen zaman, hayýzdan sayýlýr. Meselâ:
en az hayýz müddeti olan üç günün birinci ve üçüncü günlerinde kan gelip, arada geçen ikinci gününde kan gelmemiþ olsa, bu ikinci gün de hayýzlý sayýlýr.
Hayzýn bittiðinin anlaþýlmasý için akýntýnýn renginin tamamen beyaza dönmesi lâzýmdýr. Akýntý kan kýrmýzý renkte olmakla beraber, toprak rengi, bulanýk, yeþil, sarý ve siyah olarak da gelebilir.
Hayýz müddeti biten birisinin hemen gusül abdesti alarak temizlenmesi ve ibadetlerine baþlamasý gerekir.
Hayýz süresince terk edilen namazlarýn kaza edilmesi
gerekmez, oruçlarýn ise temizlendikten sonra kaza edilmesi gerekir
Nifâs

Doðumdan hemen sonra kadýnýn rahminden akan
kandýr. Lohusalýk kaný da denir. Nifas süresinin alt sýnýrý
90

EF’ÂL-Ý MÜKELLEFÎN VE TEMÝZLÝK

yoktur. Üst sýnýrý ise 40 gündür. Nifas hali en fazla kýrk gün
devam eder.
Nifasýn bitmesiyle namaz ve oruç gibi ibadetler yapýlmaya baþlanýr. 40 günü geçtiðinde hâlâ kanama devam
ediyorsa bu nifas deðil özür kaný kapsamýna girer.
Ýstihâza

Hayýz görmekte olan bir kadýndan üç günden eksik,
yahut on günden fazla gelen kana istihaza kaný denir. Lohusa kadýndan ise, 40 günden fazla gelen kan istihâza kanýdýr. Bu kan, kadýnýn namazýna, orucuna ve diðer ibadetlerine mâni olmadýðý gibi, cinsî yakýnlýða da engel teþkil etmez. Ýstihâza kaný gelen kadýn, her vakit baþýnda abdest
alýr, namazýný kýlar. Ýstihaze, sürekli burun kanamasý gibi
yalnýz abdesti bozan bir özür halidir.
Hayýz ve Nifas Hallerinde Yapýlmasý
Haram Olan Þeyler

1. Namaz kýlmak: Hayýz ve nifas hâlinde olan hanýmlar
namaz kýlamaz. Bu halde kýlýnmayan namazlar sonradan
kazâ da edilmez. Tilâvet ve þükür secdesi de yapýlmaz. Ancak, arzu edilirse namaz vakitleri girdiðinde abdest alýp,
seccadeye oturulup; “Estaðfirullah, Sübhânallâh, Elhamdülillah” gibi tesbihlerle meþgul olunur.
2. Oruç tutmak: Hayýz ve nifas halinde oruç tutulamaz.
Ancak; ramazan orucu sonradan kaza edilir.
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3. Kur’ân-ý Kerîm okumak: Sadece hamd ve duâ ile ilgili âyetleri, duâ ve zikir niyeti ile okumak caizdir. Mesela,
duâ niyetiyle Fatiha Sûresi okunabilir.
Kur’ân-ý Kerîm’e el sürmek: Kur’ân-ý Kerîm’e el sürmek
ve Mushaf-ý Þerif’i tutmak haramdýr. Ancak Kur’ân’a yapýþtýrýlmamýþ olan bir kýlýf, bir mahfaza ve sandýk içinde
onu taþýmak ve onu dýþ taraftan tutmak caizdir.
4. Zaruret olmadýðý halde bir mescide girmek.
5. Kâbe’yi tavaf etmek.
6. Kocasý ile beraber olmak..
Özel durumlarda kadýnlar ne yapmalý?

Kadýnlar özel durumlarýnda bazý dini vecibelerini yerine getirememektedir. Bu durum onlarý bazý þerir varlýklarýn boy hedefi haline getirebilir. Þerir varlýklarýn onlara
musallat olmasý genelde bu zamanlara rastlar. Bu dönemlerde kadýnlarýn kendilerini korumalarý meselâ, namaz abdesti alarak namaz kýlacaklarý süre içinde seccade üzerinde kýbleye dönük olarak oturmalarý, tesbih (sübhanallah), tekbir (Allahu Ekber) ve tehlil (lâ ilâhe illâllah) çekmeleri, duâ etmeleri, Kur’ân’dan duâ âyetleri okumalarý öteden beri tavsiye edilen bir husustur.
Abdest ve Gusül ile Alâkalý Bazý Meseleler
Oje abdeste mani midir?

Abdestte esas olan suyun deriye ve týrnaða temasýdýr.
Bu temasa engel olan herþey abdeste manidir. Oje de suyun týrnak ile temasýný engellediði için abdeste manidir.
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Cünüp olan kiþi boy abdestini ne zaman almalýdýr?

Bir kimse cünüp olduðunda, o haliyle en fazla bir namaz vaktini kaçýrmayacak kadar kalabilir. Bu limittir. Zira
namazý kaçýrmak haramdýr. Burada esas olan ise, ilk fýrsatta o halden kurtulmaktýr.
Cünüp olarak ölen insan, imansýz mý âhirete gitmiþtir?

Bu iki meseleyi birbirine karýþtýrmamak gerekir. Zira
iman farklý, cünüp olmak veya olmamak ve bu hal üzere
ölmek farklýdýr. Ýslam’a göre, cünüp halden kurtulmak için
gusül abdesti almak bir ibadet ve bir vecibe deðildir. Belki
namaz kýlma, oruç tutma, Kur’ân okuma gibi ibadetlerin
ön þartýdýr. Buna ‘’olmazsa olmaz’’ bir þart da denilebilir.
Diðer taraftan gusül abdesti almasý gerekli olan bir kimsenin bunu geciktirmemesi ihtiyata en uygun bir davranýþ
þeklidir. Zira ecelin ne zaman, nerede ve nasýl geleceði belli deðildir. Halbuki bir mümin maddi ve manevi donanýmlarý itibariyle her an ölüme hazýr olmalýdýr. Buna raðmen,
cünüp iken ölen kimse, kalbinde imaný varsa, muhakkak
âhirete imanlý gidecektir. Hanzele b Âmir’in, Uhud savaþýnda cünüp bir halde þehit olduðu ve Peygamber Efendimizin beyanýyla meleklerin kendisini yýkadýðý ve bu sebeple ‘’gasîletü’l melâike - meleklerin yýkadýðý insan’’ unvanýyla tarihe mâl olduðu hatýrlardan çýkmamalýdýr.
Çýplak olarak yýkanmanýn hükmü nedir?

Banyoda çýplak olarak yýkanmak haram deðildir.
Fakat fýkýh alimlerin ortak görüþüne göre mekruhtur.
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‘Allah zaten her þeyi görüp gözetmektedir’ deyip
açýlýp saçýlmanýn hiçbir anlamý yoktur. Bu konuda ilk
þart, edebe riayet etmek olmalýdýr. Avret mahalline
bakmanýn insanda unutmaya sebebiyet verebileceði
ve Kirâmen Kâtibin veya Hafaza Melekleri gibi bizim
ayrýlmaz parçamýz olan -biz farkýna varmasak da- meleklerin de bu durumdan hiç hoþnut olmayacaklarý bilinmelidir.
Uyku abdesti bozar mý?

Uyku abdesti bozmaz. Abdesti bozan þey uyku esnasýnda insanýn kendine hâkim olamamasýdýr. Ýþte bu hakimiyetsizlik durumunda yellenme gibi beþeri özelliklerin olabilme ihtimalinin yüksekliði nedeniyle abdest bozulmuþtur
hükmü verilir. Burada önemli olan temel prensibi kavramaktýr. O da insanýn kendine hâkim olduðu ya da olamadýðý pozisyondur.
Manevi duygularla aðlamak abdesti bozar mý?

Ýnsanýn ister ilahi duygularla isterse dünyevi bir þeyden
dolayý aðlamasý, onun abdestini bozmaz. Zira mücerret aðlamanýn abdesti bozacaðýna dair herhangi bir hüküm yoktur. Ancak aðlama, namazda olduðunda soruda ifade edilen konu devreye girebilir. Ýnsan, namazda Ýlahi düþüncelerden dolayý aðlarsa, bunun ne namaza ne de abdeste bir zararý vardýr. Aslýnda bu kalp hayatý adýna da istenilen bir durumdur. Allah Rasûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), sahabenin ifadelerine göre, namazlarýnda kaynayan bulgur kazaný gibiydi.
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O, adeta içinde boyunduruklar dönüyor gibi hýçkýrýyor ve
gözyaþý döküyordu. Hz. Ömer’in hýçkýrýklarýnýn arka saflardan duyulduðu anlatýlmaktadýr.
Bütün bunlardan anlaþýlýyor ki ilahi duygularla aðlama
övülen bir meziyettir. Namazý bozan aðlama ise dünyevi bir
tedirginlik, rahatsýzlýk veya hatýrlama neticesinde meydana
gelen aðlamadýr.
Hanýmlarýn özel günlerinde diþlerini doldurttuktan
sonra aldýklarý gusül abdestleri geçerli midir?

Hanefi mezhebinde, gusül abdestinde aðýz içini yýkamak (mazmaza) farzdýr. Fakat burada üzerinde durulmasý gereken mesele, “aðýz içi” kavramýdýr. Yani yýkanmasý farz
olan kýsým aðýz içidir, diþin içi deðildir. Bu sebeple dolgulu
veya kaplamalý bir diþ için gusülde farz olan diþin dýþ kýsmýna suyun temas etmesidir. Bu da her hâl ü kârda olacaðý için, burada þüpheye sebep olabilecek bir mevzu söz
konusu deðildir.
Dövme yaptýrma caiz midir? Dövme, gusül abdesti
almaya ve namaz kýlmaya mani midir?

Öncelikle bu iki þeyin birbirinden ayrý olarak ele alýnmasý gerektiðini ifade edelim. Çünkü dövme yaptýrmak
ayrýdýr, dövmeli vücut ile ibadet yapmak ayrýdýr.
Öncelikle dövme yaptýrmak Ýslamî esaslara göre katiyen caiz deðildir.
Allah Rasulü (sallallâhu aleyhi ve sellem) ortak paydasý Allah’ýn yaratmýþ olduðu þekli deðiþtirmeye yönelik beyan
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buyurduðu bir hadislerinde “dövme yapana da yaptýrana
da Allah lanet etsin” buyurmuþlardýr.
Ýslam’a sonradan uyanmýþ bir insan, bu hakikati daha
sonralarý öðrenmiþ olsa, imkâný varsa o dövmeleri vücudundan çýkartmalýdýr. Dövme, haç gibi batýl bir din sembolü veya ahlaka aykýrý çirkin bir þekil olmadýkça onu kazýtmasý, yok ettirmek için eziyete girmesi de gerekmez. Fakat tevbe ve istiðfarla Allah’ýn engin rahmetine sýðýnmalý
ve baðýþlanmayý talep etmelidir. Ve katiyen vücudundaki
dövmeler, onun ibadet ü taatý býrakmasýna engel olmamalýdýr. Dövme deri altýna renk veren bir madde yerleþtirilerek yapýldýðý için deri üstüne suyun temasýna engel olmaz.
Bu sebeple dövmelerle abdest ve gusül olur; dövme bunlara zarar vermez, engel olmaz. Bu þekilde ibadet etmeye
de mani bir þey yoktur.
Ayrýca, Hz. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in Amr b.
Âs’a söylediði “Ýslamiyete dahil olma geçmiþ günahlarý siler, süpürür” hadisi bu konuda dikkat çekicidir. Elverir ki,
mazisinde böylesi hatalar bulunan kiþi, piþmanlýk içinde
bulunsun ve kaybettiði þeyleri sergileyeceði kullukla kapatmaya çalýþsýn.
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NAMAZ

Namaza Çaðrý...

EZAN

Bu ezanlar ki þehadetleri dinin temeli
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.
M. Akif Ersoy

Her gün beþ vakit minarelerimizden yükselen ezan, sözlükte “duyurmak, bildirmek” anlamýna gelir. Ýlmihaldeki anlamý ise, farz namazlar için belli vakitlerde okunan “bilinen
özel sözler”dir.
Ezan aracýlýðý ile halka hem namaz vaktinin girdiði ve cemaatle namaz kýlýnacaðý duyurulmuþ olur, hem de Allah’ýn büyüklüðü, Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in Allah’ýn
elçisi ve namazýn, kurtuluþ yolunun kapýsý olduðu ilan edilir.
Ezan, namaza çaðrý olarak kabul edilmeden önce; boru öttürme, çan çalma gibi þeyler teklif edilmiþse de Allah
Rasûlu (sallallâhu aleyhi ve sellem) onlarý kabul etmemiþti. Çünkü madem namaza çaðrý yapýlacak, o hâlde bu çaðýrma
iþi, namazýn ruh ve çekirdeðini ifade edebilecek bir kýsým
kelimelerle yapýlmalýydý.
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Peygamber Efendimizin de tasdik ettiði ve ilk defa
Bilâl-i Habeþi tarafýndan okunan ve günümüze kadar devam eden ezan þöyledir:
Allahu Ekber, Allahu Ekber,
Allahu Ekber, Allahu Ekber,
Eþhedü en lâ ilâhe illallâh,
Eþhedü en lâ ilâhe illallâh,
Eþhedü enne Muhammeden Rasûlullah,
Eþhedü enne Muhammeden Rasûlullah,
Hayye ale’s-salâh,
Hayye ale’s-salâh,
Hayye ale’l-felâh,
Hayye ale’l-felâh,
Allahu Ekber, Allahu Ekber,
Lâ ilâhe illallâh.
Sabah ezanýnýn diðer dört vakit ezandan bir farký vardýr. “Hayye ale’l-felâh”dan sonra “Namaz uykudan hayýrlýdýr.” anlamýnda iki defa “es-salâtü hayrun mine’n-nevm”
denilir.
Kâmet
Bir de farz namazlarda (erkekler için) namaza baþlamadan
önce “Kâmet” getirilir. Kamet de ezan gibidir. Ondan tek
farký “Hayye ale’l-felâh” dedikten sonra iki defa “kad
kâmeti’s-salâh” sözünün ilave edilmiþ olmasýdýr.
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Namaz
Kelime-i þehadetten sonra Ýslâm’ýn en önemli þartý olan
namaz, günde beþ ayrý zaman diliminde olmak üzere kadýn ve erkek her Müslüman için farzdýr.
Namaz, ibadet adýna çok önemli bir esastýr. Hatta ona
ibadetlerin özü de denilebilir. Namaz, Allah’ý sürekli hatýrlamanýn en büyük vesilesidir. Nitekim Kur’ân-ý Kerîm’de “Beni
hatýrlamak/anmak için namaz kýl.” (Tâhâ, 20/14) buyrulmaktadr.
Günde beþ defa kýlýnan namaz, müminin hayatýný düzene koymasýnda büyük rol oynar. Sürekli belli vakitlerde
kýlýnmasý, onu ruhen ve bedenen, maddeten ve manen disipline alýþtýrýr.
Namaz Rabbimizin bize bir emridir. Her Müslüman çocuðu yedi yaþýna girdiðinde namaz kýlmayý öðrenmeli ve
on yaþýndan itibaren hiç aksatmadan namaz kýlmaya devam etmelidir. Günde beþ vakit farz namaz vardýr. Bunlar:
Sabah, öðle, ikindi, akþam ve yatsý namazlarýdýr. Her namazýn bir vakti vardýr ve o vakit girdikten sonra kýlýnýr.
Namazlarýn farz, vacip, sünnet gibi türleri vardýr:
Farz namazlar

Mutlaka yerine getirilmesi gerekli olan, özürsüz terk
edilemeyen namazlardýr.
Vacip namazlar

Çoðu Ýslâm âlimi, vaciple farzý ayný deðerde tutmuþtur.
Vacibin terk edilmesi, farzýn terki ölçüsünde olmasa da günahtýr ve sorumluluðu gerektirir.
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Sünnet namazlar

Sünnet namazlar, farz ve vacip dýþýnda kalan, terki sorumluluk gerektirmeyen; fakat Peygamber Efendimizin kýldýðý, diðer Müslümanlarýn da kýldýklarý takdirde kendilerini
Peygamber Efendimize (sallallâhu aleyhi ve selem) daha yakýn
hissetmelerini saðlayacak namazlardýr.
Namaz Vakitleri
Þimdi sýrasýyla beþ vakit namaz hakkýnda bilgi sahibi
olalým
Sabah namazý: Ýkinci fecrin doðmasýndan güneþin doðmasýna kadar olan süre, sabah namazýnýn vaktidir. Ýkinci
fecir; sabaha karþý doðu ufkunda yayýlmaya baþlayan bir
aydýnlýktýr. Bu aydýnlýkla sabah vakti girmiþ olur. Sabah
namazý, iki rekât sünnet iki rekât farz olmak üzere dört
rekâttýr.
Öðle namazý: Güneþ’in gökyüzünde çýktýðý en yüksek
noktadan batýya doðru yönelmesiyle baþlar. Dört rekât
sünnet, dört rekât farz, iki rekâtý da son sünnet olmak üzere on rekâttýr.
Ýkindi namazý: Ýkindi namazýnýn vakti öðle namazýnýn
vakti çýktýktan sonra baþlar ve güneþin batmasý ile son bulur. Sekiz rekâttýr. Dört rekât sünnet, dört rekâtý farzdýr.
Akþam namazý: Akþam namazýnýn vakti, Güneþ’in tam
olarak batmasýyla baþlar ve þafaðýn kaybolmasý ile sona
erer. Beþ rekâttýr. Üç rekât farz, iki rekâtý sünnettir.
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Yatsý namazý: Yatsýnýn vakti, kýrmýzý þafaðýn kaybolduðu
andan itibaren baþlar ve ikinci fecrin doðmasýna kadar devam eder. On rekâttýr. Dört rekât sünnet, dört rekât farz ve
iki rekâtý da son sünnettir.
Vitir namazý: Vacip bir namazdýr ve yatsý namazýndan
sonra kýlýnýr. Üç rekâttýr.
Namazýn Þartlarý

Namaz kýlabilmek için bazý þartlarýn yerine gelmesi
lâzýmdýr. Bu þartlarýn bazýlarý namaza baþlamadan önce
yerine getirilmelidir: Bunlara namazýn dýþýndaki þartlar denir. Altý tanedir.
1. Hadesten taharet: Namaz abdesti olmayan bir kimsenin abdest almasý, gusül yapmasý gereken bir kimsenin
ise boy abdesti almasý demektir. Bu çeþit taharet, maddî
kirleri giderme, beden saðlýðýný koruma gibi birçok yararý
içinde bulundursa da esas itibarýyla baþka hikmetlere de
açýk dinî muhtevalý ve ibadet maksatlý bir temizliktir.
Bilinen namaz abdestinin olmamasý durumu, küçük hades olarak; cünüplük, âdet görme (hayýz) ve lohusalýk gibi,
gusül etmeyi gerektiren durumlar ise büyük hades olarak
adlandýrýlýr.
2. Necâsetten Tahâret: Necasetten taharet, vücut, elbise ve namaz kýlýnacak yerin, -insan kaný ve idrarý, at, koyun gibi hayvanlarýn idrar ve dýþkýlarý gibi- dinen pis sayýlan þeylerden temizlenmesi demektir. Necaset (pislik) iki çeþittir:
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a. Aðýr (galiz) necâset: Ýnsanýn ön ve arkadan çýkan pisliði, eti yenmeyen hayvanlarýn sidiði, dýþkýsý ve salyasý, tavuk, kaz ve ördeðin dýþkýsý, kan, irin, meni, mezi, vedi,
aðýz dolusu gelen kusuntu, þarap ve diðer haram içkiler.
Bu necâsetlerden katý olanlarýn 3, 2 gramdan fazlasý, sývý
olanlarýn ise el ayasý kadar veya daha fazlasý namaza manidir.
b. Hafif necâset: Atýn sidiði, eti yenen ehil ve yabani
hayvanlarýn pisliði, eti yenmeyen kuþlarýn dýþkýsýdýr. Bu
necâsetler, isabet ettiði uzvun veya elbisenin dörtte birinden fazla ise namaza manidir.
3. Vücudun örtülmesi gereken yerlerinin örtülmüþ olmasý. (Erkeklerde göbekle diz kapaðý arasý, kadýnlarda el, ayak, yüz hariç bütün vücut).
4. Namaz vaktinin girmiþ olmasý.
5. Kýbleye yönelmek.
6. Kýlýnacak namaza niyet etmek.
Bir de, namazýn içinde yerine getirilmesi gereken rükünler vardýr. Bunlar da altý tanedir.
Namazýn Rükünleri

1. Ýftitah tekbiri: Namaza baþlarken alýnan tekbir olup
“Allahu Ekber” cümlesini söylemektir.
2. Kýyam: Ýftitah tekbiri ve her rekâtta Kur’ân’dan
okunmasý gerekli asgarî miktarý okuyacak kadar bir müddet ayakta durmaktýr.
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3. Kýraat: Kur’ân okumak demektir. Namazda Kur’ân,
kýyam halinde iken yani ayakta dururken okunur. Namazda okunmasý farz olan asgari miktar, kýsa üç ayet veya buna denk bir uzun ayettir.
4. Rükû: Kýyamdan sonra eller dizlere erecek þekilde
öne doðru eðilmek demektir. Allah Rasûlü aleyhissalatü
vesselâmýn uygulamasýna en uygun rükû þekli, sýrt ve baþ
düz bir satýh oluþturacak biçimde eðilmektir.
5. Sücûd: Namazda belirli uzuvlarý yere veya yere bitiþik bir mahalle koyarak iki defa yere kapanmak demektir.
Allah Resûlü aleyhissalatü vesselâmýn uygulamasýna en
uygun secde, yüz, eller, dizler ve ayak parmaklarýnýn üzerine olmak üzere yedi uzuv üzerinde yapýlanýdýr.
6. Ka’de-i Ahîre: “Son oturuþ” demek olup namazýn
sonunda bir süre (teþehhüd miktarý) oturup beklemek demektir. Ýki rekâtlýk namazlardaki oturuþ, daha önce oturuþ bulunmadýðý için son oturuþ sayýlýr.
Son oturuþta olmasý gereken asgari süre “tahiyyat” duasýný okuyacak kadar bir süredir.
Namazýn rükünlerinin dýþýnda kalan ama mutlaka yerine getirilmesi gereken bazý þartlar vardýr. Bunlara namazýn
vacipleri denir.
Namazýn Vacipleri

1. Namaza “Allahu Ekber” diyerek baþlamak
2. Namazlarda Fatiha Sûresi’ni okumak.
3. Fatiha’yý zamm-ý sûreden önce okumak
105

P R AT Ý K Ý L M Ý H Â L

4. Secdede alýnla beraber burnu da yere koymak
5. Namazlarýn ilk ve son oturuþlarýnda Tahiyyât’ý okumak
6. Namazýn sonunda selâm vermek
7. Namazda ta’dil-i erkâna riayet etmek.
Sünnet, vacipleri tamamlar, sevabýn artmasýna vesile
olur. Sünnetleri yerine getirmek Peygamber Efendimize
(sallallâhu aleyhi ve sellem) olan sevgimizin ve baðlýlýðýmýzýn iþaretidir.
Namazýn Sünnetleri

1. Beþ vakit namaz ile cuma namazý için ezan ve kamet
getirmek
2. Ýftitah tekbirini alýrken elleri yukarýya kaldýrmak.
3. Sübhaneke ve Eûzü-Besmele’yi sessizce okumak.
4. Fatiha’nýn sonunda âmin demek
5. Rükû’da dizleri dik tutup bükmemek.
6. Ettahiyyât’ý sessizce okumak.
7. Önü açýk bir yerde namaz kýlarken önüne sütre
koymak.
Namazýn mekruhlarý

Mekruh, yapýlmamasý kesin ve baðlayýcý olmayan üslûpla istenen fiillerdir.
Namazýn mekruhlarý þunlardýr:
1. Sýkýþýk abdestle namaz kýlmak.
2. Namazda elbise veya bir baþka yerle oynamak.
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3. Namazda bir yere dayanmak.
4. Gerinmek veya esnemek.
5. Parmaklarý çýtlatmak.
Bunlar namazý bozmaz ama sevabýný azaltýr. Bir de
meydana gelmesi namazý bozan durumlar vardýr.
Namazý Bozan Hâller

1. Namaz kýlarken konuþmak, gülmek.
2. Göðsü kýbleden çevirmek.
3. Namaz kýlanýn, dýþtan bakýldýðýnda, “Namaz kýlmýyor.” diye düþündürecek þekilde bir iþle meþgul olmasý.
4. Avret yerlerinin açýlmasý.
5. Bir þeyler yiyip içmek.
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Namaz Nasýl Kýlýnýr?
Namaza Duruþ

Erkek

Kadýn

Temiz bir yerde kýbleye yönelerek niyet edilir.
Namaza Baþlama Tekbiri

Erkek

Kadýn

Eller kulak hizasýnda. Avuçlar
kýbleye karþý açýk vaziyette.

Eller omuz hizasýnda. Parmaklar
bitiþik ve avuçlar kýbleye karþý
açýk vaziyette.

Bu hâlde “Allahu Ekber” denilerek namaza baþlanýr
ve eller baðlanýr.
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Kýyam

Erkek

Kadýn

Gözler secde yerinde. Eller göbek
üzerinde. Sað el, baþ ve serçe
parmaðý ile sol eli kavramýþ bir
vaziyette.

Gözler secde yerinde. Eller göðüs hizasýnda. Sað el sol elin
üzerinde.

Kýyamda Fatiha ve sûre okunur.
Kýyamda bu okumaya “Kýraat” denilir.
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Rükû

Erkek

Kadýn

Vücut iyice eðilir. Sýrt ile baþ ayný hizada olmalýdýr. Eller diz kapaklarýný kavrar.

Vücut az eðilir. Dizler hafif bükülür. Eller dizlerin üzerindedir.

Rükû’da üç defa “sübhane rabbiye’l-azîm” denilir.
Kavme

Erkek

Kadýn

Rükû’dan “Semiallâhu limen hamideh” diyerek
doðrunulur.
Kavmede de “Rabbenâ veleke’l-hamd” denir.
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Secde

Erkek

Alýn ve burun yere deðmiþ bir vaziyette. Eller yüzün yanýnda. Dirsekler hafif yana açýk. Ayak topuklarý bitiþik durumda.

Kadýn

Dirsekler yana ve yere yapýþtýrýlýr. Dizler karýnla bitiþir.

Secde, iki defa art arda yapýlýr.
Secdede üç defa “sübhane rabbiye’l-a’lâ” denilir.
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Oturuþ (Tahiyyât)

Erkek

Kadýn

Eller dizler üzerine konur. Sað
ayak, parmaklar kýbleye gelecek
þekilde dikilir.

Eller dizler üzerine konur. Ayaklar saða yatýrýlýr. Uyluk üzerine
oturulur.

Oturuþta “Ettahiyyâtü”, “Allahümme salli”, “Allahümme barik”, “Rabbenâ” duâlarý okunur.
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Selâm

Erkek

Kadýn

Baþ önce saða çevrilir, gözlerle omuzlara bakýlýr. Sonra sola çevrilir
gözlerle omuzlara bakýlýr.

Selâmda, “esselâmü aleyküm ve rahmetullah” denilir.
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Günlük Namaz Çizelgeleri
Aþaðýdaki namazlarýn kýlýnýþ þekilleri aynýdýr:
 Sabah namazýnýn sünneti - Öðle namazýnýn son sünneti.
Akþam namazýnýn sünneti - Yatsý namazýnýn son sünneti.
 Ýkindi namazýnýn sünneti - Yatsý namazýnýn ilk sünneti.

Rekat Sayýsý

SABAH NAMAZI

2

1

Subhâneke
Eûzü-besmele
Fatiha
Sûre

2

Besmele
Fatiha
Sûre

Son Oturuþta;

rekat sünnet,

2 rekat farz
1

Subhâneke
Eûzü-besmele
Fatiha
Sûre

2

Besmele
Fatiha
Sûre

FA R Z

SÜNNET

Namazýn
Bölümleri

Sabah Namazý

Ettahiyyâtü, Allahümme salli-barik ve Rabbena
dualarý okunarak selam verilir.

Sabah namazýnýn sünnetinin nasýl kýlýndýðýndan baþlayalým:
Sabah namazýnýn iki rekât sünneti:
Önce kýbleye döner, “niye ettim sabah namazýnýn sünnetini kýlmaya” diye niyet ederiz. Niyet ettikten sonra tekbir getirir ve namaza baþlarýz.
Eller baðlandýktan sonra “Sübhaneke”yi okuruz. Sonra “Eûzü-besmele” çekeriz. Fatiha Sûresinin ardýndan
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namaz sûrelerinden birini okuruz. Ardýndan “Allahu Ekber.” diyerek rükûa gideriz. Rukûda üç defa “Sübhâne
rabbiye’l-azîm” dedikten sonra tekrar doðruluruz. Doðrulurken “Semiallahu limen hamideh.” deriz. Tam doðrulunca “Rabbenâ lekel hamd.” deriz. Sonra “Allahu Ekber.”
diyerek secdeye gideriz. Secdede üç defa “Sübhâne rabbiye’l-â’lâ” deriz. Secdeden “Allahu Ekber.” diyerek kalkarýz ve otururuz.
Bu þekilde kýsa bir süre bekledikten sonra tekrar, Allahu ekber diyerek secdeye gideriz. Yine üç defa “Sübhâne
rabbiye’l-a’lâ” dedikten sonra “Allahu Ekber” diyerek ayaða kalkarýz. Bu þekilde birinci rekâtý tamamlamýþ oluruz.
Ýkinci rekâtýn baþýnda da ellerimizi baðlarýz.
Besmele çektikten sonra Fatiha ve bir sûre okuyup “Allahu Ekber” diyerek rükû’a gideriz.
Rukû’da üç defa “Sübhâne rabbiye’l-azîm.” dedikten
sonra “Semiallahu limen hamideh” diyerek doðruluruz.
Tam doðrulunca “Rabbenâ lekel hamd” deriz.
Sonra “Allahu Ekber” diyerek secdeye varýrýz. Secdede üç defa “Sübhane rabbiye’l-a’lâ” deriz. “Allahu Ekber” diyerek doðrulur otururuz. Birinci rekâttaki gibi kýsa
bir süre bekledikten sonra tekrar “Allahu Ekber” diyerek
secdeye varýrýz. Üç defa “Sübhane rabbiye’l-a’lâ” deriz
ve “Allahu ekber” diyerek doðrulup otururuz. Oturduktan sonra “Ettahiyyâtü, Allahümme salli, Allahümme barik ve Rabbena” duâlarýný okuruz. Böylece iki rekâtlýk
namazý tamamlamýþ oluruz. Baþýmýzý önce saða çevirip
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“Esselâmü aleyküm ve rahmetullah” diyerek selâm veririz. Ayný þekilde sola da selâm veririz. Namazýmýzý tamamlamýþ oluruz.
Sabah namazýnýn iki rekât farzý:
Sabah namazýnýn farzý da ayný sünneti gibi kýlýnýr; ancak farzdan önce erkekler kamet getirirler.
Diðer vakit namazlarý da þöyle kýlýnýr.

4

rekat ilk sünnet,

4 rekat farz, 2 rekat son sünnet

1

Subhâneke
Eûzü-besmele
Fatiha
Sûre

Subhâneke
Eûzü-besmele
Fatiha
Sûre

2

Besmele
Fatiha
Sûre
Ettahiyyâtü

Besmele
Fatiha
Sûre
Ettahiyyâtü

3

Besmele
Fatiha
Sûre

Besmele
Fatiha

Besmele
Fatiha
Sûre

Besmele
Fatiha

4

Son Oturuþta;

SON SÜNNET

Rekat Sayýsý

ÖÐLE NAMAZI

FA R Z

SÜNNET

Namazýn
Bölümleri

Öðle Namazý

1

Subhâneke
Eûzü-besmele
Fatiha
Sûre

2

Besmele
Fatiha
Sûre

Ettahayyâtü, Allahümme salli-barik ve Rabbena
dualarý okunarak selam verilir.
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Öðle namazýnýn ilk dört rekât sünneti:
Ýlk iki rekât aynen sabah namazýnýn iki rekât sünneti gibi
eda edilir. Ýkinci rekâta oturulduðunda yalnýz “Ettahiyyâtü”
okunur ve üçüncü rekâta kalkýlýr. “Sübhâneke” okunmadan
sadece “Besmele” çekilerek “Fatiha” ve bir sûre okunur
sonra rükû, secdeler ve dördüncü rekât da ayný üçüncü
rekât gibi kýlýnýp oturulur. Ve “Ettahiyyâtü, Allahüme SalliBarik, Rabbena” duâlarý okunup selam verilir.
Öðle namazýnýn dört rekât farzý:
Ýlk iki rekât aynen sabah namazý gibi eda edilir. Ýkinci
rekâttan sonra oturunca sadece Ettahiyyâtü okunur.
Üçüncü rekâta kalkýlýr.
Besmele ile fatiha okunur. Rükû ve secdelerden sonra
dördüncü rekâta kalkýlýr. Yine besmele ile fatiha okunur,
rükû ve secdelerden sonra oturulur. Ettahiyyâtü, Salli, Barik ve Rabbenâ okunup selâm verilir.
Öðle namazýnýn iki rekât son sünneti:
Ayný sabah namazýnýn sünneti gibi kýlýnýr.
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Rekat Sayýsý

ÝKÝNDÝ NAMAZI

4

rekat sünnet,

1

Subhâneke
Eûzü-besmele
Fatiha
Sûre

2

Besmele
Fatiha
Sûre
Ettahiyyâtü, Salli-Barik

3

Subhâneke
Eûzü-besmele
Fatiha
Sûre

4

Besmele
Fatiha
Sûre

Son Oturuþta;

4 rekat farz
1

Subhâneke
Eûzü-besmele
Fatiha
Sûre

2

Besmele
Fatiha
Sûre
Ettahiyyâtü

3

Besmele
Fatiha

4

Besmele
Fatiha

FA R Z

SÜNNET

Namazýn
Bölümleri

Ýkindi Namazý

Ettahiyyâtü, Allahümme salli-barik ve Rabbena
dualarý okunarak selam verilir.

Ýkindi namazýnýn dört rekât sünneti:
Ýlk iki rekât sabah namazý gibi eda edilir. Ýkinci rekâtta
oturunca Ettahiyyâtü’den sonra Salli-Barik okunur ve
üçüncü rekâta kalkýlýr. Yine sabah namazýnýn iki rekâtý gibi
Sübhaneke ile baþlanýr. Ayný þekilde kýlýnarak selâm verilir.
Ýkindi namazýnýn dört rekât farzý:
Aynen öðle namazýnýn farzý gibi eda edilir.
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Rekat Sayýsý

AKÞAM NAMAZI

3

1

Subhâneke
Eûzü-besmele
Fatiha
Sûre

2

Besmele
Fatiha
Sûre
Ettahiyyâtü

3

Besmele
Fatiha

Son Oturuþta;

rekat farz,

2 rekat sünnet

SÜNNET

FA R Z

Namazýn
Bölümleri

Akþam Namazý

1

Subhâneke
Eûzü-besmele
Fatiha
Sûre

2

Besmele
Fatiha
Sûre

Ettahiyyâtü, Allahümme salli-barik ve Rabbena
dualarý okunarak selam verilir.

Akþam namazýnýn üç rekât farzý:
Öðle namazýnýn farzý gibi kýlýnýr. Fakat üçüncü rekât kýlýndýktan sonra oturulur ve selâm verilir.
Akþam namazýnýn iki rekât sünneti:
Aynen sabah namazýnýn sünneti gibi kýlýnýr.
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Rekat Sayýsý

YATSI NAMAZI

4

rekat ilk sünnet,

1

Subhâneke
Eûzü-besmele
Fatiha
Sûre

2

Besmele
Fatiha
Sûre
Ettahiyyâtü, Salli-Barik

3

Subhâneke
Eûzü-besmele
Fatiha
Sûre

4

Besmele
Fatiha
Sûre

Son Oturuþta;

4 rekat farz, 2 rekat son sünnet
1

Subhâneke
Eûzü-besmele
Fatiha
Sûre

2

Besmele
Fatiha
Sûre
Ettahiyyâtü

3

Besmele
Fatiha

4

Besmele
Fatiha

FA R Z

SÜNNET

Namazýn
Bölümleri

Yatsý Namazý

Ettahiyyâtü, Allahümme salli-barik ve Rabbena
dualarý okunarak selam verilir.

Yatsý namazýnýn dört rekât sünneti:
Aynen ikindi namazýnýn sünneti gibi kýlýnýr.
Yatsý namazýnýn dört rekât farzý:
Aynen öðle namazýnýn farzý gibi kýlýnýr.
Yatsý namazýnýn iki rekât son sünneti:
Aynen sabah namazýnýn sünneti gibi kýlýnýr.
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Vitir Namazý
VÝTÝR NAMAZI

Namazýn
Bölümü

3

VA C Ý P

1
Subhâneke
Eûzü-besmele
Fatiha
Sûre

Son Oturuþta;

rekattýr.
2

Besmele
Fatiha
Sûre
Ettahiyyâtü

3
Besmele
Fatiha
Sûre
Kunut Dualarý

Ettahiyyâtü, Allahümme salli-barik ve Rabbena
dualarý okunarak selam verilir.

Vitir namazý üç rekâttýr. Ýlk iki rekâtý sabah namazýnýn
sünneti gibi kýlýnýr. Yalnýz ikinci rekâtta oturunca
“Ettahiyyâtü” okunduktan sonra üçüncü rekâta kalkýlýr.
“Besmele” ile “Fatiha” ve bir sûre okunur. Sonra “Allahu
Ekber” denilip eller kulaklara kaldýrýlýr ve tekrar baðlanýr.
Kunut duâlarý okunur ve rükû, secdeler yapýlýp oturulur,
oturuluþtaki duâlar okunup selâm verilir.
Cuma Namazý

Beþ vakit namazdan baþka Müslüman erkeklerin üzerine farz olan bir baþka namaz daha vardýr. Bu da cuma namazýdýr.
Cuma namazý öðle vaktinde ve cemaatle kýlýnýr. On
rekâttýr, dört rekât sünnet, iki rekât farz, dört rekât son
sünnet.
Cuma namazýnýn kýlýnýþý
Cumanýn ilk dört rekât sünneti:
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Cuma namazýnýn sünnetine niyet edilir, aynen öðle namazýnýn sünneti gibi dört rekât kýlýnýr.
Cuma namazýnýn iki rekât farzý:
Cuma namazýnýn iki rekât farzý kýlýnmadan önce hutbe
dinlenir. Kametten sonra Cuma namazýnýn farzýna niyet
edilerek imama uyulur. Ýmam tekbir aldýktan sonra cemaat da sessizce tekbir alýr ve sadece sübhaneke’yi okur.
Baþka bir þey okunmaz. Ýkinci rekâtta da bir þey okunmaz.
Sadece rükû, secde ve oturuþta duâlar okunur.
Ýmamla beraber selâm verilir. Böylece Cuma namazýnýn farzý kýlýnmýþ olur.
Cuma namazýnýn dört rekât son sünneti:
Bu da aynen öðle namazýnýn sünneti gibi kýlýnýr.
Dört rekât zuhr-i âhir namazý:
Öðle namazýnýn farzý gibi kýlýnýr.
Ýki rekât vaktin sünneti:
Sabah namazýnýn sünneti gibi kýlýnýr.
Bayram Namazý

Yýlda iki defa Ramazan ve Kurban bayramlarýnda bayram namazý kýlýnýr. Bayram namazýný kýlmak vaciptir. Bayramýn birinci günü güneþ doðduktan bir miktar sonra kýlýnýr.
Bayram namazý þöyle kýlýnýr:
Bayram namazýna niyet edilip imamla birlikte Allahu
ekber denilerek namaza baþlanýr. Sessizce sübhaneke okunur. Ýmam Allahu ekber diyerek ellerini kulaklarýna kaldýrýr.
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Cemaat de içinden “Allahu Ekber” diyerek ayný þekilde
ellerini kaldýrýr, sonra yanlara salar. Ýkinci defa yine ayný þekilde tekbir alýnýp eller yana salýnýr. Üçüncü defa yine tekbir alýnýr ve bundan sonra eller baðlanýr. Ýmam fatiha ve bir
sûre okur. Rükû ve secdeler yapýlýp ikinci rekâta kalkýlýr.
Ýkinci rekâtta imam fatiha ve bir sûre okur. Sonra yine
birinci rekâttaki gibi üç tekbir alýnýp eller yana salýnýr. Sonra imam “Allahu Ekber” diyerek rükûa gider. Bundan sonra secdeler yapýlýr ve oturulup selâm verilir.
Bayram namazýndan sonra hutbe dinlenir.
Teþrik tekbirleri
Kurban Bayramý’nda arefe
sonra baþlayýp dördüncü günü
bitmek üzere her farz namazýn
getirilir. Getirilmesi vacip olan
denir.

günü sabah namazýndan
ikindi namazýnýn sonunda
sonrasýnda bir defa tekbir
bu tekbirlere teþrik tekbiri

“Allahu Ekber Allahu Ekber lâ ilâhe illâllahu vallahu
ekber Allahu Ekber ve lillâhi’l-hamd”
Teravih Namazý

Yalnýz Ramazan’da her gün yatsý namazý ile vitir namazý arasýnda kýlýnýr. Ramazan’da teravih kýlmak sünnettir.
Teravihten sonra vitir namazý kýlýnýr. Teravih namazý yirmi
rekâttýr. Yalnýz veya cemaatle kýlýnabilir. Ýkinci rekâtta bir
veya dört rekâtta bir selâm verilerek kýlýnabilir. Ýki rekâtta
bir selâm vererek kýlmak daha faziletlidir. Teravih namazý
iki rekâtta bir selâm verilerek kýlýndýðýnda aynen sabah
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namazýnýn sünneti gibi kýlýnýr. Dört rekâtta bir selâm verilerek kýlýndýðýnda ise ikindi namazýnýn sünneti gibi kýlýnýr.
Yolculuk Namazý

Yolculuða çýkan kimseler için dinimizde bazý kolaylýklar
vardýr. Bunlardan biri de namaz içindir.
Bulunduðu yerden 90 km. uzaklýkta bir yere gidecek
olan kimse ‘yolcu’ sayýlýr. Bu kimse, gittiði yerde on beþ
günden az kalacaksa, burada ve yolculuk esnasýnda, dört
rekât olan farz namazlarý iki rekât olarak kýlar. Sünnetleri
kýsaltmaz, durumu müsaitse onlarý tam kýlar. Akþam namazý ve vitir namazlarýný yine üçer rekât olarak kýlar.
Cenaze Namazý

Cenaze namazý, vefat eden Müslümanlara bir duadýr.
Günahlarýnýn affedilmesi ve kusurlarýnýn baðýþlanmasý için
yerine getirilen son bir vazife ve bir vefa borcudur.
Cenaze namazý, Müslümanlarýn bazýlarýnýn kýlmasýyla diðerlerinin üzerinden bu sorumluluðun kalktýðý bir ibadettir.
Eðer hiç kimse kýlmazsa, o beldedeki bütün Müslümanlar
günahkâr olurlar. Bu tür ibadetlere “Farz-ý Kifâye” denir.
Cenaze Namazý Nasýl Kýlýnýr?

Cenaze namazý cemaatle kýlýnan bir namazdýr. Cenaze, yýkanmýþ ve kefenlenmiþ olarak namazýn kýlýnacaðý
yerde “Musallâ”ya konulur. Cenaze cemaatin önünde
bulunur. Namazý kýldýracak imam ölünün göðsü hizasýna
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durur. Cemaat ayakta ve kýbleye karþý imamýn arkasýnda
saf baðlar. Cemaatin üç saf halinde olmasý müstehabdýr.
Cenaze namazý dört tekbir getirilerek ayakta kýlýnýr.
Rükû ve secdesi yoktur. “Niyet ettim Allah rýzasý için þu
Müslüman’ýn cenaze namazýný kýlmaya, uydum imama”
diyerek niyet edilir. Ýmamla birlikte tekbir alýnýr ve eller
baðlanýr, sonra “Sübhaneke” duasý “vecelle senauk” ile
birlikte okunur. Ardýndan imam ile beraber ikinci tekbir alýnýr ve “Allahümme salli-barik” dualarý okunur. Sonra imam
ile üçüncü tekbir alýnýr ve biliniyorsa Peygamber Efendimizin okuduðu cenaze dualarýndan biri okunur. Bilinmiyorsa
“Kunut duasý” ya da “Rabbena âtinâ”, “Rabbenaðfirli” dualarý veya baþka bir dua ayeti okunur. Bunlardan sonra
imam ile dördüncü tekbir alýnýr ve bir þey okumadan saða
ve sola selam verilerek namaz bitirilmiþ olur.
Ýlk tekbirden sonraki tekbirlerde eller kaldýrýlmaz. Diðer
namazlarý bozan her þey cenaze namazýný da bozar.
Kaza Namazlarý

Uyuma, unutma gibi herhangi bir sebepten dolayý vaktinde kýlýnmayan bir namazý vaktinden sonra kýlmaya kaza denir. Vaktinde namazlarýmýzý kýlmalýyýz. Ama kýlamadý
isek mutlaka kaza etmeliyiz.
Kaza namazý þöyle kýlýnýr:
Önce ezan okunur, kamet getirilir ve hangi namaz kýlýnacaksa o namazýn kazasýna niyet edilir ve sadece farzý kýlýnýr. Sünnetler kaza edilmez.
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Sabah namazý kazaya kaldýðýnda o gün güneþ doðduktan sonra kaza edilecekse önce sünneti sonra farzý kaza
edilir.
Cemaatle Namaz

Evde olsun camide olsun farz namazlar cemaatle kýlýnmalýdýr. Cemaatle namaz kýlmak yalnýz baþýna namaz kýlmaktan yirmi yedi defa daha fazla sevap kazandýrýr.
Cemaatle namaz þöyle kýlýnýr:
Ýmam cemaatten biraz önde durur. Ýmam, fatihayý ve
sonra buna ekleyeceði ayet veya sûreyi okurken cemaat
okumadan dinler. Fakat diðer tesbih ve duâlarý cemaat de
okur.
Ýmama uyan kimse, birinci rekâtta sadece sübhaneke’yi okur. Ýmam ister sesli okusun, ister sessiz okusun, bütün rekâtlarda hiçbir þey okumaz. Ancak rükû ve secde
tesbihlerini, oturuþtaki duâlarý okur.
Cemaatle namaz kýlmak için iki kiþi yeterlidir. Biri imam
olur diðeri ona uyar. Ýmama uyan, akýllý bir çocuk veya bir
kadýn da olsa cemaatle namaz kýlýnmýþ olur. Cemaatle kýlýnan bir namaza sonradan yetiþen kimse hemen imama
uyar. Ýmam selâm verince, o selâm vermeden ayaða kalkar
ve yetiþemediði rekâtlarý kýlar.
Rükûdan evvel veya rükû esnasýnda imama uyan kimse o rekâta yetiþmiþ demektir.
Ýmama uyan kimse, imamdan önce tekbir almaz, rükû
ve secdeye varmaz.
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Cemaate Ýkinci veya Daha Sonraki Rekatlarda Yetiþen
Kimse Namazýný Nasýl Tamamlar?

Cemaate birinci rekatta yetiþen kimse yukarýda anlatýldýðý üzere namazýný imamla beraber kýlar. Cemaate diðer
rekatlarda yetiþen kimselerde namazlarýný þöyle kýlarlar:
Ýkinci rekatta cemaate yetiþen kimsenin durumu: Birinci rekatýn rükûuna yetiþemeyen kimse, yetiþtiði yerde niyet
ederek tekbir alýr ve imama uyarak namaza devam eder.
Son oturuþta “Ettahiyyâtü”yü okuyup imamýn selam vermesini bekler. Ýmam sað tarafa selam verince yetiþemediði rekatý tek baþýna kýlmak üzere selam vermeden “Allahu
Ekber” diyerek ayaða kalkar, Sübhaneke, Eûzü-Besmele,
Fatiha ve bir sûre okur. Daha sonra rükû ve secdeleri yaparak oturur. “Ettahiyyâtü, Allahümme salli, Allahümme
barik ve Rabbena” duâlarýný okur. Önce saða, sonra sola
selam vererek namazýný bitirir.
Üçüncü rekatta cemaate yetiþen kimsenin durumu:
Dört rekatlý bir namazýn üçüncü rekatýnda imama uyan
kimse, son oturuþta “Ettahiyyâtü”yü okuyup imamýn selam vermesini bekler. Ýmam sað tarafa selam verince yetiþemediði rekatlarý kýlmak üzere selam vermeden “Allahu
Ekber” diyerek ayaða kalkar ve yetiþemediði iki rekatý þöyle tamamlar:
“Sübhaneke”, “Eûzü-Besmele”, “Fatiha” ve bir sûre
okuyup bilindiði üzere rükû ve secdelerini yaptýktan sonra
“Allahu Ekber” diyerek ayaða kalkar. “Besmele”, “Fatiha”
ve bir sûre okuyup yine rükû ve secdeleri yaptýktan sonra
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oturur. “Ettahiyyâtü, Allahümme salli, Allahümme barik
ve Rabbena” duâlarýný okuyup saða ve sola selam vererek
namazýný tamamlamýþ olur.
Üç rekatlý olan akþam ve vitir namazlarýnýn üçüncü rekatýnda cemaate yetiþen kimse imamla beraber o rekatý kýlar. “Ettahiyyâtü”yü okuyup imamýn selam vermesini bekler. Ýmam sað tarafa selam verince kendisi selam vermeden “Allahu Ekber” diyerek ayaða kalkar, Sübhaneke,
Eûzü-Besmele, Fatiha ve bir sûre okur. Daha sonra rükû
ve secdeleri yaparak oturur. Burada yalnýz
“Ettahiyyâtü”yü okuyup “Allahu Ekber” diyerek ayaða
kalkar. “Besmele”, “Fatiha” ve bir sûre okuyup yine rükû
ve secdeleri yaptýktan sonra oturur. “Ettahiyyâtü, Allahümme salli, Allahümme barik ve Rabbena” duâlarýný
okuyup saða ve sola selam vererek namazýný bitirmiþ olur.
Dördüncü rekatta cemaate yetiþen kimsenin durumu: Dört
rekatlý bir namazýn dördüncü rekatýnda imama uyan kimse o
rekatý imam ile beraber kýlar ve son oturuþta “Ettahiyyâtü”yü
okuyup bekler. Ýmam sað ve sol tarafa selam verdikten sonra
“Allahu Ekber” diyerek ayaða kalkar ve burada Sübhaneke,
Eûzü-Besmele, Fatiha ve bir sûre okur. Daha sonra rükû ve
secdeleri yaparak oturur. Burada yalnýz “Ettahiyyâtü”yü okuyup “Allahu Ekber” diyerek ayaða kalkar. “Besmele”, “Fatiha” ve bir sûre okuyup yine rükû ve secdeleri yapýp oturmaksýzýn ayaða kalkar. Yalnýz “Besmele” ve “Fatiha”yý okuduktan
sonra rükû ve secdeleri yapar ve oturur. “Ettahiyyâtü, Allahümme salli, Allahümme barik ve Rabbena” duâlarýný okuyup saða ve sola selam vererek namazýný tamamlamýþ olur.
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Son rekatýn rükûundan sonra imama yetiþen kimse,
imam sað ve sol tarafa selam verince “Allahu Ekber” diyerek ayaða kalkar, kendisi baþtan sona bütün rekatlarý kýlarak namazýný tamamlamýþ olur.
Sehiv Secdesi

Sehiv secdesi, yanýlma secdesidir. Bir kimse namazda
namazýn farzlarýndan birini geciktirirse, namazýn vaciplerinden birisini terk eder veya geciktirse sehiv secdesi yapmasý gerekir.
Namazda son oturuþta “Ettahiyyâtü” okunup saða
selâm verilir. Bundan sonra hemen secdeye gidilir. Ýki defa secde yaptýktan sonra tekrar oturulur. “Ettahiyyâtü”,
“Allahümme salli-barik” “Rabbenâ” duâlarý okunur ve
selâm verilir.
Tilâvet Secdesi

Kur’ân-ý Kerîm’de bazý secde âyetleri vardýr ki, bunlardan birini okuyan veya dinleyen kimseye secde etmek vacip olur. Kur’ân-ý Kerîm’de on dört yerde secde âyetleri
vardýr.
Tilâvet secdesi þöyle yapýlýr:
Tilâvet secdesi niyetiyle eller kaldýrýlmaksýzýn Allahü ekber denilerek secdeye varýlýr. Secdede üç kere “sübhane
rabbiye’l-a’lâ” denir. Sonra “Allahü ekber” denilerek secdeden kalkýlýr. Ayaða kalkarken “Gufrâneke rabbenâ ve
ileykel masîr” denmesi müstehaptýr.
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Bazý Nafile Namazlar
Beþ vakit kýlýnan namazlarýn sünnetlerinden baþka
birtakým namazlar daha vardýr. Bunlara “Nâfile Namazý”
denir. Bunlar müstehap ve mendup namazlardýr. Bu namazlarý mümkün oldukça kýlmak, kýlmaya çalýþmak, peygamberimize olan muhabbeti ve baðlýlýðý kuvvetlendirme
bakýmýndan son derece önemlidir. Ayrýca bu namazlarda
sayýlamayacak kadar çok sevaplar da vardýr. Bir hadis-i
kudsîde Cenâb-ý Hak: “Kulum farzlarla benim azabýmdan
kurtulur, nâfilelerle de bana yaklaþýr.” buyurmaktadýr.
Evvâbin Namazý

Akþam ile yatsý arasýnda kýlýnan bir namazdýr. Evvâbin
namazý, tevbe eden ve Allah’a sýðýnanlarýn namazý demektir. Altý rekâtlýk bir namaz olan evvâbin tek selâmla kýlýnabileceði gibi ikiþer rekâttan üç selâmla da kýlýnabilir.
Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Kim, akþam namazýndan sonra kötü bir þey konuþmaksýzýn altý rekât namaz
kýlarsa, bu kendisi için on senelik ibadete denk kýlýnýr.” buyurmuþtur.
Duhâ/Kuþluk Namazý

Güneþin doðmasý üzerinden yaklaþýk 45-50 dakika geçmesinden zeval vaktine (güneþin tam tepe noktada olduðu an) kadar
olan süre içerisinde iki, dört, sekiz veya on iki rekât kýlýnabilen bir müstehap namazdýr. Sekiz rekât kýlmak daha faziletlidir. Peygamberimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) kuþluk vaktinde
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on iki rekât namaz kýlan kiþi için Allah’ýn cennette bir köþk
bina edeceðini müjdelediði nakledilmektedir.
Teheccüd Namazý

Teheccüd namazý, gece bir miktar uyuduktan imsak
vaktine kadar geçen zaman içinde kýlýnan bir namazdýr.
Rasûlullah’ýn (sallallâhu aleyhi ve sellem) hiç terketmediði namazlardandýr. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) yatsýyý kýldýktan
sonra vitri kýlmadan uyur, gecenin ortalarýndan sonra uyanýp teheccüd namazý kýldýktan sonra vitir namazýný ve daha sonra vakti girince sabah namazýnýn sünnetini kýlardý.
Teheccüdle gecenin ihya edilmesi, berzah alemini aydýnlatan bir projektördür. Gönüllerin diri ve canlý olmasý;
bir yönüyle gecelerin canlý olmasýna baðlýdýr.
Tesbih Namazý

Tesbih namazý tevbenin, istiðfarýn en büyüðü ve bütün
bedenle yapýlanýdýr.
Rasûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) muhterem amcalarý
Hazret-i Abbas’a bir hediye, bir lütufta bulunayým mý diyerek bu namazý tavsiye etmiþtir. “Bak amca sana on faydasý olan bir þey öðreteyim; bunu yaparsan günahlarýnýn
ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek iþlediðin-bilerek iþlediðin, küçüðü-büyüðü ve gizli yaptýðýn-açýktan yaptýðýn on
türlü günahýný Allah baðýþlar.”
Tesbih namazý dört rekâtlý bir namazdýr. Her rekâtýnda
75 kere: “Sübhânallahi ve’l-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe
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illâllahü vallahü ekber” cümlesi okunur. Bir rekât içinde
bu tesbih cümlesinin söylendiði yerler ve miktarlarý
þöyledir:
 Ýlk rekâtta Sübhâneke’den sonra; ikinci rekâtta da
Fâtiha‘dan önce 15 kere,
 Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere,
 Rükû’da 3 kere Sübhâne rabbiye’l-azîm dendikten
sonra 10 kere,
 Rükûdan kalkýldýðýnda 10 kere,
 Secdede, üç kere Sübhâne rabbiye’l-a’lâ denilmesini
müteâkip 10 kere,
 Secdeden doðrulup oturulduðunda 10 kere,
 Ýkinci kere secdeye gidilip 3 kere Sübhâne rabbiye’la’lâ denildikten sonra yine 10 kere.
Böylece her rekâtta 75 Sübhânallahi.. ilh. cümlesi söylenmiþ olur. Ýkinci rekâtýn sonunda selâm verilerek 3 ve 4.
rekâtlar ayrý iki rekât hâlinde kýlýnabileceði gibi, selâm verilmeden üçüncü rekâta da kalkýlabilir. Üçüncü ve dördüncü rekâtlar, aynen birinci ve ikincisi gibi kýlýnýr. Böylece 4
rekâtta toplam 300 tesbih okunmuþ olur.
Bu namazýn hiç olmazsa ömürde bir defa kýlýnmasý tavsiye edilmiþtir. Kýlmasýný bilmeyenlerin de istifade etmesi
maksadýyla cemaatle de kýlýnabilir. Cemaatle kýlýnýrsa
imam olacak kimse tesbihleri her yerde sesli okur. Cemaat ise dinler.
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Tahiyyetü’l-Mescid Namazý

Bir mescide ilk defa girildiðinde nafile olarak kýlýnan iki
rekât namazdýr. Tahiyyetü’l-mescid, mescidin selâmlanmasý, saygý gösterilmesi demek ise de esasýnda mescidlerin sahibi olan Allah’a saygý ve tazim anlamýný içermektedir. Bu
bakýmdan Peygamberimiz “Biriniz mescide girdiðinde,
oturmadan önce iki rekât namaz kýlsýn.” buyurmuþtur.
Hâcet Namazý

Bir haceti, sýkýntýsý, derdi olan kimse abdest alýr iki
rekât namaz kýlar, sonra þöyle dua eder:
“Allah’ým Sen’den diliyor ve dileniyorum, Rahmet Peygamberi elçin Hazreti Muhammed’i vesile edinerek Sana
teveccüh ediyorum. Ya Muhammed aleyhissalatu vesselâm þu hacetimin yerine getirilmesi için seni vesile yaparak Rabbime yöneliyorum. Allah’ým peygamberimizi hakkýmda þefaatçi eyle.”
Hâcet namazý dört veya on iki rekât olarak da kýlýnabilir. Dört rekât olarak kýlýndýðý taktirde birinci rekâtýnda Fatiha’dan sonra üç Ayetelkürsi, diðer üç rekâtýnda ise Fatiha’dan sonra birer kere Ýhlas, Felak ve Nâs Sûreleri okunur. Kiþi, namazdan sonra hadiste bildirilen hâcet duâsýný
okur ve isteðini Cenab-ý Rabbilâlemin’e iletir.
Ýstihâre Namazý

Ýstihâre “hayýrlý olaný istemek” anlamýna gelir. Ýnsanlar,
kendileri için önemli olan bir karar verecekleri veya bir seçim
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yapacaklarý zaman, bazen eldeki verilerin yetersizliði sebebiyle veya baþka sebeplerle dünya ve âhiret bakýmýndan
kendileri için hangi seçimin hayýrlý olacaðýný kestiremezler ve
bunu bilmek için çeþitli çarelere baþvururlar. Meselâ, Peygamberimizin nübüvvetle görevlendirildiði sýralarda Araplardan bir kimse yolculuða çýkmak istediðinde, bu yolculuðun
kendisi için hayýrlý olup olmadýðýný anlamak maksadýyla fal
oklarýna baþvururdu. Peygamberimiz bu âdeti kaldýrarak
onun yerine istihâreyi getirmiþ ve þöyle buyurmuþtur: “Biriniz bir iþ yapmaya niyetlenince farzýn dýþýnda iki rekât namaz
kýlsýn ve þöyle duâ etsin:
Ey Allah’ým, ilmine güvenerek Senden hakkýmda hayýrlýsýný, gücüme güç katmaný istiyorum. Sýnýrsýz lütfundan bana ihsan etmeni istiyorum. Ben bilmiyorum, ama
Sen biliyorsun, ben güç yetiremem ama Sen güç yetirirsin. Ey Allah’ým! Yapmayý düþündüðüm bu iþ, benim dinim, dünyam ve geleceðim açýsýndan hayýrlý olacaksa, bu
iþi benim hakkýmda takdir buyur, onu bana kolaylaþtýr,
uðurlu ve bereketli eyle. Yok eðer benim dinim, dünyam
ve geleceðim için kötü ise, onu benden, beni ondan uzaklaþtýr. Ve hayýrlý olan her ne ise Sen onu takdir et ve beni
hoþnut ve mutlu eyle!” bu duânýn peþine ihtiyacýný arz
eder.
Samimi olarak yapýldýðý takdirde Allah’ýn hayýrlýsýný
lutfedeceðine ümit baðlanýr, kalbe doðuþ olabilir. Ýstihârenin sonucunda bir rahatlýk ve ferahlýk hissedilirse o iþin
hayýrlý olacaðýna, buna karþýlýk sýkýntý ve darlýk hissedilirse, olumsuz olacaðýna yorulur. Ýstihare namazýný kýlýp
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yattýktan sonra, Allah bunu samimi olarak isteyenlere bir
iþaret veya ipucu verir. Birinci defada sonuç alýnamazsa
üç kere veya yedi defa tekrarlanabilir. Kiþi bu duânýn
Arapçasýný okuyabileceði gibi bildiði bir dilde anlamýný
da okuyabilir.
Ýki Namazý Bir Vakitte Kýlmak (Cem’)
Hanefî mezhebinde namazlarý cem sadece hac ibadeti
yapýlýrken Arafat ve Müzdelife’de bulunulduðu sýrada yapýlabilmektedir. Arafat’ta cem-i takdim, yani öðle ile ikindi namazlarý öðle vaktinde, Müzdelife’de ise cem-i tehir
yani akþamla yatsý namazlarý, yatsý vaktinde kýlmak suretiyle eda edilir. Hanefî mezhebinde bu iki durumun dýþýnda namazlarý birleþtirerek kýlma yoktur.
Sabah namazý hiçbir þekilde cem edilmez. Cem yalnýz
öðle ile ikindi ve akþam ile yatsý arasýnda olabilir. Þayet
cem-i takdim yapýlacaksa, mesela öðle ile ikindi, öðlenin
vaktinde birlikte kýlýnacaksa, öðle namazýna baþlarken
cem yapmaya niyet etmek gerekir. Cem-i tehirde ise, birinci namazýn vakti içerisinde cem yapmaya niyet etmek
gerekir. Aksi takdirde, namaz vaktinden sonraya ertelenmiþ olur ki bu haramdýr.
Ýçinde bulunduklarý þartlar itibarýyla vaktinde namaz kýlabilme imkânýna sahip olmayan kimseler, namazlarýný
cem etmek suretiyle en azýndan namaz kýlmama günahýndan kurtulmuþ olurlar ve kul olma mükellefiyetini yerine
getirmiþ olurlar.
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Cem-i takdimde sýrayý gözetmek gerekir. Önce öðlenin
farzý sonra ikindinin farzý kýlýnmalýdýr. Aradaki sünnetler kýlýnmaz.
Akþam ile yatsýnýn cem-i tehir olarak birlikte kýlýnmasý
durumunda da vitir namazý yatsý namazýndan sonra kýlýnýr.
Uçakta iken eðer ayakta namaz kýlýnabiliyorsa namazlar ayakta kýlýnýr. Ayakta namaz kýlma imkâný yoksa duruma göre uçaða binmeden veya indikten sonra cem ederek
kýlýnabilir.
Iskat-ý Salât
Kazaya kalmýþ beþ vakit farz namazýn baðýþlanmasý ümidiyle verilen sadaka demektir. Namaz kýlmakla yükümlü bir
þahýs, farz ve vacip namazlarýný ima ile yerine getirmeye gücü olduðu halde, kýlamasa veya kazasýný yapmadan ölse,
kýlmadýðý/kýlamadýðý namazlarýn manevi sorumluluðundan
kurtulmak ümidiyle malýnýn üçte birinden harcama yapýlmasýný vasiyet etmesi gerekir. Zira vasiyet ettiði miktar namazý ödemezse; en azýndan fakirlere sadaka olur ve bir kötülüðün silinmesine vesiledir. Ölünün varisleri býrakýlan malýn üçte birinden namazlar için bir bedel öderler.
Þunu da unutmamak gerekir ki; kasten namazý terk eden
ve ölümünden sonra “Fidye/bedel” ile bundan kurtulacaklarýný zannedenler, hayal içerisindedirler. Zira Ýslâm âlimleri;
acz halinde kazaya kalan namazlarýn bile, bir bedel ile kurtulacaðýný söylememiþ, meseleyi Allah’ýn affýna ve maðfiretine havale etmiþlerdir. Firaset sahibi müminlerin yanýnda,
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namaz kýlmaktan aciz olabilme halleri malûmdur. Kasten
namazý terk eden kimseler için “Iskat-ý Salât” katiyen yapýlmamalýdýr ki; namazýn kýymeti bilinsin!
Bununla birlikte âhirete intikal etmiþ kimseler için duâ,
istiðfar ve sadaka vererek imdatlarýna yetiþmek lâzýmdýr.
Bu hususla ilgili olarak Rasûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)
þöyle buyurmuþtur: “Ölünün mezardaki hâli, “Ýmdat! imdat!” diye can havliyle baðýran, denize düþmüþ kimseye
benzer. Boðulmak üzere olan kimse, kendisini kurtaracak
birini beklediði gibi, ölmüþ kimse de, babasýndan, anasýndan, kardeþinden, arkadaþýndan gelecek bir duayý gözler.
Kendisine, bir dua gelince de öyle bir sevinir ki bu sevinç
dünyanýn hepsi kendisine verilmiþ bir kimseninkinden daha çoktur. Allah Teâlâ, yaþayanlarýn dualarý sebebi ile ölülere daðlar gibi rahmet verir. Dirilerin de, ölülere hediyesi,
onlar için duâ ve istiðfar etmektir.”
Dua, istemek demektir. Allah’a, bir þeyler koparmak
için yalvaran dilenciler gibi dua dua yalvarmak gerekir. Ýsmen dua etmek çok önemlidir. Bir kimseyi ismen zikrederek ona dua etmek onun bizzat ismen adresine postalamak gibidir. Ayrýca gözden uzak tutulmamasý gereken ehli sünnetin þöyle bir yaklaþýmý vardýr; Yakýnýmýz veya sevdiðimiz bir kimse için sadaka verirken bütün inanmýþ erkek ve bayanlarý da niyet etmek faziletli bir davranýþtýr. Allah’ýn rahmeti engindir. Hepsine ulaþýr. Nasýl ki bir görüntü veya ses ayný anda milyarlarca yerde seyredilebilmekte
ve dinlenilmektedir. Yapýlan dua, hayýr ve hasenat da niyet ile birçok insana Allah’ýn izniyle ulaþýr.
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Namaz Kýlan Ýnsan...

 Çirkin ve kötü olan her türlü davranýþtan korunur.
 Allah’ýn büyüklüðünü tekrar tekrar dile getirerek
O’na olan baðlýlýðýný kuvvetlendirir.
 Daima Allah’ý hatýrlar, gün boyu her davranýþýnda Allah’ýn memnuniyetini kazanmaya çalýþýr.
 Abdest alarak temizliðine dikkat eder, temizlik alýþkanlýðý kazanýr. Ayrýca abdest, kendisine manevi bir destek
saðlar.
 Belirlenmiþ zamanlarda namaz kýlmakla zamanýný
planlamayý öðrenir.
 Günlük uðraþýlardan, koþuþturma ve telaþtan sýyrýlarak belirli zaman dilimlerinde Rabbiyle iletiþim kurmanýn
mutluluðunu yaþar.
 Yüce Allah’ýn, “Ey iman edenler! Sabrederek ve
namaz kýlarak Allah’tan yardým dileyin. Þüphe yok ki
Allah sabredenlerle beraberdir.” (Bakara, 2/153) çaðrýsýna uymuþ olur ve bu sayede güçlüklere karþý direnç
kazanýr.
 Kýldýðý namazlarla içini aydýnlatýr, kalbindeki nuru
artýrýr.
 Beden, dil, akýl, gönül, zaman ve mekan ile yapýlabilecek bütün teþekkürleri Allah’a sunma fýrsatý bulur.
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Namazla Alâkalý Bazý Meseleler
Namaza Türkçe mi yoksa Arapça mý niyet etmek daha faziletlidir?

Namaza baþlarken edilecek niyetin illa dille söylenmesi yani niyet edilen þeyin telaffuz edilmesi þart deðildir. Niyetin mahalli kalptir. Niyet, yapýlacak olan þeye kalbin kast
etmesidir. Hanefi fýkýh âlimleri kalbin kastettiði o ibadete,
dilin tercüman olmasýný müstehap görmüþlerdir. Yalnýz
Ýmam Rabbani (radýyallahu anh) “Gafletin hüküm-fermâ olduðu þu devirde, niyet aðýzla yapýlmamalý, dilin telaffuzu terk
edilmeli. Çünkü aðýz bunu söylerken, asýl kalp yapmasý
gerekli olan kastý terk edebilir.” buyurmaktadýr.
Buradan hareketle, aðzý ile niyeti söylerken, kalbi ile de
bu akdi yapacak ve namaz sonuna kadar þuurluca akdine
sadýk kalacak olanlarýn niyeti, Arapça veya Türkçe söylemesinde bir mahzur yoktur. Aksi halde, bir müstehap yapayým derken, farz -ki niyet farzdýr, onsuz namaz bâtýldýrterk edilmiþ olur.
Namaz kýlarken, kýyam esnasýnda ayaklarýn arasý ne
kadar açýk olmalýdýr?

Ayaklarýn arasý ister dört parmak, isterse omuz hizasý kadar açýlsýn, bu ef’al-i mükellefin açýsýndan ne vacip, ne mübah, ne mekruh, ne de haramdýr. Bu mesele namazýn özünden (farz, vacip, sünnet) olmayan, teferruata ait bir meseledir.
Bazý ilmihallerde kýyamda ayaklarýn arasýnýn dört parmak kadar olmasý gerektiðine dair bilgiler bulunmaktadýr.
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Fakat hiçbir fýkýh kitabýnda böyle bir hüküm bulmak
imkânsýzdýr. Aksine hadis kitaplarýnýn “tesviyetü’s-sufûf”
yani “saflarýn düzgün tutulmasý” ile ilgili bölümlerinde,
ayakkabýlarýn namaz kýlarken ayaklar arasýna konulduðu,
saf halinde iken ayaklarýn dýþ çeperlerinin veya topuklarýnýn birbirlerine temas ettiði hatta bu sebeple temas yerlerinin nasýr baðladýðý anlatýlmaktadýr.
Buna göre, bu dört parmak meselesi edep anlayýþýndan kaynaklanmaktadýr. Ve burada insanlarýn kendi münasebetlerinde kullanmýþ olduklarý ölçüleri, namaza taþýma yani Allah ile olan münasebete taþýma yanlýþlýðý yapýlmaktadýr. Hâlbuki Allah Rasûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) “Beni nasýl namaz kýlýyor görüyorsanýz, öyle namaz kýlýn” buyurmaktadýr. Biz Allah ile olan irtibatýmýzda takýnacaðýmýz
tavrý, devrin anlayýþlarýna göre deðil, Nebiler Serveri’nden
bizlere intikal eden þeylere göre ayarlamak zorundayýz.
Ayrýca, teferruata ait meselelerin münakaþasýný yapmanýn da hiçbir anlamý yoktur. Ayaklarýn arasýnýn açýlmasývelev ki sünnet bile olsa- onu terk eden insan sadece sünneti terk etmiþ olur ve bunun günahýný yüklenir. Hâlbuki
bunu çeþitli yerlerde gündeme getirerek konuþan kimseler,
Kur’ân’ýn yasaklamýþ olduðu gýybeti yapmýþ ve haram iþlemiþ olurlar...
Namaz borcu olan kimse ne yapmalýdýr?

Müslüman’ýn ibadet hayatýnda namazýn ehemmiyeti
çok büyüktür. Kur’ân-ý Kerim’de namaz ibadetiyle ilgili
emirler o kadar çoktur ki, baþka bir ibadet hakkýnda bu
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kadar ayet yoktur. O, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) dönemi dahil, her devirde dinin direði olarak kabul görmüþtür. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) onu iman veya küfür
yol ayrýmýnda kabul etmiþ ve “kiþi ile küfür ve þirk arasýnda namazý terk vardýr.” buyurmuþtur. Mümin için namaz,
vazgeçilmez bir ibadettir. Bu hususta ayet ve hadislerde o
kadar teþvik vardýr ki, soruya esas teþkil eden cihet farklý
olduðu için bu hususu ilgili yerlere havale edip geçiyoruz.
Soruya gelince, mesela bir insan 30 yaþýna kadar hiç
namaz kýlmamýþ. Ancak 30 yaþýnda kendini bulmuþ, silkinmiþ ve yeni bir idrakle kulluðun aydýnlýk atmosferine
kendini salarak rahat nefes alma fýrsatýný yakalamýþ. Bu
durumda o güne kadar kýlmadýðý namazlarý ne olacak?
Bu þahsýn rüþde erme yaþýný 15 olarak kabul edersek, 15
senelik kaza namazý var demektir.
Günümüz toplumunda bunun misalleri bir hayli fazladýr. Bu durum bir yönüyle sevindiricidir; zira insanýmýz
belli bir zaman sonra bile olsa kurtuluþu dinde görüp, asli
konumuna dönme ihtiyacýný hissetmeye baþlamýþtýr. Ama
öbür tarafta þimdiye kadar dini duyguya karþý yabancý yaþamanýn verdiði üzüntü vardýr.
Her halükarda neticede aydýnlýk dünyaya dönüþüm
yaþanmýþ ve kaçýrýlan fýrsatlarý telafi düþüncesi yeþermiþse, bu noktada birkaç hususu hatýrlatmak gerekir: Öncelikle insanýn ne kadar namazýnýn kazaya kaldýðýný tespit
etmesi gerekir. Rüþd çaðýna girdiði an ile namaz kýlmaya
baþladýðý ana kadar geçen süre bunu ifade eder. Diyelim
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ki, bu süre 20 sene çýktý. Bu durumda, þahýs o andan itibaren ileriki 20 sene her gün bir günlük namazý -vakit namazlarýna ilaveten- kaza etmeye baþlayacak. Tabii ki illa
böyle olacak diye bir þart olamaz. Kiþi daha fazlasýný da
bir günde kaza edebilir. Ancak ibadetlerde devamlýlýk
önemlidir. Usanýp bir yerde kalmamak için periyodik bir
rakamýn olmasý önemlidir. Hatta insan, gün içinde kýlacaðý kuþluk, evvabin gibi nafile namazlarýn yerine, kaza namazý kýlarak bunu gün içine de yayabilir.
Sünnet namazlarýn yerine kaza namazý kýlýnabilir mi?

Sünnet namazlarýn yerine kaza namazý kýlma meselesinde iki ayrý görüþ vardýr. Ýmam Þafii, kaza borcu olan bir
insanýn nafile namazlarla meþgul olmasýný doðru bulmayarak, sünnetlerin yerine kaza namazlarýnýn kýlýnabileceðini söyler. Ebû Hanife ise her ikisinin de konumunun farklý olduðunu ifadeyle, sünnetlerin sünnet olarak, kazalarýn
da kaza olarak kýlýnmasýnýn gerektiðini beyan eder. Hükümlerin genel mantýðýndan hareketle, insanýn sünnet namazlarýný kazalar için feda etmemesi uygundur. Zira öbür
tarafta hesap-kitap meseleleri ortaya konulunca farzlarý
eksik kalanlar için sünnetlerle tamamlanma þeklinde ifadeler vardýr. Ancak 30-40 sene gibi bir namaz borcu olup
da tamamlayamama endiþesi olanlar için, Ýmam Þafii’nin
görüþüne göre hareket bir çýkýþ noktasýdýr.
Kaza namazýný kýlmaya devam ederken ömrü yetmeyen için ise, rahmetinin vüsatiyle Allah’ýn onu affedeceði
umulur. Hadislerde anlatýlan yüz adam katilinin durumu
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hatýrlanýrsa Allah, insanýn içindeki ciddi nedamet hissi ve
bundan sonrasýný O’nun istekleri doðrultusunda yaþama
düþüncesine göre hükmünü verip affediyor. Elbette bu Allah’a ait bir hususiyet. Biz O’na müdahale edemeyiz. Burada bize düþen bulduðumuz her fýrsatý deðerlendirip kazaya kalmýþ namazlarýmýzý bitirmektir. Ömür vefa etmezse
diyeceðiz ki; “Allah’ým, þuura erdikten sonra ben bu kadar
yapabildim. Ömrüm vefa etseydi, Sen de biliyorsun ki
bunlarýn hepsini bitirecektim.” Ümit ederiz ki, Allah da
“Ben de biliyordum, hepsini bitirecektin.” diyecek ve rahmet deryasýna alarak affedecektir.
Kaza namazlarýna baþlamada hangi yaþý ölçü almalýyýz?

Bir insana namazýn farz olmasý rüþde ermesiyle baþlar.
Bunun ölçüsü ise erkeklerin ihtilam, kadýnlarýn ise aybaþý
dediðimiz hayýz hallerinin baþlamasýdýr. Buna göre Ýslam’a
geç uyanmýþ ve hayatýnýn belli bir döneminde namaz kýlmayan insanlarýn kaza namazlarýnda eðer hatýrlayabiliyorlarsa rüþde erme tarihini baz almalarý gerekir. Fakat bu dönemi hatýrlamýyorlarsa, Ömer b. Abdülaziz döneminde
üzerinde âlimlerin karar kýldýðý yaþlarý esas alabilirler. Bu
erkeklerde 15, kadýnlarda 11’dir.
Yalnýz burada þu hususu da belirtelim. Ýbadetlerde esas
olan ihtiyattýr. Onun için 4 mevsimin bütün kesitleri ile yaþandýðý ülkemizde rüþde erme yaþý, belki sýcak ülkelere
nispetle daha geç olabilir. Öyle de olsa, ihtiyat esasýna göre hareket etmeli ve Rabbimize karþý olan bu kulluk borcumuzu rüþde erme tarihini geriye çekerek ibadetlerimizi ikmal ve itmam etmeliyiz.
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Otobüs, tren, uçak... gibi vasýtalarda namaz kýlýnabilir mi?

Namaz, bir müminin vazgeçemeyeceði ibadetlerinden
biridir. Dolayýsýyla inanan bir insan nerede olursa olsun
mutlaka onu vaktinde ve þartlarýný yerine getirerek eda
etmelidir. Zira onun kazaya býrakýlmasý büyük günahlardandýr.
Bilindiði gibi namazýn içinde ve dýþýnda olmak üzere on
iki farzý vardýr. Zaruret olmaksýzýn bu on iki farzýn terki namazýn olmamasý demektir. Þayet otobüs, tren ve uçak gibi ulaþým vasýtalarýnda eda edilirken namazýn bu farzlarýna riayet edilebiliyorsa, o namaz namazdýr. Ama bunlardan bazýlarý gerçekleþmiyorsa, o zaman bunun zaruret çerçevesine girip girmeyeceði hususu akla gelir ki, bu konuda da iyice düþünmek ve araþtýrmak gerekir.
Meselâ otobüste namaz kýlýnýrken baþta kýble olmak
üzere kýyam ve secde gibi üç farz yerine getirilememektedir. Ancak ima ile bunlarýn bazýlarý yerine getirilebilir. Bu
da imayý devreye koyacak zaruretin gerçekleþmesine baðlý bir durumdur. Bunu söylerken “otobüste namaz hiçbir
suretle kýlýnmaz” demek istemiyoruz. Zira namazý her nerede olursa olsun bir mümin, mutlaka eda etmelidir. Þayet
bütün ihtimalleri deðerlendirmiþ ve buna raðmen þartlar
yerine gelmiyorsa, ima ile de olsa namazýný kýlmalýdýr.
Trende kýbleyi bulmak, secde etmek, hatta ayakta durmak da mümkündür. Uçakta da pusulayla kýble bulunabilir. Vapurda zaten herhangi bir engel yoktur.
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Bunlar meselenin fýkhi yönleri. Ancak burada önemli
gördüðümüz bir noktaya dikkat çekmek istiyoruz:
Bilhassa otobüste yolculuk yapacak olanlar, öncelikle
seyahat vakitlerini namaz saatlerine göre ayarlamalýdýr.
Mesela akþam namazýný kýlarak yola çýkan birisi, otobüsün
mola verdiði herhangi bir saatte yatsý namazýný da kýlabilir. Zaten genellikle otobüsler 2-3 saatte bir mola vermektedirler ki namaz konusunda hassas davranan bir insanýn
saatlerini ona göre ayarlamasý mümkün olsa gerek. Böylelikle otobüsün býrakýp gitmesine bir baþka vasýta arama
meþakkatine de maruz kalýnma durumu olmayacaktýr.
Namazda ta’dîl-i erkân ne demektir?

Ta’dîl-i erkân, rükünleri, düzgün, yerli yerinde ve düzenli yapmak demektir. Ta’dîl-i erkâna riayetin sonucunda
rükünler þekil olarak düzgün ve kývamýnda yerine getirilmiþ olur. Böylece kiþi namazýný üstün körü deðil, “dört baþý mamur” kýlmýþ olur.
Namazda ta’dîl-i erkân, namazýn kýyâm, rükû’, sücûd
gibi her bir rüknünün hakkýný vererek yerine getirilmesi,
acelecilik ve çabukluk gösterilmemesi demektir. Meselâ
rükû’dan kalkýldýðýnda vücut dimdik hâle gelmeli, en az
bir kere “sübhâne rabbiye’l-azîm” diyecek kadar ayakta
durulup ondan sonra secdeye varmalýdýr. Her iki secde
arasýnda da en az böyle bir tesbih miktarý durmalýdýr. Yoksa rükû’dan tam doðrulmadan secdeye varmak, birinci
secdeden sonra tam doðrulmadan ikinci secdeye gitmek
ta’dîl-i erkân’a zýttýr.
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Ýmam Ebu Yusuf’a göre tadil-i erkan, farzdýr. Ýmam
Azam ile Ýmam Muhammed’e göre, vaciptir. Bu iki farklý
yaklaþýmdan birincisine göre, tadil-i erkan yapýlmaksýzýn
kýlýnan bir namazý yeniden kýlmak gerekir, ikincisine göre
ise, tadil-i erkaný terkten dolayý yalnýz sehiv secdesi gerekir. Fakat böyle bir namazý yeniden kýlmak daha iyidir.
Böylece insan ihtilaftan kurtulmuþ olur.
Burada çok önemli bir hususa dikkat çekmek istiyoruz:
Namazýn kalýplarýna, þekillerine vakar ve ciddiyetle riayet
etme þeklinde tarif edebileceðimiz tadil-i erkanýn yanýnda
–ki bu açýdan buna dýþ tadil-i erkan da diyebiliriz– bir de
“huþu” ve “hudu” denilen “iç tadil-i erkan” vardýr. Gerçi fýkýh kitaplarýnda namazla ilgil olarak “iç tâdil-i erkân” sözü
çok kullanýlmamýþtýr. Ama huþû ve hudû ile alakalý bir tabir
olarak “iç tadil-i erkan” denebilir. Huþû ve hudû, meseleyi
namazýn ruhuna baðlý götürmektir. Ýnsanýn, Rabb’iyle münasebetinde asýl olan mânâdýr, özdür, ruhtur. Fakat, onlarý
taþýyan da lafýzlardýr, þekillerdir, kalýplardýr. Bundan dolayý,
mutlaka o lafýzlara, kalýplara da dikkat edilmelidir. Esas alýnan mânâyý o kalýplarýn taþýmasý lazým. Dolayýsýyla, kalýp ve
þekillerin hiçbir mânâsý yok denilemez. Zâhirî ahkam onlara bina edilir. Ne var ki, namaz vardýr namazdan içeri, oruç
vardýr oruçtan içeri. Onun için buyrulur ki, “Kad eflehal
mü’minûn. Ellezîne... Müminler kurtuldu. O müminler ki...”
(Mü’minun, 23/1) Ýsmi mevsûlün sýlasý “hüm fi salâtihim hâþiûn”
(Mü’minun, 23/2) þeklinde geliyor. Yani, “Onlar, her zaman namazlarýnda huþû içindedirler.” “Hüm yusallûn-Onlar namaz
kýlarlar.” denmiyor. Sebata ve devama iþaret eden bir kalýp
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kullanýlýyor. Yani, buyruluyor ki; ne zaman olursa olsun namazda haþyet yaþayanlar, huþû arayanlar, her karesini duya duya namaz kýlanlar, iþte kurtulanlar bunlardýr.
Bu itibarla namaz kýlarken, hem dýþ tadil-i erkana hem
de iç tadil-i erkana riayet edilmelidir.
Namaz bir insanî davranýþtýr. Fakat o çizgi içinde kalýnmadýðý zaman yapýlan hareketler hayvanî hareketlere benzetiliyor. Mesela, hadis-i þerifte “Sizden biri imamdan önce baþýný rükûdan kaldýrdýðýnda Allah’ýn suretini eþek suretine çevirmesinden korkmuyor mu!..” deniliyor. Demek
ki, imamdan evvel harekete geçme meselesi insanlýk çizgisinden çýkma manasýna geliyor. Baþka bir hadiste Peygamber Efendimiz: “Herhangi biriniz secdeye gittiði zaman horozun daneyi gagaladýðý gibi yapmasýn.” buyuruyor. Alnýný yere vurup kaldýrma bir hayvan davranýþý. Namaz kýlarken secdeye gidildiðinde “Köpek gibi ellerini yere sermesin.” deniliyor baþka bir baþka hadiste. Bütün bu
zikredilen hadis-i þeriflerde oturmadan secdeye, secdeden
rükûya, rükûdan kýyama kadar davranýþlarýn hayvan davranýþlarýndan farklý olmasý gerektiðine dikkat çekiliyor.
Allah Rasûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu mübarek sözleriyle bizi bir insanî davranýþ mecmuasýna çaðýrýyor. Evet,
huþû ve hudû ancak o kalýplarla ifade edilir.
Kolonya alým-satýmýný yapmanýn ve kullanmanýn hükmü nedir? Kolonya kullanmak namazý bozar mý?

Herhangi bir madde hakkýnda helal veya haram hükmünü verebilmek için öncelikle onun ihtiva ettiði maddelere
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bakýlmasý gerekmektedir. Tahlili yapýldýktan sonra haram
bir madde ihtiva ettiði ortaya çýkmýþsa, artýk o maddeye
helal denilemeyeceði gibi, muhteva itibariyle temiz çýkana
da haram demek mümkün deðildir.
Kolonya meselesine de bu zaviyeden bakýlmasý gerekmektedir. Herkesin bildiði gibi kolonya, alkol ihtiva etmekte ve aðýz yoluyla alýndýðýnda “sekir” (sarhoþluk verme) özelliðinden dolayý sarhoþluk vermektedir. Dolayýsýyla bunun
dindeki hükmü bellidir. Bu noktada Hanefi fýkýh alimlerinin farklý bir mütalaasý olsa bile alimlerin çoðu, çoðu
sarhoþluk verenin azýnýn da haram olduðu konusunda fikir birliðine varmýþlardýr.
Yalnýz kolonyada farklý bir durum vardýr. Zira o aðýz yoluyla alýnmak için deðil, genellikle güzel koku ve mikrop
öldürme düþüncesiyle kullanýlmaktadýr. Bu noktada yanýlgýya düþmemek için þu noktalarýn bilinmesinde fayda vardýr. Öncelikle sarhoþluk verici maddelerin içilmesi haram
olduðu gibi, onun deðdiði beden veya elbise ile namaz kýlmak da doðru deðildir. Zira bu maddeler necis hükmündedir. Kolonya aynen bevlde olduðu gibi, necaset-i galiza
olarak deðerlendirilmiþ ve el ayasý miktarýný aþtýðýnda
onunla namazýn sahih olmadýðý bildirilmiþtir.
Bu noktada bir kýsým insanýmýz, kolonyadaki uçuculuk
özelliðini ileri sürerek necasetin kalkacaðýný söyleseler de
esasen uçan miktar bellidir. Bugün ilim adamlarýnýn söylediklerine bakýlýrsa, her ne kadar uçma gerçekleþmiþ olsa
bile, geride necaset eseri kalmaktadýr. Þayet bu mantýkla
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meseleye yaklaþmýþ olsaydýk, elbisedeki sidiðin buharlaþýp
kurumasýndan da ayný neticeyi çýkarmýþ olurduk ki bunun
kabullenilir bir tarafý yoktur.
Bilindiði gibi, deri üzerinde gözenekler vardýr ve bunlar üzerlerine gelen sývýyý emme, absorbe etme özelliði
taþýrlar. Bu durumda bedene deðen bu türlü sývýlarýn vücut tarafýndan emilmesi de söz konusudur ki mümkün
mertebe böyle bir necasetin vücuda -aðýz yoluyla olmasa dahi- sirayetine mani olmak gerekir.
Kolonyanýn mikrop öldürdüðü þeklindeki yorumlara
bugün araþtýrmacýlar çok daha farklý bakmaktadýrlar. Onlarýn ifadelerine göre kolonya mikrop öldürmüyor, sadece
mikrobun sýnýrlarýný çizip onu bir çerçeve altýna alýyor. Dolayýsyla bu konu tam netliðe kavuþmuþ deðil.. öyle ise faydasý net bir þekilde ortaya konulamayan bir maddeyi kullanmakta ýsrar etmenin de manasý yoktur.
Güzel koku meselesine gelince; bugün bu maksatla
imal edilmiþ hem de mahzursuz her çeþit koku maddesi
vardýr. Onlardan alýr bir köþeye korsunuz, eviniz üfül üfül
kokar; vücudunuza, elbisenize sürersiniz, hem gönül rahatlýðýyla namazýnýzý kýlar, hem de istenilen menfaati elde
etmiþ olursunuz.
Aslýnda neyin güzel, neyin de çirkin olduðunu biz þahsî
kanaatimize göre tespit etsek bile bir de ervah-ý tayyibe (iyi
ruhlar) ve melaike-i kiramýn hoþnutluðunun varlýðý unutulmamalýdýr. Hadisin ifadesiyle temiz ruhlar güzel kokulardan hoþlanmaktadýr. Yani güzel kokular, onlar için de birer
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davetiye manasý taþýmaktadýr. Ayný zamanda onlar, necis
þeyler ve necasetten uzak durmaktadýrlar. Dolayýsýyla bize
ilk etapta güzel gibi gelse bile, kolonya gibi þeylerle farkýna
varmadan onlarý kendimizden uzaklaþtýrmýþ olabileceðimiz
de unutulmamalýdýr. Zira necasetten uzak durmak, onlarýn
özelliklerindendir.
Üç defa cuma namazýný terk edenin nikâhý düþer mi,
kalbi mühürlenir mi?

Fýkhi kaideler içinde bir insanýn nikâhýnýn düþmesi için
ya eþini boþamasý, ya hâkimin boþamasý, ya da –Allah korusun- dinden çýkmýþ olmasý gerekir. Buna göre cuma namazýný, farz olmasýný inkâr etmediði halde terk eden bir insan günahkârdýr. Katiyen kâfir ya da dinden çýkmýþ deðildir ki nikâhý düþsün. Fakat onun farz oluþunu inkâr ediyorsa, ister-istemez nikâhý düþer. Zira mümine bir kadýn, fýkhi
ifadesiyle dinlerin farklý oluþu anlayýþýndan dolayý kâfir biriyle evlenemez veya evli kalamaz.
Þayet bu soru halk arasýnda söylenegelen “Üç cumayý üst üste mazeretsiz olarak terk eden kâfir olur.” sözünden -ki bunu hadis deyip Allah Rasûlüne de isnat ederler- dolayý soruluyorsa, bu söz doðru deðildir veya böyle
bir hadis, hadis kriterleri açýsýndan hadis deðildir. Ama
bunun yerine “cuma namazýný mazeretsiz olarak terk
edenin kalbinin mühürleneceði” ve bazý zayýf rivayetlerde iki yakasýnýn bir araya gelmeyeceðine dair beyanlar
vardýr. Bunlar ise nikâhýn düþmesini gerektirecek þeyler
deðildir.
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Beþ vakit namazýn geciktirilmesi doðru mudur?

Sorudan anlaþýlan, namazýn vaktin evvelinde kýlýnmayýp, kazaya da býrakýlmadan vaktin içinde veya sonunda
kýlýnmasýdýr. Bu açýdan soruyu cevaplandýrmaya çalýþýrsak;
1) Namaz, “Namaz müminler üzerine vakitleri belli bir
farzdýr.” (Nisa, 4/103) ayetinin ifade ettiði hakikate göre, belli
zaman aralýklarý içinde eda edilir.
2) Namazý vakti içinde ve özellikle evvelinde eda etmek, Allah Rasûlünün beyanlarýna göre en faziletli ameller arasýndadýr.
3) Namazý, vaktin en son bölümüne, mazeret olmaksýzýn tehir etme, tahrimen mekruhtur.
4) Vaktinde eda edilmeyen namaz, hepimizin bildiði gibi kazaya kalýr. Fakat kaza ne mükellefiyeti eda etme biçimi
ne de sevap kazanma cihetiyle vaktinde eda gibi deðildir.
Yalnýz Allah Rasûlü’nün bir hikmete veya bir sebebe
baðlý olarak tehir ettiði namazlar vardýr. Mesela, havanýn
bulutlu olduðu bir günde namazý vaktin evvelinden biraz
geciktirme, sýcak yaz günlerinde öðle namazýný tehir etme,
sabah namazýný “isfar” dediðimiz tan yerinin aðarma vaktine yakýn kýlma gibi. Dolayýsýyla bu sebeplerin bulunduðu veya O’nun gözettiði hikmeti gözetme gayesinin olduðu durumlarda, namaz Allah Rasûlünün uyguladýðý þekliyle de kýlýnabilir. Fakat mutlak manada namaz, vaktin evvelinde kýlýnmalýdýr.
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Bedenin Zekâtý...
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“Cesedin zekâtý oruç tutmaktýr.
Oruç sabrýn yarýsýdýr.”
Hadis-i Þerif

Oruç, ibadet niyetiyle tan yerinin aðarmasýndan güneþin batma vaktine kadar, yeme, içme ve cinsel iliþkiden
uzak durup nefsi dizginlemek demektir.
Oruç, yeme, içme ve þehevî arzularý gemleyerek dünyaya ait baðlardan kurtulma ve böylece Allah’a yaklaþmanýn ifadesidir.
Oruç tutacak kimsenin, Müslüman, akýllý, buluð çaðýna
girmiþ, beden itibarýyla saðlýklý olmasý, hasta ve yolcu olmamasý gerekir. Bedenen oruç tutmaya gücü yetmeyenlerin,
hastalarýn ve seferde olan kimselerin oruç tutmalarý farz deðildir. Ancak bu kimseler yine de oruç tutacak olsalar, tutmuþ olduklarý oruçlar geçerlidir.
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Orucun Farzlarý

1. Niyet etmek,
2. Niyetin ilk ve son vaktini bilmek,
3. Tan yerinin aðarmasýndan güneþin batma vaktine
kadar, orucu bozan þeylerden kendini tutmaktýr. Oruca
baþlama zamanýna “imsak”, orucu açmaya da “iftar”
denir.
Orucun Çeþitleri

Altý çeþit oruç vardýr:
1. Farz,
2. Vâcip,
3. Sünnet,
4. Mendûp,
5. Nâfile,
6. Mekruh.
Farz Oruç: Ramazan orucunun edâ ve kazâsý ve keffâret orucu.
Vâcip Oruç: Bozulan nâfile orucun kazâsý ve adak orucu.
Sünnet Oruç: Muharrem ayýnýn dokuzuncu günüyle
beraber Âþûre günü (yani muharrem ayýnýn onuncu günü), Pazartesi ve Perþembe günleri tutulan oruçlardýr.
Mendûp Oruç: Her aydan tutulan üç gün oruç. O üç
günün “eyyâm-ý biyz” yani Arabî ayýn 13,14,15. günleri
olmasý da mendûptur.
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Nâfile Oruç: Yukarýda anlatýlan oruçlar ile mekruh
oruçlarýn dýþýndaki oruçlar nafile oruçlardýr.
Mekruh Oruç: Yalnýz âþûre gününde (dokuzuncu veya on birinci günü ile beraber olmadan) tutulan oruçtur. Ramazan bayramýnýn birinci, kurban bayramýnýn 1, 2, 3 ve 4’üncü günleri oruç tutmak tahrîmen mekruhtur.
Oruç niyet þekline göre de ikiye ayrýlýr.
1. Geceden niyet icap eden oruçlar: Ramazanýn kazâsý,
nâfileden bozulan ve gününe gün tutulan oruç, keffâret
oruçlarý, zamaný belli olmayan adak oruçlarý. Bunlarda
mutlaka geceden niyet þarttýr.
2. Geceden niyet icap etmeyen oruçlar: Ramazan
ayýnda tutulan oruç, zamaný muayyen olan nezir ve nafile oruçlar. Bunlara geceden niyet þart deðildir. Gece niyet
yapýlabildiði gibi, gündüz kuþluk vaktine kadar da niyet
yapýlabilir. Ramazan günlerinde ister mutlak oruca niyet
edilsin, isterse nâfileye veya baþka bir vâcipe niyet edilsin,
oruç ramazan orucu olur.
Orucu Bozan Durumlar
Orucu bozan durumlar; orucu bozup sadece kazâ
gerektiren durumlar ve orucu bozup kaza ve kefaret gerektiren durumlar olarak iki kýsma ayrýlýr.
Orucu Bozup Sadece Kazâ Gerektiren durumlar

1. Oruç hatýrýnda iken istemeden boðaza bir þey kaçmasý,
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2. Aðza alýnan veya burna çekilen suyun boðaza
kaçmasý,
3. Niyetin vakti geçip öðleden sonra niyet etmek,
4. Unutarak yedikten sonra, orucu bozulmadýðý halde
herhangi bir þeyi kasten yemek,
5. Aðza giren kar veya yaðmur suyunu yutmak,
6. Ýðne vurdurmak,
7. Burnuna ilâç çekmek,
8. Kulaðýna yað akýtmak,
9. Fecr-i sâdýk doðmadýðý zanný ile sahur yemek,
10. Güneþ battýðý zanný ile iftar etmek,
11. Kusmuðunu aðzýndan çýkarmayýp yutmak,
12. Arkadaþýnýn veya zevcesinden baþkasýnýn tükürüðünü yutmak,
13. Kendi tükürüðünü dýþarý çýkarýp sonra yutmak,
14. Diþi kanayýp kaný, tükürüðünden fazla veya tükürüðü ile müsâvi olduðu halde yutmak,
15. Buhur yakýp, dumanýný boðazýna kaçýrmak.
Orucu Bozup Kazâ ve Keffâret
Gerektiren Durumlar

1. Bilerek yemek-içmek
2. Bilerek cinsî münâsebette bulunmak,
3. Bilerek sigara içmek,
4. Yemeyi âdet edindiði bir topraðý veya çamuru yemek,
5. Gýybet ettikten sonra (orucu bozuldu diye) bilerek orucu
bozmak,
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6. Hanýmýnýn veya sevdiði bir kimsenin tükürüðünü
yutmak,
Yukarýda sayýlanlardan birini yapan kimse bozduðu
orucu kazâ eder ve keffâret olarak da ara vermeden iki ay
oruç tutar.
Oruçluya Mekruh Olan Durumlar

1. Zaruretsiz bir þey tatmak,
2. Zaruretsiz bir þey çiðnemek,
3. Önceden çiðnenmiþ ve tadý kalmamýþ bir sakýzý çiðnemek,
4. Öpmek,
5. Kiþinin eþiyle sarýlmasý ve kucaklaþmasý,
6. Tükürüðünü aðzýnda biriktirip yutmak,
7. Kan aldýrmak.
Orucu Bozmayan Durumlar

1. Unutarak yemek, içmek ve cinsî münasebette bulunmak,
2. Dokunmak ve oynaþmak veya öpmek ile deðil de
sýrf bakmak veya düþünmekle meni gelmesi,
3. Uyurken ihtilam olmak,
4. Meni gelmeksizin öpmek,
5. Delirmiþ olarak sabahlamak,
6. Aðza gelen balgamý yutmak,
7. Burnuna inen akýntýyý yutmak,
8. Kulaðýna su kaçmak,
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9. Diþleri arasýnda kalan nohuttan küçük bir þeyi yemek,
10. Elinde olmayarak aðýz dolusu kusmak.
11. Sürme çekmek,
12. Gýybet etmek,
13. Göze ilaç damlatmak.
Oruç Tutan Ýnsan...

 Ayrýcalýklý bir ödüle hak kazanýr. Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), Allah’ýn “Oruç Benim içindir,
onun karþýlýðýný Ben vereceðim” (Buhari, Savm, 9] buyurduðunu haber verir.
 Arzularýndan kendi isteðiyle uzak durarak bir irade
eðitiminden geçer.
 Açlýk ve susuzluk gibi belirli nimetlerden uzak kalmanýn verdiði zorluða dayanarak tahammül ve sabýr sýnýrlarýný geniþletir. Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)
“Oruç, sabrýn yarýsýdýr.” der. (Tergib ve Terhib, 11/208)
 Kendi sýnýrsýz istek ve zevklerini dizginler, insanlar arasýnda huzursuzluða yol açan taþkýnlýklarýnýn önüne geçer.
 Dilini kotü ve cirkin sozlerden korur. Peygamber
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Birisi size sataþacak yada
dalaþacak olursa “Ben oruçluyum” deyin.” (Muslim, Siyam,163) buyurmuþtur.
 Kendisinden daha fazla ihtiyaç içinde olanlarýn halini
anlar ve onlarýn sýkýntýlarýný giderme yönünde çaba gösterir.
 Ýnanarak ve karþýlýðýný sadece Allah’tan bekleyerek
oruç tuttuðu için geçmiþ günahlarýnýn baðýþlanacaðýný bilir
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ve hayatýnýn geri kalan kýsmý için temiz bir sayfa açar; kendini kötülüklerden, günahlardan uzak tutar.
 On bir ay boyunca sürdürdüðü gündelik hayat akýþýný deðiþtirebildiðini görür, böylece kendini de iyiye ve güzele doðru yönlendirebileceðini kavrar.
Fýtýr Sadakasý (Fitre)
Ramazan Bayramý’na kavuþan ve temel ihtiyaçlarýnýn
dýþýnda nisap miktarý mala sahip olan Müslümanlarýn kendileri ve velâyetleri/sorumluluklarý altýndaki kimseler için
yerine getirmekle yükümlü olduklarý malî bir ibadettir. Fýtýr sadakasý vermek vaciptir. Zekâtýn verildiði yerlere sadaka-i fýtýr da verilebilir.
Fýtýr sadakasý, Cenab-ý Allah’ýn kiþiye ve velayeti altýndaki kimselere lütfettiði hayat ve beden nimetine karþý bir
þükrün ifadesidir. Fýtýr sadakasýnýn vacip olmasý için oruç
tutmak þart deðildir. Oruç tutmayan veya tutamayanlarýn
da fýtýr sadakasý vermesi vaciptir.
Fýtýr sadakasý Ramazan ayýnýn girmesinden itibaren verilebilir. Yoksullarýn ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý için bayramdan bir-iki gün önce verilmesi daha güzel bir davranýþtýr.
Fitrenin bayramýn birinci gününden sonraya býrakýlmasý uygun deðildir. Bununla birlikte bayramdan sonraya
kalmasý durumunda ilk fýrsatta verilmesi gerekir.
Fýtýr sadakasý buðday, arpa, hurma ve kuru üzüm olmak üzere dört çeþit gýda maddesinden verilir. Buðdaydan
yarým sâ’ (3.350 kg.lýk bir ölçek), diðerlerinden 1 sâ’ fitre verilir.
161

P R AT Ý K Ý L M Ý H Â L

Fýtýr sadakasý bir ibadettir. Ýbadetlerde de niyet þarttýr.
Bu itibarla fitre verirken niyet etmek gerekir. Fitre verilirken niyet edildiði gibi, verilecek miktar önceden ayrýlýrken
de niyet edilebilir. Niyet, fitreyi Allah rýzasý için verdiðine
kalbin kastetmesidir. Fitreyi verirken “bu fitredir” demeye
gerek yoktur.
Fýtýr sadakasýnýn her türlü ihtiyacý karþýlamasýna yardýmcý olmasý açýsýndan para olarak verilmesi daha iyidir.
Kefaretler
Kefaretler ramazan orucu kefareti, zýhar kefareti, yemin
kefareti ve adam öldürme kefareti olmak üzere dörde ayrýlýr.
1- Ramazan Orucu Kefareti

Ramazan orucunu, kasten veya herhangi bir özür olmaksýzýn bozmak, iki ay peþi peþine kefaret orucu tutmayý
gerektirir. Bu husus deðiþik hadislerde bildirilmiþtir:
Ebu Hureyre’den (radýyallahu anh) rivayet edilen bir hadiste þöyle buyrulmuþtur:
Bir adam Rasûlullah’a gelerek: ‘Mahvoldum!’ dedi.
Peygamber Efendimiz: ‘Seni mahveden þey nedir?’ buyurdu. Adam: ‘Ramazan’da hanýmýmla iliþkide bulundum.’ dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem): ‘Köle azad edecek kadar mal bulabilir
misin?’ buyurdu. Adam: ‘Hayýr’ dedi. Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem): ‘Peþ peþe iki ay oruç tutabilir misin?’ buyurdu. Adam: ‘Hayýr’ dedi. Peygamber
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Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem): ‘Altmýþ fakiri doyuracak
kadar mal bulabilir misin?’ buyurdu. Adam yine: ‘Hayýr’
dedi. Sonra adam oturdu. Peygamber Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu esnada bir sepet içinde hurma getirildi. Peygamber Efendimiz bu hurmalarý adama uzatarak, ‘Bunlarý sadaka olarak ver.’ buyurdu. Adam: ‘Bizden daha fakiri mi vardýr?’ Medine’nin doðusu ve batýsýndaki siyah taþlýk yerler arasýnda bizden daha muhtaç
bir aile yoktur.” dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) diþleri görününceye kadar
gülümsedi ve þöyle buyurdu: ‘Git bunlarý ailene yedir.’
2- Zýhâr Kefareti

Zýhâr, bir kimsenin karýsýnýn vücudunun tamamýný veya bir kýsmýný veyahut da tümüne iþaret edecek bir uzvunu, kendisine ebedî olarak haram bulunan annesi ve kýz
kardeþi gibi bir kadýnýn tamamýna veya bakmasý haram
olan bir uzvuna benzetmesi demektir. Mesela, hanýmýna:
“Sen bana anam gibisin, sen bana anamýn arkasý gibisin,
senin boynun annemin arkasý gibidir.” demesi gibi. Bu þekilde söz söyleyen bir kimseye kefaret gerekir. Bu kefareti
yerine getirmeden karýsý ile iliþki kurmasý helâl deðildir.
Çünkü bu þekildeki bir ifade ile yalan konuþmuþ ve helâl
olan bir þeyi haram göstermiþ olmaktadýr. Zýharýn kefareti
peþ peþe iki ay oruç tutmaktýr. Eðer bu þekilde oruç tutmaya güç yetirilemiyorsa altmýþ fakirin sabah-akþam doyurulmasý gerekir.
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3- Yemin Kefareti

Yemin kefareti, yaptýðý bir yemine baðlý kalmayýp onu bozan bir kimseye gereken kefarettir. Böyle bir kimsenin gücü
yetiyorsa, on fakiri akþam-sabah doyurmasý veya on fakiri
vücudun tamamýný örtecek þekilde giydirmesi gerekir. Bu itibarla sadece bir pantolon yeterli olmaz. Buna gücü yetmiyorsa üç gün arka arkaya oruç tutar. Bu oruç, hayýz sebebiyle dahi olsa bir kesintiye uðrasa, yeniden tutulmasý gerekir.
4- Týraþ Olma Kefareti

Týraþ kefareti, hac için ihrama girip de, bir özürden dolayý saçlarýný vaktinden önce týraþ ettirenin tutacaðý üç gün
oruçtan ibarettir. Bu orucun arka arkaya tutulmasý þart deðildir, ayrý ayrý günlerde de tutulabilir.
5- Adam Öldürme (Katl) Kefareti

Bir Müslüman’ý veya Ýslâm idaresi altýnda yaþamakta
olan bir gayr-i müslimi (zimmîyi) kasýtlý olarak deðil de bir
hata sonucu öldüren bir Müslüman’a gereken kefarettir.
Bu kiþi, gücü varsa bir mümin köle veya cariye azat eder.
Buna gücü yoksa iki ay arka arkaya oruç tutar.
Ýtikâf
Ýbadet maksadýyla cami veya cami hükmündeki bir
yerde bir müddet ikamet etmeye itikâf denir.
Ýtikâf, vacip, sünnet ve müstehap olmak üzere üç kýsma
ayrýlýr. Yapýlmasý dil ile söylenip adanan bir itikâf vaciptir.
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Ramazan ayýnýn son on gününde yapýlan itikâf ise müekket sünnettir. Bunlarýn dýþýnda ibadet niyeti ile bir mescitte bir müddet yapýlan itikâf da müstehaptýr.
Ýtikâfýn Þartlarý
Ýtikâfa girmenin dört þartý vardýr:

1- Ýtikâf yapan, Müslüman, akýllý ve temiz olmalýdýr.
Müslüman olmayanýn, delinin, cünübün, hayýz veya nifastan temizlenmeyenin itikâfý caiz olmaz.Ýtikâf için büluð, erkeklik, hürriyet þart deðildir.
2- Ýtikâfa niyet edilmiþ olmalýdýr. Niyetsiz olarak yapýlan
bir itikâf geçerli deðildir.
3- Ýtikâf cami veya mescit hükmünde bir yerde yapýlmalýdýr. Büyük camilerde yapýlmasý daha faziletlidir. Kadýnlarýn kendi evlerinde itikâfa girmeleri ise daha evladýr.
4- Vacip itikâfa girenin oruçlu olmasý. Ýtikâfa giren kimse ancak dini, tabii yahut zaruri bir ihtiyaçtan dolayý camiden çýkabilir. Ýtikâf esnasýnda hayýrdan baþka söz konuþulmaz. Günah olabilecek hiçbir þey yapýlmaz.
Ýtikâfýn efdal olaný Ramazan ayýnýn son on günüdür.
Çünkü Hz. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz,
Medine’ye hicretten sonra, vefatlarýna kadar her ramazanýn son on gününü itikâfta geçirmiþlerdir.
Ýtikâf, belirli bir müddet ibadete ayrýlmýþ olan camii veya
mescit gibi bir yerde ruhu ve nefsi eðitmektir. Bu sayede
kalpler bir müddet olsun, dünya iþlerinden uzak kalýr ve
Hakk’a yönelir, birer Beytullah olan mescitlerden birine bu
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þekilde devam eden bir mümin çok kuvvetli bir kaleye, kerim olan mabudunun feyiz ve yardým kapýsýna sýðýnmýþ olur.
Ýtikâfa giren kimse, bu esnada kendini hep ibadete ve hayýrlý bir düþünceye verir. Dili yalandan, gýybetten, iftiradan koruduðu gibi davranýþlarýyla da kimseye zarar vermez. Zihni
olarak da düþüncesi hep müspete, iyiye güzele yöneliktir.
Camii içinde olmasý münasebetiyle namaz vakitleri dýþýnda
dahi namazý bekler durumda olduðu için bu bekleyiþi namaz hükmündedir. Ýtikâf müddetince dünya iþlerinden uzak
ve Allah’a müteveccihtir. Bu durum kalbi aydýnlatýr, düþünceyi saflaþtýrýr ve kiþiyi manen yüceltir.
Ýtikâfýn Edebleri
Ýtikâfýn edepleri þunlardýr:

1) Ýtikâf, Ramazan ayýnýn son on gününde ve mescitlerin en faziletlilerinde yapýlmalýdýr.
2) Ýtikâf esnasýnda hayýrdan baþka bir þey söylenmemelidir. Günah gerektirmeyen þeyleri konuþmakta bir sakýnca yoktur. Günah sayýlan þeylerden dili tutmak ise, ibadetlerin büyüklerinden biridir.
3) Ýtikâf esnasýnda Kur’ân-ý Kerim’i okumaya, hadis-i
þerif öðrenmeye ve dinî meseleleri öðretmeye devam etmelidir.
4) Ýtikâf yapan kimse, temiz elbiselerini giymeli, güzel
kokular sürünmelidir.
5) Nefsine itikâfý vacip kýlacak kimse, buna yalnýz kalben niyetle yetinmemeli, dili ile de söylemelidir.
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Ýtikâfý Bozan ve Bozmayan Þeyler

Ýtikâf halinde olan bir kimsenin dinî (cuma namazýný kýlmak ve
tabiî ihtiyaçlarý, abdest ihtiyaçlarýný gidermek ve gusletmek) için zaruri olarak mescitten dýþarý çýkmasý, itikâfýný bozmaz.
Bir özür olmaksýzýn mescitten çýkmak itikâfý bozar.
Hasta ziyaretinde bulunmak, cenaze hizmetinde bulunmak, cenaze namazý kýlmak, þahitlik etmek, bir hastalýk sebebiyle bir saat kadar dýþarý çýkmak da itikâfý bozar. Ancak
itikâf adaðý yapýlýrken, hastalarý ziyaret ve cenaze namazýnda bulunmak þart kýlýnmýþsa, bunlar için çýkýlmasý itikâfý
bozmaz.
Pek az rastlanan bir özürden dolayý da dýþarý çýkmak
itikâfý bozar. Boðulmakta olan veya yangýna düþmüþü kurtarmak için dýþarýya çýkmak itikâfý bozduðu gibi, cemaatin
daðýlmasýyla dýþarýya çýkmak da bozar.
Ýtikâfta bulunan bir kimseye, bu ibadeti esnasýnda birkaç gün baygýnlýk veya cinnet gelse, itikâfý bozulur. Ýyileþip
kendine gelince yeniden itikâfa baþlar.
Vacip olan bir itikâf bozulunca, onun kazasý gerekir.
Baþlandýktan sonra býrakýlan nafile bir itikâfýn, kazasý
gerekmez.
Ýtikâf eden kimse için, zevcesi ile cinsel iliþki kurmak
veya buna sebep olacak herhangi bir hareket, gerek gündüz ve gerek geceleyin olsun, haramdýr.
Ýtikâf halinde olan kimse, muhtaç olduðu þeyleri mescitte bulundurmaksýzýn mescitte satýn alabilir. Mescide zarar
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vermeyecek þeyleri mescide getirebilir. Mescit içinde yeriçer. Mescit içinde hazýrlanmýþ uygun bir yer varsa orada
abdest alýp gusledebilir. Böyle bir yer yoksa dýþarýya çýkar
ve en yakýn yerde abdestini alýr ve yýkanýr, beklemeksizin
hemen mescidine döner.
Ýtikâfta olan kimse, ezan okumak için minareye çýkabilir.
Minarenin kapýsý mescidin dýþýnda olsa bile zarar vermez.
Oruçla Alâkalý Bazý Meseleler
Kaza oruçlarýný kýsa günlerde tutmanýn mahzuru var
mýdýr?

Kazaya kalmýþ oruçlar, kýsa veya uzun günlerde tutulabilir ve bununla insan, mükellefiyetten kurtulur. Yalnýz, kaza oruçlarýný özellikle kýsa günlerde tutma, azimeti terk
edip ibadet külfetinden kaçma gibi hususlarý akla getirir.
Hâlbuki ibadetlerde esas olan ihtiyattýr, ruhsatla deðil, azimetle amel etmektir.
Oruçlu iken misvak kullanmak mahzurlu mudur?

Ýslam âlimleri, orucu bozabilecek her þeyden kaçýnýlmasý gerektiði hususu üzerinde çok durmuþlardýr. Misvak, zatý
itibariyle mahzurlu olmasa da, kullanma esnasýnda tükürüðün boðazdan içeriye kaçma ihtimaline binaen kullanýlmamasý daha evlâdýr. Bu konuda bazýlarý, öðleden önce, öðleden sonra veya kuru misvak, ýslak misvak ayrýmýna gitmiþler ve öðleden önce caiz, sonra caiz deðil veya kuru
misvak caiz, ýslak caiz deðil demiþlerdir. Hâlbuki orucun
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bozulmasýna sebebiyet verebilecek unsurlar her dört halde
de söz konusudur. Bu sebeple ihtiyata uygun olan, oruçlu
iken hiç misvak kullanmamaktýr.
Diþ çektirmek orucu bozar mý?

Diþ çektirmek orucu bozmaz. Eðer diþ çektirilirken iðne
vurulursa, oruç bozulur. Diþten çýkan kaný yutmakla da
oruç bozulur. Ramazan orucunu tutarken iðne vurduranýn
veya diþinden çýkan kaný yutanýn orucu bozulur, gününe
gün kaza gerekir, kefaret gerekmez.
Yalan, gýybet, harama bakmak gibi günâhlar orucu
bozar mý?

Hadîs-i þerîfte, “Gýybet etmek, söz taþýmak, yalan yere
yemin etmek, mahrem olmayana þehvetle bakmak orucu
bozar” buyurulmuþ olmasýna raðmen, Ýmâm-ý A’zâm hazretleri, bu hadîs-i þerîfi açýklamýþ ve, “Bu günâhlar orucun sevabýný bozar, sýhhatini bozmaz, oruç mekrûh olur” buyurmuþtur. Yani bu günâhlarý iþleyen, oruç borcundan kurtulur
ise de, oruca has olan büyük sevâba kavuþamaz. Unutmamak gerekir ki, Efendimiz bir hadiste þöyle buyurmuþtur:
“Nice oruç tutanlar vardýr ki, onlar oruçlarýndan açlýk ve susuzluktan baþka bir þey elde etmezler.”
Harama bakmaktan sakýnmak müminin her zaman
özen göstermesi gereken bir husustur. Çünkü Efendimiz
bir hadiste þöyle buyurur: “Harama bakmak, þeytanýn zehirli bir okudur. Allah’tan korkup bunu terkedene, Allahü
Teâlâ öyle bir imân verir ki, tatlýlýðýný kalbinde bulur.”
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Bununla beraber oruçlu, dilini de korumalýdýr! Yine
Efendimiz, “Oruç, ateþe kalkandýr. Gýybetle parçalanmadýkça korur. Oruçlu câhillik edip de kötü söz söylemesin!
Biri kendine sataþýrsa, “ben oruçluyum” desin!” buyurarak bu hususa iþaret etmiþtir. Söz orucu bozmaz.
Gözü ve dili günâhlardan koruduðumuz gibi, kulaðýmýzý da korumamýz lâzýmdýr. Konuþulmasý haram olan þeyi,
dinlemek de haramdýr. El, ayak ve diðer uzuvlarý da haramdan korumalýdýr! Oruç tutup a’zâlarý ile günâh iþleyen,
ilâç yerine zehir içen hastaya benzer. Çünkü günâh zehirdir. Ýbâdetlerimizin sevâbýný yok eder. Onun için oruçlarýmýzý ve diðer ibâdetlerimizi haram iþleyerek sevapsýz hâle
getirmemeliyiz!
Kozmetik ürünleri kullanmak ve sakýz çiðnemek orucu bozar mý?

Burna sürülen katý ilaç orucu bozmaz, sývý ilaç ise bozar.
Jöle, krem, deodorantlar da orucu bozmaz.
Týraþ olurken kanayan yere kan taþý sürmek orucu
bozmaz.
Rujun oruca zararý yoktur. Fakat yenirse oruç bozulur.
Kaza gerekir.
Vücuda viks ve baþka merhem sürmek orucu bozmaz.
Astým tabletinin gazýný teneffüs etmek aynen sigara dumaný gibi orucu bozar.
Þekerli veya þekersiz ciklet çiðnemek oruçlu için caiz
deðildir. Mekruh olduðunu söyleyenler de olsa çiðnememek gerekir.
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Orucun aksamamasý için hayzý ilaçla geciktirmek caizdir, fakat buna gerek yoktur.
Misk, gül ve gülsuyu koklamak oruçlu için mekruh deðildir. Çiçek, esans koklamakla oruç bozulmaz, mekruh da deðildir. (Esans gibi tabiî olmayan kokularýn mekruh olduðu da söylenmiþtir.)
Diþ macunu orucu bozar mý?

Diþ fýrçalarken diþ macununu kullanmak oruçluyken
mekruhtur. Macunsuz fýrçalamakta mahzur yoktur. Bununla beraber aðza su kaçma ihtimaline binaen fýrçalamamak gerekir. Macunlu fýrçalamakla da oruç bozulmaz,
mekruh olur. Fakat macun yutulur veya su aðza kaçarsa
oruç bozulur, kaza gerekir.
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ZEKÂT

Zengin ile fakir arasýndaki köprü...

ZEKÂT

“Mallarýnýzý zekât ile koruyunuz.”
Hadis-i Þerif

Zekât, belli miktardaki malýn, belli kimseler tarafýndan,
verilmesi gereken yerlere verilme iþine denilmektedir. Sadaka, infak ve öþür gibi kavramlar da belli þartlar dâhilinde zekât kelimesi yerine kullanýlabilmektedir.
Zekâtýn farz olmasýnýn þartý: Bâlið (ergen), akýllý ve hür
olan ve borcu bulunmayan Müslüman’ýn, aslî ihtiyacýndan
fazla olarak üzerinden bir yýl geçen nisap miktarý mala
mâlik olmasýdýr. Nisap miktarý malda, ayrýca nema (üreme,
çoðalma) da þarttýr. Altýn ve gümüþ, çoðalmasa da, nisap
miktarý olunca zekâtlarý verilir.
Nisap: Zekâtýn vâcip olmasý için dinin koyduðu bir ölçüdür ki bu da kiþinin borcundan hariç 85 gram altýn, 595
gram gümüþ veya bunlarýn kýymetine denk para ve ticaret
malýna sahip olmaktýr.
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Paranýn her 40 liradan bir lirasý zekât olarak verilmelidir. Canlý hayvanlarýn zekâtý türüne göre deðiþir. Koyunda kýrkta bir; devede beþ devede bir koyun; sýðýrda
otuzda bir danadýr. Madenler de zekâta tâbidir.
Zekâtýn Verileceði Yerler
Zekâtýn kimlere verileceði Tevbe Sûresinin 60. âyetinde bizzat Allah Teala tarafýndan beyan edilmiþtir. Buna göre zekât verilecek yerler;
1. Fakirler

(Nisap miktarý mala sahip olmayan kimse),

2. Miskinler

(Hiçbir þeyi bulunmayan kimse),

3. Zekât toplama memurlarý,
4. Müellefe-i kulûb, Kalpleri Ýslâm’a ýsýndýrýlmak istenen
kimselerdir. Bu grubu üç baþlýkta toplamak mümkündür:
 Müslüman olduðu halde henüz iman kalbinde
oturaklaþmayan kimseler.
 Müslüman olmayan ama Müslüman olmasý umulan insanlar.
 Müslüman olmadýðý halde þerrinden emin olmak
ve ortamý yumuþatmak için ihsanda bulunulan
þahýslar.
5. Kölelikten kurtulacak kimseler,
6. Borçlular

(Borcunun karþýlýðý malý olmayan kimseler),

7. Fi sebîlillah, ‘Allah yolunda’ kelimesiyle ifade edebileceðimiz bu grup pek geniþ bir alaný kapsamaktadýr. Allah
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için kendini adamýþ ilim erbabýný, dini baþkalarýna da ulaþtýrma adýna gayret sarf eden kiþi ve kurumlarý, genel olarak Ýslâm kültürünün. yaygýnlaþmasý için faaliyet gösteren
birçok kiþi ve hayýr kurumunu, bu kavramýn içinde mütalâa etmek mümkündür.
8. Yolcular.

(Yolculuk þartlarýnda imkânlarý tükenip maddi ihtiyacý bu-

lunan kimseler.)

Zekâtýn Verilemeyeceði Yerler
Zekâtýn kimlere verileceði belli olmakla birlikte onun
kimlere verilemeyeceði de tespit edilmiþ ve bu sýnýflar uygulamanýn dýþýnda deðerlendirilmiþlerdir. Buna göre zekât
verilemeyecek yerler;
1- Zenginler
2- Çalýþma gücü olanlar

(çalýþma gücü olduðu halde bu imkânýný

üretime dönüþtürmeden hazýrdan yemeyi âdet haline getirmiþ asalak tipler)

3- Gayr-i Müslimler
4- Yakýn akraba. Kiþi hanýmý, ana-baba ve çocuklarý gibi birinci dereceden bakmakla yükümlü olduðu yakýn akrabalarýna da zekât veremez. Ana-babadan kastedilen, kiþinin ebeveyni, dedeleri, nineleri, onlarýn ebeveyni… þeklinde çýkabildiði kadar yukarýsý; çocuklardan kasýt ise ayný
þekilde çocuklar, torunlar, onlarýn çocuklarý… þeklinde
inebildiði kadar aþaðýsýdýr.
5- Benî Haþim (Peygamber Efendimizin neseben akrabalarý)
177

P R AT Ý K Ý L M Ý H Â L

Zekâta Konu Olan Mallar
1- Ticaret Eþyasý

Ticarete konu olan, yiyecek, giyecek, hayvan, mücevherat, arsa, ev ve arazi gibi her çeþit mal, ticaret malýdýr ve
zekâta tâbidir.
Ticaret için beslenen hayvanlar, ticaret malý hükmündedir ve % 2,5 nispetinde zekâta tâbidir.
Ticaret mallarýnýn zekâtý % 2,5 oranýnda mal olarak verilebileceði gibi, toplam deðer üzerinden yine % 2,5 oranýnda para veya baþka cins bir mal olarak da verilebilir.
2- Hayvanlar

Hayvanlar, belli sýnýflandýrmalara tâbi tutulur; her biri
için zekât verilmeyi gerektiren miktar ve verilecek deðer
açýsýndan farklý uygulamalar söz konusudur. Bunlar bir
tablo halinde þu þekilde özetlenebilir:
Deve
Nisab
Vacip Olan Miktar
5-9 1 tane koyun
10-14 2 tane koyun
15-19 3 tane koyun
20-24 4 tane koyun
25-30 2 yaþýnda bir diþi deve
36-45 3 yaþýnda bir diþi deve
46-60 4 yaþýnda bir diþi deve
61-75 5 yaþýnda bir diþi deve
76-90 3 yaþýnda iki diþi deve
91-120 4 yaþýnda iki diþi deve
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Et, süt ve güçlerinden istifade etme gibi çok yönlü kendilerinden yararlanýlan manda ve sýðýrlardan zekât verilme
þartý, 30 adet olduklarýnda baþlamaktadýr.
Sýðýr
Nisab
Vacip Olan Miktar
30 Bir buzaðý
40 3 yaþýnda bir tosun
60 2 yaþýnda bir dana
70 2 yaþýnda iki dana ve 3 yaþýnda bir tosun
80 3 yaþýnda iki tosun
90 2 yaþýnda üç dana
100 2 yaþýnda iki dana ve 3 yaþýnda bir tosun
120 3 yaþýnda üç tosun veya 2 yaþýnda dört
dana
Koyun
Koyun ve keçi gibi küçükbaþ hayvanlarýn nisabý 40
olup zekât verilme durumlarý ise þöyledir;
Nisab
40-120 arasý

Vacip Olan Miktar
1 koyun

121-200 arasý

2 koyun

201-399 arasý

3 koyun

400-499 arasý

4 koyun

500-599 arasý

5 koyun

599’dan sonraki her 100 koyunda bir koyun ilave edilerek zekâtý hesaplanmaktadýr.
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3- Menkul Kýymetler

Ticarî maksat dýþýnda kullanýlan ziynet eþyalarý için
zekâtý gerektirecek nisap, altýnda 85, gümüþte ise 595
gramdýr. Bu miktarda altýn ve gümüþü olan kimse %2,5
nispetinde zekât vermekle yükümlüdür. Hisse senedi, bono, çek ve senet gibi deðerli kaðýtlarýn zekâtý da ticaret eþyasý statüsünde olup 1/40 oranýnda zekâta tâbidir.
4- Gayr-i Menkuller

Kira getirisi olan gayr-i menkulün zekâtýnda, elde edilen gelirden mi yoksa mülkün kýymetlerinden mi zekât verileceði konusu kýsmen tartýþmalýdýr. Aðýrlýklý görüþ, maslahat prensiplerine göre zatî deðerlerinden verilmesi istikametindedir. Ayný þekilde alýnacak oranlarda da farklý yaklaþýmlar söz konusudur. Bazý Ýslâm âlimleri, kira gelirlerini
öþre benzeterek 1/10 veya 1/20 oranýnda zekât alýnmasýnýn gerekliliðini ileri sürerken diðer bir kýsmý ticarî eþya statüsünde 1/40 ölçüsünün geçerliliðini savunmaktadýrlar.
5- Madenler

Altýn, gümüþ, yakut, zümrüt, mermer, kireç, petrol ve
doðalgaz gibi her türlü yeraltý zenginliklerinden alýnacak
zekâtýn oraný 1/5, bir baþka ifadeyle % 20’dir.
6- Ziraî Mahsuller

Zirai mahsullerde iki türlü uygulama mevcuttur: þayet
sulama, ilaçlama ve benzeri bir emek sarf edilerek bir tarým
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yapýlýyorsa 1/20, ekimi yapýldýktan sonra herhangi bir
emek sarf edilmeden kendi tabiîliði içinde ürün alýnýyorsa
1/10 nispetinde zekât alýnmasý gerekmektedir ki, onda bir
anlamýnda bunun genel adý, ‘öþür’dür.
Zekat Veren Ýnsan...

 Cimrilik, bencillik, gurur gibi kötü huylardan kendini
temizler.
 Verdiði nimetler için Allah’a teþekkür etmesi gerektiðinin, teþekkürün ise sadece söz ile olmadýðýnýn bilincine varýr.
 Zenginler ile fakirler arasýndaki ekonomik dengesizliðin giderilmesine katký saðlar. Böylece zengin ve yoksul
arasýnda duygusal yakýnlaþmaya, karþýlýklý saygý ve sevginin geliþmesine, toplumsal barýþ ortamýnýn oluþmasýna
katkýda bulunur.
 Toplumda dilencilik, hýrsýzlýk ve yankesicilik gibi kötü
ve yüz kýzartýcý durumlarýn azalmasýna aracýlýk eder.
 Toplumsal görevlerinin farkýna varýr, birlik ve beraberlik ruhu kazanýr. Vücudun bir organý hastalandýðýnda
diðer organlarýn da rahatsýzlýktan etkilenmesi gibi toplumda var olan sorunlardan acý duyar ve çözüme kendi çapýnda katký saðlar.
 Kendisini, sahip olduðu para ve eþyanýn kölesi olmaktan kurtarýr; elindeki varlýðýn gerçek sahibinin Allah
olduðunu ifade etmiþ olur.
 Verme, paylaþma, yardýmlaþma, bir insan kardeþinin
derdine çare olma gibi temel insanî erdemlerle olgunlaþýr
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ve Peygamber Efendimizin (sallallâhu aleyhi ve sellem) “Veren el
alan elden üstündür.” (Buhari, Nefakat 1) müjdesiyle mutlu olur.
Adak (Nezir)
Nezir, Yüce Allah’a saygý için yasak olmayan bir iþin
yapýlmasýný üzerine alýp yüklenmektir, böyle bir iþin yapýlmasýný kendine vacip kýlmaktýr.
Adak, Allah’u Teâlâ’ya ibadet maksadýyla mükellef olmadýðý halde mübah olan bir iþi yapmayý kendisine vâcip
kýlmasý ve onu yapacaðýna dair Allah’a söz vermesidir
Adak yapacak kimse akýllý ve bülûða ermiþ yani ergin olmalýdýr.
Allah’u Teâlâ’nýn rýzasý için ibadet sayýlacak bazý þeyleri adamak caizdir ve sevap elde etmek için bir vesiledir.
“Yarýn Allah rýzasý için oruç tutayým veya bir fakire þu kadar para vereyim” demek gibi… Fakat dünyalýk elde etmek için yapýlacak adak makbul deðildir. “Falan iþim yoluna girerse, bir gün oruç tutayým, þu kadar sadaka vereyim” demek gibi...
Adanan adaklara riayet etmek gerekir. Çünkü adak
adayan, Yüce Allah ile sözleþme yapmýþ demektir. Onun
için adanan adaða vefa gösterilmesi, verilen sözün yerine
getirilmesi gerekir.
Adaðýn Þartlarý

Bir adaðýn sahih ve geçerli olabilmesi için þu þartlarýn
bulunmasý gerekir:
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1) Adanan þeyin cinsinden bir farz veya vacip bulunmalýdýr. “Bir gün oruç tutayým, iki rekat namaz kýlayým”
diye yapýlan bir adak geçerlidir. Fakat: “Falan hastayý ziyarette bulunayým.” diye yapýlacak bir adak sahih olmaz ve
onu yerine getirmek gerekmez. Çünkü hasta ziyareti cinsinden bir farz veya vacip ibadet yoktur.
2) Adanan þeyin cinsinden olan farz veya vacip bizzat
kastedilmiþ olmalýdýr, baþka bir farz veya vacibe vesile olmamalýdýr. Buna göre “Ýki rekât namaz kýlayým” diye yapýlan bir adak sahihtir, Fakat “abdest alayým” diye yapýlacak bir adak geçerli deðildir. Çünkü abdest bizzat kastedilen ibadet deðildir, onlarýn yapýlmasýna bir vesiledir.
3) Adanan þey, insan üzerine hemen veya gelecekte
yapýlmasý farz veya vacip olan bir ibadet olmamalýdýr.
Onun için: “Nezrim olsun yarýnki sabah namazýný kýlayým.” þeklindeki adaklar sahih olmaz.
4) Adanan þey, Allah’ýn razý olmayacaðý, günah özelliði taþýyan türden de olmamalýdýr. Onun için: “Þu iþim
olursa, kendimi Hak yolunda kurban edeyim, intihar edeyim.” diye yapýlan adak sahih olmaz.
5) Adanan þeyin yerine getirilmesi mümkün olmalýdýr.
Meselâ: falan günde yahut falanýn geleceði günde oruç
tutmak gibi.
6) Adanan þey, adak adayanýn mülkünden daha fazla
veya baþkasýna ait bulunmamalýdýr. Buna göre: “Hemen
bin lira sadaka vermeyi” adayan kimsenin yalnýz yüz lirasý
bulunsa, ancak bu yüz lirayý sadaka vermesi gerekir. Veya
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baþkasýna ait bir koyunun kurban edilmesini adayan kimseye de, bu adaðýndan dolayý bir þey gerekmez.
Adak Kurbaný

Adanýlan þey bazen kurban olabilir. Bu durumda þu iki
hususa dikkat edilmelidir:
1- Kurban davar, sýðýr ve deve gibi dört ayaklý hayvanlardan olur. Tavuk, kaz ve hindi gibi iki ayaklý hayvanlardan kurban olmaz.
2- Kurbanýn etinden onu adayan kimse, eþi ile usûlü
(anne-babasý, dede ve nineleri), fürûu (çocuklarý ve torunlarý) yiyemezler. Kurbanýn eti fakirlere tasadduk edilir. Þayet yerlerse
yedikleri miktarýn deðerini fakirlere vermeleri gerekir.
Zekâtla Alâkalý Bazý Meseleler
Zekât bir fonda toplanýp, talebelere verilebilir mi?

Zekâtýn bir fonda toplanmasý, akla bir organizeyi getiriyor. Aslýnda Efendimiz’in zamanýnda ve onu takip eden
dönemlerde zekâtýn devlet tarafýndan yapýlan bir organize
eþliðinde toplandýðý hemen herkesin bildiði bir gerçektir.
Zaten zekâtý sarf mahallerinin anlatýldýðý yerde, Kur’ân’ýn
zekât toplayan görevliler anlamýna gelen “âmilîn” demesi
de bunu gösteriyor.
Günümüzde devlet çapýnda böyle bir organizeden
bahsetmek mümkün deðildir. Fakat orta ve yüksek okul
seviyesinde talebeleri okutma, barýndýrma, burs verme gibi
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düþüncelerle dernek ve vakýf bünyesinde hizmet eden insanlar böyle bir fon oluþturabilir. Ve o fonda toplanan
zekât paralarý, talebelere verilebilir. Hatta bunun zekâtýn
farz kýlýnmasýndaki sebep ve zekât emrinin altýnda yatan
hikmetlere daha uygun olduðu rahatlýkla söylenebilir.
Devletin aldýðý vergi, zekât yerine geçer mi? Asr-ý
Saadet’te durum nasýldý?

Bilindiði gibi zekât, mükellef olanlardan alýnýp
Kur’ân’ýn saydýðý sekiz sýnýfa verilmesi gereken malî bir
ibadettir. Dolayýsýyla burada zekâtýn verileceði yerler çok
önemlidir. Zira onlarý Kur’ân’ý Kerim’in özellikle zikrettiðini
görmekteyiz.
Efendimiz döneminde zekât iki türlü yerini buluyordu.
Birincisi, âmiller dediðimiz zekat memurlarý veya mükellef
olan teb’a, zekatý hazineye getiriyor ve oradan da zikredilen sekiz sýnýfa devlet eliyle daðýtýlýyordu. Yani devlet
zekâtýn toplanýp daðýtýmýný yapan bir organizatör gibiydi.
Ýkinci þekil ise, bizzat amiller, topladýklarý zekâtý ayný bölgedeki ihtiyaç sahiplerine daðýtýyordu.
Binaenaleyh zekâtý devlet toplayabilir, bunda herhangi
bir þüphe söz konusu deðildir. Devlet burada sadece daðýtým vazifesini yapar. Zaten tüzel kiþilik olarak devletin kendisine zekât verilemez. Ama bu, devlet halktan hiçbir þey
alamaz demek deðildir. Zira ihtiyaç olduðunda devlet
zekâtýn dýþýnda baþka vergi de alabilir. Dolayýsýyla devlet
bizden zekât alýyor diye zekât vermemezlik edemeyiz. Ýkisini birbirinden ayýrmak gerek.
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Ayrýca zekât, Müslüman olan kimselere verilir. Þayet
devleti tüzel kiþilik olarak kabul edecek olursak, bu kiþiliðin de ayný nitelikte olmasý gereklidir. Dolayýsýyla yeryüzünde fertleri Müslüman olduðu halde kendi farklý vasýflara haiz devletler de vardýr ki, bunlara verilen þey, zekât deðil, vergidir.
Arabanýn zekâtýný vermek gerekir mi?

Ýnsanýn zaruri ihtiyaçlarý arasýnda ev, ev eþyasý, giyeceði, yiyecek ve içeceði yanýnda binek vasýtasý da sayýlmaktadýr. Meseleye zaruri ihtiyaç maddeleri açýsýndan bakýldýðýnda, arabaya zekât düþmeyeceði anlaþýlmaktadýr. Ancak
ev ve eþyada olduðu gibi arabada da lükse kaçma, vasat
bir araba ile giderebileceði ihtiyacýný bunlarýn üç-beþ katý
fiyat vererek lüks arabalarla giderme iþine gelince, burada
zekâtýn devreye gireceðini söylemek mümkündür. Zira
bunlar, lüks eþya olmalarý sebebiyle zaruri ihtiyaç sýnýrlarýný aþmýþlardýr ve bunlarýn ihtiyat açýsýndan maliyetleri göz
önünde bulundurularak zekâtlarý verilmelidir.
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Mukaddes Yolculuk...

HAC

“Makbul haccýn karþýlýðý cennetten baþkasý deðildir.”
Hadis-i Þerif

Hac, hususî bir zaman diliminde, hususî bir kýsým yerleri, yine bir kýsým hususî usullerle ziyaret etmedir ki; senenin belli günlerinde, hac niyetiyle ihrama girip, Arafat’ta
vakfede bulunmak ve Kâbe’yi tavaf etmekten ibarettir. Ýhram haccýn þartý, vakfe ve tavaf ise onun rükünleridir.
Ýster erkek ister kadýn olsun; þartlarýný taþýyan, yani
saðlýk ve servet yönünden haccetme imkânýna sahip
olan her Müslüman’ýn ömründe bir defa hacca gitmesi
farzdýr; imkân elde edilince, geciktirilmeden yerine getirilmesi gerekir.
Haccýn Farz Olmasýnýn Þartlarý
Bir kimseye hac ibadetinin farz olabilmesi için þu þartlarýn bulunmasý gerekir:
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1. Müslüman olmak,
2. Ergenlik çaðýna ulaþmýþ olmak,
3. Akýllý olmak,
4. Hür olmak,
5. Aslî ihtiyaçlarýna ve evine dönünceye kadar âile fertlerine yetecek, yol ve vasýta masraflarýný karþýlayacak kadar paraya sahip bulunmak.
Haccýn Edasýnýn Farz Olma Þartlarý
Üzerine hac ibadeti farz olan bir kimsenin bu farzý bizzat yerine getirebilmesi için gereken þartlar þunlardýr:
1. Saðlýklý olmak. Hac yapmakla mükellef olan kimsenin sýhhatinin buna elveriþli olmasý lazýmdýr. Fiilen haccetmeye mani bir hastalýðý bulunan kimsenin yerine vekil
göndermesi veya bunu vasiyet etmesi gerekir.
2. Yol güvenliði. Hacca gitme ve gelmeyi engelleyen
savaþ vs. bir durumun olmamasý.
3. Kadýnýn, kocasý veya mahreminin (oðlu, kardeþi, babasý gibi,
nikâhlanmasý câiz olmayan bir yakýnýnýn) yanýnda bulunmasý.
4. Kocasý ölen veya boþanmýþ olan kadýnýn iddetinin
bitmiþ olmasý.
5. Hapislik gibi bir engelin bulunmamasý.
Haccýn Sýhhatinin Þartlarý
Yapýlacak haccýn geçerli olabilmesi için þu üç þartýn bulunmasý gerekir:
190

HAC

1. Ýhram. Hac yapmaya niyet eden kimsenin baþka zamanlarda iþlemesi mübah olan bazý fiil ve davranýþlarý,
haccýn rükünleri tamamlanýncaya kadar kendisine haram
kýlmasý demektir.
2. Zaman. Haccýn farzlarýný yani ihrama girme, Arafat
Vakfesi ve ziyaret tavafýný kendileri için belirlenmiþ vakitlerde eda etmek haccýn sýhhatinin þartýdýr.
Hac, Þevval, Zilkade aylarýnýn tamamýyla, Zilhicce ayýnýn ilk on günü içinde eda edilir. Hac menasikinden her
birinin (vakfe, tavaf, say, þeytan taþlama) bu aylar içinde belirlenen
vakitlerde yapýlmasý gerekir; aksi halde sahih olmaz.
3. Mekân. Haccýn farzlarýnýn hususî mekânlarda yerine
getirilmesi gerekir. Bu da Arafat vakfesinin Arafat sýnýrlarý
içinde ve tavafýn da Kabe’nin etrafýnda ve mescidin sýnýrlarý içinde yapýlmasý demektir.
Haccýn Rükünleri
1- Arafat Vakfesi

Arafat vakfesi yapýlmazsa hac sahih olmaz. Mekke’nin
yaklaþýk 25 km. güney doðusunda bulunan ve harem bölgesi dýþýnda kalan, sýnýrlarý iþaretlenmiþ olan Arafat bölgesinde yapýlýr. Hac esnasýnda Arafat’ý kaçýran insanlar, onu
ancak bir yýl sonra yakalayabilir.
Vakfenin sahih

(geçerli)

olmasýnýn þartlarý þunlardýr:

 Hac etmek niyetiyle ihramlý olmak.
 Vakfeyi, Arafat sýnýrlarý içinde ve Arefe günü zeval
vaktinden (öðle namazýnýn giriþ vakti), bayram sabahý “fecr-i
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sâdýk”a yani tan yeri aðarmasýna (sabah namazýnýn giriþ vakti) kadarki zaman dilimi içerisinde yapmak.
2- Ziyaret Tavafý

Ziyaret tavafý yapýlmaksýzýn da hac ibadeti tamam olmaz.
Tavaf, Hacerü’l- Esved’in bulunduðu köþeden veya hizasýndan baþlayarak, Kabe’nin etrafýnda yedi defa dönmektir.
Her bir dönmeye bir þavt denir ve yedi þavt bir tavaf olur.
Tavafýn sahih olmasýnýn þartlarý þunlardýr:
 Tavafýn Vaktinde Yapýlmasý: Ziyaret tavafýna “ifâda
tavafý” da denir. Ziyaret tavafýnýn vakti Bayramýn ilk günü
fecr-i sadýktan itibaren baþlar. Ýlk vaktinden itibaren ömrün
sonuna kadar yapýlabilirse de bayramýn üçüncü günü güneþ batýncaya kadar yapýlmasý evladýr.
 Niyet.
 Þavtlarýn çoðunu yapmýþ olmak: Hanefi mezhebine
göre þavtlardan en az dördünü yapmýþ olmak tavafýn sahih (geçerli) olmasýnýn bir þartýdýr.
Haccýn Vacipleri

Haccýn rükün ve þartlarýnýn yanýnda bir de vacipleri vardýr. Bunlarýn terki ile hac geçersiz olmaz. Fakat mazeretsiz
terk edilmeleri tahrimen mekruhtur. Bunlar beþ tanedir:
1- Safa-Merve Tepeleri Arasýnda Sa’y

Kabe’nin doðu tarafýnda bulunan Safa-Merve tepeleri
arasýnda, Safa’dan baþlamak, Merve’de son bulmak üzere
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dört gidiþ, üç geliþ olmak üzere yedi defa gidip-gelmekten
ibarettir. Safa’dan Merve’ye her gidiþe ve Merve’den Safa’ya her dönüþe bir þavt denir.
 Sa’yi, ihrama girdikten sonra yapmak.
 Hac sa’yini hac aylarý baþladýktan sonra yapmak.
 Muteber bir tavafýn akabinde yapýlmasý.
 Þavtlarýn çoðunun yani en az dördünün yapýlmýþ olmasý.
 Sa’ya Safa tepesinden baþlamak.
2- Müzdelife’de Vakfe

Hac’da Arefe gününü Bayram gününe baðlayan geceyi
Mina ile Arafat arasýnda Harem sýnýrlarý içinde kalan Müzdelife bölgesinde geçirmek sünnet, Kurban bayramýnýn birinci günü fecr-i sadýktan güneþin doðmasýna kadar orada
vakfede durmak ise vaciptir.
Vakfenin sahih

(geçerli)

olmasýnýn þartlarý

 Hac niyetiyle ihramlý olmak.
 Arafat vakfesini yapmýþ olmak
 Belli mekanda yani Müzdelife sýnýrlarý içinde yapmak. Meþar-i Haram civarýnda yapmak sünnettir.
 Belirli zaman içinde yapmak.
3- Þeytan Taþlama

Haccedenlerin Bayram günlerinde Mina’da birinci gün,
yalnýz Akabe cemresine, diðer günlerde sýrasýyla Küçük,
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Orta ve Akabe cemresine önceden hazýrlanmýþ olan özel
taþlarý atmalarýdýr. Þeytan taþlama günleri bayramýn birinci
günü fecr-i sadýktan, dördüncü günü güneþ batýncaya kadar geçen süredir.
Þeytan taþlamanýn sahih (geçerli) olmasýnýn þartlarý
 Cemrelere taþlar el ile fýrlatýlarak atýlýr.
 Atýlan þeylerin, taþ, kurumuþ çamur v.b. gibi kendisiyle teyemmüm edilmesi caiz olan bir madde olmasý gerekir.
 Taþlarýn her birisi ayrý ayrý atýlmalýdýr.
 Taþlarýn atýlmasý gereken yere yani taþlardan örülü sütuna veya çevresindeki havuzun içine düþürülmesi gerekir
 Taþlarýn atýlmasý gereken yere, atanýn fiili sonucu
ulaþmasý gerekir.
 Taþ atmaya gücü yetenin taþlarý bizzat kendisinin atmasý gerekir.
 Taþlarýn belirlenmiþ vakitlerde atýlmasý gerekir.
4- Saçlarý dipten kazýtma veya kýsaltma
5. Veda tavafý

Harem bölgesi sýnýrlarý içinde ikamet etmeyen uzaklardan gelmiþ hacýlarýn memleketlerine dönmeden önce yapmýþ olduklarý tavaftýr.
Haccýn Sünnetleri
1. Kudûm Tavafý yapmak.
2. Hac Hutbelerini dinlemek.
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3. Arefe Gecesini Mina’da Geçirmek.
4. Bayram Gecesini Müzdelife’de Geçirmek.
5. Bayram Günlerinde Mina’da Kalmak.
6. Muhassab’da dinlenmek.
Haccýn Âdâbý
 Hac ibadeti helâlinden kazanýlmýþ para ile eda edilmelidir.
 Üzerinde kul hakký olanlar, hak sahiplerine haklarýný
ödeyerek onlarla helâlleþmelidirler.
 Bir daha dönmemek azim ve kararlýlýðý ile günahlara
tövbe edilmelidir.
 Kazaya býrakýlmýþ ibadetler mümkün olduðunca kaza
edilmelidir.
 Hac yolculuðu hakkýnda bilgisi olan kimselerden bilgi edinilmelidir.
 Riya, gösteriþ ve gururlanmadan sakýnmalý, mütevazý ve ihlâslý olmalýdýr.
 Haline münasip, anlaþýlabilecek yol arkadaþlarý edinilmelidir.
 Yola çýkarken ve eve dönüþte ikiþer rekât namaz kýlýnmalýdýr.
 Yola çýkmadan dost ve akrabalarla vedalaþýlmalýdýr.
 Gerek yolculukta gerek hac süresince baþkalarýyla
tartýþmaktan, kýrýcý tavýr ve davranýþlardan sakýnýlmalýdýr.
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 Vakti boþ iþlerle deðil, dua, zikir, tesbih, salavat ve
Kur’ân okuyarak geçirmelidir.
Umre
Belirli bir vakitle kayýtlý olmaksýzýn, usulüne uygun ihrama girerek tavaf ve sa’y yaptýktan sonra týraþ olup ihramdan çýkmaktan ibaret olan bir ibadettir. Umre yapmak
için belirli bir zaman söz konusu deðildir. Her zaman yapýlabilir.
Umrenin ihram ve tavaf olmak üzere iki farzý vardýr.
Bunlardan ihram þart, tavaf ise rükündür. Safa-merve arasýnda sa’y ve saçlarýn týraþ edilmesi ise vacipleridir.
Umrenin Yapýlýþý

Umre yapmak isteyen kimse eðer afâkî ise, mikat sýnýrýnda, deðilse Harem bölgesi dýþýnda usulüne uygun ihrama girdikten sonra iki rek’at “ihram namazý” kýlar. Namazdan sonra: “Allah’ým senin rýzan için umre yapmak istiyorum. Umre’yi bana kolaylaþtýr ve benden kabul eyle” diye
niyet eder ve ardýndan da “Lebbeyk, Allahümme lebbeyk,
lebbeyke la þerike leke lebbeyk, Ýnne’l-hamde ve’n-niðmete leke ve’l-mülk la þerike leke” diyerek telbiye getirir. Böylece umre niyeti yapýlmýþ olur.
Haremi Þerif’e gelince “Allah’ým senin rýzan için umre
tavafýný yapmak istiyorum, tavafý bana kolay eyle ve tavafýmý kabul buyur.” diye tavafa niyet edilir ve umrenin
tavafý eda edilir. Tavafýn bitiminde iki rek’at tavaf namazý
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kýlýndýktan sonra, “Allah’ým senin rýzan için umre’nin
sa’yýný yapmak istiyorum bana kolaylýk ver ve onu benden kabul eyle” diyerek niyet edilir ve Safa ile Merve arasýnda dört gidiþ ve üç de geliþ olmak üzere yedi defa gidip-gelmek yapýlmak suretiyle umrenin sa’yi de eda edilmiþ olur. Akabinde saçlar dipten kazýtýlýr veya kýsaltýlýr ihramdan çýkýlýr. Böylece bir umre tamamlanmýþ olur.
Umre’nin Hac’dan farký, Arafat, Müzdelife ve Mina’da
yerine getirilen hususlar ile birlikte kudüm ve veda tavafýnýn bulunmamasýdýr.
Haccýn Çeþitleri
A. Hüküm Yönünden Haccýn Çeþitleri

Dinî hükümler açýsýndan hac, farz, vacip ve nafile olmak üzere üç çeþittir. Hac þartlarýný haiz olan bir kimsenin
ömründe bir kere haccetmesi farzdýr. Hac üzerine farz olmadýðý halde hac yapmayý nezreden kiþinin bu nezrini yerine getirmesi vaciptir. Baþlandýktan sonra bozulan haccýn
kazasý da vaciptir. Farz ve vacibin dýþýnda yapýlan hac ise
nafiledir. Hac ile mükellef olmayan çocuklarýn yaptýklarý
hac ile, birden çok yapýlan haclarda birinciden sonraki
haclar nafile olur.
B. Yapýlýþý Bakýmýndan Hac Çeþitleri

Yapýlýþ þekli (eda ediliþi) yönüyle hac; ifrad haccý, temettü’
haccý ve kýran haccý olmak üzere üç çeþittir.
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Ýfrad Haccý

Umresiz yapýlan hacdýr. Hac aylarý içinde, hacdan önce umre yapmayýp, sadece hacca niyet edip hac’da
yapýlacak ibadetleri eda edenler ifrad haccý yapmýþ olurlar. Ýfrad haccý yapanlar, Hac menasikini bitirdikten sonra
dilediði kadar umre yapabilir. Ýfrad haccý yapanlarýn kurban kesmeleri vacip deðildir.
Temettü’ Haccý

Hac aylarý içinde önce umre yapýp ihramdan çýktýktan
sonra, yine ayný yýl olmak üzere hac yapmak niyetiyle yeniden ihrama girerek hac menasikini yerine getirerek yapýlan hacdýr.
Temettü’ haccý yapmak isteyenler, önce sadece umre
yapmak niyetiyle ihrama girerler. Umreyi yaptýktan sonra,
týraþ olup ihramdan çýkar ve arefe gününden bir önceki
gün olan terviye günü gelince de hac yapmak niyetiyle
tekrar ihrama girer ve hac adýna yapýlacak hususlarý eda
ederler.
Temettü haccý yapanlarýn “þükür kurbaný” kesmeleri vaciptir.
Kýran Haccý

Kýran haccý, ayný yýlýn hac aylarýnda umre ve hacca birlikte niyet edilerek hac ve umreyi bir ihramda birleþtirmektir.
Kýran Haccý yapacak kimseler, mikat sýnýrýnda umre ve
hac için birlikte niyet eder ve ihrama girerler. Mekke’ye geldiklerinde önce umre yapar, hac menasikinin eda edileceði
198

HAC

günlere kadar ihramlý bir þekilde beklerler. Ayný ihram ile
haccý eda ettikten sonra ihramdan çýkarlar.
Temettü’ haccýnda olduðu gibi Kýran haccý yapanlarýn
da “Þükür kurbaný” kesmeleri vaciptir.
Temettü’ ve Kýran Haccý’nýn Þartlarý

 Hacceden kimse Afakî olmalýdýr. Harem ve Hill bölgelerinde, mikat sýnýrlarý içinde mukim olanlarýn temettü’
ve kýran haccý yapmalarý genel görüþe göre caiz deðildir.
Bunlar sadece ifrad haccý yaparlar.
 Umre ve hac ayný yýlýn hac aylarýnda yapýlmalýdýr.
Þayet umre henüz hac aylarý girmeden eda edilmiþ ise yapýlan hac temettü’ veya kýran deðil, ifrad haccý olur.
 Hac aylarýnda yapýlan umreden sonra “sahih ilmam”
olmamalýdýr. Sahih Ýlmam; umreyi yaptýktan sonra memleketine dönmekle veya mikat sýnýrlarý dýþýna çýkmakla
gerçekleþir.
Bu üç nevi haccýn fazilet yönüyle sýralanýþý þu þekildedir:
Kýran haccý, temettü’ haccý, ifrad haccý.
Bu üç çeþit hacdan hangisi yapýlýrsa yapýlsýn hac farizasý eda edilmiþ olur.
Hac Yapan Ýnsan...

 Sade bir kýyafet içinde, diðer hacýlarla ayný þartlarda
hareket ederek eþitlik duygularýný geliþtirir.
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 Makam, ünvan, mal, mülk gibi maddi deðerlerin bugün var olsa bile yarýn yok olacaðýnýn farkýna varýr, böylece adalet duygusu geliþir.
 Irk, renk, cinsiyet, dil, yaþ gibi her türden farklýlýðýn
geçici ve önemsiz olduðunu anlar. Ýslam kardeþliði etrafýnda bütün insanlarla tanýþýp kaynaþmanýn önemini kavrar.
 Allah’ýn huzurunda insanlarýn yaptýklarýnýn hesabýný
vereceði mahþer gününü hatýrlar ve âhiret için kendini hazýrlama bilinci kazanýr.
 Sabýr, zorluklarla baþ edebilme, toplu halde hareket
edebilme, yardýmlaþma, dayanýþma gibi güzel nitelikler
kazanýr.
 Allah’ýn kendisine verdiði saðlýk, yetenek, mal, mülk
gibi nimetlere þükretmiþ olur.
 Hz. Peygamber ve arkadaþlarýnýn yaþadýðý yerleri gezip görerek onlarýn býraktýðý mesajý daha güçlü sahiplenir.
 Dinin bireysel yönünün yaný sýra toplumsal tarafýnýn
da bulunduðunu fark ederek toplum içi hak ve görevlere
yönelik sorumluluklarýný üstlenir.
Hacla Alâkalý Bazý Meseleler
Nafile hac yapmak caiz midir?

Maalesef din ve diyanet ile uzaktan-yakýndan ilgisi olmayan insanlar, hacca gitmenin döviz kaybýna sebep olduðu, onun Araplara para yedirmekten baþka bir þey olmadýðýný söylüyorlar ve belki de bazý Müslümanlar bu sözlerden
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etkileniyorlar. Halbuki hac Allah’ýn emridir. O kudsi mekanlarý ziyaret etmekle elde edilecek þeyler, baþka hiçbir
þeyle elde edilemez. Hac farizasýnýn yerini baþka bir þey tutamaz. Kaldý ki o Ýslam’ýn üzerine bina edildiði beþ temel
esastan biridir. Ýmam Azam Hazretlerinin söylediði ifâde
edilen bir söz vardýr. Der ki o büyük imam: “Ýbadetlerin en
faziletlisi hangisi diye araþtýrdým. Hacca gittikten sonra anladým ki, en faziletli ibadet hac imiþ.” Onun için nafile dahi
olsa, maddi imkanlarý yerinde olan kimselerin hacca gitmelerine, o tevbe musluðundan arýnmalarýna mani olmak
doðru deðildir.
Fakat, farz olan hac farizasýný yerine getiren birisi, toplumun bir kesiminin uyanmýþ olduðu hizmet fikrine uyanmýþ
veya böylesi kimseleri dinleyebilecek ve onlarýn tavsiyeleri
doðrultusunda davranýþlarýna yön verebilecek kiþi ise, nafile hacca gitmeye bedel, Ýslam adýna çok önemli ve hayati
sayýlan hizmetlerde bulunmasý da söz konusu olabilir.
Beyi hasta olan haným, baþka bir aileyle hacca gidebilir mi?

Haccýn belli þartlarý ve gitmemeyi gerektiren bazý zaruretler vardýr. Bunlarýn dýþýnda insanýn kendisinin gitmesi
farzdýr. Ancak hanýmlar için durum biraz farklýdýr.
Baþlangýçta hanýma haccýn farz olabilmesi için kendine ait malýnýn olmasý gerekmektedir. Kendisini hacca
götürüp-getirecek miktardan fazla ve nisabý aþkýn malý
varsa kadýnýn hacca gitmesi farz olmuþtur. Çoluk-çocuðun nafakasý beye ait olduðuna göre bu kadýn hacca
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gitmelidir. Ancak kadýnlara mahsus, yanýnda mahremi
olmasý þeklinde ayrý bir þart daha vardýr.
Dolayýsýyla hadislerde anlatýlan þekliyle Allah’a ve
âhiret gününe inanan bir kadýn yanýnda mahremi olmadan üç günlük mesafeye yolculuk yapamaz. Bu rakam bazý rivayetlerde iki, bazýlarýnda da bir günlük mesafe þeklindedir. Yani maddi açýdan nisap miktarýný aþan mala sahip
ama yanýnda kendisiyle hacca gidecek mahremi olmayan
kimseye de hac farz olmadýðý gibi böyle bir hac sahih de
deðildir. Zira bu, haccýn hem sýhhatinin hem de vücubunun þartlarýndandýr. Dolayýsýyla böyle bir kadýn farz bir
ibadeti yerine getirip sevap kazanayým derken nasslara
muhalefet etmekte ve günaha girmektedir.
Bu, baþlangýçta garip karþýlanabilir; ancak bilhassa hac
döneminde Kabe’nin durumunu, oradaki izdihamý ve kadýnlarýn düçar olduklarý sýkýntýlarý bilenler için malum olduðu üzere kadýnlar adýna bir rahmettir. Meseleye hikmetler açýsýndan bakýldýðýnda böyle bir þartýn lüzum ifade ettiði de aþikardýr. Madem kendisine hac farz deðil; öyleyse
oraya gidip günaha girme yerine imkanlarý nispetinde ibabetü taatle sevap hanesine katkýda bulunsun ve gidememenin ýstýrabýný vicdanýnda yaþamaya çalýþsýn ki, Allah’ýn
rahmet ufkunun geniþliðine dayanarak yine de sevap alacaðýný söylememiz mümkündür.
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KURBAN

Allah’a Yakýnlýk Vesilesi...

KURBAN

“Kurban kesecek güçte olup da kesmeyen, namazgahýmýza yaklaþmasýn.”
Hadis-i Þerif

Kurban, Allâhu Teâlâ’ya manen yakýnlaþmak için,
ibâdet niyetiyle kurban bayramý günlerinde, kurban olmaya müsait bir hayvaný kesmektir.
Kurban kesmek, Hanefî mezhebine göre vacip, diðer
mezheplerde ise terk edilmesi istenmeyen müekked bir
sünnettir.
Kurbaný, Kurban Bayramý’nýn birinci, ikinci ve üçüncü günü kesmek caiz olsa da birinci günü kesmek daha efdaldir.
Kurban Kesmenin Þartlarý

Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü olabilmesi için
dört þart aranýr:
1. Müslüman olmak,
2. Akýllý ve büluða ermiþ olmak,
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3. Yolcu

(seferî)

olmamak,

4. Nisap miktarý mala sahip olmak. (Nisap: Kiþinin borcundan
hariç 85 gram altýn, 595 gram gümüþ veya bunlarýn kýymetine denk para ve ticaret malýna sahip olmasýdýr.)

Kurban Kesilecek Hayvanda
Aranan Þartlar
Kurban ibadetinin yerine getirilebilmesi için kesilecek
kurbanlýk hayvanlarda da bazý özellikler aranmaktadýr.
Bunlar:
1. Kurban; koyun, keçi, deve ve sýðýr cinsi hayvanlardan kesilebilir. Bu hayvanlarýn hem erkekleri hem de diþileri kurban olarak kesilebilir.
2. Koyun ve keçi cinsinden hayvanlarýn kurban edilebilmesi için birer yaþýný doldurmalarý gerekir. Ancak altý
aylýk koyun, bir yaþýndaki gibi cüsseli ve gösteriþli ise kurban olarak kesilmesi caizdir. Sýðýr ve manda cinsinden
hayvanlar iki yaþýný, deve ise beþ yaþýný tamamladýktan
sonra kurban olarak kesilebilir. Koyun ve keçiden her biri
yalnýz bir kiþi adýna kurban edilir. Deve ve sýðýr (inek, boða,
manda) cinsinden bir hayvan ise birden yediye kadar kimseler tarafýndan kurban edilebilir.
3. Allah’a ibadet maksadýyla kesilen kurbanýn semiz,
saðlýklý ve azalarýnýn tam olup kurban olmaya engel bir
kusurun bulunmamasý gerekir.
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Hayvanýn kurban olmasýna engel olan kusurlar
 Bir veya iki gözünün kör olmasý.
 Kesilecek yere yürüyemeyecek kadar topal olmasý.
 Bir veya iki kulaðýnýn kesik olmasý.
 Diþlerinin çoðunun veya tamamýnýn dökülmüþ olmasý.
 Boynuzlarýnýn bir veya ikisinin kökten kýrýlmýþ olmasý.
 Hayalarýnýn ve meme uçlarýnýn kopmuþ olmasý.
 Kuyruðunun yarýsý veya üçte birinden fazlasýnýn kesilmiþ olmasý.
 Kemiklerinde ilik kalmayacak kadar zayýf ve düþkün
olmasý.
 Doðuþtan kulaðý ve kuyruðunun bulunmamasý.
 Kontrol altýna alýnýp sürüye gönderilemeyecek ve
yemlenemeyecek kadar deli olmasý.
 Aþikâr bir halde hasta bulunmasý.
Alýnan kurbanda yukarýdaki kusurlar var veya daha
sonradan meydana gelirse yerine baþkasýný alýp kesmek
gerekir. Fakat fakir bir kimsenin aldýðý kurban böyle kusurlanýrsa, yerine baþkasýný almasý gerekmez.
Hayvanýn kurban olmasýna
mani olmayan kusurlar
 Gözlerinin þaþý veya zayýf görmesi
 Bir ayaðý topal olup diðer üç ayaðý ile aksayarak da
olsa yürüyebilmesi
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 Doðuþtan boynuzsuz veya boynuzunun kýrýlmýþ olmasý
 Kulaklarý delik ve yarýk veya uçlarý kesilmiþ ve sarkmýþ olmasý
 Diþlerinin bazýsýnýn düþmüþ olmasý
 Otlamasýna mani olmayacak derecede deli olmasý
 Kuyruðunun, hayalarýnýn veya kulaðýnýn üçte birinden daha az kýsmýnýn kesik olmasý
 Doðuþtan kulaklarýnýn küçük olmasý
 Uyuz fakat semiz olmasý
 Tenasül uzvunun burulmuþ olmasý.
Yukarýdaki kusurlara sahip hayvanlarýn kurban edilmesi mekruh olmakla birlikte caizdir.
Kurbaný Kesme Þekli
1. Kurbanlýk hayvan incitilmeden kýbleye karþý yatýrýlýr.
2. Ayakta iken duâsý okunur.
3. Üç defa “Allâhü ekber, Allâhü ekber lâ ilâhe illellâhü
vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhilhamd” diye tekbir
alýnýr ve þöyle niyet edilir:
“Yâ Rabbi! Þu vücûdum sana karþý o kadar hata, o kadar isyân etti ki, affedilebilmem için bu vücûdu sana kurban etmem icabediyor. Fakat sen þerîatýnla insan kurban
etmeyi haram kýldýðýndan vücûduma bedel olarak bu hayvaný kesiyorum, kabul eyle Yâ Rabbi, Bismillâhi Allâhü
ekber.” deyip kurban kesilir.
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Kurban sahibinin kurbanýný bizzat kendisinin kesmesi
veya Müslüman birisine kestirmesi ve kesim esnasýnda da
orada hazýr bulunmasý müstehaptýr.
Kesilen kurbanýn eti üçe ayrýlýr. Bir kýsmý ev halký için
ayrýlýr, üçte biri akraba ve komþulara daðýtýlýr. Geriye kalan üçte bir de fakir ve muhtaçlara verilir.
Akîka Kurbaný
Yeni doðan çocuðun ilk günlerinde Allah Teâlâ’ya bir
þükran niþanesi olarak kesilen kurbandýr.
Akîka kurbaný Hanefî mezhebinde mübah, diðer mezheplerde ise sünnettir.
Peygamberimiz, torunlarý Hasan ve Hüseyin için birer
koçu akîka kurbaný olarak kesmiþ ve ümmetine de yeni doðan kýz ve erkek çocuklarý için kesmelerini tavsiye etmiþtir.
Akika kurbanýný çocuðun doðumunun yedinci günü
kesmek müstehaptýr. Bununla birlikte çocuðun doðumundan itibaren buluð çaðýna kadar da kesilebilir. Ayný günde
çocuða isim verilmesi, saçýnýn kesilerek aðýrlýðýnca altýn veya gümüþün sadaka olarak verilmesi de tavsiye edilmiþtir.
Kurban olmaya elveriþli her hayvan akîka kurbaný olarak da kesilebilir. Kesilen bu kurbanýn etinden kurban sahibi ve aile fertleri yiyebileceði gibi sadaka olarak da verebilirler.
Peygamber Efendimiz kurbanýn kesilmesi sýrasýnda bir
örf olarak baþa kan sürülmesi âdetini yasaklamýþtýr.
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Kurbanýn kemiklerinin çocuðun mütevazý olmasý ve kötü huylardan korunmasýna bir iþaret olmasý için kýrýlarak
piþirilmesi ise müstehaptýr.
Kurban Ýle Alâkalý Bazý Meseleler
Ýmkâný olduðu halde kurban kesmeyen kimseye ne
gerekir?

Kurban bayramý günlerinde imkâný olduðu halde kurban kesmeyen kimse daha sonra fakirleþse yani kurban
kesemeyecek bir duruma gelse, bu kimsenin kurban olabilecek bir koyunun deðeri kadar bir parayý sadaka olarak
vermesi üzerine bir borçtur. Ýmkâný olduðu zaman bu miktarý vermesi gerekir.
Ölmüþ kimseler için kurban kesilir mi?

Bir kimse, sevabýný ölmüþ bir akrabasýna veya sevdiði
bir kimseye baðýþlamak üzere kurban kesebilir. Týpký ölen
bir insanýn ardýndan onun adýna sadaka verildiði, hac yapýldýðý gibi, kurban da kesilebilir. Nitekim Peygamber
Efendimiz, ümmetinden kurban kesemeyenler adýna kurban kesmiþtir.
“Hz. Ali radýyallahu anh da, birisi Peygamber Efendimiz
için olmak üzere iki tane koç keserdi. Kendisine bunun sebebi sorulduðunda ‘Allah Rasûlü bana yaþadýðým müddetçe
kendisine kurban kesmemi vasiyet etti.’ asla bunu terk etmem!” buyurmuþlardýr.
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Peygamber Efendimizin, Hz. Ali’ye kendisi için kurban
kesmesini vasiyet etmesi, O’nun adýna kurban kesilmesini
sevdiðine delalet eder. Bu itibarla imkâný olanlarýn sevgili
peygamberimiz için her sene en azýndan bir koyun veya
koç kesmesi veya bir ineðin yedide bir hissesine ortak olmasý çok yerinde bir davranýþ olur. Cenab-ý Allah bizleri
Efendimiz için kurban kesmeye muvaffak kýlsýn.
Bir kimse kendi parasýyla aldýðý, sevabýný ölmüþ bir
yakýnýna baðýþlamak üzere kestiði kurbanýn etinden yiyebilir, baþkalarýna da yedirebilir. Bu niyetle kesilmesi düþünülen bir hayvanýn bayram günlerinde kesilmesi de
þart deðildir.
Eðer ölen kimse kendisi adýna kurban kesilmesini vasiyet etmiþ ise bu kurbanýn bayram günleri içinde kesilmesi
gerekir. Böyle bir kurban etinden kesen kimse yiyemez.
Tamamýnýn sadaka olarak fakirlere verilmesi gerekir
Kurban Kesmenin Yerine Sadaka Verilebilir mi?

Her ibadetin ayrý bir yeri vardýr. Zekâtýn ayrý, sadakanýn ayrý, kurbanýn ayrý… Kurban bayramýnda asýl olan Allah rýzasý için kurban kesmektir. Bu yapýlmadan kurban
vecibesi yerine getirilmiþ olmaz. Bu sebeple kurban bayramý günlerinde kurban kesme yerine parasýný sadaka olarak vermekle kurban ibadeti yerine getirilmiþ olmaz.
Türbelerde, törenlerde, açýlýþlarda kurban kesilebilir mi?

Mezarlarý tamamýyla saðlam ve sahih düþüncelerle türbe haline getirilen büyük zâtlarý ziyaret etmenin, onlarýn
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huzurunda onlarý þefaatçi yaparak Cenab-ý Hakk’a yalvarýp-yakarmanýn hiçbir mahzuru yoktur. Önceleri bu niyetle
türbeleri ziyaret eden insanlar ve özellikle bunlar arasýnda
zengin olanlar, ziyaretleri esnasýnda kurban kesip, etini fakir-fukaraya daðýtmýþlar, sevabýný da türbe sahibine baðýþlamýþlardýr. Bir uygulama ve gelenek haline gelen, örfe
mâlolan bu alýþkanlýk, sonralarý su-i istimal edilmeye baþlanmýþ ve “Falan zata kurban keseceðim.” gibi düþünceler
içine girilmiþtir. Fakat bu, akide açýsýndan olabildiðine tehlikeli ve insaný küfre sokacak mahiyet taþýmaktadýr. Bazýlarý bu niyetle türbelere kurban kesenlere “Kâfir olur!” demektedirler ki, meseleyi böyle ifrat içine sokmaya gerek
yoktur. Zira aslýnda kesilen her hayvan Allah adýna kesilmekte ve kesilirken “Bismillahi Allahü Ekber” denilmektedir. Burada dikkat edilmesi gerekli olan husus, hayvaný boðazlayan kiþinin niyetidir. Hüküm ona göre verilir. Mesela;
bir beldeye teþrif eden devlet büyüðü için kurban kesilirken, onun ayak basmasý tazim edilerek kesiliyorsa, þirke
düþme endiþesi söz konusudur ve o hayvanýn eti yenilmez.
Fakat o vesileyle, Allah için kurban kesilirse, onun eti yenir. Ayný durum, törenler, açýlýþlar için de geçerlidir. Burada mühim olan kalptir, kalpte bulunan niyettir ve onu da
Allah’tan sonra en iyi bilen o þahsýn kendisidir. Türbelerde
kesilen kurbanlar için de ayný þey geçerlidir.
Horoz ve tavuktan kurban olur mu?

Kurbanlýk hayvanlar, koyun, keçi, sýðýr ve deveden
olur. Koyun, keçi, bir yaþýný bitirmiþ olmalýdýr. Ancak, altý
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ayýný geçirmiþ olan koyunun gibi gösteriþli olmasý halinde
onun kurban olmasý câizdir.
Koyun, keçi tek kiþi adýna kesilebildiði hâlde, sýðýr ve
deveye yedi kiþi ortak olabilir.
Kurban, tavuk, horoz, ördek, kaz gibi küçük hayvanlardan kesilmez. Hattâ bunlardan kurban kesmeyi adayan
kimseye hiçbir borç terettüp etmez. Zira bunlardan ne adak
olur, ne de adak kurbaný. Bunlarý kesmeyi adayan, hiçbir
þeyi adamamýþ olur. Kurban için deðil, et için kesilir.
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