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MUKADDÆME
RAHMETLÆ HALÆFE’MÆZÆN
ESERLERÆNÆ YAÑATACAÅIZ!
Ænsanlar eserleriyle yañarlar!
Hele o eserler maneviyata dayanærlarsa!
Onun için Rahmetli Halife’mizin bize bærakmæñ
olduåu manevî hazine mesabesindeki,
„Çocuklarla Dinî Sohbetler“ dizisinin ikincisi olan
„ÆSLAM“ bañlæklæ bu eseri, siz küçük ve büyük
okuyucularæmæz için peyder pey Ümmet-i
Muhammed Gazetesi’nin sütunlarænda
yayænlanarak, tekrar baskæya verilmiñtir.
Bu eseri pür-dikkatle okuyup, belleyerek, Æslam’æ
hayatæmæzda ñiar edinmemiz en büyük
emelimizdir!
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Bu kitap, Avrupa’da küfürle, imansæzlækla bañbaña
bærakælmæñ müslüman çocuklaræ için yeniden
bastærælmæñtær. Cenab-æ Hakk tesirini halk etsin! Amin!..
Müellif
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„Her doåan çocuk, Æslam fætratæ üzerine
doåar!“
„Çocuåunuz açæk konuñmaya bañladæåæ
zaman, ona „La ilahe illallah“æ öåretiniz!“
„Yedi yañæna geldiåi zaman çocuåunuza
namaz kælmayæ emrediniz. On yañæna geldiåi
zaman kælmazsa tedip ediniz ve yataklarænæ da
ayærænæz!“
„Anne ve babanæn terbiye etmediåi bir
kimseyi zaman terbiye eder. Zamanæn terbiye
etmediåi bir kimseyi ise cehennem ateñi
terbiye eder!“
(Peygamberimiz’in mübarek sözlerinden)
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GÆRÆÑ
Medh-sena, hamd-ñükür kâinatæn sahibi, âlemlerin
Rabb’æ, her ñeyi ezelî ilmiyle bilen, hür iradesiyle takdir
eden, her ñeyi iñiten ve duyan, gökyüzünü güneñ ve
ay gibi nûranî varlæklarla süsleyen, yeryüzünü canlæ ve
cansæz yaratæklarla donatan, sonsuz nimetlerini
insanoåluna bahñeden, ibadete layæk ve müstehak
yüceler yücesi Allah’æmæza!
Salât-selam kâinatæn Efendisi, peygamberlerin
sonuncusu, gözümüzün nuru, bañæmæzæn tacæ Hazreti
Muhammed (s.a.v.)’e ve Onun yolunda giden âline ve
ashabæna!
Bundan evvelki sohbetlerimizde dünyaya geliñimizin
hikmet ve gayesini anlatmæñ, bu arada hayatæn
manasænæ, yaratælæñdaki gayenin yalnæz Allah’a kul olmak
olduåunu ifade etmiñ, insanæn insanca yañamasænæn
ancak Allah’a kul olmakla mümkün olabileceåini
açæklamæñtæk.
Evet, yine tekrar ediyorum: Elhamdülillah, insan
olarak dünyaya geldik. Bu Allah’æn bir lütfu. Fakat asæl
mârifet; insanca yañamak, insan olarak ölmek ve yine
insan olarak Allah’æn huzuruna çækmaktær. Ænsanca
yañamak için de Æslam’ca yañamamæz ñarttær. O halde
Æslam’æ çok iyi bilmek, bildiklerimizi yapmak, her yerde
ve her zaman bañkalaræna iyi örnek olmak gerekir.
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Æslam nedir?
Çocuklar! Æslam kelimesi; Hakk dinin ismidir. Hak din
de Allah’æn kanunundan ibarettir. Bu kanun ise,
bazælarænæn zannettikleri gibi, Hz. Muhammed’le
bañlamæñ deåildir. Hakk dinin tarihi çok eskidir. Hem
insanlæåæn tarihi kadar eskidir. Bu din, yani Æslam dini,
ta Hazreti Adem babamæzla bañlamæñtær. Adem babamæz
ilk insan, ilk müslüman ve ilk Peygamber’dir. Adem
babamæzdan sonra gelen bütün peygamberler, bu dini
anlatmæñlar, bu dini belletmiñler ve bu dini
öåretmiñlerdir. Gele gele son Peygamber Hazreti
Muhammed (s.a.v.)’e, bizim Peygamberimiz’e kadar
gelmiñ, Peygamberimiz de unutulmuñ, kaybedilmiñ bu
hak dini Allah’tan aldæåæ emirlerle yeniden öåretmiñ ve
tamamlamæñtær.

Dinin tarihi:
Din, „Allah’æn koyduåu bir kanundur ki, insanoålunu
kurtuluña ve yükseliñe ulañtærær!“ Yani insanoålu bu
kanuna gönül ræzasæ ile uyar, candan inanær, gönülden
baålanær, yap dediåini yapar, yapma dediåinden
sakænærsa... Æñte bu din onu hem dünyada, hem ahirette,
hem de ikisinin arasæ olan mezar hayatænda rahata
kavuñturur.
Din deyince, bizim dinimiz; yani Æslam Dini akla gelir.
Dinlerin en yücesi olan dinimize inanan kiñinin gönlü
rahat, kalbi toktur. Gözü dolu, korku yoktur. Amel temiz,
sevap çoktur. Hesap düzgün, günah yoktur. Keder
nedir asla bilmez. Elem nedir asla çekmez. Gelecekten
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korku duymaz. Geçmiñine hasret çekmez. Elhasæl
hayatæ kendisinden, kendisi de hayatændan
memnundur. Dinin dört bölümü vardær:
1- Ætikad bölümü (Æman meselelerinden bahseder),
2- Æbâdet bölümü (Æslam’æn beñ ñartændan bahseder),
3- Muâmelat bölümü (Ænsanlaræn birbirlerine karñæ nasæl
muamelede bulunacaklarænæ anlatær),
4- Ukûbat bölümü (Hukuka tecavüz edenleri hesaba
çekmek için koyduåu cezalardan bahseder).
Birinci kitabæmæzda dinin itikad bölümünden
bahsetmiñ, imanæn altæ ñartænæ anlatmæñtæk. Bu
kitabæmæzda ise, dinin ikinci bölümünden yani ibadetten
bahsedeceåiz. Bu bölüme özel olarak „ÆSLAM“ denir,
„Æslam’æn beñ ñartæ“ ismi verilir.

Önce Æslam’æ târif edelim:
Æslam: „Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Allah (c.c.)
tarafændan getirdiåi emir ve yasaklara boyun eåmek,
ræza göstermek, bütün varlæåæyla Allah’a teslim olmak“
demektir.

Æslam’æn ñartlaræ:
Æslam’æn ñartlaræ beñtir:
1- Kelime-i Ñehadet getirmek,
2- Günde beñ vakit namaz kælmak,
3- Zekât vermek,
4- Ramazan ayænda oruç tutmak,
5- Kâbe’yi haccetmek.
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Çocuklar! Æmanlæ insanlaræn bu vazifeleri yapmalaræ
ñarttær. Bunlaræ yapmayanlar büyük günaha girerler.
Kabul etmiyenler de -Allah korusun!- dinden çækar, kâfir
olurlar. Çünkü bunlaræn her biri farzdær. Allah’æn kesin
emirleridir. Ayet ve hadis’lerle farz oluñlaræ sabittir.
Bunlaræ særasæ geldikçe göreceåiz. Sevgili
Peygamberimiz’in bir hadis’inde:
„Æslam ñu beñ ñey üzerine kurulmuñtur: Allah’tan
bañka ilâh olmadæåæna, Hz. Muhammed’in Allah’æn
kulu ve Resulü olduåuna ñehadet etmek; namaz
kælmak; zekât vermek; Ramazan orucunu tutmak;
-gücü yetene- Kâbe’yi haccetmek!“
Æslam’æn beñ ñartændan bazælaræ günlük, bazælaræ yællæk,
bazælaræ da ömürlük ibadettir. Namaz günlük, zekât ile
oruç senelik, hac ile Kelime-i Ñehadet de ömürlük
(ömürde bir defaya mahsus) ibadetlerdir. Tabii Kelimei Ñehadet’i çok söylemek daha sevabtær.
Müslümanlæk zor bir din deåildir. Gafillerin, kötü
niyetlilerin veya din düñmanlarænæn aåzæna bakmayæn;
onlar, ya Æslam’æ bilmiyorlar veya bilmek istemiyorlar.
Dinimiz çok kolay bir dindir. Biz, müslümanlanæåæmæzæ
hiç yorulmadan yapabiliriz. Dinimizin emirlerini kolayca
yerine getirebiliriz. Dinimizin bize yüklediåi vazifeler
ne ki? Sadece onbir ñey, deåil mi? Oniki bile deåil. Bu
onbir ñeyden altæsæ imanæn ñartæ, beñi de Æslam’æn ñartædær.
Æmanæn altæ ñartænæ yerine getirmek için ne paraya
ihtiyaç var, ne de pula. Gidip-gelmeye de lüzum yok.
Oturup-kalkmak da istemez. Ya? Sadece inanmak,
kabul ve tasdik etmektir. Bir insan bu altæ ñeye böylece
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inandæ mæ, o artæk onbir dinî vazifeden altæsænæ yapmæñtær.
Æslam’æn beñ ñartæna gelince bunlar da kolaydær.
Bakænæz!
Hacc: Haccetmek ömürde bir defa farzdær. O da kime
biliyor musunuz? Yalnæz zenginlere, fakirlere yok.
Fakirler bundan muaf tutulmuñ. Hem bu zevkli bir ñey!
Para olduktan sonra güzel bir seyahat! Bunu kim
istemez ki?!.
Zekât: Bu da yalnæz zenginlere farzdær. Hem senede
bir defa! Zekâtæn farz oluñu, fakir-fukaranæn canæna
minnet, çünkü onlar bundan yardæm görecek, zekât
kendilerine verilecektir.
Zekât verme de çok zevkli bir ñeydir. Bañkalaræna
yardæm etmek, öksüzlerin, düñmüñlerin, yoksullaræn,
yolda kalmæñlaræn imdadæna yetiñmekten daha güzel
bir ñey olur mu? Ne kadar tatlæ bir ñey, Allah ona bol
mal vermiñ, bol servet vermiñ, bol para vermiñ de o
da bunun kærkta birini fakire veriyor, otuz dokuzu
kendisinde kalæyor. Bunu kim yapmaz ki?!. Aklæ ve imanæ
olan herkes bunu seve seve yapar.
Kelime-i Ñehadet: Erkek-kadæn her müslümana farz
ise de ömürde bir defa söylenmesi (ikrar edilmesi),
zor bir ñey mi? Hayær, hem parasæz bir ñey. Ömürde bir
defa deåil, bin defa getirilsin!..
Oruç: Bu da senelik bir ibadettir. Zengine de fakire
de farzdær. Bu da aynæ zamanda parasæzdær. Hem orucun
kendisine has zevki, kendisine has heyecanæ vardær.
Ramazan müslümanlara feyiz getirir, bereket getirir,
huzur getirir.
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Sizin gibi çocuklar bile, Ramazan ayænæn gelmesinden
zevk ve heyecan duyarak, bu feyizli merasime katælærlar.
Demek ki, oruç da zor ve çetin bir vazife deåilmiñ!..
Namaz: Namaz da zor ve güç bir ñey deåildir. Gerçi
namaz, zengin-fakir, erkek-kadæn, hasta-saålam her
müslümana farz ise de, hem de günde beñ defa
geliyorsa da, ne demek olduåunu hakkiyle bilenler ve
bu ñuura varanlar için namaz huzur verici ve zevkli bir
ibadettir.
Ekmek, su, hava insan için ne kadar mühim ise,
namaz da en azændan bir o kadar mühimdir. Bañka
ifade ile, bedenimizin ekmek, su veya havaya ne kadar
ihtiyacæ varsa, ruhumuzun da en az bir o kadar namaza
ihtiyacæ vardær. Bunun gibi, insan günde birkaç defa
yemek yemekten, su içmekten yoruluyor mu? Usanç
duyuyor mu? Artæk yeter diyor mu?..
Hayær!
Neden?
Çünkü bir taraftan zevk alæyor, bir taraftan da mühim
bir ihtiyacænæ gideriyor. Namaz da böyledir, hem günlük
zevk kaynaåæ, hem de ruhî varlæåæn bir ihtiyacædær!
Üstelik namaz, insanoålunu günde beñ defa
Yaratanæn huzuruna çækaran ve her gün ilâhî huzurdan
beñ defa zevk almasæna sebep olan bir ibadettir. Çünkü
namaz, mü’minin mirâcædær. Mü’min, bu güzel ve kudsî
ibadet yolu ile günde beñ kere urûc ediyor, yükseliyor,
yüceler yücesi Mevlâ’næn huzuruna kabul ediliyor... Ve
burada, „Ya Rabb’i! Yalnæz Sana ibadet eder, yalnæz
Sana kul olur ve yardæmæ yalnæz Sen’den
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beklerim!..“ mealindeki Fatiha Suresi’nin cümlelerini
tekrar ederek, ibadetini Mevla’sæna arz ediyor ve her
hâlükarda muhtaç olduåu yardæmæ O’ndan istiyor...
Elhasæl, namaz da zor ve külfetli bir ñey deåilmiñ,
bilakis kolay, tatlæ ve zevkli bir vazife imiñ! Sevgili
Peygamberimiz (s.a.v.);
„Ben hayatæmæn en saadetli dakikalarænæ,
ömrümün en zevkli anlarænæ namazda buluyorum!“
buyurmak suretiyle bu gerçeåe iñaret etmiñtir.
Çocuklar! Görüldüåü gibi, Æslam dininin insana
yüklediåi vazifelerin sayæsæ hem çok az, hem de bu
vazifeler çok kolay. Yüce Mevla’mæz yüce Kitab’ænda
ñöyle buyuruyor ve diyor ki: „Allah, dinde üzerinize
hiçbir zorluk, hiçbir güçlük kælmamæñtær.“
„Allah, hakkænæzda kolaylæk ister, güçlük dilemez.“
Peygamberimiz de, „Dinde üzerimize zorluk var
mædær?“ ñeklinde sorulan bir suale cevaben;
„Ey insanlar! Allah’æn dini kolaydær“ demiñ ve bu
cevabæ üç defa tekrar etmiñtir.
Esasen bunlar; bütün bu ibadetler birer külfet ve birer
zahmet deåil; bilakis bunlar birer nimet ve birer
rahmettir. Ænsan, ñerefini, saadetini, huzurunu ancak
bu kudsî vazifelerini yapmakla ve bu ñuura varmakla
bulur. Æñte o zaman, hayatæ kendisinden memnun,
kendisi de hayatændan memnundur.
Ñimdi tafsilata geçelim.
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Birinci Bölüm:

ÑEHADET KELÆMESÆ
Kelime-i Ñehadet, ömürlük bir ibadettir. Yani imanlæ
erkek-kadæn her insana ömründe bir defa Ñehadet
getirmesi farzdær, Allah’æn kesin emridir. Æslam’æn beñ
ñartændan biridir.
Çocuklar! Ñehadet kelimesinin metni ñudur:

„Eñhedü en lâ ilahe illallah ve eñhedü enne
Mühammeden abdühû ve Resulüh.“
Manasæ:
Ñehadet ederim ki, Allah’tan bañka ilâh yoktur.
Ve yine ñehadet ederim ki, Hz. Muhammed Allah’æn
hem kulu hem de Resulü (Peygamberi)’dir.
Æñte farz olan Æslam’æn beñ ñartændan biri bulunan, bu
ñehâdet kelimelerini, olduåu gibi ezberlemek,
manalarænæ bilmek ve bunlaræ kalb ile kabul, dil ile ikrar
(söylemek) etmektir.
Esasen dil ile ikrar, Æslam’æn beñ ñartæna girer. Yoksa
bu hakikatleri kabul ve tasdik etmek, imanæn
ñartlarændan biridir ki, biz bu hususu iman bahsinde
söylemiñtik.
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Bu kelimeye neden ñehâdet kelimeleri denir bunu
hiç düñündünüz mü?
Ñahid demek, her ñüpheden uzak olarak, göz ile
gördüåünü veya kulak ile iñittiåini hâkim huzurunda
ifade etmek ve söylemektir. Bu kelimeye ñehadet
kelimeleri adæ verilmesinin sebep ve hikmeti ñu olsa
gerek:
Müslüman, yeryüzünde hakkæn ñahididir. Her yerde
ve her zaman haktan yana olacak, inkârcælara karñæ
hakkæ söyleyecek ve hakkæn ñahidi olacaktær. Allah’æn
varlæåæ ve birliåi ile Hz. Muhammed (s.a.v.)’in son
Peygamber olduåunu kabul etmeyen, inkâra sapan
birini gördü mü, hemen onun karñæsæna çækacak, ona
„Sus!“ diyecek, „Allah’æn varlæåæ da, birliåi de ve Hz.
Muhammed (s.a.v.)’ in Peygamberliåi de hakikatæn ta
kendisidir. Bu hakikatlerin ben ñahidiyim, tek bañæma
da kalsam, bütün dünyaya karñæ ñahidliåimi
yapacaåæm. Allah vardær ve birdir. Hz. Muhammed
(s.a.v.) de O’nun kuludur ve Peygamberidir!“ diyerek
ñahitlik vazifesini yapmæñ olacaktær.
Kur’an-æ Kerim’de bu husus ñöyle anlatælær:
„...Peygamber size karñæ hakkæn ñahidi, siz de (Ey
müslümanlar!) bütün insanlara karñæ hakkæn ñahidi
olacaksænæz!..“
Bu hikmete binaendir ki, müslümanlar, günde beñ
defa bütün minarelerde bu hakikatæ bütün cihana ilân
ederler, bu suretle de üzerlerine almæñ olduklaræ ñahitlik
vazifesini yapmaya çalæñærlar.
O halde çocuklar! Siz de böyle olacaksænæz. Yüceler
22

Yücesi Yaradan’æmæzæn varlæåænæ ve birliåini ve Hz.
Muhammed Mustafa (s.a.v.)’in son Peygamber
olduåunu cihana ilân edecek, bilhassa inkârcælara karñæ,
bu hakikatleri ve bu gerçekleri gayet gür ve bilgili bir
sesle haykæracaksænæz...
Geniñ günlerinizde ve serbest zamanlarænæzda,
Allah’æn size vermiñ olduåu bu emaneti, bu ñahitlik
vazifesini yerine getirirseniz, Allah da dar günlerinizde,
müñkil zamanlarænæzda size yardæm edecek, hem ölüm
döñeåinde, hem de mezarda sorgu melekleri
geldiåinde bu Kelime-i Ñehadet’i size nasip edecektir.
Buna binaen siz de (inñaallah) müslüman olarak
ölecek, müslüman olarak mezara girecek ve
müslüman olarak kalacaksænæz. Doåumunuz temiz,
hayatænæz temiz, ölümünüz temiz ve nihayet ömrünüz
temizdir. Allah (c.c.) cümlemize bu güzel halleri nasip
eylesin. (Amin!)
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Ækinci Bölüm:

NAMAZ
Æslam’æn beñ ñartændan biri de namazdær. Namazæn
farzlaræ var, vacipleri var, sünnet’leri var, müstehaplaræ
vardær. Namazda iñlenmesi mekruh olan, haram olan,
müfsid olan ñeyler de vardær. Æñte ñimdi bunlardan
kæsaca bahsedeceåim.

EF’ÂL-Æ MÜKELLEFÎN:
Esasen dinde bir takæm usul ve kâideler, bir takæm
terim ve hükümler vardær ki erkek-kadæn her
müslümanæn bunlaræ bilmesi lazæmdær. Bunlara „Ef’âl-i
Mükellefîn“ veya „Ñer’î hükümler“ denir ki sayælaræ
sekizdir:
1- Farz,
2- Vacib,
3- Sünnet,
4- Müstehab,
5- Mübah,
6- Haram,
7- Mekruh,
8- Müfsid.
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1- FARZ NEDÆR?
Farz Allah’æn kat’î emirleridir. Mesela; beñ vakit namaz
kælmak, oruç tutmak, zekât vermek, hacc etmek birer
farzdær, Allah’æn kesin bir emridir. Bunlar ñüphe bile
kabul etmez delillerle sabit olmuñtur.
Farz iki kæsæmdær:
1- Farz-æ ayn,
2- Farz-æ kifâye.
a) Farz-æ ayn: Her müslümanæn bizzat iñlemesi lâzæm
gelen farz demektir. Yani herkes yapacak, bir kæsæm
insanlaræn yapmasæyle diåer bir kæsæmdan düñmüñ
olmaz. Beñ vakit namaz ve oruç gibi farzlar bu kæsma
girer.
b) Farz-æ kifâye: Aslænda her müslümana farz ise de,
yeteri kadar kiñilerin yapmasæyle diåerlerinden sâkæt
olur, düñer. Yani herkes sorumluluktan kurtulur. Fakat
hiç bir kimse yapmazsa, o zaman herkes vebal
altændadær, günahkâr olur. Cenaze namazæ kælmak, hafæz
olmak gibi farzlar da bu kabildendir, kæsæmdandær.
Farzæ iñleyene bol sevab, iñlemeyene azap vardær.
Ænkâr eden dinden çækar.

2- VACÆB NEDÆR?
Kesin olmayan delil ile sabit olan, yani dayandæåæ
delilde bir nevî ñüphe, bir nev’î ihtimal bulunan ve bu
suretle kesinliåi zedelenen bir hükümdür. Vitir namazæ,
bayram namazlaræ, tilâvet secdesi, fætær sadakasæ,
kurban kesmek gibi ki, bunlardan her biri farz deåil,
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birer vacibtir. Çünkü bunlardan her biri kesin delil ile
deåil, ihtimalli delil ile sabit olmuñtur.
Vacibi yerine getirene sevab, terk edene de azap
cezasæ vardær.

3- SÜNNET NEDÆR?
Sünnet, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) çok zaman
devam ettiåi, bazen da terk ettiåi ibadetlerdir. Sünnet
iki kæsma ayrælær:
a) Sünnet-i müekkede:
Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) devam edip pek az
terk etmiñ olduklaræ sünnet’tir. Sabah, öåle, akñam
namazlarænæn sünnet’leri ile cemaatle namaz kælmak
gibi.
b) Sünnet-i gayr-i müekkede:
Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) zaman zaman
yapmæñ olduklaræ sünnet’lerdir. Yatsæ ve ikindi
namazlarænæn ilk sünnet’leri gibi.
Sünnet’lerin iñlenmesinde sevab, terk edilmesinde
de hafif ceza vardær.

4- MÜSTEHAP NEDÆR?
Peygamber Efendimiz’in bazen yapæp bazen terk
ettikleri ñeylerdir. Kuñluk namazæ kælmak ve sadaka
vermek, mübarek günlerde oruç tutmak gibi.
Müstehabæn iñlenmesinde sevap vardær, fakat terkinde
günah ve ceza yoktur.
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5- MÜBAH NEDÆR?
Mübah, yapælmasænda sevap olmadæåæ gibi
yapælmamasænda da günah yoktur. Yani yapælmasæ da
yapælmamasæ da caizdir. Oturmak, kalkmak, helal olan
ñeylerden yemek, içmek gibi.

6- HARAM NEDÆR?
Haram, Allah Teala Hazretleri’nin kesin olarak yasak
ettiåi ñeylerdir. Æçki içmek, kumar oynamak, adam
öldürmek, zina etmek, ana ve babaya karñæ gelmek
haram olan ñeylerdendir.
Haramæ iñleyen kiñi aåær cezaya çarpælær.

7- MEKRUH NEDÆR?
Mekruh, yapælmamasæ yapælmasændan daha münasip,
daha uygun, daha doåru olan ñeylerdir. Æki kæsma ayrælær:
a) Harama yakæn mekruh: Güneñ doåarken veya
batarken namaz kælmak gibi.
b) Helale yakæn mekruh: Abdest alærken normalden
çok veya az su kullanmak gibi.

8- MÜFSÆD NEDÆR?
Herhangi bir ibadeti bozan söz, fiil ve hareketlerdir.
Namazda gülmek gibi.
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NAMAZIN FARZLARI:
Çocuklar! Namazæn oniki farzæ vardær. Bunlardan altæsæ
namazæn dæñænda, altæsæ da namazæn içindedir. Namazæn
dæñændaki altæsæna „Ñart“ denir ki, bunlaræn namaza
bañlamadan önce yerine getirilmesi gerekir. Bunlar
namaza bir hazærlæktær. Bunlardan biri ihmal edilirse
namaza bañlanmaz, namaz sahih olmaz, yerine
getirilmiñ olmaz.
Namazæn dæñændaki farzlar:
Bu altæ ñart ñunlardær:
1- Hadesten taharet (abdestsizlik veya
cünüplükten temizlik),
2- Necasetten taharet (necis olan ñeylerden
temizlik),
3- Setr-i avret (görünmemesi gereken yerleri
örtmek),
4- Æstikbâl-i Kæble (Kæble’ye dönmek),
5- Vakit (her namazæ vaktinde kælmak),
6- Niyyet (her namazæn kendisine niyyet etmek).
Ñimdi de bunlaræn açæklamasæna geçelim:
1- Hadesten Taharet:
Taharet, yani temizlik, iki kæsma ayrælær: Küçük temizlik,
büyük temizlik. Küçük temizlik abdest almak, büyük
temizlik gusl etmek, yani boy abdesti almak demektir.
Küçük taharet (abdest almak):
Çocuklar! Abdest almadan namaz kælænamaz.
Abdestsiz namaz sahih olamaz. Sahih olamæyacaåæ gibi
büyük günah da iñlenmiñ olur. Çünkü abdest namazæn
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ñartædær ve aynæ zamanda farzdær, Allah’æn kesin emridir.
Farz olduåu ayet ve hadis’lerle sabittir. Yüce Rabb’imiz
Kur’an-æ Kerim’de mealen ñöyle buyuruyor:
„Ey iman edenler! Namaza kalkacaåænæz zaman
yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi yækayænæz
ve bañlarænæza meshediniz ve ayaklarænæzæ
topuklarænæza kadar yækayænæz.“ (Maide, 6)
Sevgili Peygamberimiz de ñöyle buyurur:
„Allah, ne hiyanet malændan verilen sadakayæ
kabul eder, ne de temizlenmeden (abdest almadan
veya gusl etmeden) kælænan namazæ.“ (Ebu Davud)
„Allah, abdesti bozulan birinin, (yeniden) abdest
almadækça namazænæ kabul etmez.“ (Ebu Davud)
„Namazæn anahtaræ abdest, tahrimi (içine giriñ)
Tekbir, çækæñæ da selamdær.“ (Ebu Davud)
Farz oluñu yukarædaki ayet ve hadis’lerle sabit olan
abdestin kendi içindeki farzlaræ da yine ayet ve diåer
hadis’lerden anlañældæåæna göre dörttür:

ABDESTÆN FARZLARI:
1- Yüzü bir kere yækamak,
2- Elleri dirseklere kadar (dirseklerle beraber) bir
kere yækamak,
3- Bañæn dörtte birini meshetmek,
4- Ayaklaræ topuk kemikleriyle birlikte bir kere
yækamak.
Æñte abdestin farzlaræ bunlardær. Bunlardan biri eksik
olursa o abdest kabul olmaz, abdest olmayænca da
namaz kabul olmaz.
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ABDESTÆN SÜNNETLERÆ:
Çocuklar! Abdestin bu dört farzænæ yerine getirmekle
namaz kælænabilirse de, abdestin, dolayæsæyla namazæn
daha mükemmel, dörtbañæ mâ’mur olabilmesi için
abdestin sünnet’lerini de bilmek ve yerine getirmek
gerekir. Abdestin bañlæca sünnet’leri ñunlardær:
1- Abdestin bañænda Besmele çekmek,
2- Abdeste niyyet etmek,
3- Elleri bileklere kadar önce yækamak,
4- Diñleri yækamak,
5- Aåæza üç defa bol bol su almak,
6- Buruna üç defa su çekmek,
7- Baña kablama meshetmek,
8- Kulaklara meshetmek,
9- Uzuvlaræ yækarken, ayetteki særaya riayet etmek,
10- Abdest uzuvlarænæ arka arkaya yækamak,
11- Ovalamak,
12- Her uzvu üç kere yækamak,
13- Ayak ve el parmaklaræmæzæ ve varsa sakalæmæzæ el
parmaklaræmæzla hilallamak,
14- Boynumuza meshetmek.

ABDESTÆN ALINIÑI:
Önce kollaræmæzæ dirseklerimize kadar sævaræz. Mümkün
ise yüksek bir yere Kæble’ye karñæ otururuz.
Euzu Besmele çekeriz.
Ellerimizi üç defa bileklerimize kadar güzelce yækaræz.
Saå elimizle üç defa aåzæmæza su alæræz. Her defasænda
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aåzæmæzæ çalkalaræz.
Diñlerimizi misvak aåaciyle veya færça ile, bu da yoksa
saå elimizin bañ ve ñehadet parmaklaræyla oåuñtururuz.
Saå elimizle üç defa yine su alæp burnumuza çeker,
sol elimizle de burnumuzu güzelce temizleriz.
Yüzümüzü üç defa iyice yækaræz.
Yüzümüzü yækarken de abdest niyet ederiz. „Ya
Rabb’i! Senin ræzan için abdest almaya niyet ettim!“
deriz.
Önce saå kolumuzu, sonra sol kolumuzu dirseklerle
beraber üç defa yækaræz.
Saå elimizi æslatæp bañæmæzæn en az dörtte birini
meshederiz.
Tekrar her iki elimize su alær, her iki elimizin küçük
veya ñehadet parmaklariyle kulaklaræmæzæn deliklerini,
bañparmaklaræmæzla da kulaklaræmæzæn arkasænæ, geriye
kalan her iki elimizin üç parmaåænæn arkasiyle de
boynumuzun iki tarafænæ meshederiz. En sonra da önce
saå sonra sol ayaklaræmæzæ topuk kemikleriyle beraber
üç kere yækaræz ve parmaklaræmæzæn aralarænæ güzelce
temizleriz. Böylece abdest tamamlanmæñ olur.
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ABDEST DUALARI:
Eller yækanærken:
Euzu Besmele’den sonra:

„Hidayet dini Æslam ve iman üzerine bizleri kælan
Allah’a hamd olsun! Æslam’æ nur, suyu temiz
kælan Allah’a hamd olsun!“
Aåæza su verirken:

„Allah’æm bana Peygamber’in Kevser havzændan
içir! Öyle ki, bir daha susuzluk yüzü görmeyeyim.
Allah’æm! Seni zikretmek, Sana ñükretmek ve
Senin kitabænæ okumak için bana yardæm et!“
Buruna su verirken:

„Allah’æm! Nimetlerin ve cennetlerin kokusundan
beni mahrum etme!“
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Yüzü yækarken:

„Allah’æm! Bir takæm yüzlerin aåardæåæ, bir takæm
yüzlerin karardæåæ günde benim yüzümü nurunla
beyaz kæl!“
Saå kolu yækarken:

„Allah’æm! Amel defterimi saåæmdan ver ve
hesabæmæ kolay kæl!“
Sol kolu yækarken:

„Allah’æm! Amel defterimi solumdan veya
arkamdan verme ve beni çetin hesaba çekme!“
Bañæ meshederken:
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„Allah’æm! Derimi de, tüylerimi de cehennem
ateñine haram kæl ve beni arñæn gölgesinde
gölgelendir!“
Kulaklaræ meshederken:

„Allah’æm! Beni dinleyip, sözün en doårusuna
uyanlardan eyle!“
Boynu meshederken:

„Allah’æm! Boynumu cehennem ateñinden âzâd
et!“
Saå ayaåæ yækarken:

„Allah’æm! Bir takæm ayaklaræn kaydæåæ günde
benim ayaklaræmæ særat üzerinde kaydærma!“
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Sol ayaåæ yækarken:

„Allah’æm! Sa’yimi meñkûr, günahæmæ maåfur,
amelimi makbul ve ticaretimi len tebûr (daim)
eyle!..“

ABDESTÆN ÇEÑÆTLERÆ:
Farz, vacip ve mendup gibi abdestin çeñitleri vardær.
Farz abdest: Namaz kælmak, Kur’an-æ Kerim’e el
sürmek için alænan abdestler farzdær.
Vacip abdest: Kâbe’yi tavaf etmek için abdest almak
vaciptir.
Mendup abdest: Her zaman abdestli bulunmak,
abdestli uyumak, uykudan kalkar kalkmaz abdest
almak, iñte bunlar da mendup abdestlerdir.

ABDESTÆ BOZAN ÑEYLER:
Abdestli olmak her zaman devam etmez. Bazæ hal ve
hareketler vardær ki, abdestimizi bozarlar, yani bizi
abdestsiz hale getirirler. Yeniden abdest almamæz icab
eder. Abdesti bozan hal ve hareketler ñunlardær:
1- Necis olan ñeylerin bedenimizden çækmasæ:
a) Abdestli olan insanæn önünden veya arkasændan
idrar, necis, kan, kurt (tenya) gibi herhangi bir ñeyin
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çækmasæ abdesti bozar.
b) Yel çækmasæ da abdesti bozar.
2- Kusmak:
Aåæz dolusu kusmak da abdesti bozar. Kusulan ñey
balgam olsun, yemek olsun veya su olsun. Ñayet
kusuntu aåæz dolusu olmazsa abdest bozulmaz.
3- Kan veya irin çækmasæ:
Bedenin herhangi bir yerinden kan veya irin çækæp
kendi kendine akmasæ da abdesti bozar. Yoksa bunlaræn
sadece yaranæn aåzænda gözükmesi abdesti bozmaz.
Aåæzdan çækan kan, tükrüåe galipse, yani renk kærmæzæ
veya kærmæzæya yakænsa abdest bozulmuñ olur.
4- Uyumak:
Uyumak da abdesti bozar. O derece uykuya dalmæñ
ki, yanænda konuñulanlaræ iñitmiyor veya yaslandæåæ ñey
çekilince düñüyor. Ñayet yanænda konuñulanlaræ iñitir
veya yaslandæåæ ñey kaldærældæåæ takdirde düñmüyorsa
bu derece uyuma abdesti bozmaz.
5- Bayælmak:
Baygænlæk geçirme, sarhoñ olma ve delirme de abdesti
bozar.
6- Gülmek:
Baliå (ergin) olan bir kimse namazda kahkaha ile
gülerse, namazæ fasit olacaåæ gibi, abdesti de bozulmuñ
olur. Peygamberimiz (s.a.v.) ñöyle buyurmuñtur:
„Sizden biriniz namazda kahkaha ile gülerse o,
abdestini de namazænæ da yenilesin!“
Çocuåun namazda gülmesi abdestini bozmaz.
Gülme üç derecedir: Güldüåünü hem kendisi hem
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de yanændaki iñitiyorsa, -buna kahkaha ile gülme denirnamazæ bozacaåæ gibi, abdesti de bozar. Kendisi iñitir,
fakat yanændaki iñitmezse -buna Arapça’da dæhk tabir
edilir ki- bu gülüñ namazæ fesada verirse de abdesti
bozmaz. Bir de dudaklarænæn hareketinden ibaret olan
ve „tebessüm“ (gülümseme) adænæ alan gülme derecesi,
ne namazæ fesada verir, ne de abdesti bozar. Ancak,
bu hareket namazda mekruh olur.
Gözyañæ abdesti bozmaz. Çækmasæna sebep ister
aålama olsun, ister bañka bir ñey olsun. Ancak
gözünde aåræ varsa, çækan yañæn kanlæ olmasæ ihtimaline
binaen, abdest yenilenir.
Abdestsiz bir kimsenin Kur’an’a el sürmesi haramdær.
Ancak Mushaf’æn kendisine bitiñik olmayan kabæ ile veya
mendil gibi bir ñeyle tutabilir. Kur’an-æ Kerim’in bir ayeti
ñu mealdedir:
„Onu (yani Kur’an’æ) ancak tertemiz olanlar
tutabilir.“ (Vakæa, 79)
Diåer dinî kitaplara gelince; bunlaræ abdestsiz olarak
ele almak caizse de abdestli olarak almak daha evlâdær.
Abdestsiz bir insanæn ezberinden Kur’an okumasæ veya
okuyan birini dinlemesi caizdir.

BÜYÜK TAHARET: (Boy abdesti
almak)
Bu temizlik, dinde (gusl) kelimesi ile ifade edilir. Gusl
(boy abdesti) iki kæsma ayrælær:
1- Farz olan gusl,
2- Sünnet olan gusl.
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Farz olan gusl dörttür:
1- Cünüblükten gusletmek.
Cünüblük ne demektir, sebebi nedir?
Cünüblük, abdestsizlik gibi manevî bir kirlenmedir.
Sebebi ise uyurken olsun, uyanækken olsun nutfenin,
tenasül (idrar) organændan dæñaræya çækmasædær.
Ænsanæn ön avret yerinden dört türlü sævæ (mai)
çækar:
1- Ædrar (sidik): Bu belli olan bir ñeydir. Bundan sadece
abdest bozulur.
2- Mezi (abdest bozan): Kaypak ve kaygandær. Hiç
bir hareket hissettirmeden yavañca idrar yolundan
çækar. Sebebi de ya cinslerin „erkek-kadæn“ ñehvet
duygusu ile birbirlerine bakmalaræ, birbirlerini sækmalaræ,
öpmeleri veya bu gibi hareketleri düñünmeleridir. Ya
da ortada hiç bir sebep yokken bedendeki bir gevñeme
ve marazî (hastalæk) bir haldir.
Böyle bir sævænæn çækmasændan gusl lazæm gelmez. Bu
da sadece abdesti bozar.
3- Vedi: Bazen idraræn (sidiåin) arkasændan çækar. Kalæn
ve kaygan bir sævædær. Bundan da gusletmek icabetmez.
4- Meni: (Ænsan tohumunun içinde bulunduåu)
kaygan, sümüksü bir sævædær. Sebebini yukaræda
açækladæåæmæz gibi, uyurken veya uyanækken ñehevi bir
arzu ile ve hareketini hissettirerek çækævermesidir. Ædrar
yolundan böyle bir sævænæn çækmasæ insanæ cünüp yapar
ve gusletmesi lazæm gelir.
Önemine binaen, cünüblüåü gerektiren sebepler
üzerinde biraz daha duralæm:
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Meni, genellikle ñehvet ve cinsî arzu ile yerinden
ayrælær, vücutta özel sarsæntæ ve kesik kesik hareket
meydana getirerek çækar. Æñte sebebi ne olursa olsun,
meninin bu ñekilde hareketi ve dæñaræya çækmasæ, insanæ
cünüp yapar ve dolayæsæyla boy abdesti almasæ lazæm
gelir.
Rüyada cünüp olmak:
Gerek erkek ve gerekse kadæn rüya görür. Rüyasænda
herhangi bir kimse ile münasebette (cimada) bulunur,
meni ñehvetle yerinden ayrælarak boñanær. Bu kimse
uyandæåæ zaman, edep yerlerinde yañlæk bulur veya
yañlæk kurumuñ, iz bærakmæñ olur. Bu hale „rüyalanma,
ihtilam olma, düñ azma veya hamamcæ olma“ denir.
Bu halde gusletmesi lazæmdær.
Edep yerlerinde veya elbisesinde yañlæk gördüåü
halde rüyayæ hatærlayamaz ise ne yapar? Kendi
kanaatine bañvurur ve düñünür: O yañlæåæn meni
olduåuna kanaat getirir veya tereddüt edip bir karar
veremezse gusleder. Yok o yañlæåæn meni deåil de mezi
veya vedi olduåuna kanaat ederse gusletmesi lazæm
deåildir.
Æmam Ebu Yusuf’un ictihadæna göre ise, rüyayæ
hatærlamadæåæ takdirde gusletmesi lazæm gelmez. Fakat
ihtiyatlæ olan birinci görüñtür.
Rüyalanan kadænæn, edep yerlerinde yañ bulmasæ ñart
deåildir. Çünkü kadænæn menisi rahimine dökülür,
dæñaræya çæmayabilir. Rüyayæ görmesi ve rüyada lezzet
hissetmesi kâfi geleceåinden gusletmesi lazæmdær.
Bir erkek rüya görür ve fakat uyandæåænda bedeninde
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veya elbisesinde ne bir yañlæk ne de bir iz bulamazsa
gusletmesi lazæm deåildir.
2- Hayæzdan kesildiåinde gusletmek:
Bu hal kadænlara mahsustur, erkeklerde görülmez.
Türkçe’mizde kadænlaræn bu haline çeñitli isimler verilir:
„Adet hali, aybañæ hali, bañænæn kirlenmesi hali,
namazsæz hali“ gibi. Dindeki ifadesi ise „Hayæz hali“dir.
Hayæz: Kadænlaræn rahminden gelen ve idrar yolundan
dæñaræya çækan kandær. En az üç gün, en çok on gün
devam eder. Üç gün tamam olmadan kesilirse, o kan,
hayæz kanæ sayælmaz ve gusledilmesi icab etmez. En
fazla on gün sürer. On gün tamam olduåu halde
kesilmedi ise-kan akadursun- hemen gusledip namaza
bañlamasæ lazæmdær.
Kesilme günü kadændan kadæna deåiñir; üç gün ile on
gün arasænda herhangi bir gün olabilir. Mesela dört gün
olur, beñ gün olur. On günü beklemek ñart deåildir.
Ñart olan kanæn kesilmesi, artæk bir daha gelmemesidir.
Æki hayæz (âdet) arasænda en az onbeñ gün bulunur.
Birinci adetten temizlendikten sonra onbeñ gün
geçmeden kan gelmeye bañlarsa bu hayæz sayælmaz.
O marazî (hastalæk) bir kandær. Hayæz kanæ deåildir.
Æki âdet arasænda en çok kaç gün bulunur?
Bu soruya belli gün veya belli ay söylenemez. Bu da
kadændan kadæna deåiñir; bazen olur ki, onbeñ günden
fazla, bir aydan az olur, bazan aralaræ bir kaç ay olur.
Bazen da aradan seneler geçebilir.
3- Nifastan gusletmek:
Nifas nedir? Nifas doåum hadisesinin sonundaki bir
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rahatsæzlæk halidir. Yani doåum yapmæñ bir kadænda
görülen kan gelmesi halidir.
Kesilme müddeti: Kesilme müddetinin azæ için belli
bir zaman verilemez. Belki doåumdan bir gün sonra,
hatta bir saat sonra temizlenebilir. En çoåu ise kærk
gün sürer.
Bu da kadændan kadæna deåiñir; doåumun hemen
arkasændan kesilebileceåi gibi kærk güne kadar devam
edebilir veya bu iki müddet arasænda herhangi bir gün
veya herhangi bir saatte kesilebilir.
Lohusa olan bir kadænæn kærk günü beklemesi ñart
deåildir. Kanæn kesilmesi ñarttær. Kesildiåi andan itibaren
boy abdestini alær, namaz ve diåer ibadetlerini yapmaya
bañlar.
4- Meyyiti gusletmek:
Ölen bir kimsenin cenazesi ancak boy abdesti
verildikten sonra kælænabilir. Yækanmadan bir kimsenin
cenaze namazæ kælænmaz.
Bunun tafsilatænæ cenaze bahsinde göreceåiz.
Bu dört halde de gusletmek, boy abdesti almak
farzdær. Allah’æn kesin emridir. Cünüp gezmek büyük
bir günahtær.
Sünnet olan gusullere gelince: Cuma günü, bayram
günlerinde, Arafat’ta vakfeye durmak için, ihrama
girmek için gusletmek. Bunlar da birer Sünnet’tir,
iñlenmesinde sevap vardær. Terk edilmesinde günah
yoktur.
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Guslün Farzlaræ:
Abdestin olduåu gibi, guslün de farzlaræ var,
sünnet’leri var, mekruhlaræ vardær.
Farzlaræ:
1- Mazmaza (Aåæza su vermek),
2- Æstinñak (Buruna su vermek),
3- Bedenin bütününü (tepeden tærnaåa) yækamak.
Sünnetleri:
1- Guslün evvelinde euzü besmele çekmek,
2- Niyyet, niyyetin yeri kalbdir. Niyyet demek, insanæn
ne yaptæåænæ kalben bilmesi demektir. Boy abdesti
alacaåæna kalben niyyet ederken, dil ile de „Niyyet
eyledim cünüplükten temizlenmeye“ demesi de
yerinde olur,
3- Bedenin herhangi bir yerinde necaset varsa onu
yækamak,
4- Avret yerini yækamak,
5- Ellerini bileklerine kadar üç kere yækamak,
6- Namaz abdesti gibi bir abdest almak,
7- Önce baña, sonra saå omuza, daha sonra da sol
omuza su dökmek ve iyice ovalamak,
8- Ækinci defa yine aynæ særa ile su dökmek ve
ovalamak,
9- Üçüncü defa yine aynæ særa ile su dökmek ve iyice
ovalamak,
10- En sonunda ayaklaræ yækamak.
Sünnet ve âdâbæna uyularak yapælan gusül böyledir.
Ñayet cünüp bir kimse sadece aåzæna ve burnuna su
çeker de akar suya veya büyük bir havuza dalar, her
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tarafæ æslanmæñ olursa, bu kimse de temizlenmiñ,
cünüplükten çækmæñ sayælær.

Guslün alænmasæ:
Cünüp bir kimse gusletmeye kasdettiåi zaman,
kalbiyle niyyet eder, dili ile de „Cünüplükten
guslediyorum!“ der.
- Ellerini bileklerine kadar üç kere yækar,
- Edep yerini yækar,
- Üç kere aåzæna (dolu dolu), üç kere burununa (burun
kemiåine kadar) su çeker,
- Yüzünü üç kere yækar,
- Kollarænæ dirsekleriyle beraber üç kere yækar,
- Bañænæ mesheder,
- Bañæna, saå omuzuna, daha sonra da sol omuzuna
su döker,
- Bütün bedenini iyice ovalar ve böylece særa ile su
dökmeyi ve ovalamayæ üç defa tekrar eder. En sonunda
da ayaklarænæ yækar ve elbisesini giyer.
Gusül yaparken veya abdest alærken suyu çok kæt
kullanmasæ veya çok israf derecesinde kullanmasæ
mekruhtur. Keza guslederken önünü veya arkasænæ
kæbleye çevirmesi de mekruhtur. Saå tarafænæ veya sol
tarafænæ kæbleye döndürür.

TEYEMMÜM:
Çocuklar! Abdestsiz veya cünüp bir kimsenin, her
zaman su ile abdest almasæ veya gusletmesi mümkün
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olmayabilir. Mesela su bulamaz veya bulur da hasta
olduåu için kullanamaz.
Ñimdi bu adam namaz kælmasæn mæ? Veya cünüp mu
gezsin?
Hayær!
Ne namazæ geçirecek, ne de cünüp gezecek. Onun
da kolayæ var. Ne yapar?
Teyemmüm yapar. Teyemmümle hem cünüplükten
çækmæñ olur, hem de abdest almæñ sayælacaåændan
namazlarænæ kælar. Mübarek dinimiz kolaylæk dinidir. Her
ñeyin kolay tarafænæ emretmiñ, tavsiye etmiñtir.
Teyemmüm nedir, ne ile yapælær?
Teyemmüm toprakla yapælær. Ama temiz toprakla.
Temiz toprak her yerde bulunur. Belki her yerde su
bulunmayabilir. Aslænda toprak insanæn yabancæsæ
deåildir. Ænsanæn asæl mayasæ ve hamuru topraktær.
Ænsanoålunu topraktan yaratan büyük Yaratæcæ,
cünüplükten çækmak veya abdest almak isteyen insana,
su bulamadæåæ veya su kullanmaya imkân bulamadæåæ
takdirde toprakla teyemmüm etmesini emretmiñtir.
Yüce Mevlâ’mæz Kitab’ænda;
„Eåer su bulamaz iseniz, temiz toprakla
teyemmüm ediniz!“ buyurmaktadær.
Teyemmüm hakkænda hadis’ler olduåu gibi, Æslam
ulemasæ da bunu ittifakla kabul etmiñtir.
Yeri bilinen bir sudan en az dört bin adæm uzakta
bulunan veya dört tarafa doåru dörtyüzer adæm giderek
aradæåæ halde su bulamayan kimse toprakla teyemmüm
eder.
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Abdestsiz veya cünüp bir insan, su ile de abdest
alamæyacak veya gusledemiyecek derecede hasta ise
veyahut hava o kadar soåuk ki, abdest aldæåæ veya
guslettiåi takdirde donma veya hasta olma tehlikesiyle
karñæ karñæya kalacaksa o kimse teyemmüm ederek
namazænæ kælar vesair ibadetini yapar.
Teyemmüm nasæl yapælær?
Teyemmümün bir ñartæ, iki de rüknü vardær.
Ñartæ niyyettir: Teyemmümde niyyet etmek ñarttær.
Abdest ve gusülde, yukaræda gördüåünüz gibi, niyyet
sünnet’tir.
Rükünleri: Ellerini topraåa veya toprak cinsinden
(tañ, tuåla, kiremit gibi) olan bir ñeye bir defa vurup
yüzüne, bir defa daha vurup kollaræna (dirsekleriyle
beraber) mesheder. Bu suretle teyemmüm yapmæñ
olur, yani abdestsiz ise abdest etmiñ, cünüp ise
gusletmiñ sayælær. Artæk namazænæ da niyazænæ da yapar.
Ancak, suyu bulacaåænæ ümit eden kimse acele
etmemeli, hemen teyemmüm edip namazænæ kælmamalæ,
vaktin sonuna kadar namazæ tehir etmelidir. Böyle
yapmasæ müstehaptær. Bir teyemmümle istediåi kadar
namaz kælabilir.
Cünüplükten teyemmüm ile abdestsizlikten
teyemmüm ikisi birdir. Aynæ ñekilde yapælær. Arada bir
fark yoktur.
Teyemmümü bozan ñeyler:
Abdesti bozan ñeyler teyemmümü de bozarlar. Fazla
olarak, teyemmümlü olan bir kimsenin suyu görmesi
veya hastalæktan iyi olmasæ teyemmümü bozar. „Su
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bulununca teyemmüm bozulur!“ sözü de buradan
alænmæñtær. Suyu bulan veya suyu kullanmaya gücü
yeten ne yapar? Su ile abdestini alær ve ñayet cünüp
idiyse gusleder. Bu ñarttær!
Bu adam teyemmümle kældæåæ namazlaræ kazâ eder
mi?
Hayær, kazâ etmez! Çünkü teyemmümle kældæåæ
namazlar sahihtir.

MESH:
Abdest alærken el ile sævamaktær.
Æki kæsma ayrælær:
1- Mestler üzerinde meshetmek,
2- Sargæ üzerinde meshetmek.
Mest: Ayaklaræ topuklarla beraber örten ve âdi
yürüyüñle birbiri ardændan on iki bin adæm veyahut daha
fazla yürünebilen, içine kolayca su almayan ve her
birinin topuklarændan añaåæsænda ayak parmaklarænæn
küçüåü ile üç parmak kadar delik, sökük yærtæk
bulunmayan, boåaz olarak bacakta duracak kadar
kalæn olan ayakkabæya mest denir.
Mestler üzerine meshetmesi nasæl olur?
Ayaklaræna mesh giymiñ olan kiñi, elini æslatarak
parmaklaræ açæk olarak, saå ayaåænæn parmak uçlarænæn
üstünden bañlayarak topuk üstüne doåru çeker. Sol
ayaåæna da sol eliyle aynæ ñekilde yapar. o ñekildeki
mestler üzerinde parmak izleri belli olacak ñekilde bunu
yapar.
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Meshin müddeti:
Misafir olmayan kiñi, mestleri ayaklarændan hiç
çækarmadæåæ taktirde, mestleri üzerine bir gün bir gece
(24 saat süre ile) mesheder. Misafir ise üç gün üç gece
(72 saat süre ile) mesheder.
Müddetin bañlangæcæ, mestleri giydiåi andan itibaren
deåil de mestleri giydiåi ilk abdestin bozulduåu andan
itibaren bañlar. Bu hususu bir misalle açæklayalæm:
Öåle vaktinde abdest aldæ, ayaklarænæ yækadæ ve
mestlerini giyindi. Bu abdesti mesela o günün yatsæ
vaktinde bozuldu. Bu adam ertesi gün, ta yatsæ vaktine
kadar mestleri üzerine mesheder.
Mestler üzerine meshi bozan ñeyler:
1- Ayaåænæn çoåunun mestlerden dæñaræ çækmasæ,
2- Herhangi birinde en az üç parmak kadar yærtæåæn
bulunmasæ,
3- Mesh müddetinin doluvermesi.
Bu saydæåæmæz üç madde, mestler üzerine mesh
verilmesini bozar.
Sargæ üzerine mesh etmek:
Yüce dinimiz daima kolay olanæ emreder. Bu
cümleden olarak, abdest uzuvlarændan birinde veya
bedenin herhangi bir yerinde yara veya kæræk varsa,
abdest alærken veya guslederken yarayæ yækamak zarar
veriyorsa yara üzerine meshedilir. Bu da zarar
veriyorsa yara üzerine veya kæræk üzerine sarælan
sargæya mesh edilir.
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Özür sahibi:
Çocuklar! Herkesin sæhhati yerinde olmayabilir. Ænsan
çeñitli hastalæklara ve âræzalara mübtela olabilir.
Bunlardan biri de özür sahibi olanlardær.
Özür sahibi kimdir?
Vücudunun herhangi bir yerinde abdesti bozacak bir
ñey, devamlæ ñekilde çækæyor. Mesela: Mütemadiyen
burnu kanæyor, idrarænæ tutamæyor, oturaåændan sæk sæk
yel çækæyor veya yarasændan kan veya irin damla damla
devamlæ ñekilde akæyor... Æñte bu insana „Özür sahibi“
denir. Bu çeñit özre sahip olma nasæl bañlar, nasæl
devam eder, nasæl sona erer? Bu meselede ñu üç ñeyi
çok iyi kavramak lazæmdær:
1- Bañlamasæ:
Özrü (yani abdesti bozan ñeyin çækmasæ) bir namaz
vaktinin tamamænæ dolduruyor. Öyle ki bir namaz
vaktinin evvelinden âhirine kadar akmadæåæ bir zaman
bulamæyor ki abdestini alsæn da namazænæ kælsæn. Bañka
bir ifade ile; bir namaz vaktinde abdest alæp namazæ
kælacak bir boñluk bulamæyor. Abdestini veya namazænæ
bitirmeden az da olsa mutlaka bir ñey akæyor. Artæk bu
adam özür sahibi olmuñtur.
2- Devam etmesi:
Özür sahibi olma hali bir kere sabit olduktan sonra
artæk özrün çækmasæ, bir namaz vaktini doldurmasæ ñart
deåildir; Bir vakitte bir defa gelmesi kâfidir.
3- Sona ermesi:
Herhangi bir namaz vaktinin tamamænda, müptelâ
olduåü özür, hiç kendini göstermiyor, yani tamamen
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kesilmiñse, o adam özür sahibi olmaktan çækmæñtær.
Özür sahibi namazænæ nasæl kælacak?
Namaz için hiçbir özür yoktur. Bir özre tutulan kimse
de namazdan affedilmemiñtir. O da diåer saålam
insanlar gibi her vaktin namazænæ kælacaktær.
Ama nasæl kælacak?
Kan geledursun, idrar akadursun veya yel
çækadursun... abdestini alær, namazænæ kælar. Mademki
özür sahibidir, bu çækan ñeyler abdestini bozmaz. Ancak
bu kiñi, namaz vakti geldikten sonra abdestini alær.
(Vakit gelmezden önce abdest almaz) Vakit geldikten
sonra aldæåæ abdest, ikinci vakit gelinceye kadar devam
eder. Bu arada farz kælar, sünnet kælar, kaza kælar, nafile
kælar, hepsi olur. Vakit çækænca artæk onun abdesti
bozulmuñtur. Yani vakti için abdest alacaktær. Bu hususu
da bir misalle açæklayalæm:
Meselâ: Öåle vakti geldi, abdestini aldæ. Bu abdestle
öåle vakti çækæncaya kadar her türlü namaz kælabilir.
Fakat öåle namazænæn vakti çækænca, abdesti de bozulur.
Ækindi için bir abdest alær.

NECÂSETTEN TAHÂRET:
Çocuklar! Namazæn on iki ñartændan biri de
necâsetten tahârettir. Necâsetten tehâret, namaz
kælmak isteyen kimsenin bedeninde, elbisesinde veya
namaz kælacaåæ yerde, namazæ bozacak kadar necâset,
yani pislik varsa onu yækamasæ ve temizlemesi demektir.
Bedeninde, elbisesinde veya seccadesinde dirhem
miktaræ pislik olan bir insanæn namaza girmesi doåru
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olmaz, namazæ sahih olmaz, kældæåæ namaz yerini almaz.
Ne yapacak?
Önce bunlaræ temizleyecek, sonra namaz kælacaktær.
Böyle yapmasæ farzdær. Allah’æn kesin emridir. Yüce
Rabb’imiz büyük Kitab’ænda, „Elbiseni tertemiz tut!“
diye buyurmaktadær. Elbisemizi temiz tutmakla
emrolunmamæz, bedenimizi ve namazgâhlaræmæzæ
temizlemekle emrolunmamæzæ da gerektirir.
Dinimize göre necis olan ñeyler bañlæca iki kæsma
ayrælær:
1- Gâliz (ñiddetli) necis olan ñeyler:
Ænsan pisliåi ile insan sidiåi, eti yenmeyen hayvanlaræn
pisliåi ve sidiåi, akæcæ kan, domuz eti, eti yenmeyen
bütün hayvanlaræn eti, sarhoñluk veren bütün içkiler,
eti yenmeyen hayvanlaræn pisliåi, tavuk, kaz, ördek ve
benzeri kuñlaræn pislikleri...
2- Hafif necis olan ñeyler:
Eti yenen hayvanlaræn sidikleri, tavuk, kaz ve ördekten
bañka eti yenen kuñlaræn pislikleri.
Bu iki necaset arasændaki fark ñudur:
Birinci kæsma giren necislerden namazæ men edecek,
yani sæhhatine mani olacak en az miktar, katæ pisliklerde
2,8 gram aåærlæåænda olacak, sævæ necislerden ise en az
elayasæ miktarændan fazla olacak. (Yüz arpa aåærlæåæ
kadar veya elayasæ kadar olan necaseti yækamak farz
deåilse de vaciptir. Bunlardan daha az olan miktaræ
yækamak tabii daha uygun ve daha güzeldir.)
Ækinci (hafif) kæsma giren necislere gelince: Bu
kæsæmdan namazæ bozacak miktar, genel olarak, en az
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bir karæñtan fazla olacak. Bir karæñ kadar veya daha az
olursa, bedeni, elbisesini veya namaz kælacaåæ yeri ne
kadar az olursa olsun temizlemek ñüphesiz ki daha
makbuldür.
Abdest ve boy abdestinde kullanælmæñ sulara
gelince (ki bunlara fækæh kitaplaræmæzda „Ma-i
müsta’mel“: Kullanælmæñ su“ adæ verilir): Bu mesele
bir münakaña mevzuudur. Æmam-æ Azam
Hazretleri’ne göre bu sular galiz necaset kæsmæna
girer ve ona göre hüküm alær. Æmam-æ Ebu Yusuf’a
göre hafif necaset kæsmæna girer ve buna göre
hüküm verilir. Æmam-æ Muhammed’e göre ise, bu
kabil sular haddi zatænda temiz ise de bañka ñeyleri
temizlemezler. Yani abdestde kullanælmæñ veya
gusülde kullanælmæñ bir su ile ikinci bir abdest vaya
ikinci bir gusl alænamaz. Ama insanæn elbisesine
veya bedenine bu cins sudan bulañærsa veya aåzæ
açæk bir kabdaki suya bu sudan damlar veya
sæçrarsa zarar vermez. Fetva bu üçüncü görüñ
üzerine ise de abdest alærken veya güslederken
dikkatli olmak, beden ve elbiseye ve içinde su bulunan
aåzæ açæk kablara damlatmamak ve sæçratmamak
çok yerinde olur.
Her münasebet düñtükçe ifade ettiåim gibi, dinimiz
çok mübarek bir dindir, çok gerçek bir dindir. Hangi
yönden ele alærsanæz alæn, hangi tarafa bakarsanæz
bakænæz, bereket görürsünüz, medeniyet görürsünüz...
Dinimiz, insanæn insanca yañamasæ için ne lazæmsa onu
getirmiñ, onu emretmiñtir. Yine insanæn insanca
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yañamasæna zarar verecek, zedeleyecek ne varsa onu
yasaklamæñ ve men etmiñtir.
Ænsanæn insanca yañamasænæn ñartlarændan biri de
temizliktir. Müslümanæn bedeni temiz, elbisesi temiz,
evi temiz, evinin çevresi temiz, kalbi temiz, elhasæl her
ñeyi temiz olacaktær.
Yüce Mevla’mæz büyük Kitab’æmæz Kur’an-æ Kerim’de
ilk gelen surelerinden biri olan Müddessir Sûre’sinde
kendisinin büyüklüåünü ilan ettikten hemen sonra,
temizlik meselesini bahis mevzuu etmiñ; „Elbiseni
(bundan sonra da) temizle(mekte devam et)!“ diye
emretmiñtir.
Diåer ayetlerde de; „Ñayet cünüp olursanæz
tepeden tærnaåa temizleniniz. Allah temiz olanlaræ
sever!“ ñeklinde buyurmak suretiyle her haliyle temiz
olmanæn önemine iñaret etmiñtir.
Yüce Peygamberimiz de bu mevzuya ait çok mühim
tavsiye ve teñviklerde bulunmuñtur:
„Temizlik imandandær!“, „Eåer çok zahmetli
görmeseydim, ümmetime her namazdan evvel
misvak (diñlerini yækamalarænæ) kullanmalarænæ
emrederdim!“, „Sizden biriniz uykusundan
uyandæåæ zaman sakæn elini üç defa yækamadan
kaba sokmasæn! Çünkü uyku halinde elinin
nerelere dokunduåunu bilemez!“
Abdest ve güslün tañædæåæ hikmetlerden biri de
ñüphesiz ki temizliktir. Müslüman günde ne yapæyor?
En azændan 24 saatte beñ defa veya hiç olmazsa üç
defa abdest alæyor, tertemiz oluyor. Saålæåæ korumanæn
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birinci ñartænæ yerine getiriyor ve koruyucu hekimliåin
ilk tavsiyesini gerçekleñtirmiñ oluyor.
Günde beñ defa abdest alan bir adama hayatænda
hiç göz aåræsæ isabet eder mi? Hayær, etmez! Çünkü
göz her gün birkaç kere temiz su ile yækanmaktadær.
Müteaddit defalar burnuna soåuk su çekmesi ona hiç
nezle yüzü gösterir mi? Hayær! Çünkü, biliyorsunuz ki,
hastalæk sebepleri, mikrop denen ve ancak mikroskopla
görülebilen canlælardær.
Bunlar da genel olarak abdestte yækanmasæ gereken
el, ayak, yüz, kulak, burun, boåaz gibi uzuvlar yoluyla
bedene girmektedirler. Bir günde birkaç defa bu
uzuvlar yækanærsa ne olur? Mikroplaræn bedene girmesi
mümkün olmaz!..
Bir sözünde Allah Resulü ñöyle buyurur:
„Yemekten önce ellerin yækanmasæ fukaralæåæ,
yemekten sonra yækanmasæ da hastalæåæ giderir.“
Tærnak ve saç temizliåi de dinimizde mühim bir yer
iñgal eder. Bu yolda da Peygamberimiz (s.a.v.)’in emir
ve tavsiyeleri vardær. Peygamberimiz ñöyle buyurur:
„Beñ ñey fætrattandær (yani öteden beri
peygamberlerin ve ümmetlerinin riayet
edegeldikleri ñeylerdir): Kasæk yerlerini trañ etmek,
sünnet olmak, bæyæklarænæn fazlasænæ kesmek, koltuk
altlarænæ temizlemek ve tærnaklaræ kesmek.“
Çocuklar! Görüyorsunuz ya bütün bunlar bugün
tæbbæn, ilmin ve medeniyetin emir ve tavsiye ettiåi
ñeylerdir. Ænsanoålu bu noktaya ancak, ilim ve fen asræ
dedikleri bu zamanda gelebilmiñ. Halbuki bütün bunlaræ
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mübarek dinimiz, ta öndört asær (1400 sene) önce
insanlæk âlemine bildirmiñ, bu yoldaki emir ve
tavsiyesini yapmæñtær. Ænsanoåluna temiz
yañamasænæ,
saålæklæ
yañamasænæ,
zinde
yañamasænæ, medenî yañamasænæ öåütlemiñ ve
bunun için gerekli her tedbiri almasænæ öåretmiñ ve
belletmiñtir.
Æñte biz, böyle bir dine sahip bulunmaktayæz ve böyle
bir dine sahip olmakla ne kadar iftihar etsek azdær.
Cenab-æ Hakk cümlemizi bu mübarek dini her
cephesiyle yañayan kullarændan eylesin. Amin!

SETR-Æ AVRET:
Çocuklar! Namazæn ñartlarændan üçüncüsü de setr-i
avrettir. Setr-i avret, avret yerlerini örtmek demektir.
Namaz kælacak erkek veya kadænlar namaza
bañlamadan önce, avret ve edep yerlerini mutlaka
örteceklerdir. Ænsanæn avret yerleri, gerek namazda
örtünmesi lazæm gelen ve gerekse namazæn dæñænda
bañkalaræ tarafændan bakælmasæ haram olan uzuvlardær.
Namazda bu gibi yerlerin örtülmesi farzdær, dinimizin
kesin emridir. Bu sebepledir ki, avret yeri açæk olan bir
kimsenin kældæåæ namaz caiz olmaz, fasid olur.
Avret yerini örttükten sonra yeniden kælmasæ gerekir.
Kur’an-æ Kerim bu hususta ñöyle buyurur:
„Her namaz yerinde ziynetinizi tutunuz!“ (Araf, 31)
Yani gerek tavaf ederken ve gerekse namaz kælarken
elbiselerinizi üzerinize alænæz. „En güzel hal ve heyette
bulununuz!“
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Namaz kælmak demek, Allah’æn huzuruna çækmak
demektir. Öyle pejmürde, kirli-paslæ, edep ve ayæp
yerleri açæk bir ñekilde Yaratan’æn huzuruna çækmak
olur mu?
Allah böylelerini huzuruna kabul eder mi?
Bunlaræn namazlaræ kabul görür mü?
Hayær, böyle edep ve terbiyeye riayet etmeyen,
temizliåe dikkat etmeyen, ne Allah’æn huzuruna çækabilir,
ne de Allah onun namazænæ kabul eder!..
O halde, huzura varabilmek veya orada kabul
görebilmek için diåer ñartlaræn yanænda, örtünme ñartæna
da dikkat ve riayet etmemiz lazæmdær.
Dinimiz her meselede olduåu gibi tesettür
meselesinde de insanoålunu aydænlatæmæñ, gerek
namaz içinde ve gerekse namaz dæñænda örtünmenin
ñeklini göstermiñ, vücudun hangi uzuvlarænæn
kapanmasæ gerektiåini haber vermiñtir. Ñöyle ki:
Erkeklerin farz olan yerleri, göbek altændan dizkapaåæ
altæna kadar olan kæsæmdær.
Kadænlara gelince el ve ayaklaræ hariç, bedeninin hepsi
avret ve edep yeridir. Erkek ve kadænæn avret sayælan
uzuvlarænæ namazda örtmeleri farzdær, açmalaræ asla caiz
deåildir, namazlarænæ fesada verir. Avret sayælan bir
uzvun tamamænæn bir rükün boyu açælmasæ, namazæ
bozacaåæ gibi, en az dörtte birinin de açælmasæ namazæ
bozar.
Mesela: Bir erkeåin tenasül uzvunun veya uyluåunun
tamamænæn veya en az dörtte birinin, bir rükün eda
edecek kadar, yani üç kerre „Sübhanallah“ diyecek
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kadar bir zaman açælmasæ veya açæk kalmasæ namazæn
bozulmasæna sebep olur.
Keza, bir kadænæn herhangi bir uzvunun tamamæ
veya en az dörtte biri açælærsa, mesela kolunun (bilek
ile dirsek arasændaki kæsmæn) en az dörtte biri açæk
olursa namaz olmaz. Bañænæn veya kolunun dörtte
biri, hatta örgülerinin dörtte biri bir rükün boyu
açælærsa namazæ fasit olur.
Kadænæn ayaklaræna gelince:
Bu mesele ihtilaflæ ise de daha doårusu -eåer
mümkünse- namazda örtülmesidir.
Naylon, plastik gibi derinin rengini ve ñeklini gösteren
çorap ve elbiseleri giyinmek kâfi gelmez. Bunlar yok
hükmündendirler. Bunlaræn yerine veya üstüne bir ñey
giymek veya örtmek lazæmdær. Yoksa bunlarla namaz
sahih olmaz.
Pijama ve gecelik elbiseleriyle veya iñ elbiseleriyle
namaz kælmak caiz ise de normal ve güzel elbiselerle
ve güzel kæyafetle kælmak çok yerinde olur.
Namazda avret yerlerini örtmek için hiç bir ñey
bulamayan kimse, namazænæ nasæl kælar?
Bu adam oturur, ayaklarænæ kæbleye doåru uzatær,
elleriyle en büyük edep yerini kapatær ve îmâ ile
namazænæ kælar. Bu halde bile namazænæ geçirmemesine
ve terketmemesine müsaade yoktur. Namazæn çok
mühim olduåunu bundan da anlayabilirsiniz çocuklar!
Ñimdi de münasebet düñmüñken, umumî (genel)
tesettürden (örtünmeden) bir nebze bahsedelim.
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GENEL ÖRTÜNME:
Ænsanoålunun namazda avret yerlerini kapatmasæ
lazæm geldiåi gibi, namazæn dæñænda da bañkalaræna karñæ
kapatmasæ lazæmdær. Daha kolay anlañælmasæ için bu
bahsi bölümlere ayærmamæz gerekir. Dört bölüme
ayærabilirz:
1- Erkeåin erkeåe bakmasæ,
2- Kadænæn kadæna bakmasæ,
3- Erkeåin kadæna bakmasæ,
4- Kadænæn erkeåe bakmasæ.
1- Bir erkek diåer bir erkeåin göbek altændan diz
kapaåæ altæna kadar olan kæsmæ hariç, diåer uzuvlaræna
bakabilir. Fakat göbeåi ile diz kapaåæ arasænda kalan
uzuvlaræna bakamaz, bakmasæ haramdær. Bakan da
baktærana da günah yazælær.
Buna binaen, bir kimse hamamda kese yaptærærken,
vucüdunun diz kapaåæ ile göbeåi arasænda kalan kæsmænæ
kese yaptæramaz. Bu iki uzuv arasænda kalan kæsæm
kendisine aittir. Keseciye bu aradaki kæsmæ ufalattærmaz,
hatta gösteremez; Haram olur, günah olur. Keza bir
erkeåin bugünkü ñekliyle sportif yani dizkapaåæna
kadar örtmeyen pantolanla insanlaræn huzuruna
çækmasæ caiz deåildir. Bakana da kendisine de günah
olur.
2- Kadænæn kadæna karñæ durumu, erkeåin erkeåe karñæ
durumu gibidir. Yani bir erkek bir erkeåin bedeninin
hangi taraflaræna bakabilirse, bir kadæn da diåer bir
kadænæn o taraflaræna bakabilir.
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3- Bir erkek karæsænæn her tarafæna bakabilir. Anasæ,
bacæsæ gibi nikâh düñmeyen kadænlaræn yüzlerine,
bañlaræna, baldærlaræna, göåüslerine bakabilirse de
karænlaræna, arkalaræna, uyluklaræna bakamaz. Yine bir
erkek kendisine nikâh düñen kadænlardan kendine
(ñehvetine) emin olursa yalnæz yüzü ile ellerine
bakabilir. Yok kendisine güvenmiyorsa yüzüne de,
ellerine de bakamaz. Hele bañæna, kollaræna, saçæna,
gerdanæna, bacaklaræna hiç bakamaz; Haramdær,
günahtær!
4- Kadænæn erkeåe bakmasæ, bir erkeåin diåer bir
erkeåe bakmasæ gibidir. Yani bir erkeåin bañka bir
erkeåin vücudunun nerelerine bakmasæ caiz ise bir
kadænæn da oralara bakmasæ caizdir.
Bakælmasæ caiz olmayan uzuvlara dokunulmasæ da caiz
deåildir. Bu sebebe binaen, bir erkeåin genç bir kadænla
tokalañmamasæ yerinde olur. Kendisine güvendiåi
takdirde, ihtiyar kadænlarla tokalañmakta bir beis yoktur.
Aralarænda mahremiyet olmayan bir kadænla bir
erkeåin bir evde veya bir odada tenha kalmalaræ doåru
deåildir, mekruhtur.
Avret yerlerinin açælmasænæn ve bu uzuvlara
bakælmasænæn haram olmasæ zaruret olmadæåæ yerlerdir.
Mesela, doktora muayeneye ve tedaviye gidecek olan
veya mahkeme huzuruna çækacak olan kimse, zaruret
miktaræ haram yerlerini açabilir ve bañkasæ tarafændan
da bakælabilir, günah olmaz. Dinimizde bir kaide vardær:
„Haram olan ñeyler, zaruretler halinde mübah
olur!“
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Belki siz diyeceksiniz ki, niye böyle oluyor? 20. asær
gelmiñ, feza devri bañlamæñtær!.. Bugün bazæ çevrelerde
olduåu gibi kadænlaræmæz ve kæzlaræmæz serbest bærakælsa
da açælsalar, ne olur? Ne zararæ var?
Ben derim ki: Dinimiz bir hikmet ve mantæk dinidir; Bir
nizam ve düzen dinidir; Bir ahlak ve haya dinidir!..
Ænsanoålunun, huzur içinde yañamasænæ hedef tutar.
Huzurunu bozacak, insanca yañamasænæ zedeleyecek
her türlü söz, fiil ve hareketler hakkænda kaideler ve
cezalar koyduåu gibi, hedefe ulañmasæ için lazæm gelen
bütün prensipleri koymuñ ve her çeñit tedbiri almæñtær.
Æbadete götüren vasætalaræ ibadet saydæåæ gibi, günaha
götüren yollaræ da günah saymæñ ve kapamæñtær.
Zina da, toplumun huzurunu bozan, neslin dejenere
edilmesine, ailenin daåælmasæna sebep olan bir afettir.
Dinimiz bu hareketi tel’in etmiñ ve ñöyle demiñtir:
„Zinaya sakæn yaklañmayæn, zira zina bir fuhuñtur
ve çok çirkin bir yoldur!“ (Æsra, 32)
Bir kadænæn yabancæ erkeklere karñæ açælmasæ da bazæ
hallerde zinaya götüren ve ona zemin hazærlayan bir
yoldur. Önce zina gözle bañlar, git gide ilerler ve nihayet
önüne geçilmez bir felaket olur. Zina yapan erkeåin
de, zina yapan kadænæn da namusu altüst olur. Sonra
bunlar aileleri için birer yüzkarasæ ve bañbelasæ olurlar.
Yirminci asær geldi de erkeåin veya kadænæn tabiatænæ
mæ deåiñtirdi? Onlardan ñehvet hissini mi kaldærdæ?
Yoksa bunlaræ melek mi yaptæ?..
Hayær, yine kadæn kadænlæåænda, erkek de erkekliåinde
devam etmekte ve bunlaræn birbirlerine karñæ
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çekicilikleri sürüp gitmektedir. O halde, „20. asær
gelmiñ, artæk kadænæn örtünmesine lüzum
kalmamæñtær!“ demenin manasæ yoktur.
Kadænæn da, erkeåin de iffet ve namusuna gölge
düñmesini, toz konmasænæ istemediåinden dinimiz,
daha önce tedbir almæñ, fuhuña, zinaya götüren yollaræ
kapatmæñtær. Kadæn ve erkeåin vücudundan nereleri
açælabilir, nereleri açælamaz, bütün bunlaræ tayin etmiñtir.
Nihayet bunlara riayet etmeyenler hakkænda çok aåær
hükümler koymuñ ve bunlara dair bir çok ayet ve
hadis’ler vardær.
Bunlaræn birkaçænæ burada kaydedelim:
„(Ey Peygamber!) Mü’min erkeklere söyle:
Bakælmasæ yasak olandan gözlerini çevirsinler,
mahrem yerlerini korusunlar. Bu onlaræn
arænmasænæ daha iyi saålar. Allah yaptæklarænæzdan
ñüphesiz haberdardær.“
„Æmanlæ kadænlara da söyle: Gözlerini bakælmasæ
yasak olandan çevirsinler, namuslarænæ korusunlar.
Süslerini, kendiliåinden görünen kæsæmlaræ hariç,
açmasænlar. Bañörtülerini yakalarænæn üzerine
salsænlar. Süslerini kocalaræ veya babalaræ veya
kayænpederleri veya oåullaræ veya kocalarænæn
oåullaræ veya kardeñleri veya erkek kardeñlerinin
oåullaræ veya kæz kardeñlerinin oåullaræ veya
kadænlaræ veya cariyeleri veya erkekliåi kalmamæñ
hizmetçiler, ya da kadænlaræn mahrem yerlerini
henüz anlamayan çocuklardan bañkasæna
göstermesinler. Gizledikleri süslerin bilinmesi için
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ayaklarænæ yere vurmasænlar. Ey inananlar! Saadete
ermeniz için hepiniz tevbe ederek Allah’æn
hükmüne dönünüz.“ (Nur, 31)
„(Ey Resulüm!) Eñlerine, kæzlaræna ve mü’minlerin
kadænlaræna dæñaræya çækarken üstlerine örtü
almalarænæ söyle. Bu, onlaræn tanænmamasænæ ve
bundan dolayæ inciltilmemelerini saålar. Allah
baåæñlar ve merhamet eder.“ (Ahzab, 59)
„Namahreme bakæñ, Æblis’in zehirli oklarændan bir
oktur.“ (Taberâni)
„Üç kimse var ki, onlaræn gözleri cehennem ateñi
görmez. Onlar; Allah yolunda nöbet tutanlar, Allah
korkusundan
aålayanlar,
harama
bakmayanlar.“ (Taberâni)
„Gözlerin zinasæ namahreme bakmak, kulaklaræn
zinasæ namahremin sesini iñitmek, dilin zinasæ
namahremle konuñmak, elin zinasæ dokunmak,
ayaåæn zinasæ o yolda gitmek!..“ (Buhari, Müslim)
„Hangi kadæn, erkekler tarafændan koklasænlar diye,
güzel koku sürünürse o, (bir çeñit) zina etmiñtir.“
(El-Hakîm)
„Ateñ ehlinden ikinci bir sænæf da bir takæm
kadænlardær ki, onlar giysili (fakat) çæplak (yani
yaræçæplak), fitneci ve tahrikçidirler. Bañlaræ devenin
hörgücü gibidir. Æñte bunlar cennete giremezler.
Kokusunu dahi duyamazlar!“ (Müslim)
„Peygamber (s.a.v.): Erkek elbisesi giyen kadæna,
kadæn elbisesi giyen erkeåe lânet olsun, demiñtir.“
(Ebu Davud)
61

„Erkeåe benzeyen kadæn ve kadæna benzeyen
erkek bizden deåildir.“ (Ahmed b. Hanbel)

ÆSTÆKBÂL-Æ KIBLE:
Namazæn ñartlarændan bir bañkasæ da „Æstikbâl-i Kæble“,
yani Kæble’ye dönmektir. Öyle ki, bir kimse namaz
kælarken, yüzünü Kæble’ye çevirmezse namazæ olmaz.
Tekrar bañtan kælmasæ gerekir. Çünkü farzæ terketmiñtir.
Kæble’ye dönmek farzdær, Allah’æn kesin emridir. Kur’anæ Kerim ñöyle buyurur:
„... Hoñnut olacaåæn bir Kæble’ye elbette seni
döndüreceåiz. Artæk (bundan sonra namazda)
yüzünü Mescid-i Haram’a (Kâbe’ye) çevir ve
nerede olursanæz olun, o tarafa dönünüz.“ (Bakara,
144)
Bu arada kæblenin tarihçesinden de kæsaca
bahsedelim.
Kæblenin tarihi çok eskidir. hatta insanlæåæn tarihinden
daha eskidir.
Cenab-æ Hakk, akæl sahibi varlæklaræ, kendisine kul
olmalaræ ve ibadette bulunmalaræ için yaratmæñtær. Kulluk
vazifesinin en büyüåü, en ñereflisi de secdeye varældæåæ
zaman yapælandær. Secde demek, vücudun en ñerefli
uzvu olan bañæ secde olunan zatæn huzurunda ve
önünde yere koymaktær. O halde secde yaparken
mutlaka bir tarafa dönmek ve o tarafa secde etmek
gerekir!..
Ancak, Allahü Teala hakkænda taraf, ön ve yön
düñünülemez. Çünkü O, mekân, ön ve yönden
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münezzehtir. Buna göre Allah’a secde etme hangi yöne
doåru olacak?
Her yer ve her taraf Allah‘ændær. Doåu da batæ da O’nun.
Namazda ve secdede hangi tarafa dönülmesi ve
nereye doåru durulmasænæ emretmiñ ise, iñte kæble
orasædær. Yoksa hiçbir ñey kendiliåinden kæble olmaz.
Kæble’yi kæble yapan yalnæz ve yalnæz Allah’æn emridir.
Eåer biz, Kâbe’ye dönüyor ve namazda bu tarafa
yöneliyorsak, Yüce Rabb’imizin emri böyle olduåu
içindir. Kâbe ñerefini, kudsiyetini, hürmete layæk
olduåunu hep Allah’æn emrinden almaktadær. Yoksa tañ,
toprak bir kæymet ifade etmez. Nitekim Hz. Ömer, bir
gün Hacer’ül-Esved tañænæn karñæsæna geçerek, „Ey tañ!
Biliyorum; Sen alelâde bir tañsæn. Ama seni
öpeceåim. Çünkü Resulullah öpmüñtür!..“ demiñtir.
Kæble, emr-i zamana ve yaratæklara göre bañka
bañkadær. Arñæ yüklenen meleklerin kæblesi Arñ;
Kerubbiyyun adænæ alan meleklerinki Kürsi; Gök ehlinin
kæblesi Beyt-i Mamur; insanlæåæn kæblesi ise -genel
olarak- Kâbe’dir!
Kâbe, birçok peygamberlerin ve bilhassa Hz.
Æbrahim’in kæblesi olmuñtur. Æsrailoåullaræ’næn kæblesi de
Kudüs (Beyt-i Makdis) idi.
Bizim Peygamberimiz’e gelince: Namaz ve
secdesinde, ilk önce Kâbe’ye doåru dururdu. Sonra
Kudüs’e çevrildi. Medine’ye göç ettikten bir müddet
sonra yine Kâbe’ye döndürülmüñ ve böyle karar
kælmæñtær.
Müslüman olarak ve Hz. Muhammed (s.a.v.)’in
63

ümmeti olarak bizim kæblemiz de yine Kâbe’dir. Hiçbir
müslüman Kâbe’den bañka bir kæble kabul etmez,
namaz ve secdesinde bañka tarafa yönelmez!..
Böyle olmasæ da dinimizin ruhuna uygundur. Çünkü
mübarek dinimiz Tevhid dinidir, birleñtirici bir dindir.
Rabb’imiz, namaz ve secde meselesinde de aynæ yöne
yönelmelerini ve aynæ kæbleye dönmelerini kullaræna
emretmiñtir.
Kâbe-i Ñerif, bir dairenin merkez noktasæ ise bu
dairenin çenberini de dünyanæn dört bir tarafændan
namaza durup saf baålayan müslümanlar teñkil
etmektedir. Bir olan Allah’a inanan, Hz. Muhammed’e
ümmet olan ve tek bir kitaba (Kur’an’a) baålanan
insanlar bu suretle hep birden aynæ merkezde birleñmiñ
oluyorlar.Ne güzel ñey, deåil mi?..

KÂBE-Æ ÑERÆF NEREDE VE KÆM
TARAFINDAN YAPILMIÑTIR?
Bütün müslümanlaræn kæblesi olan Kâbe, Mekke-i
Mükerreme’de „Mescid-i Haram“ adæ verilen caminin
ortasændadær. Ñimdiki haliyle dört duvardan ibaret bir
binadær. Yüksekliåi 15 metre olan bu binanæn her duvaræ,
yaklañæk olarak 10 metredir. Bu binanæn dört köñesi,
dört ana yönü gösterir. Doåu köñesinde 1,5 metre
yükseklikte „Hacer’ül-Esved“ bulunur. Binanæn içi
boñtur. Æçinde türbe filan yoktur. Hacælar tarafændan tavaf
edilen bu binadær.
Kæble sadece bina kæsmæ deåildir. Asæl kæble
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arsadær. Hatta yerin merkezinden tutun da arña kadar,
bu arsa üzerinden geçen hat, hep kæbledir.
Bu binanæn ilk temelini kim atmæñtær?
Çocuklar! Sahih rivayete göre, bu binanæn ilk inñasæ
Adem babamæz tarafændan olmuñtur. Adem babamæz
bu binayæ Allah’æn emriyle, kæble olmak üzere yapmæñtær.
Sonra yækælmæñ, belirsiz hale gelmiñtir. Zaman gelmiñtir
ki, yine Allah’æn emriyle Hz. Æbrahim ile oålu Æsmail (a.s.)
tarafændan tekrar yapælmæñtær. Bundan sonra da Amalæka
kavmi, Cürhüm kabileleri, Kus ve torunlaræ, Abdullah
b. Zübeyr, meñhur Haccac, Halife 1. Sultan Ahmed ve
4. Halife Sultan Murat tarafændan tamir edilmiñtir.
Kæble’ye dönmek:
Namazda kæbleye dönmek farzdær ve namazæn
ñartlarændan biridir. Bu hususu yukaræda söylemiñtik.
Kæbleye dönerken, tam Kâbe’nin aynæna dönülmek mi
lazæm, yoksa bulunduåu yöne dönmek kâfi gelir mi?
Mekke’de bulunan kimse için tam Kâbe’nin aynæna
dönmesi, yani Kâbe’yi tam karñæsæna almasæ lazæmdær.
Hatta bir görüñe göre, Mekke-i Mükerreme’de evin
içinde namaz kælarken dahi Kâbe’ye dönmeli ki, aradaki
duvarlar kalktæåæ takdirde Kâbe tam karñæsæna gelmiñ
olsun.
Mekke’nin dæñænda bulunanlar için ise, Kâbe’nin
bulunduåu yöne dönmeleri yeterlidir. Yoksa tam
kendisine isabet etmeleri ñart deåildir. Çünkü bunda
güçlük vardær. Bu husus herkes için mümkün deåildir.
Ænsanæn yüzü yuvarlaktær. Mekke tarafæna döndüåünde,
Kâbe’yi iki göz arasæna alamamæñ olsa dahi yüzünün
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iki tarafændan biri kæbleye gelmiñ olur. Bu hususu ñöyle
de açæklayabiliriz:
Doåu-batæ yönünde Kâbe’nin üzerinden geçen bir
doåru çizilir. Kuzey yaræmkürede namaz kælan bir
kimsenin iki kañæ arasændan çækan bir doåru parçasæ,
doåu-batæ yönünde Kâbe’den geçen doåru çizginin
herhangi bir yerinde 90 derecelik bir açæ hâsæl ederse
namaz kabul olur.
Hastalæåæ sebebiyle kæbleye dönemiyorsa, kolayæna
geldiåi tarafa doåru namazænæ kælar. Kæbleye dönmesi
ñart deåildir. Kæbleye dönse, kurttan veya düñmandan
korkuyor veyahut hærsæz arkadan gelip malænæ çalacaktær.
Böyle bir durum halinde de kæbleye dönmesi ñart
deåildir. Æstediåi tarafa doåru namazænæ kælabilir.

KIBLE’NÆN HANGÆ TARAFA
OLDUÅUNU BÆLEMÆYEN BÆR
ÆNSAN NE YAPAR?
Orada kendisine sorulacak biri yoksa, iñaret ve
belirtilere bakarak Kæble’yi arañtærær. Hangi tarafa hüküm
verirse o tarafa doåru kælar. Ñayet namaz içinde fikri
deåiñirse -namaza devam ettiåi halde- deåiñtiåi tarafa
döner ve devam eder.
Kæble’yi bilmenin yollarænæ ñöyle særalæyabiliriz:
1- Eskiden yapælmæñ mihraplar,
2- Yerlilerden birine sorulur,
3- Çölde ise kutup yældæzæna bakar (kuzey yaræmkürede
olanlar, genel olarak kutup yældæzænæ arka
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taraflaræna alærlarsa Kæble’ye dönmüñ olurlar),
4- Bunlaræn hiçbirisiyle öårenmek mümkün deåilse,
akliyle arañtærær. Hangi tarafa karar kælarsa, o tarafa
doåru namazænæ kælar.
Üzerinden inemediåi veya durduramadæåæ bir
hayvanæn veya bir arabanæn üstünde namaz kælacak
kiñi, imkânæ varsa Kæble’ye doåru döner, imkânæ yoksa
kolayæna geldiåi tarafa dönerek, namazænæ kælacaktær.
Kæble’si bilinen yerlerde „Döndüm Kæble’ye“ demek
ñart deåildir. Kesin olarak bilinmeyen yerlerde ise
Kæble’ye veya Kâbe’ye döndüåünü niyyet etmelidir.
Bütün bunlar namaz için gösterilen kolaylæklardær.

VAKÆT:
Namazæn ñartlarændan biri de vakittir. Yani namazæ
zamanænda kælmaktær.
Biliyorsunuz ki, namaz öyle geliñi güzel olmaz. Dinde
her ñey bir kaideye baålædær; olur olmaz her vakitte
namaz kælænmaz. Ancak, günün belli vakit ve belli
saatlerinde kælænmasæ lazæmdær. Namaz ne o vakitten
önce olur, ne de sonra. Hele vakitten önce hiç olmaz.
Çünkü vaktin gelmesi, o vaktin namazænæn farz
olmasædær. Ñayet vakit tamamen çæktæktan sonra kælænærsa,
o zaman kælænan namaz, eda sayælmaz, kaza sayælær.
Allah’æn emri böyle! Yüce Mevlâ’mæz öyle dilemiñ, öyle
emretmiñtir. Bizi huzuruna geliñi güzel kabul etmiyor
da, günün çeñitli saatlerinde vakitler tayin ediyor ve
bize bildiriyor.
Biz de, huzura kabul saatleri gelince her iñimizi terk
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ediyor, temizliåimizi yapæyor, temiz ve güzel
elbiselerimizi giyiyoruz. Bedenimiz temiz, elbisemiz
temiz, seccademiz temiz bir halde ve son derece edep
ve terbiyeli olarak namaza giriyor, Yüce Yaratan’æmæzæn
huzuruna çækmæñ oluyoruz. Huzura alændæktan sonra,
büyük Mevlâ’mæza ibadetimizi, kulluåumuzu arz ediyor,
bizi affetmesini, bize yardæm etmesini, bizi doåru yol
üzerinde daim ve sabit kælmasænæ kendisinden niyaz
ediyoruz.
Sonra Mevlâ’mæz bize müsaade ediyor, „Haydi
dünyevî vazifelerinizin bañæna dönünüz! Dünya da
lazæm, onu da sizin için yarattæm! Æhmal etmeyin, çalæñæn,
ræzkænæzæ arayæn, yarattæåæm leziz ve nefis nimetlerden
yeyin ve için, istirahat edin! Biraz sonra yine sizi
huzuruma kabul edeceåim. Ñimdilik gidin!..“ diyor.
Biz de Rabb’imizin huzurundan ayrælæyor, dünya
iñlerimizin bañæna geliyoruz. Dünya iñlerimize de ñevkle
çalæñæyor, Rabb’imizin bizi huzuruna almasæ vaktinin
gelmesini büyük bir sevinç ve büyük bir heyecanla
bekliyoruz. Çünkü hayatæmæzæn en tatlæ anlarænæ namazda
yañæyoruz. Rabb’imiz Yüce Kitab’ænda ñöyle buyurur:
„... Namaz, insanlara (Benim inanan kullaræma)
ñüphesiz ki (günün) belirli vakitlerinde farz
kælænmæñtær.“ (Nisa, 108)
„Namaz bitince yeryüzüne daåælæn, Allah’æn
lütfundan ræzæk isteyin ve Allah’æ çok hatærlayæn ki,
mutluluåa eresiniz.“ (Cuma, 10)
Namaz günde beñ vakittir. Yirmi dört saatin beñ
vaktinde namaz kælmak farzdær, Allah’æn kesin
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emridir.
Namazæn beñ vakit oluñu Kur’an-æ Kerim’in ayetleriyle,
Peygamberimiz’in hadis’leriyle ve ümmetin ittifakiyle
sabittir.
Kur’an’da namazæn beñ vakit olduåunu gösteren yedi
ayet vardær. Biz burada birkaçænæ kaydedeceåiz:
1- „Güneñin batæya yönelmesinden gecenin
kararmasæna kadar namaz kæl, sabah vakti de
namaz kæl. Zira sabah namazæ görülmesi gerekli bir
namazdær.“ (Æsra, 78)
Bu ayette beñ vakit de zikredilmektedir. Ñöyle ki:
Güneñin batæya meyletmesinden (ki öåle vaktinin
gelmesi demektir), gecenin karanlæåæna kadar geçen
zaman arasænda öåle, ikindi, akñam ve yatsæ namazlaræ
bulunmaktadær. Geriye sabah namazæ kaldæ, ki o da
„Sabah vaktinde namaz kæl“ cümlesinde yer almaktadær.
Ñimdi ne oldu?
Namazæn beñ vakit olduåu bu ayetin manasændan
anlañælmæñ oldu, deåil mi çocuklar?
2- „Akñamlarken (akñam ve yatsæ vakitlerinde) ve
sabahlarken (öåle ve ikindi vakitlerinde) Allah’æ ki göklerde ve yerde hamd O’na mahsustur- tesbih
edin, namaz kælæn!“ (Rum, 17-18)
Bu ayetler de namazæn beñ vakit olduåunu
açæklamaktadær.
3- „Namazlara ve orta namaza devam edin, boyun
eåerek Allah için namaza durun!“ (Bakara, 238)
Bu ayetten de namazæn beñ vakit olduåu meselesini
çækarabiliriz, hem de matematik bir yolla! Ñöyle ki:
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„Salât-i vusta = Orta namaz“ sözünden namazæn bir
vakti anlañælær. „Salavat = Namazlar“ tâbirinden de en
az namazæn üç vakit kesin olarak çækmæñ olur. Çünkü,
Arapça’da cem’i (çoåul) sæåasænæn alt basamaåæ üçtür.
Ve üçe delâleti kesin, daha yukaræya delâleti ise
ihtimallidir. Yani üç de olabilir, dört de veya daha fazla
da olabilir. Acaba hangisidir?
Æñte ñimdi onu arañtæralæm:
„Orta namaz“ tâbiri (1)’ eñittir. O belli. „Namazlar“
tâbirinin ihtiva ettiåi namazlar da (x)’e eñittir diyelim;
bir günlük namaz vakitlerini de (y) ile gösterelim ve o
zaman iki bilinmeyenli bir denklem ortaya çækar: 1+x=y
Ñimdi (x)’e üç deåerini verirsek, (1) orta olma sæfatænæ
(niteliåini) kaybeder. Çünkü üç rakamænæn tam ortasæ
yoktur. Birbuçuk namaz bir tarafa, birbuçuk namaz bir
tarafa olur mu? Olmaz! O halde ne yapmak lazæm?
Kesin olarak kabul ettiåimiz üç sayæsæna bir sayæ daha
ilâve etmemiz gerekir ki, iki vakit bir tarafa, iki vakit de
diåer tarafa olsun ve birbirine eñit iki tarafæn ortasæna
da orta namaz girmiñ olsun.
Bu suretle ne olmuñ oluyor? Denklemin bir tarafæ
çözülmüñ oluyor, dolayæsæyle de denklemin diåer
tarafændaki (y)’nin deåeri anlañælmæñ bulunuyor.
Bu itibarla: (x) 4’e, (y) de 5’e eñit olmuñ oluyor. Ñimdi
bunlaræ yerlerine koyalæm ve denklemi yeniden yazalæm:
1 + (3+1) = 5
Bu son ayetten de matematik hesapla namazæn beñ
vakit olduåu meydana çæktæ, deåil mi?
Buna binaen, Kur’an’da beñ vakit namaz yoktur,
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diyenler ya bilgisizliklerini ya da kötü niyetli olduklarænæ
ortaya koymuñ oluyorlar. Halbuki, ne câhil insanlaræn
sözüne itibar vardær, ne de kötü niyetli insanlaræn!..
Namazæn beñ vakit olduåu, ñer’î delillerden biri olan
Sünnet’le de sabittir.
Sevgili Peygamberimiz, namazæ hem günde beñ vakit
olarak kælmæñ, hem de beñ vakit olduåuna dair birçok
açæklamalarda bulunmuñtur:
„Beñ vakit namazæ Allah, farz kælmæñtær. Bir kimse
abdestini güzelce alær, rükû, sücûd ve huñûunu
tamamiyle yerine getirerek vaktinde kælarsa, onu
af edeceåine dair Allah söz vermiñtir!“ (Ebu Davud)
„Sizden birinizin kapæsænæn önünde bir nehir
bulunsa da, ev sahibi bu nehirden günde beñ defa
yækansa, üzerinde hiç kir kalær mæ? ‘Hayær, dediler.’
Beñ vakit namaz da böyledir. Sahibini günah
kirlerinden temizler.“ (Buhari, Müslim, Tirmizi, Neseî,
Æbn-i Mâce)
Namazæn beñ vakit olduåunu, o günden bugüne
kadar, bütün müslümanlar kabul etmiñ ve beñ vakit
olarak kælagelmiñlerdir. Biz de elhamdülillah Kur’an’a
inanan, Peygamber’e uyan ve müslümanlaræn
yolundan giden insanlar olarak, namazæn günde beñ
vakit olduåuna inanæyor, kabul ve tasdik ediyoruz.
Bañka türlü düñünmek -Allah korusun- kâfirliktir,
imansæzlæktær!..
Ñimdi de bu beñ vaktin, günün hangi saatlerine
rastlandæåænæ görelim:
Beñ vakit namaz, sabah, öåle, ikindi, akñam ve yatsæ
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namazlarædær. Bu beñ vakitten herbirinin bañladæåæ ve
sona erdiåi anlar vardær. Bunlar Cebrail (a.s.) tarafændan
Efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.), Efendimiz
Aleyhisselam tarafændan da ümmetine öåretilmiñtir.
Sabah namazænæn vakti:
Doåu tarafænda ñafak yerinin (beyazlæåæn) aåarmaya
bañlamasiyle bañlar, güneñin doåuñuna kadar devam
eder. Bu iki nokta arasænda herhangi bir anda sabah
namazæ kælænsa olur. Ancak, ortalæåæn biraz
aydænlanmasæna kadar bekledikten sonra kælænmasæ
sevapça daha fazladær.
Öåle namazænæn vakti:
Güneñin gökyüzünün tam ortasændan batæ tarafæna
azæcæk eåilmesiyle ve her ñeyin gölgesinin (güneñin tam
ortada iken gölgesi çæktæktan sonra) kendi bo-yunun
iki katæ olmasæna kadar sürer. Bir içtihada (görüñe) göre
de her ñeyin göl-gesinin boyu kadar olmasæ öåle
vaktinin son, ikindi vaktinin de ilk vakti demektir.
Ækindi namazænæn vakti:
Öåle vakti çæktæåæ andan itibaren bañlar, güneñ
batæncaya kadar devam eder.
Akñam namazænæn vakti:
Güneñin batævermesiyle bañlar, ñafaåæn (beyazlæåæn)
batmasiyle de sona erer.
Yatsæ namazænæn vakti:
Batæ tarafændaki ñafaåæn kaybolmasiyle bañlar, doåuda
ñafak yerinin aåarmasiyle yani sabah namazænæn ilk
vaktinin gelmiñ olmasiyle sona erer.
Görüldüåü üzere, namaz vakitleri geniñtir. Bir namaz
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sæåacak kadar dar deåildir. Mesela, sabah namazænæn
vakti yaklañæk olarak birbuçuk saatten fazla; öåle
namazænæn vakti (kæsa günlerde) iki saatten fazla. Ækindi
namazænæn vakti, iki saatten fazla. Akñam namazænæn
vakti, birbuçuk saatten fazla ve yatsæ namazænæn vakti
de hemen hemen bir gece boyunca devam ediyor.
Çocuklar! Dinimiz kolaylæk dinidir. Vakit olur olmaz
hemen kælmak ñart deåildir. Bir vaktin namazænæ o vaktin
hangi anænda kælarsa caiz olur. Olabilir ya! Vaktin,
hemen bañænda namazæ kælmaya iñi müsait olmaz.
Yahut herhangi bir sebeple kavuñturamaz. Namazæn
kælænmasæ vaktin içinde olsun da, yaræm saat sonra olsun,
bir saat sonra olsun, hatta daha sonra olsun namaz
olur! Yeter ki, o namazæn vakti çækmamæñ olsun. Hatta
ve hatta vakit o kadar daralmæñ ki, nerede ise çækacak.
Mesela iki dakikalæk bir zaman kalmæñ. Böyle bir
zamanda bile „Artæk vakit gitti, daha bu vaktin
namazæ kælænmaz!“ demeyin! Hemen namaza girin.
Geri kæsmænæ vakit çæktæktan sonra da
tamamlayabilirsiniz, caiz olur, vaktinde kælænmæñ sayælær.
Ancak, sabah namazæ ayrædær. O bitmeden, hatta selam
vermeden güneñ doåarsa namaz bozulur. O namazæ
kaza etmek lazæm gelir. Fakat, diåer vakitler, dediåim
gibi, böyle deåildir, onlar müsaittir. Namazæn bir kæsmænæ
kendi vaktinde, geri kalan kæsmænæ da gelen vakitte kælæp
tamamlayabilirsiniz.

NÆYYET:
Namazæn ñartlarændan biri de niyettir. Niyyet demek,
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insanæn iradesini yerinde kullanmasæ, ne yaptæåænæn
farkænda olmasæ, kalbinin bir ñeye kesin karar vermesi
ve nihayet bir iñi ne için ve ne maksatla yaptæåænæ
kesinlikle bilmesi demektir.
Niyyet meselesi de çok mühimdir. Bazen olur ki, fiil
ve hareketlerin, hayær ve amellerin deåer ve kæymetleri
niyyetlere göre deåiñir.
Niyyet, „Æyi niyyet“, „Kötü niyyet“ diye ikiye ayrælær. „Æyi
niyyetli insan, kötü niyyetli insan“ tâbirleri de bu ayæræma
dayanær. Halk arasænda, „Samîmidir veya samîmî
deåildir“ sözleri de bu ayæræmæn bañka bir ifadesidir.
Yapacaåæ bir iñte, Cenab-æ Hakk’In ræzasænæ ve Cenabæ Hakk’æn ræzasæ yolunda mahlûkâtæn yararænæ gözetme,
iyi niyyetli olmanæn ñartædær. Gösteriñ yapmak,
bañkalaræna çalæm satmak, kendine iyi desinler, ötede
beride medhetsinler veya kendisine herhangi bir
hususta yardæmda bulunsunlar diye yapælan ameller,
kötü niyyetle yapælmæñ amellerdir.
Çocuklar! Æbadetin ruhu ihlastær. Æhlas demek, yapælan
ibadeti særf Allah ræzasæ için, Allah emretmiñ olduåu için
yapmak demektir. Yani bañka herhangi bir gaye ve
maksat iñin içine girmiyor. Öyle ki: Eåer Allah’æn ræzasæ
olmasa idi o iñi yapamayacaktæ. Daha açæk bir ifade ile
O ibadetin ve o amelin yapælmasæna onu götüren sebep,
yalnæz Allah’æn emrini yerine getirmek, Allah’æn
tavsiyesini
tutmak
ve
Allah’æn
ræzasænæ
kazanmaktær. Æñte buna ihlas denir!
Æhlassæz yapælan ibadetler, hayærlar Allah’æn yanænda
kabul görmezler, heba olur, heva olurlar. Æhlassæz Uhud
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Daåæ kadar yapælan bir hayær, insana zerre kadar fayda
saålamaz, ama hurmanæn yaræsæna denk olacak bir hayær
ihlasla yapælærsa, insanæ cennete götürebilir.
Denir ki; Ñeriat üç kæsæmdær:
- Ælim,
- Amel,
- Æhlas.
Yani Ñeriat’æn bildirdiåi ñeyleri öårenmek,
öårendiklerini yapmak ve her ñeyi yalnæz Allah için
yapmaktær.
Æhlasæn olmadæåæ yerlerde bilhassa riyakârlæk (gösteriñ)
bañlar ki bu, kiñi için felakettir. Bu maksatla yapælan
ibadet ve hayærlaræn hiç bir deåeri yoktur. Allah (c.c.)
böyle ibadetleri asla kabul etmez.
Æhlasæn lüzumu, riyakârlæåæn fenalæåæ hakkænda bir çok
ayet-i kerime ve hadis-i ñerif’ler vardær. Biz burada
bunlardan sadece birkaçænæ mealen kaydedeceåiz:
„De ki; dini Allah’a hâlis kælarak O’na kulluk
etmekle emrolundum.“ (Zümer, 11)
„De ki; ben dinimi Allah’a hâlis kælarak O’na kulluk
ederim.“ (Zümer, 14)
„Oysa, onlar doåruya yönelerek, dini yalnæz
Allah’a has kælarak O’na kulluk etmek, namaz
kælmak ve zekâtæ vermekle emrolunmuñlardæ.“
(Beyyine, 5)
„Ameller niyyetlere göredir, herkesin ameli
niyyetine göre deåerlendirilir. Kimin hicreti (amel
ve hareketi) Allah ve Resulü’ne doåru ise, evet
onun hicreti Allah ve Resulü’ne doårudur (kabul
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görür). Kim hicretiyle (amel ve ibadetiyle) dünyalæåæ
kasdediyorsa veya bir kadænæn kendisine nikâh
edilmesini düñünüyorsa, onun da eline
geçebilecek sadece bunlardær.“ (Buhari, Müslim...)
Hz. Muaz Yemen’e vali olarak gönderilirken;
-Ya Resulullah! Bana bir vasiyette bulun! demiñti.
Peygamberimiz ñu cevabæ verdi:
„Dinde ihlaslæ ol ki, amelin azæ da sana kifayet
etsin!“ (El-Hakîm)
„Allah, ibadetin yalnæz kendi ræzasæ için
yapælmæñ olan kæsmænæ kabul eder.“ (Ebu
Davud, Neseî)
Çocuklar! Bu mevzuda size bir de Sevgili
Peygamberimiz’in anlatmæñ olduåu bir hikâyeyi
anlatayæm:
Üç yolcu yolda giderken ñiddetli yaåmura tutulur ve
bir maåaraya sæåænærlar. Daådan yuvarlanarak gelen
büyük bir tañ gelip maåaranæn aåzænæ kapatær. Bu üç
yolcu da içeride kalærlar. Tañæ bir türlü deviremezler.
Derler ki, Allah’a dua etmekten bañka çare yok. Æyi
amellerimizi vesile ederek Rabb’imize yalvaralæm.
Onlardan biri ñöyle dua eder:
„Allah’æm! Benim çok ihtiyar annem ve babam vardæ.
Her akñam çocuklaræmæn sütünü içirmeden önce onlaræn
sütünü kendilerine elimle içirirdim. Bir gün odun
getirmeye gitmiñtim, geç kaldæm. Sütlerini
götürdüåümde kendilerini uyur buldum. Uyandærmak
istemedim. Onlardan önce çocuklaræma süt götürmeyi
de uygun bulmadæm. Elimde süt kabæ olduåu halde
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uyanmalarænæ bekledim. Derken sabah oluverdi.
Uyandælar ve sütlerini içtiler.“ Ve ilave etti: „Ya Rabb’i!
Bunu eåer Senin ræzan için yapabildimse,
maåaranæn aåzændan bu tañæ kaydær.“
Tañ bir miktar kaydæysa da çækmak mümkün
olmadæ.
Ækinci adam duaya bañladæ ve ñöyle dedi:
„Ya Rabb’i! Biliyorsun, benim amcamæn bir kæzæ vardæ.
Kendisini çok severdim. Bana kendisini teslim etmesini
istedim. Asla yanañmadæ. Nihayet bir sene kætlæk oldu.
O da yoksul düñtü. Bir gün bana geldi. Bana teslim
olmak üzere kendisine yüzyirmi altæn verdim. O da
razæ oldu. Kendisine yaklañmaya bañladæåæm
zaman o, „Bu iñ nikâhsæz caiz, helal olmaz, günah
olur!“ dedi. Bunun üzerine ben derhal haram
iñlemekten vazgeçtim. Halbuki færsat tam bu færsattæ.
Altænlaræ da kendisine bærakarak çæktæm gittim!..“
„Ya Rabb’i! Eåer bunu (zinadan kaçænmayæ) Senin
ræzan için yapabildimse maåaranæn kapæsændan bu tañæ
kaydær ve bizi bu sækæntædan kurtar!“
Bunun üzerine tañ biraz daha kaydæ ama çækmak yine
de mümkün olmadæ.
Dua særasæ üçüncü yolcuya gelince:
„Ya Rabb’i! Sana maålum. Ben iñçi çalæñtærær ve
ücretlerini tamamen verirdim. Æñçilerden biri, her
nedense, ücretini almadan çækmæñ gitmiñti. Bunun
ücretini paramdan ayærmakla kalmadæm, kâræ ona olmak
üzere parasænæ çalæñtærdæm. Parasæ hayli arttæ.
Bir zaman sonra kendisi çækageldi. Ve ñöyle dedi:
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- Benim hakkæmæ ver!
- Buyurun, iñte hakkænæz, ñu gördüåün develer,
sæåærlar, koyunlar, köleler hep senin.
- Benimle alay mæ ediyorsun?
- Hayær alay etmiyorum, ciddi söylüyorum.
Bunun üzerine o, bu malæn hepsini alæp götürdü.“
Bundan sonra ñunu ilave etti:
„Ya Rabb’i! Eåer bunu Senin ræzan için yaptæmsa, Sen
bizi bu sækæntædan kurtar!..“
Bunun üzerine de tañ tamamen maåaranæn
kapæsændan kaydæ ve onlar da çækæp gittiler.
Sevgili Peygamberimiz’in bu hikâyeyi anlatmaktaki
maksadæ ñu:
Æbadetin kabulü ihlasa baålæ olduåu gibi, ihlasla yapælan
bir ibadetin vesile olacaåæ dua da derhal kabul görür.
Æhlas ibadetin ruhu olduåu gibi ihlasla, güzel niyyetle
yapælan mübah ñeyler de ibadet sæfatænæ alær ve deftere
sevap olarak yazælær. mesela bir kimse, çalæñmasænæ,
yemesini, içmesini, yatmasænæ ve kalkmasænæ vs. Allah
ræzasæ için yaptæåæ takdirde bunlar hep deåer kazanær,
sevap getirir. Hatta bir hayræ, bir ibadeti yapmayæ niyyet
eder de herhangi bir engel yüzünden yapamazsa, yine
de saå defterine onu yapmæñ gibi sevap yazælær. Sevgili
Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) bunu ñöyle
açæklar:
„Bir kimse yatarken, gece kalkæp namaz kælacaåænæ
aklæna koyar ve fakat uyku galebe ettiåinden
uyanamaz ve sabahlarsa, namaz kælmæñ gibi
sevap alær. Üstelik, onun uykusu Rabb’i
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tarafændan kendisine bir sadaka olmuñ olur.“
(Neseî, Æbn-i Mace)
Yalnæz, burada ñunu da bilmek lazæm ki, haram olan
ñeyler iyi niyyetle yapælsalar dahi haramlæåæ ortadan
kalkmaz, o yine haramdær.
Çocuklar! Görüyorsunuz ya, Æslam’da ihlasæn yeri ne
kadar mühim. Dinimiz bizden riyakârlæk deåil, ihlas
istiyor; Sahtekârlæk deåil, samimiyet istiyor; Kötü niyyet
deåil, iyi niyyet istiyor!..
Niyyet ve ihlasæn mahiyet ve lüzumu hakkændaki bahsi
bitirdikten sonra namazdaki niyyet meselesine
geçelim:
Kælænacak namaz nafile namazlarændan ise, „Niyyet
ettim namaz kælmaya!“ demesi kâfi gelir. Sünnet-i
müekkede veya gayr-i müekkede demesi ñart deåildir.
Yalnæz teravih namazænda „Niyyet ettim teravih namazæ
kælmaya“ demesi daha doårudur. Keza, sünnet
namazlarænda da sünnet namazæ diye niyyet ederse
daha iyi olur.
Vitir, Cuma, bayram ve vaktin farz namazlarænda, bu
namazlaræn aynænæ niyyet etmesi, mesela vitir namazænæ,
Cuma namazænæ, bayram namazænæ, filan vaktin farzænæ
kælmaya niyyet etmesi ñarttær, farzdær. Sadece „Niyyet
ettim namaz kælmaya“ demesi kâfi gelmez.
Æmam, cemaat içerisinde kadæn yoksa, yalnæz bañæna
kaldæåæ zaman nasæl niyyet ediyorsa öylece niyyet eder.
Cemaat içinde kadæn varsa onlara da imam olduåunu
niyyet etmesi lazæmdær.
Æmama uyan kimse, hem kælacaåæ vaktin
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namazænæ, hem de imama uymaya niyyet eder.
Cenaze namazlarænda ise „Allah için namaza, meyyit
için duaya, uydum hazær olan imama!“ diye niyyet eder.
Niyyet kalbin amelidir. Kalp ile yapælmasæ ñarttær. Dille
söylenmesi de müstehabtær.

NAMAZIN ÆÇÆNDEKÆ FARZLARI:
Buraya kadar, dinimizin direåi olan namazæn dæñændaki
farzlardan bahsettim ve namazdan önce yapælmasæ
gereken bu farzlara aynæ zamanda „Ñart“ adæ verildiåini,
sayælarænæn da altædan ibaret olduåunu gördük.
Bundan sonra size namazæn içindeki farzlardan
bahsedeceåim. Bunlaræn sayæsæ da altædær, bunlara da
„Rükûn“ adæ verilir ve ñunlardær:
1- Æftitah tekbiri,
2- Kæyam,
3- Kæraat,
4- Rükû,
5- Sücûd,
6- Ka’de-i âhir (son oturuñ).
Bu altæ farza aynæ zamanda „Rükûn“ da denir. Rükûn
demek, bir bütünün parçalaræ demektir. Yukaræda
særaladæåæmæz altæ ñey, bir bütün olan namazæn
parçalarædær.
Namazæ meydana getiren bunlardær. Bu altæ ñeyden
birisi terk edilirse namaz bozulur, kælænmamæñ sayælær,
yeniden kælmak lazæmdær.
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Ñimdi bu altæ ñeyi birer birer görelim:
1- ÆFTÆTAH TEKBÆRÆ (Bañlama Tekbiri):
Bu ilk tekbir, namaza giriñ tekbiridir. „Allahü Ekber“
diyerek namaza girilir.
Bu tekbire ayræca ‘Tahrim Tekbiri“ de denir. Yani haram
kælan tekbir. Neyi haram kælæyor, biliyor musunuz?
Namazæn yükselttiåi makama uymayan, tañædæåæ
manaya yakæñmayan söz, fiil ve hareketleri haram
kælæyor.
Ve bu haram kælma iñi selam verinceye kadar devam
eder. Sevgili Peygamberimiz ñöyle buyurur: „Temizlik,
namazæn anahtaræ; Tekbiri, haram kælanæ; Selam ise
haramæ sona erdirendir!“ (Tirmizi)
Evet! Bir insan, el kaldæræp „Allahü Ekber“ diyerek
bir kere namaza girdi mi, artæk o insan, madde
âleminden sæyrælmæñ ve uzaklañmæñtær.
Bundan sonra ne dünya var ne de dünyadakiler, ne
eñ var ne de dost. Çünkü kul, namaza bañlarken, her
ñeyi iki elinin üstüne koyup arkasæna atmæñ, elini-eteåini
her ñeyden çekmiñtir.
Yalnæz Yaratan ve yaratælan ile yaratælanæn Yaratan’æn
huzurunda belli fiil ve hareketleri, belli kæraat, tesbih
ve dualaræ vardær.
Bu tekbirin „Æftitah Tekbiri“ adænæ almasænæn
- bir bakæma- manasæ da budur: Namaz mü’minin
mi’racædær. „Allahü Ekber“ demek de mi’raç kapæsænæn
anahtarædær.
Zira ellerini kulak hizasæna kaldæræp, diliyle de „Allahü
Ekber“ yani „Allah her ñeyden büyüktür!“ diyen
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insanæn, bu fani hayatla iliñiåi kesilmiñtir.
Yeni hayat kapæsæ açælmæñ, yepyeni bir âleme
yükselmiñtir. Bu âlem mi’raç âlemidir, bu âlem
zamansæz ve mekânsæz bir âlemdir, bu âlem vuslat
(ulañmak) âlemidir, bu âlem huzur âlemidir ve nihayet
bu âlem, kulun Yaratan’æna kulluåunu, ibadetini
sunduåu ve ihtiyacænæ arzettiåi bir âlemdir!.. „Kul bu
tekbiri ne zaman ve nasæl alær?“ Ñimdi bunu arañtæralæm.
Çocuklar! Abdestini almæñ, elbisesini giymiñ, tam
vaktinde seccadesine gelmiñ, vaktin namazæna niyyet
de etmiñ...
Æñte tam bu særada ellerini kaldærær, bañparmaklarænæ
kulaklarænæn yumuñaåæna deådirir (kadæn ise
ellerini omuzlaræ hizasæna kaldærær) diliyle de
„Allahü Ekber“ der ve saå el sol el üzerinde olmak
ñartiyle (erkek göbeåi altænda, kadæn göåsü
üzerinde) el baålar. Bunlar (el kaldærma ve el baålama)
sünnet’tir.
2- KIYAM:
Namazæn rükunlerinden ikincisi de kæyamdær. Kæyam
demek, ayakta durmak demektir. Namazlarda ayakta
durmak farzdær.
Ancak ayakta durmanæn farz oluñu, farz ve vacip
namazlara mahsustur. Nafile namazlaræ oturarak
kælmak da caizdir. Farz namazlaræ oturarak kælmak
olmaz, namaz fasittir.
Yeniden kælmak lazæmdær. Fakat hasta olup ayakta
duramæyorsa o zaman oturduåu halde kælar. Ñurasænæ
da unutmamak lazæmdær: Yalnæz bir rekatæ ayakta kælacak.
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Keza yalnæz Æftitah tekbirini ayakta alma gücüne
sahipse o tekbiri ayakta alær ve oturur. Buna da gücü
yetmiyorsa o zaman namazænæ bañændan sonuna kadar
oturduåu halde kælar.
Oturarak kælmaya da gücü yetmiyorsa yattæåæ yerden
bañæ ile imâ ederek namazænæ kælacaktær. Terketmesine
müsaade edilemez. Kendisinde basur hastalæåæ
bulunan sahabeden bir zata Peygamberimiz (s.a.v.)
ñöyle dedi:
„Namazænæ ayakta kæl. Buna gücün yetmiyorsa
oturarak kæl. Buna da gücün yetmiyorsa yan üzeri
yatarak kæl.“ (Buhari)
Cenab-æ Mevlâ’mæz da Kur’an’da ñöyle buyurur:
„Allah hiç bir kimseye gücünün yetmediåi bir ñeyi
teklif etmez.“ (Bakara, 286)
El baåladæktan sonra, Besmele çekmeden,
„Sübhâneke“yi okururz.
Manasæ: „Allah’æm! Hamd ederek Seni tesbih
ederim. Senin ismin mübarektir. Sen yüceler
yücesisin. Senden bañka ilâh yoktur!“
Sonra „Eûzü“ okur. Bunun manasæ da ñu:
„Ben kovulmuñ ñeytanæn ñerrinden Allah’a
sæåænæræm!“
Sonra „Besmele“ çeker. Besmele’nin manasæ da
ñöyledir:
„Rahman ve Rahîm olan Allah’æn adæyla bañlaræm!“
Bu üçünü de namazda okumak sünnet’tir. Tekbir alæp
el baåladæktan sonra bunlaræ neden okuyoruz, sebep
ve hikmeti nedir acaba?
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Bunlarda „tesbih“ var, „tahmîd=hamd etme“ var,
„tebrik“ var, „Tevhid=birleme“ var, „isitâze=sæåænma“
var, „istiâne=yardæm isteme“ var.
Æñte bütün bunlar, mi’râç merdiveninin birer
basamaåædær. Kul, artæk mi’râca binmiñ.
„Sen münezzehsin Ya Rabb’i! Hamd Sana layæktær,
ismin de mübarektir, Senin büyüklüåün yücedir, teksin,
eñin ve benzerin yoktur. Her ñeyin ñerrinden Sana
sæåænærærm. Doåru olan her ñeyin bañænda Senin ism-i
celîlini anar, ræzan için yaparæm!“ diyerek derece derece
yükseliyor!
O, yüksele dursun biz bahsimize dönelim...
3- KIRAAT:
Namazæn rükunlerinden biri de kæraattir. Yani Kur’an
okumaktær. Kur ’an okumak namazda farzdær.
Allah’æn kesin emridir. Acaba, Kur’an-æ Kerim’in
neresinden ve ne miktar okumalædær? Ñimdi bunu
görelim:
Namazda okunmasæ farz olan kæraat, Kur’an-æ Kerim’in
her hangi bir yerinden bir uzun ayet veya üç kæsa ayettir.
Kur’an-æ Kerim’de bir ayet ñu mealdedir:
„Kur’an’dan size kolay geleni okuyun!..“
(Müzzemmil, 20)
Namazda Fatiha Suresi’ni okumak farz deåildir,
vaciptir. Keza, Fatiha Suresi’nin arkasændan bir de sure
okumak da vaciptir, farz deåildir.
Namazæn her rekatinde okunmasæ vacip olan Fatiha
Suresi’nin engin ve zengin manasæ vardær. Bitip
tükenmeyen bir hazinedir. Bu sure, Allah’æn büyük kitabæ
84

Kur’an-æ Kerim’in ön sözüdür. Bu surenin bir ismi de
„Ümmü’l-Kitap“tær, yani kitabæn anasæ! Kur’an-æ
Kerim’in sonsuz mana âlemine Fatiha penceresinden
bakmak mümkündür!..
Mana âlemine doåru harekete geçmiñ olan kul, Fatiha
Suresi’ni okumaya bañlar ve „Medhü senâ yalnæz
âlemlerin Rabb’i olan Allah’a mahsustur.
O, Rahman ve Rahim; O, ceza gününün sahibi
ve hâkimi!..“ mealindeki âyetleri okurken yolculuk
ilerlemiñ, perdeler tamamen açælmæñ, kul, tam bu særada
huzura alænmæñtær.
Æñte tam bu anda kul:
„Ya Rabb’i! Yalnæz Sana ibadet eder ve yalnæz Senden yardæm beklerim!“ mealindeki kæsmæ okuyarak,
ibadet ve ubûdiyyetini Rabb’ine arzeder, muhtaç
olduåu yardæmæ yine Rabb’inden ister.
Evet, tam bu særada kul, Rabb’iyle bizzat temasta,
arada kimse yok. Bir alæñ-veriñ hüküm sürüyor. Kul
ñöyle diyor:
„Ya Rabb’i! Yalnæz Sana kul olur, ibadet ve kulluåumu
yalnæz Sana yaparæm. Yalnæz Senin huzurunda eåilir,
alnæmæ secdelere korum! Senden bañkasæna asla kulköle olmam. Çünkü onlar da benim gibi birer aciz
mahluktur. Ya Rabb’i! Muhtaç olduåum yardæmæ da
yalnæz Senden isterim. Gerçek manada yardæm eden
Sensin. Her ñey Senin iradene baålædær. Senden medet
olmadækça hiç bir ñey bana yardæm edemez!..
Ya Rabb’i! Senden hidayet istiyorum. Beni doåru yola
ilet, beni nebilerin, ñehidlerin, sæddæklaræn, salihlerin
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kendilerine lütfettiåin yol üzerinde sabit ve daim eyle
ve bizi gazaba uårayanlaræn, azæp sapanlaræn
gittikleri yola gitmekten koru Ya Rabb’i!..“ diyor ve bu
arz-æ hali-nin sonuna da bir mühür mesabesinde olan
„Amin“ kelimesini basæyor. Daha sonra bir sure, bir
veya birkaç ayet okur.
Kul, Fatiha Suresi’nin sonuna doåru Rabb’inden
hidayet istiyor, doåru yolu göstermesini istiyor. Rabbi
de ñöyle cevap veriyor:
„Sen Kur’an’dan herhangi bir sure, bir veya birkaç
ayet oku! Onlar sana hidayet yolunu gösterir!“
Evet Kur’an’æn her suresi ve her ayeti gerçekten birer
hidayet kaynaåædær.
Çocuklar! Basit birkaç cümle gibi görünen Fatiha
Suresi yaratælæñæn, Yaratan’æn ve yaratæklaræn
bütün særlarænæ sinesinde toplayan genel bir
kanundur. Bañtaki üç ayet ile sondaki üç ayeti birbirine
baålayan ortadaki bir ayet sonsuz üstü varlæk
denklemini meydana getirmiñtir.
Fatiha Suresi’ndeki bu denklemi ñu kudsî hadis ne
güzel açæklamaktadær. Cenab-æ Hakk ñöyle buyurur:
„Ben, namaz suresi olan Fatiha’yæ Benimle kulum
arasænda yaræ yaræ taksim ettim, yaræsæ benim ve
yaræsæ kulumundur. Ve kulumun istediåi hakkædær.“
(Darekutnî ve Beyhakî)
Resul-i Ekrem Efendimiz de bu hususta ñöyle
buyurur:
„Kul, ‘El-Hamdü lillâhi Rabb’il-âlemin’ der. Allah
da ‘Kulum bana hamd etti’ der. Kul ’Er-Rahmanir86

Rahim’ der. Allah da ‘Kulum beni sena etti’ der.
Kul ‘Maliki yevmi’d-din’ der. Allah da der ki ‘Kulum
beni temcid etti. Buraya kadar kulum benim ve
kulumla benim aramda. Surenin bundan sonrasæ
da kulumundur ve kulumun istediåi hakkædær.“
(Dürr-i Mensur)
Æñte namaz böyle bir ibadet ve iñte namazda olup
biten sær ve hikmetlerden bir damla!..
Bütün bu mesele, namazæ böyle bilip, böyle bir ñuura
varmak ve namazdaki mi’rac hayatænæ yañamaktær.
4- Rükû:
Namazæn içindeki farzlardan biri de rükûdur. Rükû
demek, eåilmek demektir. Öyle ki, namazda olan bir
insan, kæyamda kæraatini (okumasænæ) bitirir bitirmez,
„Allahü Ekber“ diyerek, bir dik açæ meydana
getirecek ñekilde eåilir. Bu dik açænæn bir kenaræ
belden añaåæsæ, diåer kenaræ da belden yukaræsædær.
Böyle yapælmasæ rukûun en güzel ñeklidir.
„Rükû farzdær“ dedik. Evet, rükû farzdær. Secdeye
varmak da farzdær, Allah’æn kesin emirleridir. Farz
oluñlaræ Kitap, Sünnet ve icma-i ümmetle sabittir. Yüce
Mevlâ’mæz Kur’an-æ Kerim’de ñöyle buyurur:
„Ey iman etmiñ olanlar! (Namazda) rükû ediniz
ve secdeye varænæz!“ (Hacc, 77)
Peygamberimiz de ñöyle buyurur: „... Sonra tam
ñekliyle rükûya var. Arkasændan güzelce doårul.
Sonra da tam ñekliyle secdeye var.“ (Ebu Davud,
Tirmizi)
Ayræca bütün Æslam âlimleri, o gün bugün namazda
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rükûya varmanæn, secdeye gitmenin farz olduåunda
ittifak etmiñlerdir.
Rükûya varænca ne yapælær?
Rükû’da üç, beñ veya yedi defa „Sübhâne
Rabb’iye’l-Azim“ denilir. Bunun manasæ, „Ben büyük
Rabb’imi tesbih ederim!“ demektir.
Rükûda, „Sübhâne Rabb’iye’l-Azim“ demeyi
bitirdikten sonra „Semiallahü limen hamideh“
diyerek doårulunur ve dimdik ayakta durulur. Orada
„Rabbena leke’l-hamd“ denilir. Birincisinin manasæ
„Hamd edenin hamdini Allah kabul etsin!“, ikincisinin
manasæ ise „Allah’æm! Hamd yalnæz Sana mahsustur!“
Çocuklar! Siz rükûya vardæåænæz zaman, ne bañænæzæ
añaåæ eåin ne de yukaræ dikin. Bañænæz belinizle aynæ
seviyede olsun. Yukaræda dediåim gibi, rükûda
vücudunuz tam bir dik açæ ñeklinde olsun. Elleriniz
(parmaklarænæz açæk olarak) diz kapaklarænæza dayansæn.
Gözleriniz de ayakarænæzæn üstüne baksæn ve vücudunuz
hiç kæpærdamasæn.
Rükûya varma farz, orada üç kere „Sübhâne
Rabb’iye’l-Azim“ deme sünnet, bunu beñ veya yedi
defa deme müstehab, rükûdan yukaræ doårulma vacip,
„Semiallahü limen hamideh“ ve arkasændan
„Rabbena leke’l-hamd“ deme sünnettir. Tek bañæna
kælan, bunlaræn ikisini de der, cemaatle kælænæyorsa imam,
yalnæz „Semiallahü limen hamideh“yi, cemaat de
yalnæz „Rabbena leke’l hamd“æ söyler.
5- Secde:
„Rabbena leke’l-hamd“ dedikten sonra, „Allahü
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Ekber“ diyerek secdeye varærsænæz. Secdeye varærken
de önce dizlerinizi, sonra ellerinizi, daha sonra da
yüzünüzü yere veya yerin sertliåini hissettiren bir ñey
üzerine koyarsænæz. Bütün parmaklar kæbleye doåru
yönelmiñ, yüz iki el arasændaki açæklæåa yerleñmiñ,
gözlerin yönü burnun iki tarafæna dönülmüñtür.
Secde yedi uzuvla olur. Sevgili Peygamberimiz
(s.a.v.) ñöyle buyurmuñtur: „Kul secde ettiåinde
beraberinde yedi uzvu da secde eder: Yüzü, iki eli,
iki dizi ve iki ayaåæ.“ (Ahmed bin Hanbel, Müslim)
Secdede üç, beñ veya yedi kere „Sübhane
Rabbiye’l-a’lâ’ dedikten sonra „Allahü Ekber“
diyerek doårulur ve oturursunuz. Elleriniz uyluklar
üzerinde, saå ayaåænæz dikilmiñ, sol ayak yatærælmæñtær.
Gözler ise añaåæya sarkæktær. Burada bir tesbih miktaræ
kaldæktan sonra, „Allahü Ekber“ diyerek, ikinci
secdeye gidersiniz ve birinci secdede yaptæåænæzæ
burada da aynen yaparsænæz. Bundan sonra önce
bañænæzæ, sonra ellerinizi, daha sonra da dizlerinizi
yerden kaldærarak ve „Allahü Ekber“ diyerek, ayaåa
kalkar ve doårulursunuz. Ækinci rekatæ da birinci rekat
gibi kælarsænæz. Yalnæz „Sübhaneke“ ile „Euzü“
okumazsænæz.
6- Kade-i Âhir
Bu, son oturmadær. Namazæn farzlarændan biri de budur.
Sonunda oturma. „Tehiyyat“æ okuyacak kadar
oturmak farzdær. Yoksa, „Tehiyyat“ okumak vaciptir,
farz deåildir.
Çocuklar! Ækinci rekatæn ikinci secdesinden
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kaltæktan sonra ayaåa kalkmayæp iki secde arasænda
oturduåunuz gibi oturursunuz. Burada „Tehiyyat“
duasænæ okursunuz. Eåer kældæåænæz namaz üç veya dört
rekatlæ namazlardan ise, hemen üçüncü rekata
kalkarsænz. Deåilse „Tehiyyat“ duasænæn arkasændan
„Allahümme Salli“ ile „Allahümme Barik“i daha
sonra da „Rabbena âtina...“ gibi dualar okur ve selam
verirsiniz. Selamda bañænæzæ önce saåa, sonra sola
çevirir ve her birinde „Esselamü aleyküm ve
rahmetullah“ dersiniz. Bundan sonra da
„Allahümme entesselamü ve minkesselam
tebârekte ya zelcelâl-i ve’l-ikrâm“ dersiniz...
Buraya bir nokta koyalæm ve bir parça da rükû’,
sücud ve teñehhüdün hüküm ve adabændan, huzur
ve huñuundan, hikmet ve faziletinden bahsedelim:
Bañændan rükû’a kadar olduåu gibi, rükû’dan da
selama kadar yaptæåæmæz hareketlerin, okuduåumuz
tesbih ve dualaræn ayræ ayræ hükümleri vardær. Bunlar ya
farz, ya vacip, ya sünnet veya müstehaptær. Ñimdi særa
ile görelim.
„Allahü Ekber“ demek sünnet, rükû’a eåilmek farz,
rükûde üç kere „Sübhâne Rebb’iye’l azîm“ demek
sünnet, bunu beñ veya yedi defa demek müstehap,
rükû’dan doårulmak vacip, „Semiallahü limen
hamideh“, arkasændan „Rabb’ena lekel hamd“
demek sünnet, arkasændan „Allahü ekber“ demek
sünnet, secde etmek farz, secdede üç kerre
„Sübhane Rabbiyel a’lâ“ demek sünnet, bunu beñ
veya yedi defa demek müstehap, tekrar „Allahü
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ekber“ demek sünnet, iki secde arasænda oturmak
vacip, saå ayaåæ sol ayak üzerine oturmak sünnet,
tekrar „Allahü Ekber“ demek sünnet, ikinci secdeye
varmak farz, burada üç kerre „Sübhane Rabbiyel
a’lâ“ demek sünnet, ikinci rek’atæn kæyamæna
kalkarken „Allahü Ekber“ demek sünnet, birinci
oturma vacip, ikinci oturma farz, her iki oturmada da
„Tehiyyat“ okumak vacip, ikinci oturmada „Tehiyyat“
arkasændan „Allahümme salli“ ve „Allahümme
barik“i ve daha sonra dualar okumak sünnet, selam
vermek vacip, selam verirken önce saåa, sonra sola
dönmek sünnet ve „Allahümme entesselamü ve
minkesselam“ demek de sünnettir.

ÂDÂB:
Namazæn bir takæm adabæ vardær. Bunlara riayet etmek
çok yerinde olur. Bir ñeyin adabæ demek, onun
mükemmel bir ñekilde, tas tamam, eksiksiz, edebine
uygun bir tarzda yapælmasæ demektir. Bir kerre namaza
girmek demek -yukaræda da iñaret ettiåimiz gibi- Allah’æn
huzuruna çækmak demektir. Allah’æn huzuruna çækan bir
insan, elbette son derece dikkatli, son derece terbiyeli
olacak, edebini takænacaktær. Yaradanæmæzæn huzurunda
öyle geliñi güzel, pejmürde, saygæsæz olabilir miyiz?
Hayær, olamayæz! Orasæ son derece yüksek, son
derece yücedir. Orada yüce Mevlâ’mæz, lütfuyla tecelli
buyurmuñ, bizi huzuruna almæñtær. Biz de huzura girmiñ,
kulluåumuzu yüce Mevla’mæza arz ediyoruz.
Huzura kabul makamænæn, ñüphesiz ki, kendisine
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mahsus örf ve adeti, usul ve adabæ vardær, oturuñ ve
kalkæñ tarzæ vardær. Bunlara harfiyyen uymamæz, en güzel
ñeklini yapmamæz; bu makamda yükselmemize, yol
almamæza sebep olacaktær.
Namazæn usul ve adabæna uygun bir ñekilde kælænmasæ
gerektiåi yolunda bir çok hadis-i ñerif vardær. Bunlaræn
birkaçænæn mealini kaydedelim:
„Beñ vakit namazæ Allah farz kælmæñtær. Kim
abdestini güzelce alær, vaktinde namazænæ kælar,
rüku, sücud ve huñuunu tam yaparsa, onu maåfiret
edeceåine dair Allah’æn teminatæ (va’di) vardær!..“
(Ebu Davud, Neseî)
Adamæn biri mescide gelir, namazænæ kældæktan
sonra,
mescidin
bir
tarafænda
oturan
Peygamberimiz’in yanæna gelir ve selam verir.
Peygamberimiz (s.a.v.) selamænæ aldæktan sonra ona;
„Dön de namaz kæl! Çünkü sen namaz kælmadæn.“
der. Kiñi namazænæ tekrar kælar ve tekrar selam verir.
Peygamberimiz (s.a.v.) selamænæ aldæktan sonra ona;
„Git namazænæ kæl! Çünkü sen namaz kælmadæn.“
der. Adam üçüncü defa namazænæ kælar. Fakat yine
kendisine Peygamber tarafændan, „Git namazænæ kæl!
Çünkü sen namaz kælmadæn.“ denir. Bunun üzerine
adam, kusurunun ne olduåunu sorar. Peygamber
Efendimiz de cevaben der ki:
„Namaz kælmak istediåin zaman, abdestini
güzelce al, sonra kæbleye dön, tekbir al, Kur’an’dan
kolay olanæ oku. Sonra rükuunu dosdoåru yap.
Sonra tam doårul. Sonra secdeyi yap..“ Sonra da
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ñöyle buyurdu: „Böyle yapmadækça hiçbirinizin
namazæ tam olmaz.“ (Bazæ rivayet farklaræyle Buhari,
Neseî ve Tirmizi)
Peygamberimiz, „Hærsæzæn en kötüsü namazænæn
hærsæzædær.“ dediåinde ashab sormuñ:
- Ya Resulallah! Namaz hærsæzæ nasæl olur?
Peygamberimiz cevaben:
- O, rüku ve secdesini dosdoåru yapmaz, demiñtir.
„Kiñi namazænæ bitirir, fakat namazændan ancak
onda biri, dokuzda biri, sekizde biri, yedide biri,
altæda biri, beñte biri, dörtte biri, üçte biri veya yaræsæ
yazælær.“ (Ebu Davud, Neseî)
Bu mevzuda daha nice hadis-i ñerifler vardær. Bütün
bunlar, namazæn çok mühim ve hayati bir ibadet
olduåunun ve çok büyük mana tañædæåænæn ifadeleridir.
Bir ñey, ne kadar mühimse o kadar dikkat ister.
Namazda da çok dikkatli ve çok terbiyeli olmak
lazæmdær. Namazda ufak-tefek kusurlar, âdab ve
erkânæna riayetsizlik, insanæ kasdedilen gaye ve hedefe
ulañtærmaz, yaræ yolda bærakabilir!..
Buna binâen, her ñeyi, bilhassa namazæ güzel
yapmaya, dosdoåru kælmaya insan kendini zorlamalæ
ve alæñtærmalædær. Allah (c.c.) her ñeyin güzel ve
tam yapælmasænæ sever, âdab ve ñartlaræna uygun
olanæ kabul eder. Allah (c.c.) temizdir. Temiz olanæ
kabul eder. Allah, kulunun muhkem ve saålam iñ
yapmasænæ sever!..
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HUZUR VE HUÑÛ:
Sevgili çocuklar! Namazda huzur da çok mühimdir.
Huzur demek, kimin huzurunda durduåunu, ne
yaptæåænæ, ne maksatla yaptæåænæ bilmek demektir.
Namaza girdiåiniz zaman, Allah huzuruna girdiåinizi
unutmayænæz, yalnæz bedeninize deåil, kafa ve kalbinize
de namaz kældæracaksænæz. Bedeniniz seccadede,
kafanæz ve kalbiniz bañka yerde olmasæn! „Bir gönülde
iki sevda eåleñmez.“ Diliniz „Allahü Ekber“ derken,
kafa ve kalbiniz masayæ, kasayæ düñünmesin! Diliniz;
„Ya Rabbi! Ancak Sana ibadet eder, yalnæz Senden yardæm isteriz!“ mealindeki Fatiha ayetlerini
okurken, aklænæzda Ahmed veya Mehmed, öküz veya
inek vs. olmasæn! Hitabænæz, dua ve niyazænæz yalnæz
Allah’a olsun! o makamda zaten bir siz varsænæz, bir de
Mevlâ’mæz. Bir üçüncü ñahæs, madde ve maddiyat
yoktur!..
Çocuklar! Siz „Allahü Ekber“ deyip namaza girdiniz
mi, elinizi-eteåinizi her ñeyden çektiniz. Artæk bu
âlemden ayrældænæz. Hatta bedeninizle bile meñgul
olamazsænæz.
Resul-ü Ekrem Efendimiz, birinin namaz kælarken
sakalæyla uårañtæåænæ görünce ñöyle buyurdu:
„Eåer bu adamæn kalbinde hûñû olsa idi,
uzuvlarænda da hûñû olurdu.“ (Æhyâ-u Ulûm)
Namaz vakti geldiåi zaman, Hz. Ali’nin rengi deåiñir,
yerinde duramaz olurdu.
Bu halinden sordular: „Niye böyle oluyorsun ey
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mü’minlerin emiri?“ O, ñu cevabæ verdi:
„Ne yapalæm, emanetin vakti geldi. O emanet ki, onu
yerler gökler yüklenmekten çekindiler, ondan, onun
hukukunu yerine getirmekten korktular!..
Ænsan olarak onu biz yüklendik. Ñimdi onun hakkænæ
vermek, hukukuna riayet etmek lazæm.
Acaba onu yerine getirebilecek miyim? Emanete
riayet edebilecek miyim. Kabul görecek mi? Yoksa zayi
mi edeceåim?..“
Hatim-i Asam adændaki zata namazændan
sorulduåunda, ñu cevabæ vermiñ:
„Namaz vakti geldiåinde abdestimi tazelerim, namaz
kælacaåæm yere gelir ve otururum.
Bedenimdeki bütün organlaræma hakim olurum. Sonra
namaza kalkaræm. Kâbe’yi iki kañæm arasænda, Særat
köprüsünü ayaklaræmæn altænda, cenneti saåæmda,
cehennemi solumda, Azrail’i arkamda farz eder,
kælacaåæm namazæn son namazæm olacaåænæ düñünür
ve ümitle korku arasænda bulunarak tekbir alæræm.
Kæraati aåær aåær okur, rukûyu tevazu ile, secdeyi
huzurla yaparæm. Æhlasla devam ederim. Yine de
namazæmæn kabul edilip edilmediåini bilemem.“ (Æhyâu Ulûm)
Yüce Mevlâ’mæz ve sevgili Peygamberimiz,
namazda daima huzurlu olmamæzæ emir ve tavsiye
etmiñlerdir.
Yüce Mevlâ’mæz Kur’an-æ Kerim’de ñöyle buyurur:
„Beni anmak için namaz kæl!“ (Tâhâ, 14)
„Gafillerden olma!“ (A’raf, 205)
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„Namaza sarhoñken yaklañmayæn!“ (Ankebut, 45)
„Dünya, mal ve para sarhoñluåuyla namaza
girmeyin!..“ manasæ ile de tefsir edlimiñtir bu âyet.
Sevgili Peygamberimiz de bu hususta ñöyle buyurur:
„Kul bedeniyle kalbini namazda birleñtirmezse,
Allah, onun namazæna bakmaz!“ (Æhyâ-u Ulûm)
Sevgili çocuklar! Görüyorsunuz ya, namazdaki
huzurun önemini! Bu da çok mühim!
Bu hususta çok dikkatli olmak lazæm! Siz Allah’æ görür
gibi namaz kælænæz. Ñayet siz O’nu göremiyorsanæz, O
sizi mutlaka görüyor. Hatærænæza bañka bir ñey gelirse,
hemen Allah’æn huzurunda olduåunuzu düñünün ve
kendinizi toparlayæn!
Huzur-u kalb ile namaz kælmanæn ilacæ; göze
çarpanlardan sarf-æ nazar etmek, gelen seslere kulak
vermemek, kalbe gelen maddî ve dünyevî düñünceleri
reddetmek ve bunun mücadelesini yaparak, bütün
varlæåænæzla Büyük Yaratæcæ’næn huzurunda olduåunuzu
herhalde hatærda tutmaktær.
Evet, bu cidden çok aåær ve zor bir ñey ama, aslænda
mümkündür, mümkün olan ñeydir.
Hâtem’ül-Asam gibi, namaza daha girmeden önce
düñüncelerimizi atar, dikkatimizi toplar, kendimizi
hazærlarsak -Yüce Mevlâ’mæzæn da yardæmæyla- huzurla
namaz kælmaya muvaffak oluruz.

96

NAMAZIN SIRRI VE
HÆKMETLERÆ:
Namazdaki sær ve hikmetler saymakla bitmez. Her
hareketin, her duruñun, her kærâat ve duanæn birçok
hikmet, mana ve nükteleri vardær. Bir kere dæñ
görünüñüyle namaz:
1- Aynæ zamanda temizlik vesilesidir. Namaz kælanæn
bedeni temiz, elbisesi temiz, namazgâhæ (meskeni)
temizdir.
Koruyucu hekimliåin, yani sæhhati ve saålæåæ
korumanæn ñartlarændan biri de temizliktir, temiz
olmaktær. Beden temizliåi, elbise temizliåi, çevre
temizliåi...
Demek oluyor ki, koruyucu hekimliåin ñartlarændan
biri ve birincisi temizlik olduåu gibi, namazæn
ñartlarændan biri ve birincisi de temizliktir. Demek oluyor
ki, namaz aynæ zamanda koruyucu hekimliktir ve
dolayæsæyla namazæna devam eden aynæ zamanda
saålæåænæ korumaya da devam etmiñtir.
2- Namaz, aynæ zamanda bir idmandær, vücut
mekanizmasænæn bir idmanædær, beden eåitimidir. Bakænæz
namazda insan vücudunun her uzvu hareket ediyor,
her eklemi (mafsalæ) bükülüyor, kaslar gerilip gevñiyor...
Namazda eller yukaræ kaldæræp indiriliyor, eåilmedoårulma var, yere yatma ve oturma var, parmaklaræn
açælmasæ ve bitiñtirilmesi var, boynu saåa-sola
çevirme var... Hâsælæ namazæn her rekatænda vücut
organlarænæn hepsi hareket etmektedir.
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Bu hususu rakam vererek de söyleyebiliriz:
Namaz kælan bir insan, bir günde 14 defa ellerini yukaræ
kaldærær ve indirir, 40 defa eåilir ve doårulur, 80 defa
bañænæ yere kor ve kaldærær, bañænæ 12 defa saåa, 12 defa
sola çevirir, 40 defa parmaklarænæ açar (rüku’larda), 80
defa bitiñtirir (secdelerde).
Demek oluyor ki, namaz kælan bir insan, aynæ zamanda
bedenen muhtaç olduåu beden eåitimini, beden
terbiyesini de yapmæñ oluyor. Aslænda müslümanlaræn
beden eåitimi namazdær, namazdaki hareketleridir.
Namazlæ bir insan, beden eåitimini de aynæ zamanda
yapmæñ, vücut zindeliåini, vücut saålamlæåænæ, vücut
hareketliliåini saålamæñtær.
Sevgili çocuklar! Yalnæz ñurasænæ unutmayæn: Biz
namazæ ñu veya bu faydasæ için deåil, Allah emretmiñ
olduåu için, O’nun güzel emrini yerine getirmek ve
ræzasænæ kazanmak için kælaræz. Diåer ibadetler de böyle.
Rabb’imizin emri olduklaræ için ve o niyyetle yaparæz
ve biliriz ki, Rabb’imizin emrettiåi ñeylerde birçok fayda
ve hikmetler vardær. Yüce Mevlâ’mæz bize iyiyi, güzeli,
fayadalæyæ emreder. Biz de særf Rabb’imizin emri olduåu
için yapar, onun tañædæåæ hikmet ve faydalardan
faydalanmæñ oluruz...
3- Namaz, aynæ zamanda müsavat (eñitlik) ve denge
unsurudur. Erkek-kadæn, zengin-fakir, âmir-memur vs.
aslænda birdir, birbirine eñittir, kulluk planænda
aralarænda bir fark yoktur.
Günün belli saatlerinde, istisnasæz her müslüman aynæ
namazæ kælacak, kæyam, kæraat, rüku ve sücud gibi hep
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aynæ hareketleri tekrar edeceklerdir.
Yine zenginlik veya fakirlik, âmirlik veya memurluåuna
bakælmaksæzæn yanyana gelecek, omuz omuza verecek,
saf durup el baålayacak, Yaratan’æn huzurunda divan
duracaklar, aynæ iñaretle yatæp kalkacaklardær.
Demek oluyor ki, insanlar arasænda maddî planda,
mesela yeme ve içmede, elbise ve meskende, rütbe
ve servette fark varsa da, mana planænda, Allah’a kul
olmada ve kulluk vazifesini yapmada aralarænda asla
fark yoktur, herkes müsavidir. Ben-sen yok, biz varæz
ve hepimiz kuluz!..
Ve yine demek oluyor ki, namaz, meslek ve servetleri
ne olursa olsun, bütün insanlara bu gerçeåi, bu eñitliåi
günde beñ defa hatærlatarak birbirlerine karñæ böbürlenmelerinin, kibirlenmelerinin haksæz ve manasæz
olduåunu anlatæyor ve insanlar arasænda bir denge
unsuru olmuñ oluyor.
4- Namaz, aynæ zamanda günlük iñlerde de bir
denge unsurudur. Günlük iñlerin planlanmasænda
namazæn mühim bir yeri vardær. Namaz, günün muhtelif
ve belli saatlerinde særalanmæñ olduåu için, müslüman
günlük iñlerini, yemek vakitlerini, istirahat zamanlarænæ,
uyku saatlerini bir plana baålama zorunda kalacaktær.
Plan ölçüsünü de, hiç ñüphesiz ki, namaz vakitlerinden
alacak ve ona göre ayarlayacaktær.
Demek oluyor ki, namaz, kiñinin günlük çalæñmalarænæn
geliñigüzel deåil, rastgele deåil, bir ölçüye, bir plana
göre olmasæna vesile olacak, onu dengesizlikten
kurtaræp dengeli olmasænæ saålayacaktær.
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5- Namaz, aynæ zamanda bir ilham ve bir irñad
kaynaåædær. Namaz dinin direåi, hidayet güneñidir.
Namaz irfan menbaæ, takva kapæsædær.
Ænsandaki kötü duygu ve düñünceleri, añæræ istek ve
arzularæ firenler, kontrol altæna alær, diåer taraftan
sahibine iyi ve güzel ameller telkin eder. Kur’an-æ Kerim
bu hususta ñöyle der:
„... Ve namazæ dosdoåru kæl! Hiç ñüphe yok ki,
namaz, fuhñun ve fenalæåæn her çeñidinden
nehyeder (men eder). Çünkü Allah’æ zikir her
ñeyden büyüktür.“ (Ankebut, 45)
Elbette böyle olmasæ icab eder. Çünkü namaz, insanæ
günde beñ defa Yaratan’æn huzuruna çækaræyor. Bu
arada ona, her gün kærk defa, „(Allah) Ceza gününün
de mâlikidir!“ dedirtiyor ve dehñetli bir günün
geleceåini, herkese hesap sorulacaåænæ hatærlatæyor.
Namazæn kærk rekatænda böyle bir günün geleceåini
hatærlayan insan; sözlerinde, sohbetlerinde,
muamelelerinde, alæñ-veriñlerinde herhangi bir
yolsuzluåa, herhangi bir fenalæåa sapabilir mi, günah
iñleme cesaretini kendinde bulabilir mi? Bulmamasæ
gerekir; Çünkü artæk o, biliyor ve inanæyor ki, günün
birinde hesaba çekileceåim, yaptæklaræm yolsuzluklar
ortaya çækacak, benden sorulacak. Rezil ve rüsvay
olurum. Tekdir görür, azap çekerim...
Ñurasænæ da bilmemiz lazæmdær ki, insanæ çekip
çeviren namaz, gerçek manada kælænan namazdær,
dosdoåru kælænan namazdær. Eksik, bozuk ve
gafletle kælænan namaz, sahibini çekip, çeviremez,
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onu irñad edemez, ona faydalæ olamaz. Çünkü, o
namaz, yalænkattær, ñekilden ibarettir. Æçine
girilmemiñ, ñuuruna varælmamæñtær. Bu hususta
ñöyle bir hadis-i ñerif rivayet edilir:
„Bir kimsenin namazæ onu fuhuñ ve kötülükten
alækoymuyorsa o namaz yok hükmündedir.“ (Æbn-i
Merdûye)
Burada bir noktaya daha iñeret edeyim: Belki denir
ki, sahibini çekip çevirmeyen namazæ hiç kælmamak
daha doårudur. Hayær! Kælænmakta yine fayda vardær.
Namazæn bir sahih olmasæ var, bir de kabul olmasæ var.
Bunlaræ birbirine karæñtærmamak lazæm. Bazen namaz
sahih olur, fakat kabul görmez.
Sahih olmasæ, ñartlarænæ, rükünlerini yerine getirmeye
baålædær. Kabul keyfiyyeti ise, onu biz bilemeyiz. Kabul; bizim çok dikkatli olmamæzla beraber, Cenab-æ
Hakk’æn dilemesine baålædær. Ñartlaræ, rükünleri yerine
getirilerek kælænan namaz sahih olmuñtur. Kabul olmasa
bile kælan, borcundan kurtulmuñtur, kazasæ lazæm
gelmez, ahirette hesabæ sorulmaz, nihayet o namazdan
dolayæ ceza görmez.
Kælænan namaz, aynæ zamanda kabul edilirse, iñte
o namazæn feyz ve bereketi vardær, sevap ve
mükâfatæ vardær. Æñte o namaz dünyada da faydalæ
olur ahirette de. Sahibini çeker-çevirir, her türlü
kötülükten berî alær. Kur’an-æ Kerim’in târif ettiåi
namaz da iñte bu namazdær.
6- Namaz, aynæ zamanda günahlaræn silinmesine,
günah kirlerinden temizlenmeye vesiledir. Kur’an-æ
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Kerim ñöyle der:
„Æyilikler, kötülükleri giderir, mahveder!“
Her namaz bir hasenedir, bir güzelliktir. Güzelliklere
devam edildikçe geçen kötülük silinir gider. Bu,
muhakkaktær. Buna binaen namaza devam edildikçe beñer hali- insanlaræn çok defa kurtulamayacaklaræ bazæ
günahlar yapælmæñ ise, onlar silinir gider ve beñ vakit
namaz arasænda vaki olan küçük günahlara kefaret
olur!.. Nitekim bir hadis’te ñöyle buyurulur:
„Bir namaz, diåer namaza kadar aralarændaki
(günahlaræn) keffaretidir, büyük günahlardan
sakænmak ñartiyle.“ (Müslim)
Sevgili Peygamberimiz bir gün der ki:
„Birinizin kapæsæ önünde bir nehir bulunsa da, ev
sahibi günde beñ defa o nehirden yækansa,
üzerinde kirden pastan bir ñey kalær mæ?“
„Hayær!“ derler, „Üzerinde kirden pastan hiçbir ñey
kalmaz, tertemiz olur!“ Peygamberimiz (s.a.v.):
„Namaz da böyledir. Namaz sebebiyle Allah
hatalaræ afffeder, mahveder.“ (Beyhakî)
Æç görünüñe gelince:
Namaz, iç görünüñüyle de bitip tükenmeyen sær ve
hikmet hazinesidir. Geçen bir bölümde, namazæn
bañændan kæyamæn sonuna kadar mevcut nükte ve
hikmetlerden -dilimizin döndüåü kadar- bahsetmiñtik.
Ñimdi de rükudan sonuna kadar namazda bulunan
nükte ve hikmetlerden bilebildiåimizi, sezebildiåimizi
dile getirmeåe çalæñalæm:
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Ayakta divan duran kul:
„Ya Rabb’i! Ubûdiyyetimi arz edebildim mi?
Kulluk vazifemi yapabildim mi?“ diye Cenab-æ
Hakk’a sorar. Cenab-æ Hakk:
„Hayær! Tam deåildir. Alçal! Alçal ki, kærælsæn
ñeytanî kibir, kalmasæn nefsinde gurur.“
Bunun üzerine kul, hemen rukûya varær ve alçalær.
Kendisinin küçük ve aciz, Rabb’ænæn büyük ve
münezzeh olduåunu ifade etmek üzere rükûda da bir
kaç defa „Sübhâne Rabb’iye’l Azim“ (Ben büyük
Rabb’imæ tesbih ve tenzih ederim!) der. Yani, ben
eksik ve noksanæm, aciz ve muhtacæm!.. Rabb’im böyle
deåil, O, kâmil ve kadirdir; O, her noksandan, her
ihtiyaçtan uzaktær; O, Sübhan’dær!.. Bundan sonra;
„Semiallahü limen hamideh“ (Allah, kendisine
hamd edenin hamdini kabul etsin!) diyerek doårulur.
Orada, „Rabbena leke’l-hamd“ (Hamd yalnæz Sana
mahsustur!) demek suretiyle kulluk vazifesinin tam
yapælæp yapælmadæåænæ sorar. Cenab-æ Hakk:
„Hayær! Yine tamam deåildir. Biraz daha eåilmen
ve alçalman lazæm!“ der. Bunun üzerine kul derhal:
„Allahü Ekber“ diyerek secdeye varær ve orada
kendisinin son derece aciz ve zelil, Rabb’ænæn sonsuz
yüceliåe sahip olduåunu ikrar etmek üzere birkaç kere:
„Sübhane Rabb’iye’l-a’la“ (Ben sonsuz, büyük ve
yüce Rabb’æmæ tesbih ve tenzih ederim!) der ve yine
„Allahü Ekber“ diyerek doårulur ve sorar:
„Ya Rabb’i! Kulluk vazifemi yapabildim mi?“ Yüce
Mevlâ’dan gelen cevap ñu:
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„Tamam, vazifeni yaptæn. Sende artæk kibir ve gurur
diye bir ñey kalmadæ. Bana yaklañtækça yaklañtæn ve ñu
anda en yakæn bir hal aldæn.“
Ænsan, her ne kadar akæl ve kudret sahibi ise de,
Yaratan’æna karñæ son derece aciz ve zelildir, yetersiz
ve noksandær. Æñte bu husus, tam olarak ifadesini
secdede buluyor.
Kul, Allah huzurunda maddeten ne kadar tevazu
gösterir, ne kadar alçalærsa, manen de o kadar yükselir
ve o kadar Allah’a yaklañær. Yüce Mevlâ’mæz Kur’an-æ
Kerim’de ñöyle buyurur:
„... Secde et ve yaklañ!“ (Hûd, 114)
Bir hadis de ñu mealde:
„Kulun Rabb’æna en yakæn olabileceåi hal,
secdedeki halidir.“ (Camiu’s-Saåir)
Demek oluyor ki, mana âlemine yükselmenin ve
Allah’a yaklañmanæn yolu, namazdan ve namazæn
secdesinden geçer.
O halde çocuklar siz, beñ vakit namaza devam edin,
hiç terk etmeyin ki, Yüce Mevlâ’mæzæn güzel emrini
yerine getirmenin yanænda, alçakgönüllü de olasænæz.
Nefsanî gurur ve ñeytanî kibiriniz kærælmæñ olsun. Manen
yükseldikçe yükselesiniz ve Allah’a yaklañasænæz. Allah da sizi seve ve koruya, rahmet ve bereketini
üzerinizden eksik etmeye!..
Birinci secdeden doårulan ve kulluk vazifesini tam
yapmanæn ñuuru ve heyecanæ içinde bulunan insan,
añk-ü ñevkle „Allahü Ekber“ diyerek secdeye kapanær
ve ikinci secdeyi yapar. Birinci secededekinin aynæsænæ
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tekrar eder.
Çocuklar! Rukûnun bir, secdenin iki olmasæ yolunda
ñöyle de denmektedir:
Birinci secde topraktan geldiåimize, ikinci secde
topraåa döneceåimize, arkasændan ayaåa kalkma veya
doårulma da -kæyamet gününde- tekrar topraktan
kalkacaåæmæza iñarettir.
Yine deniyor ki:
Ñeytan bir defa secde ile emredildiåi halde secde
etmedi. Biz ise ne yapæyoruz? Ñeytana raåmen ve onun
inadæna raåmen secdeyi iki kere yapæyoruz. Yine
mevzuya dönelim:
Birinci rekat bu suretle bitmiñtir. Ækinci rekatæ da aynæ
ñekilde kælacaksænæz. Eåer kældæåænæz namaz iki rekatlæ
bir namaz ise, ikinci rekatæn, ikinci secdesinden sonra
oturur, „Tehiyyat“æ okursunuz.

Manasæ:
„Sözle yapælan bütün ibadetler, bedenle yapælan
bütün ibadetler, mal ile yapælan bütün ibadetler
yalnæz Allah’a mahsustur. Allah’æn selamæ da,
rahmeti de, bereketleri de senin üzerine olsun, ey
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Peygamber! Bize ve Allah’æn salih kullaræna da
selam olsun. Allah’dan bañka ilâh olmadæåæna ben
ñehadet ederim. Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Allah’æn
kulu ve Peygamber’i olduåuna yine ñehadet
ederim.“
Manasænæ gördüåünüz „Tehiyyat“, aslænda nedir bilir
misiniz? Bunlar, büyük bir merasimin yapælmasæ
særasænda yapælan konuñmalardær.
Bu merasim Mi’rac merasimidir. Sevgili
Peygamberimiz bir gece mi’rac merasimine davet
edilmiñti. Allah O’nu davet etmiñiti. Gelsin de Yüce
Mevlâ’sænæn mülk ve melekûtunu, azamet ve saltanatænæ
gezsin ve görsün!.. Sevgili Peygamberimiz mi’rac
yolculuåu esnasænda Cenab-æ Hakk’æn azamet ve
kudretinin eserlerini, hikmet dolu saltanatænæ görünce,
åañyolur, hayran kalær. Hayranlæåænæ ñu konuñmasæyla
ifade eder:
„Sözlü ibadetler, bedenî ibadetler ve malî
ibadetler hep Allah’a mahsustur. (Çünkü mülk
O’nun, melekût O’nun, kuvvet O’nun, kudret
O’nun, arñ O’nun, kürsü O’nun, dünya O’nun,
ahiret O’nun, canlæ O’nun, cansæz O’nundur.)“
Bu konuñmasæyle Peygamberimiz (s.a.v.), kendisini
davet eden Yüce Mevlâ’sænæ büyüklemiñ, tescil ve ta’zim
etmiñtir.
Sevgili Peygamberi’nin çok yerinde olan bu
konuñmasæna Yüce Mevlâ’sæ ñu karñælæåæ verir:
„Peygamber’im! Sana selam olsun! Allah’æn
rahmeti ve bereketleri üzerine olsun!“
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Ve bu, adeta bir karñælama konuñmasædær. Dikkat
edilirse, konuñmalar birbirine denktir. Her iki
konuñmada da üç ñey var: Peygamber Rabb’ini üç
ñey (ibadetin üç türlüsü) ile tavsif ve tebcil ettiåi gibi,
Rabb’æ da Peygamber’ini üç ñey (selam, rahmet,
bereket) ile taltif ve ikram ediyor.
Allah’æn taltif ve ikramæna mazhar olan
Peygamberimiz (s.a.v.) ümmetini hatta bütün
ümmetleri yerde ve göklerdeki bütün salih kullaræ
unutmuyor, bu taltif ve bu ikrama onlaræn da nail
olmalarænæ düñünüyor ve ñöyle diyor:
„Selam bize de olsun, Allah’æn salih kullaræna
da olsun!“
Rivayete göre, bu manzaraya ñahid olan Cebrail (a.s.)
da ñu konuñmayæ yapar:
„Ben de Allah’dan bañka ilâh olmadæåæna
ñehadet ederim ve Hz. Muhammed (s.a.v.)’in
Allah’æn kulu ve Resulü bulunduåuna yine ñehadet
ederim!“
Cebrail (a.s.) bu sözüyle, Allah’æn birliåini, Hz.
Muhammed’in (s.a.v.) peygamberliåini tasdik ve ikrar
ederek, mi’rac merasimine katælmaktan memnun
olduåunu ifade etmiñ oluyor.
Namazda okunan „Tahiyyat“æn mana ve hikmetini
böylece bildikten ve anladæktan sonra, ñunu da bilmeniz
gerekir:
Namaza giren bir insan, bu ilâhî davete icabet etmiñ,
mi’rac yolculuåuna bañlamæñtær. Bu yolda kademe
kademe ilerliyor ve yükseliyor, huzura yaklañæyor.
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Yaklañtækça da Mevlâ’sænæn azamet ve kudretini,
saltanat ve debdebesini seyrediyor. Æñte tam bu særada
secdeden bañænæ kaldærmæñ, diz çökerek oturmuñtur.
Rabb’ænæ tebcil ve ta’zim etmek üzere „Ettehiyyâtü li’llahi
ve’s-selevatü ve’t-tayyibât“ diyor. Devamla,
Peygamber’i selamlæyor, tebrik ediyor, (kendisiyle
beraber) Allah’æn hâlis kullarænæ da selamlæyor ve
sözünü, Allah’æn birliåine, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in
peygamberliåine ñehadetle bitiriyor.
Sonra da ñu dualaræ okuyor:

Manasæ:
„Allah’æm! Sen Hz. Æbrahim’e ve onun yolunda
gidenlere rahmet ettiåin gibi, Hz. Muhammed’e ve
O’nun yolunda gidenlere de rahmet et, ñeref ve
ñanlarænæ artær. Sen Hamid’sin (hamde lâyæksæn), Sen
Mecid’sin (ulusun)!“
„Allah’æm! Sen Hz. Æbrahim’e ve onun yolunda
gidenlere bereket lütfettiåin gibi, Hz. Muhammed’e
ve O’nun yolunda gidenlere de bereket lütfet. Sen
Hamid’sin, Sen Mecîd’sin!“
Tahiyyat’tan sonra bu dualar, acaba niçin okunuyor?
Bu, iyilik bilir olmanæn, ikrama karñæ ikram etmenin bir
ifadesi olsa gerek. Yukaræda da gördüåünüz gibi,
Peygamberimiz (s.a.v.) Mi’rac gecesi, Mevlâ’sænæn
kendisine yaptæåæ ikram ve taltiften ümmeti olan bizleri
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unutmamæñ, bizlerin de bu ikram ve bu taltiften
nasibimiz olmasænæ Mevlâ’sæna arz ve niyazda
bulunmuñtu. Buna karñælæk, biz de mi’rac hayatænæ
yañarken, Peygamberimiz ve Onun yolundakileri
unutmuyor, onlar için dua ediyoruz.
Son olarak da; „Ya Rabb’i“ Bize dünyada da
güzellik ver, ahirette de güzellik ver ve bizi
cehennemin azabændan koru!“ mealindeki dua ile,
„Ya Rabb’im! Hesap gününde beni de, ana ve
babamæ da ve bütün mü’minleri de mâåfiret buyur,
afvet!“ manasæna gelen duayæ okuruz. Bu dualarla hem
kendimiz için, hem de bütün mü’minler için niyazda
bulunmuñ oluruz.
Bu dualaræn metinleri ñöyledir:

„Rabbena âtinâ“ ve „Rabbenaå’firlî“ dualarænæ
okuduktan sonra önce saåa sonra da sola selam
vererek namazdan çækaræz.
Çocuklar! Selam kime verilir? Bir yerden gelene, bir
seferden dönene, deåil mi? Peki, namaz kælan nereden
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geliyor, hangi yolculuktan dönüyor?
Yukaræda da gördüåümüz gibi, namaza girmek demek
Mirac’a gitmek, Allah’æn huzuruna çækmak demektir. Kul
namazda kulluåunu, ibadetini arz ediyor, ihtiyacænæ arz
ediyor, dua ve niyazda bulunuyor ve nihayet Mirac
hayatænæ yañadæktan ve o ñerefe nail olduktan sonra
geri dönüyor ve madde âlemine geliyor.
Gelince saåændaki melek ve müslümanlar onu tebrik
ediyorlar, Mirac’æn mübarek olsun diyorlar ve ilâve
ediyorlar:
„Allah’æn huzurundan bize ne getirdin, bize Mirac
hediyesi yok mu?“ o da saåa dönerek „Esselamü
Aleyküm ve Rahmetullah“ diyerek, saådaki melek
ve müslümanlara cevaben diyor ki; „Size Allah’æn
selam ve rahmetini getirdim!“
Bunu gören soldaki melek ve müslümanlar harekete
geçiyor ve diyorlar ki; „Bize yok mu?“ Bunun üzerine
de sola bañænæ çevirerek onlara da aynæ ñeyi söylüyorlar:
“Size de Allah’æn selam ve rahmetini getirdim!“
diyor ve hepsi birden;
„Allahümme entesselamü ve minkesselam,
tebârekte yâ ze’l-celâli ve’l-ikrâm“ diyorlar.
Yani: „Ey bizim Rabb’imiz! Sen selamsæn, Senden
(bize) selam geldi. Ey Celâl ve Ækram sahibi!“ Bunu
derken de Rabb’lerinin, Mirac’dan dönenle gönderdiåi
selam ve rahmeti aldæklarænæ, memnun ve müteñekkir
bulunduklarænæ ifade etmiñ oluyorlar.
Faydalæ olacaåæ düñüncesiyle, namazæn maddî ve
manevî faydasændan, maslahat ve hikmetinden hayli
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bahsettik. Unutmayænæz ki, namazæn tañædæåæ mana ve
hikmetler, fayda ve maslahatlar bu kadar deåildir.
Kimbilir daha nice hikmet, nice fayda ve nice
maslahatlar vardær. Orasænæ Allah (c.c.) bilir.
Bundan sonra da „Âyete’l-Kürsî“yi okursunuz.
Arkasændan 33 kere „Sübhanallah“, 33 kere
„Elhamdülillah“, 33 kere de „Allahü Ekber“ dersiniz
ki, toplam 99 eder. Yüzüncü olarak da „La ilahe
illallahü vahdehü lâ ñerîke leh, lehül mülkü ve lehül
hamdü ve hüve alâ külli ñey’in kadîr“ der ve ellerinizi
yukaræ kaldærarak dua edersiniz.
Yüce Mevlâ’mæzdan dünya ve ahiret saadetini
istersiniz. Ve, her vaktin namazænæn arkasændan böyle
yapmak sünnet’tir. Bu yolda rivayetler ve çeñitli
hadis’ler vardær.
Belki, „Namaz“ mevzuunda söz çok uzadæ
diyeceksiniz!
Ben de derim ki: Namaz son derece ve çok mühim
bir ibadet olduåundan üzerinde fazla durmak gerek,
etraflæ durmak gerek, tañædæåæ hikmet ve faydalaræ mümkün olduåu kadar- anlatmak gerek, namazæn beñ
vakit olduåunu fazla görenlere cevap vermek gerek,
namaza karñæ yavan davranæñtan ikaz etmek gerek,
namaza muntazam devam edenleri tebrik etmek,
onlara müjde vermek gerek ve nihayet, sizin gibi
çocuklara, namazæn ne kadar yüksek bir ibadet
olduåunu ve namazsæz müslümanlæåæn zor devam
edeceåini ve dolayæsæyla daha küçük yañtan namaza
bañlamanæn lüzumunu anlatmak gerek.
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Siz, yedi yañænda namaza bañlamæñ olacaksænæz. Hele
on yañæna gelir de, ñayet kælmazsanæz, Allah
babalarænæza sizi dövme yetkisi vermiñ. Babalarænæz sizi
namaz kælmaya teñvik etmezse onlar da günahkâr olur.
Çünkü sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)’in babalarænæza
bir emri var. Ñöyle:
„Çocuklarænæz yedi yañæna geldiklerinde onlara
namazæ emrediniz. On yañlaræna gelirler de ñayet
kælmazlarsa, onlaræ dövünüz.“ (Müslim)
Sevgili çocuklar!
Siz, namaza çok erken bañlayacak ve devam
edeceksiniz. Bu sebeple hem babanæzæn dayaåændan
kurtulmuñ olacaksænæz, hem de sevap alacaksænæz. Bu
arada, belki anne ve babalarænæz namazlaræna karñæ
yavan dayanæyorlar veya hiç kælmæyorlar. Sizin devam
ettiåinizi görünce, onlar da sizden utanacaklar,
namazlaræna muntazam devam edecekler.

NAMAZIN ÇEÑÆTLERÆ:
Buraya kadar namazæn farzlarændan bahsetmiñ, iki
rekatlæ bir namazæn bañændan sonuna kadar nasæl
ve ne ñekilde kælænacaåænæ anlatmæñ, bu arada
namazæn tañædæåæ engin ve zengin mana ve
hikmetlerden söz etmiñtim. Bundan sonra da namazæn
çeñitlerine kæsaca temas edeceåim.
Sevgili çocuklar!
Namazlar farz namazlar, vacib namazlar, sünnet
namazlar ve nafile namazlar olmak üzere dört çeñide
ayrælærlar.
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Farz namazlar:
Farz namazlar; beñ vakit namazlar ile Cuma namazæ
ve cenaze namazændan ibarettir.
Bir günde beñ vakit namaz kælmak farzdær. Sabah vakti
iki, öåle vakti dört, ikindi vakti dört, akñam vakti üç,
yatsæ vakti dört rekat olarak kælænær. Cuma namazæ ile
cenaze namazænæ az sonra anlatacaåæz.
Vacip namazlar:
Vitir namazæ ile bayram namazlarædær.
Sünnet namazlar:
Sünnet namazlar; sabah namazændan önce iki rekat,
öåle namazændan önce dört, sonra iki rekat, ikindi
namazændan önce dört rekat, akñam namazændan
sonra iki rekat, yatsæ namazændan önce dört, sonra iki
rekat, Cuma namazændan önce ve sonra dört rekat,
Ramazan’da vitir namazændan önce 20 rekat olarak
kælænær.
Nafile namazlar:
Nafile namazlar; geniñ manasiyle sünnet namazlarænæ
içine alærsa da, dar manasæyla farz, vacib ve sünnet
olarak kælænan namazlaræn dæñænda kalan fazla
namazlara nafile namaz denir.
Nafile namazlaræn kælænmasænda sevap vardær,
kælænmamasænda sorumluluk ve günah yoktur.
Farz namazlar nasæl kælænær?
Æki rekatlæ bir namazæn nasæl kælænacaåænæ yukaræda
görmüñtük. Ñayet farz namazlar üç veya dört rekatlæ
ise, ikinci rekatæn ikinci secdesinden doårulduktan
sonra oturursunuz. Tehiyyat’æ okuduktan sonra ayaåa
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kalkar, yalnæz Fatiha’yæ okur, rükû ve secdeleri yaparak
üçüncü veya dördüncü rekatlaræ tamamlar ve
oturursunuz.
Bu oturmada, iki rekatlæ farzlaræn oturmasænda olduåu
gibi, Tehiyyat’æ, salevat dualarænæ ve diåer dualaræ
okuduktan sonra önce saåa, sonra sola selam vererek
namazdan çækarsænæz.
Vitir namazæ nasæl kælænær?
Vitir namazænda da, iki rekatæ bildiåiniz ñekilde kældæktan
sonra oturur, Tahiyyat’æ okur, üçüncü rekata kalkarsænæz.
Üçüncü rekatta Fatiha’yæ, arkasændan da zammi sureyi
okursunuz, fakat rukûya gitmezsiniz, ellerinizi
kaldærarak Tekbir alær, Kunut dualarænæ okursunuz.
Bundan sonra rükû ve secdeleri yapar, arkasændan
oturursunuz. Tahiyyat’æ, salâvat dualarænæ ve diåer
dualaræ okuduktan sonra selam verirsiniz.
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Manasæ:
„Allah’æm Senden yardæm talep eder, maåfiret
diler, hidayet isteriz. Sana inanær, Sana yönelir ve
Sana dayanæræz; Seni hayærla över, ñükrünle meñgul
olur, nimetlerini inkâr etmeyiz; Sana karñæ geleni
bañæmæzdan atar, hem terk ederiz.“
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„Allah’æm! Ancak Sana ibadet eder (yalnæz Sana
kul oluruz); ancak Senin için namaz kælar, Sana
secde ederiz; ancak Sana koñar, Senin için hizmet
ederiz; Rahmetini umar, azabændan korkaræz.
Ñüphesiz ki, Senin azabæn kâfirlere yetiñecektir.“
Kunut dualarænæ vitir namazænda okumak vacibtir.
Vitir namazænæn sonunda okunan bu dualar nedir,
neyi ifade ediyor biliyor musunuz?
Çocuklar! Bunlar adeta bir ahitnâmedir, baålælæk
mektuplarædær. Günlük namazlaræn son rekatænda kul,
bu ahitnâmeyi okuyor, Rabb’ænæn huzurunda tekrar
ediyor, iman yolunda, ibadet yolunda, tevekkül yolunda
olduåunu, yaramaz insanlaræ sevmediåini anlatæyor ve
bu suretle Mevlâ’sæna olan baålælæåænæ yenilemiñ oluyor.
Sünnet namazlaræ nasæl kælænær?
Çocuklar! Sünnet namazlar iki kæsma ayrælær:
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Müekked sünnet, müekked olmayan sünnet’ler.
Sabah namazænæn sünnet’i, öåle namazænæn sünnet’i,
akñam namazænæn sünnet’i, yatsæ namazænæn son
sünnet’i, teravih namazæ ve Cuma namazænæn ilk ve son
sünnet’leri müekked sünnet’lerdir. Her halde
kælænmalædærlar. Ækindi namazænæn sünnnet’i ile yatsæ
namazænæn ilk sünnet’i müekked olmayan sünnet’lerdir.
Kælænmalarænda sevap vardær. Æki rekatlæ müekked
sünnet’ler, iki rekatlæ farzlar gibi kælænacaktær. Keza dört
rekatlæ sünnet’ler de, dört rekatlæ farzlar gibi kælænær.
Ancak, sünnet’lerin son iki rekatænda da Fatiha’dan
sonra sure okunacaktær.
Müekked olmayan sünnet’lere gelince:
Bunlaræn her iki rekatæ bir namaz olduåundan birinci
oturmada da Tahiyat’tan sonra Salevat (Salli ve Bârik)
dualaræ ve diåer dualar okunur, selam verilmeden
üçüncü rekata kalkælær, Sübhâneke okunur, Eûzu çekilir,
ondan sonra devam edilir ve böylece dört rekat
tamamlanær.
Nâfile namazlar nasæl kælænær?
Çocuklar! Nâfile namazlar da, ya öåle namazænæn iki
rekat sünnet’i gibi kællænær, ya da ikindi namazænæn sünnet’i
gibi kælænær. Nâfile namazlaræn bir haddi, bir hududu
yoktur, belli bir vakti de yoktur. Æki rekat de kælænabilir,
daha fazla da kælænabilir. Yirmidört saatin herhangi bir
saatinde de kælænabilir. Yalnæz yirmidört saat içindeki
kerahet vakitlerinde kælænmaz.
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Kerâhet vakitleri:
Çocuklar! Yirmidört saat içerisinde üç vakit vardær
ki, bu vakitlerde ne kaza namazæ kælænær, ne de nâfile
namaz. Bu vakitler ñunlardær:
1- Güneñin doåduåu andan itibaren 40-50 dakika
geçinceye kadar,
2- Güneñ tam tepede iken, yani öåle ezanæna 3-5
dakika kala,
3- Güneñin batmasæna 40-50 dakika kaldæåæ andan
itibaren akñam vakti gelinceye kadar.
Bunlardan bañka iki kerahet vakti daha vardær ki, bu
vakitlerde kaza namazlaræ kælænærsa da nafile namazlar
kælænmaz:
1- Sabah namazænæn vaktinde,
2- Ækindi namazæ kælændæåæ andan itibaren akñam namazæ
kælænæncaya kadar geçen zaman arasænda.
Sünnet namazlaræn hikmet ve faziletleri:
Sevgili çocuklar! Sünnet namazlarænæn hikmet ve
faziletleri sayælmayacak kadar çoktur. Bir kerre
farzlardan önce (sabah, öåle, ikindi ve yatsæ
namazlarænda olduåu gibi) kælænan sünnetler ñeytanæn
ümidini kærar, artæk, ñeytanæn ñeytanlæåænæ yapacaåæna
ümidi kalmaz. Ñeytan, kendi kendine, „Bu adam,
üzerine farz olmayan sünnet’i kælmaya bañladæ, farzæ
haydi haydi kælacaktær. Artæk buna namazæ terkettirmeåe
imkân yoktur. Ben boñuna yorulmayayæm, faydasæ
yok!..“ der ve uzaklañær. Farzlardan sonra kælænan sünnet
namazlara gelince:
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Bu sünnetler ikmâl edici ve tamamlayæcæ niteliktedir.
Ænsanlæk hali, kældæåæ farz namazda unuttuåu, ihmal ettiåi,
gaflet ettiåi, yanældæåæ ve dolayæsæyla eksik bæraktæåæ
taraflar, boñluklar olabilir.
Æñte arkasændan kælacaåæ sünnet’ler, farzdaki bu eksik
taraflaræ tamamlar, ikmâl eder, boñluklaræ doldurur. Farz
namazlar da mükemmel bir ñekilde kælænmæñ sayælær.
Efendimiz (s.a.v.) ñöyle buyurur:
„Kæyamet gününde insan, ilk önce namazdan
hesaba çekilecektir. Rabb’imiz meleklerine ñöyle
buyuracak: Kulumun namazæna bir bakænæz!
Tamamlamæñ mæ, yoksa noksan mæ bærakmæñ. Eåer
namazæ tam ise tam olarak yazælær. Ñayet noksan
ise, Cenab-æ Hakk meleklerine emir verir: Bir de
bakænæz, tatavvuundan (sünnet ve nafile
namazlarændan) bir ñeyi var mæ? Eåer varsa
kulumun
farz
namazlarænæ
bunlarla
tamamlayæn!..“ (Ebû Dâvud)
Yine Efendimiz Hazretleri’nin sünnet namazlar
hakkænda çok mühim tavsiyeleri vardær. Bunlardan
birkaçænæn mealini vereceåim:
„Bir müslüman her gün (farz namazlardan ayræ)
oniki rekat tatavvu (sünnet) namazæ kælarsa, Allah
da ona cennette bir köñk bina eder. Dördü öåle
namazændan önce, ikisi sonra, ikisi akñam
namazændan sonra, ikisi yatsæ namazændan sonra,
ikisi de sabah namazændan önce.“ (Bazæ farklarla
Müslim, Ebu Davud, Nesei, Tirmizi)
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„Sabah namazænæn iki rekat (sünnet) dünya ve
dünyadakilerden daha hayærlædær.“ (Müslim, Tirmizi)
„Bir kimse öåle namazændan önce dört rekat,
sonra da dört rekat (sünnet’e) devam ederse, Allah onu cehennem ateñine haram kælar.“ (Ebu
Davud, Nesei...)
(Öåle namazændan sonraki sünnet dört rekat olarak
da kælænær. Ancak kælænæñæ ikindinin sünnet’i gibidir!)
Efendimiz öåle namazændan önceki namaza devam
edermiñ. Hz. Aiñe sormuñ: „Ey Allah’æn Resulü!
Görüyorum ki bu saatte sen namaz kælmayæ
seviyorsun?“ Efendimiz ñu cevabæ vermiñ:
„Bu saatte göåün kapælaræ açælær, Allah mahlûkatæna
rahmet nazariyle bakar ve bu öyle bir namazdær ki,
bu namaza Adem, Nuh, Æbrahim, Musa, Æsa (gibi)
peygamberler (salât ve selam üzerlerine olsun!)
devam etmiñlerdir.“ (Tergib, Terhib)
„Ækindi namazændan önce dört rekat namaz
kælana Allah rahmet etsin!“ (Taberanî)
„Kim akñam namazændan sonra konuñmadan iki
rekat namaz kælarsa, onun namazæ (kaydedilmek
üzere) illiyyîne yükselir.“ (Tergib, Terhib)
„Kim öåleden önce dört rekat (sün-net) namazæ
kælarsa, o gece dört rekat teheccüt namazæ kælmæñ
sayælær. Kim de yatsæ namazændan sonra (sünnet)
kælarsa, kadir gecesinde bir o kadar namaz kælmæñ
sayælær.“ (Tergib, Terhib)
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Nâfile ibadetlerin fazileti:
Bu hususta Cenab-æ Hakk bir kudsî hadis’inde ñöyle
buyurur:
„... (Farz ibadetler yanænda) nâfile ibadetleri de
yapa yapa kul bana yaklañær. Nihayet onu severim.
Ben onu sevdiåim zaman, o öyle hale gelir ki, gözükulaåæ, eli-ayaåæ hep benim ræzam yolunda olur.
Hoñnut olduåum seslere kulak verir, gözleri
emrettiåim ñeylere bakar, elini helale kaldærær,
adamænæ bana itaat yolunda atar; istediåi ñeyi
muhakkak veririm, bana sæåænærsa onu korurum!..“
(Buhari)

CEMAATLE NAMAZ KILMAK:
Mümkün olduåu kadar vakit namazlarænæ cemaatle
kælmaya çalæñænæz. Çünkü cemaatle namaz kælmak da
sünnet’tir, hem kuvvetli sünnet’lerdendir. Cemaat de
Æslam’æn ñeairindendir. Cemaatle kælænan bir
namazæn sevabæ tek bañæna kælænan namazæn sevabændan
27 derece fazladær. Bu hususta da çok hadis-i ñerif’ler
vardær. Bir kaçæna iñaret edelim:
„Kiñinin cemaatle kældæåæ namaz, tek bañæna
kælænan namazdan 27 derece üstündür.“ (Buhari,
Tirmizi, Müslim)
„Allah Teala, cemaatle kælænan namazlaræ beåenir.“
(Ahmed b. Hanbel)
„Kim ilk Tekbir’e yetiñerek cemaatle namaz
kælarsa, onun için iki beraat yazælmæñtær. Bunlardan
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biri (cehennem) ateñinden beraat etmiñ olmasæ,
diåeri de münafæklæktan beraat etmiñ olmasædær.“
(Tirmizi)
„Cemaatle kælænan bir namaz, yirmibeñ namaza
denktir. Eåer namazæ yazæda (tarlada, kærda) kælar
da rükû ve sücudunu tam yaparsa bu kælænan bir
namaz elli namaz sayælær.“ (Ebu Davud)
Cemaate gitmeyenler hakkænda Peygamberimiz
(s.a.v.)’in çok aåær hadis’leri vardær. Æñte bir ikisi:
„Münafæklara en aåær gelen namaz yatsæ namazæ
ile sabah namazædær. Eåer onlar bu iki namazda
olanæ bir bilselerdi, emekleye emekleye olsa dahi
bu namazlara gelirlerdi.“ (Buhari, Müslim)
„Bir köyde veya çölde üç kiñi bulunur da
aralarænda namaz kælænmazsa, ñeytan onlara
musallat olur. O halde siz cemaate devam edin.“
(Ahmed b. Hanbel, Davud, Neseî)

MÆSAFÆR NAMAZI:
Yolculuk, vasæta ile olsa dahi, zahmetli ve
meñakkatlidir. Mübarek dinimiz ise kolaylæk dinidir.
Dinimizde güçlük yoktur. Merhametine nihayet
olmayan Yüce Mevlâ’mæz, misafire kolaylæk olsun diye
dört rekatlæ farz namazlaræ iki rekata indirmiñtir.
En azændan 90 kilometrelik bir yola gideceåine karar
veren bir insan, dört rekatlæ farz namazlarænæ iki olarak
kælacaktær. Dört kælsa günahkâr olur. Sünnet’lere gelince:
Kolayæna gelirse tam olarak kælar, kolayæna gelmezse
terk edebilir. Ancak sabah namazænæn sünnet’ini
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herhalde kælmalædær. Çünkü bu, çok kuvvetli bir sünnet’tir.
Misafir ñayet misafir olmayan imama uymuñ ise o
zaman dört rekatæ tam kælar.

HASTANIN NAMAZI:
Hasta olan kimse, namazænæ normal bir ñekilde
kælamæyorsa, kolayæna geldiåi gibi kælar. Mesela; ayakta
duramæyorsa, oturduåu yerde rükû ve secdeleri
yaparak kælar, oturduåu yerde de kælamæyorsa, yatarak
imâ ile, yani bañæyla iñaret ederek kælar.

ÆSTÆHÂRE NAMAZI:
Bir de istihâre namazæ vardær. Æstihâre demek, herhangi
bir iñin hayærlæsænæ istemek, hayærlæ tarafænæ aramak
demektir.
Ænsan bazen olur ki, bir mevzuda tereddüt eder,
„Acaba öyle mi yapayæm böyle mi yapayæm?“ diye
düñünür. Herhangi bir tarafa karar veremez veya
yapacaåæ bu iñ hayærlæ mædær, deåil midir,
kestiremez. Æñte böyle bir durum karñæsænda istihareye
bañvurur. Æki rekat namaz kælar ve arkasændan da
istihâre duasænæ okur.
Hazreti Cabir’in rivayetine göre Peygamberimiz
(s.a.v.) Kur’an’dan bir sureyi öårettiåi gibi, her iñte de
istihâre etmeyi öåretirdi ve ñöyle buyururdu:
„Sizden biriniz bir iñi mühimsediåi ve yapmak
istediåi zaman, iki rekat namaz kælsæn ve
arkasændan da ñu duayæ okusun:
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Allah’æm! Senin ilmine güvenerek hayær, kudretine
güvenerek kudret dilerim ve senin büyük lütfundan
isterim. Çünkü Senin gücün yeter, benim gücüm
yetmez; Sen bilirsin, ben bilmem; hatta Sen
gayblaræ da bilirsin.
Allah’æm! Bu iñ, dinim ve dünyam için hayærlæ ise
onu bana nasib-ü müyesser et ve benim için
mübarek kæl; ñayet dinim ve dünyam hakkænda ñerli
ise, bunu benden, beni de bundan uzak et ve bana
-nerede ise- hayær nasib et ve nihayet beni onunla
hoñnut kæl!“ (Müslim hariç, Kutüb-i Sitte)
Deniyor ki, bu duayæ okuduktan sonra kalbine gelene
bakar ve ona göre hareket eder. Bazæ Æslam
büyüklerinden iñitildiåine göre de, iki rekat namaz kælæp
duayæ yaptæktan sonra, abdestli olarak ve yüzünü
kæbleye çevirerek yatar.

GEMÆDE, TRENDE VE UÇAKTA
NAMAZ:
Müslüman nerede olursa olsun, namazænæ terk
edemez. Gemi, tren ve uçak gibi vasætalarla yolculuk
yaparken bile namazlarænæ vaktinde kælacaktær. Bu gibi
vasætalarda namaza kalktæåæ zaman, kæbleye dönerek
namaza girer, vesait döndükçe o da namazænæn
içerisinde -eåer mümkünse- daima kæbleye doåru
döner ve bu suretle namazænæ tamamlar.
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SEHÆV SECDESÆ:
Namaz kælarken, unutarak namazæn farzlarændan birini
tehir ederse (yerinden sonraya bærakærsa), veya
vaciplerden birini terk, veyahut vaciplerden birini tehir
ederse secde-i sehiv (unutma secdesi) yapmasæ
lazæmdær.
Sehiv secdesi lazæm geldi mi, gelmedi mi meselesini
bilebilmek için, namazæn neresi farzdær, neresi vaciptir
meselelerini iyice bilmek lazæmdær.
Sehiv secdesi ñu ñekilde yapælær:
Namazæn son oturumunda „Tahiyyat“ okunur, yalnæz
saåa selam verilir, iki defa secdeye gidilir ve tekrar
oturulur. Burada tekrar „Tahiyyat“ okunur, arkasændan
da „Salli-Barik“ ile dualar okunur ve selam verilir.
Namazda gaflet etmemek, sehiv yapmamaya çalæñmak
lazæmdær. Namazænda sehiv yapan, Allah huzurunda bir
nevi kusur etmiñtir. Sehiv secdesi de iñte bu kusurun
baåæñlanmasæ için Cenab-æ Hakk’dan özür dilemek
demektir.

CUMA NAMAZI:
Çocuklar! Cuma namazæ da farzdær, Allah’æn kesin
emridir. Farz oluñu Kitap, Sünnet ve Æcma-æ ümmet ile
sabittir. Cuma Suresi’nin 9. ayeti ñu mealdedir:
„Ey iman edenler! Cuma günü namaz için ezan
okunduåu zaman hemen Allah’æn zikrine (hutbe
dinlemeye ve namaz kælmaya) gidin; alæñ-veriñi
bærakæn. Bu sizin için daha hayærlædær!“
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Cuma namazæna gelmeyenler ve kælmayanlar
hakkænda Efendimiz (s.a.v.) ñöyle buyurmaktadær:
„Bir kimse Cuma günü ezan sesini iñittiåi halde
Cuma’ya gelmedi, tekrar iñitti yine gelmedi, tekrar
iñitti yine gelmedi, (yani arka arkaya üç Cuma
namazæna gelmedi ise), Allah onun kalbini
mühürler ve kalbini münafæk kalbine çevirir.“
(Beyhâkî)
Bunlar ve benzeri daha nice hadis’ler var ki, Cuma
namazænæn farz olduåunu göstermektedirler. Ayræca, o
gün bugün bütün müslümanlar, Cuma namazænæn farz
olduåunu kabul edegelmiñlerdir.
Cuma namazænæn ñartlaræ:
Cuma namazænæn, vakit namazlaræn ñartlaræ ve farzlaræ
yanænda, 12 ñartæ daha vardær. Bunlardan altæsæ
vücubunun (farz olmasænæn), altæsæ da edasænæn (sahih
olmasænæn) ñartlarædær.
Vücubunun ñartlaræ:
1- Hür olacak,
2- Erkek olacak (kadæna farz deåildir),
3-Akil-baliå olacak (deliye ve çocuåa farz deåildir),
4- Saålæåæ yerinde olacak (hastaya farz deåildir),
5- Gözleri, ayaklaræ saålam olacak (körlere,
kötürümlere farz deåildir),
6- Mukîm olacak (misafire farz deåildir).
Æñte bu altæ ñartæ tañæyanlaræn Cuma namazæna gitmeleri
farzdær. Gitmezlerse günaha girerler, mesul olurlar. Bu
altæ ñarttan birini veya birkaçænæ kaybedenlere Cuma
namazæ farz deåilse de bunlar gidip Cuma namazænæ
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kælarlarsa, Cuma namazæna katælmæñ, sevabænæ almæñ
olurlar. Kældæklaræ Cuma namazæ da farz olarak sayælær
ve o günkü öåle namazæ üzerlerinden düñmüñ olur.
Çünkü Cuma namazænæ kælanlara o gün öåle namazæ
yoktur; Cuma namazæ öåle namazænæn yerini almæñtær.
Cuma namazænæn edasænæn ñartlaræ:
1- Cuma kælænacak yer, ñehir veya ñehir hükmünde
olacak (ancak köylerde de Cuma namazænæn
kælænabileceåine dair fetva verilmiñtir),
2- Devlet bañkanænæn veya devlet bañkanæ adæna bir
yetkilinin izin vermesi,
3- Cuma namazæ kælænacak yerin herkese açæk olmasæ,
4- Öåle vaktinin gelmiñ olmasæ,
5- Æmamdan bañka en azændan üç kiñinin bulunmasæ,
6- Hutbe okunmasæ.
Bunlar da Cuma namazænæn kælænabilmesinin ñartlarædær.
Bunlar nedir? Neden bunlar ñart kælænmæñtær? Neden
bunlardan biri olmazsa Cuma namazæ kælænamæyor,
sahih olmuyor? Neden bayram namazlarænda da aynæ
ñartlar bulunacak?
Cuma namazænæn diåer namazlardan farklæ
taraflaræ vardær; kendisine mahsus özel durumlaræ
vardær.
Bir kere Cuma namazæ ferdî ve ñahsî bir namaz
deåildir. Cemiyetin ve toplumun namazædær. „Cuma“
kelimesi de cemiyet, yopluluk manasæna gelmektedir.
Vakit namazlarænæ herkes herhangi bir yerde tek tek
kælabilir. Cemaatle kælænmasæ sevap ise de ñart deåildir.
Fakat Cuma namazæ öyle deåildir. Bu namazæ herkes
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kendi bañæna herhangi bir yerde kælamaz, caiz olmaz!..
Çünkü, Cuma günü müslümanlaræn haftalæk toplanma,
bir araya gelme günüdür; Haftanæn görüñme, tanæñma,
baræñma ve kaynañma günüdür ve yine haftanæn
hesaplañma, anlañma ve kararlañtærma günüdür ve
nihayet tabir caiz ise, haftalæk kongre günüdür.
Evet, ferdî meselelerin, ñahsî problemlerin yanænda
bütün cemiyeti alakadar eden meseleler, bütün bir
toplumu ilgilendiren problemler de vardær. Hem bunlar
birincilerden daha mühim ve daha önemlidir. Bunlaræn
da halli gerekir.
Bu çeñit meselelerin çözümü için, o yer sakinlerinin
bir araya gelmeleri, görüñüp konuñmalaræ lazæm, maddîmanevî meselelerin ortaya atælmasæ, fikirlerin
söylenmesi, müzakere ve münakañasænæn yapælmasæ
lazæm. Geçmiñin muhasebesi, geleceåin müzakeresi...
Æhmal edilen ñeylerin telâfisi cihetine gidilecek,
gelecek haftanæn iñleri planlanacaktær. Ve nihayet
umumî zararlaræn giderilmesi, amme menfaatænæn
saålanmasæ yolunda tedbirler alænacaktær, planlar
hazærlanacaktær.
Æñte bütün bunlaræ Cuma namazæ temin ediyor;
evinde-dükkânænda, dairesinde-fabrikasænda,
tarlasænda-bahçesinde ve nerede olursa olsun, her
müslümanæ cemiyete, camiye çaåæræyor. Her müslüman
da bu davete katælæyor. Æñi ne olursa olsun, seve seve
koñuyor. Hatip minbere çækarak bir konuñma yapæyor.
Bu konuñmasænda Cuma namazæna gelenlere,
kongreye katælanlara hitab ediyor. Haftanæn olup
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bitenlerini anlatarak geçmiñ haftanæn muhasebesine,
gelecek haftanæn müzakeresine dair mâlumat veriyor;
dinî, dünyevî mevzularda cemiyeti aydænlatæyor, ikâz
ve irñad ediyor. Herkese hakkænæn ne olduåunu,
vazifesinin neden ibaret bulunduåunu anlatæyor ve
nihayet bu toplantædan her ñahæs haftalæk dersini almæñ,
vazifesini öårenmiñ oluyor.
Hemen arkasændan da mi’rac merasimi icra edilmek
üzere, bir bañkasænæn (imamæn) nezareti altænda namaza
giriliyor, Allah’æn huzuruna çækælæyor. Yapælan ibadet ve
kulluk vazifeleri Yaratan’a arzediliyor, takdim ediliyor.
Alænan kararlaræn hayærlæ olmasæ ve yerine getirilmesi
yolunda dua ve niyazda bulunuluyor ve bununla
toplantæ sona ermiñ oluyor. Artæk herkes añk-ü ñevkle
günlük vazifesinin bañæna dönmüñ bulunuyor. Bayram
namazlaræ da böyle. Onlar da aylæk ve yællæk toplanma
ve kongre günleridir.
Demek oluyor ki Cuma namazæ, hem bir ibadet oluyor,
hem de maddî, manevî haftalæk iñlerin muhasebe ve
müzakeresinin yapælmasæna imkân hazærlæyor, bir
yönüyle dünyaya, bir yönüyle de ahirete bakæyor.
Æñte Cuma namazænda bu ve buna benzer daha
nice hikmetler vardær. Bu hikmetlere binaen olacak ki,
Efendimiz (s.a.v.) bir hadis’inde ñöyle buyurmuñtur:
„Bir kimse özürsüz olarak üst üste üç Cuma’yæ
terk ederse münafæklardan yazælær. Yani onun bu
hali münafæklaræn haline benzer ve kalbi kararær.“
(Taberanî, Fil-Kebîr)
Çocuklar! Efendimiz’in bu sözü tabii kanunlara da,
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beñerî kanunlara da uymaktadær. Bir tarla düñünün: O
tarladaki ekin su istiyor. Siz bu tarlayæ birinci hafta
sulamazsanæz ne olur? Ekinde büyüme ve geliñme
yavañlar, ikinci hafta da su vermezseniz geliñme durur,
üçüncü hafta da sulamazsanæz iñte o zaman tarlanæn
ekini kurur. Artæk su verseniz dahi iñe yaramaz. Olsa
olsa hayvanlara saman olur.
Cuma namazæna gelmeyenin kalbi, manevî varlæåæ da
böyledir. Tarladaki ekine benzer. Birinci Cuma’dan feyz
alamazsa gædasænæ alamaz, manevî geliñme yavañlar.
Ækinci Cuma’ya gitmezse, tamamen durur. Ñayet
üçüncü Cuma’ya da gitmezse o zaman manevî varlæåæ
kurur, kalbi mühürlenmiñ olur.
Artæk, öåüt, nasihat kolay kolay ona kâr etmez.
Beñerî kanunlarda da böyle; Cemiyetler kanununa
göre, bir idare heyeti üyesi özürsüz olarak üst üste üç
idare heyeti toplantæsæna gelmezse otomatik olarak
idare heyetinden düñer, adæ karar defterinden silinir.
Allah ‘æn kanunu da böyle!
Her müslüman Æslam topluluåunun tabii üyesidir.
Cuma namazæna katælacak, haftalæk kongreye
iñtirak edecektir. Ñayet özürsüz olarak üst üste üç
Cuma camiye gelmez, Cuma topluluåuna katælmazsa,
Allah ‘æn kanununa göre, tabii üyelikten düñer ve ismi
münafæklar defterine yazælær.
Çocuklar! Sakæn ha siz Cuma namazæna gitmemezlik
etmeyin! Bu güzel toplantæya katælmaktan geri
durmayæn. Sonra içi dæñæna uymayan kimselerden
olursunuz!
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Yine cemiyetler kanununa göre bir kongrenin
yapælabilmesi için kongre gününün ve yerinin belli
olmasæ, mahallin en büyük mülkiye âmirinden izin
alænmasæ, kongre salonunun herkese açæk olmasæ,
çoåunluåun bulunmasæ lazæmdær.
Allah’æn kanununa göre, Cuma namazænæn sahih
olabilmesi için de izin alænmasæ, caminin herkese
açæk olmasæ, imamdan bañka en az üç kiñinin
bulunmasæ, belli vakitte olmasæ gibi ñartlar vardær.
Bakænæz; Æslam’æn yüceliåi, medenî bir din olduåu,
Cuma namazæ mevzuunda da kendini göstermektedir.
Ænsanoålu tecrübe ede ede ancak bugün bu noktaya
gelebilmiñtir. Æslam dini ise bütün bu ñartlaræ ondört asær
öncesinden ortaya koymuñtur. Demek oluyor ki,
insanlæåæn ulañtæåæ bügünkü medeniyet, Æslam ‘æn
getirdiåi medeniyetin en azændan ondört asær
gerisindedir. Bañka bir ifade ile: Æslam’æn telkin ve
tavsiye ettiåi medeniyet, bugünkü insanlæåæn sahip
olduåu medeniyetten asgari ondört asær ilerdedir.
Æñte, Æslam dini böyle bir din, böyle bir nizam, böyle
bir düzen. Ænsan ilmi ilerledikçe, insan tecrübesi
geliñtikçe, mübarek dinimizin güzelliåi, yüksekliåi,
yüceliåi daha iyi kavranmaktadær. Çünkü Æslam, insan
ruhuna, insan tabiatæna, insan aklæna ve nihayet insan
ilmine hitab eden, bütün yönleriyle bunlara tæpa tæp uyan
ilahî bir sistemdir.
Cuma namazænæn fazileti:
Cuma namazænæn fazileti hakkænda yetmiñten fazla
hadis vardær. Burada sadece bir kaçæna iñaret
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edeceåim:
„Kim abdestini güzelce alær, Cuma namazæna gelir,
tam bir sessizlik içinde hutbeyi dinlerse, o Cuma
günü ile (bir önceki) Cuma günü arasænda iñlenmiñ
(küçük) günahlaræ affa uårar.“ (Ebu Davud, Müslim)
„Bir kimse Cuma günü gusleder (banyo yapar),
erkenden yürüyerek camiye gider, imama yaklañær
ve tam bir sessizlikle imamæ dinlerse, gündüzü
oruçlu, gecesi kæyamlæ (niyazlæ) bir senelik amel
onun defterine yazælær.“ (Ahmed bin Hanbel, Ebu
Davud)
„Cuma günü, Allah yanænda, günlerin en
büyüåüdür. O günde bir ñey var: Allah Adem’i o
günde yarattæ, Adem’i o günde yeryüzüne indirdi,
o günde ruhunu kabzetti. O günde bir saat var ki,
o saatte kul ne isterse Allah onu verir (haram bir
ñey istemedikçe). Kæyamet de Cuma günü kopacak.
Mukarreb melek, yer, gök, rüzgar daålar ve
denizler, bunlardan her biri Cuma gününden
korkarlar.“ (Ahmed bin Hanbel, Æbni Mâce)
„Bügün bayram günüdür. Bugünü Allah
müslümanlara bayram kælmæñtær. Cuma’ya
gelerek gusul etsin, varsa güzel koku sürünsün,
mutlaka diñlerini yækasæn!“ (Æbni Mace)
Cuma müslümanlaræn bayram günü olduåu, toplantæ
günü olduåu için banyo yapmalaræ, güzel elbiseler
giyinmeleri, güzel kokular sürünmeleri sünnet’tir.
„Bir kimse Cuma günü gusleder (banyo yapar),
ilk saatte camiye gelirse bir deve, ikinciye kalærsa
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bir sæåær, üçüncü olursa bir koç kurban etmiñ olur.
Dördüncüye kalærsa bir tavuk, beñinciye kalærsa bir
yumurta sadaka vermiñ olur. (Melekler gelenlerin
adlarænæ deftere yazarlar.) Æmam minbere çæktæ mæ
melekler toplanær, hutbeyi dinlemeye bañlarlar.“
(Buhari, Müslim)
Cuma namazænæn kælænæñ ñekli:
Çocuklar! Önce dört rekat sünnet kælænacaktær. Cuma
namazænæn ilk sünnet’i niyyetiyle kælacaksænæz. Sonra
hutbe okunacaktær. Hutbenin okunmasæ farzdær. Sonra
Cuma namazænæn iki rekat farzæ cemaatle kælænacak,
arkasændan da Cuma namazænæn dört rekat son sünnet’i
kælænacaktær.
Daha sonra zuhr-i ahir (son öåle) niyyetiyle dört rekat
namaz kælænacak. Buna kaamet istemez. Dördünde de
sure okunabilir. En sonunda da vaktin sünnet’i
niyyetiyle iki rekat namaz kælænacaktær.

BAYRAM NAMAZI:
Ramazan ve Kurban bayramlarænæn birinci günlerinde
güneñ doåduktan 50 dakika sonra kælænan
namazlardær.
Bayram namazlaræ ikiñer rekattær. Bayram
namazlarænæn kælænmasæ vacibtir. Yalnæz erkekler kælar.
Bu namazlar da tek bañæna deåil cemaatla
kælænacaklardær.
Birinci rekatte „Sübhaneke“ okunduktan sonra eller
kaldærælæp salænarak, üç defa Tekbir alænær. Aynæ ñeyler
ikinci rekatæn rükuundan önce de yapælær ve rükuya
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gidilir.
Namazdan sonra da hutbe okunacaktær. Bayram
hutbeleri sünnet’tir.

CENAZE NAMAZI:
Çocuklar! Cenaze namazæ kælmak da farzdær, ancak
farz-æ kifayedir. Yani bazæ kimseler kælarsa diåerlerinden
sakæt (düñer) olur.
Cenaze namazænæn rüku ve secdesi yoktur. Dört
tekbir alænær.
Birinci Tekbir’den sonra „Sübhaneke“ okunur. Ækinci
Tekbir’de „Allahümme Salli ile Barik“ okunur, üçüncü
Tekbir’den sonra duasæ okunur. Ñayet duasænæ
bilmiyorsa „Kunut dualaræ“næ okur, dördüncü
Tekbir’den sonra selam verilir ve namaz bitmiñ olur.
Cenaze namazæ için ne ezan okunur ne de kamet.
Çünkü, o adamæn cenaze namazænæn ezan ve kameti
doåduåu gün kulaklaræna okunmuñtur da ondan.
Æslam’æn güzel adetlerinden biri de bu idi: Dünyaya
gelen çocuåun -yækandæktan ve sarældæktan sonra- saå
kulaåæna ezan, sol kulaåæna da kamet okunur.
Bu usulle, bir taraftan çocuåa -her ñeyden önce- ezan
ve kamet sesini duyurmak; ona Allah’æn birliåini,
büyüklüåünü ve Hz. Muhammed (s.a.v.)’in
peygamberliåini iñittirmek, kurtuluñun yolunu
göstermek ve bu suretle ebedî hayatænæ kazanmaya
hazærlamak, diåer taraftan da dünya hayatæna
aldanmamasænæ, 60-70 senelik ömre maårur
olmamasænæ, ölümünün çok yakæn olduåunu, çünkü
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kulaåæna ezan ve kametin cenaze namazænæn ezan ve
kameti olduåunu kendisine hatærlatmaktær.
Bir kimsenin üzerine namaz kælænabilmesi için üç ñart
vardær:
1- Kendisinin müslüman olmasæ,
2- Yækanmæñ olmasæ,
3- Æmamæn önüne konulmuñ olmasæ.

EZAN:
Çocuklar! Ezan okumak da müekked
sünnetlerdendir. Æslam’æn ñeâirinden (alâmetlerinden)
biridir. Ezan, hem namaz vakitlerinin geldiåini bildirir,
hem de Æslam’æn iman esaslarænæ (Allah’æn birliåini ve
büyüklüåünü, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Peygamberi
olduåunu, kurtuluñ ve yükseliñ yolunun namazdan
geçeceåini) günde beñ defa dünyaya ilân eder!..
Keza, farz namazlar için kaamet okumak yine
erkeklere sünnettir.
Çocuklar! Ezan okumayæ da öåreniniz; güzel sesle,
yüksek sesle okumaya çalæñænæz. Kærda-bayærda, tarladaçayærda nerede olursanæz olun, namazæ unutmayænæz,
vakti geldiåinde abdestinizi alænæz. Ayakta kæbleye
dönerek ve ellerinizi kulaklarænæza atarak yüksek ve
gür bir sesle ezan okuyunuz ve biliniz ki, sesinizi iñiten
her ñey, kæyamet gününde size ñahid olacak. Sizin
müslüman olduåunuza, Æslam’a baålæ bulunduåunuza
ñehadet edecektir. Bakænæz Efendimiz (s.a.v.) ashabdan
Ebu Said el-Hudri’ye bu hususu nasæl anlatmæñ:
„Ey Ebâ Said! Görüyorum ki, sen koyunlaræ da,
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kærda yañamayæ da seviyorsun. Koyunlaræn yanænda
veyahut kærda bulunup, namaz için ezan okuduåun
zaman, ezanæ yüksek sesle (baåæra baåæra) oku!
Çünkü ezan sesini iñiten cin ve ins, aåaç ve tañ ve
her ñey kæyamet gününde okuyana ñahid
olacaktær.“ (Az bir farkla Buhari, Müslim, Nesei ve Æbni Mâce)
Sevgili çocuklar!
Müezzinlik yapmak da çok sevaptær. Bu konuda
Peygamberimiz (s.a.v.)’in bir çok hadisleri vardær.
Adamæn birisi Peygamberimize gelerek ñöyle demiñ:
- Ey Allah’æn Resulü! Cennete götürecek amel nedir?
Bana öåret! Peygamberimiz:
- Müezzin ol!
- Benim ona gücüm yetmez.
- O halde imam ol!
- Ona da gücüm yetmez.
- Öyle ise imamæn arkasænda bulun! (Buhari)
„Allah ræzasæ için müezzinlik yapan, kanæna
boyanmæñ ñehid gibidir. Öldüåü zaman mezarænda
yenmez (yani çürümez).“ (Tergîb-Terhîb)
„Kim bir müezzinin dediåini tam bir ihlas ve
samimiyetle tekrar ederse cennete girer.“ (Neseî,
Æbn-i Mâce)
Bu ve benzeri daha nice hadislere göre, ezan
okunurken dinlemek ve müezzinin dediklerini
tekrarlamak çok yerinde olur.
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Üçüncü Bölüm:

ZEKÂ
T
ZEKÂT
Æslam’æn beñ ñartændan biri de zekâttær. Zekât, malî bir
ibadettir.
Zekât demek; Zengin bir kimsenin, karñælæk
gözetmeksizin, ibadet niyyetiyle malændan belli bir
hissenin mülkiyetini fakire vermesi ve teslim
etmesi demektir.
Zekât vermek de farzdær, Allah’æn kesin emridir.
Farz oluñu; Kitap, sünnet ve icma-i ümmet ile
sabittir. Farz oluñu:
a) Kitapla sabittir:
Mübarek dinimizin önemli meselelerinden biri olan
zekât, Kitab’æmæz Kur’an-æ Kerim’de mühim bir yer
almaktadær. Doårudan doåruya zekâtla ilgili Kur’an-æ
Kerim’de (32) ayet vardær. Dolayæsæyla ilgili ayetlerin
sayæsæ da hayli yekün tutmaktadær.
„Namaz kælænæz, zekât veriniz ve rüku edenlerle
beraber rükuya varænæz.“
„Ænsanlara güzel konuñunuz, namazæ kælænæz, zekâtæ
veriniz!“
„Namazæ kælæn, zekâtæ verin! Sæåænæn Allah’a!“
„Namaz kælænæz, zekâtæ veriniz ve Allah’a güzel borç
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veriniz!..“ mealindeki ayet-i kerimeler zekâtla ilgili
ayetlerden sadece bir kaçædær.
Görüldüåü üzere, zekât çok defa namazla aynæ
ayette yer almaktadær, bu suretle önemine iñaret
edilmektedir.
Bütün bu ayetler, namaz gibi, zekâtæn da farz
olduåunu, Allah’æn kesin emri olduåunu ve dolayæsæyla
mutlaka verilmesi gerektiåini çok kesin ve net olarak
ortaya koymaktadær.
b) Sünnet’le sabittir:
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in zekât mevzuunda
müteaddit hadis’leri, çeñitli beyanlaræ vardær. Bir
hadis’inde:
„Æslam beñ temel üzerine kurulmuñtur!“ buyurmuñ,
zekâtæ da bu beñten biri saymæñtær. Bir diåer
hadis’inde de ñöyle buyurmuñtur:
„Allah’tan korkunuz, beñ vakit namazæ kælænæz,
(Ramazan) ayænda oruç tutunuz, mallarænæzæn
zekâtænæ veriniz, emrettiåinde Allah’a itaat ediniz
ve Rabb’inizin cennetine giriniz.“ (Tirmizi)
c) Æcma-i ümmet’le sabittir:
Zekâtæn farz oluñundan bugüne kadar, bütün Æslam
âlimleri zekâtæn farz olduåuna, Æslam’æn beñ ñartændan
biri bulunduåuna ittifak etmiñlerdir.

Zekâtæn ñartlaræ:
Zekât herkese farz deåildir, her müslümanæn zekât
vermesi ñart deåildir. Zekâtæn bir kimseye farz olmasæ
için bir takæm ñartlar vardær. Zekât üzerine farz olan
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kimse:
1- Erginlik çaåæna gelmiñ olacak; .çocuklara zekât
farz deåildir,
2- Akæl sahibi olacak; delilere zekât farz deåildir,
3- Nisab miktaræ mala sahip olacak; fakirlere zekât
farz deåildir,
4- Nisab miktaræ mal üzerinden bir yæl geçmiñ olacak;
yæl geçmeden zekât farz deåildir.

Nisab nedir?
Nisab; kiñinin kendisinin, bakmakla görevli olduåu
kimselerin bir yællæk yiyeceåinden, borcundan ve aslî
ihtiyaçlarændan bañka belirli bir fazlalækta mala sahip
olmasædær. Bu zenginliåin ilk basamaåædær. Bu basamaåa
yükselen kiñi, zengin sænæfæna girmiñtir ve bu
basamak malæn çeñidine göre deåiñir. Mesela:
Altunun nisabæ (20) miskaldir, gümüñünki (200)
dirhemdir, koyununki (kærk) koyundur, sæåærænki (30)
sæåærdær, deveninki (5) devedir.
Zekât vermek, mal vermek demektir. Mal vermek ise,
can vermeye benzer, insana çok aåær gelir, kolay kolay
vermek istemez. „Mal canæn yongasædær“ sözü de
bunun için söylenmiñtir. Bunun için dinimiz, zekât
vermenin ñartlarænæ kolaylañtærmæñtær. Hem o kadar
kolaylañtærmæñtær ki, bu kolaylæk sayesinde zekât vermek
iñten bile deåildir. Ne insana aåær gelir, ne de onu zarara
sokar. Dolayæsæyla zekât vermek, can vermeye deåil,
bal yemeye benzer. Ñöyle ki; dinimiz:
a) Çocuklarla, delilerin malændan zekât alænmasæ farz
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deåildir diyor ve bunlaræn malæna dokunmuyor,
b) Nisabæ ñart koñuyor; elinde malæ bulunan herkes
zekât vermiyecektir diyor ve senelik ihtiyacændan arta
kalan belli bir miktar malæn bulunmasæ lazæmdær
ñartænæ ileri sürüyor,
c) Nisabæn üzerinden bir senenin geçmesini ñart
koñuyor, hemen verilmesinin lazæm gelmediåini
söylüyor,
d) Neñv-ü nemayæ (malæn artan cinsten olmasænæ) ileri
sürüyor, demirbañ mallaræ zekât mevzuunun dæñænda
bærakæyor,
e) Ve nihayet malæn bütününün, yaræsænæn veya dörtte
birinin deåil de ta kærkta birinin verilmesini emrediyor.
Çocuklar! Gördüåünüz gibi; ileri sürülen ñartlar, zekât
verme iñini ne kadar kolaylañtærmæñtær. Hele ñu son
ñart meseleye büsbütün kolaylæk saålamæñtær. O
da zekâtæn 40’da bir olmasæ.
Kærkta bir, olsa da olmasa da ne fark eder? Mesela;
kærk altun veya kærk koyunu olacaåæna (39) olsun! Çok
cüz’î bir ñey, deåil mi?..
Kærkæn (39)’u kendisinde kalæyor, biri de fakire veriliyor.
Æñte zekât bundan ibarettir!
Ñuurlu insan;bu biri çok kolay verir, seve seve verir.
Çünkü (39)’u kendisinde kalæyor. Çünkü bu bir, ne malî
durumunu sarsæyor ne de iktisadî dengesini bozuyor.
Üstelik zekât onun zevkini artæræyor. Çünkü muhtaçlaræn
ihtiyacænæ gidermiñ, onlaræ sækæntædan kurtarmæñ oluyor.
Keza, dinimiz malæn üzerinden bir sene geçmesini
ñart koñuyor. Zengin ne yapacak? Bu bir sene
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içerisinde alæñ-veriñini yapacak, kâr edecek; hayvanlaræ
doåuracak, sayælaræ çoåalacaktær. Sene sonunda
vereceåi zekât, ana paraya, ana hayvanlara
dokunmayacaktær.
Artæk, ñartlaræn bu derece kolaylæåæ karñæsænda
zekâtlarænæ vermeyenler kimlerdir biliyor musunuz?
Onlar cimriliklerine esir olmuñ, insanlæklarænæ kaybetmiñ
olanlardær, yanælmæñ ve aldanmæñ olanlardær!..

Zekât hangi mallardan verilir:
Zekât; altæn, gümüñ, koyun, sæåær, deve ve toprak
mahsullerinden olmak üzere altæ çeñit maldan
verilecektir.
Altæn ve gümüñ:
Yukaræda da gördüåümüz gibi, altænæn nisabæ
(20) miskaldir. Bugünkü ölçülerle bunun karñælæåæ
(96) gramdær. Gümüñünki ise (200) dirhemdir. Bu da
(672) gramlæk aåærlæåa eñittir. Demek oluyor ki, bir kimse
ihtiyacændan fazla olarak (96) gram aåærlæåænda altæna
veya (672) gram aåærlæåænda gümüñe veya bunlaræn
piyasadaki tutaræ paraya sahip olursa zengin sayælær,
sene sonunda kærkta birini zekât olarak verir. Kadænlaræn
altæn ve gümüñten yapælmæñ ziynet eñyalaræna da zekât
lazæmdær, yani onlar da zekâta girer.
Koyunlar:
Koyunun nisabæ kærktær. Sayæsæ kærktan az olan
koyunlara zekât lazæm deåildir. Koyunlaræn sayæsæ kærka
vardæ mæ bir koyun; sayælaræ 121’e vardæ mæ iki koyun;
201’e vardæ mæ üç koyun; 300’e vardæ mæ, dört koyun;
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bundan sonra her yüzde, bir koyun hesabæ ile verilir.
Keçilerin zekâtæ da koyun gibi verilir.
Sæåærlar:
Sæåæræn
nisabæ
otuzdur.
Sayælaræ
otuza
varmayan sæåærlara zekât vermek lazæm deåildir. Sayæ
otuza vardæ mæ, bir yañænæ doldurmuñ bir sæåær, sayæ kærka
vardæåænda; iki yañænæ doldurmuñ bir sæåær, sæåærlaræn sayæsæ
altmæña yükseldi mi, bir yañænæ doldurmuñ sæåærlardan
iki tane verilir ve bundan sonra otuzlar ve kærklar
hesabæna göre verilir. Yani her otuzda, bir yañænæ
doldurmuñ, her kærkta iki yañænæ doldurmuñ bir
sæåær zekât olarak verilir. Mandalar da sæåær gibidir
ve aynæ ñekilde hesaplanær.
Develer:
Develerin nisabæ beñtir. Sayælaræ beñten az olan
develere zekât yoktur. Develerin sayæsæ beñe vardæ mæ,
bir koyun verilir.
Deve sayæsæ yirmibeñe varæncaya kadar, her beñte,
bir koyun olmak üzere zekât verilir.
Deve sayæsæ yirmibeñe vardæ mæ, iki yañænda bir deve
zekât olarak verilir ve bu hal deve sayæsæ otuzbeñe
varæncaya kadar devam eder. Bundan sonrasænæn
hesabæ hayli uzun ve karæñæktær.
Ñayet bütün bu hayvanlar damæzlæk hayvanæ deåil de
ticaret için alænæp satælæyorsa o zaman muteber olan
sayælaræ deåil, kæymetleridir. Kæymetleri para olarak takdir
edilir, kærkta bir hesabiyle zekâtlaræ verilir.
Toprak ürünleri:
Æstisnasæz olarak toprak ürünlerinden zekât verilir.
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Hanefi mezhebine göre bunun bir nisabæ yoktur.
Toprak yaåmur sularæyla veya ücretsiz akarsularla
sulanæyorsa ürünlerin onda biri, kuyudan çekilen veya
ücret verilen akarsularla sulanæyorsa yirmide biri zekât
verilir.
Toprak mahsullerinin zekâtæna „Üñür“ denir.

ZEKÂT KÆMLERE VERÆLÆR?
Çocuklar! Ænsanlar malî yönden -genel olarak- iki
kæsma ayrælær: Bir kæsmæ zengin, bir kæsmæ da fakirdir. Bir
sænær çizgisi, bu iki gurubu birbirinden ayærær. Bu sænær
çizgisi de nisab’dær.
Nisab çizgisinin üstünde olanlar zenginleri, altænda
olanlar da fakirleri, daha geniñ manada muhtaçlaræ
teñkil eder. Zenginler zekât verecekler, fakirler de zekât
alabileceklerdir. Æñte bu noktadan hareketle kendilerine
zekât verilebilenler sekiz sænæf olup ñu ñekilde
særalanmaktadær:
1- Fakirler:
Fakir demek, bir miktar mala sahip ise de bu mal
nisab derecesinde deåildir, nisab çizgisinin altændadær.
2- Miskinler:
Miskin demek, hiç malæ olmayan kimse demektir.
Buna „yoksul“ da denebilir.
3- Âmiller:
Âmil demek, halktan zekât paralarænæ toplamak üzere
devlet tarafændan vazifelendirilen kimse demektir.
Tahsildar adæ da verilen bu ñahæslara da hizmetleri
nisbetinde zekât verilebilir.
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4- Rikab:
Rikab, hürriyetini geri almak için paraya ihtiyacæ olan
köleye denir. Hürriyetlerini elde etmek isteyen ve bu
uåurda efendisiyle anlañan kölelere zekât verilebilir.
5- Gârim:
Borçlu kimseye denir. Gârim nisab miktaræ mala sahip
ise de o derece borçlu düñmüñ ki, borcu çæktæktan sonra
nisabdan düñüyor, artæk fakir sayælæyor. Böyleleri de
zekât alabilirler.
6- Fîsebilillah:
Fîsebilillah; savañ için ya da hacc için yola çækmæñ,
fakat yolda harçlæåæ bitmiñ veya vasætasæ hasara uåramæñ
kimse demektir. Bu durumda olanlaræn da zekât
almalaræ caizdir.
7- Æbn-i Sebil:
Æbn-i Sebil yolda kalmæñ kimse demektir. Bu kimse
aslænda zengin olsa bile memleketi ile baålantæsæ
kesilmiñ olduåundan buna da zekât verilebilir.
8- Müellefe-i Kulûb:
Müellefe-i Kulûb demek; genel olarak, kalpleri henüz
Æslam’a tam æsænmamæñ olduåundan, tereddüt ve
ñüpheler içinde bulunan, kalpleri adeta bilya üzerinde
dönen kimseler demektir. Zengin de olsalar -kalblerini
Æslam’a æsændærmak, kendilerini kazanmak, Æslam
namæna nüfuz ve güçlerinden faydalanmak içinbunlara da zekât verilir.
Müellefe-i Kulûb’a zekât verme Peygamberimiz
(s.a.v.) zamanændan Hz. Ebu Bekir’in halifeliåi
zamanæna kadar devam etmiñtir. Hz. Ömer; „Æslam
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kuvvet bulmuñtur, artæk Æslam’æn öyle zayæf
imanlælara ihtiyacæ yoktur!..“ diyerek bu kabil kiñilere
zekâttan hisse vermemiñ, Hz. Ebu Bekir de Hz.
Ömer’in bu hareketini uygun görmüñtür. O gün bugün
böylelerine kimse zekât vermemiñtir.
Hz.Ömer (r.a.)’æn bu hükmü yerinde bir hüküm idi.
Çünkü Æslam âlemi, o günden itibaren hiç bir devirde
böyle zayæf imanlælaræn yardæmæna muhtaç olmamæñtær.
Bilakis dünya çapænda kuvvet ve kudrete sahip
olmuñtur. Fakat üzülerek söyleyelim ki, Æslam âlemi
son asærlarda eski kuvvet ve kudretini kaybetmiñtir.
Müslümanlar ñunun veya bunun yardæmæna muhtaç
duruma düñmüñlerdir. Bu da ñüphesiz ki, dinimizin
zayæfladæåændan deåil; müslümanlaræn dine
baålælæklarænæn
zayæflamasændan,
müslümanlaræn gaflet edip, dîni vazifelerini hakkæyla
yerine getirememelerinden ileri gelmiñtir.
Bence bugün bu müesseseyi canlandærmak lazæmdær.
Ñöyle ki, bugün Æslam âleminde müslüman geçinen
birçok kimseler var ki, para ile kendilerini Æslam
düñmanlaræna satæyor, nüfuz ve enerjilerini Æslam
aleyhinde kullanæyorlar. Mesela, öyle bir müslüman
düñünün ki, mühim bir yazardær, kuvvetli kalemi vardær.
Fakat kendisinde henüz Æslamî duygu geliñmemiñ,
Æslamî ñahsiyet teñekkül etmemiñtir.
Æcabænda kim parayæ fazla verirse onun namæna
konuñuyor, kalemini onun lehine çeviriyor... Æñte
böylelerini zekât parasæyla doyurmak, iyice æsænana
kadar Æslam’æn safænda tutmak ve nihayet
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kendilerini kazanmak, kalem ve enerjilerinden Æslam
namæna faydalanmak yerinde olur.
Kendilerine zekât verilebilecek olan bu sekiz sænæf,
ñu ayet-i kerime’de yer almaktadær:
„Sadakalar; yalnæz fakirlere, miskinlere, onun
üzerine memur edilenlere, kalpleri te’lif edilmek
istenenlere, âzad edilecek kölelere, borçlulara,
Allah yolunda savaña atælanlara ve yolculara, Allah tarafændan bir fariza olarak verilecektir. Allah
Teala âlimdir, hâkimdir.“ (Tevbe, 60)
Bu arada ñunu da bilmek lazæmdær:
Ænsan, fakir de olsa, usul ve fürûuna; yani babasæna,
dedesine, anasæna, nenesine, evladæna, torunlaræna
zekâtænæ veremez! Keza karæ, kocasæna; kocasæ da
karæsæna zekâtænæ veremez! Fakat insan; fakir
kardeñlerine, fakir amcalaræna ve bunlaræn fakir
çocuklaræna zekâtænæ verebilir.
Kendilerine zekât verilebileceklerin müslüman
olmalaræ ñarttær! Müslüman olmayanlara zekât verilmez.

ZEKÂT NÆÇÆN VERÆLÆYOR?
Çocuklar! Bu soruya her ñeyden önce ñöyle cevap
vermek gerekir. Zekât Allah’æn emri olduåu için,
verilmesini Allah emretmiñ olduåu için veriliyor. Asæl
gaye budur; Rabb’imizin yüksek emrini yerine getirmek
ve O’nun ræzasænæ kazanmaktær. Fakat bunun yanænda
zekât vermenin maddî-manevî sayælmayacak kadar
fayda ve hikmetleri vardær. Bunlardan bir kaçænæ burada
kaydedelim:
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1- Zekât bir ñükürdür:
Zekât, mal nimetinin bir ñükranesidir. Cenab-æ Hakk
mal vermiñ, mülk vermiñ ve o kimseyi zengin yapmæñtær.
Ve bu suretle Rabb’i kuluna in’am ve ihsanda
bulunmuñtur. Kul da nimet bilir, iyilik bilir olmak için ne
yapacak, nasæl davranacak? Rabb’inin fakir kullaræna
yardæm edecek, zekât verecektir. Mevlâ’sæ zengine iyilik
ettiåi gibi, zengin de muhtaçlara iyilik edecektir. Ñükrü
yerine getirilen bir nimet ise devam eder, hatta daha
da artar. Cenab-æ Hakk ñöyle buyurur:
„Ñayet sizler (nimete) ñükrederseniz, ben (o
nimeti) elbette daha da arttæræræm; nimeti inkâr
eder (nankör olursanæz), haberiniz olsun ki, benim
azabæm pek çetindir.“ (Æbrahim, 7)
Demek ki, zekât vermek malæn azalmasæna deåil,
artmasæna ve devam etmesine sebep olmaktadær.
2- Zekât zengini ar ve âdilikten kurtarær:
Çocuklar! Ænsanda cömertlik denen bir sæfat vardær.
Bir de bunun yanænda bir cimrilik sæfatæ vardær. Cömertlik
güzeldir ve asældær; cimrilik ise ardær ve ayæptær. Bu sæfatlar
ñahæstan ñahsa deåiñir; bazen biri, diåerine galip gelir.
Cömertliåi aåær basan övülür ve sevilir; cimriliåi galip
gelen de ayæplanær, nefretle karñælanær. Cimrilerin
dünyada da ahirette de yerleri yoktur.
Æñte zekâtænæ veren insan; üzerinden cimrilik ayæbænæ
atmæñ, âdilikten kurtulmuñtur. Aynæ zamanda cömert
olduåunu isbat etmiñ, övülür ve sevilir hale gelmiñtir.
3- Zekât malæn tezkiyesidir:
Bir hayvanæn etinin yenebilmesi için onun tezkiye
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edilmesi, temizlenmesi lazæmdær. Bir hayvanæn tezkiyesi
demek, Besmele ile kesilmesi demektir. Besmele ile
ve usulüne uygun bir ñekilde kesilen hayvan, tezkiye
edilmiñ ve temizlenmiñtir. Artæk o hayvanæn etinden
yemek mübahtær, helaldir.
Zenginin elindeki mal da böyle; tezkiyesi ve
temizlenmesi gerekir. Bir malæn tezkiyesi ve
temizlenmesi de o malæn zekâtænæ vermekle
mümkündür. Zira zekâtæ verilmiyen mal murdardær,
kirlidir. Çünkü o malda fakir-fukaranæn hakkæ vardær.
4- Zekât iktisadî dengeyi saålar:
Herkes bir olmaz, herkesin hali-vakti yerinde olmaz;
kimi zengin kimi fakir olur. Böyle bir toplumda huzurun
saålanmasæ, diåer ñartlaræn yanænda iktisadî dengenin
de saålanmasæna baålædær. Ænsanlaræn bir kæsmæ çok
zengin, bir kæsmæ çok fakir olursa iktisadî denge
bozulmuñtur. Aradaki uçurum korkunçtur. Æki grup
arasænda irtibat yoktur, saygæ ve sevgi yoktur.
Dolayæsæyla böyle bir toplumda huzur ve sükundan
bahsedilemez. Emniyet ve itimattan eser kalmaz ve
nihayet kömünizm tehlikesi bu noktada kendini
gösterir.
Atalaræmæzæn; „Biri yer, biri bakar, kæyamet ondan
kopar“ ñeklindeki sözleri boñuna söylenmemiñtir.
Ræzæk Allah’æn elindedir; mal-mülk Allah’ændær. Dilediåine
ræzkæ bol verir, dilediåinin elinden çeker alær. Hayær ve
bereket de O’nun yanændadær. Dilerse gönderir;
dilemezse göndermez. Kimsenin itiraz etmeye hak ve
selahiyeti yoktur. Æñte bu sebeple kimi zengin kimi fakir
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olur, kiminin nimeti bol, kimininki kæt olur. Dünya
varlæåænda ilâhî irâde insanlar arasænda bu ñekilde bir
fark yapmæñtær. Bir halk ñairimiz bu gerçeåi ñöyle dile
getirmiñtir:
Kiminin sürüsü tutmuñ daålaræ,
Kimisi binmeye bir at bulamaz.
Kiminin evladæ gezer çærçæplak,
Kimisi bakmaya evlât bulamaz.
Kimisi yer türlü türlü taâmæ,
Kimisi yemeye nimet bulamaz...
Bu arada bir noktaya da iñaret etmek lazæmdær:
Zengin; zenginliåe layæk da ondan mæ zengin
olmuñtur? Keza, fakir, fakirliåe müstehak da ondan
mæ fakir olmuñtur?
Elbette hayær, öyle deåildir! Bir insanæn zenginliåi, onun
Allah yanænda makbul ve muteber bir insan olduåunu
göstermez.
Bir insanæn fakir oluñu onun kötü bir insan olduåunu
ifade etmez. Allah, bazen olur ki, sevmediåi bir insana
bol ræzæk verir, onu zengin yapar. Sevdiåi bir kuluna da
kæt verir, fakir yapar.
Æktisadî denge, sosyal adalete baålædær. Dinimizde de
sosyal adalet vardær. Hem dinimizdeki sosyal adalet,
sosyal adaletlerin en idaelidir, en güzel ve en
üstünüdür. Çünkü Æslam dinindeki sosyal adalet,
Allah’æn mutlak ilmine ve mutlak adaletine dayanær.
Asræmæzæn en çok üzerinde durduåu, fikirler ileri
sürdüåü, makaleler, kitaplar neñrettiåi meselelerden
biri de sosyal adalettir. Çünkü iktisadî dengenin
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kurulmasæ, zengin-fakir arasændaki uçurumun
kapatælmasæ ve nihayet huzurun saålanmasæ sosyal
adalete baålædær. Ænsanoålu bu noktaya gelmiñ, bu
gerçeåi artæk bugün anlamæñtær.
Mübarek dinimiz ise, sosyal adaleti, hem de bu
adaletin idealini daha ondört asær öncesinden vaz
etmiñ, esas ve prensiplerini beyan etmiñtir. Ñöyle ki,
Kur’an-æ Kerim:
1- Servetin tek elde deåil, insanlar arasænda
yayælmasænæ emretmiñtir. Tabii bu yayælma eñit bir ñekilde
deåil de farklæ ve meñru bir ñekilde olacaktær.
„Mal sadece zenginler arasænda dönüp
dolañmasæn diye (ganimet mallarændan) yetimlere,
yoksullara ve yolda kalmæñlara verilir.“ (Hañr, 7)
2- Paranæn saklanmasænæ, kasalarda biriktirilmesini
nefretle karñælar. Bunu yapanlaræn elim bir gazaba
uårayacaklarænæ haber verir ve ñöyle der:
„... Altæn ve gümüñü biriktirip Allah yolunda sarf
etmiyenlere elim bir azabæ müjdele. Biriktirdikleri
altun ve gümüñ cehennem ateñinde kæzdærældæåæ
gün; alænlaræ, böåürleri ve særtlaræ onlarla
daålanacak, „Bu kendiniz için biriktirdiåinizdir,
biriktirdiåinizin (cezasænæ) tadæn!“ denecek.“ (Tevbe,
34-35)
3- Særf para üzerinde alæñ-veriñ yapmayæ men etmiñ,
faizi haram kælmæñtær.
„Ænsanlaræn mallaræ içinde artsæn diye verdiåiniz
herhangi bir faiz Allah katænda artmaz; fakat,
Allah’æn ræzasænæ dileyerek verdiåiniz zekât böyle
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deåildir; (zekâtlarænæ) verenler karñælæåænæ kat kat
artæranlardær.“ (Rum, 39)
Bir bañka ayet de mealen ñöyle:
„Faiz yiyenler (kæyamet gününde) ñeytanæn
çarptæåæ sar’alælar gibi kalkacaklardær. Buna
sebep de onlaræn ‘Zaten alæñ-veriñ faiz demektir’
demeleridir. Oysa Allah alæñ-veriñi helal, faizi haram
kældæ!..“ (Bakara, 243)
4- Paralaræn rüñvet ve torpil yollarænda harcanmasænæ,
gayr-i meñru ñekillerde yenmesini haram kælmæñ, yasak
etmiñtir:
„Ey iman edenler! Mallarænæzæ aranæzda (rüñvet,
kumar gibi batæl ve) haksæz yollarla deåil, ræzaya
dayanan ticaretle yeyin, haram ile nefsinizi
mahvetmeyin, Ñüphesiz ki Allah size çok
merhametlidir.“ (Nisa, 29)
5- Tenbellikten nefret duyar, çalæñmayæ emir ve tavsiye
eder:
„De ki, çalæñænæz. Muhakkak Allah sizin amellerinizi
görecektir.“ (Tevbe, 105)
„Ænsanæn eline kazancændan bañka bir ñey
geçmez.“ (Necm, 39)
6- Zenginlerin malænda, akrabanæn servetinde
fakirlerin, yoksullaræn, borçlu ve düñkünlerin haklarænæn
olduåunu haber veriyor ve ñöyle diyor:
„Onlaræn (zenginlerin) mallarænda dilenen ve
yoksul olanlar için bir hak vardær.“ (Zariyat, 19)
„Kurbanæn etinden siz de yeyin, çaresiz kalmæñ
fakiri de doyurun.“ (Hacc, 28)
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Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) de „Zekât Æslam’æn
köprüsüdür!“ demek suretiyle zenginlerin verecekleri
zekâttan zengin-fakir arasænda köprü kurulacaåænæ,
irtibat hasæl olacaåænæ ve sevgi doåacaåænæ
beyan buyurmuñtur.
Æñte çocuklar! Mübarek dinimiz bu ayetleriyle öyle
esaslar koymuñ, öyle prensipler vaz etmiñ ki,
insanoålunun yalnæz maddî yapæsænæ deåil, manevî
yapæsænæ da emniyete baålamæñtær. Ænsana yalnæz dünyayæ
vaad etmekle kalmamæñ, aynæ zamanda ona ahireti de
vaad etmiñtir. Nihayet insanoåluna öyle güzel terbiye
veriyor, öyle güzel yetiñtiriyor ki, zengin-fakir, kavi-zayæf,
patron-iñçi güven ve baræñ içinde yan yana, gönül
gönüle yañæyor; iki grup arasændaki uçurum kapatælmæñ,
zenginler arasænda köprü kurulmuñ, birlik ve beraberlik
hasæl olmuñtur. Artæk, bunlar birbirlerinin yabancæsæ
deåildirler, birbirinin düñmanæ deåildirler, birbirini
kæskanmæyorlar. Birbirlerini tanæyor, birbirlerini seviyor
ve sayæyorlar.
Arada tam bir kardeñlik havasæ esiyor; zenginler
fakirlerin, kaviler zayæflaræn yardæmæna koñuyor, patroniñçi birbirini baåræna basæyor. Ortalæk gül gülistan, dünya
cennet olmuñ, herkes hayatændan memnun! Tarihte
bunun misalleri çoktur!..
Burada zekât bahsini bitirirken Yüce Mevlâ’dan dua
ve niyazæmæz; zenginlerimizin de fakirlerimizin de bu
ruh ve ñuur içinde olmalarædær.
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Dördüncü Bölüm:

ORUÇ
Oruç nedir? Nasæl tutulur? Kaç çeñit oruç vardær? Oruç
kime farzdær, kime farz deåildir? Orucu bozan ñeyler
nelerdir? Orucun maddî-manevî faydalaræ nelerdir?
Ñimdi bu sorulara cevap vermeye çalæñalæm:
Çocuklar! Æslam’æn beñ ñartændan biri de oruçtur, oruç
tutmaktær. Oruç demek, gündüz saatlerinde yemek,
içmek ve cinsî münasebet gibi orucu bozan ñeylerden
-oruç niyyetiyle- uzak kalmak demektir. Gündüz
saatleri; ñafak yeri aåarmaya bañladæåæ andan bañlar,
güneñ batæncaya kadar devam eder. Bir bañka ifade
ile; Gündüz saatleri; imsak topu ile bañlar, iftar topu
ile sona erer. Æñte bu iki zaman arasændaki saatlerde
orucu bozan ñeylerden sakænælærsa oruç tutulmuñ ve
yerine getirilmiñ olur.
Bu târife göre orucun farzæ üçtür:
1- Vaktin evvelini bilmek,
2- Vaktin sonunu bilmek,
3- Orucu bozan ñeylerden sakænmak.
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ORUCUN ÇEÑÆTLERÆ:
Farz oruç, vacib oruç, nafile oruç, mekruh oruç ve
haram oruç olmak üzere beñ çeñit oruç vardær.
Farz oruçlar:
a) Ramazan orucu: Ramazan ayænda oruç tutmak
farzdær, Allah’æn kesin emridir. Farz olduåunu kabul
etmeyen kâfir olur. Ramazan orucunun farz oluñu
kitap, sünnet ve ümmetin icmâæ ile sabittir. Yüce
Mevlâ’mæz Kur’an-æ Kerim’de ñöyle buyurmaktadær:
„Kim Ramazan ayæna yetiñirse, o ayæ oruçla
geçirsin!“
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de ñöyle buyurur:
„Æslam beñ ñey üzerine bina edilmiñtir: Bunlar
Allah’æn birliåine, Hz. Muhammed’in (s.a.v) Allah’æn
Resulü olduåuna ñehadet etmek, namaz kælmak,
zekât vermek, Ramazan orucunu tutmak ve hacca
gitmektir.“ (Buhari)
Ramazan orucunun farz olduåu, gerek ayetten ve
gerekse hadis’ten açækça anlañælmaktadær. Cenab-æ
Hakk emir veriyor, „Ramazan ayæna yetiñen, o ayæ
oruçla geçirsin!“ buyuruyor. Rabb’imizin emri farzdær.
Yapælmasæ, yerine getirilmesi lazæmdær. Rabb’imizin
emrini yerine getirmemek, O’nu dinlememek olur, çok
büyük günah olur.
Sevgili Peygamberimiz de orucu, Æslam binasænæn
beñ temel direåinden biri sayæyor. Æslam’æ bir
binaya, orucu da o binanæn duvarlarændan birine
benzetiyor. Tavan veya dört duvardan biri eksik olan
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bir bina, dört bañæ ma’mur bir bina sayælær mæ? Tabii
sayælmaz! Tæpki bunun gibi, oruç tutmayan bir
müslümanæn Æslamiyet’i de dört bañæ ma’mur bir
Æslamiyet deåildir.
Demek oluyor ki müslüman, orucunu da tutacaktær.
Ramazan’æ oruçla geçirerek, bu mübarek vazifeyi
yerine getirecektir. Ramazan’da oruç yemek haramdær,
çok günahtær. Müslümanlæk binasænæn bir duvarænæ
yækmaktær. Böyle bir bina, sahibini dæñ tehlikelere karñæ
koruyamaz.
Farz olan oruç bir aydær:
Farz olan oruç; ñu kadar günün veya bu kadar günün
orucu deåildir. Yukaræda da gördüåümüz gibi, Kur’an
gün sayæsæ vermiyor; sadece Ramazan ayænda
tutulmasænæ emrediyor. Yani bir ay oruç tutulacaktær. O
da Ramazan ayædær, ayæn tamamædær. Bañændan sonuna
kadar tutulacaktær. Ay kaç gün ise, o kadar tutulacaktær.
Ramazan ayæ da bazæ yællarda (29), bazæ yællarda da (30)
gündür.
Buna binaen, bazæ kimselerin; „Farz olan oruç üç
gündür. Fakat sonunda hocalar 30 güne
çækardælar!“ demeleri gerçeåe uymaz, Kur’an’a
uymaz, yanlæñtær. Böyle demek, aynæ zamanda Kur’an
ayetlerini bilmemek demektir.
b) Ramazan orucunun kazasæ:
Ramazan orucunu kaza etmek de farzdær. Bir kimse;
yolculukta bulunmasæ, hasta olmasæ dolayæsæyla veya
herhangi bir sebeple Ramazan ayænda orucunu yemiñ
ise, yolculuktan döndükten, hastalæåændan kalktæktan
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sonra -yediåi günler sayæsænca- oruç tutacaktur, tutmasæ
farzdær.
Kur’an-æ Kerim’in de bir emridir:
„Æçinizden biriniz hasta olursa vaya seferde
(yolculukta) bulunursa, yediåi günler sayæsænca,
diåer günlerde oruç tutsun!“ (Bakara, 184)
c) Keffâret oruçlaræ:
Keffâret oruçlaræ da farzdær. Tutulmasæ lazæmdær.
Keffâret oruçlaræ; savm keffâreti, katl keffâreti, zæhar
keffâreti, yemin keffâreti gibi kæsæmlara ayrælær.
1- Savm keffâreti:
Bu keffâretin sebebi oruç yemektir. Allah korusun
Ramazan gününde meñru mazereti bulunmayan bir
müslümanæn bile bile orucunu bozmasæ çok büyük
günahtær, oruca karñæ iñlenmiñ bir cinayettir. Elbette
maddî-manevî cezayæ gerektirir, cezasæz kalamaz. Æñte
böyle bir suçun affedilmesi için ve böyle bir günahæn
defterden silinebilmesi için, tevbekâr olmasæ, iki ay oruç
tutmasæ lazæmdær. Hem bu iki ay oruç; peñpeñe olacak,
arasæ açælmayacaktær. Kadænlaræn (hayæzlæ hali, doåum
hali gibi) kadænlæk halleri dæñænda her hangi bir sebeple
arayæ açarsa, tekrar bañtan bañlayacaktær, tuttuåu
oruçlar hükümsüzdür.
2- Katl keffâreti:
Bu keffâretin sebebi katildir, adam öldürmektir. Allah
korusun bir kimse hataen (kazaen) bir adam öldürse,
keffâret lazæm gelir. Hataen demek, kasætlæ olmayarak
demektir. Mesela: Av hayvanæna ateñ ederken
merminin bir insana isabet edip onu öldürmesi veya
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uyurken bir insanæn üzerine düñerek onu öldürmesi,
hata sonucu meydana gelen katillerdir.
Bütün bu gibi hallerde kâtile lazæm gelen ceza, bir
taraftan öldürülen adamæn diyetini (kan bedelini)
vermek, diåer taraftan da varsa bir köle azad edecek,
yoksa iki ay peñpeñe oruç tutacaktær.
3- Zæhar keffâreti:
Bu keffarete sebep zæhardær. Zæhar demek; bir
kimsenin karæsænæ veya karæsænæn (bañæ, boynu
gibi) mühim bir uzvunu anasæ gibi bir mahremin kendisinin bakamayacaåæ- bir uzvuna benzetmesi
demektir. Böyle bir benzetme yapan zæhar yapmæñtær.
Bu adam, zæhar keffâreti yapmadækça karæsæna
yaklañamaz, günah olur. Zæhar keffâreti de særasæyle
üç ñekilde yapælær:
a) Varsa bir köle azad eder,
b) Köle yoksa, yine arka arkaya iki ay oruç tutar,
c) Oruç tutmaya gücü yetmiyorsa, altmæñ fakiri bir gün
veya bir fakiri altmæñ gün yedirir.
4- Yemin keffâreti:
Bu keffâretin sebebi de yemindir, yemini bozmasædær.
Bir insan bir iñi yapmæyacaåæna, bir kimse ile
konuñmæyacaåæna veya filanæn evine gitmeyeceåine
dair yemin eder de sözünde durmazsa, yeminini
bozarsa, keffâret lazæm gelir. Yemin keffâreti de ñöyle
olur: a) Varsa bir köle âzâd eder veya,
b) On fakiri bir gün veya bir fakiri on gün yedirir
veyahut,
c) On fakiri giydirir. Bu üçünden her hangi birine gücü
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yetmiyorsa o zaman,
d) Arka arkaya üç gün oruç tutar.
Mübarek dinimiz adalet ve hikmet dinidir. Bakænæz!
Keffâretler mevzusunda da dinimiz âdil davranmæñ,
hikmetle hareket etmiñtir. Keffâretler nedir? Æñlenen
suçlaræn cezalarædær, deåil mi? Hem yerinde cezalaræ!..
Ramazan’da oruç yemek bir suçtur; dine karñæ
iñlenmiñ bir cinayettir. Keza, adam öldürmek -hataen
de olsa- suçtur; dikkatsizliåin, ihtiyatlæ hareket
etmemenin, nihayet tedbirde kusur etmenin bir
sonucudur. Cezasæz kalamaz.
Zæhar da böyle: Nâ-mahremini, mahremine
benzetmek; karæsænæ, anasæna benzetmek oluyor ki, bu
da yakæñær bir ñey deåildir ve dolayæsæyla suçtur. Cezasæz
kalamaz.
Yemin etmek de doåru deåildir. Öyle vara yoåa yemin
edilmez, mukaddes isimlere saygæsæzlæk olur. Yemin
ancak mahkeme huzurunda icab ederse yapælær.
Esasen, kendisine itimadæ olmayanlar, bañkalaræna
karñæ itibarænæ kaybetmiñ olanlar yemin ederler.
Yoksa kendisine güvenenler, ñahsiyetini kazanmæñ,
itimadænæ korumuñ olanlar yemine bañvurmazlar;
onlaræn aåæzlarændan yemin çækmaz, sözleri senet
hükmündedir. Müslümanæn yemin etmemesi gerekir.
Ñayet yemin ederse, bir mecburiyet olmaksæzæn
yeminini bozmamalædær. Yeminini bozarsa günah
iñlemiñtir, suç iñlemiñtir. Bu suç da cezasæz
kalmayacaktær!..
Ceza çeñitlerine dikkat ederseniz, hiçbirisi hapis veya
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dayak ñeklinde deåil; köle azâd etmek, fakirlere yardæm
etmek veya oruç tutmak ñeklindedir. Ne oluyor?
Hürriyeti elinden alænmæñ köleler hürriyete
kavuñuyor, açlar doyuruluyor, çæplaklar elbiseye
kavuñuyorlar, nefs-i emmâre de (oruçla) terbiye ve
æslah ediliyor.
Vâcib oruçlar:
Bunlar adak oruçlarædær. Mesela: Bir kimse „Filan
iñim olursa, imtihanæ geçersem veya hastalæktan
kurtulursam... Allah için ñu kadar gün oruç tutucaåæm!“
derse, arzusu hâsæl olduåu takdirde iñte o kadar gün
oruç tutmak kendisine vacib olur. Tutmasæ lazæmdær,
Allah’æn emridir. Yüce Mevlâ’mæz Kur’an’da ñöyle
buyurur:
„(Müslümanlar) adaklarænæ yerine getirsinler!“
(Hacc, 29)
„Allah’a verdiåiniz sözü yerine getiriniz!“ (Nahl,
91)
Bir de nafile olarak tutulan oruç bozulduåunda da
kazasæ vaciptir.
Haram oruçlar: Haram oruçlar, bayram günleri
tutulan oruçlardær. Bayram günlerinde oruç tutulmaz;
günahtær, doåru deåildir.
Bayram günleri: Ramazan bayramænda bir gün,
Kurban bayramænda dört gün olmak üzere senede beñ
gündür. Bu beñ günde oruç tutmak haramdær.
Ne olursa olsun, bayram günlerinde oruç tutmak
doåru olmaz. Çünkü bayram günleri ziyafet günüdür;
Allah’æn kullaræna ziyafet verdiåi günlerdir. Böyle bir
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ziyafete katælmamak hiç doåru olur mu? Hiç münasebet
alær mæ? Tabii almaz! Kullaræn davetine icabet etmek,
çaåærdæklaræ ziyafete gitmek vacib olur da
Mevlâ’mæzæn davetine icabet etmek, ziyafetine iñtirak
etmek vacib olmaz mæ?!. Elbette olur!..
Mekruh oruçlar:
Bu da iki kæsma ayrælær:
a) Tenzihen mekruh olan oruçlar, Muharrem ayænæn
yalnæz 10. günü veya haftanæn yalnæz Cuma veya
yalnæz Cumartesi günleri tutulan oruçlardær.
b) Tahrimen mekruh olan oruçlar ise, bayram günleri
(yukaræda da geçtiåi üzere) tutulan oruçlardær.
Nafile oruçlar:
Nafile oruç demek, genel olarak, bu saydæklaræmæzæn
dæñændaki günlerde tutulan oruçlar demektir.
Nafile oruçlaræn tutulmasænda sevap vardær,
tutulmamasænda ise günah yoktur.
Nafile oruçlaræn içerisinde sünnet olanlaræ vardær.
Muharrem ayænæn 9. ve 10. günlerinde tutulan oruçlar
gibi. Mendup (müstehap) olanlaræ da vardær. Her ayæn
13, 14 ve 15. günlerinde haftanæn Pazartesi ve
Perñembe günlerinde, Ñevval ayænæn altæ gününde
tutulan oruçlar gibi.
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ORUCU YEMEK KÆMLER ÆÇÆN
CAÆZDÆR?
Çocuklar! Dinimiz kolaylæk dinidir; insana gücü
yetmediåi ñeyi teklif etmez. Altændan çækamayacaåæmæz,
zor ve aåær gelecek bir ñeyi emretmez. Bu özelliåine
binaendir ki:
1- Hastalækta: Bir kimsenin hastalæåænæn artmasæna
veya iyileñmesinin gecikmesine oruç tutmasæ sebep
olursa dinimiz ona ruhsat veriyor, orucunu yemesine
müsaade ediyor. Hastalæåændan kalktæktan sonra yediåi
günlerin orucunu tutabileceåini söylüyor.
2- Yolculukta: Misafirin de oruç yemesine müsaade
edilmiñtir. Ancak, oruç tutmasæ kendisine aåær
gelmiyorsa oruç tutmasæ daha uygundur. Zor geliyorsa
tutmamasæ uygundur. Ñayet oruçlu olduåu bir günde
yolculuåa çækmæñ ise, o gün orucunu yememelidir.
3- Ñeyh-i fani: Ñeyh-i fani demek; yañæ çok ilerlemiñ,
oruç tutma gücünü kaybetmiñ kimse demektir. Æñte bu
kimse de orucunu yer ve (malî durumu müsaitse) her
gün için bir fitre (fidye) verir.
4- Gebe kadæn ile emzikli kadæn: Tabii bunlaræn hepsi
deåil; mühim bir tehlike varsa. Yani gebe ve emzikli
kadænlaræn oruç tutmalaræ kendilerinin veya çocuklarænæn
saålæåænæ sarsæyorsa veya hayatlarænæ tehlikeye
düñürüyorsa, ileride kaza etmek ñartiyle oruç
tutmamalaræna müsaade edilmektedir.
5- Hayz gören kadæn: Kadænlar adet günlerinde ne
namaz kælabilirler, ne de oruç tutabilirler. Namaz
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kælmazlar, oruç da tutmazlar. O günlerde kælamadæklaræ
namazlaræ, temizlendikten sonra kaza etmezler. Kaza
lazæm gelmez. Fakat o günlerde yedikleri oruçlaræ
Ramazan’dan sonra kaza ederler.

ORUCU BOZAN ÑEYLER:
a) Hem kaza hem de keffareti gerektiren ñeyler:
Ramazan gününde bile bile gæda maddelerinden birini
veya ilaçlardan birini yerse veya içerse veyahut cinsî
münasebette bulunursa orucu bozulmuñ olur; hem
kaza hem de keffaret lazæm gelir.
b) Yalnæz kazayæ gerektiren haller:
1- Tañ, demir veya odun gibi gæda veya ilaç olmayan
herhangi bir ñeyi yutarsa,
2- Hataen aåzændan veya burnundan boåazæna su
kaçarsa,
3- Ölüm veya vücudunu sakatlama tehdidiyle bir ñeyi
yemeye veya içmeye zorlanma sonucu yer veya
içerse,
4- Kulaåæna veya yarasæna konan ilaç dimaåæna veya
midesine ulañærsa,
5- Uyurken boåazæna su dökülür veya kendisine
münasebette bulunulursa,
6- Diñleri arasænda kalmæñ en azændan nohut
büyüklüåündeki bir ñeyi yutarsa,
7- Kendi isteåiyle aåæz dolusu kusarsa,
8- Æmsak vakti gelmiñ olduåu halde, gelmediåini
sanarak yemeye devam ederse veya henüz iftar vakti
gelmediåi halde geldiåini zannederek iftarænæ açarsa...
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Æñte bütün bu saydæklaræmæzda yalnæz kaza lazæm gelir,
gününe gün lazæm gelir; keffaret lazæm gelmez.
c) Keffaret ve kaza lazæm gelmeyen haller:
1- Oruçlu olduåunu unutarak yer veya içerse,
2- Boåazæna toz, sinek veya duman kaçarsa,
3- Kendisinin müdahalesi ve arzusu olmadan
kusarsa,
4- Uyurken ihtilam (hamamcæ) olursa...
Bütün bunlardan da hiçbir ñey lazæm gelmez; ne
keffaet ne de kaza.

ORUCUN FAYDA VE
HÆKMETLERÆ:
Çocuklar! Çeñitli vesilelerle söylediåimiz gibi, dinimiz
aynæ zamanda hikmet dinidir; faydasæz bir ñeyi
emretmez, teklif etmez. Oruçta da sayælamayacak
kadar çok fayda ve hikmetler vardær. Bunlardan
birkaçæna iñaret edelim:
1- Ferdî ve ñahsî faydalaræ:
Ænsanda iki ñey vardær. Bunlardan biri nefis, diåeri de
ruhtur. Bunlar birbiriyle mücadele halindedir. Mücadele
meydanæ da insandær. Ænsan nefisle ruh arasændaki
mücadeleye sahnedir; Nefis insanæ ñerre, günaha ve
her türlü kötülüåe çekmek ve neticede cehenneme
götürmek ister ve bunun gayreti içindedir. Ruh ise
aksine insanæ hayra, sevaba ve neticede cennete
götürmek ister ve bunun için çærpænær durur.
Æñte insan; bu iki zæt kuvvetin bileñkesi yönünde
hareket halindedir. Hangi kuvvet galip gelirse hüküm
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ona göredir, akibet ona göredir. Ænsan bu iki kuvvetten
hangisinin tarafænæ tutarsa, hangisinden yana
çækarsa o galip, diåeri maålup olacaktær.
O halde insan ne yapmalæ? Ruhun tarafænæ tutmalæ,
nefse karñæ savañ açmalædær. Nefse karñæ kullanacaåæ
en tesirli silahlardan biri de oruçtur. Oruçlu olmak, nefsi
aç bærakmaktær; onu zayæflatmak, diz çökertmektir.
Çünkü nefis senenin on bir ayænda yemiñtir, içmiñtir.
Dolayæsæyla ñæmarmæñ ve azmæñtær. Tedbir almak,
frenlemek lazæmdær. Yoksa insanæ felakete götürür!..
Nefsin freni oruçtur. Ænsan oruç sayesinde nefse galip
gelir, vesvese ve ñerrinden kurtulur; ruhun
rehberliåinde mana âlemine yükselmeye bañlar.
Yüce Mevlâ’mæz bu hususta ñöyle buyurur:
„Ey iman edenler! Korunasænæz diye, sizden
önceki (ümmet)lere oruç farz kælændæåæ gibi, size de
farz kælændæ.“ (Bakara, 183)
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de gençlere hitaben
ñöyle buyurmuñtur:
„Ey gençler! Sizden hanginizin evlenmeye gücü
yetiyorsa, hemen evlensin! Gücü yetmeyen de
oruç tutsun. Çünkü oruç, onu nefsine hâkim kælar
(behimî arzu ve isteklerini frenler).“ (Buhari)
2- Oruç saålæåæ korur:
Orucun faydalarændan biri de insan saålæåænæ
korumasædær. Evet, oruç tutan insan daha sæhhatli, daha
zinde olur. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ñöyle
buyurmuñtur:
„Oruç tutun ki, sæhhatli olasænæz!“ (Taberani)
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Tæp ilminin geliñtiåi ñu asærlarda müslüman olmayan
ilim adamlaræ dahi, orucun sæhhî olduåunu, saålæåæ
korumaya yardæm ettiåini, çok yemenin zararlæ
bulunduåunu kabul ve itiraf etmektedirler. „Az yeme
her ilacæn bañædær!“ sözü de bu gerçeåi ifade
etmektedir. Yine bu hususta Sevgili Peygamberimiz
ñöyle buyurmuñtur:
„Mide hastalæk merkezidir; az yeme de her ilacæn
bañædær.“ (El-Makâsid-i Hasene)
Elhasæl, senenin onbir ayænda devamlæ çalæñan
sindirim sistemi, Ramazan ayænda tam manasæyla
dinlenme færsatænæ bulur ve normal çalæñmasæna
devam eder!..
3- Æctimaî faydalaræ:
Aziz dinimiz; ferde, ñahsa hitab eden ve yalnæz onun
refah ve saadetini, sæhhat ve huzurunu gözönünde
tutan bir din deåil, aynæ zamanda cemiyet ve topluma
hitab eden, onun da huzur ve ahengini hedef tutan bir
dindir. Oruçta da dinimizin bu iki yönünü görmek
mümkündür.
Bir toplumda herkesin hali-vakti yerinde olmaz, deåil
mi? Kimi zengin, kimi fakir olur, kimi aç, kimi tok olur.
Elbette zengin fakirin imdadæna koñacak, onun açlæåænæ
giderecektir. „Tok acæn halinden bilmez!“ der
atalaræmæz. Tok acæn halinden bilmez, acæn halinden aç
kalanlar bilir. Ramazan’da oruç tutan zenginler açlæåæn
ne demek olduåunu, onun ne kadar zor olduåunu,
bizzat açlæåæ tadarak açlaræ hatærlarlar ve dolayæsiyle
acæma duygularæ, cömertlik hisleri coñar, fakirlerin
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yardæmæna koñarlar. Bu suretle fakirlerin, yoksullaræn
sevgi ve saygælarænæ kazanær, dualarænæ alærlar. Toplumda
da denge saålanmæñ olur.
Æñte bu hikmete binaendir ki, zenginlerin fakirlere
yardæmæ Ramazan ayænda daha çok olur, fakir-fukara
daha çok yardæm görür. Zekât ve fitrelerin yanænda
sadaka ve teberrular da bol bol verilir.
Demek oluyor ki, oruç hem bir ibadet, hem de
yardæmlañmaya bir vesiledir.
4- Oruç bereket ve bolluk getirir:
Çocuklar! Ne hikmetse, Ramazan gelirken evlere
bereket getirir, bolluk getirir. Her evin, her âilenin
sofrasænda bu husus hissedilir. Diåer zamanlarda
görmedikleri bolluåu görürler, yiyemedikleri yemekleri
yeme imkânæna sahip olurlar.
5- Oruç ayæ bir neñe ayædær:
Ramazan ayæ bañladæåæ zaman bakarsænæz ki, evlerde,
ibadet yerlerinde bir hareket bañlamæñtær. Hazærlæklar
yapælæyor, evlerde temizlik, gönüllerde sevinç ve ferahlæk
hissediliyor. Minareler kandillerle süslenir, camiler
cemaatle dolar tañar. Ramazan’dan önce namaz nedir
bilmeyenler namaza bañlar, cami yolu tanæmayanlar
camiye devam ederler.
Teravih namazlaræ ve mukabeleler, vaaz ve nasihatlar,
tevbe ve istiåfarlar, dua ve niyazlar birbirini takip eder
durur. Hele o sahur yemekleri, o iftar sofralaræ ne kadar
zevkli, ne kadar heyecanlædær. Sizler bile o zevki
hisseder, o heyecanæ duyar, o güzel merasime katælmak
istersiniz; oruç tutmayæ, camiye gitmeyi cana minnet
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bilirsiniz. „Ne olur bizi de sahur yemeåine kaldæræn!
Biz de oruç tutacaåæz!“ diye anne ve babalarænæza
yalvarær, yakarærsænæz.
Elhasæl, Ramazan ayæ pek bereketli, pek feyizli bir
aydær. Maddeten de mânen de kadrini bilenler için çok
mühim bir gelir ve kazanç kaynaåædær. Hele bu ayæn
içerisinde bir de „Kadir Gecesi“ vardær ki, bu gece
bin aydan daha hayærlædær. Bu gece yapælan ibadet, bin
ayda yapælan ibadetten daha üstündür. Bu gecede
Allah’æn büyük Kitab’æ Kur’an-æ Kerim gelmeye
b a ñ l a m æ ñ t æ r.
Demek oluyor ki, her haliyle feyiz ve bereket olan
Ramazan’da günahlar silinir, kalpler aydænlanær, gönüller
rûñen olur. Ænsanoålu mâna âleminde hayli mesafe alær.
Æslam’a baålælæåæ artar, kuvvet bulur. Ve nihayet bunun
verdiåi hæz ve heyecanla gelecek Ramazan’a kadar
ilerler, imanænæ korur, insanlæåænæ muhafaza eder!..
6- Emri yerine getirmenin mutluluåu:
Oruç tutmanæn bir takæm faydalarænæ yukaræda saydæk.
Orucu tutmada bir fayda daha vardær ki, o bütün
bunlaræn üstündedir. O da Yüce Mevlâ’mæzæn yüce
emrini yerine getirmek ve O’nun ræzasænæ kazanmaktær.
Æñte biz orucu ñu veya bu faydasæ için deåil, særf O’nun
ræzasænæ kazanmak için, bunun mutluluåuna varmak için
tutaræz ve biliriz ki, Rabb’imizin her emrinde
sayælamæyacak kadar fayda ve hikmetler vardær.
Yukaræda maddeler halinde saydæklaræmæz orucun
bilinen faydalarædær. Kim bilir, bilemediåimiz daha nice
fayda ve hikmetler vardær. Kur’an-æ Kerim bütün
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bunlaræ, „Ey iman edenler! Korunasænæz diye, sizden
öncekilere oruç yazældæåæ gibi, size de yazældæ!“
mealindeki ayette bir cümle ile anlatæyor ve
„Korunasænæz“ diyor. Evet, her kötülükten korunma
oruçta!..
Sevgili Peygamberimiz de birçok mübarek
hadis’leriyle oruç mevzuunu aydænlatmæñ, fayda ve
hikmetlerini anlatmæñtær. Æñte o hadis’lerden birkaçæ:
„Bir kimse farziyyetine inanarak, ilahî ræzayæ
kasdederek Ramazan’da oruç tutarsa, o kimsenin
geçmiñ günahlaræ baåæñlanær.“ (Buhari)
„Ademoålunun her ameli(nin sevabæ) on katændan
yediyüz katæna kadar artar. Allah Teala buyurur ki:
Oruç müstesna! Zira oruç benim içindir. Onun
mükâfatænæ bizzat ben vereceåim. O ñehevî
arzularænæ, yemesini ve içmesini benim ræzam için
terk etmiñtir. Oruçlu için iki refah (sevinç) vardær.
Bunlardan biri iftar vaktinde, diåeri de Rabb’æna
kavuñtuåundadær. Oruçlunun aåæz kokusu, Allah
yanænda miskten daha güzeldir.“ (Müslim)
„Ey insanlar! Büyük ve mübarek bir ayæn gölgesi
bañænæzdadær. Bu ayda bin aydan hayærlæ olan Kadir
Gecesi vardær. Allah bu ayæn orucunu farz kælmæñ,
gecesinin kæyamænæ da ibadet saymæñtær. Bir
kimsenin bu ayda yapacaåæ nafile ibadetler, diåer
aylarda yapælan farzlar gibidir. Bu ayda yerine
getirdiåi tek bir farz, diåer aylarda yapælan yetmiñ
farza bedeldir. Bu ay sabær ayædær, sabræn karñælæåæ
ise cennettir. Bu ay iyilik ve yardæmlañma ayædær.
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Bu ayda mü’minin ræzkæ artar. Bu ayda bir oruçluya
yemek vermek, günahlaræn baåæñlanmasæna sebep
olur!..“ (Beyhakî)
„Oruç tutmak (insanæn kötülüklere karñæ
kullanabileceåi ve dolayæsæyla) cehennemden
korunabileceåi bir kalkandær.“ (Ahmed b. Hanbel)
„Üç dua vardær ki, geri çevrilmez (kabul görür):
Oruçlunun iftar vaktindeki duasæ, adaletle hareket
eden devlet adamænæn duasæ, mazlumun (zulme
uårayanæn) duasæ!“ (Tirmizi)
„Cennette Reyyan adæ verilen bir kapæ vardær.
Kæyamet gününde o kapædan yalnæz oruç tutanlar
girecektir. Oruç tutanlar girdi mi kapæ kapanær. Artæk
oradan kimse cennete giremez.“ (Buhari)
Burada Æslam’æn beñ ñartændan biri olan oruç bahsini
bitirmiñ oluyoruz. Yüce Mevlâ’mæz sizi de bizi de oruç
ibadetini hakkæyla yerine getiren bahtiyar ve mutlu
kullarændan eylesin! Amin!..

169

Beñinci Bölüm:

HACC
Æslam’æn beñ ñartændan biri de haccdær, hacc etmektir.

HACCIN TÂRÆFÆ:
Hacc; belli yerleri, belli zamanda, belli ñekilde ziyaret
etmek demektir.
Belli yerler; Kâbe, Arafat ve Müzdelife gibi mahallerdir.
Belli ñekil demek; Arafat’ta vakfe; Kâbe’yi tavaf, Safa
ile Merve arasænda say gibi hareketler yapmak
demektir. Belli zamana gelince; Arafat’ta vakfe için,
Arefe günü öåleden sonra bañlayan, bayram gününün
sabahæna kadar devam eden zamandan herhangi bir
kæsæmdær. Tavafa ait zaman ise; bayram gününün
sabahændan bañlayan, ömrünün sonuna kadar
devam eden zamandan yine herhangi bir kæsæmdær.

HACCIN HÜKMÜ:
Haccæn hükmü farzdær. Yani hacc etmek farzdær, Allah’æn
kesin emridir. Farz oluñu Kitap, sünnet ve Æcma ile
sabittir.
Kur’an-æ Kerim, Âl-i Æmran Suresi’nin 97. ayetinde
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ñöyle der:
„(Kâbe’yi) haccetmeleri (gidip gelmeye) gücü
yeten insanlar üzerinde Allah’æn hakkædær!“
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de ñöyle buyurur:
„Æslam ñu beñ ñey üzerine kurulmuñtur: Allah’æn
birliåine, (Hazreti) Muhammed’in (s.a.v.) Allah’æn
kulu ve Resulü olduåuna ñehadet etmek, namaz
kælmak, zekât vermek, haccetmek ve Ramazan’æ
oruçla geçirmek.“
Æcmaya gelince: O gün bu gün Æslam âlimleri, haccæn
farz olduåuna ittifak edegelmiñlerdir. Hiçbir müslüman,
haccæn farz olduåunu inkâr etmemiñtir. Ænkâr eden Allah korusun- dinden çækar, kâfir olur.

HACC KÆMLERE FARZDIR?
Her münasebet düñtükçe söylediåim gibi, Æslam dini
kolay bir dindir, onda zorluk yoktur. Altændan
kalkælamæyacak, hakkændan gelinemiyecek tek bir
mesele, tek bir vazife yoktur. Hepsi kolaydær. Ænsan
yælmadan, yorulmadan yapabilir, hem zevkle
yapabilir!..
Hacc da böyle; o da kolay ve zevklidir. Bakænæz, ñartlar
ne kadar kolaylañtærælmæñtær: Bir kere herkese farz
olmuyor, „Her biriniz hacca gideceksiniz!“ denmiyor.
Farz olabilmesinin ñartlaræ gösteriliyor ve ñöyle deniyor:
Bir kimseye haccæn farz olabilmesi ñu ñartlara baålædær:
a) Baliå olacak; Erginlik çaåæna gelecektir. Hacc,
çocuklara farz deåildir.
b) Akællæ olacak; Delilere farz deåildir.
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c) Sæhhati yerinde olacak; Hasta ve kötürümlere
farz deåildir.
d) Yollar açæk ve tehlikesiz olacak; Yollar
kapanmæñ veya yollarda güven kalmamæñsa hacca
gitmek farz deåildir.
e) Hali vakti yerinde olacaktær; Yani yol harçlæåæna,
vasætaya veya vasæta parasæna sahip olacaktær. Bu arada
gidip gelinceye kadar çoluk-çocuåuna yetecek kadar
nafakasæ da olacaktær. Hatta geldikten sonra, iñ ve
mesleåini devam ettirebilecek imkâna sahip olacaktær.
Mesela; Tüccar ise, ticaret yapabilecek sermayeye,
sanatkâr ise, sanat âlet ve edevatæna, çiftçi ise taræm
âlet ve edevatæna sahip olacaktær ki, geldiåinde iñini
yürütebilsin, müñkil duruma düñmesin. Bu derece mal
ve paraya sahip olmayan fakire hacc farz deåildir.
Kadænlara haccæn farz olabilmesi için, yukaræda
kaydedilen ñartlaræn yanænda, beraberinde gidip
gelebilecek ya kocasæ, ya da ebediyyen nikâh
düñmeyen bir mahremi bulunacaktær. Hem yanænda
gidecek erkeåin yol masrafæ da kadæna aittir, eåer
bu erkek særf kadæna arkadañlæk yapmak için
gidiyorsa. Kadænæn kocasæ veya mahremi
bulunmazsa, o kadæna hacca gitmesi farz deåildir.
Peygamberimiz ñöyle buyurur:
„Mahremi beraberinde bulunmadækça kadæn
hacca gitmesin!“
Ölmüñ veya müzmin bir hastalæåa yakalanmæñ bir
kimsenin yerine bañka birisinin hacc etmesi de caizdir.
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HACCIN FARZLARI:
Haccæn üç farzæ vardær. Bunlardan herhangi biri
yapælmazsa, yapælan hacc muteber olmaz, yapælmæñ
sayælmaz, yeniden yapælmasæ gerekir. Bu üç farz
ñunlardær:
1- Æhrama girmek,
2- Arafat’ta ârefe günü vakfe yapmak,
3- Kâbe’yi tavaf etmek.

HACCIN VACÆPLERÆ:
Haccæn vacibleri yirmiden fazladær. Fakat, bañlæcalaræ
beñtir:
1- Müzdelife’de vakfe yapmak,
2- Safa ile Merve arasænda gidip gelmek,
3- Cemre tañlarænæ atmak,
4- Tærañ olmak,
5- Veda tavafænæ yapmak.
Haccæn sünnet’leri de çoktur. Yukaræda saydæklaræmæzæn
dæñænda kalan hacca ait söz, fiil ve hareketler genellikle- sünnet veya müstehabdær.

HACC NASIL YAPILIR?
Çocuklar! Haccæn meseleleri o kadar çok ve o kadar
çeñitlidir ki, hepsini burada anlatmaya yazæmæzæn
çerçevesi müsait deåildir. Hacc konusu, bañlæ bañæna
bir kitap yazmaya ihtiyaç gösterir. Nitekim bu konuda
birçok kitaplar, risaleler yazælmæñtær. Biz burada bu
mevzuya sadece ana hatlaræyla iñaret edip yetineceåiz.
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Hacc ibadeti ihrama girmekle bañlar, veda tavafænæ
yapmakla sona erer. Bu ikisi arasænda hacca ait birçok
ñeyler yapælær. Ñöyle ki:
Æhram yerine geldi mi, önce bir beden temizliåi yapar
(tærnaklarænæ keser, tærañænæ yapar, temizliåini yapar,
abdest alær, daha iyisi gusleder), dikiñsiz beyaz elbise
giyer, yani ihrama sarælær, güzel kokular sürünür. Æki rekat
namaz kælar. Arkasændan niyyet eder ve ñöyle dua eder:
„Allah’æm! Ben hacc yapmak istiyorum. Bunu
bana kolaylañtær ve benden kabul eyle!“
Sonra telbiye yapar; Telbiyesinde ñöyle der:
„Lebbeyk! Allahümme lebbeyk! Lebbeyke la ñerike
Leke lebbeyk! Ænne’l-hamde ve’n-ni’mete leke velmülke lâ ñerîke lek!“
Mana ñu: Davetine tekrar tekrar icabet ettim, Senin
emrindeyim! Senin ortaåæn yoktur. Hamd, nimet
Senin’dir, mülk de Senin’dir. Senin ñerikin yoktur!
Hacc veya umreyi niyyet ederek bu telbiyeyi yaptæ
mæ, artæk ihrama girmiñ, harem bölgesine geçmiñ
olur ve dolayæsæyla bir takæm hürriyetleri kæsælær,
her istediåini yapamaz. Haccda ihrama niyyet edip
telbiye getirmek, namazda niyyet edip Tekbir almaya
benzer. Namaza giren nasæl namazæ bozacak ñeyleri
yapamazsa, ihrama giren hacæ da haccæ bozacak
ñeyleri yapamaz.
Bir kere asla yakæñæk almayan cinsî münasebet ve
buna dair sözlerden son derece sakænær; Günahlaræn
her türlüsünden son derece uzak kalær; Kimse ile
kavga gürültü yapmaz; Dedikodu yapmaz. Akrep, fare,
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kudurmuñ köpek gibi zararlæ birkaç hayvanæn dæñænda
herhangi bir hayvanæn canæna kast edemez; Av
avlayamaz ve avcæya yardæm edemez. Tærnak kesmek,
bañ tærañ etmek, sakal kesmek olamaz. Bañænæ, yüzünü
herhangi bir ñeyle örtemez; Dikiñli elbise giyemez.
Havlu gibi ñeylere sarælær, ayaklaræna nâlin giyer.
Hamama gitmesi, beline kemer baålamasæ caizdir.
Mümkün olduåu kadar telbiyeyi dilinden eksik etmez.
Mekke’ye girdiåinde, Kâbe’nin bulunduåu Mescid-i
Haram’a gider, Kâbe’yi görünce Tekbir getirir, „La ilahe
illallah“ der. Hacer-i Esved’in bulunduåu köñeye gider
ve Hacer-i Esved’i karñæsæna alær. Ellerini kaldærarak
Tekbir getirir, „La ilahe illallah“ der ve bu ñekilde onu
selamlar. Mümkün ise bu tañæ öper ve bu arada hamd
eder, salât ve selam getirir. Saådan tavafa bañlar. Yani
Kâbe’yi soluna alarak Kâbe’nin etrafænda döner ve
dönüñü yediye tamamlar. Yedi sefer Kâbe’nin etrafænda
dönmesi bir tavaf sayælær. Ælk üçünü hæzlæca yürür
ve omuzlarænæ hareket ettirir. Diåerlerinde onu
usulüne uygun bir ñekilde selamlar. Sonra Mâkâm-æ
Æbrahim’de iki rekat namaz kælar. Bu tavafa „Kudüm
tavafæ“ denir ve sünnet’tir. Sonra mescidden çækæp
Safa tepesine çækar. Kâbe’ye döner, Tekbir ve tehlilini,
salât ve sleamænæ getirir, ellerini kaldærarak dua
eder. Sonra Safa’dan iner, Merve’ye doåru yürür. Yeñil
direkler arasænda koñar ve Merve’ye gider. Merve’de
yine Kâbe’ye doåru döner; Safa tepesinde yaptæåænæ
burada aynen tekrar eder. Bu bir ñavt sayælær. Safa ile
Merve arasænda bu hareketi yediye tamamlar ve
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Merve’de bitirir.
Bundan sonra Mekke’de kalær. Nafile olarak Kâbe’yi
istediåi kadar tavaf eder. Zilhicce ayænæn yedinci
gününde hacc imamæ bir hutbe okur. Hutbesinde,
yapælmasæ gereken vazifeler hakkænda hüccaca bilgi
verir.
Zilhicce’nin sekizinci günü Mina’ya gidilir ve orada
Arefe gününün sabahæna kadar kalænær. Sonra Arafat’a
müteveccihen yola çækælær. Öåle vakti geldi mi imam,
Arafat hutbesini okur, günün mana ve ehemmiyetini
anlatær, halka o hususta bilgi verir. Arkasændan bir ezan
ve iki kametle o günün öåle namazæ ile ikindi namazænæ
bir arada kældærær. Sonra vakfe bañlar; Rahmet daåænæn
yakænænda ayakta durulur, Arafat’æn her tarafæ vakfe
yeridir. Burada kæbleye dönülür. Eller kaldærælarak hamd
edilir, telbiye yapælær, salât ve selam getirilir, dualar
yapælær.
Güneñin batæñændan sonra hareket edilerek
Müzdelife’ye gelinir ve burada akñam namazæ ile
yatsæ namazæ, yatsæ vaktinde bir arada kælænær ve
Müzdelife’de yatælær.
Burada sabah namazæ kælænæp vakfe yapældæktan sonra
Mina’ya gelinir; Mina’de akabe cemresi atælær; yani
Müzdelife’den toplanan tañlarla ñeytan tañlanær. Daha
açæåæ Akabe’ye parmak uçlaræyla teker teker yedi tañ
atar. Sonra kurban kesme mahalline giderek orada
kurbanænæ keser. Artæk bundan sonra tærañ olur
ve ihramdan çækar ve elbiselerini giyer.
Sonra isterse o gün Mekke’ye gelerek Kâbe’yi tavaf
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eder. Buna „Ziyaret tavafæ“ denir. Asæl farz olan tavaf
da budur. Tekrar Mina’ya gider, bayramæn ikinci
gününde öåleden sonra üç cemre tañlarænæ (yediñer
olmak üzere yirmi bir tañ) atar. Üçüncü gün de aynæ
iñini aynæ ñekilde tekrar eder. Bütün atmæñ olduåu tañlar
toplam olarak yetmiñtir.
Sonra Mekke’ye gelir ve „Veda“ tavafænæ yapar, sonra
Zemzem suyundan kana kana içer. Bundan sonra
Kâbe’nin kapæsæna gelir ve eñiåini öper. Sonra alnænæ
ve yanaåænæ Esved tañæ ile kapæ arasænda „Mültezem“
adæ verilen yere kor, Kâbe’nin astaræna sarælær, duasænæ
yapar. Üzgün ve aålar vaziyette arkasæna doåru giderek
mescidden çækar. Burada artæk hacc merasimi bitmiñtir.
Kadæn; bütün meselelerde erkek gibidir. O da aynæ
ñeyleri yapacaktær. Ancak kadæn, yüzünü açarsa da
bañænæ açamaz. Dikiñsiz elbise giyinmez; kendi
elbisesiyle dolañær. Telbiyeyi yüksek sesle yapamaz.
Sa’y ve tavafta hæzlæ yürümez. Erkeklerin bulunduåu
særada Hacer-i Esved’e yaklañamaz. Kadæn âdet
görmeye bañlarsa, guslederek hacca ait her ñeyi yapar
da tavafæ yapamaz. Tavafæ âdeti kesildikten ve
yækandæktan sonraya bærakær.

HACCIN KISIMLARI:
Çocuklar! Hacc üç ñekilde yapælær:
1- Yalnæz farz hacc veya yalnæz umre (nafile) niyyetiyle
ihrama girmiñ olursa buna „Hacc-æ Æfrat“ denir ve
hangisi için girmiñ ise, onun usulüne göre hareket eder.
2- Ækisine birden niyyet edip ihrama girmiñ ise, sonuna
177

kadar hiç ihramdan çækamaz. Bu ñekilde yapælan hacca
da „Hacc-æ Kæran“ denir.
3- Önce umre için niyyet ederek ihrama girmiñ ise,
umreye ait vazifeleri yapar, tærañ olur ve ihramdan çækar.
Sonra arefe gününden bir gün önce takrar ihrama girer
ve farz olan hacca ait hizmetleri yukaræda gördüåümüz
gibi yapar. Bu ñekilde yapælan hacca da „Hacc-æ
Temettü“ denir.
Haccæn bu üç ñekli arasænda sevapça en fazla olanæ
„Hacc-æ Kæran“dær.
Bir de Medine’yi ziyaret meselesi vardær. Sevgili
Peygamberimiz’in mübarek türbesi Medine’dedir.
Efendimiz’in Kabr-i Ñerif’inin bulunduåu yer,
Efendimizi’in evi idi. Ñimdi burasæ, Medine Mescidi’nin
içindedir. Hacæ efendi, ya bayramdan önce veya
bayramdan sonra Medine’ye gider, sevgili
Peygamberimiz’in kabrini ziyaret eder ve mümkün
olursa, bu mescidde kærk vakit namaz kælar.

KÂBE NEDÆR VE NASILDIR?
Kâbe, hali hazærdaki durumuyla bir binadær. „Mescidi Haram“ adæ verilen caminin içinde bulunan bu bina,
dört duvar ile bir tavandan ibarettir. Yüksekliåi 16
metre, duvarænæn boyu ise yaklañæk olarak 10’ar
metredir.
Bu binanæn tarihi çok eskidir. Rivayete göre ilk ñekli
Adem
babamæz
tarafændan
yapælmæñtær.
Asærlaræn geçmesiyle yækælmæñ, harap olmuñ, yeri
bile belirsiz hale gelmiñti. Allah’æn emriyle Hz.
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Æbrahim (a.s.) ile oålu Æsmail (a.s.) bu binayæ yeniden
yapmæñlardær. Yine o günden sonra, Kâbe, çeñitli
tamirler geçirmiñ ve nihayet bugünkü ñeklini almæñtær.
Kâbe’ye, Allah’æn evi manasænda, „Beytullah“ da
denir. Allah, burada mæ kalæyor? Hayær! O manada deåil.
Bu binaya Allah’æn evi denmesi, ñerefli ve deåerli bir
bina olmasæ manasænadær. Kâbe, gerçekten en ñerefli
bir binadær.
Dünyada ondan daha ñerefli bir bina yoktur. Neden
en ñerefli olmasæn? Ænñasæ için emri veren Allah, planænæ
târif eden Cebrail (a.s.), mimaræ da peygamberlerdir.
Æñte bu özelliåine binaendir ki, yine Allah’æn emri ile
Kâbe, bu ümmetin de kæblesi olmuñ, namaz gibi bir
ibadette her müslüman kendisine dönmüñtür ve
dönmektedir.

HACCIN TAÑIDIÅI FAYDA VE
HÆKMETLER:
Çocuklar! Buraya kadar hacc merasimini kæsaca târif
etmeye çalæñtæk. Ñimdi de haccda ve hacc ibadetinde
yapælanlaræn, olup bitenlerin mana ve nüktelerini, fayda
ve hikmetlerini anlatmaya çalæñalæm:
Çeñitli vesilelerle de ifade ettiåim gibi, mübarek
dinimizin her emrinde faydalar, her hükmünde
hikmetler vardær. Hikmetsiz, faydasæz tek bir mesele
gösterilemez. Hepsi bizim yararæmæzadær, maddîmanevî, dünyevî-uhrevî menfaatimizedir.
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1- Hacc bir kongredir:
Hacc farizasæ, müslümanlaræn bir ve beraber
olmasænda en kuvvetli bir sebeptir. Bu vesile ile,
dünyanæn dört bucaåændan gelen müslümanlar, bir
araya gelir ve görüñürler, tanæñær ve anlañærlar, kaynañær
ve tek vücut haline gelirler. Artæk; sen veya ben yok,
biz varæz; Irk falan yok, hepimiz müslümanæz ve
kardeñiz!..
Hacc merasimi, madde âlemine bakan yönüyle, bir
kongredir, müslümanlaræn yællæk kongresidir. Ve her hacæ
adayæ, bu kongreye katælacak dir delegedir, geldiåi
bölgenin bir temsilcisidir. Dünyanæn dört bucaåændan
gelen delegeler, Kâbe etrafænda toplanacak, geçmiñin
muhasebesini, geleceåin müzakeresini yapacaklardær.
Geçen sene neler yapældæ, neler yapælmadæ? Gelecek
sene neler yapælacak? Æñte bunlar bu kongrede dile
getirilir. Müslümanlar, müslüman milletler birbirini
tamamlar. Madde alæñ-veriñi yapælær, fikir alæñ-veriñi, ilim
ve fen alæñ-veriñi, teknik ve sanat alæñ-veriñi yapælær...
Ve bu arada:
Æslam’æn zararæna olan her durum ve plan gözden
geçirilir, buna karñæ alænacak tedbirler müzakere edilir.
Demek oluyor ki; hac farizasæ, yalnæz ibadet olmakla
kalmæyor, aynæ zamanda bütün müslümanlaræ, bütün
mü’minleri topluyor, soy ve sopu ne olursa olsun; dili
ve rengi ne olursa olsun, bir araya getiriyor, onlaræ
bir merkezde birleñtirip kardeñ yapæyor, bir vücut
haline getiriyor. Bu hal her sene bir defa tekrarlanæyor.
Fakat, ñurasænæ üzülerek ifade edeyim ki, çok mühim
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olan ve hayatî önem tañæyan bu yön, bugün ihmal
ediliyor, gereåi gibi deåerlendirilmiyor. Sadece ibadet
yönü, mana âlemine bakan yönü yapælæyor ve gerisin
geriye dönülüyor!..
Halbuki; Hacc Suresi’nin 28. ayetine baktæåæmæz
zaman haccæn, insanlaræn manfaatlerine hem de çeñitli
yönlerden menfaatlerine olduåunu görürüz. Bu ayet-i
celile’den haccæn ilk gayesi, iki faydasæ anlatælær.
Bunlardan biri, insanlaræn çeñitli menfaatleri, diåeri de
Zikrullah’tær, yani Allah’æ anlamaktær.
Günün belli saatlerindeki namaz vakitlerinde, günlük
meselelerini müzakere eden müslümanlar, haftalæk
meselelerini de Cuma namazæ vesilesiyle yaptæklaræ
toplantæda görüñürler. Bilhassa hutbe buna göre
hazærlanær. Daha büyük ve bütün bir Âlem-i Æslam’æ, hatta
bütün insanlæåæ ilgilendiren meselelere gelince; bu
meseleler de, bütün Æslam âleminin katælacaåæ yællæk
büyük kongrede görüñülecektir.
Çocuklar! Görüldüåü üzere mübarek dinimizin her
emri, bir araya getirici ve birleñtiricidir. Bir araya
gelmede fayda vardær, hatta zorunludur. Bunu kim inkâr
edebilir? Gün geçtikçe toplanmanæn, bir araya gelmenin
önemi daha da kendini göstermektedir. Buna binaen,
bir kimsenin çækæp da „Artæk bugün hacca gitmeye lüzum
yoktur, onun zamanæ geçmiñtir, boñuna para
harcamaktær!“ demesi ne kadar yersiz, ne kadar
cahilâne bir sözdür. Nasæl ki, her cemiyetin, her
teñekkülün senelik toplantæsæ, yællæk kongresi oluyorsa
ve bu bir zaruret ise, geniñ bir teñekkül olan Æslam
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âleminin de elbette senelik toplantæsæ, yællæk kongresi
olacaktær. Buna bir ñey demeye kimsenin hak ve
selahiyeti yoktur!
Burada bir noktaya daha iñaret edelim: Bu kongre,
her müslümana açæk ise de müslüman olmayanlara
açæk deåildir, onlara yasaktær. Hiç bir gayr-i müslim bu
toplantæya katælamaz, hatta dinleyici olarak da
katælamaz. Çünkü haram bölgesine, müslüman
olmayanlaræn girmesini Kur’an yasak etmiñtir. Mekke’ye
girmesi ñöyle dursun, o civarda dolañmasæna bile
müsaade edilmemiñtir. Sebep ise, bu büyük toplantæda
yapælan müzakere ve alænan kararlara düñman vâkæf
olamasæn, düñman Æslam âleminin ve devletinin plan
ve proåramænæ görmesin ve sezmesin!..
2- Hacc merasiminde herkes eñittir:
Dinimiz, eñitlik prensibine de çok önem vermiñtir. Mal
ve makam, boy ve pos gibi madde ve dünya planænda
insanlar arasænda fark varsa da, insan olmak, kul
olmak, hürriyet ve ñerefe sahip olmak gibi mana
planænda ve Allah yanænda bu yönden bir fark yoktur.
Bu gibi hususlar dikkate alænmadan herkes müsavidir,
eñittir.
Æñte Æslam’æn bu eñitlik prensibi, diåer ibadetlerde
kendini gösterdiåi gibi, hacc ibadetinde de açæk bir
ñekilde kendini göstermektedir. Zengin-fakir, köylüñehirli, âmir-memur, âlim-cahil, devlet reisi-halk herkes
aynæ biçimde, aynæ kæyafette, kefeni andæran aynæ
elbiseyi giymiñ, bañ açæk, ayak yalæn, gözler aynæ
noktaya dönmüñ, gönüller Allah’æn ræzasæna
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baålanmæñ, diller aynæ ñeyi konuñuyor, aynæ hareketler
birbirini takip ediyor; Mahñerden bir numune!..
3- Æhrama girme:
Vaktiyle Arap kabileleri, topraklarænæ bölge bölge
ayærærlar, sænærlar çizerler ve oralaræ yasak bölge ilân
ederek yabancælaræn izinsiz girmelerine müsaade
etmezlerdi.
Æslam dini bu âdeti ibtal etti, hudutlaræ yæktæ. Yalnæz
„Beytullah“ için sænær çizdi ve hudut tayin etti. O hududun
çevrelediåi topraklaræ yasak bölge kabul ve ilan etti.
Bu yasak bölgelere girmek için bazæ ñartlar koydu ve
hususî kæyafetler tanædæ. Artæk dikiñli elbise yok, bañ açæk,
ayak yalæn; Kötü duygulardan, hayvanî arzulardan eser
kalmamæñ, nefisteki ñehevî arzulara gem vurulmuñ,
insandaki kibir ve gurur kærælmæñtær...
Æñte bu suretle hacæ efendi, riyazete girerek nefsini
temizlemiñ, ruhunu arændærmæñ oluyor ve Mevlâ’sænæn
yasak bölgesine girmeåe müsaade almæñ bulunuyor.
4- Kâbe’yi tavaf:
Kâbe’yi tavaf etmek, onu selamlamaktær. Hacæ
efendi, Kâbe’nin etrafænda yedi defa döner. Bu dönüñ
Kâbe’nin tañlaræ, duvarlaræ için deåildir; Allah’æn emri
içindir, Allah, emretmiñ de onun içindir. Hacer-i Esved
(siyah tañ) de böyledir. Dinimiz tañlara, mezarlara saygæ
duymayæ yasak etmiñtir. Eåer Allah’æn emri, Kâbe’yi ve
onun bir köñesindeki Esved tañænæ ñereflendirmese idi;
ne Kâbe’nin duvarlarænæn ne de köñesindeki esved tañæn
bir kæymeti olurdu. Nitekim Hz. Ömer (r.a.) bir gün
Esved tañæn karñæsæna geçerek ñöyle demiñti:
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„Ey tañ! Biliyorum sen alelâde bir tañsæn, bir kara
tañsæn. Sende keramet yok. Fakat Peygamber seni
öptüåü için ben de seni öpeceåim!“
Ayræca, müslümanlaræn Kâbe’yi tavaf etmeleri,
meleklerin Arñ-æ Âla’yæ tavaf etmelerine benzetmektedir.
5- Safa ile Merve arasænda gidip gelme:
Safa ile Merve arasænda gidip gelmeyi dinimiz vacib
saymæñtær. Bu hareket, tarihî bir hadisenin hatærasæ olsa
gerekir. Bu iki tepe arasænda ilk koñan, ilk gidip gelen
Hz. Æbrahim (a.s.)’æn hanæmæ, Æsmail (a.s.)’æn annesi
Hacer olmuñtur.
Hadise ñöyle cereyan etmiñti:
Hz. Æbrahim eñi Hacer’le minicik oålu Æsmail’i
Mekke’nin ñimdiki bulunduåu yere götürüp koymuñ
ve geri dönmüñtü. O zaman oralarda ne bir kimse ne
de tek bir bina vardæ. Orasæ çölün ortasæ idi. Su da
gözükmüyordu. Hacer, yanlarændaki su bitince güneñin
yakæcæ sæcaåæ altænda susuzluktan bunalan biricik oåluna
su aramaya koyuldu. Bunun için Hacer validemiz, Safa
tepesine çækmæñ, oralarda su görememiñti. Safa
tepesinden inen Hacer validemiz, vadiyi koña koña
geçerek Merve tepesine çækmæñtæ. Bu tepeden de su
belirtisi göremeyen anne, tekrar Safa tepesine çækmæñtæ.
Böylece bu iki tepe arasænda defalarca gidip gelmiñti.
Her gidip geldikçe, Mevlâ’sæna dua ediyor, kendisine
su göstermesini, susuzluk sækæntæsændan kurtarmasænæ
niyaz ediyordu. Mevlâ’sæ da duasænæ kabul buyurur ve
oålunun oturduåu yerden „Zemzem“ suyunu akætær.
Hacæ efendi de Rabb’ine ihtiyaçlarænæ arz edip, tam
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bir ihlasla dua ederse ve „Ya Rabb’i! Hacer’in duasænæ
kabul ettiåin gibi, benim duamæ da kabul et!“ diyerek
Hacer’in iki tepe arasænda yaptæåæ hareketi
yaparsa, yani bu iki tepe arasænda yedi defa gidip
gelirse, her halde onun da duasænæn kabulü kuvvetle
muhtemeldir.
6- Cemre tañlarænæ atma:
Mina’da Cemre tañlarænæ atmada da büyük hikmetler
vardær. Bu hareket her ñeyden önce, ñer kaynaåæ olan
ñeytanæ tañlamak, onu lânetlemek ve bu hususta Hz.
Æbrahim’e uymaktær. Ñöyle ki:
Cenab-æ Hakk, Hz. Æbrahim’e oålu Æsmail’i kurban
etmesini emretmiñti. Æbrahim de Rabb’inin bu emrine
uyarak Æsmail’i kesmek üzere Mina’ya götürmüñtü.
Buna mani olmak için ñeytan durmadan koñuyor, Hz.
Æbrahim’e vesvese veriyor ve ñöyle diyordu: „Bu güzel
oålunu nasæl keseceksin? Buna nasæl elin gidecek?
Sende babalæk ñefkati yok mu? Yazæk olur bu çocuåa!..“
Hz. Æbrahim, ñeytanæn bu sözüne kulak vermesi ñöyle
dursun, yerden aldæåæ bir avuç tañæ ñeytana doåru færlatær
ve onu lânetler. Æñte çocuklar! Birinci tañlama yeri
burasædær.
Hz. Æbrahim’den ümidini kesen ñeytan, Æsmail’in
annesi Hacer’e koñar ve ona: „Yahu! Sen burada nasæl
oturuyorsun? Babasæ Æsmail’i kesmeye götürdü. Oålun
elden gidiyor! Kalk, durma git! Oålunu kurtar! Sen nasæl
annesin?“ dediåinde, Hacer de yerden aldæåæ tañlaræ
ñeytana doåru færlatarak onu yanændan kovar. Æñte
Hacer validenin ñeytanæ tañladæåæ yer, bugün bizim tañ
185

attæåæmæz ikinci cemre yeridir. Bundan sonra ñeytan,
Æsmail’in yanæna koñar ve ona:
„Bak! Nasæl da oynaya oynaya gidiyorsun? Senin
aålaman lazæm! Baban seni kesmeye götürüyor; seni
kesecektir! Bundan haberin var mæ, biliyor musun?
Senin baban delirmiñ, kalbinde merhamet kalmamæñ!
Bugüne kadar hiç bir baba evladænæ kesmemiñtir!“
diyerek babasæna karñæ gelmesini veya kaçæp
kurtulmasænæ Æsmail’e söylemiñti. Fakat, Æsmail
(a.s.), ñeytanæn bu sözlerine asla kulak vermemiñ,
üstelik yerden aldæåæ tañlaræ ñeytana doåru
a t m æ ñ t æ r.
Æñte Æsmail (a.s.)’æn ñeytana tañ attæåæ yer, hacælaræn
bugün ñeytanæ tañladæklaræ üçüncü cemre yeridir.
Demek oluyor ki, Mina’da üç ayræ yerde yetmiñ tañ
atan hacæ efendiler bu hareketleriyle ne yapmæñ oluyor?
Hz. Æbrahim, hanæmæ Hacer ve oålu Æsmal gibi, ñeytanæ
tañlamæñ oluyorlar. Onlar gibi ñeytanæ düñman bilip onu
lânetlemiñ bulunuyorlar.
Cenab-æ Hakk cümlemizi, hacc vecibesini de yerine
getiren ve onun fayda ve hikmetlerinden yararlanan
kullarændan eylesin! Amin!..
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SONUÇ:
Çocuklar! Rabb’imizin lütuf ve inayetiyle Æslam’æn beñ
ñartænæ bitirdik. Yüce Mevlâ’mæz kusur ve eksiklerimizi
affeylesin! Ñimdi, bu beñ ñartæn tañædæåæ mana ve
hikmetlere, insan hayatændaki önemine derli-toplu bir
ñekilde iñaretle sohbetimizi sona erdirmiñ olacaåæz.
Mübarek dinimizin sayæsæz meseleleri, çeñitli emir ve
yasaklaræ vardær. Fakat bütün bunlar ñu iki merkezde
birleñir:
Yaratan’a tâzim (hürmet ve saygæ), yaratælana
ñefkat ve merhamet!
Æslam’æn hangi meselesini ele alærsanæz alæn, hangi
konusunu incelerseniz inceleyin, mutlaka o mesele,
bu iki noktadan birine girecektir: Ya Hâlik Teala’ya saygæ
mevzuuna girecek, ya da mahlûkata (yaratæklara)
ñefkat ve merhamet mevzuuna girecektir.
Ñimdi bu açælan hareketle Æslam’æn beñ ñartæna bir göz
atalæm:
1- Kelime-i Ñehadet:
„Kelime-i Ñehadet“ ne idi? Allah’æn var ve bir olduåunu,
Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Allah’æn kulu ve Resulü
bulunduåunu dil ile ikrar etmekten ibarettir. Bu ise, Allah
Teala’yæ vücud (varlæk) ve vahdaniyyet (birlik) sæfatlaræyla
zikretmektir. „Allah vardær ve birdir. O’nun eñi ve benzeri
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yoktur. En büyük varlæk O’nun varlæåædær, ulûhiyyet (ilâh
olma) sæfatæ O’nundur, O’ndan bañka ilâh yoktur. Bütün
yüksek sæfatlar ve güzel isimler O’nundur!“ demektir
ki, bu da, yaratan Yüce Mevlâ’mæzæ büyüklemek ve O’na
saygæ göstermekten bañka bir ñey deåildir.
Demek oluyor ki, „Kelime-i Ñehadet“ genellikle,
Yaratan’a tâzim etme esasæna dayanmakta, O’na
hürmet ve saygæ duyma mevzuuna girmektedir.
2- Namaz:
Namaz da Yaratan’a tazim esasæna dayanær ve o
mevzuya girer. Hem namaz, Yaratan’a tâzim etmenin,
O’na hürmet ve saygæda bulunmanæn en açæåæ ve en
büyüåüdür. Kul, namazænda bakænæz ne yapmæñ?
Üstünü-bañænæ temizlemiñ, temiz ve güzel elbiselerini
giyinmiñ, namazgâhæna gelerek Yaratan’æn huzuruna
çækmæñ, söz, fiil ve hareketleriyle Mevlâ’sæna yönelmiñtir.
Dilinde O’nun zikri, kalbinde O’nun fikridir. Diliyle
Yaratan’æn büyüklüåünü söylüyor, kalbiyle O’nun
büyüklüåünü söylüyor, Bedeniyle de O’nun büyüklüåü
karñæsænda divan duruyor, el baålæyor, yine O’nun
büyüklüåü karñæsænda eåiliyor, secdelere kapanæyor;
Vücudunun en ñerefli uzvu olan alnænæ bile yerlere
koyuyor... Æñte bütün bunlar, bañændan sonuna kadar
Yaratan’a tâzimdir, O’nu büyüklemektir, O’na hürmet
ve saygæ göstermektir.
Demek oluyor ki, namaz da Yaratan’a tâzim
mevzuuna giriyor ve bu merkeze dayanæyor.
3- Hacc:
Hacc farizasænda hem Yaratan’a tâzim var, hem de
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yaratæklara ñefkat var. Geçen satærlarda gördük ki, hacc
iki yönlü bir vazifedir:
Bir yönüyle insanlara ñefkat ve merhamet gayesini
güdüyor, diåer yönüyle de Yaratan’a tâzimi hedef
olarak alæyor.
4- Oruç:
Oruçta da iki taraf birleñmektedir. Kul ne yapæyor?
Bir taraftan günün belli saatlerinde yemesini, içmesini
ve diåer arzularænæ terk ediyor. Bu, yalnæz Yaratan’æn
emrine uymanæn, fermanæna saygæ duymanæn bir
ifadesidir. Diåer taraftan ne oluyor? Açlæåæ, açælan elem
ve æzdærabænæ tadæyor; yoksullaræn, muhtaçlaræn acæklæ
hallerini bizzat yañayarak anlæyor, onlara acæyor,
cömertlik duygularæ coñuyor, dolayæsæyle açlaræn
yardæmæna koñuyor, yoksullara, muhtaçlara ñefkat ve
merhamet ediyor. Æñte bu yönüyle de oruç, yaratæklara
ñefkat ve merhamet esasæna dayanmæñ oluyor.
Demek oluyor ki, oruçta Æslam’æn iki temel esasæ yer
almæñ bulunuyor.
5- Zekât:
Zekâta gelince: Bu ibadet, yaratæklara ñefkat esasæna
dayanmaktadær. Zekât, zengin olan kimselerin, fakirfukaranæn yardæmæna koñmalaræ, onlara malî yardæmda
bulunmalaræ, ihtiyaçlarænæ gidermeleridir. Bu da
yaratæklara ñefkat etmenin, onlara merhamette
bulunmanæn bir ifadesidir.
Velhamdü lillahi Rabbi’lâlemin!..
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NAMAZ SURELERÆ
FATÆHA SURESÆ

Bismillahirrahmanirrahim
1-4. Hamd, âlemlerin Rabb’i, merhametli olan,
merhamet eden ve din gününün sahibi olan Allah’a
mahsustur. 5-7. (Allah’æm!) Ancak Sana kulluk eder
ve yalnæz Senden yardæm dileriz. Bizi doåru yola,
nimete
erdirdiåin
kimselerin,
gazaba
uåramaynlaræn, sapmayanlaræn yoluna eriñtir.
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FÆL SURESÆ

Bismillahirrahmanirrahim
1. Ey Muhammed! Kâbe’yi yækmaåa gelen fil
sahiplerine Rabb’inin ne ettiåini görmedin mi? 2.
Onlaræn düzenlerini boña çækarmadæ mæ? 3-4.
Onlaræn üzerine, sert tañlar atan sürülerle kuñlar
gönderdi. 5. Sonunda onlaræ, yenilmiñ ekin gibi
yaptæ.

KUREYÑ SURESÆ
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Bismillahirrahmanirrahim
1-2. Kureyñ kabilesinin yaz ve kæñ yolculuklarænda
uzlañmasæ ve anlañmasæ saålanmæñtær. 3-4. Öyleyse
kendilerini açken doyuran ve korku içindeyken
güven veren bu Kâbe’nin Rabb’ine kulluk etsinler.

MÂUN SURESÆ

Bismillahirrahmanirrahim
1. Ey Muhammed! Dini yalan sayanæ gördün mü?
2-3. Öksüzü kalkæñtæran, yoksulu doyurmaåa
yanañmayan kimse iñte odur. 4. Vay o namaz
kælanlaræn haline ki: 5. Onlar kældæklaræ namazdan
gafildirler. 6. Onlar gösteriñ yaparlar. 7. Onlar eåreti
olarka basit ñeyleri dahi vermezler.
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KEVSER SURESÆ

Bismillahirrahmanirrahim
1. Ey Muhammed! Doårusu sana pek çok nimet
vermiñizdir. 2. Öyleyse Rabb’in için namaz kæl,
kurban kes. 3. Doårusu adæ ñanæ ortadan kalkacak
olan sana kin tutan kimsedir.

KÂFÆRUN SURESÆ

Bismillahirrahmanirrahim
1. Ey Muhammed! De ki: „Ey inkârcælar!“ 2. „Ben
sizin taptæklarænæza tapmam.“ 3. „Benim taptæåæma
da sizler tapmazsænæz.“ 4. „Ben de sizin taptæåænæza
tapacak deåilim.“ 5. „Benim taptæåæma da sizler
tapmæyorsunuz.“ 6. „Sizin dininiz size, benim dinim
banadær.“
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NASR SURESÆ

Bismillahirrahmanirrahim
1-3. Ey Muhammed! Allah’æn yardæmæ ve zafer günü
gelip, insanlaræn Allah’æn dinine akæn akæn
girdiklerini görünce, Rabb’ini överek tesbih et;
O’ndan baåæñlanma dile, çünkü O, tevbeleri daima
kabul edendir.

LEHEB SURESÆ

Bismillahirrahmanirrahim
1. Ebu Leheb’in elleri kurusun, yok olsun! 2. Malæ
ve kazandæåæ kendisine fayda vermez. 3. Alevli
ateñe yaslanacaktær. 4-5. Karæsæ da, boynunda bir
ip olduåu halde ona odun tañæyacaktær.
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ÆHLAS SURESÆ

Bismillahirrahmanirrahim
1. Ey Muhammed! De ki: „O, Allah bir tektir!“ 2.
Allah, her ñeyden müstaåini ve her ñey O’na
muhtaçtær. 3. O doåurmamæñ ve doåmamæñtær. 4. Hiç
bir ñey O’na denk deåildir.

FELAK SURESÆ

Bismillahirrahmanirrahim
1-5. Ey Muhammed! De ki: „Hased ettiåi zaman
hasedçinin ñerrinden, düåümlere nefes eden
büyücülerin ñerrinden, bastærdæåæ zaman karanlæåæn
ñerrinden, yaratæklaræn ñerrinden, tan yerini aåartan
Rabb’e sæåænæræm.“
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NAS SURESÆ

Bismillahirrahmanirrahim
1-6. Ey Muhammed! De ki: „Ænsanlardan ve
cinlerden ve insanlaræn gönüllerine vesvese veren
o sinsi vesvesecinin ñerrinden, insanlaræn tanræsæ,
insanlaræn hükümranæ ve insanlaræn Rabb’i olan
Allah’a sæåænæræm.“
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Cemaleddin Hocaoålu
(Kaplan) Kimdir?
Cemaleddin Hocaoålu, Anadolu sakinlerinden olup,
Reñid ve Hatice’den doåmadær.
Doåum tarihi ve doåum yeri:
Erzurum vilayetine baålæ Æspir kazasæ Dangis (yeni ismi
Gündoådu) köyünde dünyaya gelmiñtir. Doåum tarihi
miladî olarak 1926’dær. Rumî olarak ise 1342’dir. Hicrî
tarih olarak da 1347’dir.
a) Tahsili:
Cemaleddin Hocaoålu, Kur’an-æ Kerim’in hæfzænæ (yani
hafæzlæåænæ); Sarf, Nahiv, Mantæk ve Belaåat gibi Ulum-i
Arabiyye’yi; Usul-i Fækæh, Usul-i Tefsir, Usul-i Hadis ve
Usul-i Akaid gibi usul ilimlerini; Fækæh, Tefsir, Hadis ve
Kelam gibi füru’ ilimlerini genelde babasændan tahsil
etmiñtir.
Ayræca Erzurum merkezindeki imamlæåæ særasænda, Erzurum müftüsü Merhum Sadæk Efendi’nin okutmakta
olduåu Molla Cami, Mantæk, Muhtasar’ul-Meani ve
Usul-i Fækæh gibi derslerine katælmæñtær.
b) Ælk, Orta ve Lise tahsili:
Askerliåini yaptæktan sonra Ælkokul, Ortaokul ve Lise
tahsilini haricten vermek suretiyle, üç sene civarænda
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Erzurum Lisesi’nden mezun olmuñtur.
c) Üniversite tahsili:
Yañ 36 olmuñtu. Mezkûr mektepleri bitirdikten sonra
bir de üniversite tahsili yapmak üzere Ankara Ælahiyat
Fakültesi’ne kaydolmuñ, 40 yañæna yaklañænca bu
fakülteden mezun olmuñtur.
d) Resmî ve gayrî resmî olarak yaptæåæ vazifeleri:
Æmamlæk, Vaazlæk, Müfettiñlik, Diyanet Æñleri Personel
Dairesi Bañkanæ, Diyanet Æñleri Reis Muavinliåi, Adana
Müftülüåü, Türkiye Din Görevlileri Federasyon Azalæåæ,
Avrupa Milli Görüñ Teñkilatlaræ Tebliå ve Ærñad ve Fetva
Komsiyonu Bañkanlæåæ, Æslamî Cemiyet ve Cemaatler
Birliåi Umumî Reisliåi, Anadolu Federe Æslam Devleti
Reisliåi ve nihayet Hilâfet Devleti Reisliåi, yani
„Emîr ’ül-Mü’minîn ve Halîfet’ül-Müslimîn“
vazifelerine getirilmiñtir. Bunlardan bir kæsmænda vazife
müddetleri kæsa olmuñ ise de bir kæsmænda uzun
olmuñtur. Mesela müfettiñlik gibi bazæ vazifeler altæ ay
gibi kæsa süreli olmuñ, imamlæk vazifesi 11 sene,
müftülük vazifesi 15 sene sürmüñ, Æslamî Cemaatler
Birliåi Emirliåi 10 sene olmuñtur.
70 yæl sonra dibe-köñeye itilen, hor ve hakir görülen
Hilâfet Devleti'ni cesaretle ihya ve ilan eden, Emîr'ülMü'minîn ve Halîfet'ül-Müslimîn Cemaleddin
Hocaoålu (Kaplan) bin Reñid uåruna mücadele
verdiåi Rabb'isine, 15 Zilhicce 1415'e tekabül eden
(15 Mayæs 1995) Pazartesi günü saat 12.50’de Hilâfet
bayraåæ altænda kavuñarak ñehadet ñerbetini içmiñtir.
Bu vesileyle Hilâfet Devleti'nin Ñûra üyeleri,
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müslümanlaræn bir saat bile Halife'siz kalmasæ caiz
olmadæåændan 16 Zilhicce 1415 (16.05.1995) günü bir
toplantæ yaparak, Hilâfet makamæna Merhum
Halife'mizin tavsiyesini de nazar-æ itibare alarak, Ulûmi Arabiyye ve Ulûm-i Ñer'iyye'yi babasænæn rahle-i
tedrisatænda tâlim ve tahsil yapan Muhammed Metin
Müftüoålu (Kaplan) Hoca'yæ Halife olarak seçtiklerini
ve bey'at etmiñ olduklarænæ bütün bir dünyaya ilan ettiler.
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