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Rah met ve mer ha met sa hi bi Yü ce Al lah, in sa nı en gü zel şe kil de ya rat mış, onu üs tün ye-
te nek ler le do nat mış, ilâ hî hi ta bın mu ha ta bı kı la rak, onur lan dır mış ve ona so rum lu luk 
yük le miş tir. Dün ya ha ya tın da ise onu yal nız bı rak ma mış, inanç sız lı ğın ka ran lı ğın dan çı-
ka rıp iman ve gü zel ah lâ kın ay dın lı ğı na ka vuş tur mak için ilâ hî ina yet ve lü tuf ola rak pey-
gam ber ler ve ki tap lar gön der miş tir. 

İlk in san la bir lik te var olan din, in sa nın varoluş sal bir ih ti ya cı dır. Din; ha ya tın bü tü nü nü 
ve ni haî an la mı nı biz le re öğ re ten, dün ya ile ahi re tin, akıl la ru hun den ge si ni kur ma mı zı 
sağ la yan, bi re ye iç hu zu ru ka zan dı ran, top lu ma sev gi ve ada let ge ti ren, bi rey sel ve top-
lum sal ödev le ri mi zi iba det ni te li ğin de bir so rum lu lu ğa dö nüş tü ren ha ya tın bü tü nü ne 
yö ne lik öğüt ler top la mı dır.

Ken di ni, kâ ina tı ve Ya ra ta nı an la ma ya ça lı şan, O’nu se vip, O’na bağ la nan in san, Ya ra ta-
nın gön der di ği rah met el çi le ri nin ve kut sal ki tap la rın izin den gi de rek kul lu ğa ve ha ki ka ti 
an la ma ya yö nel miş tir.

İn sa nın di ne olan ih ti ya cı nın ye rin de ve doğ ru bil giyle kar şı lan ma sı bu ba kım dan önem-
li dir.

Di nin ön ce lik li he de fi in san ol du ğu na gö re di nî bil gi nin ya şa dı ğı mız ha ya tı ay dın la ta cak 
tarz da sü rek li ken di ni ye ni le me si, İs lâm’ın ay dın lık me sa jı nın akıl lar da ve gö nül ler de ta-
ze len me si, bil giyle ha yat ara sın da di na mik bir ba ğın ku rul ma sı son de re ce önem li dir. Bu 
iti bar la hal kı mı zın din ko nu sun da ki bilgilenme ih ti ya cı nı, hu ra fe ler den uzak, sa hih di nî 
bil giyle kar şı la ma yı, on la rı inanç, iba det, si yer ve ah lâk ko nu la rın da ay dın lat ma yı amaç 
edi nen Baş kan lı ğı mız, çağ daş ve bi lim sel ve ri le ri de göz önü ne ala rak “Te mel İs lâm Bil-
gi le ri” ad lı bir se ri plân la mış tır. Eli niz de ki ki tap da bu se ri nin ikincisi olan “İbadetim” ad lı 
eser olup, Di ya net İş le ri Baş kan lı ğı na bağ lı ola rak açı lan kurs lar da oku tu lan Te mel Di nî 
Bil gi ler müf re dat prog ra mı na gö re ha zır lan mış tır.

Eser de, İslâm dininin temel esaslarından olan ibadet konusu üzerinde durulmuştur. 
İbadetin tanımı, amacı ve önemi, ibadetin insana kazandırdıkları, temizlik, namaz, oruç, 
İslâm’da paylaşma ve yardımlaşma, zekat, sadaka, hac, kurban, dua ve tövbe konuları ele 
alınmıştır.

Bu çalış manın okuyuculara fay dalı ol ması en büyük temen nimiz dir.

Gay ret biz den, başarı Al lah’tan dır.

Di ya net İş le ri Baş kan lığı
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ÜNİTE İ B A D E T

ÜNİTE HAKKINDA

Bu üni te de;

• İba de tin ma hi ye ti, çe şit le ri,  ya pı lış şek li ve ama cı an la tıl mak tadır. Bu doğ rul tu da 
na maz, oruç, ze kât ve hac ile il gi li özet açık la ma lar, sa lih amel ve sa da ka hak kın da  
bil gi ve ril mektedir. 

• Mü kel lef ve mü kel le fin dav ra nış la rı ile il gi li hü küm ler ele alın makta, bu çer çe ve de 
di ni ko nu la rın an la şıl ma sın da önem li ro lü olan, di ni ha yat la il gi li ba zı te mel kav ram lar 
açık lan mak ta dır. 

• Son ola rak iba det le rin in sa na ne ler ka zan dır dı ğı ko nu su ele alın mak ta dır. 

ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu üni te iş len dik ten son ra, 

1. İba de tin an la mı, ma hi ye ti, çe şit le ri ve ama cı hak kın da kı sa ca bil gi sa hi bi olu na bi le-
cek tir. 

2. Sa lih amel ve sa da ka kav ram la rı nın içe ri ği an la şı la bi le cek tir.

3. Din di lin de ‘Mü kel le fin İş le ri’ ola rak ad lan dı rı lan farz, va cip, sün net, mü bah, mek ruh 
ve ha ram gi bi te mel kav ram lar öğ re nil miş ola cak tır.

4. İba de tin, in sa na ka zan dır dık la rı hak kın da  fi kir sa hi bi olu na bi le cek tir.

ÜNİTEYİ ÇALIŞIRKEN

1. Peygamber Efendimizin ve sa ha be nin iba det ha ya tı hak kın da bil gi edin me ye ça lı şı-
nız.

2. Kur’ân-ı Ke rim’de ki sa lih amel le il gi li ayet le ri in ce le yi niz.

3. Sa da ka ya iliş kin ha dis le re ba kı nız.

4. Di ni ha ya tı mız da farz, va cip, sün net ola rak yap tı ğı mız iba det ve iş le ri mi zi ha tır la  ma ya 
ça lı şı nız.

5. Ef’âl-i mü kel le fîn (di nen so rum lu olan la rın yap mak la yü küm lü ol duk la rı fi il ler) ko nu-
sun da  il mi hal ki tap la rın dan ön bil gi edi ni niz.

6. Üniteyi öğrenmek için sadece ders kitabıyla yetinmeyiniz. Kitabın sonundaki kaynak-
çadan ulaşabildiklerinizi inceleyiniz.
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1 DERSİ b a d e t i n  T a n ı m ı

1 İbadetin Tanı mı 

İba det söz lük te kul luk ta bu lun mak, bo yun eğ mek ve ita at et mek an la mı na ge lir. Di ni 
bir te rim ola rak iba det ise, geniş ve dar anlamıyla ta nım la na bi lir. Ge niş an la mıy la iba-
det; Al lah’ı yü celt mek, O’na kar şı sev gi, say gı ve bağ lı lı ğı nı gös ter mek için iyi bir ni yet le 
or ta ya ko nan ve karşılığında sevap bulunan tutum ve davranışlar de mek tir. Bu ta nı mın 
içe ri si ne, şart la ra bağ lı olan dar an lam da ki iba det ler gir di ği gi bi, ki şi nin Al lah’ın rı za sı-
nı uma rak yap tı ğı her tür lü ey lem de gi rer. Dar  ve özel an la mıy la iba det, ‘Ni ye te bağ lı 
ola rak  Al lah’a yak laş ma ifa de eden özel ey lem ler’ şek lin de ta nım lan mak ta dır. Na maz 
kıl mak ve oruç tut mak gi bi.

İba det, di li miz de kul luk et menin Al lah’a ita at, bağ lı lık ve say gı nın en ile ri nok ta sı dır. 

İba det le rin özü ne iliş kin il ke ler, biz zat Yü ce Al lah ta ra fın dan be lir len miş, 
na sıl ve ne şe kil de ya pı la ca ğı ise Pey gam ber Efen di miz ta ra fın dan ay rın tı lı 
ve uy gu la ma lı ola rak gös te ril miş tir. İn san lar ken di lik le rin den her han gi bir 
iba det şek li be lir le ye mez ve ya ye ni bir iba det icat ede mez ler.

Not Edelim

2 İba de tin Ama cı ve Öne mi

Kâ inat ta in sana  hay ran lık ve ri ci bir dü zen gö ze çarp mak ta dır.Kâ inat taki gü zel lik le ri ve 
ahen gi  gö rüp de bun la rın ya ra tı cı sı na kar şı de rin bir hay ran lık his set me mek müm kün 
de ğil dir. “…Al lah’a kar şı an cak; kul la rı için den âlim olan lar de rin say gı du yar lar…” (Fâ tır 
35/28) aye tin de,  bu na işa ret edil mek te dir. Fıt ra tı bo zul ma mış in san lar da bu hay ran lık, 
git gi de sev gi ye dö nü şür  ve ar tık bu sev gi den da ha ile ri bir sev gi dü şü nü le mez.  

Al lah’ı se ve rek O’na yö ne len in san, O’na bu sev gi si nin so nu cu ola rak iba det eder.  En 
baş ta in sa nın ken di si nin bu na ih ti ya cı var dır.  İn sa nın Al lah’a iba det et me ih ti ya cı nın 
te me lin de bu sev gi var dır.

Al lah’ı se ven in san Al lah’ın rı za sı na uy gun düş me ye cek dav ra nış lar dan  bü yük  bir  ti tiz-
lik le  uzak  du rur. Böy le ce o ar tık her dav ra nı şın da gü zel  ha re ket et me nin ve kö tü lük ler-
den uzak dur ma nın yol la rı nı arar. Her za man  ve  her  yer de  gü zel  dav ra nır  ve  bi lir  ki, 
Al lah  gü zel  dav ra nan la rı  se ver. Hep  sa bır la ha re ket  eder  ve  bi lir  ki,  Al lah  sab re den-
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ÜNİTE İ B A D E T

le ri  se ver. Da ima çok sev di ği Rab bi ne te vek kül eder, O‘na da ya nıp gü ve nir ve bi lir ki, 

Al lah te vek kül eden le ri se ver.  Her işin de ve her ha re ke tin de den ge li ve öl çü lü ha re ket 

eder. As la is ra fa kaç maz.  Çün kü  Al lah,  is raf  eden le ri  sev mez. Böy le ce  Al lah  ve  Ra su lü-

nün  gös ter di ği  şe kil de, İs lâm’ı bir bü tün ola rak ya şa ma ya ça lı şır. Bu  şe kil de  mut ta ki  bir  

mü min  du yar lı lı ğıy la ha re ket  ede rek,  Al lah’ın kendisini dost  edin di ği  bir  kul olur. 

Yü ce Al lah Kur’an-ı Ke rim’de, in san la rı ve cin le ri an cak ken di si ne kulluk et me le ri için 

ya rat tı ğı nı açık la mak ta dır. İba det le ri ni ye ri ne ge ti ren ve kulluk bilinciyle hareket eden 

Müslüman, bü yük bir kalp hu zu ru için de olur. Gön lü nü Al lah’a bağ la mış ol ma nın mut-

lu lu ğu nu ya şar. İba de te de vam et tik çe kö tü lük ler den uzak la şır.

• İbadet, Allah’a bağlılığın bir ifadesidir. 

• İbadet, O’nun iradesine boyun eğmektir. 

• İbadet, O’na teslim olmak ve her şeyin onun elinde olduğunu bilmektir. 

• İbadet,  O’nun sınırsız hâkimiyetini kabul etmenin bir simgesidir.  

Düşünelim

İbadetin amacı ve önemi üzerine arkadaşlarınızla konuşun!
Birlikte Konuşalım

3  İba det Çe şit le ri

İba de ti, be de nî, ma lî ve hem be de nî hem ma lî ola rak üçe ayır mak müm kün dür. Bu na 

gö re na maz ve oruç be de nî, ze kât ve kur ban ma lî,  hac ise hem be de nî hem de ma lî bir 

iba det tir. 

Al lah’ın hoş nut lu ğu nu ka zan mak mak sa dıy la ya pı lan dav ra nış lar da göz önü ne alı na rak 

bir sı nıf lan dır ma ya gi dil di ği tak dir de iba det, te rim sel an la mıy la de ğil ge niş an la mıy la ele 

alın mış olur. Bu na gö re iba det le ri, di nen şek li ve şart la rı be lir len miş olan lar ve ol ma yan-

lar şek lin de iki ye ayır mak müm kün dür. 
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DERS3İ b a d e t  Ç e ş i t l e r i

Şe kil ve Şar ta Bağ lı Olan İba det ler

Na maz

Şe kil ve şar ta bağ lı olan iba det le rin ba şın da na maz gel mektedir. Namaz, dinin direğidir. 
Günün belirli vakitlerinde beş defa namaz kılmak, kadın erkek dinen sorumlu konumda 
olan her Müslümanın görevidir. Bunun dışında gönüllü olarak sevap elde etmek, Allah’a 
yakınlaşmak ve arınmak için kılınan ve ‘Nafile’ diye adlandırılan namazlar da vardır. 
Namazla ilgili ayrıntılı bilgi ilgili bölümde ve ri le cek tir.

Oruç

Oruç, İslâm’ın şartlarından biridir. Oruç, im sak vak tin den if tar vak ti ne ka dar, iba det ni ye-
tiy le, ye me, iç me ve cin sel iliş ki den uzak dur mak şek lin de ta nım lan mak ta dır. Ra ma zan 
oru cu, İs lâm’ın şart la rın dan bi ri dir. Ra ma zan oru cu nun dı şın da se vap ka zan mak dü şün-
ce siy le tu tu lan oruç lar da var dır. Bun la ra iliş kin bil gi ler de oruç ko nu su iş le nir ken ay rın-
tı la rıy la ele alı na cak tır.

Ze kât

Ze kât, İs lâm’ın şart la rın dan bi ri dir. Ma lî bir iba det tir. Di nen zen gin olan Müslüman la-
rın, ma lî bi ri kim le ri nin çe şi di ne ve mik ta rı na gö re çe şit li oran lar da (ge nel lik le kırk ta bir) 
öde mek le yü küm lü bu lun duk la rı bu ma lî iba de te iliş kin bil gi ler de il gi li bö lüm de ak ta-
rı la cak tır. 

Hac

Be lir li bir za man da usu lü ne uy gun ola rak ih ra ma gir dik ten son ra Ara fat’ta vak fe yap mak, 
Kâbe’yi ta vaf ede rek zi ya ret et mek ve di ğer ba zı di ni gö rev le ri ye ri ne ge tir mek” şek lin de 
ta nım la nan,  İs lâm’ın beş esa sın dan bi ri dir. Hem ma lî ve hem de be de nî bir iba det tir. Bu 
iba de ti ye ri ne ge ti re ne ha cı de nir. Hac ca iliş kin bil gi ler de il gi li bö lüm de ve ri le cek tir.

Şe kil ve Şar ta Bağ lı Ol ma yan İba det ler  
Şe kil ve şar ta bağ lı ol ma yan ve ye ri ne ge ti ril di ğin de Al lah’ın rı za sı na uy gun dav ra nıl dı-
ğı için ki şi ye se vap ka zan dı ran tu tum ve  dav ra nış lar ge niş ma na da iba det ler dir. İyi bir 
in san ve do la yı sıy la iyi, ha yır lı bir Müslüman ola bil mek için ki şi nin yap tı ğı her tür lü gü zel 
tu tum ve dav ra nış bu na dâ hil dir. Bir in sa na gü ler yüz lü dav ran mak tan, ki şi ler ve ya meş-
ru top lum sal hiz met ler için ya pı lan har ca ma la ra ka dar bir çok gü zel dav ra nış bu na ör nek 
ve ri le bi lir.  Bun lar,  ‘Sa da ka’, ve ‘Amel-i Sa lih: İyi, fay da lı ve gü zel dav ra nış, ifa de le riy le 
özet le ne bi lir.  
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Geniş anlamda ibadete örnekler vererek değerlendiriniz. 
Araştıralım - Öğrenelim

Sa lih Amel
Sa lih amel kavramı her iki tür ibadeti de kapsamakla beraber iyi, yararlı ve güzel davra-
nışları daha çok çağrıştırır.

“İman edip sa lih amel ler iş le yen le ri el bet te iyi in san lar ara sı na ko ya ca ğız” 

(An ke bût, 29/9).

Salih kişi kime denir? Araştırınız.
Araştıralım - Öğrenelim

‘Sa lih’ ke li me si, ey lem ve dav ra nış la rı ni te le mek için kul la nıl dı ğı za man; iyi, el ve riş li, 
ya rar lı ve gü zel an la mı na ge lir. Ge nel lik le ni te le di ği ey lem le bir lik te ‘Amel-i Sa lih: Sa lih 
amel şek lin de kul la nı lır.  Bu na gö re sa lih amel; el ve riş li, iyi, gü zel, ya rar lı iş ve ey lem 
de mek tir. Al lah’ın ya pıl ma sı nı is te di ği, ra zı ol du ğu, ha yır lı, ya rar lı ve iyi ola rak ni te len dir-
di ği her iş sa lih tir, iyi dir, gü zel dir. 

Salih amel, kişinin yaratıcısı ile ve bütün yaratıklarıyla barışık olmasını sağlar.

Sa lih amel, îma nın ge re ği ola rak ih las ve iyi ni yet le ya pı lan, Kur’an ve Sün-
ne te uy gun olan her tür lü söz, fi il ve dav ra nış tır. 

Sa lih amel, ki şi nin ima nı nın güç len me si ne, kök leş me si ne ve si le olur. İma nı 
ko rur. Ki şi yi ol gun laş tı rıp onun iyi bir in san ol ma sı nı sağ lar. İn sa nı çev re si ne 
fay da lı bir bi rey ha li ne ge ti rir.

Not Edelim

Şu hal de kim mümin ola rak bir sa lih amel iş ler se, ça lış ma sı as la in kâr edil-
mez. Şüp he siz biz onu yaz mak ta yız (En bi ya, 21/94).

“Asr’a yemin olsun ki hiç şüphesiz insan hüsrandadır. Ancak iman edip salih 
amel işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna” (Asr, 

103/1–3).

“Muhakkak ki iman edip salih amel işleyenler, yaratıkların en hayırlılarıdır” 
(Beyyine, 98/7). 
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4 Mü kel le fin Dav ra nış la rı ile İl gi li Hü küm ler

Mü kel lef

İs lâ m di ninde yükümlülük anlamındaki mü kel le fi yet; ki şi nin, di nin emir ve ya sak la rı-
na mu ha tap ol ma sı de mek tir. Bu nun  için ki şi nin ak lî me le ke le ri ye rin de (âkil) ve er gin 
(bâ liğ) ol ma sı ge re kir. Bu ni te lik le ri ta şı ya na  mü kel lef/yükümlü de nir.

Dinî Yükümlülüklerle İlgili Terimler
Mü kel lef le il gi li hü küm ler; farz, va cip, sün net, müs te hap,mü bah, ha ram, mek ruh ve müf-
siddir.

Farz

Farz, ke sin bir de lil ile ke sin bir şe kil de ya pıl ma sı is te nen di ni yü küm lü lük tür. Bu na gö re 
Al lah ve Ra su lü nün, di nen so rum lu ki şi den, ya pıl ma sı nı ke sin ve bağ la yı cı bir şe kil de 
is te di ği di ni yü küm lü lük ler farz kap sa mı na gir mek te dir. Na maz kıl mak, oruç tut mak ve 
ze kât ver mek gi bi.

 “Na ma zı dos doğ ru kı lın, ze kâ tı ve rin (Ba ka ra 2/43).” ayeti farzı or ta ya ko yan bir de lil dir. 
Ay nı şe kil de Kur’an’da ada le ti, iyi li ği, ak ra ba ya yar dı mı, ana ba ba ya iyi li ği, ye tim ma lı 
yen me me si ni em re den ayet ler (Ba ka ra, 2/183; Nahl, 1/90; İs râ, 17/23,34) farz emir ler 
or ta ya ko yan de lil le re ör nek tir. 

Delil ne demektir? Sınıfça konuşunuz!
Birlikte Konuşalım

Farz-ı ayın ve farz-ı kifâye ne demektir? Araştırınız!
Araştıralım - Öğrenelim

Farz la rın terk edil me si ki şi ye ne gi bi di nî so rum lu luk ge ti rir? Tar tı şı nız! 
Tartışalım

Va cip

Va cip de farz gi bi ya pıl ma sı ke sin ve bağ la yı cı bir şe kil de is te nen di nî yü küm lü lük tür. 
An cak va cip, de lil yö nün den farz ka dar güç lü de ğil dir. Bu nun se be bi, de li li nin farz ka dar 
ke sin ol ma ma sı dır. Vi tir ve bay ram na maz la rı va cibe ör nek tir.
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Delilin kesin olmaması ne demektir? Sınıfça konuşunuz!
Birlikte Konuşalım

Sün net

Sün net, farz ve va cip ol mak sı zın ya pıl ma sı is te nen ve Peygamber Efendimiz ta ra fın dan 
ya pı lan ve ya pıl ma sı is te nen iş ler dir. 

Sün net iki ye ay rıl mak ta dır: Sün net-i mü ek ke de ve Sün net-i gayr-ı mü ek ke de.

Sün net-i mü ek ke de, Sevgili Pey gam beri mi zin de vam edip de pek az terk et ti ği 
iba det, dav ra nış  ve iş ler dir. Sa bah, öğ le ve ak şam na maz la rı nın sün net le ri böy le-
dir. Mü ek ked ol ma yan sün net ler, di nî gö rev le rin bi rer ta mam la yı cı sı ko nu mun da 
olan iş ler ile Hz. Pey gam berin de vam et ti ği fa kat bağ la yı cı ol ma dı ğı nı gös ter mek 
mak sa dıy la ba zen terk et ti ği sün net ler dir. Gayr-i mü ek ked sün net le ri Peygamber 
Efendimiz iba det mak sa dı ile ba zen yap mış tır. Yat sı ve ikin di na maz la rı nın ilk sün-
net le ri bun lar dan dır. 

Pey gam ber efen di mi zin ye me, iç me, gi yin me, uyu ma ada bı gi bi iba det kas tı 
ol ma dan, in san sı fa tıy la yap tı ğı alı şıl mış dav ra nış la rı na Sü nen-i ze vâ id de nir. 

Not Edelim

Müs te hap

Hoş la nı lan, se vi len, se vim li olan, ter cih edi len şey an la mı na ge len müs te hap, fı kıh te ri mi 
ola rak Peygamber Efendimizin ba zen ya pıp ba zen terk et ti ği iba det ler ve bir ta kım dav-
ra nışlardır. Me se la kuş luk na ma zı böy le dir. 

Mü bah

Ya pıl ma sı ve ya ya pıl ma ma sı di nen ca iz gö rü len şey dir. Açıklanan, açığa konan, helâl 
kılınan anlamlarına gelir.  Me se la, ça lı şıp he lal rı zık ka zan mak ama cıy la za ma nın da ya tıp 
uyu mak ve din len mek, iba de te ha zır lan mak ama cıy la ye mek iç mek böy le dir. Mü bah 
ba zı şey le rin terk edil me si, ki şi nin sağ lı ğı na za rar ve re cek ve ya so rum lu luk la rı nı ye ri ne 
ge tir me si ni ak sa ta cak olur sa; bu tak dir de mü ba hın terk edil me siy le gü na ha gi ri lir. Me se-
la sağ lı ğı nı teh li ke ye dü şü re cek de re ce de ye me mek iç me mek böy le dir. 

Hak kın da hiç bir di ni ya sak la ma ve kı sıt la ma bu lun ma yan hu sus lar, di nen mü bah kap-
sa mı na gi rer. 

Ha ram

Di ni miz ce ya pıl ma sı ke sin bir de lil le ke sin ve bağ la yı cı bir şe kil de ya sak la nan şe ye 
ha ram de nir. Hak sız ye re adam öl dür mek, ya lan söy le mek, baş ka sı nın hak kı nı ye mek, 
if fet li ka dın la ra if ti ra at mak, zi na et mek, hır sız lık yap mak, şa rap iç mek, ku mar oy na mak, 
do muz eti ye mek, an ne ve ba ba ya kar şı gel mek haramdır.
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• Ha ra mı iş le yen kim se ce za ve aza bı hak et miş olur. Ha ram dan ka çı nan ki şi 
ise se vap ka za nır. 

• Ha ra mı in kâr eden din den çı kar. Ay nı şe kil de ha ram ol du ğu ke sin ola rak 
bi li nen bir şe yi he lal say mak da in sa nın inancına zarar verir.

Not Edelim

Mek ruh

Se vil me yen, hoş la nıl ma yan, kö tü gö rü len ve hoş gö rül me yen şey an la mı na ge len mek-
ruh, fı kıh te ri mi ola rak, di nen ke sin ve bağ la yı cı ol ma yan bir tarz da ya pıl ma ma sı is te nen 
şey de mek tir. 

Mek ruh iki kıs ma ay rı lır: Tah rî men mek ruh, ha ra ma ya kın olan mek ruh tur. Ten zî hen 
mek ruh ise, he la le ya kın olan mek ruh tur. 

Tahrimen ve tenzihen mekruha örnekler araştırınız.
Araştıralım - Öğrenelim

Müf sid

Müf sid ke li me si fe sad, fa sid ve if sad ke li me le riy le ay nı kök ten ge lir. Fe sad bo zul ma, fa sid 
bo zuk, if sad da boz ma de mek tir. İba det ler ala nın da müf sid de nin ce, baş lan mış bu lu nan bir 
iba de ti bo zan ve ge çer siz kı lan şey kas te di lir. Bu na gö re, usu lü ne uy gun ola rak baş lan mış 
bir iba de tin bo zul ma sı na ve ge çer siz ha le gel me si ne yol açan, ek sik lik, ku sur ve dav ra nış lar 
müf sid adı nı alır. Me se la ab dest li iken vü cu du nun her han gi bir ye rin den ab dest bo zu cu bir 
şey çık ma sı ve ya oruç lu iken bi le rek bir şey ye ni lip içil me si müf sid ola rak ni te len di ri lir. 

5 İba detin İn sa na Ka zan dır dık la rı

Yü ce di ni miz İs lâ mi ye tin ya pıl ma sı nı em ret ti ği şey ler de bil di ği miz ve ya bi le me di ği-
miz pek çok hik met ve ya rar lar var dır. Ha ram kıl dı ğı, ya sak la dı ğı şey ler de de bi zim için 
mu hak kak bir ta kım za rar lar var dır. Di ni miz, in san lar için ya rar lı olan şey le ri ya sak la maz, 
za rar lı ola bi le cek şey le ri de em ret mez.  

Her iba de tin dün ya ya ve ya ahi re te iliş kin fay da la rı araş tı rı la bi lir. Di ni mi zin emir ve 
ya sak la rı nın ahi ret te ki ka za nım la rı na ek ola rak dün ya da ki ka za nım la rı üze rin de de dü şü-
nü le bi lir.Ancak iba det le rin te mel ama cının, in san la rı ru hen ol gun laş tır mak, kö tü yö ne-
liş le ri ni en gel le mek ve on la rın ahlâken yük sel me k olduğu unutulmamalıdır.
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Ge nel ola rak söy le mek ge re kir se; Al lah’ı an ma ve si le si olan iba det le ri miz, kalp le ri mi ze 
Al lah sev gi si ni ve say gı sı nı yer leş ti rir. Biz le ri her tür lü fe na lık tan uzak laş tı rır ve ahlâkî 
gü zel li ğe ulaş tı rır. Ruh la rı mı zı, çe şit li sı kın tı ve üzün tü le rin yıp ra tı cı tesirinden ko rur. 
Çün kü gö nül ler, an cak Al lah’ı an mak la hu zu ra ka vu şur.

“On lar, iman eden ler ve gö nül le ri Al lah’ı an mak la hu zura eren ler dir. Bi li niz 
ki kalp ler, an cak Al lah’ı an mak la hu zur bu lur” ( Ra’d, 13/28).  

İbadetler İnsanı Al lah’a Yaklaştırır
İn sa nın, Yü ce Al lah’ın in san lar için koy du ğu öl çü le re uy ma sı, O’nun la iliş ki si ni güç len-
di rir. Al lah (c.c.)’a yö ne len, O’nun öl çü le ri ni ha ya tın da uy gu la ma ya ça lı şan kul, bu tu tu-
muy la Yü ce Al lah ile ara sın da ki ba ğı güç len dir miş olur. İba det ler bu ba ğın so mut gös-
ter ge le rin den dir. Me se la gün de beş va kit na maz kı lan bir Müslüman, her bir na ma zıy la 
Yü ce Al lah ile ba ğı nı da ha da güç len di rir. Al lah’ın hu zu ru na du ran bir in san, Rab bi ni 
ha tır la dı ğı nı, onu unut ma dı ğı nı or ta ya koy muş olur. Al lah için ma lı nın bir kıs mı nı fa ki re 
ze kât ola rak ve ren bir in san, Al lah’ın bu alan da ki em ri ni ye ri ne ge ti re rek O’nun la ba ğı nı 
da ha da sağ lam laş tı rır. Oruç ve di ğer iba det ler de de du rum böy le dir. 

İba det ya par ken, Yü ce Al lah’a O’nu gö rü yor muş gi bi iba det et mek, ku lun O’nun la ara-
sın da ki ile ti şi min gü cü nü gös te rir. Yü ce Al lah, bir ku lu nun ken di ne ya kın lı ğı nı, sa mi mi-
ye ti ni el bet te kar şı lık sız bı rak maz. Ken di si ile iliş ki si ni güç len dir mek ve ile ti şim kur mak 
için ça ba la ya nın bu ça ba sı nı bo şa çı kar maz. Ken di si ile iliş ki si ni güç len dir mek is te ye ne 
kar şı mad dî ve ma ne vî ni met le ri ni onun iyi li ği ne ola cak şe kil de da ha faz la açar.

İba det ay nı za man da şü kür dür. Şü kür Yü ce Al lah ile iliş ki yi güç len dir me nin en önem li 
araç la rın dan bi ri  olup ibadet de ve ri len ni met ler den do la yı ni met le ri ve re ne te şek kür ve 
min net tar lık ifa de si dir. Bu ba kım dan şü kür in sa nın Al lah’la iliş ki sin de en önem li ile ti şim 
araç la rın dan bi ri dir.

 Ya ra tı lı şı mı zın ga ye si Al lah’ı ta nı mak ve ona iba det et mek tir. İba det gö rev-
le ri ni yap tı ğı mız tak dir de hem Al lah’ın ver di ği ni met le re kar şı te şek kür bor-
cu nu ye ri ne ge tir miş olu ruz, hem de O’nun sev gi si ni ka za nı rız.

Not Edelim

İç Hu zu ru Sağ lar
İnsanın ruhî ih ti yaç la rı nın ba şın da iman ve iba det ge lir. Çün kü in san ru hu an cak Al lah’ı 
ana rak hu zur bu lur. Kur’an-ı Ke rim’de bu ger çek şöy le ifa de edil mek te dir: ‘Bi lin ki, kalp-
ler an cak Al lah’ın zik ri ile mut ma in olur(hu zur bu lur.” ( Rad, 13/28).

Di ğer ta raf tan zaman zaman çe şit li sı kın tı lar la kar şı laş mak da in san ha ya tı nın bir ger çe ği-
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dir. Özel lik le böy le du rum lar da iba det, in san için önem li bir ma ne vi sı ğı nak tır. Al lah’a iba-
det eden bir mümin, böy le si du rum lar da me ta ne ti ni yi tir mez. Bu nun Al lah’tan ge len bir 
sı nav ol du ğu nu bi lir ve sab re der. Böy le ce için den çı kı la ma ya cak gi bi gö rü nen ve kur tu luş 
ümi di nin kal ma dı ğı sa nı lan ağır du rum lar da iba det, in san için en önem li sı ğı nak ha li ne 
ge lir. Bu şe kil de Yü ce Al lah’a yö ne le bi len in san, içi ne düş tü ğü sı kın tı la rı iba det sa ye sin de 
at la ta bi lir.

Gü ven Duy gu su nu Ge lişti rir
Ki şi iba det sa ye sin de ken di si ni da ha iyi ta nı mak ta ve ken di ne gü ven du ya rak hu zu ra 
ka vuş mak ta dır. Çün kü Yü ce Al lah’ın ken di si ni gör dü ğü nün, ih ti yaç la rı nı ve sı kın tı la rı nı 
bil di ği nin ve ken di si ne de ğer ver di ği nin far kın da dır.

“(Ey Mu ham med!) Ki tap tan sa na vah yo lu na nı oku, na ma zı da dos doğ ru kıl. 
Çün kü na maz, in sa nı ha yâ sız lık tan ve kö tü lük ten alıko yar. Al lah’ı an mak 
(olan na maz) el bet te en bü yük iba det tir. Al lah yap tık la rı nı zı bi li yor” (An ke-

but, 29/45).

İba det yal nız ca ki şi nin ken di si ni ve bu dün ya da ki ko nu mu nu ve ye ri ni ta nı ma sı nı sağ-
la mak la kal maz, bu na ek ola rak in sa nî ye te nek le rin ge liş me si ne de önem li kat kı lar da 
bu lu nur. Aşı rı duy gu ve eği lim le ri sı nır lan dı rır. İba det le iç ve dış dün ya sı nı hu zur suz 
eden bir ta kım kir ler den arın dı ran in san, bu sa ye de in sa nî ol gun lu ğa eri şir. Bu ol gun-
luk ki şi yi ken di ne gü ven li kı lar. Ona gü zel in sa nî ni te lik ler ka zan dı rır ve bun la rı ge liş-
tir me si ne yar dım cı olur. Böy le ce in san, nef si ne hâ kim ol ma me le ke si ka za nır. Nef si ne 
hâ kim ola bi len in san ise aşı rı ve za rar lı bir ta kım eği lim ler kar şı sın da sav rul maz, ken di ne 
gü ven li olur. 

Ki şi yi ken di ne gü ven siz kı lan ve hu zur suz eden şey le rin ba şın da içi ne düş tü ğü şüp he, 
te red düt ve çe liş ki ler var dır. İba de ti ni ya pan in san ken di ni ve dün ya da ki ko nu mu nu 
ta nı mak ta ve Yü ce Al lah’ı bil mek te dir. Zih nin de her şey yer li ye ri ne otur muş va zi yet te-
dir. Bu se bep le te red düt le rin, şüp he le rin ve çe liş ki le rin aç ma zı nı ya şa ma mak ta dır. İş te 
iba de tin en önem li iş lev le rin den bi ri de ki şi nin iç dün ya sı nın den ge li ol ma sı nı sağ la ma-
da ki bu kat kı sı dır. Bu kat kı sa ye sin de ki şi, şüp he le rin çık ma zın dan kur tu lur. 

İba det le ri ni ger çek an lam da ye ri ne ge ti re bi len ve iba de tin ge rek tir di ği bi lin ci ya ka la ya-
bi len in san lar, çev re le ri ne de gü ven ve rir ler. Emin in san olur lar. Her kes on la ra gü ve nir. 
Böy le ce iba det le ri ni ya pan in san lar, emin ol ma nın ken di le ri ne ver di ği gü ven le ya şar lar. 
Do la yı sıy la iba det bi lin ci ge liş miş bir top lum da hu zur ve gü ven duy gu su hâ kim olur. 

İbadetle kişinin öz güveni arasındaki ilişkiyi gündelik hayattan örnekler 
vererek tartışınız!

Tartışalım
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Kö tü lük ler den Alı ko yar
İba det le rin en önem li fay da la rın dan bi ri, in san la rı kö tü lük ler den alı koy ma sı dır. Çün kü 
iba det le kö tü lük bir bi ri ile as la bağ daş maz. Bu ba kım dan bi linç li bir şe kil de iba de ti ni 
ya pan in san, ko lay ko lay kö tü lü ğe bu laş maz. Çün kü bir ta raf tan iba det ya par ken di ğer 
ta raf tan kö tü lük le re bu laş mak, Yü ce Al lah ile iliş ki ler de bir sa mi mi yet siz lik gös ter ge si dir. 
Hâl bu ki iba de tin özü sa mi mi yet tir. Sa mi mi yet siz ola rak ya pı lan iba det ler, şek lî bir ta kım 
ha re ket ler den iba ret ka lır. 

Kur’an-ı Ke rim’de na ma zın in sa nı kö tü lük ler den alı koy du ğu açık ça be lir til mek te (An ke-
but 29/45), oru cun ise ki şi yi tak va ya ulaş tı ra ca ğı an la tıl mak ta dır. Tak va, İs lâ mî so rum-
lu luk bi lin ci de mek tir. Tak va sa hi bi olan bir in san, kö tü lük ler den mut la ka uzak du rur. 
Oruç la il gi li söz ko nu su aye tin me ali şöy le dir: “Ey iman eden ler! Al lah’a kar şı so rum lu luk 
bi lin ciy le ha re ket et me niz için oruç, siz den ön ce ki le re farz kı lın dı ğı gi bi, si ze de farz kı lın-
dı” (Ba ka ra 2/183).

Bir ha dis-i şe rif te Ra su lü lah (s.a.s)’ın kö tü lük ler den uzak ka la bil mek için oruç tan ya rar-

lan ma yı tav si ye et me si dik kat çe ki ci dir. Hz. Pey gam ber ev le ne me yip bu se bep le ha ra-

ma sü rük len me ris kiy le kar şı kar şı ya bu lu nan genç le re oruç tut ma yı tav si ye et mek te dir. 

Onun bu tav si ye si, oru cun kö tü lük le rin olum suz et ki le rin den sıy rı la bil me ça ba sın da ne 

ka dar yar dım cı ola ca ğı nın bir de li li dir. Di ğer bir ha dis te oruç kal kan ola rak ni te len di ril-

miş tir ( Bu ha ri, Savm:9; Müs lim, Sı yam: 163). 

Kı sa ca sı Yü ce Al lah’ı bi len, O’na ina nan ve bu inan cı nın ge re ği ola rak sa mi mi bir şe kil de 

iba det le ri ni ya pan in san lar, ken di le ri ni di nin or ta ya koy du ğu ah lâk il ke le ri ne bağ lı lık 

nok ta sın da so rum lu his set tik le ri için, bun la ra uyar ve el le rin den gel di ğin ce kö tü lük ler-

den uzak kal ma ya ça lı şır lar. İn sanlık ha li ba zen kö tü lük le re bu laş sa lar bi le bun dan vic-

da nen ra hat sız lık du yar lar ve he men töv be ve is tiğ far eder ler. Çiğ ne dik le ri hak lar var sa 

bun la rı öde me ye ça lı şır lar. Çün kü o hak lar la Al lah’ın hu zu ru na çık mak tan kor kar lar. İş te 

bu an la yış ve yak la şım göz önü ne alın dı ğın da iba det le rin in san la rı kö tü lük ten alı koy ma 

iş le vi da ha iyi an la şı lır.

Sos yal Yar dım laş ma yı Teş vik Eder
Hiç kuş ku suz bü tün iba det le rin sos yal yar dım la ş ma ya çok önem li kat kı la rı var dır. Bir 

ta kım dert le ri ve sı kın tı la rı olan in san lar la yan ya na du rup na maz kı lan Müslüman la rın, 

ya nın da ki kar deş le ri nin prob lem le ri ne il gi siz kal ma sı el bet te dü şü nü le mez. Ay nı şe kil de 

oruç tu ta rak aç lık çe ken in san la rın ha li ni ya şa yan Müslüman lar, el bet te bu du rum da ki 

in san la rı dü şün me ve on la ra yar dım eli uzat ma bi lin ci ka za na cak lar dır. Bu nun gi bi hac-

da ay nı or tam lar da ve ay nı şart lar da be ra ber bu lu nan in san lar ara sın da el bet te sos yal 

bir yar dım laş ma an la yı şı do ğa cak tır. Hiç şüphesiz bu hu sus ta ze kât ve fı tır sa da ka sı gi bi 

ma lî iba det le rin ay rı bir ye ri var dır.

ibadetim.pdf   17 28.09.2010   10:51:08



17

DERS5İ b a  d e t i n  İ n  s a  n a  K a  z a n  d ı r  d ı k  l a  r ı

Zekât ve fıtır sadakası gibi ibadetlerin sosyal yardımlaşmayı nasıl teşvik 
ettiği konusunda arkadaşlarınızla konuşunuz.

Birlikte Konuşalım

İba det ler va sı ta sıy la ger çek le şen sos yal yar dım laş ma ve da ya nış ma, Al lah sev gi si ni 
üs tün tut ma nın bir ifa de si dir. Allah’ı seven, O’nunla ilgisi olan her şeyi, bütün yaratıkları 
sever ve onlarla ilgilenir.

“Mal la rı nı Al lah yo lun da har ca yan la rın du ru mu, ye di ba şak bi ti ren ve her 
ba şak ta yüz ta ne bu lu nan bir to hum gi bi dir. Al lah di le di ği ne kat kat ve rir. 
Al lah lüt fu ge niş olan dır, hak kıy la bi len dir” (Ba ka ra, 2/261).

Kay naş ma ya Kat kı da Bu lu nur
İn san lar ara sın da çe şit li şe kil ler de kay naş ma sağ la na bi lir. An cak iba det le rin in san lar 

ara sın da mey da na ge tir di ği ya kın laş ma ve kay naş ma ka dar kap sam lı ve sa mi mi bir kay-

naş ma yı baş ka şe kil de sağ la mak çok zor dur.  Va kit na maz la rı sa ye sin de gün de beş de fa, 

Cu ma na ma zı sa ye sin de da ha kap sam lı ola rak haf ta da bir de fa ve bay ram na maz la rı ile 

de çok da ha kap sam lı ola rak yıl da iki de fa bir ara ya ge len top lum bi rey le ri için na maz 

çok gü zel bir kay naş ma ve si le si dir. Bu kay naş ma da top lu mun en üst dü zey de ki in san la rı 

ile en sı ra dan in san la rı ay nı saf ta bir ara ya ge le bil mek te dir.

Hac, ma ka mı mev kii ne olur sa ol sun bü tün Müslüman la rın ay nı ey lem le ri yak la şık ay nı 

şart lar da bir lik te ya pa rak ger çek leş tir dik le ri bir iba det tir. Böy le ce mil yon lar ca in san ara-

sın da ben zer siz bir kay naş ma ör ne ği ya şan mak ta dır. Böy le bir tab lo nun hac cın dı şın da 

baş ka bir uy gu la ma da ger çek leş me si ne ta nık ol mak çok zor dur. 

Di ğer ta raf tan top lum bi rey le ri ara sın da en çok kay naş ma yı sağ la yan iba det ler den bi ri 

de ze kât tır. Bu ma lî iba det te zen gin gö nül lü ola rak ve bir iba det bi lin ciy le ma lı nın bel li 

bir kıs mı nı ayı rıp fa kir le re ve muh taç la ra hiç bir mad dî kar şı lık bek le me den ver mek te dir. 

Bu du rum, ge nel de ara la rın da en faz la hu su met ola bi le cek iki top lum ke si mi nin/fa kir-

ler le zen gin le rin kay naş ma sı nı sağ la mak ta ve bu iki ke sim ara sın da doğ ma sı muh te mel 

düş man lık la rın önü nü da ha baş tan kes mek te dir. Çün kü zen gin ler ze kât la rı nı çı ka rıp ver-

dik le ri za man fa kir ler de on la ra kar şı her han gi bir hu su met hissi kal ma mak ta dır. 

Sab rı ve Di ğer gam lı ğı Öğ re tir
İba det le rin hep sin de az ve ya çok bir sa bır eği ti mi var dır. Bel li va kit ler de ve bel li bir di sip-

lin içe ri sin de na ma zın eda edil me si el bet te sa bır is ter. Ay nı şe kil de hac cın eda sı için bir 

ta kım güç lük le re ve sı kın tı la ra kat lan mak ge rek mek te dir. En baş ta yol cu luk tan kay nak la-
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nan sı kın tı lar var dır. Bu na ek ola rak mil yon lar ca in sa nın ay nı or tam lar da bir lik te ha re ket 

et me sin den kay nak la nan güç lük ler ve sı kın tı lar bu lun mak ta dır. Bü tün bun lar el bet te 

bel li bir sa bır ge rek tir mek te dir. Bü tün bu sı kın tı lar içe ri sin de in san, sab rı ve baş ka la rı nı 

gö zet me yi fi ilen ya şar ve öğ re nir. 

İba det ler içe ri sin de özel lik le oruç, baş tan so na bir sa bır eği ti mi dir. Oruç sa ye sin de in san 

be de ni ar zu la rı nın tüm itek le me le ri ne kar şın gün bo yun ca ye me, iç me ve cin sel ar zu la-

rını denetim altına almayı öğ ren mek tedir. Sa bır ol ma dan bu eği ti min ba şa rıl ma sı müm-

kün ol maz.

Ze kât, di ğergam lı ğı öğ re ten ve elin de ki ni baş ka la rıy la pay laş ma bi lin ci ka zan dı ran bir 

iba det tir. Özel lik le ce me at le na maz, ki şi nin di ğer in san la rın ha lin den ha ber dar ol ma sı-

nı sağ lar ve ki şiyi kar deş lik bi lin ci içe ri sin de baş ka la rı nı da dü şün me, on la rın dert le riy le 

dert len me er dem li li ği ne ulaş tı rır. 

Gü zel Ah lâ kın Ge liş me si ne Kat kı da Bulu nur
İba det, ki şi nin gü zel duy gu ve dü şün ce ler le do na nım lı ha le gel me si ne ve si le olur ve onu 
kö tü duy gu ve dü şün ce ler den arın dı rır. Ki şi nin olum lu ve ya olum suz yön de ki tu tum 
ve dav ra nış la rı nı et ki le yen en baş ta ni yet tir. Ge nel lik le iyi ni yet li olan, iyi yön de, kö tü 
ni yet li olan da kö tü is ti ka met te ey lem ler ser gi ler. Bu ba kım dan ah lâ kî ol gun luk açı sın-
dan iyi ni yet te mel ya pı taş la rıdır. Bu açı dan ba kıl dı ğı za man iba det le rin gü zel ah lâ kın 
ge liş me si ne çok bü yük bir kat kı sağ la dı ğı gö rü lür. Çün kü iba det te esas olan da ih lâs ve 
sa mi mi yet tir. İh lâs sız ola rak ya pı lan iba det ve dav ra nış la rın Al lah ya nın da hiç bir de ğe ri 
ol maz. Peygamber Efendimiz, ‘Din sa mi mi yet tir’ bu yur muş lar dır. Bu ba kım dan iba det 
ya pan ki şi nin da ima iyi ni yet sa hi bi ol ma sı ge re kir. Çün kü ni ye tin düz gün ol ma ma sı, 
iba de tin özüy le bağ daş maz. 

İh lâs ve sa mi mi yet ay nı za man da gü zel ah lâ kın da en önem li ya pı taş la rın dan bi ri ol du-
ğun dan iba det ile gü zel ah lâk ara sın da zorunlu bir bağ ve ilişki vardır.

İbadetlerle güzel ahlâk arasındaki ilişkiyi tartışınız!
Tartışalım

So rum lu luk Bi lin ci ni Ge liş ti rir
İba det ler, ima nın uy gu la ma da ken di ni gös te ren mey ve le rin den dir. Mü mi nin Al lah’a kar-
şı so rum lu luk bi lin ci ka zan ma sın da önem li iş le vi olan iba det ler, onun da ima bu bi linç le 
ha re ket et me si ne yar dım cı olur. Bu bi linç le mümin, iyi ve ya kö tü bü tün yap tık la rın dan 
bir gün he sa ba çe ki le ce ği ni bi lir ve bu na gö re ha re ket et me ye ça lı şır. Me se la na maz da 
gün de beş de fa Al lah’a yö ne len kim se, O’nu ha tı rın dan çı kar maz. Onun koy du ğu öl çü le re 
gö re ha re ket et me ye ça lı şır. Bir gün O’nun hu zu ru na çı ka rak dün ya da yap tı ğı her şe yin 
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he sa bı nı ora da ve re ce ği nin bi lin ciy le ha re ket et mek, ki şi nin öl çü lü ol ma sı nı ve her işin de 
dü rüst dav ran ma sı nı sağ lar. İn sa nın bu bi lin ci ka zan ma sın da iba det le rin önem li bir iş le vi 
var dır. Ör nek len dir mek ge re kir se, ki şi nin, he la lin den ka zan ma so rum lu lu ğuy la yol suz luk-
la ra bu laş ma ma sı, ema net bi lin ci ne sa hip ola rak üst len di ği gö rev ler de hi le yap ma ma sı, 
üze ri ne dü şe ni hak kıy la ye ri ne ge tir me si, çev re ye za rar ver me me du yar lı lı ğı gös ter me si, 
ben cil lik ten kur tul ma sı, iyi lik le rin yay gın laş ma sı, kö tü lük le rin azal ma sı için gay ret gös ter-
me si gi bi bel li baş lı so rum lu luk la rı nı gö zet me sin de iba det ler önem li kat kı sağ lar.

Di ğer ta raf tan ibadet ler, in san hayatını disip lin al tına alır. İn sanın bel li zaman lar da yeri-
ne getir mek le yüküm lü ol duğu ibadet ler, in sanı dağınık lık tan, başıboş luk tan ve sorum-
suz luk tan kur tarır. Her işin de Cenab-ı Hak’ın denetimini gön lün de his set mesine vesile 
olur. Bu şekil de bir sorum luluğa sahip olabilen bir kim senin, top lum için deki tutum ve 
dav ranış ları da olum lu yön de geliş me gös tererek öl çülü ve düzen li olur. Böy le bir kim se 
hak sız lık lar dan ve baş kalarına zarar ver mek ten sakınır. Mükâfatını Al lah’tan umarak her-
kese elin den gel diğin ce iyilik yap maya çalışır. 

Ünitenin Özeti

İbadet, Al lah’ı yücelt mek, O’na kar şı sev gi, say gı ve bağ lılığını gös ter mek için güzel bir 
niyet le or taya konan ve yapıl masın da sevap bulunan tutum ve davranış demek tir.

İbadet, Al lah’a bağ lılığın bir ifadesidir. O’nun iradesine boyun eğ mek tir. O’na tes-
lim ol mak ve her şeyin onun elin de ol duğunu bil mek tir. Her alan da O’nun sınır sız 
hâkimiyetini kabul et menin sim gesidir. 

Şekil ve şar ta bağ lı olan ibadet ler, bedenî, malî ve hem bedenî hem malî olarak üçe 
ay rılır. Namaz ve oruç bedenî, zekât ve kur ban malî, hac ise hem bedenî hem de malî 
bir ibadet tir. Bun ların mik tarını ve nasıl yapılacağını Kur’an ve Sün net or taya koy muş tur. 
Bun lar değiş mez. Bu an lam da ibadet koy ma yet kisi sadece Al lah’a ait tir. 

Sadaka, salih amel ve in fak gibi hayır lı, yarar lı ve fay dalı iş ler, ey lem ler ve har camalar da 
bazı âlim ler ce geniş an lam da ibadet olarak kabul edil mek tedir.

Er gen lik çağına ulaşıp ak lı başın da olan Müslüman lar dinen yüküm lü (mükel lef) kabul 
edil mek tedir. Mükel lefin iş leri, farz, vacip, sün net, müs tehap, mübah, mek ruh, haram, 
müf sid ol mak üzere sekiz dir:

Farz, din de, yapıl ması kesin olarak is tenen iş tir. Beş vakit namaz la oruç gibi. Her mükel-
lef, far zı yerine getir mek le sorum ludur. Far zı yerine getiren, hem görevini yap mış hem 
de sevap kazan mış olur. Getir meyen ise günah kâr olur ve cezaya çarp tırılır. Far zı in kâr 
eden din den çıkar.
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Vacip de farz gibi din de yapıl ması kesin olarak is tenen şey dir. An cak vacip, delil yönün-
den farz kadar kuv vet li değil dir.

Sün net, farz ve vacip ol mak sızın yapıl ması is tenen ve pey gam berimiz ce tarafın dan yapı-
lan ve yapıl ması is tenen iş ler dir.

Müs tehab, Peygamber Efendimizin bazen yapıp bazen terk et tiği ibadet ler, ibadet lere 
iliş kin bazı husus lar ve bir takım dav ranış ve iş ler dir. 

Mübah, yapılıp yapıl maması kişinin is teğine bırakıl mış olan şey ler dir.  Yemek yemek, 
uyumak gibi.

Haram, din de yapıl ması kesin olarak yasak lanan şey dir. Adam öl dür mek, hır sız lık yap-
mak gibi... Haramı iş leyen günah, terk eden sevap kazanır. Haram lığı kesin olan bir şeyi 
helal say mak kişiyi din den çıkarır.

Mek ruh iki kıs ma ay rılır. Tah rimen mek ruh: Haram gibi, iş lenil memesi kesin olarak 
is tenen iş tir. An cak bunun delili zan ni ol duğu için haram derecesin de değil dir. Ten zihen 
mek ruh: Yapıl maması yapıl masın dan daha iyi olan iş tir. Yapıl ması hoş görül memek le 
bir lik te, yapıl dığı tak dir de azab gerek tir mez.

Müf sid: Baş lan mış olan bir ibadeti bozan işe müf sid denir. Namaz kılar ken konuş mak, 
oruç lu iken bile bile yiyip iç mek gibi.

Yüce dinimiz İs lâmiyet’in yapıl masını em ret tiği şey ler de bil diğimiz veya bilemediğimiz 
pek çok hik met ler ve yarar lar var dır. Haram kıl dığı, yasak ladığı şey ler de de muhak kak 
bir takım zarar lar var dır. Dinimiz, in san lar için yarar lı olan şey leri yasak lamamayı, zarar lı 
olabilecek şey leri de em ret memeyi il ke olarak or taya koy muş tur. 

İbadet lerin pek çok yarar ları var dır. İn sanın Al lah’la iliş kisini güç len dirir. Kişiyi kötülük-
lere dal mak tan alıkor. İç huzuru verir. Sos yal yar dım laş ma ve dayanış maya önem li kat-
kıda bulunur. İn san da güven duy gusunu geliş tirir. Kişiyi güzel ah lâk sahibi kılar.

Üniteyi Gözden Geçirelim

1. İbadet nedir? Tanımlayınız.

2. Niçin ibadet ediyoruz?

3. İn san lığın yararına olacak bir icad yap mak salih amel kap samına girer mi?

4. Farz-ı kifaye nedir? Hayatımız da yerine getir diğimiz farz-ı kifaye türün den iş ler var 
mıdır? Ör nek leri neler dir?

5. İbadet lerin kazanım larını el de edebil mek için nasıl ibadet edilmelidir?
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1. Terim sel an lamıy la ibadet konusun da aşağıdakiler den han gisi söy-

lenebilir?

 A) İs tediğimiz şekil de yapabiliriz, önem li olan niyet tir.

 B) İs tediğimiz şekil de yapamayız. Bel li şekil şart ları var dır. On lara göre yap-
mak zorun dayız.

 C) İs lâm bil gin leri zamanın şart larına göre değiş tirebilir veya yeni ibadet ler 
or taya koyabilir ler.

 D) Önem li olan kal bin temiz olmasıdır. İbadet ler yapıl masa da olur.

2. Aşağıdakiler den han gisi salih amelin tanımıdır?

 A) Şekil ve şar ta bağ lı bir ibadet tir.

 B) Salih amelin ibadet le hiç bir il gisi yok tur.

 C) İyi, güzel ve yarar lı iş ve ey lem ler dir. Yerine getirilin ce kişiye sevap kazan dırır. 

 D) Al lah’ın rızasına uy gun ol mayan her tür lü inanç, söz, fiil ve dav ranış demek tir.

3. Aşağıdakiler den han gisi mükel lefin iş leri için de yer alamaz?

 A) Farz B) Mek ruh C) Mübah D) Fıkıh

4. İbadet lerin in sana kazan dır dık ları hususun da aşağıdakiler den han gisi doğ ru 

değil dir?

 A) İn sanın Al lah’la iliş kisini güç len dirir.

 B) İn sanı mis kin liğe ve tem bel liğe sev keder.

 C) Kötülük ler den alıkoyar.

 D) Güzel ah lâkın geliş mesine kat kıda bulunur.

5. Bir Müs lümanın ibadet lerini yerine getirebilecek kadar dini bil gi sahibi 

ol masının hük mü nedir?

 A) Mübah tır. Diler se bil gi sahibi olur, diler se ol maz. Bu onun bileceği bir şey dir.

 B) Farz-ı ayın dır. Bu konuda bil gi sahibi ol maz ise dinen sorum lu olur.

 C) Farz-ı kifayedir. Toplum da bir kısım in san lar bu konuda bil gi sahibi olur sa 
diğer lerin den sorum luluk kal kar.

 D) Men dup tur. Bil gi sahibi ol sa iyi olur. An cak ol maz sa da bir şey gerek mez.

1. Terim sel an lamıy la ibadet konusun da aşağıdakiler den han gisi söy-

lenebilir?

A) İs tediğimiz şekil de yapabiliriz, önem li olan niyet tir.

B) İs tediğimiz şekil de yapamayız. Bel li şekil şart ları var dır. On lara göre yap-
mak zorun dayız.

C) İs lâm bil gin leri zamanın şart larına göre değiş tirebilir veya yeni ibadet ler 
or taya koyabilir ler.

D) Önem li olan kal bin temiz olmasıdır. İbadet ler yapıl masa da olur.

2. Aşağıdakiler den han gisi salih amelin tanımıdır?

A) Şekil ve şar ta bağ lı bir ibadet tir.

B) Salih amelin ibadet le hiç bir il gisi yok tur.

C) İyi, güzel ve yarar lı iş ve ey lem ler dir. Yerine getirilin ce kişiye sevap kazan dırır.

D) Al lah’ın rızasına uy gun ol mayan her tür lü inanç, söz, fiil ve dav ranış demek tir.

3. Aşağıdakiler den han gisi mükel lefin iş leri için de yer alamaz?y

A) Farz B) Mek ruh C) Mübah D) Fıkıh

4. İbadet lerin in sana kazan dır dık ları hususun da aşağıdakiler den han gisi doğ ru 

değil dir?ğ

A) İn sanın Al lah’la iliş kisini güç len dirir.

B) İn sanı mis kin liğe ve tem bel liğe sev keder.

C) Kötülük ler den alıkoyar.

D) Güzel ah lâkın geliş mesine kat kıda bulunur.

5. Bir Müs lümanın ibadet lerini yerine getirebilecek kadar dini bil gi sahibi 

ol masının hük mü nedir?

A) Mübah tır. Diler se bil gi sahibi olur, diler se ol maz. Bu onun bileceği bir şey dir.

B) Farz-ı ayın dır. Bu konuda bil gi sahibi ol maz ise dinen sorum lu olur.

C) Farz-ı kifayedir. Toplum da bir kısım in san lar bu konuda bil gi sahibi olur sa 
diğer lerin den sorum luluk kal kar.

D) Men dup tur. Bil gi sahibi ol sa iyi olur. An cak ol maz sa da bir şey gerek mez.

Değerlendirme Soruları
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1. Temizliğin Fert ve Toplum Hayatındaki Yeri

2. İslâm’ın Temizliğe Verdiği Önem

3. Temizlik ve Çeşitleri

4. Temizlik-İbadet İlişkisi

5. İbadete Hazırlık Olarak Temizlik 

6. Mesh

7. Kadınlara Özgü Bazı Haller

8. Özürü Olanların Temizliği

Temizlik
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ÜNİTE

ÜNİTE HAKKINDA

Bu ünitede;

• Te miz li ğin bi rey ve top lum için öne mi üze rin de du rul  mak ta dır.

• İslâm di ni, in sa nın mut lu lu ğu için vaz ge çil mez olan te miz li ğe bü yük önem ve rir. Bu 
se bep le İslâm’ın te miz li ğe ver di ği önem özet le su nul mak ta dır.

• Te miz lik çe şit le ri ve te miz lik iba det iliş ki si an la tı la rak, iba det ha ya tın da ye ri ne ge tir di-
ği miz ab dest, gu sül ve te yem müm gi bi iba det va sı ta la rı ele alın mak ta dır. 

•  Bun dan son ra ko nuy la bağ lan tı sı se be biy le iba det ha ya tı açı sın dan özel du ru mu 
bu lu nan ka dın la ra öz gü hu sus lar la, özür lü le rin ko nu mu açık lan mak ta dır.

ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu üni te yi iş le dik ten son ra;

1. Te miz lik kav ra mı nı ve te miz lik çe şit le ri ni,

2. Te miz li ğin bi rey ve top lum ha ya tı açı sın dan öne mi ni,

3. İslâm di ni nin te miz li ğe ver di ği öne mi,

4. Mad dî, hük mî ve manevî te miz li ğin ne an la ma gel di ği ni, 

5. İba det le ri miz ve di ni ha ya tı mız için ye ri ne ge tir mek le yü küm lü ol du ğu muz;

6. Ka dın la ra öz gü du rum lar olan adet, lo ğu sa lık ve özür du rum la rı nın iba det ler de ne 
gi bi özel uy gu la ma la ra ko nu ol du ğu nu,

7. İba det ha ya tı açı sın dan özür lü ko num da olan ki şi le re iba det te sağ la nan ko lay lık la rı 
öğ re ne bi le ce ğiz.

ÜNİTEYİ ÇALIŞIRKEN

1. Ab destin na sıl alın dı ğı, te yem mü mün na sıl ya pıl dı ğı nı göz lem le yi niz. 

2. İslâm dinî nin be den, ya şa nan or tam ve çev re te miz li ği ne iliş kin il ke le ri ni öğ ren me ye 
ça lı şı nız ve bu il ke ler le gü nü müz Müs lü man la rı nın tu tum ve dav ra nış la rı ara sın da 
çe liş ki ler bu lu nup bu lun ma dı ğı üze rin de dü şü nü nüz. Çe liş ki ler var ise, bu çe liş ki le rin 
or ta dan kal dı rıl ma sı için ne ler ya pı la bi lir?

3. Kalp te miz li ği, manevî te miz lik ile iba det iliş ki si ve iba det le rin manevî te miz li ğe et ki-
le ri ni araş tır ma ya ça lı şı nız.

4. İba det ler için ya pı lan te miz lik le rin sağ lık açı sın dan ya rar la rı üze rin de ya pı lan araş tır-
ma la ra ulaş ma ya ça lı şı nız. 

ibadetim.pdf   25 28.09.2010   10:51:09



25

1 DERST e  m i z  l i  ğ i n  F e r t  v e  T o p  l u m  H a  y a  t ı n  d a  k i  Y e  r i

1  Te miz li ğin Fert ve Top lum Ha ya tın da ki Ye ri

“Şüp he siz ki Yü ce Al lah gü zel dir. İyi, gü zel ve hoş ola nı se ver. Te miz dir, te miz-
li ği se ver. Ke rim dir, ke re mi se ver; Cö mert tir, cö mert li ği se ver. Öy ley se çev re-
ni zi te miz tu tun…” (Tir mi z i, Edeb 41).

İslâm dinî in sa nın dün ya ve ahi ret mut lu lu ğu nu he def le miş tir. Bu nun için in san ha ya tı-
nın bü tününe ilişkin temel koyucu tavsiyelerde bulunur.

Hu zur lu, sağ lık lı ve ne zih bir ha yat için te miz li ğin öne mi açık tır. Ge rek ki şi sel açı dan, 
ge rek do ğal ve sos yal çev re açı sın dan te miz lik bir zorunluluktur.

Di ğer ta raf tan sağ lık lı bir ha yat için te miz lik vaz ge çil mez dir. Pek çok has ta lı ğın,  te miz lik 
ku ral la rı na uy ma mak tan kay nak lan dı ğı, mik rop la rın te miz ol ma yan or tam lar da yer leş-
tik le ri ve ço ğal dık la rı bi lin mek te dir. 

Be den ve çev re ye iliş kin te miz lik ku ral la rı nın gö ze til me me si, na sıl çe şit li ra hat sız lık la ra 
ve hu zur suz luk la ra yol açar sa, ay nı şe kil de manevî te miz lik ola rak ni te len di ri le bi le cek 
ah lâ kî gü zel lik le re uyul ma ma sı da bi rey sel ve top lum sal açı dan sı kın tı la ra ne den olur. 
Bun dan do la yı onur lu, say gın ve dü zey li bir ha yat için in san la rın mad den ve ma nen 
te miz ol ma la rı gerekir.

2 İs lâm’ın Te miz li ğe Ver di ği Önem
   

“Te miz lik ima nın ya rı sı dır”( Müs lim, Ta hâ ret 1. Ay rı ca bk. Tir mi zî, Da avât 86).

İs lâm dinî nin te miz li ğe ver di ği öne mi en gü zel an la tan ifa de ler den bi ri, “Te miz lik ima-
nın ya rı sı dır” ha di si dir. Kur’an-ı Ke rim’de,Hz. Pey gam be rin ha dis le rin de ve Onun ör nek 
ha ya tın da te miz li ğin öne mi ve ge rek li li ği üze rin de ıs rar la du rul muş tur. Bu hu sus ta or ta-
ya ko nan te miz lik öl çü le ri nin pek ço ğu ev ren sel te miz lik il ke le ri ma hi ye tin de dir. İn san-
lı ğın baş lan gı cın dan be ri bü tün pey gam ber ler te miz lik ku ral la rı na uyul ma sı hu su sun da 
çok önem li uya rı lar da bu lun muş lar dır. En son Kur’an-ı Ke rim ve Sün net bu ev ren sel 
te miz lik il ke le ri ni en gü zel ve en mü kem mel bir şe kil de be lir le miş tir. 
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İs lâm dinî, in san la rın her ba kım dan ter te miz ol ma la rı nı is ter. Bu nun bir ge re ği ola rak 
Müs lü ma nın be de ni nin, el bi se si nin, otu rup kalk tı ğı yer le rin, yi yip iç ti ği şey le rin ve 
iba det et ti ği ye rin te miz ol ma sı em re dil miş tir. Bu açı dan ba kıl dı ğın da Müs lü man la rın 
te miz lik ku ral la rı na uy ma la rı ay nı za man da inanç tan kay nak la nan bir gö rev dir. 

İba det ler de ara nan maddî ve manevî te miz lik, yü ce dinî miz İslâm’ın te miz li ğe ver di ği 
öne min so mut gös ter ge le rin den dir. Zi ra in san, Yü ce Al lah’ın hu zu ru na te miz bir va zi-
yet te çık ma lı dır. Bu, Al lah’a kar şı say gı nın bir ifa de si dir. Ay rı ca Al lah’ın manevî hu zu ru na 
mad den ve ma nen ter te miz bir şe kil de çık ma sı, ki şi nin iba de ti ne da ha bir yo ğun la şa bil-
me si açı sın dan da önem li dir. 

Bu ba kım dan özel lik le na maz kı lar ken te miz lik ol ma dan, müs lü manın Al lah (c.c.)’ın 
manevî hu zu run da dur ma ma sı şart kı lın mış tır. 

Gündelik temizlikle ibadet için yapılan temizlik arasında ne fark vardır? 
Tartışınız!

Tartışalım

3 Te miz lik ve Çe şit le ri

Te miz li ğin, maddî, manevi, hem maddî hem de manevî te miz li ği içe ren hük mi te miz lik 
ol mak üze re üç çe şi di var dır.

Be den te miz li ği, yi ye cek-gi ye cek te miz li ği ve çev re te miz li ği, maddî te miz lik kap sa mın-
da dır. 

Ab dest ve gu sül, maddî ve manevî tem iz li ği bir lik te içe ren hük mî te miz li ğe gi rer. 

Bir ba kı ma ah lâ kî kir li lik di ye bi le ce ği miz kö tü has let ler den arın mak ve gü zel ah lâ kî ni te-
lik ler le be zen mek de manevî te miz lik tir.

Maddî kir li lik ne den le rin den bi ri olan ve ‘Ne ca set’ ola rak ni te len di ri len pis lik ler den 
te miz len me, be de ni mi zi, el bi se mi zi, na maz kıl dı ğı mız ye ri din de pis sa yı lan şey ler den 
te miz le mek le ger çek le şir. Bu na ‘Ne ca set ten te miz len me’ de nir.

İba det ler için ara nan hük mî te miz lik ise, ab dest siz lik ve ya cü nüp lük ha li nin gi de ril me si-
ne yö ne lik bir te miz lik tir. Bu na ‘Ha des ten te miz lik’ de nir. 

Ha des, ab dest siz lik ve cü nüp lük tür. Ka dın la rın adet ve lo ğu sa lık hal le ri de ba zı ba kım-
lar dan bu kap sam da de ğer len di ril mek te dir. 

ibadetim.pdf   27 28.09.2010   10:51:09



27

DERS3T e  m i z  l i k  v e  Ç e  ş i t  l e  r i

Ha des ten te miz lik, bir çok ba kım-
dan maddî te miz li ğe kat kı lar 
sağ lar. Me se la gu sül ve ab dest 
ay nı za man da bi rer maddî 
te miz lik tir.

Manevî te miz lik ise ah lâ kî kö tü-
lük ler den ve gü nah lar dan te miz-
len mek tir.

Mad dî  Te miz lik
Mad dî te miz lik, hem di nen ba zı 
iba det le rin ya pıl ma sı na en gel 
olan ne ca set ten ta ha re ti, hem 
de sağ lık lı ve ne zih bir ha yat için 
uyul ma sı ge re ken be den te miz-
li ği ve çev re te miz li ği gi bi fi zi kî 
te miz li ği kap sar. 

Be de ni mi zin, el bi se mi zin, na maz 
kıl dı ğı mız ye rin te miz len me-
si an la mı na ge len ‘Ne ca set ten 

te miz len me’ in sa na , hem ki şi sel hem de çev re te miz li ği bi lin ci ka zan dı rır.

 Şim di maddî te miz li ğin en önem li kı sım la rı na kı sa ca de ği ne lim:

Be den Te miz li ği
Be den te miz li ği, in sa nın sağ lık lı bir ha yat sü re bil me si için gün de lik ya şa mın da ih ti yaç 
duy du ğu zo run lu ve ge rek li te miz lik tir. Dü zen li ola rak yı kan mak, tı raş ol mak, tır nak kes-
mek gi bi vü cu dun özel te miz lik ge rek ti ren böl ge le ri ni te miz le mek, dinî mi zin de ye ri ne 
ge ti ril me si ni is te di ği in sa nî ge rek li lik ler dir. Baş ta na maz ol mak üze re ba zı iba det ler için 
şart kı lı nan gu sül ve ab dest şek lin de ki te miz lik uy gu la ma la rı, be den te miz li ği nin in san-
da do ğal ve dü zen li bir alış kan lık ha li ne gel me si ne kat kı sağ la r.

“Ey iman eden ler! Na ma za dur mak is te di ği niz za man yüz le ri ni zi, dir sek le re 
ka dar el le ri ni zi, baş la rı nız mes he dip to puk la ra ka dar ayak la rı nı zı yı ka yın. 
Eğer cü nüp ise niz tam te miz le nin (gu sül ya pın)” (Mâ ide, 5/6).

Be den te miz li ği bağ la mın da İslâm dinî nin en çok üze rin de dur du ğu hu sus la rın ba şın-
da, ağız ve diş te miz li ği ile tır nak ke si mi, saç sa kal ba kı mı, vü cu dun bel li böl ge le ri nin 
te miz li ği ve boy ab des ti gi bi dü zen li ola rak ya pıl ma sı ge re ken ki şi sel te miz lik ge lir. Her 

hu sus ta ol du ğu gi bi bu hu sus ta da Hz. Pey gam ber (a.s.) biz le re ör nek ol muş tur. O (a.s.), 
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son de re ce te miz, ter tip li ve dü zen li idi. Tır nak la rı nı za ma nın da ke ser, sa kal la rı nı da ima 

dü zen li ve ba kım lı tu tar dı. Saç la rı, te miz ve ta ran mış olur du. İn san la rın kar şı sı na hem 

dı şı hem de içi te miz ola rak çı kar dı. Ken di le ri saç la rı nın ba kı mı nı yap tı ğı gi bi ar ka daş-

la rının da ter tip li, dü zen li ve ba kım lı ol ma la rı nı is ter di (Mu vat ta, Şa’r 6; Bk: Ebu Dâ vud, 

Te rac cül 3;Ne sâî, Zî net 60).

Bir ha di si şe rif le rin de şöy le bu yur muş tur: “Ki min sa çı var sa, ba kı mı nı yap sın” (Ebu 

Da vud, Te rec cul 3 ).

Hz. Pey gam ber (a.s.) cu ma ve bay ram gün le ri gi bi top lum içi ne çı kı la cak olan özel gün-

ler de te miz li ğe da ha bir önem ve rir, böy le gün ler de yı ka nır, gü zel el bi se le ri ni gi yer ve 

gü zel ko ku sü rü nür dü (Bk: İb nu’l-Kay yim, Za dü’l-Me ad, I/364 vd).

Özel lik le ağız ve diş te miz li ği ko nu sun da, “Eğer üm me ti me zah met ver me ye cek ol say-

dım, her na maz da mis vak kul lan ma la rı nı em re der dim” (Bu ha ri, Cu ma 8; Müs lim, Ta ha ret 

42–48)., “Mis vak ağız için bir te miz lik ara cı, Yü ce Rab bin rı za sı nı ka zan mak için de bir 

ve si le dir.” (Ne sai, Ta ha ret, 5.). bu yur mak su re tiy le ağız ve diş sağ lı ğı nın öne mi ne dik kat 

çek miş tir. 

İba det ama cıy la ya pı lan te miz lik, bü yük öl çü de be den te miz li ği ile ör tüş mek te ve bu na 

önem li kat kı sağ la mak ta dır. 

İba det ler le el de et mek is te di ği miz gö nül te miz li ği ne gi den yo lun, be den te miz li ğin den 

geç ti ği unu tul ma ma lı dır.

Peygamberimizin ağız/diş temizliğine neden çok önem verdiğini sınıfça 
konuşunuz!

Birlikte Konuşalım

El bi se Te miz li ği
Be den te miz li ği ka dar el bi se te miz li ği de önem li dir. Çün kü vü cut ne ka dar te miz olur sa 

ol sun, el bi se ler te miz ol maz sa, bu te miz li ğin bir kıy me ti kal maz. Yü ce Al lah’ın Pey gam-

ber (a.s.)’e ilk emir le rin den bi ri ‘El bi se ni de ter te miz tut’ (Müd des sir, 74/4) şek lin de 

ol muş tur. Kur’an-ı Ke rim’de şöy le buy rul mak ta dır:

“Ey Âde mo ğul la rı! Si ze av ret yer le ri ni zi ör te cek giy si ve süs le ne cek el bi se ver dik. 
Tak va (Al lah’ın koy du ğu öl çü ler kar şı sın da ki du yar lı lık) el bi se si var ya, iş te o da ha 
ha yır lı dır. Bu (giy si ler), Al lah’ın rah me ti nin ala met le rin den dir. Bel ki öğüt alır lar 
(di ye on la rı in san la ra ver dik)” (A’râf 7/26).
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El bi se te miz li ği de, in sa nın gü ven ve ze ra fe tinin, di ğer in san lar la bir lik te ya şa ma sı nın bir 
ge re ği dir. Çün kü in san baş ta ai le bi rey le ri ol mak üze re, kom şu la rı, iş ar ka daş la rı ve için-
de ya şa dı ğı top lu mun bi rey le ri ile da ima iç içe bu lu na cak tır. Çev re sin de ki di ğer in san la rı 
ra hat sız et me mek ve on la rın ken di sin den nef ret et me le ri ne yol aç ma mak du ru mun-
da dır. Ter ve ço rap ko ku su gi bi ko ku lar la in san lar ara sı na çık mak on la rı hu zur suz ve 
ra hat sız eder. El bi se es ki ola bi lir ama kir li ol ma ma lı dır. Bu hu sus ta söy le nen ‘Düz gün bir 
kı ya fet, iyi bir tav si ye mek tu bu dur’, ‘İn san lar kı ya fet le riy le kar şı la nır, li ya kat le ri ile uğur-
la nır’ söz le ri top lum da gi yim-ku şa ma ve ri len öne mi gös te rir. Bu se bep le Peygamber 
Efendimiz, bu ko nu da ya şan tı sı ile çok gü zel bir fi ili ör nek lik or ta ya koy muş tur. Ra su-
lul lah’ın gi yim-ku şam la il gi li tutumunu, ‘Te miz, dü zen li, şık, sa de ve ih ti ya cı kar şı la yı cı’ 
ola rak özet le mek müm kün dür.

Hz. Pey gam be rin bu fi ili ör nek li ği ni dik ka te ala rak el bi se te miz li ği ne dik kat et me li yiz. 
İba det le ri mi zi ye ri ne ge ti rir ken ara nan ne ca set ten ta ha ret şar tı, el bi se te miz li ği ni alış-
kan lık ha li ne ge tir me ko nu sun da önem li bir kat kı sağ lar. 

Kur’an-ı Ke rim’de gi yi me yö ne lik ola rak emir ve tav si ye ler var dır. Bu hu sus ta ki ayet-i 

ke ri me ler den iki si nin me ali şöy le dir:

“Ey Âde mo ğul la rı! Her namaz kılıacağınız zaman ziy ne ti ni zi ta kı nın (gü zel 
ve te miz gi yi nin). Yi yin için fa kat is raf et me yin. Çün kü o, is raf eden le ri sev-
mez. 

De ki: ‘Al lah’ın, kul la rı için ya rat tı ğı zî ne ti ve te miz rız kı kim ha ram kıl mış?’ 
De ki: ‘Bun lar, dün ya ha ya tın da mü’min ler için dir. Kı ya met gü nün de ise yal-
nız on la ra öz gü dür.’ İş te bi len bir top lu luk için ayet le ri, ay rı ay rı açık lı yo ruz” 
(A’raf 7/31–32).

Yukarıdaki ayetleri yorumlayınız!

Yorumlayalım

Me kân Te miz li ği
Me kân te miz li ği de nil di ğin de, ön ce lik le in sa nın ya şa dı ğı or ta mın te miz li ği ak la ge lir. 

Şüp he siz te miz li ği emir ve tav si ye eden ayet ve ha dis le rin kap sa mı na, için de ya şa nı lan 

or ta mın te miz tu tul ma sı da gi rer. 

Ko nut te miz li ği ko nu sun da Hz. Pey gam be rin, evi kir le te bi le cek ve ya ev de pis ko ku ya ya-

cak şey le rin bu lun du rul ma ma sı yo lun da ki emir ve tav si ye le ri önem li öl çü ler içer mek te-

dir. Ay rı ca mes cit le rin te miz tu tul ma sı na yö ne lik emir ve tav si ye ler de me kân te miz li ği 

hu su sun da gös te ril me si ge re ken du yar lı lı ğa işa ret eder. Zi ra mes cit ler,  mü min le rin 

müş te rek me kan la rı dır.

So nuç ola rak be lir mek ge re kir se, ko nut la rın, ça lış ma or tam la rı nın ve her ke sin kul la nı mı-

na açık alan la rın te miz tu tul ma sı, İs lâ mî du yar lı lı ğın ge re ği dir. 
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“İb ra him ve İs ma il’e: ”Ta vaf eden ler, ora da iba det ama cıy la otu ran lar, rü kû 
ve sec de eden ler için Evi mi (Kâ be’yi) te miz le yin!” di ye em ret miş tik” (Ba ka-

ra, 2/125)

“ …Şüp he siz Al lah çok töv be eden le ri se ver, çok te miz le nen le ri se ver” 
(Ba ka ra, 2/222).

Çev re Te miz li ği
Be den, el bi se, yi ye cek içe cek 

ve ko nut te miz li ğin de gös te-

ri len ti tiz li ğin çev re te miz li-

ğin de de gös te ril me si ge re-

kir. Çün kü çev re te miz li ği 

hu su sun da ser gi le ne bi le cek 

ih mal ler, doğ ru dan doğ ru-

ya hem kul hak la rı nı hem de 

di ğer can lı la rın hak la rı nı ih lal 

et mek te dir. Bu alan, bi rey le-

rin kar şı lık lı hak ve gö rev le-

ri nin bu lun du ğu bir alan dır. 

Söz ge li mi çöp ata rak her ke sin 

or tak kul la nı mı na ait yer le ri 

kir le ten ler, yal nız çev re si ni 

kir let miş ol mak la kal maz, kir-

let ti ği yer ler de ya şa yan ve ya 

o yer ler den ya rar la nan in san-

la ra ve di ğer can lı la ra kar şı 

da hak sız lık yap mış olur lar. 

Bu se bep le baş ta ko nut la rın 

çev re si ol mak üze re, so kak, 

cad de, park v.b. di ğer or tak 

kul la nım alan la rı nın te miz tu tul ma sı in sa nî, in sa nî ol du ğu ka dar da dinî bir ödev dir. 

Te miz li ğe çok önem ve ren bir dinîn men sup la rı ola rak Müs lü man la rın bu ko nu da da ha 

du yar lı dav ran ma la rı ve ör nek dav ra nış lar ser gi le me le ri ge re kir. 

Hz. Pey gam berin ha dis le rin de çev re nin kir li lik ten ko run ma sı na yö ne lik pek çok emir 

ve tav si ye bu lun mak ta dır. Ha dis-i şe rif ler de hal kın ge lip geç ti ği yol la rı, ağaç göl ge si 

gi bi göl ge len dik le ri yer le ri kir le ten le rin yap tık la rı işin şiddetle kınanması, bu tür kir li-

lik le re se bep olan la rın na sıl ağır bir ve bal ile kar şı kar şı ya ol duk la rı nı gös te rir (Müslim, 

Taharet, 68).
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Bu ko nu da ki ha dis ler den iki si şöy le dir:

“İman yet miş kü sur bö lüm dür. En üst bö lü mü ‘lâ ilâ he il lâl lah’ sö zü, en aşa ğı sı 
da yol dan ra hat sız ve ri ci şey le ri kal dır mak tır. Ha yâ da iman dan bir bö lüm dür” 
(Buhari, İman, 3).

“Üm me ti min iyi ve kö tü bü tün iş le ri ba na gös te ril di. İyi iş le ri ara sın da, yol lar-
da sı kın tı ve ren atık la rın alı nıp atıl ma sı nı da gör düm. Kö tü iş le ri ara sın da ise, 
göz önü ne tü kü rül me si de var dı” (Müslim, Mesâcid, 57).

Çevre temizliğine dair ayet ve hadisler bularak, üzerinde konuşunuz!
Birlikte Konuşalım

Ma ne vî  Te miz lik
Mad dî te miz lik, göz le gö rü le bi len ve fi zi kî ola rak al gı la na bi len kir le rin te miz len me si 

an la mı na gel mek te dir. Mad dî te miz li ğe bü yük önem ve ren İslâm dinî, manevî te miz li ğe 

da ha da faz la önem ver mek te dir. Çün kü din, te mel de in sa nın manevî kir ola rak ni te len-

di ri le bi le cek olan kö tü lük ler den uzak kal ma sı nı, her han gi bir şe kil de bun la ra bu laş mış sa 

da bu kir ler den arın ma sı nı em re der.

İn san ya ra tı lı şı iti ba riy le ma nen te miz dir. Ço cuk dün ya ya gel di ği za man her han gi bir 

manevî kir le doğ maz. O, ter te miz ola rak dün ya ya ge lir. An cak son ra dan gü nah ve kö tü-

lük le re bu la şa bil mek te dir. Bu ba kım dan in sa nı manevî kir ler den uzak tut mak ve ya ra tı lı-

şın da ki sa fi ye ti ko ru mak, dinî mi zin ön ce lik li he def le rin den dir. Gü nah la ra da la rak ma nen 

kir len miş olan la ra kur tu luş ve rah met ka pı sı ka pa tıl ma mış, içi ne düş tük le ri kir li lik ten 

kur tu la bil me ve ma nen arın ma fır sat la rı su nul muş tur. 

Ma nen arı na bil mek için İslâm dinî, kö tü lük le ri ke sin bir şe kil de terk edip bir da ha on la rın 

ka ran lık dün ya sı na dön me me sö zü de mek olan ‘Töv be’ ka pı sı nı açık tut muş tur. Bu nun 

için hak sa hip le ri nin hak la rı nın ia de si ve on lar la he lal le şil me si, kö tü lük le re bir da ha dön-

me me ye ke sin bir şe kil de söz ve ril me si, piş man lık du ya rak iş le nen gü nah lar dan do la yı 

Yü ce Al lah’tan ba ğış lan ma di len me si ge rek mek te dir.

Manevî te miz lik çir kin ve kö tü has let le ri terk ede rek gü zel ah lâk ile be zen mek tir. Dinî 

bir te rim ola rak bu arın ma ge nel lik le ‘Tez ki ye’ kav ra mıy la ifa de edi lir. Tez ki ye yi, di ğer bir 

de yiş le manevî arın ma yı ger çek leş ti re bi len ki şi ler, manevî te miz li ğin esa sı nı oluş tu ran 

ih lâs, sa mi mi yet, doğ ru luk, dü rüst lük, hak ka ni yet, gü ve ni lir lik… gi bi gü zel ah lâk il ke le-

ri ni de el de et miş olur lar. 
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Tövbe ile manevî arınma arasında nasıl bir ilişki vardır? Tartışınız!
Tartışalım

Şim di manevî te miz li ğin vaz ge çil mez öl çüt le rin den bir ka çı nı gö re lim:

Kalp Te miz li ği
Kalp te miz li ği, dinîn özü nü oluş tu rur. Bir ha dis-i şe rif te bir ben zet me ile ifa de edil di ği 
gi bi iş le nen kö tü lük ler ve gü nah lar, bir kir li le ke gi bi kal bin manevî ala nı nı ka rar tır. Kö tü-
lük ve gü nah lar iş len dik çe kalp te ki kir len me de ar tar. Öy le ki kalp te te miz yer kal maz. 
Bu du rum da âde ta kal bin manevî ala nın da, ki şi nin manevî te miz li ği ne kay nak lık eden 
can lı lık ve di na mizm yok olur. 

Ki şi nin sa mi mi yet ve doğ ru lu ğu, dü rüst lük ve gü ve ni lir li ği, ni ye ti nin düz gün ol ma sı gi bi 
gü zel has let le rin kay na ğı, kalp te miz li ği dir. Ni te kim Sev gi li Pey gam be ri miz kal bi ne işa-
ret ede rek, ‘Tak va şu ra da dır’ (Müs lim, Birr 32)  bu yur mak su re tiy le in sa nın kö tü lük ler den 
sa kın ma ve ah lâ kî er dem ler le be zen me özel li ği nin kay na ğı nın kalp te miz li ği ol du ğu na 
dik kat çek miş ler dir. 

“Yü ce Al lah si zin be den le ri ni ze ve şe kil le ri ni ze de ğil, kalp le ri ni ze ba kar ” 
(Müs lim, Birr 33. Ay rı ca bk. İb ni Mâ ce, Zühd 9).

Din, sa mi mi yet tir, iç ten lik tir. İslâm dinî nin ke sin ola rak ya sak la dı ğı kö tü has let ler den 
bi ri, iç ten li ğin kar şı tı olan iki yüz lü lük tür. Bu se bep le iç ten lik le bağ daş ma yan ni fak, İslâm 
dinîn de en kö tü özel lik ler den ka bul edil miş tir.

Müs lü manın içi ve dı şı, özü ve sö zü bir olur. O, inan cın da, sö zün de, tu tum ve dav ra nış-
la rın da da ima sa mi mi dir. Bir Müs lü manın ni ye ti nin düz gün olu şu, ih lâs ve sa mi mi ye ti ni 
gös te ren en önem li özel lik ler dir. 

Hz. Pey gam ber (a.s.) : ‘Din, sa mi mi yet tir.’ bu yur muş tur. ‘Ki me kar şı’, di ye so rul du ğun da: 
‘Al lah’a, Ki ta bı na, Ra su lü ne, Müslüman la rın ön der le ri ne ve bü tün Müslüman la ra kar şı’, 
şek lin de ce vap ver miş tir” (Müs lim, İman 95 (Ha dis No:55).

Bu nun için dir ki ih lâs; içtenlik, iba det ve dav ra nış la rın Al lah ya nın da ki te mel de ğer len-
dir me öl çü sü ola rak be nim sen miş tir. 

Sa mi mi ye tin kar şı tı olan al dat ma, kan dır ma, iki yüz lü lük gi bi dav ra nış lar ise, İslâm ah lâ-
kıy la as la bağ daş ma yan ni te lik ler dir. Öz bir ifa dey le, ih lâs ve sa mi mi yet, Müslüman lı ğın 
özü nü oluş tur mak ta dır. Ni te kim Peygamber Efendimiz: “Ya pı lan iş ler ni yet le re gö re 
de ğer le nir. Her kes yap tı ğı işin kar şı lı ğı nı ni ye ti ne gö re alır... ” (Bu hâ rî, Bed’ü’l–vahy 1, 
İman 41; Müs lim, İma ret, 155) bu yur mak su re tiy le amel ler de ni yet ve sa mi mi ye tin öne-

mi ne vur gu yap mış tır. 
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“De ki: ‘İçi niz de ki ni giz le se niz de, açı ğa vur sa nız da Al lah onu bi lir. Gök ler-
de ki her şe yi, yer de ki her şe yi de bi lir. Al lah her şe ye hak kıy la gü cü ye ten-
dir’” (Al-i Im ran, 3/ 29).

“Al lah bu yu ru yor ki; ‘Ku lu mun en çok sev di ğim iba de ti, ba na kar şı sa mi mi 
ol ma sı dır”( Ah med b. Han bel, V/254).

Yukarıdaki ayet ve hadisi samimi olma açısından yorumlayınız.

Yorumlayalım

Gü ve ni lir Ol ma

“Ema ne te ri âyet et me ye nin ima nı(nın), sö zün de dur ma ya nın da di ni(nin) faydası 
yok tur” (Ah med b. Han bel, Müs ned, III, 135, 154, 210, 251..”).

‘Mümin’ ke li me si, an lam ola rak, ‘Yü ce Al lah’ın var lı ğı na ve bir li ği ne ina nan ki şi’ 
de mek tir. Mü min bir de ‘Baş ka la rı na gü ven ve ren ve gü ve ni len ki şi’ an la mı na ge lir. 
Bu na göre mü min, sö zün de du ran ve ken di si ne gü ve ni len doğ ru ve dü rüst bir 
in san dır. Kur’an-ı Ke rim’de mü min le rin bu te mel özel lik le ri sık ça di le ge ti ril mek-
te dir. Mü’mi nûn sû re si nin ilk ayet le rin de, kur tu lu şa ere cek mü min le rin va sıf la rı 
sı ra la nır ken şöy le bu yu ru lur: 

 ‘… On lar (o mümin ler) ki, ema net le ri ni ve söz le ri ni gö ze tir ler’ (Mü mi nûn 8; 

Ay rı ca bkz. Me aric, 22–35). 

Hz. Peygamber’e “Emin” sıfatının verilmesini araştırınız!
Araştıralım - Öğrenelim

“Müs lü man, insanların elin den ve di lin den za rar gör me di ği ki şi-
dir…” (Tirmizî, İman, 12; Nesâî, İman, 8).

Yukarıdaki hadisin ana fikrini tartışınız.

Tartışalım

Gü ve ni lir lik için en önem li va sıf, doğ ru luk tur. Bun dan do la yı doğ ru lu ğun zıt tı olan ya lan, 
İslâm’da bü yük gü nah lar dan sa yıl mış tır. Bu iti bar la Müslüman için gü ve ni lir lik (emin 
ol mak) vaz ge çil mez bir ni te lik tir. Bu ni te lik, iman de re ce si nin de bir gös ter ge si gi bi dir. 
Ki şi nin gü ve ni lir li ği ek sil dik çe ima nı nın ol gun lu ğu ya ra al ma ya baş lar. 
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Sö zün de Dur ma

  “... Ver di ği niz sö zü de ye ri ne ge ti rin. Çün kü söz (ve ren sö zün den) so rum-
lu dur” (İs râ, 17/34).

Kur’an-ı Ke rim ve Sün net, ve ri len söz le rin tu tul ma sı nı mü min le rin en önem li özel lik le ri 
ara sın da say mak ta dır. 

Yü ce Ki ta bı mız Kur’an’da, ve ri len sö zün ye ri ne ge ti ril me me si, Al lah ka tın da çir kin dav ra-
nış lar dan bi ri hat ta ön de ge le ni ola rak su nul mak ta dır: 

Ve ri len sö zün ye ri ne ge ti ril me si Al lah’ın bir em ri dir. Müs lü manın sö zü se net gi bi dir.

 “Ey iman eden ler! Yap ma ya ca ğı nız şey le ri ni çin söy lü yor su nuz? Yap ma ya-
ca ğı nız şey le ri söy le me niz, Al lah ka tın da bü yük ga zap ge rek ti ren bir iş tir.” 
(Saf, 61/ 2–3)

İna nan in san ver di ği söz den cay maz. Söz den cay ma nın mü na fık lık ala me ti ol du ğu nu bi lir.

 “Dört ni te lik var dır; kim de bu ni te lik ler bu lu nur sa o kim se katıksız mü na fık tır. 
Kim de de bun lar dan bi ri bu lu nur sa, onu bı ra kın ca ya ka dar ken disin de mü na-
fık lık tan bir özel lik var de mek tir: Ema net edi lin ce ona hı ya net eder, ko nu şun-
ca ya lan söy ler, söz ve rin ce sö zün de dur maz, düşmanlık edince haddi aşar”
( Bu ha rî, İman 24, Me za lim 17, Ciz ye 17; Müs lim, İman 106).

Kur’an-ı Ke rim, hu zur ve mut lu lu ğu el de ede bi le cek mü min le rin va sıf la rın dan bi ri ola rak 
sö zün de dur ma yı say mak ta dır: 

Özet le söy le mek ge re kir se, ver di ği söz le re ve yap tı ğı ant laş ma la ra bağ lı kal mak, özü 
ve sö zü doğ ru ol mak, Müs lü manın en önem li va sıf la rın dan dır. Müs lü manın sö zü ile fi ili 
ara sın da çe liş ki ol ma ma lı dır.

“O mü min ler ki, ema net le ri ne ve ver dik le ri söz le re ri âyet eder ler” ( Mü’mi-

nun, 23/8).
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4  Te miz lik-İba det İliş ki si

İba det bir an lam da Al lah’ın hu zu ru na çık mak de mek tir. Yü ce Al lah’ın hu zu ru na çı ka cak 
ki şi nin içi ve dı şı nın ter te miz ol ma sı ge re kir. Bu da ki şi nin her ba kım dan ter te miz ol ma-
sı nı ge rek ti rir.

Ge nel an lam da te miz li ğin ya nın da baş ta na maz ol mak üze re ba zı iba det ler için iba det 
amaç lı te miz lik ön şart ka bul edil miş tir. İba det le ri mi zin bir ço ğu nu ye ri ne ge ti re bil mek 
için bel li ba zı te miz lik iş lem le ri ni ye ri ne ge tir mek şart tır. Bu ra dan, İslâm dinî nin mad-
dî te miz lik le manevî te miz li ği bir bi riy le sı kı bir şe kil de bağ lan tı lı gör dü ğü so nu cu na 
va ra bi li riz. Mad dî bir ta kım te miz lik ku ral la rı ye ri ne ge ti ri le rek baş la nan iba det ler, ki şi yi 
ma nen arın dır ma ama cı ta şı mak ta dır. 

5 İba de te Ha zır lık Ola rak Te miz lik

Baş ta na maz ol mak üze re ba zı iba det le re baş la ma dan ön ce bir ta kım te miz lik 

iş lem le ri nin ye ri ne ge ti ril me si ge rek mek te dir. Yu ka rı da da an la tıl dı ğı gi bi bun lar 

kı sa ca, ki şi nin, be de ni nin, el bi se si nin ve na maz kı la ca ğı ye rin mad dî pis lik ler den 

te miz len me si an la mın da ki ne ca set ten te miz lik ile hük mî kir ler den te miz len mek 

şek lin de ki ha des ten te miz lik tir. Ha des ten te miz li ğin ab dest ve gu sül le ger çek leş-

ti ği ni be lirt miş tik. 

Ab dest
Ab dest, yü zü, dir sek ler le be ra ber el le ri yı ka mak, ba şı mes het mek, to puk lar la bir lik te 

ayak la rı yı ka mak tır.

Na maz kıl mak, ta vaf et mek gi bi ba zı iba det le ri ya pa bil mek için ab dest farz dır. Ab des tin 

pek çok manevî ya rar la rı ya nın da, in san sağ lı ğı açı sın dan da bir çok faydaları var dır.

Bir Müslüman zo run lu bir se bep ol ma dan da sırf se vap ka zan mak ama cıy la ab dest ala bi-

lir. Bu davranışıyla sevap kazanır.Ab dest, in sa nın hu zur ve sü ku ne ti ne kat kı sağ lar. 
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Ab des tin Fa zi le ti

Ab dest, baş lı ba şı na bir iba det ol ma yıp, baş ka iba det ler için araç olan bir iba det ise de 

se va bı çok tur.

Peygamber Efendimiz ola bil di ğin ce ab dest li bu lun ma ya ça lı şır dı. Bun dan do la yı 

Müslüman la rın müm kün mer te be ab dest li bu lun ma ya ça lış ma la rı ve ab dest li ola rak 

yat ma la rı tav si ye edi lir. Bu du rum, Müslümanın iba det ha ya tı nın te min et ti ği manevî 

at mos fer den kop ma ma sı nı sağ lar. 

Peygamber Efendimizin ab des tin fa zi le ti ni an la tan pek çok ha di si var dır.

“Mü mi nin nu ru ve be yaz lı ğı, ab dest su yu nun ulaş tı ğı ye re ka dar va rır ” (Müs-

lim, Ta hâ ret 40. Ay rı ca bk. Ne sâî, Ta hâ ret 109).

 “Kim gü zel ce ab dest alır sa, o kim se nin gü nah la rı tır nak la rı nın al tı na va rın ca-
ya ka dar bü tün vü cu dun dan çı kar” (Müs lim, Ta hâ ret 33. Ay rı ca ben zer ri vâ yet-

ler için bk. Ne sâî, Ta hâ ret 84; İb ni Mâ ce, Ta hâ ret 6).

Ab destin Farz la rı

Ab des tin farz la rı dört tür:

1. Yü zü bir ke re su ile yı ka mak.

2. El le ri dir sek ler le bir lik te bir ke re su ile yı ka mak.

3. Ba şın dört te bi ri ni ıs lak bir el le ve kul la nıl ma dık te miz bir su ıs lak lı ğı ile mes het mek.

4. Ayak la rı to puk la rıy la be ra ber bir ke re su ile yı ka mak.

Bu farz lar dan bi ri ek sik olur sa ab dest ta mam ol maz. Ab des tin mü kem mel ol ma sı için 
sün net le ri ne ve ada bı na da ri âyet et mek ge re kir.

Yü zün, el le rin ve ayak la rın bi rer ke re su ile yı kan ma sı, farz, üçer de fa yı kan ma sı ise sün-
net tir.  

Abdestin ne gibi sünnetleri vardır? İlmihallerden araştırınız!
Araştıralım - Öğrenelim
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Ab destin Alı nı şı

Ab dest şöy le alı nır:

Ab des te ni yet edi le rek Eu’ zü-Bes me le çe ki lir. El ler bi lek le re ka dar üç de fa yı ka nır, par-
mak la rın ara sı iyi ce ovuş tu ru lur, yü zük var sa oy na tı lır. Sağ el le üç de fa ağ za su alı na rak 
iyi ce çal ka la nır. Mis vak ve ya fır ça ile diş ler te miz le nir. Yi ne sağ el le bu ru na üç de fa su 
alı na rak bu run te miz le nir. Son ra yü zün her ta ra fı üç de fa gü zel ce yı ka nır. Pe şin den ön ce 
sağ son ra sol kol, dir sek ler le be ra ber yı ka nır. Son ra baş mes he di lir. Bu es na da şa ha det 
par mak la rıy la ku lak la rın içi, baş par mak lar la dı şı, el le rin ar ka sıy la da bo yun mes he di lir. 
Da ha son ra ön ce sağ son ra sol ayak, üçer de fa yı ka nır. Par mak ara la rı nın da yı kan ma sı 
sağ la nır. Kı sa ca ab des tin alı nı şı bu şe kil de dir.

Ab des ti Bo zan Şey ler

Ab des ti bo zan şey ler kı sa ca şun lar dır:

1. Ön den ve ar ka dan çı kan ka tı ve sı vı atık lar, kan, irin, me ni vs. ab des ti bo zar.

2. Vü cu dun her han gi bir ye rin den çı kan kan, irin ve sa rı su gi bi şey ler. 
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3. Yel len mek.

4. Ya ta rak ve ya da ya na rak uyu mak.

5. Di nen yü küm lü bir kim se nin na maz için de, ya nın da ki le rin işi te ce ği ka dar gül me si.

Abdesti bozan diğer hususları ilmihallerden yararlanarak tespit edi-
niz ve sınıf ortamında paylaşınız!

Araştıralım - Öğrenelim

Gu sül
Ağız ve bur nun içi dâ hil, te pe den tır na ğa vü cu dun her ta ra fı nı yı ka ma ya gu sül (boy 
ab des ti) de nir. 

Kur’an-ı Ke rim’de, ‘Cü nüp ise niz iyi ce te miz le nin’ (Ma ide, 5/6) buy ru la rak cü nüp lük ha li-
nin son bul ma sı için gu sül yap mak ge rek ti ği bil di ril miş tir. 

Gus lün Fa zi le ti

Gu sül, dinîn ye ri ne ge ti ril me si ni is te di ği hük mî bir te miz lik ol mak la bir lik te mad dî ola rak 
da bir be den te miz li ği dir. Gus lün in san sağ lı ğı açı sın dan ya rar la rı nın ol du ğu uz man lar ca 
an la tıl mak ta dır. Vü cut ta bu lu nan mad dî kir le ri gi der me si nin ya nın da gus lün ki şi yi zin-
de leş ti re ce ği, yor gun lu ğu nu ha fif le te ce ği, kan do la şı mı na güç ka ta ca ğı ifa de edil mek-
te dir. 

Gus lün bu gi bi ya rar la rı ya nın da manevî ve psi ko lo jik açı dan fay da la rı da var dır. İba det 
ama cıy la yı ka nan lar da ma nen ken dini da ha hu zur lu his se der.

Peygamber Efendimiz Müslüman la rı gus le özen dir miş tir. Cu ma gün le ri Müslüman la rın 
gu sül yap ma la rı ile il gi li ha dis ler den ba zı la rı  şöy le dir:

“Bi ri niz cu ma na ma zı na gi de ce ği za man boy ab des ti al sın ” ( Bu hâ rî, Cum ̀ a 2, 

5, 12; Tir mi zî, Cum ̀ a 3; Ne sâî, Cum ̀ a, 7, 25; İb ni Mâ ce, İka met, 80).

 “Her kim cu ma gü nü ab dest alır sa ne iyi eder; he le boy ab des ti alır sa, o da ha 
iyi dir ” (Ebû Dâ vûd, Ta ha ret 128; Tir mi zî, Cum ̀ a 5. Ay rı ca bk. Ne sâî, Cum ̀ a 9).

Gus lü Ge rek ti ren Du rum lar

Gus lü ge rek ti ren du rum lar, cü nüp lük ha li ile ka dın la rın ay ba şı ve lo ğu sa lık hal le ri nin 
so na er me si dir. Cü nüp olan ki şi ler na maz kı la cak la rın da, ta vaf ya pa cak la rın da, ti la vet 
sec de si ya pa cak la rın da, Kur’an’a el sü re cek le rin de ve ya Kur’an oku mak is te dik le rin de 
gu sül yap mak zo run da dır lar. Ka dın lar da âdet ve ni fas du rum la rı so na erin ce gu sül 
ya par lar.
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Gus lün Farz la rı

Gus lün Farz la rı Üç tür:

1. Ağ zı yı ka mak.

2. Bur nun içi ni yı ka mak.

3. Bü tün vü cu du te pe den tır na ğa yı ka mak.

Gus lün Ya pı lı şı

Gu sül ya pa cak ki şi, ön ce bes me le çe ker, son ra gus le ni yet eder. Vü cu du nun her han gi 
bir ye rin de gi de ril me si ge rek li bir pis lik var sa gi de rir. Son ra av ret yer le ri ni yı kar. Son ra 
gü zel ce ab dest alır (Gu sül yap tı ğı ye re su top la nı yor sa ayak la rı nı gus lü bi ti rip çı ka ca ğı 
sı ra da yı kar). Ab dest al dık tan son ra su yu bir kap tan ala rak kul la nı yor sa ön ce ba şı na, 
son ra sağ da ha son ra sol om zu na üçer de fa su dö ker ve vü cu du nu ova la ya rak iyi ce 
yı kar. Duş al tın da yı ka nı yor sa du şun al tı na gi re rek gü zel ce vü cu du nun her ta ra fı nı yı kar. 
Vü cu dun da ku ru yer kal ma ma sı için gö bek çu ku ru, kü pe de li ği gi bi yer le rin yı kan ma sı na 
özen gös te rir.

Te yem müm
Te yem müm, su 
bu lun ma dı ğı ve ya 
su yu kul lan ma im kâ-
nı nın ol ma dı ğı 
du rum lar da ab dest 
ve ya gus lün ye ri ni 
tut mak üze re te miz 
top rak ya hut top rak 
cin sin den bir şe ye, 
ni yet ede rek el le ri 
vu rup, yü zü ve kol la rı 
mes het mek tir. Bu 
iş lem le ab dest siz lik 
gi de ril miş ol mak ta dır.

Te yem müm, 
Müslüman la ra öz gü 
sembolik bir iba det 
şek li dir. Dinî bir ko lay-

lık tır. Müslüman da ima te miz ola rak iba det et me ye alış kın dır. Su bu la ma yın ca, ken di ni 
hük men kir li his set ti ği bir ko num da Yü ce Al lah’ın hu zu ru na çı ka maz. Te yem müm, ki şi-

1 2 3

4 5
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nin alış tı ğı bu te miz lik ha lin den yok sun ola rak iba det et me me si ni sağ lar. Bu ko nu da 
Müslümanın duy du ğu ruh sal bir ih ti ya cı gi de rir, in sa nı ya ra tı lı şı nın as lı olan top ra ğa 
dön dü re rek on da te va zu ve ya ra tı cı ya say gı duy gu la rı nı can lan dı rır.

Te yem mü mün Farz la rı

Te yem mü mün iki far zı var dır:

1. Ni yet et mek.

2. İki ke re el le ri te miz top ra ğa vu rup, bi rin de yü zü, di ğe rin de kol la rı mes het mek.

Te yem müm ya pı lır ken yüz ile kol la rın ta ma men mes he dil me si, aza lar da mes he en gel 
bir şey var sa gi de ril me si ge re kir.

Te yem mü mün Şart la rı

Te yem müm, ab dest ve gus lün ye ri ne ya pı lan ge çi ci ve is tis naî bir uy gu la ma dır. Bu ge çi-
ci uy gu la ma ya gi de bil mek için ba zı şart lar var dır. 

Teyemmümün şartlarını ilmihallerden teyit ederek sınıf ortamında konu-
şunuz!

Birlikte Konuşalım

Te yem mü mün Ya pı lı şı

Te yem müm şöy le ya pı lır: Ab dest siz olan ve ya gus let me si ge re ken bir kim se, iki eli-

ni te miz top ra ğa ve ya top rak cin sin den te miz bir şe ye bir kez vu rup bu nun la yü zü nü 

mes he der. Son ra yi ne iki eli ni ikin ci kez vu rup bu nun la da dir sek le ri ne ka dar iki ko lu nu 

mes he der. Bu iş lem, ab dest siz li ği gi der mek ya hut na maz kıl mak ve ya ab dest siz sa hih 

ol ma yan bir iba de ti ye ri ne ge tir mek ni ye ti ile ya pı lır.

Te yem mü me baş lar ken bes me le çe kil me si, par mak lar açık ol du ğu hal de iki elin top ra ğa 

vu rul duk tan son ra ile ri sü rü lüp ge ri çe kil me si, el le ri kal dı rın ca, eğer faz la toz lan mış lar sa 

on la rı yan ya na ge ti rip bir bi ri ne ha fif çe vu ra rak toz la rı nın dö kül me si nin sağ lan ma sı, sı ra 

gö ze ti le rek ön ce yü zün, son ra kol la rın mes he dil me si ve bu iş lem ler ya pı lır ken ara ve ril-

me me si te yem mü mün sün net le rin den dir.

Te yem müm de dir sek ler le be ra ber kol lar mes he di lir ken, sol elin baş par ma ğı ay rı la rak 

di ğer par mak la rın iç ta raf la rı ile sağ elin par mak uç la rın dan baş la ya rak ko lun dış ta ra fı, 

dir sek le re ka dar mes he di lir. Son ra sağ elin iç ta ra fı na dö ne rek sol elin baş par ma ğı ile 

ser çe par ma ğı hal ka ya pı la rak baş par mak la be ra ber elin aya sı ile dir sek ten bi le ğe ka dar 

elin iç ta ra fı mes he di lir. Baş par ma ğı da ha ile ri yü rü te rek sağ elin baş par ma ğı nın üs tü  de 

mes hedilme li dir. Ay nı yön tem le, sağ el ile de sol el mes he di lir.
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6 Mesh

Mesh, eli mesh edi le cek alan üze ri ne sür mek de mek tir. Mesh, hük mî bir te miz lik tir. 

Te yem müm de te miz top ra ğa sü rü len el ile yü zün ve kol la rın mesh edil me si ile ye ri ne 

ge ti ri lir. 

Bun la rın ya nın da ab dest te ve gu sül de mesh, bir ko lay lık ola rak ge ti ril miş tir. Hük mî 

te miz lik ola rak ye ri ne ge ti ri lir. Aya ğa gi yi len mest ler üze ri ne mesh ile sar gı lar üze ri ne 

mesh bu ko lay lık lar dan dır. 

Mest Üze ri ne Mesh
Mest, de ri ve ben ze ri mad de ler den ya pı lan, içi ne su ge çir me yen, ayak la rı to puk lar la bir-

lik te ör ten ve ayak ta bağ sız ola rak du ra bi le cek bir ayak ka bı çe şi di dir. To puk lar la bir lik te 

ayak la rı ör ten çiz me ve bot gi bi ayak ka bı lar da na ma za en gel ne cis mad de ler ta şı ma-

mak şar tıy la mest hük mün de dir. Ab dest li ola rak gi yil miş ol ma sı şar tıy la mest ler üze ri ne, 

ab dest alır ken mes het mek ca iz dir. Bu, İslâm dinî nin gös ter di ği bir ko lay lık tır. 

Abdesti bozan şeyler meshi de bozar. Bundan başka üzerine meshedilmiş olan mestin 

ayaktan çıkması veya çıkarılması ve mesh müddetinin sona ermesi ile de mesh bozulur.

Mestler üzerine yapılan meshin detaylarını ilmihallerden okuyunuz!
Okuyalım

Sar gı ve Ya ra Üze ri ne Mesh
Ab dest alır ken ve ya gu sül ya par ken, al çı ya alın mış olan ve ya ya ra gi bi bir ne den le üze-

ri ne sar gı sa rıl mış bu lu nan bir ab dest or ga nı nı su ile yı ka mak za rar lı ise, bu sar gı çö zül-

mez. Üze ri ne mes he di lir. Mes het mek de za rar lı ise o da terk edi lir. Kı rık üze rin de ki al çı 

ve ya ya ra üze rin de ki sar gı ya, hem ab dest ve hem de gu sül için bir kez mes he dil me si, 

hük men o uz vu yı ka ma ye ri ne ge çer. 

Sar gı üze ri ne mesh ya par ken, ya pı la cak mes hin bü tün sar gı yı kap la ma sı ge rek mez; 

ço ğun lu ğu nu mes het mek ye ter li dir.

Sargı üzerine meshle ilgili fıkhi hükümleri araştırınız!
Araştıralım - Öğrenelim
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7 Ka dın la ra Öz gü Ba zı Hal ler

Ka dın la ra öz gü ba zı özel du rum lar var dır. Di nî yü küm lü lük ler açı sın dan on la rın bu 
du rum la rı nın ve bun la ra iliş kin ba zı di nî hü küm le rin bi lin me si ge re kir. 

Ye tiş kin ka dın la rın rah min den üç tür kan ge lir. Be lir li yaş lar ara sın da ki ka dın lar dan bel li 
dö nem ler de ge len ka na ha yız (âdet) ka nı de nir. Do ğum dan son ra bel li bir sü re ge len 
kan ni fas (lo ğu sa lık) ka nı dır. Bu iki si dı şın da ka lan ve ge nel lik le bir has ta lık se be biy le 
ge len kan ise, is ti ha ze(özür) ka nı dır. Ka dı nın iba det ha ya tı ve eşiy le cin sel iliş ki si açı sın-
dan bun la ra iliş kin di nî hü küm le rin bi lin me si ge re kir.

Âdet (Ha yız)
Er gen lik ça ğı na gel miş ve ha mi le ol ma yan bir ka dı nın rah min den, has ta lık ve ço cuk 
do ğur ma gi bi bir se bep ol mak sı zın be lir li sü re ler de ge len akın tı ya ha yız de nir. Bu gün kü 
tıb bî bil gi ler, âdet ka na ma sı nın 11–13 yaş la rın da baş la yıp 45–50 yaş la rın da so na er di-
ği ni, âdet sü re si nin de 3–6 gün ci va rın da ol du ğu nu ifa de et mek te dir ( İl mi hal, İSAM, 
I/212). Ha yız, âdet gör me, regl ve ay ba şı ha li gi bi te rim ler le de ifa de edi lir.

Bu nun sü re si, Ha ne fi mez he bi ne gö re en az üç, en faz la on gün dür. Bu sü re için de akın tı-
nın ara lık sız gel me si şart de ğil dir. Za man za man ke si lip tek rar ge le bi lir. İki âdet ara sın da-
ki akın tı sız sü re ye “te miz lik dö ne mi” de nir. Te miz li ğin sü re si en az on beş gün dür. Ha yız 
sü re si için de ge len akın tı han gi renk te olur sa ol sun ta ma men ke sil me dik çe âdet so na 
er miş ol maz. Ka dın dan ge len akın tı iyi ce be yaz la şın ca âde ti nin bit ti ği an la şı lır.

İslâm dinî, âdet li ka dı nı gün lük ha yat tan dış la yan yan lış yak la şım la rı dü zel te rek ka dın 
için do ğal bir sü reç olan âdet dö ne min de, eş le riy le cin sel iliş ki dı şın da, on lar la nor mal 
iliş ki le rin sür dü rül me si ni is te miş tir. Ka dı nın bu dö nem de na maz dan mu af tu tul ma sı, 
ona yö ne lik di nî bir ruhsattır.
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Lo ğu sa lık (Ni fas)
Do ğu mun pe şin den ka dı nın rah min den ge len ka na ni fas de nir. En azı için bir sı nır yok-

tur. Bir iki gün, hat ta da ha kı sa ola bi lir. En çok ise kırk gün dür. Lo ğu sa lık müd de ti olan 

kırk gün için de gö rü len te miz lik de, ni fas tan sa yı lır. Ör ne ğin on gün kan ge lip beş gün 

ke sil dik ten son ra tek rar on gün kan ge le cek ol sa, bu yir mi beş gü nün hep si ni fas müd-

de ti sa yı lır.

El ve ayak gi bi or gan la rı be lir miş olan bir ço cu ğun düş me si ile lo ğu sa lık ha li mey da na 

ge lir. Fa kat or gan la rı be lir me yen bir dü şük ten do la yı ni fas ha li ol maz. Bu nun düş me si ile 

gö rü len kan en az üç gün de vam eder, ön ce de, en az on beş gün te miz lik ha li mey da na 

gel miş olur sa, bu kan ha yız ka nı sa yı lır. De ğil se özür ka nı olur.

Ha yız ve Ni fas ile İl gi li Ba zı Hü küm ler
Ha yız lı ve ya ni fas lı olan ka dın bu sü re için de na maz dan mu af tu tul muş tur. Bu ko num da 

na maz kı la maz, oruç tu ta maz, Kâ be’yi ta vaf ede mez, ti la vet sec de si ya pa maz, ko ca sıy la 

cin sel iliş ki de bu lu na maz. Bü tün bun lar ha ram dır. Bu dö nem le re rast la yan Ra ma zan oruç-

la rı nı ise son ra dan ka za eder. Ha yız ve ni fa sı bi ten ka dı nın boy ab des ti al ma sı farz dır.

Ha yız ve ni fas için be lir le nen sü re le rin üst sı nı rı aşı lın ca, ka dı nın eşi ile cin sel iliş ki si he lal 

olur. Fa kat bu üst sı nı ra var ma dan ön ce kan ke si lir se, cin sel iliş ki he men he lal ol maz. Bu 

du rum da ka dın ya yı kan mış ol ma lı dır, ya da üze rin den bir na maz vak ti geç me li dir. 

Âdet gö ren ve ya lo ğu sa olan bir ka dın, Al lah’ı zi kir ve tes bih ede bi lir, dua ayet le ri ni dua ni ye ti 

ile oku ya bi lir. Ba zı İslâm âlim le ri âdet gö ren ve ya lo ğu sa olan ka dın la rın Kur’an-ı Ke rim’i de 

oku ya bi le cek le ri ni söy le miş ler dir. 

8 Özür ü Olanların Te miz li ği

Ab des ti bo zan ve de vam eden ra hat sız lı ğa ‘Özür’ de nir. De vam lı bu run ka na ma sı, id rar tu ta-

ma ma, ya ra dan de vam lı akın tı gel me si, ka dın la rın özür kan la rı nın sür me si gi bi. Böy le bir 

özür, en az bir na maz vak ti sü re sin ce ab dest alıp na maz kıl ma ya fır sat ver me ye cek öl çü de 

de vam eder se, bu öz rü ta şı yan ki şi iba det ha ya tı açı sın dan özür lü sa yı lır. Özür, baş ta bu şe kil-

de bir na maz vak ti bo yun ca ab dest alıp na maz kıl ma ya fır sat ver me ye cek şe kil de sür dük ten 

son ra, da ha son ra her na maz vak ti en az bir de fa ken di ni gös te rir se, özür ha li de vam eder.
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İslâm ko lay lık di ni dir. İn san la ra güç le ri nin yet me ye ce ği şey le ri yük le mez. 
Özür lü ler le il gi li de ba zı ko lay lık lar var dır. Özür sa hi bi ki şi le rin, na maz la rı nı 
güç lük çek me den kı la bil me le ri için ge ti ri len ko lay lık lar bun lar dan dır.

Not Edelim

Özür lü kim se, her na maz vak ti için ab dest alır. De vam eden öz rü, onun ab des ti ni boz maz. 
O va kit için de al dı ğı ab dest le, onu bo zan baş ka bir şey ol ma dık ça di le di ği ka dar farz, va cip 
ve ya na fi le na maz kı la bi lir. Na maz vak ti nin çık ma sıy la özür lü kim se nin ab des ti bo zul muş 
olur. Ye ni na maz vak tin de tek rar ab dest alır. Özür lü kim se nin ab des ti özür ha li nin dı şın da 
ab des ti ni bo zan bir şey mey da na gel me si ile de bo zu lur.

Özür, bir na maz vak ti bo yun ca hiç mey da na gel mez se, özür or ta dan kalk mış olur ve o kim se 
özür sa hi bi ol mak tan çı kar.

Çevrenizde gördüğünüz özür hallerine örnekler veriniz ve üzerinde 
konuşunuz!

Birlikte Konuşalım

Ünitenin Özeti

İs lâm dinî, te miz li ğe bü yük önem ver miş tir. ‘Te miz lik ima nın ya rı sı dır’ ha di si, bu nu en 

gü zel bir şe kil de gös ter mek te dir.

Müslüman’ın her yö nüy le te miz ol ma sı dinî gö rev le rin den dir. Be de ni nin, el bi se si nin, 

yi yip iç ti ği şey le rin, otu rup kalk tı ğı ve iba det et ti ği yer le rin te miz ol ma sı ge re kir.

Te miz lik, mad dî, manevî ve hem mad dî ve hem de manevî te miz li ği içe ren hük mî te miz-

lik ol mak üze re üç kıs ma ay rılır.

Necaset (mad dî pis lik ler)den temiz lik: Bedenimizi, el bisemizi, namaz kıl dığımız yeri din-

de pis sayılan şey ler den temiz lemek tir. Buna ‘Necaset ten taharet’ denir.

Manevî temiz lik, ah lâkî kötülük ler den ve günah lar dan temiz len mek tir. Manevî temiz lik 

özü itibariy le kötü has let leri terk ederek güzel ah lâk ile bezen mek tir. Manevî arın mayı 

ger çek leş tirebilen kişiler, manevî temiz liğin esasını oluş turan ih lâs, samimiyet, doğ ruluk, 

dürüst lük, hak kaniyet, güvenilir lik gibi güzel ah lâk il kelerini de el de et miş olur lar. 
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Hades ten temiz lik: Hades denilen manevî kir lilik ten temiz len mek tir. Hades ab dest-

siz lik, cünüp lük, kadın lar da âdet ve loğusalık hal leridir. Bun lar dan temiz len mek; 

ab dest siz için ab dest al mak, diğer leri için gusül yap mak la olur. Buna da ‘Hades ten 

taharet’ denir.

Hades ten temiz lik, bir çok bakım dan mad dî temiz liğe önem li kat kılar sağ lar. Mesela 

gusül ve ab dest ay nı zaman da birer maddî temiz lik tir.

Ab dest, yüzü, dir sek ler le beraber el leri yıkamak, başı mes het mek, topuk lar la bir lik te 

ayak ları yıkamak tır.

Namaz kıl mak, tavaf et mek gibi bazı ibadet leri yapabil mek için ab dest al mak farz dır. 

Ağız ve bur nun içi dâhil, tepeden tır nağa vücudun her tarafını yıkamaya gusül denir.

Gus lü gerek tiren hal ler cünüp lük ile kadın ların ay başı ve loğusalık hal lerinin sona 

er mesidir.

Su bulun madığı veya kul lan ma im kânının ol madığı durum lar da ab dest veya 

gus lün yerini tut mak üzere temiz top rak yahut top rak cin sin den bir şeye, niyet 

ederek el leri vurup, yüzü ve kol ları mes het meye teyem müm denir. Bu sembolik 

bir temizliktir.

Kadın lara mah sus bazı özel durum lar var dır. Bun lar hayız, nifas ve is tihazedir.

Er gen lik çağına gel miş ve hamile ol mayan bir kadının rah min den, has talık ve çocuk 

doğur ma gibi bir sebep ol mak sızın belir li süreler de gelen akın tıya hayız denir.

Doğumun peşin den kadının rah min den gelen kana nifas denir. En azı için bir sınır yok-

tur. Bir iki gün, hat ta daha kısa olabilir. En çok ise kırk gün dür.

Hayız lı veya nifas lı olan kadın bu süre için de namaz kıl maz, oruç tut maz, Kâbe’yi 

tavaf, tilavet sec desi gibi bazı ibadet leri yapmaz, kocasıy la cin sel iliş kide buluna-

maz. Bu süreler için de kadın namaz dan muaf tutul muş tur. Bu dönem lere rast layan 

Ramazan oruç larını ise son radan kaza eder. Hayız ve nifası biten kadının boy ab des ti 

al ması farz dır.

Hayız ve nifas akın tılarının dışın da kadının rah min den gelen kana, özür kanı denir. Özür 

kanı sadece ab des ti bozar. 
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Üniteyi Gözden Geçirelim

1. Temiz liğin birey ve top lum hayatı açısın dan önemi nedir?

2. Temiz liği kaç kısma ayırabiliriz?

3. Manevî temiz lik ile hük mî temiz lik arasın daki fark nedir?

4. Çev re temiz liği ile kul ve diğer can lıların hak ları arasın da ne gibi bir bağ lan tı var dır?

5 İbadet lerin maddî ve manevî temiz liğe ne gibi kat kıları var dır?

6. Peygamber Efendimizin dinî samimiyet olarak tanım lamasın dan ne an lıyor sunuz? 

7. Dinîmizin ab dest ve gusül konuların da sağ ladığı kolay lık lar neler dir?

8. Ab dest uzuv ların dan birin deki yarası üzerin de sar gı bulunan kişi, ab dest alır ken ne 
yapar?

9. Sürek li id rar dam laması gibi bir rahat sız lığı olan kişiler nasıl namaz kılar?
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1. Aşağıdakiler den han gisi maddî temizliğe girmez?

 A) Beden temizliği

 B) Elbise temizliği

 C) Kalp temizliği

 D) Mekân temizliği

2. Aşağıdakiler den han gisi, maddî ve manevî temiz liği içeren hük mi 

temiz lik le il gili değil dir?

 A) Gusül

 B) Ab dest

 C) Teyem müm

 D) El bise temiz liği

3. Aşağıdakiler den han gisi doğ rudur?

 A) Adet li hanım lar, adet gün lerin deki namaz larını kazaya bırakır lar. 

 B) Namaz larını terk et mez ler o hal de kılar lar.

 C) Adet gün lerin de namaz dan muaf tır lar.

 D) Adet gün lerin de denk gelen Ramazan orucun dan muaf tır lar.

4. Aşağıdakiler den han gisi gus lün farz ların dan değil dir?

 A) Niyet

 B) Ağ zı yıkamak

 C) Bur nu yıkamak

 D) Tüm vücudu yıkamak

5. Aşağıdakiler den han gisi manevî temiz liğe gir mez?

 A) Kalp temiz liği

 B) Sözün de dur ma

 C) Güvenilir lik

 D) Çev re temiz liği

1. Aşağıdakiler den han gisi maddî temizliğe girmezg ?

 A) Beden temizliği

 B) Elbise temizliği

 C) Kalp temizliği

 D) Mekân temizliği

2. Aşağıdakiler den han gisi, maddî ve manevî temiz liği içeren hük mi

temiz lik le il gili değil dir?ğ

 A) Gusül

 B) Ab dest

 C) Teyem müm

 D) El bise temiz liği

3. Aşağıdakiler den han gisi doğ rudur?

 A) Adet li hanım lar, adet gün lerin deki namaz larını kazaya bırakır lar.

 B) Namaz larını terk et mez ler o hal de kılar lar.

 C) Adet gün lerin de namaz dan muaf tır lar.

 D) Adet gün lerin de denk gelen Ramazan orucun dan muaf tır lar.

4. Aşağıdakiler den han gisi gus lün farz ların dan değil dir?ğ

 A) Niyet

 B) Ağ zı yıkamak

 C) Bur nu yıkamak

 D) Tüm vücudu yıkamak

5. Aşağıdakiler den han gisi manevî temiz liğe gir mez?g

 A) Kalp temiz liği

 B) Sözün de dur ma

 C) Güvenilir lik

 D) Çev re temiz liği

Değerlendirme Soruları
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1. Na maz İba de ti nin Öne mi 
2. Na maz Çe şit le ri
3. Na maz Va kit le ri
4. Na ma zın Farz la rı
5. Na ma zın Va cip le ri
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ÜNİTE HAKKINDA

Bu üni te de;

İs lâm dinin en önem li iba det le rin den olan na maz ko nu su ele alın mak ta dır.

• Na ma zın, İs lâm dinin de ki ye ri ve öne mi,

• Na ma zın farz olu şu, va kit le ri, çe şit le ri, kı lı nı şı, farz la rı, va cip le ri, sün net le ri, na ma zı bo zan 
şey ler gi bi na ma za iliş kin fık hî bil gi ler,

• Ce ma at le na maz ve ca mi le rin top lum sal iş le vi,

• Na ma zın in sa na ka zan dır dık la rı, üni te de ele alı nan baş lı ca ko nu lar dan dır.

ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu üni te iş len dik ten son ra, 

1. Müs lü manın gün lük iba de ti olan na ma zın öne mi kav ran mış ola cak, 

2. Na maz va kit le ri, na ma zın na sıl kı lın dı ğı, bu çer çe ve de has ta la rın ve yol cu la rın na sıl na maz 
kı la cak la rı öğ re nil miş ola cak,

3. Bay ram na maz la rı ve ce na ze na maz la rı gi bi na maz la rın, di ğer na maz lar dan fark la rı an la-
şı la bi le cek,

4. Se hiv sec de si, Ti la vet sec de si gi bi sec de le rin ne ol du ğu ve na sıl ya pıl dı ğı öğ re ni le bi le cek,

5. Ce ma at le na ma zın öne mi ve ca mi le rin top lum sal ro lü hak kın da bil gi sa hi bi olu na bi le cek,

6. Na ma zın bi re ye ka zan dır dık la rı ko nu sun da ba zı bil gi ler edi ni le  cek tir. 

ÜNİTEYİ ÇALIŞIRKEN

1. Na maz la il gi li bil gi le ri da ha ge niş bir şe kil de gör mek için il mi hal ki tap la rı na ba kın.

2. Na ma zın İs lâm dinin de ki esas iş le vi ni dü şü nün.

3. Ni çin na maz kıl dı ğı nız üze rin de dü şü nün.

4. Peygamber Efendimizin na sıl na maz kıl dı ğı nı araş tı rın.

5. Peygamber Efendimiz ni çin ‘Be nim en hu zur lu ol du ğum an, na maz da ki anım dır’ bu yur-
muş tur. Bu nun üze rin de dü şü nün.

6. Çev re niz de na maz, va kit le ri göz le nen bir hu zur anı ola rak mı yok sa bir kül fet gi bi mi al gı-
lan mak ta dır? Üze rin de dü şü nün.

8. Kur’ân-ı Ke rim’de ki emir ler içe ri sin de ni çin na maz ilk sı ra lar da yer al mak ta dır? De ğer len di rin.

9. Kur’an’da na ma zın mu hak kak in san la rı kö tü lük ten uzak laş tı ra ca ğı söy len di ği hal de ba zı 
na maz kı lan la rın kö tü lük ler iş le me si hak kın da ne dü şü nü yor su nuz? De ğer len di rin. 
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1 Namaz İbadetinin Önemi

İn sa nın dü zen li bir şe kil de Rab bi ile bağ lan tı sı nı sağ la yan na maz, İs lâm’ın şart la rın dan 
bi ri dir. Er gen lik ça ğı na gi ren, akıl sa hi bi her Müs lü mana, gün de beş va kit na maz kıl mak 
farz dır. Kur’an-ı Ke rim’de ve Ha dîsl ler de na ma za da ir bir çok emir ve öğüt var dır. Bu 
ko nu da ki ayet-i ke ri me ler den bi rin de: 

“(Ey Mu ham med!) Ki tap tan sa na vah yo lu na nı oku, na ma zı da dos doğ ru kıl. 
Çün kü na maz, in sa nı ha yâ sız lık tan ve kö tü lük ten alı ko yar. Al lah’ı an mak 
el bet te (iba det le rin) en bü yü ğü dür. Al lah yap tık la rı nı zı bi li yor” (An ke bût, 

29/45).

Di ğer bir ayet-i ke ri me nin an la mı ise şöy le dir:

“Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olur-
sanız, Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı 
görür” (Bakara, 2/110).

Na ma zın, ki şi nin kal bi ni ay dın la ta ca ğı, kal bin de ki ay dın lı ğı ar tır mak is te ye nin, bu nu 
na maz la sağ la ya bi le ce ği de ha dis ler de vur gu lan mış tır.

Re sû lul lah (a.s.) şöy le bu yur muş tur:

İs lâm beş te mel üze ri ne ku rul muş tur: Al lah’tan baş ka ilâh ol ma dı ğı na ve 
Mu ham med’in Al lah’ın Re su lü ol du ğu na şa hit lik et mek, na ma zı dos doğ ru 
kıl mak, ze kâ tı ver mek, Al lah’ın evi Kâ be’yi hac cet mek ve Ra ma zan oru cu nu 
tut mak ”( Bu hâ rî, Îmân 1, 2, Tef sî ru sû re(2) 30; Müs lim, Îmân 19–22. Ay rı ca bk. 

Tir mi zî, Îmân 3; Ne sâî, Îmân 13).

Al lah’ın son suz güç ve kud re ti, ev re ne koy du ğu ha ri ka ni zam, in sa na lüt fet ti ği sa yı sız 
ni met ler, akıl sa hi bi in san la rı O’na kar şı de rin bir öv gü, say gı, sev gi ve şük re yö nel tir. 
Na maz bu say gı ve sev gi nin sü rek li ve dü zen li bir şe kil de ifa de si dir. İn sa nın bu na ih ti ya cı 
var dır. Çün kü in san di ğer can lı lar dan fark lı ola rak akıl, duy gu, dü şün ce ve ruh sa hi bi dir. 
Be de ni nin ih ti yaç la rı ol du ğu gi bi ru hu nun da ih ti yaç la rı var dır. Na maz, Al lah’a ina nan 
in sa nın ru hu nun gün lük gı da sı dır. Na maz dan uzak kal mak, ru hu aç lı ğa mah kûm et mek 
de mek tir. Her an Yü ce Al lah’ın sa yı sız ni met ve ih san la rı na ka vuş tu ğu nun bi lin ciy le 
ya şa yan ve her an O’nun rah me ti ni üze rin de his se den bir kul, o lü tuf, ih san ve rah me tin 
kay na ğı ile ba ğı nı can lı tut mak is ter. Na maz, kul ile Rab bi ara sın da ki ba ğın güç len me si-
ne bü yük kat kı sağ lar. 
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2 Namaz Çeşitleri

Na maz lar, hü küm le ri iti ba riy le en ge niş an lam da farz, va cib, sün net ve müs te hab şek lin-
de dört gu ru ba ay rıl mak ta dır. Şim di bun lar ı kı sa ca gö re lim:

Farz Na maz lar
Farz na maz lar, farz-ı ayın ve farz-ı ki fa ye ol mak üze re iki ye ay rı lır. Farz-ı ayın olan 
na maz lar; er gen lik ça ğı na ulaş mış, akıl sa hi bi (di nen yü küm lü) her Müs lü ma na farz olan 
na maz lar dır. Bun lar, beş vak tin farz la rı ile er kek ler için Cu ma na ma zı dır. Ce na ze na ma zı 
ise farz-ı ki fa ye dir. Bu far zı, Müslüman lar dan ba zı la rı ye ri ne ge tir di ği tak dir de, onu eda 
ede bi le cek du rum da bu lu nan di ğer Müslüman lar so rum lu luk tan kur tu lur.  

Va cip Na maz lar
Va cip na maz lar, farz na maz lar gi bi, mü kel lef her Müslümanın kıl mak la yü küm lü ol du ğu 
na maz lar ol mak la bir lik te, kuv vet ba kı mın dan farz na maz lar de re ce sin de de ğil dir ler. 
Bun lar, vi tir na ma zı, bay ram na ma zı, ta vaf na ma zı, bo zu lan na fi le na maz la rın ka za sı ve 
nez re di len (ada nan) na maz lar dır. 

Na fi le Na maz lar
Farz ve va cip na maz la rın dı şın da ki na maz lar ge nel bir ad lan dır ma ile ‘Na fi le na maz lar’ 
baş lı ğı al tın da top lan mak ta dır. Sün net ve müs te hap na maz lar ile se vap ka zan mak ama-
cıy la kı lı nan di ğer na maz lar bu gruba gi rer. Beş va kit farz na ma zın önün de ve ya so nun-
da kı lı nan sün net ler, te ra vih ve di ğer na fi le na maz la rın hep si na fi le na maz la ra da hil dir. 
An cak na fi le na maz la rı, sün net na maz la rın dı şın da ay rı bir kı sım ola rak ele alan âlim ler 
de var dır. Bu ay rı ma gö re sün net na maz lar, ge nel lik le va kit na maz la rın dan ön ce ve ya 
son ra dü zen li ola rak kı lı nan ve ‘Re vâ tip’ ola rak ad lan dı rı lan na maz la rı, na fi le na maz lar 
ise bun la rın dı şın da çe şit li ve si le ler le Al lah’a yak laş mak ve se vap el de et mek ama cıy-
la kı lı nan ve ‘Re gâ ib’ adı nı alan na maz la rı ifa de et mek te dir. Te hec cüd na ma zı, kuş luk 
na ma zı, is ti ha re na ma zı, Ta hiy ya tü’l-mes cid na ma zı, Hu suf na ma zı( Ay tu tul ma sı es na-
sın da kı lı nan na maz), Kü suf na ma zı(Gü neş tu tul ma sı es na sın da kı lı nan na maz) gi bi.

 “Müs lü man bir kim se, farz la rın dı şın da nâ fi le ola rak her gün Al lah rı za sı için 
on iki rek at na maz kı lar sa, Al lah Te âlâ ona cen net te bir köşk ya par” ve ya “Ona 
cen net te bir köşk ya pı lır ” (Müs lim, Mü sâ fi rîn 103. Ay rı ca bk. Ebû Dâ vûd, Ta tav-

vu 1; Tir mi zî, Sa lât 189; Ne sâî, Kı yâ mü’l–leyl 66, 67).
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3 Namaz Vakitleri

Farz na maz lar la, vi tir, te ra vih ve bay ram na maz la rı be lir li va kit ler de kı lı nır. Bu na maz lar 
için va kit şart tır. Farz na maz lar beş va kit için de kı lı nır. Bun lar, sa bah, öğ le, ikin di, ak şam 
ve yat sı dır. Cu ma na ma zı öğ le; vi tir ve te ra vih na ma zı da yat sı vak tin de ve yat sı na ma-
zın dan son ra kı lı nır. 

Na maz la rın va kit le rin de kı lın ma sı şart tır. Vak ti gir me den kı lı nan na maz sa hih de ğil dir, 
ye ni den kı lın ma sı ge re kir. Farz na maz la rın vak ti için de kı lın ma sı na edâ, vak ti çık tık tan 
son ra kı lın ma sı na da ka za de nir. Vak tin de kı lın ma yan farz ve va cip na maz lar baş ka va kit-
te ka za edi lir ler. Sün net na maz lar la, cu ma ve bay ram na maz la rı, va kit le ri çı kın ca ka za 
edil mez ler. Yal nız sa bah na ma zı her han gi bir se bep le kı lı na ma mış sa ay nı gün, gü neş 
do ğup bi raz yük sel dik ten son ra, sün ne ti ile bir lik te ka za edi le bi lir.

Gü nü müz de na maz va kit le ri ast ro no mik he sap lar la be lir len mek te dir. Na maz va kit le ri 
kı sa ca şöy le dir: 

Namazları vaktinde kılmayıp, kazaya bırakmanın manevî sorumluluğunu 
araştırınız!

Araştıralım - Öğrenelim

Sa bah na ma zı nın vak ti, ge ce nin so nu na doğ ru do ğu uf kun da ufuk ta şa fa ğın, ya ni gü ne şin 
do ğa ca ğı yer de ki be yaz lı ğın ya yıl ma ya baş la ma sın dan gü ne şin doğ ma ya baş la dı ğı ana 
ka dar olan za man dır. Ay dın lı ğa ‘fecr-i sâ dık’ de nir. Bu yay gın ay dın lı ğın ufuk ta ilk ola rak 
gö rül me ye baş la dı ğı an dan iti ba ren sa bah na ma zı kı lı na bi lir. Yat sı na ma zı nın en son vak ti 
de bu ana ka dar uza nır. Di ğer bir de yiş le yat sı na ma zı nın vak ti ile sa bah na ma zı nın vak ti ni 
ayı ran sı nır bu va kit tir. Sa bah na ma zı nın vak ti gü ne şin do ğu şu na ka dar de vam eder. 

Öğ le  na ma zı nın vak ti, gü neş tam te pe ye ge lip ba tı ya mey let ti ği an dan iti ba ren baş lar. 
Ci sim le rin göl ge si nin bir mis li ol du ğu vak te ‘Asr-ı ev vel: İlk ikin di’, iki mis li ol du ğu vak te 
de ‘Asr-ı sâ nî’ de nir. 

Cu ma na ma zı nın vak ti de öğ le na ma zı nın vak tiy le ay nı dır.

İkin di na ma zı nın vak ti, öğ le vak ti nin bi ti min den gü neş ba tın ca ya ka dar olan za ma nd-
ır. An cak ikin di na ma zı nın gü neş bat ma dan ön ce ki ke ra het vak ti de ni len vak te ka dar 
ge cik ti ril me si mek ruh tur. Gü ne şin sa rar ma ya baş la dı ğı an dan ba tın ca ya ka dar ki va kit, 
ke ra het vak ti dir.

Ak şam na ma zı nın vak ti, gü neş bat tık tan son ra baş lar, gü ne şin bat tı ğı yer de olu şan 
ak şam şa fa ğı nın kay bol ma sı na ka dar de vam eder. Ak şam şa fa ğı, gü neş bat tık tan son ra 
gü ne şin bat tı ğı ufuk ta olu şan kı zıl lık ve ar ka sın dan gö rü nen be yaz lık tır. Vak ti dar ol du-
ğun dan ak şam na ma zı nı ilk vak tin de kıl mak müs te hap tır. Bir ma ze ret ol ma dık ça ge cik-
tir il me me li dir. 
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Yat sı na ma zı nın vak ti, ak şam na ma zı nın vak ti nin bi ti min den sa bah na ma zı nın vak ti 
gi rin ce ye ka dar olan za man dır. Yat sı na ma zı nın vak ti, gü ne şin bat tı ğı ufuk ta olu şan 
ak şam şa fa ğı nın kay bol ma sıy la baş la mak ta ve sa bah na ma zı nın baş lan gı cı olan fecr-i 
sâ dık do ğa na ka dar de vam et mek te dir. Fe cir do ğun ca yat sı vak ti bit miş olur.

Vi tir na ma zı nın vak ti, yat sı na ma zı nın vak ti dir. An cak vi tir na ma zı yat sı na ma zın dan son-
ra kı lı nır. 

Te ra vih na ma zı nın vak ti ise, yat sı na ma zın dan son ra dır, sa bah na ma zı nın vak ti ne ka dar 
de vam eder. Hem vi tir den ön ce, hem de vi tir den son ra kı lı na bi lir. Fa kat yat sı na ma zı 
kı lın ma dan te ra vih na ma zı kı lın maz.

Bay ram na maz la rı nın vak ti, sa bah le yin gü neş yük se lip de ke ra het vak ti çık tı ğı an dan iti-
ba ren baş lar ve gü ne şin gü nün or ta sı na var dı ğı ana ka dar (is ti va vak ti) de vam eder.

4 Namazın Farzları

Na ma zın farz la rı on iki dir. Bun lar dan al tı sı na ma za baş la ma dan ön ce dir. Bun la ra na ma-
zın şart la rı de nir. Al tı sı da na ma zın için de dir. Bun la ra da na ma zın rü kün le ri de nir. 

Şart la rı:
a. Ha des ten ta ha ret (Ab dest siz ola nın ab dest al ma sı, cü nüp ola nın gus let me si)

b. Ne ca set ten ta ha ret (Na maz kı la nın be den de, el bi se sin de ve na maz kı la ca ğı yer de 
na ma za en gel pis lik bu lun ma ma sı)

c. Setr-i av ret (Na maz kı lar ken be den de ör tül me si ge rek li yer le rin ör tül me si)

d. İs tik bâl-i kıb le ( Na maz kı lar ken Kıb le ye yö nel mek)

e. Va kit (Na ma zı vak ti için de kıl mak)

f. Ni yet ( Kı la ca ğı na ma za ni yet et mek)

Rü kün le ri:
a. İf ti tah tek bi ri (Na ma za, tek bir le baş la mak)

b. Kı yam (Ayak ta dur mak)

ibadetim.pdf   55 28.09.2010   10:51:12



55

DERS5N a m a z ı n  V a c i p l e r i

c. Kı ra at (Kur’an’dan bir mik tar oku mak)

d. Rü kû (El ler diz le re ula şa cak ka dar eğil mek)

e. Sü cud (Sec de ler/Alın ve bu run ye re te mas ede cek şe kil de el le ri, diz le ri ve ayak la rı 
ye re koy mak su re tiy le sec de et mek)

f. Ka’de-i âhi re (Na ma zın so nun da te şeh hüt mik ta rı [‘Et te hiy ya tü’ cüm le le ri ni du ası nı 
oku ya cak ka dar] otur mak,

5 Namazın Vacipleri

Na maz la rın farz la rı ol du ğu gi bi, va cip le ri de var dır. Na maz da, farz ve ya va cip olan şey-
ler den bi ri nin ge cik ti ri le rek ya pıl ma sı ya hut va cip ler den bi ri nin unu tu la rak terk edil me si 
ha lin de “se hiv sec de si” yap mak ge re kir. Va cip, bi le bi le terk edi lir se na maz ye ni den kı lı-
nır. Na ma zın va cip le rin den ba zı la rı şun lar dır:

1) Na ma za ‘Al la hü Ek ber’ sö züy le baş la mak,

2) Na maz la rın her rekatın da ‘Fa ti ha’ sû re si ni oku mak,

3) Farz na maz la rın ilk iki rekatın da, vi tir ve na fi le na maz la rın her rekatın da Fa ti ha dan 
son ra bir sû re ve ya bir sû re ye ri ni tu ta cak ka dar ayet oku mak,

4) Sec de ya par ken yal nız alın la ye tin me yip alın la be ra ber bur nu da ye re koy mak, 

5) Üç ve dört rekat lı na maz lar da ilk otu ruş,

6) Na maz la rın so nun da se lam ver mek.

6 Namazı Bozan Durumlar

Na maz kı lan bir ki şi nin, na ma zın farz la rı na, va cip le ri ne, sün net le ri ne ve âdâ bı na dik kat 
ede rek na ma zı nı eda et me si ge re kir. Bun la ra ri ayet et me mek na ma zın özüy le ve ru huy la 
bağ daş maz. Na ma za ay kı rı dav ra nış lar, bu ay kı rı lı ğın der ce si ne gö re ya mek ruh olur ya 
da na ma zı bo zar. İl k ön ce na ma zı bo zan hu sus la rı kı sa ca açık la ma ya ça lı şa lım. 
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Na ma zın farz la rın dan bi ri nin ek sik ol ma sı du ru mun da na maz fa sit (bo zul muş) olur. 
Bun la rın dı şın da na ma zı bo zan baş ka hu sus lar da var dır. Bun la rın en önem li le ri ni şöy le 
özet le ye bi li riz:

1. Na maz da ko nuş mak, 

2. Bir şey ye mek, iç mek, sa kız çiğ ne mek,

3. Ken di si du ya cak ka dar gül mek (Ya nın da ki ler du ya cak ka dar gü lü nü rse ab dest de 
bo zu lur),

4. Se lam ver mek, se lam al mak, dün ya ile il gi li bir şey den do la yı ağ la mak, ah, of de mek, 
in le mek, özür süz ök sür mek, bir şe ye üf le mek… 

5. Dı şar dan ba ka na na maz da de ğil miş iz le ni mi ve re cek şe kil de bir iş le uğ raş mak  bu na 
‘Amel-i ke sir’ de ni lir.

• Na ma zı bo zan di ğer du rum la rı il mi hallerden araş tı rı nız!

• Amel-i ke sir, na ma zı ni çin bo zar? Üzerinde konuşunuz.

Araştıralım - Öğrenelim

7 Namazla İlgili Diğer Hükümler

Na ma zın farz la rı nın ve va cip le ri nin ya nın da sün net le ri  ve mek ruh la rı da bu lun mak ta dır.

Na maz la rın için de yer alan  sün net ler den ba zı la rı şun lar dır:

1) İf ti tah tek bi ri ni alır ken el le ri yu ka rı ya kal dır mak. 

2) Na ma zın ba şın da if ti tah tek bi rin den son ra ses siz ce ‘Süb ha ne kâl la hüm me’ okun ma sı, 
bun dan son ra Fa ti ha’dan ön ce yi ne ses siz ce ‘Eû zü Bes me le’ okun ma sı, di ğer rekat lar-
da da Fa ti ha’dan ön ce bes me le çe ki lip Fa ti ha’la rın so nun da amîn de nil me si. 

3) Kı yam dan rü kûa ve sec de le re gi der ken ‘Al la hü Ek ber’ de nil me si, rü kû dan kı ya ma kal-
kar ken ‘Se mi al la hü li men ha mi deh’ den me si, sec de den kal kıp yi ne sec de ye gi der ken 
‘Al la hü Ek ber’ de nil me si.

4) Rü kû da en az üç ke re: ‘Süb ha ne Rab bi ye’l-azîm’ de nil me si, sec de de de en az üç ke re: 
‘Süb ha ne Rab bi ye’l-alâ’ de nil me si.

5) Bü tün na maz la rın son otu ruş la rın da sa lat ve se lam dan son ra iki ta ra fa se lam ver me-
den ön ce dua edil me si.

6) Na maz dan çı kar ken ön ce sa ğa, son ra so la se lam ve ril me si sünnettir.
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Na ma zın di ğer sün net le ri ni il mi hal ler den araş tı rı nız!
Araştıralım - Öğrenelim

Na ma zın mek ruh la rı da var dır.

Na maz kı lar ken in sa nın, tam an la mıy la na ma za yo ğun laş ma sı nı en gel le yen ve ya Al lah’a 
kar şı, say gı ve bağ lı lık la pek bağ daş ma yan bir ta kım ha re ket, ta vır ve du rum lar da na ma zın 
mek ruh la rı içe ri sin de yer alır. Bun lar da ge nel lik le na ma zın sün net le rin den bi ri nin ter kin-
den kay nak la nır. Kal bi meş gul ede cek ve na ma za yo ğun laş ma yı en gel le ye cek bir ko num-
da na ma za dur mak da mek ruh tur. Baş ka im kân var ken mü zik ça lı nan or tam lar da na ma za 
dur mak, bir eş ya sı nın ça lın ma sı en di şe si içe ri sin de ve ya ye mek ha zır ken ya hut ab des ti 
sı kı şık tu va le t ih ti ya ci ol du ğu hal de na ma za dur mak gi bi hu sus lar ör nek ve ri le bi lir.

Na ma za iliş kin mek ruh la rın ge nel bir lis te si ni fı kıh ve il mi hal ki tap la rın da gör mek müm kün dür.

   

8 Namazın Kılınışı

Bir ör nek ol mak üze re, farz, va cip ve sün net le ri ne ri ayet ede rek, sa bah na ma zı nın iki 
rekat sün ne ti nin kı lı nı şı:

•  Ab dest li ola rak kıb le ye kar şı du ru lur.

•  “Ni yet et tim Al lah rı za sı için sa bah na ma zı nın sün ne ti ni kıl ma ya” di ye ni yet edi lir.

• El ler ku lak hi za sı na ka dar kal dı rı lıp “Al la hu Ek ber” di ye rek tek bir alı nır.

•  Son ra el ler, sağ el sol elin üze ri ne ge le cek şe kil de gö bek al tın dan bağ la nır. (Ka dın lar 
el le ri ni gö ğüs üze rin de sağ eli sol el üze ri ne ko ya rak bağ lar lar.)

•  Bun dan son ra “Süb ha ne ke” oku nur. He men ar ka sın dan Eu ’zü-Bes me le çe ki lip,  “Fa ti-
ha” ve Kur’an’dan kı sa bir sû re ve ya uzun ca bir ayet ya hut da üç kı sa ayet oku nur. Bu, 
kı ra atin en az mik ta rı dır, da ha uzun oku na bi lir. 

•  Son ra “Al la hu Ek ber” di ye rek rü kûa va rı lır. Rü kû da üç ke re “Süb ha ne Rab bi ye’1-Azim” 
de dik ten son ra “Se mi al la hu li men ha mi deh” di ye rek kal kı lır ve ayak ta “Rab be nâ le ke’l-
Hamd” de nir.

•  Son ra “Al la hu Ek ber” di ye rek, ön ce diz ler, son ra el ler, da ha son ra alın ve bu run ye re 
ko na rak sec de ye va rı lır. (Sec de es na sın da el ve ayak par mak la rı kıb le ye doğ ru çev ril-
miş va zi yet te tu tu lur. Er kek ler dir sek le ri ni ye re ya pış tır maz.)

•  Sec de de, üç ke re “Sub ha ne Rab bi ye’1-A’la” de dik ten son ra “Al la hu Ek ber” di ye rek 
doğ ru lup “süb ha nal lah” di ye cek ka dar otu ru lur.
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•  Yi ne “Al la hu Ek ber” di ye rek tek rar sec de ye va rı lır. Da ha son ra “Al la hu Ek ber” di ye rek 

aya ğa kal kı lır, el ler bağ la nır.

•  İkin ci rekat da bi rin ci gi bi kı lı nır. An cak ikin ci rekat ta “süb ha ne ke” okun maz. Yal nız 

Bes me le çe ki le rek Fa ti ha’ya baş la nır.

•  İkin ci rekatın sec de le rin den son ra diz üs tü otu ru lur. Bu otu ruş ta, sol ayak ye re dö şe nir, 

sağ ayak par mak uç la rı kıb le ye çev ril miş ol du ğu hal de dik tu tu lur, el ler diz le rin üze ri ne 

ko nur. “Et te hiy ya tü”, “Sa la vat” ve du alar oku na rak se lam ve ri lir.

•  Sa bah na ma zı nın iki re kat far zı ile -sün net ve ya na fi le- bü tün iki re kat olan na maz lar 

bu şe kil de kı lı nır. Üç ve dört re kat lı na maz lar da, ikin ci re kat te otu rup “Et te hiy ya tü”yü 

oku yun ca “Al la hu ek ber” di ye rek aya ğa kal kı lır ve na maz ta mam la nır. An cak, üç ve dört 

rekat lı farz la rın üçün cü ve dör dün cü rekat la rın da Fa ti ha’dan son ra bir şey okun maz. 

Vakit Namazları
Günde beş vakit namaz vardır. Sabah namazının iki, öğle namazının dört, ikindi nama-
zının dört, akşamın üç ve yatsının dört rekat farzı vardır. Yatsıdan sonra kılınan vitir 
namazı ise üç rekattır. Ancak, vaktin farzının önünde, sonunda veya hem önünde hem 
sonunda kılınan sünnetler de vardır. Buna göre önlerinde sonlarında veya hem önlerin-
de hem sonlarında kılınan sünnetlerle birlikte bir günde (24 saatte) 17 rekat farz, 3 rekat 
vacip (vitir namazı) ve 20 rekat sünnet olmak üzere toplam 40 rekat namaz vardır. Bunu 
bir şema ile şöyle gösterebiliriz.

Vakit Namazları
Günde beş vakit namaz vardır. Sabah namazının iki, öğle namazının dört, ikindi namazının 

dört, akşamın üç ve yatsının dört rekat farzı vardır. Yatsıdan sonra kılınan vitir namazı 

ise üç rekattır. Ancak, vaktin farzının önünde, sonunda veya hem önünde hem sonunda 

kılınan sünnetler de vardır. Buna göre önlerinde sonlarında veya hem önlerinde hem 

sonlarında kılınan sünnetlerle birlikte bir günde (24 saatte), 17 rekat farz, 3 rekat vacip 

(vitir namazı) ve 20 rekat sünnet olmak üzere toplam 40 rekat namaz vardır. Bunu bir 

şema ile şöyle gösterebiliriz.

VA KİT LER İlk sün net Farz Son sün net Top lam

Sa bah 2 2  4

Öğ le 4 4 2 10

İkin di 4 4  8

Ak şam  3 2 5

Yat sı 4 4 2 10

Vi tir (Yat sı dan son ra)   (va cip 3) 3

TOP LAM 14 17 9 40

Farz lar dan ve vi tir na ma zın dan son ra sün net ler içe ri sin de en te kit li ola nı sa bah na ma zı-
nın sün ne ti dir. İkin di na ma zı nın sün ne ti ile yat sı na ma zı nın ilk sün ne ti ise gayrı mü ek ket 
sün net ler den dir.

ibadetim.pdf   59 28.09.2010   10:51:12



59

DERS8N a m a z ı n  K ı l ı n ı ş ı

Sa bah Na ma zı
Sabah namazına niyet ‘Bugünkü sabah namazının farzını kılmaya’ diye yapılır. Yalnız 
sabah namazının farzında Fatiha’dan sonra biraz fazla Kur’an okunması sünnettir.  
Bireysel olarak sabah namazının farzını kılan kimse, tekbirleri ve ‘Semiallahu limen hami-
deh’ cümlesini, Fatiha’yı ve ekleyeceği ayetleri sesli olarak okuyabilir.

Sabah namazının farzının nasıl kılındığını konuşunuz!
Birlikte Konuşalım

Öğ le Na ma zı
Öğ le na ma zı nın ilk dört rekat sün ne ti nin ilk iki rekatı, ay nen sa bah na ma zı nın iki rekat 
sün ne ti gi bi kı lı nır. Tek fark lı lık ni yet tir. ‘Bu gün kü öğ le na ma zı nın ilk sün ne ti ne’ di ye 
ni yet edi lir. Bir de bun da ikin ci rekat tan son ra ki otu ruş, son otu ruş de ğil, bi rin ci otu ruş 
(ka’de) ol du ğun dan bu otu ruş ta yal nız ‘et-Ta hiy yat’ oku nur. Di ğer iki rekatı nın kı lı nı şı da 
ay nı dır. Tek fark, üçün cü rekata kal kı lın ca “Süb ha ne ke” okun ma ma sı dır.

 Son iki rekatın da Fa ti ha’dan son ra sûre okun ma ma sı nın dı şın da, öğ le na ma zı nın dört 
rekat far zı nın kı lı nı şı da ay nı öğ le nin ilk sün ne ti gi bi dir. 

Öğ le nin son iki rekat sün ne ti nin kı lı nı şı da tıp kı sa bah na ma zı nın sün ne ti gi bi dir.

İkin di Na ma zı
İkin di na ma zı nın dört rekat sün ne ti nin ilk iki rekatı kı lın dık tan son ra ki otu ruş ta Ta hiy ya ta 
ek ola rak Sal li ve Ba rik de oku nur. Son ra kal kı la rak son iki rekatı kı lı nır. Bu iki şer rekat lar, 
ba ğım sız iki rekat lı na maz lar gi bi dir. Onun için bun lar dan her bi ri ya ni her iki şer rekat, 
ta ma men sa bah na ma zı nın iki rekat sün ne ti gi bi kı lı nır. Yal nız ara da se lam ve ril me mek-
te dir. İkin di na ma zı nın far zı ise, ta ma men öğ le na ma zı nın far zı gi bi kı lı nır.
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Ak şam Na ma zı
Ak şam na ma zı nın üç rekat far zı, öğ le ile ikin di na maz la rı nın ilk üç rekat farz la rı gi bi kı lı-
nır. Son ra otu ru la rak “Ta hiy yat ile Sa la vat lar” ve “Rab be na du ası” oku nur, iki ta ra fa se lam 
ve ri lir. Ak şam na ma zı nın far zın da vak tin dar lı ğın dan do la yı kı sa su re ler oku nur. Ak şam 
na ma zı nın sün ne ti tıp kı sa bah na ma zı nın sün ne ti gi bi kı lı nır. Bu sün ne ti al tı rekat ola rak 
kıl mak müs te hap tır. 

Yat sı Na ma zı
Yat sı na ma zı nın ilk dört rekat sün ne ti, ta ma men ikin di na ma zı nın dört rekat sün ne ti 
gi bi kı lı nır. Dört rekat far zı da, ta ma men öğ le ve ikin di na maz la rı nın farz la rı gi bi kı lı nır. 
İki rekat son sün ne ti ne ge lin ce, bu da ta ma men sa bah ve ak şam na maz la rı nın iki rekat 
sün net le ri gi bi kı lı nır. Yat sı na ma zı nın son sün ne ti de, dört rekat ola rak kı lı na bi lir. Bu 
hal de ta ma men ilk dört rekat gi bi kı lı nır. Bu nun la be ra ber iki rekat ta bir se lam ve re rek 
de kı lı na bi lir. 

Ge ce le yin kı lı nan na fi le na maz lar da da ha fa zi let li olan, böy le iki rekat ta bir se lam ver mek tir.

  

Vi tir Na ma zı
Vi tir na ma zı üç rekat tır. İlk iki rekatı tıp kı sa bah na ma zı nın sün ne ti gi bi kı lı nır. İki rekat tan 
son ra ki otu ruş ta Ta hiy yat okun duk tan so na üçün cü re ka ta kal kı lır. Bes me le ile Fa ti ha ve 
bir mik tar Kur’an-ı Ke rîm oku na rak da ha ayak ta iken el ler kal dı rı lıp “Al la hu Ek ber” di ye 
tek bir alı nır. Tek rar el ler bağ la nıp ayak ta “Ku nut” du ası oku nur. Son ra “Al la hu Ek ber” 
di ye rü kû ve sec de le re gi di lir. On dan son ra otu ru lur. “Ta hiy yat ile Sa la vat lar” ve “Rab be-
nâ” du ası oku na rak iki ta ra fa se lam ve ri lir.

Cuma Na ma zı
Cu ma na ma zı kıl mak er kek ler için farz-ı ayn’dır. Cu ma na ma zı nı kı lan lar, o gün öğ le 
na ma zı nı kıl maz lar.

Cu ma na ma zı mut la ka ca mi de ve ce ma at le kı lı nır. Farz dan ön ce hut be oku nur. Cu ma 
na ma zı nın far zı, iki rekat tır. Farz dan ön ce ve son ra dör der rekat Cu ma nın sün net le ri kı lı-
nır. Bun dan son ra di le yen “Zuhr-ı ahir” adıy la dört ve “vak tin sün ne ti” ol mak üze re iki 
rekat na maz da ha kı lar. 

Cu ma gü nü Müslüman lar için çok önem li bir gün dür. O gün yı ka nıp te miz len mek, te miz 
giy si ler giy mek, müm kün se ha yır ve ha se nat ta bu lun mak Cu ma nın ada bın dan dır.

•  Cu ma na ma zı nın sa hih ol ma sı için gereken şartları ilmihalden okuyunuz.

•  Kimlerin Cuma namazı kılmakla yükümlü olmadığını ilmihallerden araştı-
rınız.

Araştıralım - Öğrenelim
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Ce na ze Na ma zı
Ce na ze na ma zı nın şar tı ni yet tir. Bu ni yet le ölü nün ek rek ve ya ka dın, er kek ve ya kız 

ço cu ğu ol du ğu be lir le nir. Al lah için na ma za, ce na ze için du aya ve ima ma uy ma ya ni yet 

edi lir.

İLk tek bi ri al dık tan son ra el ler, di ğer na maz lar da ol du ğu gi bi bağ la nır ve “Süb ha ne ke” 

oku nur. İmam la bir lik te, el ler kal dı rıl ma dan ikin ci tek bir alı nın ca “Al la hüm me Sal li ve Al la-

hüm me Ba rik” oku nur. Üçün cü tek bir den son ra ölü ye ve di ğer Müslüman la ra dua edi lir. 

Dör dün cü tek bir den son ra ön ce sağ, son ra sol ta ra fa se lam ve ri le rek na maz bi ti ri lir.

Ce na ze le rin bir an ön ce def ne dil me si müs te hap tır. Ma ze ret ol ma dık ça def nin ge cik ti ril-

me me si uy gun dur.

Bay ram Na maz la rı
Senede iki bayram vardır:

1. Ramazan Bayramı: Ramazan ayını takip eden şevval’in bir, iki üçüncü günleridir.

2. Kurban Bayramı: Kamerî ayların on ikincisi olan zilhicce ayının on, on bir, on iki ve on 

üçüncü günleridir.

Her iki bay ram na ma zı da iki rekat tır. Bay ra mın bi rin ci gü nün de gü neş do ğup ke ra het 

vak ti çı kın ca ce ma at le kı lı nır. (Na maz va kit le ri baş lı ğı na ba kı nız)

Cu ma na ma zı farz olan la ra bay ram na ma zı kıl mak va cip tir.

Bay ram na maz la rın da di ğer na maz lar dan fark lı ola rak al tı tek bir da ha var dır. Bun lar dan 

üçü bi rin ci, üçü de ikin ci rekat ta dır.

Bay ram na ma zı şöy le kı lı nır:

•  Ön ce (ra ma zan ve ya kur ban) bay ra mı na ma zı nı kıl ma ya ni yet edi lir.

•  İma ma uya rak tek bir alı nır.

•  Süb ha ne ke okun duk tan son ra yi ne imam la bir lik te el ler ku lak lar hi za sı na kal dı rı la rak 

üç de fa tek bir alı nır. İlk iki sin de el ler ya na bı ra kı lır, üçün cü de bağ la na rak Fa ti ha ve bir 

mik tar Kur’an oku nur.

•  Son ra rü kû ve sec de ler ya pı la rak bi rin ci rekat ta mam la nır.

•  İkin ci rekat ta, imam ta ra fın dan Fa ti ha ve bir mik tar Kur’an okun duk tan son ra, rü kû’a 

gi dil me ye rek yi ne üç de fa tek bir alı nır. Her tek bir de el ler ya na bı ra kı lır. Son ra dör dün-

cü tek bir ile rü kû’a va rı lır ve di ğer na maz lar gi bi ta mam la nır.

•  Da ha son ra imam min be re çı ka rak hut be okur. (bu hut be sün net tir). Hut be bit tik ten 

son ra dua edi lir.
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Te ra vih Na ma zı
Te ra vih na ma zı, Ra ma zan’da yat sı na ma zın dan son ra kı lı nan sün net bir na maz dır. 

Ce ma at le ve ya mün fe rit ola rak kı lı nır. Te ra vih na ma zı, oru cun de ğil Ra ma zan ayı nın sün-

ne ti ol du ğun dan her han gi bir se bep le oruç tu ta ma yan la r da te ra vih na ma zı kıl abi lir ler. 

Ra ma zan’da vi tir na ma zı da te ra vih ten son ra ce ma at le kı lı nır. Te ra vih na ma zı nı er kek, 

ka dın, yol cu ve yol cu ol ma yan her Müslüman kı lar.

Te ra vih na ma zı, iki rekat ta bir se lam ve ri le rek kı lın dı ğı tak dir de, ay nen sa bah na ma zı nın 

sün ne ti gi bi kı lı nır. İki rekat ta bir se lam ver mek su re tiy le kı lı na bil di ği gi bi dört rekat ta 

bir se lam ve ri le rek de kı lı na bi lir. Bu tak dir de yat sı nın ilk sün ne ti gi bi kı lı nır. İki rekat ta bir 

se lam ile kı lın ma sı da ha fa zi let li dir.

“Kim Ra ma za nın fa zi le ti ne ina na rak ve se va bı nı Al lah’tan bek le ye rek te râ-
vih na ma zı nı kı lar sa, geç miş gü nah la rı ba ğış la nır. “ (Bu hâ rî, Îmân 37 ; Müs lim, 

Mü sâ fi rîn 173, 174. Ay rı ca bk. Ebû Dâ vûd, Ra ma zan 1; Tir mi zî, Savm 1; Ne sâî, Kı yâ-

mü’l–leyl 3, Savm 39, 40, Îmân 31, 32; İb ni Mâ ce, İkâ met 173, Sı yâm 3, 39, 40)
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9 Sehiv ve Tilavet Secdeleri

Se hiv, ya nıl ma ve unut ma an la mı na ge lir. Se hiv sec de si de ya nıl ma sec de si de mek tir. 
Se hiv sec de le ri, ya nıl ma, unut ma ve ya dal gın lık la na ma zın farz la rın dan bi ri nin ge cik ti-
ril me si ya hut va cip le rin den bi ri nin terk edil me si ve ya ge cik ti ril me sin den do la yı ya pı lan 
sec de ler dir. Farz la rın ge cik ti ril me si de so nuç iti ba riy le va ci bin ter ki kap sa mı na gir mek-
te dir. Na maz da mey da na ge len ek sik lik se hiv sec de le riy le te la fi edil miş olur. Ge rek ti ği 
du rum lar da se hiv sec de le ri va cip tir.

Na maz la rın sün net le ri nin terk edil me sin den do la yı se hiv sec de si ge rek mez.

Han gi du rum lar da se hiv sec de si ge rek ti ği ni ve nasıl yapıldığını il mi hal ler-
den araş tı rı nız! 

Araştıralım - Öğrenelim

Ti la vet sec de si ne ge lin ce;

Kur’an-ı Ke rim’de on dört sec de aye ti var dır. Bun lar dan bi ri ni oku yan ve ya işi ten her 
mü kel le fin ti la vet sec de si yap ma sı ge re kir. Ti la vet sec de si nin he men ya pıl ma sı şart 
de ğil ise de, sec de aye ti oku nun ca ya pıl ma sı da ha iyi dir. 

Ti la vet sec de si ya pa cak kim se nin ab dest li, üs tü nün ba şı nın na maz da ki gi bi te miz ve 
av ret yer le ri nin ör tü lü ol ma sı ge re kir. 

Sec de aye ti oku nun ca, he men sec de edil me si müm kün ol ma dı ğı za man oku yan ve 
din le yen le rin: “Se mi’nâ ve eta’nâ ğuf ra ne ke Rab be na ve iley ke’l-ma sîr” de me le ri müs-
ta hap tır.

Na ma zı bo zan şey ler, ti la vet sec de si ni de bo zar. 

Kur’an-ı Kerim’deki secde ayetlerinin bulunduğu sureler ve ayet numaralarını 
araştırınız.

Araştıralım - Öğrenelim
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10 Özel Durumularda Namaz

Müslüman han gi ko num da ve han gi şart lar al tın da olur sa ol sun rab bi ile ir ti ba tı nı sür-
dür mek ih ti ya cın da dır. Do la yı sıy la ola ğan du rum lar da ol du ğu gi bi ola ğan dı şı du rum-
lar da da gün lük iba de ti ni ye ri ne ge tir mek du ru mun da dır. An cak ki şi nin için de bu lun du-
ğu zor luk lar ve ola ğan dı şı du rum lar dik ka te alı na rak na ma zın kı lı nı şın da ba zı ko lay lık lar 
sağ lan mış tır. Bu du rum, İs lâm’ın ko lay lık pren si bi nin iba det ha ya tı na bir yan sı ma sı dır. 
Bu ra da bu ko lay lık lar dan bir ka çı na de ği ni le cek tir.

Yol cu Na ma zı
Yol cu olan ki şi ye se fe rî de nir. Se fe rî nin 
kar şı tı mu kîm dir. Mu kîm bir yer de yer le-
şik bu lu nan, yol cu ol ma yan ki şi de mek-
tir. Fık hî bir te rim ola rak ‘Mu kîm’, va ta-
nın da(mem le ke tin de/ ken di yer le şim 
bi ri min de) ve ya va tan hük mün de olan 
bir yer de otu ran kim se ye de nir. Böy le 
bir yer den çı kıp en az se fer me sa fe si 
(18 sa at lik, yak la şık 90 km.) bir ye re git-
me ye baş la mış olan kim se ye de, ‘Mi sa-
fir/Yol cu’ adı ve ri lir.

Yol cu luk(se fer), ge nel ola rak ola ğan 
ve yer le şik du rum da bu lun ma yan bir 
ta kım güç lük le ri ve sı kın tı la rı be ra be-
rin de ge ti rir. Bun dan do la yı yol cu(mi-
sa fir) olan ki şi ye iba det ha ya tı ile il gi li 
ba zı ko lay lık lar ge ti ril miş tir.

Yol cu dört rekat lı farz la rı iki rekat, üç 
ve iki rekat lı la rı ay nen kı lar. Sün net le ri 
kıl ma ya bi lir se de, vak ti mü sa it se kıl ma-

sı da ha uy gun dur. Yol cu lar Cu ma ve bay ram na maz la rıy la birlikte kur ban la da mü kel lef 
de ğil ler dir. An cak is ter ler se bun la rı ye ri ne ge ti rir ler ve se va bı nı alır lar. Cu ma na ma zı nı 
kı la ma dık la rı tak dir de o gü nün öğ le na ma zı nı kıl ma la rı ge re kir.

Yol cu lu ğa ni yet ede rek mem le ke tin den ay rı lan kim se, otur du ğu (ika met et ti ği) ye re 
dön me dik çe ve ya git ti ği bir yer de 15 gün ya hut da ha faz la kal ma ya ni yet et me dik çe 
mi sa fir li ği de vam eder. 

Yol cu na ma zıy la il gi li de tay la rı il mi hal ler den oku yu nuz!
Okuyalım
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Has ta Na ma zı
İn san la rın sı kın tı lı ol duk la rı ve güç lük çek tik le ri du rum lar dan bi ri de has ta lık ha li dir. Has-
ta lı ğın ağır lı ğı na gö re bu sı kın tı lar aza lır ve ya ço ğa lır. Fa kat in san lar has ta da ol sa Yü ce 
Al lah ile gün lük ir ti ba tı nı sür dür me li dir. Bu se bep le has ta la rın da iba de te ih ti ya cı var dır. 
Hat ta on la rın ih ti ya cı bel ki de da ha faz la dır. Do la yı sı ile has ta lar da akıl la rı baş la rın da 
bu lun duk ça bir ta kım dinî gö rev ler le so rum lu dur lar. Bu nun la be ra ber di ni miz on la ra bir-
çok ko lay lık lar sağ la mış tır. Na ma za iliş kin ola rak da has ta lar için pek çok ko lay lık var dır. 

En baş ta bir has ta, gü cü ne gö re na maz kıl mak la yü küm lü dür. Ayak ta dur ma ya gü cü yet-
me yen ve ya ayak ta dur ma sı iyi leş me si nin uza ma sı na ve ya has ta lı ğı nın art ma sı na ne den 
ola ca ğı an la şı lan bir has ta otu ra rak na ma zı nı kı lar. Otur ma ya da gü cü yet mez se, gü cü ne 
gö re yan üze ri ve ya sırt üs tü ya ta rak işa ret le (ima ile) na ma zı nı kı lar.

İma, na maz da rü kû ve sec de ye işa ret ol mak üze re ba şı eğ mek tir. Bu işa ret, ayak ta ya pı-
la bi le ce ği gi bi, otu ra rak da ya pı la bi lir.

İma ile de na maz kıl ma ya gü cü yet me yen bir has ta nın na maz la rı son ra ya ka lır, iyi le şin ce 
bun la rı ka za eder. Ba zı âlim le re gö re, bir gün ve bir ge ce den da ha faz la olan na maz la rı 
ta ma men üze rin den dü şer. Ak lı ba şın da ol sa da hü küm böy le dir.

11 Namazların Cem’i

Yol cu luk ha lin de şe hir le ra ra sı top lu ta şım ara cı nın öğ le ile ikin di ve ya ak şam ile yat-
sı va kit le rin den bi ri nin vak tin de dur ma ma sı ve ya dur ma ya cak ol ma sı gi bi, meş ru bir 
ma ze re tin bu lun ma sı du ru mun da öğ le ile ikin di ve ak şam ile yat sı na maz la rı nın bir leş ti-
ri le rek kı lın ma sı da na maz ko nu sun da sağ la nan ko lay lık lar dan dır. 

Di nen ge çer li bir ma ze ret ten do la yı bir leş ti ri le bi le cek olan na maz lar, peş pe şe olan öğ le 
ile ikin di ve ak şam ile yat sı dır. Sa bah na ma zı hiç bir na maz ile bir leş ti ri le me ye ce ği gi bi 
öğ le ile ak şam ve ya ikin di ile yat sı da bir leş ti ri le mez. 

Di nen ge çer li ma ze ret ten do la yı, ikin di nin öğ le ile bir lik te öğ le vak tin de; 
yat sı nın da ak şam ile bir lik te ak şam vak tin de bir lik te kı lın ma sı na ‘Cem-i 
tak dim: Öne ala rak bir leş tir me’, öğ le nin ikin di ile bir lik te ikin di vak tin de, 
ak şa mın da yat sı ile bir lik te yat sı vak tin de kı lın ma sı na ise ‘Cem-i te’hir: Ge ri 
bı ra ka rak bir leş tir me’ de nir.

Not Edelim
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Di nen ge çer li bir ma ze ret le na maz la rı bir leş ti re rek kı la cak ki şi, bu na maz la rı peş pe şe 
ve sı ra sı na gö re kı lar; iki farz ara sın da ki sün net le ri kıl maz. Me se la şe hir le ra ra sı oto büs le 
yol cu luk ya pan bir ki şi nin bin di ği oto büs, öğ le vak tin de mo la ver se ve ikin di vak tin de 
dur ma ya cak ol sa, bu ki şi, öğ le na ma zı nın far zı nı kıl dık tan son ra ara da sün net kıl ma dan 
ikin di na ma zı nın far zı nı da ka met ge ti re rek öğ le nin far zı nın he men pe şin den kı la bi lir. 
Böy le ce ikin di yi öğ le nin vak ti ne ta şı mış olur. Bu na cem-i tak dim de nir. Bu nun ter si ne 
oto bü sü öğ le vak tin de dur ma sa da ikin di vak ti du ra cak ol sa, öğ le yi ikin di ile bir leş ti re rek 
kıl ma ya ni yet ede rek ikin di vak tin de il kön ce öğ le na ma zı nı kı lar. Öğ le nin son sün ne ti ile 
ikin di nin sün ne ti ni kıl ma dan he men ka met ge ti re rek ikin di nin far zı nı da kı lar. Bu şe kil de 
öğ le yi ikin di nin vak ti ne ta şı mış olur. Bu na da cem-i te’hir de nir.

12 Cami ve Cemaatle Namaz

Al lah Ta âlâ şöy le bu yu rur: “Al lah’ın mes cid le ri ni, an cak Al lah’a ve âhi ret 
gü nü ne ina nan, na ma zı kı lan, ze kâ tı ve ren ve Al lah’tan baş ka kim se den 
kork ma yan lar imar eder ler. İş te on lar, doğ ru yo lu bu lan lar dan ola bi lir ler” 
(Tev be sû re si, 9/18).

Önem li bir ma ze ret ol ma dık ça Müslüman la rın na maz la rı nı ca mi de ce ma at le kıl ma la rı 
önem li bir dinî gö rev dir. Bu hu sus ta ce ma at le na maz kıl ma ya özen di ri ci ve ce ma at le 
na ma zı terk et me nin ve ba li ni ha tır la tı cı pek çok ha dis-i şe rif var dır. 

“Bir kim se evin de gü zel ce te miz le nir, son ra Al lah’ın farz la rın dan bir far zı ye ri-
ne ge tir mek için Al lah’ın ev le rin den bi ri ne gi der se, at tı ğı adım lar dan her bi ri 
bir gü na hı si lip yok eder; di ğer adı mı da onu bir de re ce yük sel tir. ” (Müs lim, 

Me sâ cid 282).

Ce ma at le na ma za bu de re ce önem ve ril me si, ce ma at le na ma zın, bir lik, be ra ber lik, yar-
dım laş ma ve da ya nış ma ya sağ la ya ca ğı kat kı dan do la yı dır. Aşa ğı da ki ce ma at le na maz 
baş lı ğı al tın da bu hu sus ta da ha ge niş bil gi ve ril miş tir.
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13 Camilerin Toplumsal Rolü

Biz zat ‘Ca mi’ ke li me si nin an la mı, as lın da ca mi le rin top lum sal ro lü hak kın da önem li ipuç-
la rı ver mek te dir. Çün kü ‘Ca mi’ ke li me si ‘top la yı cı, top la yan, bir ara ya ge ti ren’ an la mı na 
gel mek te dir. İlk dö nem ler den iti ba ren ca mi, İs lâm’ın özün de yer alan bir lik, be ra ber lik, 
yar dım laş ma ve da ya nış ma ru hu nun can lı tu tul ma sın da önem li rol oy na mış tır. 

Ca mi ilk İs lâm top lu mu nun olu şu mun da mer ke zi bir rol oy na mış tır. Bu amaç la Hz. Pey-

gam ber, hic ret ten son ra Me di ne’ye va rır var maz, he men bir mes cit (Mes cid-i Ne be vî) 

in şa et tir miş, İs lâ mî ku rum la rı oluş tur ma ya ca mi den baş la mış ve ilk ku ru lan İs lâ mî mü es-

se se, ca mi ol muş tur. O, as ha bıy la is ti şa re top lan tı la rı nı bu ra da yap mış ve bir çok ha yır lı 

fa ali ye tin te me li ca mi de atıl mış tır. Böy le ce ca mi ler, İs lâm’ın ilk dö nem le rin den iti ba ren 

Müslüman la rın ha ya tın da önem li bir yer tut ma yı sür dür müş tür. 

Haz re ti Pey gam be rin ör nek li ği bağ la mın da ba kıl dı ğı za man ca mi le rin, iba det ye ri ol ma-

nın öte sin de bir içe ri ğe sa hip ol du ğu he men fark edi lir. İçin de eği tim fa ali yet le ri nin 

ya pıl dı ğı, top lu mu il gi len di ren ba zı ko nu la rın gö rü şül dü ğü, evi bar kı ol ma yan la rın 

ba rın dı ğı ve da ha bir çok ha yır lı fa ali ye tin ya pıl dı ğı bir me kân ola rak ca mi, her han gi bir 

yer le şim bi ri min de hep mer ke zi bir ko num da ol muş tur. Hat ta ca mi ler yer le şim mer kez-

le ri nin olu şu mun da be lir le yi ci ol muş tur. Ye ni ku ru la cak olan yer le şim mer kez le rin de 

ön ce ca mi ye ri be lir len miş, son ra şeh rin di ğer kı sım la rı onun çev re si ne ku rul muş tur. 

Böy le ce ca mi ler, Müslüman la rın prob lem le ri nin çö zü me ka vuş tu rul du ğu, bir lik ve be ra-

ber lik le ri nin pe kiş ti ril di ği, sos yal da ya nış ma nın te mel le ri nin atıl dı ğı, iba det et me nin 

ya nın da eği tim vb. di ğer fa ali yet le rin sür dü rül dü ğü çok yön lü iş lev gö ren mü es se se ler 

ola rak hiz met ver miş ler dir. 

Ca mi ler, Al lah’a bağ lı lık bi lin ciy le in san la rı bir saf ta bir leş ti ren, her tür lü mes le ki, sos yal, 

kül tü rel sta tü fark la rı nı ve im ti yaz la rı nı bir ke na ra bı ra ka rak on la rı ke net le yen ve âde ta 

bir vü cut ha li ne ge ti ren bir iş le ve sa hip tir. Top lum sal kay naş ma yı,bir lik te li ği, yar dım laş-

ma ve da ya nış ma yı bun dan da ha gü zel ne sağ la ya bi lir?

Günümüzde camilerin toplumsal rolünün neler olduğunu tartışınız!
Tartışalım
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14 Cami Adâbı

Ca mi âdâ bı na iliş kin ku ral la rı baş lı ca üç baş lık al tın da in ce le mek müm kün dür. Bun lar dan 

bi rin ci si, top lum sal bi rer me kân ola rak ca mi ler de gö ze til me si ge re ken in sa nî iliş ki ler ve 

ne za ket ku ral la rı dır. Çün kü ca mi ler, in san la rın iba det ve dinî ni te lik li fa ali yet ler için bir 

ara ya gel di ği me kân lar dır. Ora da in san lar bir ara da bu lun mak ta dır. Ay nı me kân, bir çok 

in san ta ra fın dan or tak ola rak pay la şıl mak ta dır. İn san lar la bir ara da bu lun mak ve ay nı 

me kâ nı or tak kul lan mak bir ta kım ne za ket ku ral la rı nı gö zet me yi ge rek ti rir. Say gı, sev-

gi, ne za ket, baş ka la rı nı ra hat sız ede bi le cek ha re ket ve ta vır lar dan uzak dur ma, kim se yi 

in cit me me ye ve ra hat sız et me me ye özen gös ter me gi bi bu ku ral lar, za ten İs lâm di ni nin 

mu aşe ret âdâ bı kap sa mın da ye ri ne ge ti ril me si ni is te di ği ku ral lar dır.

Peygamber Efendimiz, in san la rı ra hat sız edi ci ko ku lar la ca mi ye gel mek ten sa kın ma-

mı zı is te miş tir. Bu ba kım dan in san lar la bir lik te bu lu nu lan bir or tam olan ca mi ler de her 

şey den ön ce in san la rı ra hat sız ede bi le cek tu tum ve dav ra nış lar dan uzak dur mak ge rek-

mek te dir. Söz ge li mi ço rap ko ku su ile ca mi ye gel mek, ca mi de di ğer in san la rı ra hat sız 

ede bi le cek tu tum ve dav ra nış lar da bu lun mak, ca mi âdâ bı ile bağ daş maz.

“Her mes ci de gi di şi niz de te miz ve gü zel el bi se le ri ni zi gi yi niz,” (Araf, 7/31) 
me âlin de ki ayet-i ke ri me bu ger çe ği an la tan te mel bir öl çü ver mek te dir. Hz. 
Pey gam be rin “Bi ri niz cu ma na ma zı na gi de ce ği za man boy ab des ti al sın.” 
(Bu hâ rî, Cum ̀ a 2, 5, 12; Müs lim, Cum ̀ a 1, 2, 4; Tir mi zî, Cum ̀ a 3; Ne sâî, Cum ̀ a, 7, 25; İb ni 

Mâ ce, İkâ met, 80). 

Ca mi âdâ bı ko nu sun da gö ze til me si ge re ken ikin ci hu sus, ca mi le rin te miz ve ba kım lı 

tu tul ma sı dır. İçin de iba det edi len ve çe şit li dinî ni te lik li fa ali yet yü rü tü len bir me kâ nın 

te miz ve dü zen li ol ma ma sı ora ya ge len her ke si ra hat sız eder. Bu du rum, hu zur lu bir 

şe kil de iba de te de ay kı rı dü şer. Bu nun için ca mi le rin ba kı mı ve te miz li ği ca mi ce ma ati-

nin or tak so rum lu lu ğu dur. 

Üçün cü sü ise iba de te iliş kin âdâb tır. Ca mi ler me ca zen ‘Bey tul lah: Al lah’ın evi’ ola rak 

ad lan dı rıl mış tır. Bun dan do la yı kut sal me kân lar dır. Yü ce Al lah’a iba det için ya pıl mış 

bu lu nan bu kut sal me kân la rın kut sal lı ğı nın ve say gın lı ğı nın ko run ma sı ge re kir. Bun dan 

do la yı ca mi le re ab dest li ola rak gi ri lir. İçin de na maz kıl ma ama cı ol mak sı zın ca mi nin, 

her han gi bir zo run lu luk yok iken yol gi bi ge çip git mek için kul la nıl ma sı ca iz de ğil dir. 

Ay nı şe kil de ca mi için de di len ci lik yap mak ha ram, alış ve riş yap mak ca iz de ğil dir. Çün kü 

ca min in say gın lı ğı ile bağ daş maz. 
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15 Cemaatle Namaz

Na ma zı ce ma at le kıl mak, önem li bir sün net tir. İs lam’ın be lir gin özel lik le rin den bi ri dir.

Ma ze ret siz ce ma ati terk et mek doğ ru de ğil dir. Çün kü İs lâm’ın önem li bir şi arı(sim ge 
ko nu mun da ki iş le rin de bi ri) ter ke dil miş olur. Ce ma at; Müslüman lar ara sın da ki bir lik ve 
be ra ber li ği sağ la yan, sev gi, say gı ve da ya nış ma yı güç len di ren, bil gi ve kül tür alış ve ri şi ne 
ve si le olan en önem li un sur lar dan bi ri dir. Ay rı ca sa lih in san lar la bir lik te ya pı lan iba de tin 
Yü ce Al lah nez din de da ha iyi ka bul gö re ce ği umu lur.

Re sû lul lah (s.a.s) şöy le bu yur muş tur:

“Ce ma at le kı lı nan na maz, tek ba şı na kı lı nan na maz dan yir mi ye di de re ce da ha fa zi let li dir” 
( Bu hâ rî, Ezân 30; Müs lim, Me sâ cid 249. Ay rı ca bk. Ne sâî, İmâ met 42; İb ni Mâ ce, Me sâ cid 6).

16 Namaz İbadetinin İnsana Kazandırdıkları

“Bir Müs lü man (ve ya mümin) ab dest al dı ğı za man, yü zü nü yı kar ken göz le riy le 
iş le di ği gü nah lar ab dest su yu (ve ya su yun son dam la sı) ile dö kü lür gi der. El le-
ri ni yı ka dı ğın da el le ri ile iş le di ği gü nah lar ab dest su yu (ve ya su yun son dam-
la sı) ile dö kü lür (öy le ki ki şi bü tün gü nah lar dan arı nır ve ter te miz olur). Ayak-
la rı nı yı ka dı ğın da da, ayak la rıy la iş le di ği gü nah la rı ab dest su yu (ve ya su yun 
son dam la la rı) ile akıp gi der. Ni ha yet o Müs lü man gü nah la rın dan ta ma mıy la 
arın mış olur” (Müs lim, Ta hâ ret 32. Ay rı ca bk. Tir mi zî, Ta hâ ret 2).

Na maz, in sa na gü zel duy gu lar ka zan dı ran, onu ma ne vî hu zu ra ka vuş tu ran en önem li 
iba det ler den bi ri dir. Na maz kal bi ay dın la tır, ru hu te miz ler, in sa nı kö tü lük ler den uzak-
laş tı rır. İn sa nı iyi dü şün ce le re ve gü zel ah lâk lı ol ma ya sevk eder. Na maz, in sa nı gü nah-
lar dan arın dı ra rak, onu Al lah’ın rı za sı na ka vuş tu rur.

Na maz mü mi nin mi ra cı dır. Al lah’ın hu zu ru na çı kış tır. Onun için ima nın zev ki ne ere bi-
len mü min ler için na maz, bü yük bir mut lu luk kay na ğı dır. Çün kü bir Müslüman için en 
bü yük se vinç, Al lah’ın hu zu ru na ka bul edil mek tir. İş te na maz sa ye sin de Müslüman bu 
mut lu lu ğu ya ka la mak ta dır. Bu se bep le ha ki ki mü min ler na ma zı as la bir yük ola rak gör-
mez ler, dört göz le bek ler ler. Hz. Pey gam be rin, kal bi mes cit le re bağ lı ola rak ni te len dir-
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di ği ve ahi ret ha ya tın da kur tu lu şa ere ce ği ni müj de le di ği ye di sı nıf in san dan bi ri kal bi 
mes cit le re bağ lı olan in san lar dır. Mümin na maz sa ye sin de Yü ce Al lah’ın ma ne vî hu zu-
ru na yük se lir ve O’na yak laş mış olur.

Gü nün bel li sa at le ri ne ya yıl mış olan na maz, in san ha ya tı nın her yö nü nü ku şat mak ta, 
ki şi de iç di sip lin mey da na ge tir mek te ve ken di ken di ni kont rol im kâ nı ver mek te dir. Bu 
sa ye de in san kö tü lük ler den uzak la şa bil mek te dir. İş te na ma zın in sa na ka zan dı ra ca ğı en 
önem li şey, onu kö tü lük ler den ko ru yan bir kal kan iş le vi gör me si dir. 

Na maz bir sa mi mi yet eği ti mi dir. Na maz kı lan in san sa mi mi ye ti ve iç ten li ği öğ re nir. 
Müslümanın sa mi mi ye ti, ar tık ha ya tı nın her ala nı na si ra yet eder ve böy le ce Müslüman 
bü tün ha re ket ve ta vır la rın da sa mi mi dav ran ma ya baş lar. 

Na maz, ma ne vî ha yat tan baş ka mad dî ha ya ta da can lı lık ve rir. İn sa nın te miz li ği ne, sağ lı ğı na, 
dü zen li ve in ti zam lı ol ma sı na ve za man yö ne ti mi alış kan lı ğı ka zan ma sı na yar dım cı olur.

Dü zen li ara lık lar la kı lı nan na maz, zi hin le ri Al lah’ın mut lak güç ve kud re ti ko nu sun da 
da ima can lı tu tar, onun ken di si ne ver di ği ha li fe lik gö re vi ni unut maz. Ken di si ne tev di 
edi len ema ne tin bi lin cin de olur. 

Namaz ibadetinin insana kazandırdıklarını listeleyelim.
Birlikte Konuşalım

“Kıyamet günün de kulun hesaba çekileceği ilk ameli onun namazıdır. Eğer 
namazı düz gün olur sa, işi iyi gider ve kazanç lı çıkar. Namazı düz gün ol maz sa, 
kay beder ve zarar lı çıkar. Şayet farz ların dan bir şey nok san çıkar sa, Azîz ve 
Celîl olan Rabbi:

– Kulumun nâfile namaz ları var mı, bakınız? der. Farz ların ek siği nafileler le 
tamam lanır. Son ra diğer amel lerin den de bu şekil de hesaba çekilir”( Tir mizî, 

Mevâkît 188. Ay rıca bk. Ebû Dâvûd, Salât 149; Nesâî, Salât 9; İb ni Mâce, İkâmet 

202).

Na ma zın ki şi ye ka zan dı ra ca ğı di ğer bir fay da da in sa nın di ğer in san lar la iliş ki kur ma-
sı na ve baş ka la rı nın dert le riy le dert len me si ne ve si le ol ma sı dır. Böy le ce na maz ki şi yi 
içi ne ka pa na rak top lum dan kop mak tan ve bir ta kım psi ko lo jik so run lar ya şa mak tan 
kur tar mış ol mak ta ve in sa nın sos yal leş me si ne kat kı da bu lun mak ta dır. Na maz, ırk, dil, 
renk, ül ke, fa kir ve zen gin ay rı mı yap mak sı zın mü min le ri bir saf ta top la mak ta ve top lum 
şu uru nu güç len dir mek te dir. 

 “Yazık lar ol sun o namaz kılan lara ki, on lar kıl dık ları namazın bilin cin de değil-
ler dir. al maz lar. On lar (namaz larıy la) gös teriş yapar lar” (Maûn 107/4-5). 
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Ünitenin Özeti

Na maz di nin di re ği dir. Müs lü man la rın bu gün lük na maz iba de ti nin dinî ha yat la rın da 
çok önem li bir ye ri var dır. Müs lü manın ke sin ti siz bir şe kil de Rab bi ile bağ lan tı sı nı sağ la-
yan na maz, ru hun gı da sı dır. 

Na ma zın farz olu şu va kit le ri, çe şit le ri, kı lı nı şı, farz la rı, va cip le ri, sün net le ri, na ma zı bo zan 
şey ler gi bi na ma za iliş kin pek çok fık hî bil gi var dır. Bun la rın bir kıs mı üni te de ele alın mış-
tır. Ko nu ya iliş kin da ha ge niş bil gi için il mi hal ki tap la rı na baş vur mak ge re kir.

Hük mü iti ba riy le; farz, va cip ve na fi le ola rak sı nıf lan dı rı lan na maz la rın çe şit le ri var dır ve 
bel li va kit ler de eda edi lir ler. 

Gün lük beş va kit na maz ile Cu ma na ma zı farz olan na maz lar dır. Vi tir na ma zı, bay ram 
na maz la rı ile ada nan na maz lar ve baş lan mış ken bo zu lan na fi le na maz la rın ka za sı va cip-
tir. Cu ma na ma zı haf ta da bir bay ram na maz la rı ise yıl da iki de fa kı lı nan na maz lar dır. 

Na ma zın sa hih ola bil me si için farz la rı na ve va cip le ri ne ri ayet edi le rek kı lın ma sı ge re kir. 
Mü kem mel ol ma sı için ise sün net le ri nin ve ada bı nın da gö ze til me si ge re kir. Na ma zın 
fa sit ol ma ma sı için ise, na ma zı bo zan şey ler den sa kın mak ge rek mek te dir. 

Has ta, yol cu ve özür lü gi bi özel du ru mu olan lar için na maz ko nu sun da ba zı ko lay lık lar 
sağ lan mış tır. 

Farz-ı ki fa ye olan ce na ze na ma zı, rü kû suz ve sec de siz ola rak kı lı nan bir na maz dır.

Se hiv sec de le ri, na ma zın farz la rın dan bi ri nin unu ta rak ge cik ti ril me si ve ya va cip le rin den 
bi ri nin unu ta rak ge cik tir me si ve ya terk edil me sin den do la yı ge re kir. 

Ti la vet sec de le ri ise Kur’ân-ı Ke rim’de ki sec de ayet le rin den bi ri nin okun ma sı ve ya din-
len me sin den do la yı ge re kir.

Ca mi nin İs lâm top lu mun da çok önem li bir ye ri var dır. Top lum sal kay naş ma nın sağ lan-
ma sı, Müslüman la rın bir bir le ri nin dert le rin den ve sı kın tı la rın dan ha ber dar ol ma la rı ve 
or tak çö züm ler bul ma la rı açı sın dan ca mi nin çok önem li bir iş le vi var dır. Bu nun için İs lâm 
di nin de ce ma at le na ma zın üze rin de ıs rar la du rul muş tur.

Na maz, in sa nı kö tü lük ler den uzak laş tı ran, onun gü zel ah lâk sa hi bi ol ma sı nı sağ la yan ve 
Yü ce Al lah ile ba ğı nı sü rek li can lı tu tan bir iba det tir. 
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Üniteyi Gözden Geçirelim

1. Na maz ni çin di nin di re ği ola rak ni te len di ril miş tir?

2. Na ma zın şart la rı ve rü kün le ri ne ler dir? Bun lar dan her iki gu rup da na ma zın farz la rı 
için de yer al dı ğı na gö re şart lar ile rü kün ler ara sın da ne fark var dır?

3. Ce na ze na ma zı nın di ğer na maz lar dan ne gi bi far kı var dır?

4. Na maz la rın bir leş ti ril me si ne de mek tir? Han gi na maz lar bir leş ti ri le bi lir? Na ma zı bir-
leş tir me nin şart la rı var mı dır? Na maz la rı bir leş tir mek, na maz la rın va kit li ola rak farz 
kı lın mış ol ma sı kar şı sın da na sıl açık la na bi lir?

5. Ca mi le rin top lum sal iş le vi ne dir?

6. Na maz insana ne ler ka zan dı rır?
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D e ğ e r l e n d i r m e  S o r u l a r ı

1. Ti la vet sec de si aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

 A) Unu ta rak na ma zın farz la rın dan bi ri nin ge cik ti ril me si ve ya va cip le rin den  
     bi ri nin terk edil me si ve ya ge cik ti ril me sin den do la yı ya pı lan sec de dir.

 B) Kur’ân-ı Ke rim’de ki sec de ayet le rin den bi rinin okun masın dan dolayı          
     yapıl ması gereken sec dedir.

 C) Her han gi bir sebep ol mak sızın sırf Yüce Al lah’a şükür için yapılan sec dedir.

 D) Bir haceti ve ih tiyacı olanın, Al lah (c.c.)’dan bunu is temek için yap tığı sec dedir.

2. Vakitin namaz için hük mü nedir?

 A) Namazın şart ların dan dır.

 B) Namazın rükün lerin den dir.

 C) Namazın vacip lerin den dir.

 D) Namazın sün net lerin den dir.

3. Kur’ân-ı Kerim’deki sec de ayet lerinin sayısı kaç tır?

 A)  6666        B)  111       C)  33        D)  14

4. Cenaze namazı kaç rekat tır?

 A) Dört rekat tır

 B) İki rekat tır

 C) Cenaze namazın da rekat yok tur

 D) Bir rekat tır

5. Aşağıdakiler den han gisi namazın farz ların dan değil dir?

 A) Kıyam

 B) Namazın her rekatın da fatiha okumak

 C) Vakit

 D) Sücud

1. Ti la vet sec de si aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

A) Unu ta rak na ma zın farz la rın dan bi ri nin ge cik ti ril me si ve ya va cip le rin den  
     bi ri nin terk edil me si ve ya ge cik ti ril me sin den do la yı ya pı lan sec de dir.

B) Kur’ân-ı Ke rim’de ki sec de ayet le rin den bi rinin okun masın dan dolayı         
     yapıl ması gereken sec dedir.

C) Her han gi bir sebep ol mak sızın sırf Yüce Al lah’a şükür için yapılan sec dedir.

D) Bir haceti ve ih tiyacı olanın, Al lah (c.c.)’dan bunu is temek için yap tığı sec dedir.

2. Vakitin namaz için hük mü nedir?

A) Namazın şart ların dan dır.

B) Namazın rükün lerin den dir.

C) Namazın vacip lerin den dir.

D) Namazın sün net lerin den dir.

3. Kur’ân-ı Kerim’deki sec de ayet lerinin sayısı kaç tır?

A)  6666        B)  111       C)  33        D)  14

4. Cenaze namazı kaç rekat tır?

A) Dört rekat tır

B) İki rekat tır

C) Cenaze namazın da rekat yok tur

D) Bir rekat tır

5. Aşağıdakiler den han gisi namazın farz ların dan değil dirğ ?

A) Kıyam

B) Namazın her rekatın da fatiha okumak

C) Vakit

D) Sücud

Değerlendirme Soruları
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1. Oruç İba de ti nin Öne mi

2. Oruç la İl gi li Te mel Kav ram lar

3. Oru cun Çe şit le ri

4. Ramazan Ayı ve Farz Olan Oruç

5. Oru ca Ni yet ve Za ma nı

6. Oruç Tut ma ma yı Mü bah Kı lan Du rum lar

7. Oru cu Bo zan Du rum lar

8. Orucun Kefareti ve Kefareti Gerektiren Durumlar

9. Orucun Kazası ve Kazayı Gerektiren Durumlar

10. Orucu Bozmayan Durumlar

11. Oruç lu İçin Mek ruh Olan Du rum lar

12. Oruç İba de ti nin İn sa na Ka zan dır dık la rı

Oruç
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ÜNİTE HAKKINDA

Bu üni te de;

• Oruç iba de ti çe şit li yön le riy le ele alın mak ta dır. 

• Oruç iba de ti nin öne mi an la tıl mak ta, 

• İf tar, sa hur, im sak, mu ka be le… gi bi oruç ve Ra ma zan ile il gi li te mel te rim ler açık lan-
mak ta dır. 

• Üni te de ay rı ca oruç la il gi li fık hî bil gi ler ve ril mek te, 

• Oruç iba de ti nin in sa na ka zan dır dık la rı ko nu su na  de ği nil mek te dir.

ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu üni te iş len dik ten son ra;

1. Oruç ko nu sun da ki te mel bir ta kım bil gi ler el de edi le bi le cek,

2. Top lum da Ra ma zan ayın da her ke sin çok sık duy du ğu sa hur, im sak, if tar, fid ye, fit re 
gi bi te rim le rin ne an la ma gel di ği an la şı la bi le cek,

3. Oruç la il gi li ge rek li fık hî bil gi ler el de edi le bi le cek ve oru cun kim le re farz ol du ğu, 
Ra ma zan da oruç tut ma ma yı mü bah kı lan özür ler, oru cu bo zan ve boz ma yan şey ler 
gi bi me se le ler öğ re ni le bi le cek,

4. Oru cun in sa na ka zan dır dık la rı ko nu sun da bir fi kir sa hi bi olu na bi le cek tir.

ÜNİTEYİ ÇALIŞIRKEN

1. Ra ma zan ayı ve oruç iba de ti ile il gi li bil gi le ri baş ka ki tap lar dan in ce le me ye ça lı şı nız.

2. Ra ma zan ayı ile Kur’an-ı Ke rim’in iliş ki si ni araş tı rı nız.

3. Oru cun in sa nın be den ve ruh sağ lı ğı açı sın dan ne gi bi et ki le ri ol du ğu nu in ce le yi niz.

4. Ra ma zan ayı nın Müs lü man top lum la ra ge tir di ği can lı lık üze rin de dü şü ne rek bu can-
lı lı ğın se bep le ri ni de ğer len di ri niz.
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1 DERSO r u ç  İ b a d e t i n i n  Ö n e m i

1 Oruç İbadetinin Önemi

İs lâm’ın ana ibadetlerinden bi ri olan oruç, ni yet le, tan ye ri nin ağar ma ya baş la dı ğı an dan 
iti ba ren ak şam gü neş ba tın ca ya ka dar, ye me iç me ve cin sel iliş ki den uzak dur mak şek-
lin de ta nım la nır. Oruç, akıl sa hi bi, er gen lik ça ğı na gel miş her Müs lü ma na farz dır. Fık hî 
ola rak oru cun ge çer li li ği ve dış ya pı sı için bu ta nım da yer alan şart la rın ye ri ne gel me si 
zo run lu dur. An cak oruç, ye me, iç me ve cin sel ar zu la rı ye ri ne ge tir mek ten uzak kal ma-
dan iba ret de ğil dir. 

Kur’an-ı Ke rim’de oru cun tak va ya er me ara cı ola rak anıl ma sı, oru cun esas ama cı nı or ta-
ya koy mak ta dır. Bu amaç, ki şi nin, en baş ta ken di şah sı na kar şı ol mak üze re, ya kın ve 
uzak çev re si ne, sos yal ve do ğal çev re ye ve Yü ce Al lah’a kar şı so rum lu lu ğu nun bi lin ci ne 
er me si dir. Oruç, bu bi lin cin ka za nıl ma sın da bir va sı ta ol mak üze re em re dil miş tir. Bu 
amaç doğ rul tu sun da tu tu lan oru cun ki şi yi söz ko nu su he de fe ulaş tı ra ca ğı göz önü ne 
alın dı ğı tak dir de oruç iba de ti nin öne mi da ha iyi an la şı lır. 

Di ğer iba det ler de ol du ğu gi bi oruç da Al lah’ın em ri ol du ğu için ye ri ne ge ti ri lir. Bununla 
birlikte orucun hikmetleri de araştırılır ve öğrenilmeye çalışılır. Nitekim bu konular üze-
rinde araştırma yapan ve düşünen ilim adamları orucun sosyal, ahlâkî ve sağlık yönün-
den de birçok yararlarını dile getirmişlerdir. 

Oruç tu tan kim se sab ret me, sı kın tı la ra gö ğüs ger me, aç lı ğa su suz lu ğa da yan ma ve nef-
se hâ kim ol ma me le ke si ka za nır. Fa kir lik ve yok sul lu ğun ne de mek ol du ğu nu kav rar; 
bu nun so nu cu ola rak şef kat, mer ha met, baş ka la rı na yar dım et me ve in san la ra fay da lı 
ol ma gi bi yü ce duy gu lar ka za nır. Elin de ki ni me tin kıy me ti ni bi lir, is raf tan sa kı nır.

2 Oruçla İlgili Temel Kavramlar

Sa hur
Oru ca baş la ma vak ti olan im sak vak tin den evvel yenilen ge ce ye me ği ne sa hur de nir. 
‘Şa fa ğın ay dın lı ğı ge ce nin ka ran lı ğın dan ayırt edi lin ce ye (tan ye ri ağa rın ca ya) ka dar 
yi yin, için. Son ra da ak şa ma ka dar oru cu tam tu tun’ (Ba ka ra, 2/187) me alin de ki ayet-i 
ke ri me de sa hur vak ti ne atıf ya pıl mış tır.

Hz. Peygamber sahur yemeğini teşvik etmiş ve bunda bereket olduğunu söylemiştir. 
Hz. Peygamber (a.s.) ‘Sahura kalkınız, sahurda bereket vardır’ (Müslim, Sıyam, 45) buyur-
muştur.
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İm sak
Söz lük te tut mak an la mı na ge len im sak ke li me si, di nî bir te rim ola rak, sa bah le yin şa fak 

sök me ye baş la dı ğı an dan iti ba ren gü ne şin ba tı şı na ka dar baş ta ye me, iç me ve cin sel 

iliş ki ol mak üze re oru cu bo zan şey ler den uzak dur mak, kendini tutmak de mek tir. Oru-

ca baş la ma vak ti, fecr-i sâ dık, ya ni tan ye ri nin ağar ma sı dır. Bi tiş vak ti ise o gün gü ne şin 

ba tı şı dır.

İf tar
İmsakın zıttı iftardır. İf tar, sa bah le yin şa fak sök me ye baş la dı ğı an dan iti ba ren gü ne şin 

ba tı şı na ka dar oru cu bo zan şey ler den bi ri ni iş le mek ve ya oruç tut ma mak de mek tir. 

Gün lük kul la nım da if tar, oruç lu kim se nin vak ti ge lin ce usu lü ne uy gun bi çim de oru cu nu 

aç ma sı için kul la nıl mak ta dır.

Hz. Pey gam ber, if tar vak ti gir dik ten son ra, oruç lu nun if ta rı nı ge cik tir me me-
si ni tav si ye et miş tir. Oruç açı lır ken dua et mek müs te hap tır. Hz. Pey gam ber, 
if tar es na sın da ya pı lan du ala rın ka bul edi le ce ği ni müj de le miş ve ken di si 
de, “Al lah’ım! Se nin rı zan için oruç tut tuk, Se nin ver di ğin rı zık la oru cu mu zu 
aç tık, biz den ka bul bu yur; çün kü Sen her şe yi işi ten ve bi len sin” (İbn Mâ ce, 
Sı yâm, 48; Dâ re kut nî, II/185) şek lin de dua et miş ler dir. 

Not Edelim

Mu ka be le
Mu ka be le ke li me si, kar şı laş tır ma ve yüz leş tir me an la mı na gel mek te dir. Ör fü müz de 

bu ke li me, bir kim se nin Kur’an-ı Ke rim’i oku ma sı, baş ka in san la rın da onun oku du ğu 

Kur’an-ı Ke rim’i din le me si şek lin de ger çek leş ti ri len ge le nek için kul la nıl mak ta dır. Bu 

uy gu la ma da oku yan ge nel lik le ez ber den okur, din le yen ler de onun oku du ğu ye ri Mus-

haf tan iz ler ler. Yi ne bu kul la nım la bağ lan tı lı ola rak Ra ma zan da ha fız la rın ce ma at hu zu-

run da Kur’an oku ma la rı na da mu ka be le den mek te dir.

 Mukabelenin tarihini araştırınız!
Araştıralım - Öğrenelim

Mu ka be le su re tiy le Kur’an oku yup din le me nin baş ka la rı nı Kur’an oku ma ya teş vik et me-

si, oku yan ve din le yen ler üze rin de ru hî bir sü kû net mey da na ge tir me si, se vap ka zan dır-

ma sı gi bi bir çok fay da sı var dır.
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DERS2O r u ç l a  İ l g i l i  T e m e l  K a v a r a m l a r

Fid ye
Söz lük te bir kim se yi bu lun du ğu sı kın tı lı du rum dan ve ya tut sak lık tan kur tar mak için 
öde nen be del an la mı na ge len ‘Fid ye’, bir oruç te ri mi ola rak, her han gi bir ma ze ret se be-
biy le Ra ma zan oru cu nu tu ta ma yan kim se nin ka za ede bil me ümi di de yok sa, tu ta ma dı ğı 
oruç la rın ye ri ne geç mek üze re be del ola rak fa kir le re pa ra vs.ver me si an la mı na ge lir.

Oruç la il gi li fid ye, yaş lı lık ve ya iyi leş me ümi di ol ma yan bir has ta lık se be biy le oruç tu ta-
ma yan ki şi nin, da ha son ra ka za et me si müm kün gö rün me di ğin den, tu ta ma dı ğı her 
gü nü ne kar şı lık bir fa ki ri sa bah lı ak şam lı do yur ma sı ve ya ona bu nun kar şı lı ğı nı öde me-
si dir. Bu hu sus ta Kur’an-ı Ke rim’de, “Oruç tut ma ya güç ye ti re me yen ler, bir fa kir do yu mu 
ka dar fid ye öder.” (Ba ka ra 2/184) bu yu rul mak ta dır. 

Oruç tut ma ya gü cü yet me yen düş kün ve yaş lı kim se ler ile iyi leş me ümi di ol ma yan has-
ta lar, Ra ma zan ayı nın her gü nü için bi rer fid ye ve rir ler. Fid ye nin tu ta rı, fit re mik ta rı dır. Bu 
fid ye ler Ra ma za nın baş lan gı cın da ve ri le bi le ce ği gi bi, Ra ma za nın için de ve ya so nun da 
da ve ri le bi lir. Fid ye ve re cek olan lar di ler ler se, fid ye nin hep si ni bir fa ki re top lu ca ve re-
bi lir ler, di ler ler se de ay rı ay rı fa kir le re da ğı ta bi lir ler. Bu du rum da olan kim se ler, fid ye 
ver me ye de güç ye ti re mez ler se Al lah’tan ba ğış lan ma la rı nı di ler ler. 

Fit re
Fı tır sa da ka sı ola rak da ifa de edi len fit re, bir ba kı ma Ra ma zan bay ra mı mü na se be tiy le 
ve ri len bir sa da ka dır. Ya ra tı lış sa da ka sı de mek tir. Halk ara sın da baş sa da ka sı ola rak ifa de 
edi lir. Şü kür ola rak ve ri lir.

Te mel ih ti yaç la rın dan faz la ola rak ni sap mik ta rı bir ma la sa hip olan Müs lü man la rın ken-
di le ri ve bak mak la yü küm lü ol duk la rı ki şi ler için ver mek le yü küm lü ol duk la rı bir sa da-
ka dır. Ni sap mik ta rı, ze kât üni te sin de ge niş ola rak açık lan mış tır. Bu mik tar, fı tır sa da ka sı 
için, te mel ih ti yaç lar dan ve borç lar dan faz la ola rak as ga ri 80,18 gr. al tın de ğe rin de bir 
bi ri ki me ve ya faz la mal ve eş ya ya sa hip ol mak tır.

Ra ma zan da oruç tu ta ma mış olan lar da Fı tır sa da ka sı ve rir ler.

Fit re nin ve ri le ce ği ya ni ki şi ye va cip du ru ma gel di ği va kit tam ola rak Ra ma zan bay ra mı 
sa ba hı dır. Do la yı sıy la o gün den ön ce ölen ve ya söz ge li mi o za ma na ka dar zen gin iken 
o va kit te fa kir dü şen kim se le re fı tır sa da ka sı va cip ol maz. Bu ku ra la gö re bay ram ge ce si 
gü neş doğ ma dan ön ce do ğan bir ço cu ğa bak mak la yü küm lü olan ki şi, şa yet fı tır sa da-
ka sı ver mek le yü küm lü ise bu ço cu ğun da fit re si ni ver mek le yü küm lü olur.

 Fitrenin kimlere ve nasıl verileceğini ilmihallerden araştırarak sınıfta 
tartışınız!

Tartışalım
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Ze kât ni sa bın dan fark lı ola rak fı tır sa da ka sı ni sa bın da, ki şi nin elin de ki te mel ih ti yaç lar-
dan faz la bi ri ki min, ger çek ten ve ya hük men nâ mî (ar tı cı) ma hi yet te ol ma sı ve üze rin den 
bir yı lın geç me si şart de ğil dir. 

Fı tır sa da ka sın da ve ri le cek meb lağ, nor mal ola rak bir fa ki rin bir gün lük yi ye ce ği dir. Fı tır 
sa da ka sı nın kıy met ola rak da ve ril me si ca iz dir. Fa ki rin men fa ati ne uy gun ola nın ter cih 
edil me si da ha fa zi let li dir.

3 Orucun Çeşitleri

Oruç lar farz, va cip, na fi le ve mek ruh ol mak üze re dört gru ba ay rı la bi lir. Şim di bun la rı 
kı sa ca gö re lim: 

1. Farz Oruç lar: Ra ma zan oru cu ile her han gi bir ma ze ret le tu tu la ma yan Ra ma zan 
oru cu nun ka za sı ve kef fa ret oruç la rı dır. Farz ve va cip oruç lar da za ma nı be lir li olan ve 
ol ma yan şek lin de iki kıs ma ay rı la bi lir. Bu ay rı ma gö re Ra ma zan ayı oru cu za ma nı be lir li 
bir farz dır. Ra ma zan ayın da tu tul ma sı ge re kir. Ka za ya ka lan Ra ma zan ayı na ait oruç lar-
la kef fa ret ola rak tu tu la cak oruç lar ise za ma nı be lir siz bi rer farz dır. Bun lar, oruç tut mak 
mek ruh ol ma yan gün ler de is te ni len her han gi bir za man da tu tu la bi lir ler. 

 2.Va cip Oruç lar: Nez re di len (ada nan) oruç lar la bo zu lan na fi le oruç la rın ka za sı va cip-
tir. Va cip oruç lar da za ma nı be lir li olan ve ol ma yan şek lin de iki gru ba ay rı la bi lir. Bu na 
gö re bel li bir gün de tu tul ma sı ada nan bir oruç, be lir li bir va cip tir. Han gi gün tu tul ma sı 
adan mış ise o gün tu tul ma sı va cip olur. Her han gi bir za man be lir til me den tu tul ma sı 
ada nan bir oruç da za ma nı be lir siz bir va cip tir. Oruç tut mak mek ruh ol ma yan her han gi 
bir za man da tu tu la bi lir. 

3.Na fi le oruç lar: Bu ra da ‘Na fi le’ ke li me si Türk çe’miz de ki ‘Bo şu na, ge rek siz’ an la mı na 
de ğil dir. ‘Na fi le’ bu ra da faz la dan, ar tı ola rak ya pı lan an la mı na gel mek te dir. Bu na gö re 
farz ve va cip ol ma ya rak Al lah Te ala’nın rı za sı için tu tu la cak oruç lar ge nel lik le ‘Na fi le 
oruç lar’ baş lı ğı al tın da ele alın mak ta dır. Sün net, müs te hap, men dup ve na fi le ola rak 
ad lan dı rı lan oruç lar bu kap sam da dır.

Sünnet, müstehab, mendub ve nafile oruçların hangi oruçlar olduğunu 
ilmihallerden araştırınız!

Araştıralım - Öğrenelim
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4. Mek ruh Oruç lar: Ra ma zan bay ra mı nın bi rin ci gü nüy le Kur ban bay ra mı nın dört 
gü nün de tu tu la cak oruç lar tah ri men mek ruh tur. Çün kü bu gün ler Müs lü man lar açı sın-
dan se vinç ve ne şe gün le ri dir. Bu gün ler de oruç tut mak Müs lü man la rın bu bay ra mı na 
ka tıl ma ma an la mı na ge le bi le ce ği için doğ ru bu lun ma mış tır. Di ğer ta raf tan Al lah ta ra fın-
dan kul la rı na bi rer zi ya fet gü nü de mek olan bay ram gün le ri nin zi ya fe tin den ka çın mak 
di nen doğ ru ol maz. 

Yal nız Aşu re gü nün de ve yal nız cu ma ve ya yal nız cu mar te si gü nün de oruç tut mak, 
ak şam olun ca oru cu aç ma dan di ğer gü nün oru cu na baş la mak gi bi ten zi hen mek ruh 
olan oruç lar da var dır. 

Nafile oruçlarda, eş ile birlikte olunan durumlarda, eşin muvafakatinin alınarak oruç 
tutulması, ücret karşılığı çalışılırken de, hizmet ve çalışmaları olumsuz etkileme ihtimali 
bulunan durumlarda kendisini çalıştıranın iznini alarak oruç tutulması, İslâmî ibadet 
duyarlılığının bir gereğidir. Bunlara aykırı hareket etmek de mekruh olur.

4 Ramazan Ayı ve Farz Olan Oruç

Ramazan ayı oruç ayıdır. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de Ramazanın oruç ayı olduğunu 
haber vermektedir. Müslümanların bu ayda oruç tutmaları gerektiği “...öyle ise içinizden 
bu aya (Ramazan) ulaşırsa onu oruçla geçirsin...” (Bakara, 2/18) ayetiyle bildirilmektedir.

Akıl lı ve er gen lik (bü luğ) ça ğı na eriş miş her Müs lü ma nın, oruç tut ma sı na en gel bir 
ma ze re ti yok sa Ra ma zan oru cu nu tut ma sı farz dır. An cak oruç tu ta ma ya cak ka dar has ta 
olan lar ile yol cu luk ta bu lu nan lar oruç tut ma ya bi lir ler. Has ta lar iyi leş tik le rin de, yol cu lar 
da ika met et tik le ri ye re dö nün ce tut ma dık la rı oruç la rı ka za eder ler. Has ta olan ki şi nin 
iyi leş me ih ti ma li yok sa tut ma dı ğı her gün için bir fid ye ve rir; ya ni bir fa ki ri bir gün do yu-
rur. Ha yız ve ni fas ha lin de ki ka dın lar, bu gün le rin de oruç tut ma yıp da ha son ra gü nü ne 
gün ka za eder ler.

Ra ma zan oru cu nu kas ten ve is te ye rek bo zan ki şi, boz du ğu oru cu ka za eder ve kef fa ret öder. 
Oru cun kef fa re ti, iki ay üst üs te oruç tut mak, bu na gü cü yet mez se 60 fa ki ri do yur mak tır.

“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden önceki-
lere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı’ (Bakara, 2/183).
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5 Oruca Niyet ve Zamanı

Bütün ibadetlerde olduğu gibi oruçta da niyet şarttır. Oruca niyet etmeden aç ve susuz 
kalmakla oruç tutulmuş olmaz. Bu bakımdan ister farz, ister vacip, ister nafile olsun 
bütün oruçlar için niyet etmek gerekir.

Niyet, kişinin zih nin de olu şan bir ka rar dır. Ki şi bir şe ye ka rar verir ve karar verdiği şe yi 
ger çek leştirme ye az me der se o işe ni yet et miş olur. Bu ni ye tin dil ile de ifa de edil me si 
gü zel görülmektedir. 

Oruç için sa hu ra kal kıl ma sı bir ni yet tir. Oruç ni ye tin de en uy gu nu, oruç tu ta cak ki şi nin 
oru ca baş la ma dan ön ce oru cu na ni yet et me si dir. Bu nun la bir lik te İs lâm âlim le ri oruç lar 
için ni ye tin za ma nı nı da ha ge niş an lam da be lir le miş ler dir. Bu na gö re; 

Ra ma zan oru cu, za ma nı be lir len miş adak oru cu ve na fi le oruç lar için ni ye tin vak ti, gü ne-
şin ba tı şın dan baş la ya rak ka ba kuş lu ğa ka dar de vam eder. Bu za man için de ni yet edi-
le bi lir. Fa kat gü neş bat ma dan ön ce ve ya tam gü ne şin gün or ta sı na gel me si es na sın da 
ve ya da ha son ra ak şa ma ka dar hiç bir oru ca ni yet edi le mez. An cak gü ne şin gün or ta sı na 
gel me si za ma nı na ka dar böy le ni yet edi le bil me si, şa fak vak tin den iti ba ren yi yip iç mek 
gi bi oru cu bo zan bir du rum ol ma dı ğı tak dir de dir.

Ra ma za nın her bir gü nü nün oru cu baş lı ba şı na bir iba det ol du ğu için Ra ma za nın her 
gü nü için ay rı ni yet edi lir. Ra ma za nın ba şın da hep si ne bir den top tan ni yet edil mez. 

6 Oruç Tutmamayı Mübah Kılan Durumlar

Hiç bir öz rü yok ken Ra ma zanda oruç tut ma mak bü yük gü nah lar dan dır. An cak Ra ma zan-
da oruç tut ma ma yı mu bah kı lan ba zı özür ler var dır. Bu özür ler se be biy le Ra ma zan oru cu 
tu tul ma ya bi lir ve ya ona baş la dık tan son ra bo zu la bi lir. Ra ma zan da oruç tut ma ma yı ve ya 
baş la dık tan son ra boz ma yı mu bah kı lan özür ler den en önem li le ri şun lar dır:

•  Has ta lık. Oruç tut tu ğu tak dir de has ta lı ğı nın art ma sın dan ve ya iyi leş me si nin ge cik me-
sin den en di şe eden bir Müs lü man, Ra ma zan oru cu nu tut ma ya bi lir. Da ha son ra tu ta-
ma dı ğı gün ler sa yı sın ca ka za eder. İyi leş me ümi di ol ma yan bir has ta lık ge rek çe siy le 
oruç tu ta ma ya rak fid ye ver miş olan bir Müs lü man son ra dan oruç tu ta bi le cek gü ce 
ka vu şur sa, tu ta ma dı ğı gün le ri ka za eder. Da ha ön ce tu ta ma dı ğı oruç lar için fid ye ver-
miş ol ma sı, bu nu or ta dan kal dır maz.
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•  Yaş lı lık. Çok ih ti yar ol ma la rı ne de niy le oru ca güç ye ti re me yen ve oruç tu ta ma ya cak 
du rum da olan yaş lı in san lar, oruç tut ma ya bi lir ler. Bu nun ye ri ne tu ta ma dık la rı gün 
sa yı sın ca fid ye ve rir ler. Bu fid ye ra ma za nın ba şın da ve ri le bi le ce ği gi bi, son ra da ve ri le-
bi lir. Bir fa ki re ve ri le bi le ce ği gi bi bir çok fa ki re de da ğı tı la bi lir.

•  Yol cu luk. Ra ma zan da di nen se fer ka bul edi len bir yol cu lu ğa çı kan kim se, di ler se oruç 
tut ma ya bi lir. Tu ta ma dı ğı gün le ri, sa yı sın ca, da ha son ra ka za eder. Fa kat yol cu nun, 
ken di si ne faz la güç gel me ye cek ise oru cu nu ka za ya bı rak ma yıp tut ma sı da ha iyi dir. 
Güç lük çe ki le cek se ve ya ar ka daş la rı oruç suz olup yi ye cek le ri ara la rın da or tak ise, oruç 
tut ma ma sı da ha fa zi let li dir.

•  Ha mi le ve ya em zik li ka dın ol mak. Ge be ve ya em zik li olan ka dın lar, oruç tut tuk la rı tak-
dir de ken di le ri nin ya hut ço cuk la rı nın za rar gör me sin den en di şe eder ler se sonradan 
kaza etmek üzere oruç tut ma ya bi lir ler.

•  Aşı rı aç lık ve ya su suz luk. Oruç lu bir kim se, aç lık tan ve ya su suz luk tan do la yı he lak 
ol mak tan ve ya be den ve ruh sağ lı ğı nın za rar gör me sin den en di şe eder se oruç tut-
ma ya bi lir ve ya tut tu ğu oru cu nu bo zar. Sonra uygun bir zamanda tutamadığı oruçları 
kaza eder.

•  Ağır iş te ça lış mak. Ma den ocak la rı gi bi ağır iş ler de ça lı şan, Ra ma zan do la yı sıy la işin de 
her han gi bir ha fif let me ya pıl ma yan, söz ge li mi ça lı şa bil me si için su iç me si zo run lu olan 
ve bu işi ni bı rak tı ğı tak dir de baş ka iş bu la ma ya cak ve ge çim sı kın tı sı çe ke cek olan bir 
Müs lü man, bu du rum da oruç tut ma ya bi lir. Tutamadığı orucu daha sonra kaza eder. 

•  Ha yız ve ni fas ha linde ha nım lar oruç tut maz lar. Ra ma zan da tu ta ma dık la rı gün sa yı sın-
ca da ha son ra ka za eder ler. 

Hangi durumlarda oruç tutulamayacağını araştırınız!
Araştıralım - Öğrenelim

7 Orucu Bozan Durumlar

Ma ze ret siz ola rak oruç boz mak gü nah tır. Bo zu lan her han gi bir oru cun ka za sı ge re kir. 
Ay rı ca ma ze ret siz ola rak kas ten bo zu lan Ra ma zan oru cu için ce za ola rak bir de kef fa-
ret ge re kir. Ra ma zan da oruç luy ken ma ze ret siz ola rak kas ten yi yip iç mek, cin sel iliş ki de 
bu lun mak, tü tün ve ben ze ri şey ler iç mek, hem ka za hem de kef fa ret ge rek ti rir.

Oruç tut mak, te mel de ye me iç me ve cin sel iliş ki de bu lun mak tan ka çın ma esa sı na 
da yan mak ta dır. Do la yı sıy la bu üç şey den bi ri nin doğ ru dan iş len me si oru cu bo zar. 
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8 Orucun Kefareti ve Kefareti Gerektiren Durumlar

Ra ma zan oru cun dan baş ka hiç bir oru-
cun bo zul ma sın dan do la yı ke fa ret 
ge rek mez. Yal nız ca ka za ge re kir. Ra ma-
zan oru cu nun bo zul ma sın dan do la yı 
ka za ya ek ola rak ke fa ret de ge rek me si 
için bu oruç, ma ze ret siz ola rak ve bi le-
rek cin sel iliş ki de bu lun mak ve ya yi yip 
iç mek su re tiy le bo zul muş ol ma lı dır.

Kef a ret; oruç tut ma ma nın de ğil, oru cu 
boz ma nın bir te la fi si dir. Bun dan do la-
yı Ra ma zan da oruç tut ma yan ve oru ca 
ni yet et me yen kim se ye ke fa ret ge rek-
mez. An cak bir Müs lü man, Ra ma zan da 
ma ze ret siz ola rak oruç tut mu yor ise, 
bü yük gü nah iş le miş olur. Böy le bir 
ki şi ye, esa sen baş la dı ğı bir oru cu boz-
ma sın dan do la yı bir te la fi fır sa tı olan 

ke fa ret de ğil, ma ze ret siz ola rak Ra ma zan da oruç tut ma ma gi bi ağır bir gü nah iş le di ğin-
den do la yı töv be ge re kir.

Oruç kefaretinin detayları için ilmihallere bakınız!
Araştıralım - Öğrenelim

9 Orucun Kazası ve Kazayı Gerektiren Durumlar

Oru cun ga ye si, oruç için be lir le nen sü re bo yun ca nef si, iş tah ve şeh vet duy du ğu şey ler-
den uzak tut mak su re tiy le oruç tan bek le nen so nuç la rın ger çek leş me si ni sağ la mak tır. 
Do la yı sıy la unu ta rak ol ma dı ğı sü re ce bu ya sa ğı ze de le yen şey ler oru cu bo zar. Bun lar-
dan do la yı ka za ge re kir. Ar tı ola rak ke fa re tin de ge rek me si, Ra ma zan oru cu nun bi le rek 
hem şek len hem de an lam ola rak bo zul ma sın dan do la yı olur. Bu da, ge nel lik le bes len-
mek ve lez zet al mak ama cı ile ye nip içi le bi le cek bir şey le ri bi le rek ye mek iç mek ve ya 
cin sel iliş ki de bu lun mak la ger çek le şir. 
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Bu na gö re bes len me ama cı ve an la mı ta şı ma yan ve nor mal ola rak ye ni lip içi le cek 
du rum da ol ma yan ve ya in san do ğa sı nın mey let me di ği bir şey le ri yi yip iç mek ten ya hut 
ta şek len ve ya an lam ola rak tam bir ye me iç me ve ya cin sel iliş ki sa yıl ma yan şey ler den 
do la yı yal nız ca ka za ge re kir. 

Orucun kazasını gerektiren durumları listeleyerek sınıf ortamında konuşu-
nuz!

Birlikte Konuşalım

10 Orucu Bozmayan Durumlar

Oru cu boz ma yan du rum lar baş lı ğı al tın da sı ra la na bi le cek pek çok şey var dır. An cak 
bu ra da kas te di len, in san la rın sık ça kar şı laş tı ğı ve oru cu bo zup boz ma dı ğı ko nu sun da 
te red dü de düş tü ğü ba zı hu sus lar dır. Bun lar dan önem li gö rü len ba zı la rı şun lar dır:

1. Unu ta rak bir şey ye mek iç mek ve ya cin sel iliş ki de bu lun mak oru cu boz maz.
2. Kan al dır mak 
3. Ağ zın da ki tük rü ğü yut mak
4. Ken di is te ği ol ma ya rak bo ğa zı na toz ve du man gir me si. 
5. Cü nüp lük ten do la yı ge ce yı kan ma sı ge re kir ken yı kan ma nın im sak ten son ra ya er te-

len me si

Orucu bozmayan diğer durumları araştırınız!
Araştıralım - Öğrenelim

11 Oruçlu İçin Mekruh Olan Durumlar

Oru cu boz ma mak la bir lik te ba zı şey le rin ya pıl ma sı oruç lu için mek ruh tur. Bun lar dan 
önem li bir ka çı şun lar dır.
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1. Yut ma dan, di liy le bir şey tat mak

2. Tü kü rü ğü ağ zın da bi rik ti rip yut mak

3. Ağız da eri me yen, ta dı, ren gi ve ya par ça la rı çık ma yan bir şey çiğ ne mek

4. Eşi ni şeh vet le öp mek ve ya sa rı lıp ku cak la mak/ Bu tak dir de cin sel bo şal ma olur sa ve ya 
eşi nin tü kü rü ğü nü yu tar sa oruç bo zu lur.

5. Ra ma zan da ken di si ni za yıf dü şü re cek iş ler yap mak. Bu tür iş ler oruç far zı nı ta mam la-
ma sı na ve ya bu iba de ti sağ lık lı bir şe kil de ye ri ne ge tir me si ne en gel ola ca ğı için mek-
ruh gö rül müş tür. 

   

12 Oruç İbadetinin İnsana Kazandırdıkları

Oru cun bi rey açı sın dan en önem li ya ra rı, onu kö tü lük le re kar şı ko ru ma sı dır. Çün kü 
İs lâm’ın ön gör dü ğü oruç, ki şi nin bü tün var lı ğıy la ve bü tün ben li ğiy le tu ta ca ğı oruç tur. 
Öncelikle oruç, ki şi yi iyi li ğe sevk ede rek ve bü tün kö tü lük ler den uzak laş tı ra rak gü nah-
lar dan ko ru ya cak tır.

“Ey iman eden ler! Oruç siz den ön ce ki ler üze ri ne ya zıl dı ğı gi bi, si zin üze ri ni ze de ya zıl-
dı/ farz kı lın dı. Umu lur ki oruç sa ye sin de kö tü lük ler den ko ru nur su nuz” (Ba ka ra, 2/183) 
ayet-i ke ri me si oru cun farz kı lı nı şın da ki esas ama cı açık la mak ta dır. Bu amaç, Müs lü ma-
nın tak va ya eriş me si dir.

Oruç lu, oruç sa ye sin de in sa nı tut sak eden ve in sa nın kal bi ni ka tı laş tı ran bir ta kım kö tü 
alış kan lık la rın zin ci ri ni kı rar, on la rın ken di ni kö tü lük le re sü rük le me si ne izin ver mez ve 
böy le ce ira de si ni öz gür ce iyi ye ve gü ze le doğ ru kul lan ma nın mut lu lu ğu nu ya şar. Böy-
le ce oruç, in sa nı, var lık ama cı na ters dü şen dü şün ce ve yö ne liş ler den ko rur, kal bi ni 
kö tü lük ler den arın dı rır. Sa de ce dün ye vî zevk le ri he def le yen yak la şım lar, in sa nı in san lık 
mer te be sin den aşa ğı dü şü ren yak la şım lar dır. Oruç, in sa nı bel li bir sü re bu zevk ler den 
mah rum bı ra ka rak ona, ken di ni kont rol et me ve dün ya ya sa de ce mad dî haz lar pen ce re-
sin den de ğil, bu nun öte sin de ru hî zevk ler açı sın dan da ba ka bil me im kâ nı su nar.

Öf ke yi ye ne bil me ve si nir le ri ne hâ kim ol ma alış kan lı ğı ka zan dı rır.

Oruç şe he vî ar zu la ra gem vu ra rak, ki şi nin bu alan da da nef si ne hâ kim ola bil me me le ke-
si ka zan ma sı na yar dım cı olur. Böy le ce bu yol la iş len me si muh te mel kö tü lük le rin önü ne 
ge çil me si ne kat kı sağ lar. Ki şi nin if fe ti ni ko ru ma sı na yar dım cı olur.

Oruç in sa nı güç lük le re kat lan ma ya ve me şak kat le re kar şı ta ham mü le alış tı rır. İn san da 
sa bır duy gu su nu ge liş ti rir, onu ol gun laş tı rır.
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İn san, sa hip ol du ğu ni met le rin de ğe ri ni, bun lar dan mah rum ka lın ca da ha iyi an lar. 
Oruç bi ze bu açı dan önem li ders ler ve rir. Bir sü re ni met ler den ya rar la na ma yan in san, 
bu ni met le rin kıy me ti ni an lar. Al lah’ın ver miş ol du ğu sa yı sız ni met le rin kad ri ni da ha 
iyi bi lir, O’na şük re der. Bu açı dan ba kın ca oruç, ki şi nin ni met le re ba kış açı sın da önem li 
et ki ler mey da na ge ti rir. Bu nun sa ye sin de in san elin de ki ni met le ri da ha doğ ru bir şe kil de 
de ğer len dir me an la yı şı na ula şır. 

Oru cun en önem li iş lev le rin den bi ri de in san da, ni met le ri ken di si ne ih san eden Yü ce 
Al lah’a kar şı şük ran duy gu su nu ge liş tir me si dir. Bu duy gu ya sa hip olan in san lar, Al lah’ın 
em ret ti ği şe kil de ni met le ri pay laş ma bi lin ci ne erer ler.

Oruç sa ye sin de in sa nın mer ha met duy gu la rı ka ba rır. Yok sul la ra acır, mer ha met eder, yar-
dım eder. İn san da mer ha met his si, elem den do ğar. Has ta la nan kim se, has ta la rın ha li ni 
an lar, aç acın ha lin den an lar. Bu yö nüy le oruç in san da acı ma ve mer ha met duy gu su nu 
ge liş ti rir. Çün kü tok olan, acın ha lin den an la maz. Acın ha lin den aç kal mış kim se an lar. 

Oruç lu in san gün bo yu iba det ha lin de dir. İn san Yü ce Al lah’a ih lâs la iba det yap mak tan 
bü yük zevk alır. İş te oruç lu kim se sa bah tan ak şa ma bu zev ki ke sin ti siz ya şar. Bu du rum 
onun ru hen yü cel me si ni sağ lar. Böy le ce oruç in sa nı ru hen yü cel tir, me lek leş ti rir.

Al lah’ın rı za sı nı ka zan ma mut lu lu ğu nun, ki şi nin ruh ve gö nül dün ya sı na ka zan dı ra cak la-
rı ise, oru cun ki şi ye ka zan dı ra cak la rı nın en ile ri bo yu tu dur. 

‘Sahura kalkın, çünkü sahurda bereket vardır’ (Buhari, Savm 20).

‘Oruçluya iftar ettiren kimse, oruçlunun sevabında bir eksilme olmaksızın, 
oruçlunun alacağı kadar sevap alır’ (Tirmizi, Savm 82; İbn Mace, Sıyam 45).

“Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, (sakın) 
bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir” (Buhârî, Savm, 7).

• Oruç insanı kötülüklere karşı korur.
• Oruç insanı varlık amacına ters düşen düşünce ve yönelişlerden korur.
• Oruç bireye nefsine hakim olabilme melekesi kazandırır.
• Oruç insanı güçlüklere karşı tahammüle alıştırır.
• Oruç öfkeyi yenebilme alışkanılğı kazandırır.
• Oruç bir sabır eğitimidir.
• Oruç sahip olunan nimetlerin kıymetini daha iyi bilmeyi sağlar.
• Oruç insanda acıma ve merhamet duygusunu güçlendirir.
• Oruç insanı ruhen yüceltir.

Not Edelim
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Üniteyi Gözden Geçirelim

1. Sa hur ne de mek tir, sa hur ol ma dan oruç tu tu la bi lir mi?

2. İm sak ne de mek tir, İm sak vak ti ne za man dır?

3. Mu ka be le ne dir?

4. Fid ye ne dir, fit re ne dir?

5. Oruç tut ma ma yı mü bah kı lan özür ler ne ler dir?

6. Oruç kef a re ti ne de mek tir?
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1. Aşa ğı da ki ler den han gi si, Ra ma zan da oruç tut ma ma yı mü bah kı lan 

özür ler den biri de ğil dir?

 A) Ha mi le ve ya em zik li ka dın ol mak.
 B) Oruç tut ma ya ta ham mül edi le me ye cek ka dar ağır bir iş te ça lış mak.
 C) İti kaf ya pı yor ol mak.
 D) Oruç tut tu ğu tak dir de has ta lı ğın geç iyi le şe cek ol ma sı.

2. Ra ma zan da oruç tu ta ma ya cak ka dar yaş lı olan bir ki şi nin yap ma sı 

ge re ken aşağıdakilerin hangisidir?

 A) İm kâ nı var sa tu ta ma dı ğı her bir oruç için bir fid ye ver me si ge re kir.
 B) Fid ye ver me si ge rek mez. Çün kü za ten oruç tu ta cak du rum da de ğil dir.
 C) Ye ri ne bi ri si ni bu lup be del ola rak oruç tut tur ma sı ge re kir.
 D) Oruç ko nu sun da di nî her han gi bir yü küm lü lü ğü yok tur.

3. Oruç lu iken unu ta rak bir şey yi yip içen ki şi  aşağıdakilerden hangisini 

yap ma sı ge re kir?

 A) O oru cu ka za et me si ge re kir.
 B) Ye me yi iç me yi ke sip oru cu na de vam et me si ge re kir. Bun dan do la yı ka za  

 ge rek mez.
 C) Tut tu ğu oruç Ra ma zan oru cu ise ka za et me si ge re kir. Na fi le oruç tu tu - 

 yor sa ka za et me si ge rek mez.
 D) O gü nün ye ri ne bir fid ye ver me si ge re kir.

4. Aşa ğı da ki ler den han gi si oruç lu ya müs te hap olan şey ler den de ğil dir?

 A) Sa hu ra kalk mak ve sa hu ru im sak za ma nı na ka dar ge cik tir mek.
 B) İf ta rı ge cik tir me mek.
 C) İf tar eder ken dua et mek. 
 D) Oruç lu iken su sup ko nuş ma mak. 

5. He nüz gü neş bat ma dan bat tı zan ne de rek if tar açan kim se aşağıdaki-

lerden hangisini yap ma lı dır?

 A) Bun dan do la yı hem o oru cu ka za eder hem de ken di si ne ke fa ret ge re kir.
 B) O oru cu ka za eder.
 C) Her han gi bir şey yap mak zo run da de ğil dir. Gü neş bat tı zan ne de rek if tar  

 aç mış tır. Ka sıt lı bir şey yok tur.
 D) O orucun fid yesini öder.

1. Aşa ğı da ki ler den han gi si, Ra ma zan da oruç tut ma ma yı mü bah kı lan 

özür ler den biri de ğil dirğ ?

A) Ha mi le ve ya em zik li ka dın ol mak.
B) Oruç tut ma ya ta ham mül edi le me ye cek ka dar ağır bir iş te ça lış mak.
C) İti kaf ya pı yor ol mak.
D) Oruç tut tu ğu tak dir de has ta lı ğın geç iyi le şe cek ol ma sı.

2. Ra ma zan da oruç tu ta ma ya cak ka dar yaş lı olan bir ki şi nin yap ma sı 

ge re ken aşağıdakilerin hangisidir?

A) İm kâ nı var sa tu ta ma dı ğı her bir oruç için bir fid ye ver me si ge re kir.
B) Fid ye ver me si ge rek mez. Çün kü za ten oruç tu ta cak du rum da de ğil dir.
C) Ye ri ne bi ri si ni bu lup be del ola rak oruç tut tur ma sı ge re kir.
D) Oruç ko nu sun da di nî her han gi bir yü küm lü lü ğü yok tur.

3. Oruç lu iken unu ta rak bir şey yi yip içen ki şi  aşağıdakilerden hangisini 

yap ma sı ge re kir?

A) O oru cu ka za et me si ge re kir.
B) Ye me yi iç me yi ke sip oru cu na de vam et me si ge re kir. Bun dan do la yı ka za 
 ge rek mez.
C) Tut tu ğu oruç Ra ma zan oru cu ise ka za et me si ge re kir. Na fi le oruç tu tu - 
 yor sa ka za et me si ge rek mez.
D) O gü nün ye ri ne bir fid ye ver me si ge re kir.

4. Aşa ğı da ki ler den han gi si oruç lu ya müs te hap olan şey ler den de ğil dirğ ?

A) Sa hu ra kalk mak ve sa hu ru im sak za ma nı na ka dar ge cik tir mek.
B) İf ta rı ge cik tir me mek.
C) İf tar eder ken dua et mek. 
D) Oruç lu iken su sup ko nuş ma mak. 

5. He nüz gü neş bat ma dan bat tı zan ne de rek if tar açan kim se aşağıdaki-

lerden hangisini yap ma lı dır?

A) Bun dan do la yı hem o oru cu ka za eder hem de ken di si ne ke fa ret ge re kir.
B) O oru cu ka za eder.
C) Her han gi bir şey yap mak zo run da de ğil dir. Gü neş bat tı zan ne de rek if tar  
 aç mış tır. Ka sıt lı bir şey yok tur.
D) O orucun fid yesini öder.

Değerlendirme Soruları
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1. İn sa nın Pay laş ma ve Yar dım laş ma Duy gu su
2. İs lâm’ın Pay laş ma ve Yar dım laş ma ya Ver di ği Önem
3. Sa da ka
4. Pay laş ma ve Yar dım laş ma İba de ti Ola rak Ze kât
5. Zekâtla İlgili Temel Kavramlar
6. Zekât Vermesi Gereken Kişiler
7. Zekât Verilebilecek Kişiler
8. Ze kâ tı Ve ri le cek Mal lar
9. Ze kât İba de ti nin İn sa na Ka zan dır dık la rı
10. Ze kât İba de ti nin Top lu ma Ka zan dır dık la rı
11. Se vinç le rin Pay la şıl ma sı
12. Üzün tü le rin Pay la şıl ma sı
13. Türk - İs lâm Ge le ne ğin de Pay laş ma ve Yar dım laş ma Ku rum la rı

İslam'da
Paylaşma ve Yardımlaşma
Zekât ve Sadaka
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ÜNİTE

ÜNİTE HAKKINDA

Bu üni te de;

• İs lâm di nin de ma lî iba det le rin en önem li si olan ze kât ve ze kâ tı da kap sa yan sa da ka ele alın mak ta dır.

• Ze kâ tın in sa na ve top lu ma ka zan dır dık la rı nın ya nın da fık hî ba kım dan ze kâ ta iliş kin te mel bil gi ler 
 ve ril mek te dir.

• Ze kât ve sa da ka nın, İs lâm di nin de ki pay laş ma bi lin ci ni ge liş ti ren ve so mut ola rak or ta ya ko yan 
uy gu la ma lar ol ma sın dan ha re ket le pay laş ma ve yar dım laş ma ko nu la rı ele a lın mak ta dır. 

• Pay laş ma da, Al lah’ın ver di ği ni met le rin ve se vinç le rin pay la şıl ma sı ka dar üzün tü le rin ve sı kın tı la rın 
da pay la şıl ma sı önem li dir. Bu se bep le has ta zi ya re ti gi bi üzün tü le rin pay la şıl ma sı nı da içe ren ko nu-
la ra yer ve ril mek te dir. 

• Se vinç le rin pay la şıl ma sı ala nın da da bay ram lar ve mü ba rek gün ve ge ce le re de ği nil mek te dir.

ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu üni te iş len dik ten son ra; 

1. Ze kât ve sa da ka ko nu sun da te mel bir ta kım bil gi ler el de edi le cek,

2. Müs lü man top lum lar da ha ya tın ay rıl maz bir par ça sı ola rak sık ça kul la nı lan sa da ka, ni sap, fid ye, fit re 
gi bi kav ram la rın ne an lam ta şı dı ğı ve ara la rın da ki fark lar an la şı la cak,

3. Ze kâ tın kim le re farz ol du ğu ve han gi mal lar dan, ne oran da ze kât ve ril me si ge rek ti ği öğ re ni le cek,

4. İs lâm di ni nin pay laş ma ya ver di ği öne min bo yut la rı da ha iyi kav ra na cak,

5. Se vinç le rin pay la şıl ma sı bağ la mın da di nî bay ram la rı mız ile mü ba rek gün ve ge ce ler hak kın da kı sa-
ca bil gi sa hi bi olu na cak,

6. Sı kın tı la rın pay la şıl ma sı bağ la mın da da, has ta zi ya re ti ve ce na ze ye kar şı gö rev ler gi bi bir ta kım di nî 
ve ci be ler le il gi li bil gi le re ula şı la cak tır.

ÜNİTEYİ ÇALIŞIRKEN

1. Ze kât ko nu sun da, ya kın la rı nız dan ve ta nı dık la rı nız dan ze kât ve ren ler le, is ti şa re edi niz.

2. Ken di niz fı tır sa da ka sı ver mi yor ise niz, şu ana ka dar si zin için fı tır sa da ka sı ve ri lip ve ril me di ği ni ai le-
niz le ko nu şu nuz.

3. Kur’an-ı Ke rim’de ze kât, sa da ka, in fak gi bi doğ ru dan pay laş ma ya yö ne lik ayet le r hak kın da bil gi edin-
me ye ve Kur’an-ı Ke rim’in pay laş ma üze rin de ni çin bu ka dar çok dur du ğu nu an la ma ya ça lı şı nız. 

4. İs lâm ta ri hin de Müs lü man lar ta ra fın dan oluş tu rul muş sos yal yar dım laş ma ve da ya nış ma ku rum la rı 
hak kın da bil gi edin me ye ça lı şı nız.

5. Pey gam ber Efen di miz Mek ke’den Me di ne’ye hic ret et tik ten son ra En sar ile Mu ha cir ler ara sın da 
ya pı lan kar deş lik ant laş ma sı hak kın da si yer ve ta rih ki tap la rın dan bil gi edi ni niz. 
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1 DERSİ n s a n ı n  P a y l a ş m a  v e  Y a r d ı m l a ş m a  D u y g u s u

1 İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma Duygusu

İn sa nın ya ra tı lış tan sa hip ol du ğu has let ler den bi ri de yar dım laş ma ve pay laş ma duy gu su-
dur. İn sa nın fıt ra tın da var olan bu duy gu nun ha re ke te ge çi ril me si ve ge li şi mi nin sağ lan ma-
sı ge rek mek te dir. İş te ze kât in sa nın ya ra tı lı şın da var olan bu duy gu yu açı ğa çı ka ran, ha re-
ke te ge çi ren ve ge liş ti ren, di ğer bir de yiş le kö relt me yen bir iş le ve sa hip tir. Ze kâ tın bel ki de 
en önem li iş le vi, in san da var olan yar dım et me ve da ya nış ma duy gu su nun, yi ne in san da 
ya ra tı lış tan ge len ben cil lik duy gu su nun et ki siy le za yıf la ma sı nı ve git gi de yok ol ma sı nı 
ön le me si ve in sa na ve re bil me ya ni in fak bi lin ci ka zan dır ma sı dır. Cim ri li ğin et ki siy le hep 
al ma ve ka zan ma dür tü sü ye ri ne, ve re bil me bi lin ci nin güç len di ril me si, in san lık açı sın dan 
çok önem li dir. Sos yal yar dım laş ma ve da ya nış ma nın te me li bu an la yı şa da ya nır. Ze kât, bu 
an la yı şı ge liş tir mek le kal maz, ay nı za man da ku rum sal ha le dö nüş tü rür. Ni met le ri ve re ni 
ha tır la ya rak, O’nun ver di ğin den bir kıs mı nı ih ti yaç sa hip le ri ne ak tar ma şu uru de ni le bi le cek 
bu an la yış, İs lâm’da ki sos yal yar dım laş ma ve da ya nış ma nın te me li ni oluş tu rur. 

Ze kâ tın dinî bir yü küm lü lük ol ma sı, yar dı mın, gö nül lü ve se ve rek ya pıl ma sı na ve si le olur. 
Bir şe yi se ve rek ve gö nül lü ola rak yap mak, o şe yin in san da bir me le ke ha li ne gel me si ne 
yar dım cı olur. Ar tık ze kât ver mek, ve ren in san da zev ke dö nü şür.

Ze kât, in fak, sa da ka ve ben ze ri isim ler le Kur’an-ı Ke rim’in ne re dey se her sû re sin de özen-
di ri len ver me an la yı şı, ger çek an lam da iş ler ha le ge ti ri le bil di ği tak dir de gıp ta edi le cek 
bir yar dım laş ma ve da ya nış ma an la yı şı nın doğ ma sı na yol açar. 

2 İslâm’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem

Kur’an-ı Ke rim’in en çok üze rin de dur du ğu ve teş vik et ti ği hu sus lar dan bi ri, Al lah’ın kul-
la rı na ver di ği rız kın pay la şıl ma sı dır. 

Pey gam ber Efen di mi zin eği ti min de ye ti şen İs lâm’ın ilk ku şa ğı Sa ha be, pay laş ma ve yar-
dım laş ma nın en gü zel ör nek le ri ni ver miş ler dir. Kur’an-ı Ke rim, on la rın yar dım laş ma la rı nı 
öv mek te dir.

Da ha son ra ki Müs lü man ku şak lar, Kur’an’ın aşı la dı ğı in fak ru hu nu, asır lar bo yu can lı tut-
muş lar dır. Bu an la yış top lum sal an lam da pek çok ha yır ku ru mu nun oluş ma sı na da ve si le 
ol muş tur. Va kıf lar bu nun en gü zel ör ne ği dir.

İs lâm’ın pay laş ma ve da ya nış ma ya ver di ği önem, ku ru bir söy lem den iba ret de ğil-
dir. Bu nun en gü zel ör ne ği, Mek ke’den Me di ne’ye hic ret eden Mu ha cir ler le Me di ne li 
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Müs lü man lar ara sın da ger çek leş ti ri len kar deş lik da ya nış ma sı dır. Bu da ya nış ma ve yar-
dım laş ma, ta rih te ben ze ri gö rül me miş bir fe da kâr lık ve da ya nış ma ör ne ği dir. Me di ne li 
Sa ha bi ler, sırf iman la rın dan do la yı, her şey le ri ni bı ra ka rak Mek ke’yi terk et mek zo run da 
ka lan Mek ke li kar deş le ri ile bü tün im kân la rı nı pay laş mış lar ve bun dan do la yı da ‘En sar’ 
[yar dım eden ler] adı nı al mış lar dır. Bu gö nül lü yar dım, Me di ne li Sa ha bi ler, ya ni En sar çok 
zen gin ol du ğu için de ğil, Kur’an’ın ifa de siy le, kar deş le ri ni ken di le ri ne ter cih et tik le ri için 
ger çek leş miş tir. Bu an la yı şın te me li mal zen gin li ği ne de ğil, iman ve gö nül zen gin li ği ne 
da ya nır. İs lâm’ın pay laş ma ve da ya nış ma yak la şı mı nın özü nü bu uy gu la ma da so mut bir 
bi çim de gör mek müm kün dür. 

Kur’an-ı Ke rim’de pek çok ayet-i ke ri me de pay laş ma em re di lir. Hat ta Yü ce Al lah, ve re cek 
bir şe yi ol ma ya nın muh taç du rum da ola na gö nül alı cı gü zel söz ler söy le me si ni de pay-
laş ma kap sa mın da de ğer len di rir. 

Bu em rin yo ğun bir şe kil de yer al dı ğı bö lüm ler den bi ri, İs ra sû re sin de dir. Bu sû re de pay-
laş ma yı emir ve tav si ye eden ayet ler, pay laş ma ah lâ kı hu su sun da ba zı öl çü ler de or ta ya 
koy muş tur. Ve re nin Al lah ol du ğu nu ha tır dan çı kar ma ma, pay laş ma ya ak ra ba lar dan 
baş la ma, har car ken den ge li ol ma, sa çıp sa vur ma ma, yok sul lar, fa kir ler, yol da kal mış lar, 
muh taç ol ma la rı na kar şın is te ye me yen le re ver me şek lin de özet le ne bi le cek bu öl çü ler, 
den ge li bir pay laş ma stra te ji si öner mek te dir.

Na ma zı dos doğ ru kı lın, ze kâ tı ve rin. Ken di niz için her ne iyi lik iş le miş olur-
sa nız, Al lah ka tın da onu bu lur su nuz. Şüp he siz Al lah bü tün yap tık la rı nı zı 
gö rür (Bak. İs ra 17/28).

3 Sadaka

Halk ara sın da, ge nel lik le, Yü ce Al lah’ın rı za sı nı ka zan mak ama cıy la, kar şı lık sız ola rak fa kir 
ve muh taç la ra yar dım et me, iyi lik ve ih san da bu lun ma an la mın da kul la nı lan Sa da ka 
kav ra mı, as lın da bun dan çok da ha ge niş bir kap sa ma sa hip tir.  Sa da ka nın, farz, va cip ve 
na fi le ola nı var dır. 

Farz olan sa da ka, te mel de ze kât tır. An cak öy le du rum lar olur ki, bir Müs lü ma nın ma lı nı 
har ca ma sı farz ha le ge le bi lir. Bir in sa nın ca nı nın kur ta rıl ma sı nın, o ma lın har can ma sı na 
bağ lı ha le gel me si bu na bir ör nek tir. Va cip olan sa da ka ise Fı tır sa da ka sı dır.

Farz ve va cip olan sa da ka la rın dı şın da ki sa da ka lar ‘Na fi le’ adı al tın da anı lır. Bu ra da na fi-
le ke li me si, ge rek siz, fay da sız an la mı na ol ma yıp farz ve va cip olan sa da ka la ra ek ola rak 
ya pı lan ve se vap ka zan dı ran sa da ka la rı ifa de et mek te dir. 
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“Ze kât lar; an cak, yok sul la rın, düş kün le rin, ze kât tah si li işin de ça lı şan la rın, 
kalp le ri İs lâm’a ısın dı rıl mak is te nen le rin, kö le le rin, borç lu la rın, Al lah yo lun-
da ci had eden le rin ve yol cu la rın hak kı dır. Bu, Al lah ta ra fın dan farz kı lın mış-
tır” (Tev be, 9/60).

Farz olan ze kât ile va cip olan fit re, mik tar la rı be lir li bu lu nan sa da ka lar dır. Bi rin ci sin de ni sa ba 
ma lik ol duk tan son ra bir yıl geç me si, ikin ci sin de ise, sa de ce ni sa ba ma lik ol mak şart tır. Bun-
la rın dı şın da sı kın tı ve za ru ret için de bu lu nan Müs lü manın ih ti ya cı nı gi de re cek öl çü de ona 
yar dım et me şek lin de ger çek leş ti ri le cek sa da ka nın mik ta rı, as ga rî ih ti yaç ora nın da dır.

Her ne ka dar yay gın ola rak öy le an la şıl sa da sa da ka nın yal nız ca mad dî yar dım lar la il gi li 
bir kav ram ol du ğu zan ne dil me me li dir. Çün kü sa da ka, ge niş an la mıy la ya pı lan her tür lü 
ha yır, ha se na tı ve iyi li ği kap sa mı na alır. Bu na gö re ki şi nin, in san lar için ol sun, hay van lar 
için ol sun, do ğal ve sos yal çev re için ol sun ger çek leş tir di ği her tür lü iyi lik, lü tuf ve ih san, 
sa da ka kav ra mı içe ri sin de de ğer len di ri le bi lir.  Pey gam ber Efen di mi zin bir ha di sin de de 
be lir til di ği gi bi in san la ra kar şı gü ler yüz gös ter mek de sa da ka dır. 

Sa da ka ki şi ye, elin de bu lu nan im kan la rın Al lah ta ra fın dan ba ğış lan dı ğı bi lin ci ni ka zan dı-
rır. Böy le bir ki şi, Al lah’ın ken di si ne ba ğış la mış ol du ğu ni met ten ih ti ya cı olan la ra ver me 
er de mi ne erer. Be ra ber ce ya şa dı ğı, fa kat ken di si gi bi bu ni met le re ere me miş in san la rı 
ay nı ai le nin bi rey le ri gi bi gö rür ve in san lar ara sın da da ya nış ma duy gu su nun ge liş me-
si ge rek ti ği ne ina nır. İş te bu duy gu ile nef si nin ben cil lik ve cim ri li ğin den arı nır. İyi lik 
yap ma ar zu su ile dop do lu ha le ge lir. Bi rey le ri nin sa da ka an la yı şı ge liş miş bir top lum da 
ha yat, acı ma sız bir kı yım ala nı de ğil, bir yar dım laş ma ve iş bir li ği im ka nı na dö nü şür. 

“Yüz le ri ni zi do ğu ya ve ba tı ya çe vir me niz iyi ol mak de mek de ğil dir. Fa kat iyi 
olan, Al lah’a, âhi ret gü nü ne, me lek le re, ki ta ba ve pey gam ber le re iman eden, 
ma lı nı sev me si ne rağ men hı sım la ra, ye tim le re, yok sul la ra, yol da kal mı şa, is te-
mek zo run da ka lan la ra ve kö le aza dı na ve ren, na maz kı lan ve ze kât ve ren dir” 
(Ba ka ra, 2/ 177). 

Ba zı sa da ka lar, ki şi öl dük ten son ra da ona se vap ka zan dır ma ya de vam 
eder. Bun la ra ‘Sa daka-i câ ri ye’ de nir. Ke sin ti siz bir şe kil de sü rüp gi den, 
de vam eden sa da ka de mek tir. 

Bir ha dis te sü rek li se vap kay na ğı olan amel ler şöy le be lir ti lir: 

‘Âde moğ lu öl dü ğü za man, amel def te ri ka pa nır. Üç kim se bun dan müs-
tes na dır. Ke sin ti siz sa da ka (sa da ka-i câ ri ye) mey da na ge ti ren ler, top lu ma 
ya rar lı bir ilim (ta le be/eser) bı ra kan lar ve ken di si ne ha yır dua eden ha yır lı 
ço cuk ye tiş ti ren ler’ (Müs lim, Va sıy ye, 14; Ebû Da vud, Ve sâ yâ, 14; Tir mi zî, 

Ah kâm, 36).

Not Edelim
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Sadaka-i Câriye kapsamına girecek başka örnekler vererek, haklarında 
konuşunuz.

Sadaka Taşları nedir? Sınıfta tartışınız!

Birlikte Konuşalım

Bir has ta ya var dın ise
Bir yu dum su ver din ise
Ya rın an da kar şı ge le
Hak şa ra bın iç miş gi bi     

   Yu nus EMRE

Yunus’un yukarıdaki mısralarını yorumlayınız!

Yorumlayalım

“Her  meş rû  ve  gü ze l iş  sa da ka dır” [Bu hâ rî, Edeb 33; Müs lim, Ze kât 53].                                                               

“Ölü yü (kab re ka dar) üç şey ta kip eder: Ço luk–ço cu ğu, ma lı ve ame li. Bun lar dan 
iki si dö ner, bi ri ka lır. Ço luk–ço cu ğu ve ma lı dö ner, ame li (ken di siy le) ka lır” [Bu hâ-

rî, Ri kak 42; Müs lim, Zühd 5].

“Din kar de şi ni gü ler yüz le kar şı la mak gi bi (ta biî) bir iyi li ği bi le sa kın kü çük gör-
me!”  [Müs lim, Birr 144].                  

“Müs lü man bir ki şi bir ağaç di ker de on dan in san, hay van ve ya kuş yer se, bu 
ye nen şey kı ya met gü nü ne ka dar o müslüman için sa da ka olur” [Müs lim, Mü sâ-

kât 10].                

“Bir adam Al lah’ın rı za sı nı uma rak ai le si nin ge çi mi ni sağ lar sa, har ca dık la rı onun 
için bi rer sa da ka olur” [Bu hâ rî, Îmân 41, Me gâ zî 12, Ne fe kât 1; Müs lim, Ze kât 49. 

Ay rı ca bk. Ne sâî, Ze kât 60].

“Ve ren el alan elden hayırlıdır. Yardım etmeye, geçimini üstlendiğin kimseler-
den başla! Sadakanın hayırlısı, ihtiyaç fazlası maldan verilendir. Kim insanlardan 
bir şey istemezse, Allah onu kimseye muhtaç etmez. Kim de tokgözlü olursa, 
Allah onu zengin kılar” [Buhârî, Zekât 18, Nefekât 2; Müslim, Zekât 94–97, 106, 

124].     

“Sa da ka ver mek ma lı ek silt mez. Kul baş ka la rı nın ha ta la rı nı ba ğış la dık ca Al lah da 
onun şe re fi ni art tı rır. Kim Al lah için al çak gö nül lü dav ra nır sa, Al lah da onu yük-
sel tir” [Müs lim, Birr 69. ].

Yukarıdaki hadislerden hareketle sadakanın önemini tartışınız!

Tartışalım
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DERS4P a y l a ş m a  v e  Y a r d ı m l a ş m a  İ b a d e t i  O l a r a k  Z e k â t

4 Paylaşma ve Yardımlaşma İbadeti Olarak Zekât

Ze kât, hic re tin ikin ci yı lın da Me di ne’de farz kı lın mış tır. Kur’an-ı Ke rim’de ki “Na ma zı dos-
doğ ru kı lın, ze kâ tı ve rin...” (Ba ka ra, 2/43, 110; Hac, 22/78; Nur, 24/56; Mü ca de le, 58/13; Müz zem mil, 
73/2) me âlin de ki ayet ler ze kâ tın farz ol du ğu nu gös te ren de lil ler den dir. 

İs lâm di ni pay laş ma yı iman la bü tün leş tir miş ve ze kât ver me yi İs lâm’ın te mel şart la rın-
dan bi ri ha li ne ge tir miş tir.

İs lâm’a gö re in sa nın sa hip ol du ğu ser ve tin ger çek sa hi bi Al lah’tır. O’nun ema net ola rak 
ver di ği bu ser vet ten baş ka la rı na ver mek ge re kir. Pek çok ayet te bu hu sus açık ça ifa de 
edil miş tir (Nûr, 24/33). Kur’an’da Al lah’a kar şı so rum lu lu ğu nun bi lin cin de olan müt ta ki 
mümin le rin özel lik le ri sa yı lır ken bun lar ara sın da özel lik le in fak da zik re dil miş tir (Ba ka-
ra, 2/2–3). Kur’an-ı Ke rim’de ay rı ca var lık lı Müs lü man la rın mal la rın da yok sul la rın hak la rı 
bu lun du ğu nun ifa de edil me si (Zâr i yât, 51/19; Me âric, 70/24–25) zen gin le rin, ih ti yaç 
sa hip le ri ne yar dım yap ma la rı nın bir lü tuf de ğil, bi la kis in sa nî bir borç ve yü küm lü lük 
ol du ğu nu gös te rir. 

Ze kât, di nen zen gin sa yı lan mü kel lef Müs lü manın, her se ne ma lı nın bel li bir mik ta rı nı Müs-

lü man fa kir le re ver me si dir.

İs lâm, yok su la yar dı mı ki şi nin is te ği ne bı rak ma mış, zen gin olan her ke sin ze kât ver me si ni 
zo run lu kıl mış tır. Çün kü ze kât, Al lah’ın zen gin le re ih san et ti ği mal da fa kir le rin hak kı dır. 

Ze kâ tın dün ye vî ve uh re vî pek çok fay da sı var dır. Dün ya da gü ven, bol luk, be re ket ve hu zur; 

ahi ret te ise cen net.

‘On la rın mal la rın dan, on la rı ken di siy le arın dı ra ca ğın ve te miz le ye ce ğin bir sa da ka (ze kât) 
al ve on la ra dua et. Çün kü se nin du an on lar için sü kû net tir (On la rın kalp le ri ni ya tış tı rır.) 
Al lah hak kıy la işi ten dir, hak kıy la bi len dir.’ (Tev be 9/103) me alin de ki aye t-i ke ri me ze kâ-
tı nı ve ren le rin ka za nım la rı nı; “…Al tın ve gü müş bi rik ti rip de on la rı Al lah yo lun da har ca-
ma yan lar (ze kât la rı nı ve rip ha yır yap ma yan lar) yok mu? İş te on la ra elem ve ri ci bir aza bı 
müj de le.” (Tev be 9/34) aye ti ise ze kâ tı nı ver me yen le rin ka yıp la rı nı di le ge ti rir. 

Zekatı verilen malın bereketlenmesinin ne anlama geldiğini sınıf orta-
mında tartışınız!

Tartışalım
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5 Zekâtla İlgili Temel Kavramlar
 

Ze kâ tı da ha iyi an la ya bil mek için ze kât la il gi li ba zı te mel te rim le ri bil me ye ih ti yaç var dır. 

Şim di bun la rın en önem li le ri ni gö re lim.

Ni sap
Söz lük te her şe yin as lı, kö kü, as ga ri mik tar, adet gi bi an lam la ra ge len ni sap, te rim ola rak, 

ze kât, fit re, kur ban gi bi iba det ler için ko nu lan bir zen gin lik öl çü sü dür. Ni sa ba, zen gin ol ma-

nın as ga rî sı nı rı ve ya as ga rî zen gin lik öl çü sü de de ni le bi lir. Bor cun dan ve te mel ih ti yaç la rın-

dan faz la ma lî bi ri ki me sa hip olan ki şi di nen zen gin sa yı lır. 

Di nen fa kir lik sı nı rı nı aş tık la rı di ğer bir de yiş le di nen zen gin lik sı nı rı nın al tı na düş me dik-

le ri için, ni sap mik ta rı ma la sa hip olan ki şi le rin, ze kât ve sa da ka al ma la rı ca iz ol maz. Bu 

ni te lik te ki ki şi le rin, kur ban bay ra mın da di ğer şart la rı da ta şı ma la rı ha lin de kur ban kes-

me le ri, Ra ma zan bay ra mın da da fı tır sa da ka sı ver me le ri va cip tir.

Di nen zen gin ka bul edil me nin as ga ri sı nı rı olan ni sap, o dö ne min şart la rı çer çe ve sin de 

Hz. Pey gam ber ta ra fın dan  be lir len miş tir. Bu as ga rî sı nır, bir açı dan o dö nem İs lâm top-

lu mu nun or ta la ma ha yat stan dar dı nı ve zen gin lik öl çü sü nü de gös ter mek te dir. Ni sap 

mik ta rı nın be lir len me sin de kul la nı lan mal la rın, o dö ne min en yay gın zen gin lik ara cı 

ol du ğu söy le ne bi lir. Ni sa bın bu mal lar üze rin den be lir len me si, sos yal ve eko no mik şart-

la rın faz la de ğiş me di ği ile ri ki dö nem ler de de ay nen ko run muş tur (Bkz. İl mi hal, II/5).

Ni sap, ze kat yü küm lü lü ğü için ko nul muş bir öl çü dür. Do la yı sıy la bor cun-
dan ve te mel ih ti yaç la rın dan baş ka ma lı ve ya pa ra sı olan kim se di nen zen-
gin sa yı lır ve bun la rın üze rin den bir yıl ge çin ce ze kât ver mek le yü küm lü 
olur. Ma lı ve ya pa ra sı ni sap mik ta rı na ulaş ma mış ve ya ni sap mik ta rı ma lı 
olup da üze rin den bir ka me ri yıl geç me miş olan kim se ler ze kât ver mek le 
yü küm lü ol mazlar.

Not Edelim

Ha vâ ici As li ye (As li İh ti yaç)
‘Ha vâ ic-i as liy ye’ te ri mi, ‘Te mel ih ti yaç lar’ an la mı na gel mek te dir. Te rim ola rak Ha vâ ic-i 

as li ye, ze kât, fı tır sa da ka sı ve kur ban yü küm lü lü ğü nün be lir len me si sı ra sın da as ga rî zen-

gin lik öl çü sü ka bul edi len ni sap he sap la nır ken dı şa rı da tu tu lan te mel ih ti yaç gi der le ri 

de mek tir. 
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DERS6Z e k â t  V e r m e s i  G e r e k e n l e r

Bu ih ti yaç gi der le ri: Ev, bi nit, ken di si nin ve bak mak la yü küm lü ol du ğu kim se le rin bir yıl-
lık yi ye cek ve gi ye cek le ri, lü zum lu ev eş ya la rı, şah si ki tap lar, çe şit li mes lek sa hip le ri nin 
alet le ri ve ya şa mı için zo run lu olan di ğer şey ler . 

Te mel ih ti yaç lar, za man, or tam ve 
şart la ra gö re kıs men de ği şik lik 
gös te re bi lir. Me se la gö çe be ha ya tı 
ya şa yan lar için ev te mel ih ti yaç 
de ğil ken yer le şik ha yat ta ki ler için 
bu zo run lu bir ih ti yaç tır. Bu na gö re 
te mel ih ti yaç lar da dik ka te alı na-
cak olan, ki şi nin için de ya şa dı ğı 
şart la ra gö re ken di si ve bak mak la 
yü küm lü ol du ğu ki şi le rin, ye me, 
iç me gi yim ku şam, ba rın ma ve 
eği tim gi bi zo run lu gi der le ri ni kar-
şı la ya cak olan meb lağ dır. İş te 
ze kât, Fı tır sa da ka sı ve Kur ban 
ni sa bı he sap la nır ken bu meb lağ 
dı şa rı da tu tul mak ta dır. Çün kü 
te mel ih ti yaç mik ta rı mal, ki şi nin 
ha ya tı nı sür dür me si için za ru rî 
olan mik tar dır. 

6 Zekât Vermesi Gereken Kişiler

Ze kât ver mek le yü küm lü olan  ki şi ler, ak lî me le ke le ri ye rin de, er gen lik ça ğı na ulaş mış ve 
di nen zen gin sa yı la cak mik tar da mad dî bi ri ki me sa hip kim se ler dir Bu na gö re ze kât ver-
mek le yü küm lü olan kim se de bu lun ma sı ge re ken ni te lik ler şun lar dır: 

1. Müs lü man ol mak. 

2. Er gin lik ça ğı na gel miş bu lun mak. 

3. Akıl lı ol mak. 

4. Borçl u ol ma mak. 

Müs lü man ol ma yan lar, er gin lik ça ğı na gel me miş bu lu nan ço cuk lar, akıl has ta sı olan lar 
ze kât ver mek le yü küm lü de ğil ler dir. Elin de ni sap mik ta rı ve ya da ha faz la ma lı ol du ğu 
hal de, bu bi ri ki mi borç la rı nın kar şı lı ğı olan kim se de ze kât ver mek le yü küm lü de ğil dir. 
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7 Zekât Verilebilecek Kişiler

“Sa da ka lar (ze kât lar), Al lah’tan bir farz ola rak an cak fa kir ler, düş kün ler, 
ze kât top la yan me mur lar, kalp le ri İs lâm’a ısın dı rı la cak olan lar la (öz gür lü ğü-
ne ka vuş tu ru la cak) kö le ler, borç lu lar, Al lah yo lun da ci had eden ler ve yol da 
kal mış yol cu lar için dir. Al lah hak kıy la bi len dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir” 
(Tev be, 9/ 60). 

Ken di le ri ne ze kât ve ri le cek olan la rı şöy le sı ra la ya bi li riz:

• Fa kir ler

• Yok sul lar

• Borç lu lar

• Yol cu lar

• Al lah yo lun da ci had ve teb liğ fa ali ye tin de bu lu nan lar

• Kalp le ri İs lâm’a ısın dı rıl mak is te nen ki şi ler

• Ze kât top la ma me mur la rı

• Öz gür lü ğü ne ka vuş turulma la rı için kö le ler.

Fa kir le re ze kât ve rir ken şu sı ra yı gö zet mek da ha iyi dir. Kar deş ler, kar deş ço cuk la rı, am ca, 
ha la, da yı ve tey ze ler, bun la rın ço cuk la rı, di ğer ya kın lar, kom şu lar, mes lek taş lar, ze kât 
ve re cek ki şi nin için de ya şa dı ğı yer le şim bi ri min de bu lu nan di ğer fa kir ler, baş ka yer ler de 
ika met eden fa kir ler. Bir kim se nin, iç le rin de muh taç olan lar var ise ön ce lik le ken di ya kın-
la rı na ze kât ver me si da ha uy gun dur.

Ze kât, ana, ba ba, de de ve ni ne le re; oğul, kız ve to run la ra; eşe, Müs lü man ol ma yan la ra ve 
zen gin le re ve ri le mez. Müs lü man ol ma yan la ra sa da ka ve ri le bi lir, an cak ze kât ve ril mez. 
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DERS8Z e k â t ı  V e r i l e c e k  M a l l a r

“Mal la rı nı Al lah yo lun da har ca yan la rın du ru mu, ye di ba şak bi ti ren ve her 
ba şak ta yüz ta ne bu lu nan bir to hum gi bi dir. Al lah di le di ği ne kat kat ve rir. 
Al lah lüt fu ge niş olan dır, hak kıy la bi len dir.

Mal la rı nı Al lah yo lun da har ca yan, son ra da har ca dık la rı nın pe şin den (bun-
la rı) ba şa kak ma yan ve gö nül in cit me yen le rin, Rab’le ri ka tın da mü kâ fat la rı 
var dır. On lar için kor ku yok tur. On lar üzül me ye cek ler dir de.

Gü zel bir söz ve ba ğış la ma, pe şin den gö nül kır ma ge len bir sa da ka dan 
da ha ha yır lı dır. Al lah her ba kım dan sı nır sız zen gin dir, ha lim dir (he men 
ce za lan dır maz, müh let ve rir).

Ey iman eden ler! Al lah’a ve ahi ret gü nü ne inan ma dı ğı hal de in san la ra gös-
te riş ol sun di ye ma lı nı har ca yan kim se gi bi, sa da ka la rı nı zı ba şa kak mak ve 
gö nül kır mak su re tiy le bo şa çı kar ma yın. Böy le si nin du ru mu, üze rin de bi raz 
top rak bu lu nan ve ma ruz kal dı ğı şid det li yağ mu run ken di si ni çıp lak bı rak-
tı ğı bir ka ya nın du ru mu gi bi dir. On lar ka zan dık la rın dan hiç bir şey el de ede-
mez ler. Al lah kâ fir ler top lu lu ğu nu hi da ye te er dir mez” (Ba ka ra 2/261–264).

Yukarıdaki ayetler üzerine arkadaşlarınızla konuşunuz!
Birlikte Konuşalım

8 Zekâtı Verilecek Mallar

Bir ma lın ze kâ tı nın ve ri le bil me si için, ma lın, te mel ih ti yaç lar dan faz la ola rak ni sap mik ta-
rı na ulaş ma sı, sa hi bi nin elin de üze rin den bir yıl geç me si ve ha ki ka ten ve ya hük men ar tı cı 
özel li ğe sahip ol ma sı ge rek ti ği da ha ön ce be lir til miş ti. Zi rai ürün ler, hay van lar ve ti ca ret 
mal la rı, ger çek an lam da ço ğa lı cı ni te lik te dir. Al tın, gü müş ve pa ra ise hük men ar tı cı dır. 
Çün kü bun lar ya tı rı ma dö nüş tü rü le bi le cek ve ge lir ge ti re bi le cek ma hi yet te dir. Bu ge nel 
il ke ler çer çe ve sin de ze kâ ta ta bi olan mal lar hak kın da kı sa bil gi ver me ye ça lı şa lım.

Ti ca ret Mal la rı, Al tın, Gü müş ve Pa ra la rın Ze kâ tı
Ti ca ret mal la rı nın her çe şi di, al tın, gü müş ve na kit pa ra lar ze kâ ta ta bi dir. Elin de bun lar-
dan bu lu nan ki şi, ze kât ve rir ken bun la rı bir lik te de ğer len di rir. 
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Al tın ve Gü müş 
Al tı nın ni sa bı da ha ön ce de ifa de edil di ği gi bi as ga ri 80,18 gram dır. Gü mü şün ni sa bı ise 

561 gram dır. İs lâm’ın ilk yıl la rın da de ğer ola rak 80,18 gram al tın, 561 gram gü mü şe eşit 

idi. An cak gü nü müz de gü müş al tı na gö re bü yük öl çü de de ğer yi tir miş tir. Bu ba kım dan 

gü nü müz de pa ra ve ti ca ret ma lı gi bi ze kâ ta ta bi mal la rın ni sa bı he sap la nır ken al tın ni sa-

bı öl çü alın mak ta dır. An cak elin de ni sap mik ta rı ve ya da ha faz la gü mü şü olan kim se, 

ze kâ tı nı bu ni sap üze rin den ve rir. 

Pa ra lar
El de bu lu nan pa ra la rın de ğe ri al tın ni sa bı na ulaş tı ğı tak dir de ze kâ ta ta bi olur. Mev cut 

pa ra tek ba şı na ni sap mik ta rı nı bul maz sa, var sa al tın ve ti ca ret mal la rı ile bir leş ti ri lir ve 

hep si nin top la mı ni sap mik ta rı nı bu lur sa, ze kât la rı ve ri lir. 

Çe şit li şir ket ve gu rup lar ta ra fın dan çı ka rı lıp men kul kıy met ler bor sa sın da alı nıp sa tı lan 

his se se net le ri ti ca ret ma lı gi bi ol du ğun dan, bun la rın de ğer le ri üze rin den ze kât ve ri lir. 

Her han gi bir şir ke te kâr ve za rar da or tak lı ğın bel ge si olan his se se net le ri nin ze kâ tı na 

ge lin ce; şir ket mal alıp sat mak su re tiy le ti ca ret ya pı yor sa, böy le bir şir ke tin his se se net-

le ri ne sa hip olan kim se, se net le rin de ğe ri üze rin den ze kât ve rir. Şir ket, sa na yi ve ya 

iş let me ci lik ya pı yor ve ser ma ye si ma ki ne, alet ve araç la ra bağ lan mış ise, böy le bir ku ru-

lu şa or tak olan kim se ze kâ tı nı, elin de ki his se se net le ri nin de ğe ri üze rin den de ğil, yıl lık 

ka zan cın dan ve rir.

Hay van la rın Ze kâ tı
Ze kâ tı ge re ken hay van lar; ko yun, ke çi, sı ğır, man da, de ve ve at tır. Üret mek, süt ve ya 

yün al mak mak sa dı ile bes le nen ve yı lın ya rı dan faz la sı nı kır lar da ve ot lak lar da ge çi ren 

ko yun, ke çi, sı ğır, man da ve de ve ler sa yı ca ni sap mik ta rı na ulaş tık la rı tak dir de ze kâ ta 

ta bi olur lar. 

Ara zi Ürün le ri nin Ze kâ tı
Yağ mur ve ya ır mak su la rıy la su la nan yer ler de ürü nün on da bi ri, mas raf ya pı la rak su la-

nan ara zi ler de ürü nün yir mi de bi ri ze kât ola rak ve ri lir.

Zekâtı ödeme şeklini araştırın!
Araştıralım - Öğrenelim
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DERS9Z e k â t  İ b a d e t i n i n  İ n s a n a  K a z a n d ı r d ı k l a r ı

9 Zekât İbadetinin İnsana Kazandırdıkları

“On la rın mal la rın dan, on la rı ken di siy le arın dı ra ca ğın ve te miz le ye ce ğin bir 
sa da ka (ze kât) al ve on la ra dua et. Çün kü se nin du an on lar için sü kû net tir 
(On la rın kalp le ri ni ya tış tı rır.) Al lah hak kıy la işi ten dir, hak kıy la bi len dir” (Tev-

be 9/103).

Bu ayet te di le ge ti ri len ze kâ tın mü min le ri te miz le me si, hem bi rey sel hem de top lum sal 
açı dan ele alı na bi lir. Çün kü ze kât, bi rey sel açı dan ru hu, cim ri lik, ba ya ğı lık, ben cil lik, baş-
ka sı nın ma lı na göz dik me ve çe ke mez lik gi bi ma ne vî has ta lık lar dan arın dı rır. Böy le ce 
top lu mu da bu tür kö tü has let ler ta şı yan in san lar dan arın dır mış ve ko ru muş olur. Zi ra 
bu kö tü lük ler, düş man lık ve baş ka sı nın hak kı na te ca vüz gi bi sos yal has ta lık la rın baş lı ca 
se be bi dir. 

Kur’an-ı Ke rim’in pek çok ye rin de ze kâ tın na maz la bir lik te anıl ma sı, ki şi nin ma ne vî arın-
ma sın da ze kâ tın ne ka dar önem li bir yer tut tu ğu nu gös te rir. Çün kü na ma zın sağ la ya ca ğı 
Al lah’a ya kın lık ve ah lâ kî arın ma ya, ze kât ta ma la kar şı düş kün lük ten kay nak la nan za af-
lar dan arın ma sağ la ya rak ve ki şi ye yar dım laş ma ve da ya nış ma ru hu ka zan dı ra rak eş lik 
eder.

İs lâ mî açı dan ze kâ tı ve ril me yen mal kir li ka bul edi lir. Mal an cak ze kâ tı ve ril di ği za man 
te miz len miş olur. Böy le ce ze kâ tı nı ve ren Müs lü man, hem ma lı nı ma ne vî kir ler den arın-
dır ma nın hem de ru hen arın ma nın mut lu lu ğu nu el de eder. 

Ze kât sa ye sin de ki şi, ma la kar şı düş kün lü ğün ge ti re bi le ce ği za af lar dan da kur tul muş 
olur. Eğer bu düş kün lük kont rol süz ka lır sa ki şi meş ru ve gayr-ı meş ru de me den ma lı nı 
ço ğalt ma ya ça lı şır. Ka zan dı ğı mal ile kim se ye yar dım et mez. Ze kât ki şi yi böy le olum suz 
bir akı bet ten de ko ru muş olur. 

Ze kâ tı nı ve ren in san lar hem Yü ce Al lah’ın em ri ni ye ri ne ge tir me nin, hem fa kir le ri se vin-
dir me nin ve hem de bu yol da yap tı ğı har ca ma la rın ye ri nin do la cak ol ma sı nın mut lu lu-
ğu nu ya şar lar. Di ğer ta raf tan se vin dir di ği yok su lun du ası nı al ma nın ve onu se vin dir me-
nin mut lu lu ğu ise bir Müs lü man için da ha bü yük bir ka zanç ve se vinç ve si le si dir. 

Bu ko nu da mü mi nin ya şa ya ca ğı di ğer bir mut lu luk da ni me te şük ret miş ol ma mut lu lu-
ğu dur. Çün kü ni met le rin şük rü ken di cin sin den olur. Yü ce Al lah’ın bir ni met ola rak ver di-
ği ma lın şük rü de onu fa kir ler le pay la şa rak olur. Ze kâ tı nı ve ren Müs lü man bu şük rü eda 
et miş ol ma nın mut lu luk ve se vin ci ni de ya şar. 

Di ğer ta raf tan ze kât, fa kir le ri de olum lu yön de et ki ler. On lar da zen gin le rin ma lı na kar şı 
olu şa bi le cek kıs kanç lık la rın ve olum suz duy gu la rın önü nü ke ser. 
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10 Zekât İbadetinin Topluma Kazandırdıkları

Sağ lık lı bir top lum sal ya şam için, pay laş ma bi lin ci son de re ce önem li dir. Pay laş ma bi lin-
ci oluş ma mış top lum lar da ben cil lik ege men olur. Ben cil li ğin ege men ol du ğu bir yer de 
ise is ter is te mez çe kiş me ve ça tış ma lar baş lar. Bu du rum, top lum sal hu zur suz luk la ra yol 
açar. Her ne ka dar bu tür ça tış ma lar ka nu ni dü zen le me ler le bir öl çü de ön len se de ka nun 
de ne ti mi nin ula şa ma dı ğı alan lar da söz ko nu su ça tış ma ve çe kiş me ler çok acı ma sız bir 
şe kil de ken di ni gös te rir. İş te ze kâ tın top lum sal açı dan en önem li iş le vi, ben cil lik an la yı-
şı ye ri ne pay laş ma bi lin ci nin ege men ol ma sı nı sağ la ya rak top lum da or ta ya çı ka bi le cek 
po tan si yel çe kiş me le ri ön le me si dir.

Ze kâ tın iş ler lik ka zan dı ğı top lum lar da, cö mert lik an la yı şı yay gın lık ka za nır. Ze kât ade ta 
top lum da yar dım laş ma duy gu la rı nı ateş ler. Mal ve ser vet düş man lı ğı aza lır. Gü ven or ta-
mı mey da na ge lir. İn san lar bir bi ri ni se ver, sa yar ve böy le ce top lum da hu zur ve mut lu luk 
sağ lan mış olur.

Böy le bir yar dım laş ma ve da ya nış ma, se vinç te ve ta sa da bir ve be ra ber ol ma an la yı şı nı 
pe şin den ge ti rir. Bu da top lum sal kay naş ma yı sağ lar. Böy le ce ze kât, zen gin den yok su la 
bir şef kat ve mer ha met; fa kir den var lık lı ke si me bir say gı ve sev gi köp rü sü oluş tu rur. 

11 Sevinçlerin Paylaşılması

‘Se vinç ler pay la şıl dık ça ar tar, üzün tü ler pay la şıl dık ça aza lır’ sö zü, ger çe ği yan sı tan bir 
ve ci ze dir. Top lu mun or tak tec rü be si ile ula şı lan bu so nuç, İs lâm di ni ta ra fın dan ka bul 
edil miş ve tav si ye edil miş tir. İn san la rın se vinç le ri ni ve üzün tü le ri ni pay laş mak, Müs lü-
ma nın Müs lü man üze rin de ki hak la rın dan sa yıl mış tır. Bu bağ lam da da ve te ica bet, has ta 
zi ya re ti, ce na ze le re ka tıl ma ve ta zi ye, ha dis ler de is te nen pay laş ma ör nek le rin den dir. 
Bun lar dan bir kıs mı se vinç le rin pay la şıl ma sı ile bir kıs mı da üzün tü le rin pay la şıl ma sı ile 
il gi li dir. Di ğer ta raf tan Pey gam ber Efen di miz ken di si, çev re sin de ki le rin se vinç le ri ni ve 
üzün tü le ri ni pay la şa rak bi ze ör nek ol muş tur. 

Bay ram lar
Müs lü man la rın yıl da iki dinî bay ra mı  var dır: Ra ma zan bay ra mı ve Kur ban bay ra mı. 

Yü ce di ni miz İs lâm, Ra ma zan bay ra mı mü na se be tiy le zen gin le re Fı tır sa da ka sı nı, Kur ban 

ibadetim.pdf   105 28.09.2010   10:51:17



105

DERS11S e v i n ç l e r i n  P a y l a ş ı l m a s ı

Bay ra mı mü na se be tiy le de kur ba nı va cip kıl mış tır. Bu da İs lâm di ni nin bay ram lar da ki 
se vinç ve ne şe nin pay la şıl ma sı na ve her ke sin bu ne şe ve se vin ce or tak ol ma sı na ver di ği 
öne mi gös ter mek te dir. 

Bay ram lar, mü min ler için ne şe ve se vinç gün le ri dir. Ra ma zan ayın da oruç tu ta rak, Kur-
ban Bay ra mın da kur ban ke se rek Al lah’ın em ri ni ye ri ne ge ti ren ve Al lah yo lun da fe da-
kâr lık gös te ren Müs lü man lar, bay ram ya pa rak Al lah’ın gös ter di ği çiz gi de bu lun ma nın 
mut lu luk ve se vin ci ni ya şar lar. 

Bay ram lar da mü min ler bir bir le ri ile bay ram la şır lar. Uzak ta olan la rın bay ram la rı ise, çe şit-
li ile ti ler le ve ya kart lar la teb rik edi lir. An ne, ba ba ve bü yük ler zi ya ret edi lir, gö nül le ri 
alı nır. Dar gın lar ba rı şır. Kar şı lık lı he di ye leş me ler, se vinç ve ne şe nin art ma sı na ve si le olur. 
Böy le ce top lum da çok gü zel bir kay naş ma mey da na ge lir.

Kan dil Ge ce le ri
Kur’an-ı Ke rim’de Ka dir ge ce si nin bin ay dan da ha ha yır lı ol du ğu ifa de edi le rek bu ge ce-
ye müs tes na bir yer ve ril miş tir. Çün kü Ka dir ge ce si, Ku ran’ın in me ye baş la dı ğı ge ce dir. 
Bu nun dı şın da Hz. Pey gam be rin doğ du ğu ge ce, İs ra ve Mi rac mu ci ze si nin ger çek leş ti ği 
ge ce, Ra ma zan dan on beş gün ön ce ge len Be rat ge ce si ve üç ay lar ola rak bi li nen Re cep 
Şa ban ve Ra ma zan ay la rı nın baş lan gı cın da ki ilk Cu ma ge ce si nin kül tü rü müz de ay rı bir 
ye ri var dır ve bun lar ge nel lik le ‘Kan dil ler’ ola rak bi li nir. 

Bu müs tes na ge ce ler, Müs lü man la rın bir lik ve be ra ber li ği ni pe kiş ti ren, ara la rın da ki kar-
deş li ği güç len di ren, Yü ce Al lah ta ra fın dan af ve ba ğış lan ma ya ve si le olan za man di lim-
le ri ol du ğun dan bi rer se vinç ve si le si dir. Bu se bep le kan dil ler, Müs lü man la rın se vinç le ri ni 
pay laş tık la rı za man di lim le ri için de yer alır.

Mü min ler için bu za man di lim le ri ken di le ri ni de net le me ve si le si dir. Geç mi şin mu ha se-
be si ni ya pıp ge le ce ğe ha zır lık lı ol ma ya ka pı açar. 

Kan dil ler ve si le si ile gö nül hu zu ru içe ri sin de, Ya ra tı cı sı na, ai le si ne, ço cuk la rı na, mil le ti ne 
ve tüm in san lı ğa kar şı gö rev ve so rum lu luk la rı nı ha tır la yan,

Bu ve si le ile yan lış ve ku sur la rın dan dö ne bi len,

Eli ni ve gön lü nü uza na bi le ce ği her ke se aça bi len in san lar bu za man di lim le ri nin be re ke-
tin den ya rar lan mış olur lar.

Baş ta Ka dir ge ce si ol mak üze re kül tü rü müz de yer alan kan dil ler şun lar dır: Mi rac, Be rat, 
Mev lid ve Re ga ib kan di li. 

Kandil gecelerinin ne zaman olduğu ve bu gecelerde ne yapılması gerektiği 
konusunu araştırınız ve öğrendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 

Araştıralım - Öğrenelim
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Cu ma
Cu ma gü nü Müs lü man la rın bir lik ve be ra ber li ği açı sın dan çok önem li bir gün dür. Bu 
mü ba rek gün, âde ta haf ta lık bay ram gü nü dür. Cu ma na ma zı bi rey sel ola rak kı lın maz, 
an cak ce ma at le kı lı nır. Bu du rum, her han gi bir yer le şim bi ri min de ki bü tün hal kın, haf-
ta lık ola rak bir ara ya gel me si de mek tir. Cu ma na ma zı nın en kuv vet li farz lar dan ol ma sı, 
bu nu terk eden ler için çok ağır ifa de ler kul la nıl ma sı, onun İs lâm di nin de ki ye ri ni ve öne-
mi ni gös ter mek te dir. Öy le ki Cu ma ile yü küm lü olan ve na ma za git me ye en gel bir öz rü 
bu lun ma yan kim se le rin cu ma ya git me ye rek Cu ma na ma zı vak tin de alış ve riş yap ma la rı 
ca iz de ğil dir. Bu alış ve riş ha ram ka bul edil miş tir. Bu du rum, Cu ma na ma zı na ka tıl ma nın 
ne ka dar önem li ol du ğu nu gös ter mek te dir.

“Bir kim se cu ma gü nü boy ab des ti ala rak elin den gel di ğin ce te miz le nir, sa çı nı 
sa ka lı nı yı ka yıp yağ la yıp ta rar ve ya evin de ki gü zel ko ku dan sü rün dük ten son-
ra ca mi ye gi der; fa kat ora da yan ya na otu ran iki kim se nin ara sı nı aç maz, son-
ra Al lah Te âlâ’nın ken di si ne tak dir et ti ği ka dar na maz kı lar, da ha son ra se si ni 
çı kar ma dan ima mı din ler se, o cu ma dan öte ki cu ma ya ka dar olan gü nah la rı 
ba ğış la nır (Bu hâ rî, Cum ̀a 6, 19.).”

“Cu ma gü nün de bir za man var dır ki, şa yet bir Müs lü man na maz kı lar ken 
o vak te rast lar da Al lah’tan bir şey is ter se, Al lah ona di le ği ni mut la ka ve rir” 
(Bu hâ rî, Cum ̀ a 37, Ta lâk 24, Da avât 61; Müs lim, Mü sâ fi rîn 166, 167, Cum ̀ a 

13–15.).

Her han gi bir yer le şim bi ri min de ki in san la rın, bi rey sel ci yak la şım lar la bir bir le rin den kop-
ma ma la rı, bir bir le ri nin du ru mun dan ha ber dar ol ma la rı, bir bir le ri nin dert le ri ne ça re ara-
ma la rı, se vinç le ri ni ve ke der le ri ni pay laş ma la rı için Cu ma na ma zı önem li bir fır sat tır. 

Cu ma ile il gi li “Her er gen olan kim se ye cu ma gü nü boy ab des ti al mak ge rek li dir.” (Bu hâ rî, 
Ezan 161, Cum ̀a 2, 3, 12; Müs lim, Cum ̀a 5, 7; Ebû Dâ vûd, Ta hâ ret 127; Ne sâî, Cum ̀a 2, 6, 8, 
11; İb ni Mâ ce, İkâ met 80) me alin de ki ha dis ler de top lum içe ri si ne çı ka cak in san la rın, baş-
ka la rı nı ra hat sız ede bi le cek bir du rum da top lum içi ne çık ma ma la rı ko nu sun da önem li 
il ke ler or ta ya koy mak ta dır. Bu du rum top lum sal bir lik te lik ler de baş ka in san la ra kar şı ne 
ka dar say gı lı dav ra nıl ma sı ge rek ti ği hu su sun da önem li me saj lar ver mek te dir.

Ra ma zan Ayı
Ra ma zan ayı, Müs lü man top lum lar da yar dım laş ma nın en üst se vi ye ye çık tı ğı bir iba det 
ik li mi dir. Sa hur la rı, if tar sof ra la rı, te ra vih le ri ya nın da di ğer sos yal ve kül tü rel et kin lik le-
riy le Ra ma zan ayı nın İs lâm âle min de ay rı bir ye ri var dır.

Ra ma zan ayı Müs lü man la rın ha ya tı na ay rı bir ne şe ve se vinç ka tar. Asır lar dır Müs lü man-
la rın ha ya tın da ma hal lî kül tü rel kat kı lar la da zen gin le şen Ra ma zan kül tü rü, has ret le 
bek le nen ve öz lem le ku cak la nan bir za man di li mi ol mak ta dır. 
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Müs lü man la rın, Ra ma zan ayın da yar dım duy gu la rı âde ta co şar ve top lu mu bir yar dım 
he ye ca nı sa rar. Ze kât ve fit re gi bi ye ri ne ge ti ril me si zo run lu ma lî iba det le rin ya nın da 
Müs lü man la rın gö nül lü ola rak yap tık la rı yar dım lar da hız ka za nır. Âde ta Ra ma zan se vin-
ci ni her ke sin bir lik te ya şa ma sı için in san lar ha re ke te ge çer ve her ke sin Ra ma zan se vin-
ci ni pay laş ma sı için top lum sal bir ref leks olu şur. Bu du rum Ra ma zan da çok kap sam lı bir 
top lum sal se vin ci be ra be rin de ge ti rir. 

Se vinç le rin Pay la şıl ma sı na İliş kin Di ğer Ör nek ler
Se vinç le rin pay la şıl ma sı bağ la mın da Müs lü ma nın mü min kar de şi nin da ve ti ne ica bet 
et me si, dü ğü nü ne ka tıl ma sı, her han gi ha yır lı bir işin de onu kut la ma sı, in sa nî ve İs lâ mî 
gö rev le rin den dir. İs lâm di ni nin, bir Müs lü ma nın çev re sin de ki kom şu la rı nın, ta nı dık la rı-
nın, dost la rı nın se vinç le ri ni pay laş ma sı na ver di ği öne mi an la ya bil mek için fı kıh ki tap la-
rı mız da yer alan şu hük me bak mak ye ter li dir. Bu na gö re na fi le oru ca ni yet et miş bir ki şi, 
bir ye me ğe da vet edi lir de ka tıl ma dı ğı tak dir de da vet sa hi bi nin kı rı la bi le ce ğin den en di şe 
eder se oru cu nu açar ve son ra o oru cu ka za eder. Pey gam ber Efen di mi zin, da ve te ica be-
ti Müs lü ma nın Müs lü man üze rin de ki hak la rın dan say dı ğı nı yu ka rı da be lirt miş tik. Bu ve 
ben ze ri ha dis ler, İs lâm di ni nin se vinç le rin pay la şıl ma sı na ver di ği öne mi gös ter mek te dir.

12 Üzüntülerin Paylaşılması

İn san ha yat ta da ima iyi ve gü zel şey ler le kar şı laş maz. Ba zen de sı kın tı lar la ve acı lar-
la kar şı la şa bi lir. Ki mi za man in sa nın kar şı laş tı ğı acı lar çok ağır olur. Çok sev di ği bi ri ni 
kay bet me si, ağır bir has ta lık la kar şı laş ma sı, ma lı nın mül kü nün elin den çık ma sı bu nun 
ör nek le rin den dir. Böy le du rum lar da in san ken di si ne des tek ola cak, onu te sel li ede cek 
bi ri le ri ne ih ti yaç du yar. Çev re sin de bun la rı ya pa cak eşi, dos tu, kom şu su ve ta nı dı ğı olan-
lar, kar şı laş tık la rı acı lar ve sı kın tı lar ne de niy le ya şa dık la rı şo ku da ha ko lay at la ta bi lir ler. 
Bu se bep le üzün tü le rin pay la şıl ma sı, top lum sal ha yat açı sın dan çok önem li dir. İs lâm 
di ni bu hu sus ta da çok gü zel bir kar deş lik an la yı şı or ta ya koy muş tur. Bu an la yış sa ye sin-
de in san lar, kar şı laş tık la rı acı la rı ve sı kın tı la rı da ha ko lay at la ta bil mek te dir ler. Şim di bu 
alan da İs lâm’ın or ta ya koy du ğu ba zı hü küm le ri gö re lim:

Has ta Zi ya re ti
İçin de ya şa dı ğı top lum da çev re sin de ki in san la rın dert le riy le il gi len mek, muh taç la ra ve 
düş kün le re yar dım et mek, da vet eden le rin da ve ti ne ica bet et mek, ce na ze le re ka tı lıp 
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dinî gö rev le ri ye ri ne ge tir mek ve has ta la rı zi ya ret et mek önem li in sa nî gö rev ler den dir. 
İs lâm di ni bu in sa nî gö rev le rin ye ri ne ge ti ril me si ni dinî bir ödev ola rak ka bul et miş tir. 
Has ta zi ya re ti in sa nî ol du ğu ka dar İs lâ mî bir gö rev dir. Bu se bep le İs lâm di ni, bu in sa nî 
gö rev üze rin de özen le dur muş tur. 

“Has ta yı zi ya ret edin, aç ola nı do yu run, esi ri kur ta rın!” (Bu hâ rî, Ci hâd 1, Et’ime 

1, Ni kâh 71, Mer dâ 4).

Pey gam ber Efen di miz has ta zi ya re ti üze rin de özen le dur muş tur. “Müs lü manın, Müslüman 
üzerindeki hakkı beştir: Selâm almak, hasta ziyaret etmek, cenazeye ilişkin görevleri yeri-
ne getirmek, davete icabet etmek ve aksırana “yerhamükellah: Allah sana rahmetiyle 
davransın” diyerek dua etmek” (Buhârî, Cenâîz 2; Müslim, Selâm 4. Ayrıca bkz. Ibni Mâce, 
Cenâiz) hadisi bu konuda Müslümanlara görevlerini hatırlatmaktadır. Bu hadisin bazı 
rivayetlerinde altı madde vardır. Bu gösteriyor ki hadiste geçen bu sayı, Müslümanın 
Müslüman üzerindeki haklarından yalnızca bir kısmını ortaya koymaktadır. Yoksa hakla-
rın bunlardan ibaret olduğu anlamına değildir. 

Hz. Pey gam ber (s.a.s.), ge rek ya kın la rın dan ve ge rek se için de ya şa dı ğı top lum dan has ta-
la nan la rı zi ya ret eder ve on la ra şi fa di ler dua eder di. Bu nun pek çok ör ne ği bu lun mak ta-
dır. Hz. Ai şe (ra)’nın an lat tı ğı na gö re o, ai le bi rey le rin den bi ri has ta la nın ca, sağ eliy le onu 
sı vaz lar ve şöy le dua bu yu rur du:

“Bü tün in san la rın rab bi olan Al la h’ım! Bu nun ıs tı ra bı nı gi de rip, şi fa ver. Şi fa yı ve ren an cak 

sen sin. Se nin şi fan dan baş ka şi fa yok tur. Bu na, hiç bir has ta lık izi bı rak ma ya cak şe kil de şi fa 

ih san et!”

İs lâm di nin de kim li ği ne bak ma dan has ta yı zi ya ret et mek, in san-hay van ayı rı mı yap ma-
dan aç ola nı do yur mak, açık ta ka la nı ba rın dır mak, düş man eli ne düş müş esi ri kur tar ma-
ya ça lış mak dinî ödev ler den dir. Hz. Pey gam ber, top lu mun yar dı ma muh taç olan ke sim-
le ri ne kar şı son de re ce şef kat ve mer ha met gös ter miş ve bu nu üm me ti ne de va si yet 
et miş tir.

Has ta zi ya re ti ni kı sa tut mak, zi ya ret sı ra sın da onun mo ra li ni yük sel te cek söz ler söy le-
mek, ‘Al lah şi fa ver sin’ şek lin de dua et mek, on dan da dua is te mek zi ya ret ada bın dan dır. 

Zor Du rum da Olan la ra Yar dım
 Zor du rum da bu lu nan ve yar dı ma muh taç olan in san la ra yar dım eli ni uzat mak, İs lâm 
di ni nin özen le üze rin de dur du ğu bir hu sus tur. Zor luk de re ce si ne gö re böy le du rum-
da bu lu nan la ra yar dım, özen di ri len bir fa zi let ol ma nın da öte sin de bir ödev ha li ne 
ge lir. Ar tık yal nız ca se vap ka zan mak ve iyi bir in san iyi bir Müs lü man ol mak için ye ri ne 
ge ti ril me si ge re ken bir üs tün lük ol mak tan çı ka rak ye ri ne ge ti ril me si zo run lu bir gö re-
ve dö nü şür. El bet te se va bın dan ve ec rin den bir şey kay bol maz. Yar dım edil me di ği 
tak dir de ha ya ti teh li ke nin bu lun ma sı ve ya te la fi si im kân sız be den sel za rar la rın or ta ya 

ibadetim.pdf   109 28.09.2010   10:51:18



109

DERS12Ü z ü n t ü l e r i n  P a y l a ş ı l m a s ı

çı ka cak bu lun ma sı gi bi du rum lar bu na ör nek tir. Böy le du rum lar da yar dım ede bi le cek 
ko num da olan la rın yar dı ma muh taç ola na yar dım et me si, farz-ı ki fa ye dir. Han gi din den, 
han gi inanç tan olur sa ol sun, top lum da bu şe kil de yar dı ma muh taç bu lu nan la ra, yar dım 
ede bi le cek ko num da bu lu nan lar dan hiç kim se yar dım et mez se, di nen her kes so rum lu 
ko nu ma dü şer. 

Zor da ka lan la ra ve düş kün le re yar dım et mek, İs lâm kar deş li ği nin bir ge re ği dir. Mü mi-
nin en önem li özel lik le rin den bi ri yar dım se ver lik tir. Çev re sin de ki in san la rın der di ni dert 
edin me yen ler, ger çek İs lâ mî bi lin ce sa hip de ğil ler dir. Pey gam ber Efen di miz (a.s.) bir 
ha dis le rin de şöy le bu yur muş lar dır:

“Müs lü man Müs lü manın kar de şi dir. Ona zul met mez, onu yal nız bı rak maz. Bir 
kim se Müs lü man kar de şi nin ih ti ya cı nı kar şı lar sa, Al lah da ona yar dım eder. Bir 
kim se bir Müs lü manın sı kın tı sı nı gi de rir se, Al lah da kı ya met gü nü onun sı kın-
tı la rın dan bi ri ni gi de rir. Bir kim se din kar de şi nin ayı bı nı ör ter se, Al lah da kı ya-
met gü nün de onun ayı bı nı ör ter” (Tec ridi Sa rih:7/360; Ri ya züs-Sa li hin:1/284). 

İs lâm’ın özel lik le rin den bi ri de sos yal ha ya ta çok önem ve ren bir din ol ma sı dır. Böy le bir 
top lu mu oluş tu ran bi rey ler, sı ra dan bir top lu lu ğun üye le ri de ğil, bi ri si nin acı sı hep si ni 
et ki le yen bir vü cu dun uzuv la rı gi bi dir (Bu ha ri, Edep: 27).

Bu top lu mu oluş tu ran bü tün fert ler kar deş tir (Hu cu rat, 49/10).

Pey gam be ri mi zin ifa de siy le, İs lâm top lu mun da mü mi nin mü mi ne bağ lı lı ğı, taş la rı bir bi-
ri ne ke net li bir bi na gi bi dir (Tec rid-i Sa rih:12/134).

Böy le bir top lum da, yar dı ma muh taç hiç bir kim se nin yar dım sız kal ma ma sı ge re kir. 
Me se lâ sı kın tı için de olan borç lu ya müh let ve ril me si ne iliş kin ola rak bir ayet-i ke ri me de 
şöy le de nil mek te dir: “Eğer borç lu dar lık için dey se ona eli ge niş le yin ce ye ka dar müh-
let ve rin. Eğer bi lir se niz, (bor cu) sa da ka ola rak ba ğış la ma nız, si zin için da ha ha yır lı dır” 
(Ba ka ra 2/280).

Mad dî yar dım la rın ya nın da, ih ti yaç ha lin de zor du rum da olan la ra fi ilî ola rak da yar dım 
et mek ge re ke bi lir. Bu şe kil de ya pı la cak fi il lî yar dım lar da İs lâm di nin de sa da ka ola rak 
ni te len di ril miş tir. Pey gam ber Efen di miz, bu tür yar dım la rın mü kâ fa tı nı bir ha dis le rin de 
şöy le açık la mak ta dır lar: 

“Kim se siz le rin yar dı mı na ko şan lar, Al lah yo lun da ci had et miş gi bi se vap alır lar” (Ne ve vi, 
Ri ya züs-Sa li hin: 1/310).

“Sev di ği niz şey ler den Al lah için har ca ma dık ça iyi li ğe ere mez si niz, Her ne 
har car sa nız Al lah onu hak kıy la bi lir!” (Âl-i İm ran, 3/92).
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İs lâm di nin de çok önem le üze rin de du ru lan bir in fak tar zı da karz-ı ha sen’dir. Karz-ı 

ha sen, sı kın tı da olan la ra borç ver me an la mın da dır. Kar şı lık sız ve ri len bu borç, Al lah’ın en 

faz la hoş nut ol du ğu fi il ler den dir. 

Ce na ze ve Ta zi ye

De ki: “Si zin ken di sin den ka çıp dur du ğu nuz ölüm var ya, o mut la ka si ze ula-
şa cak tır. Son ra gay bı da, gö rü nen âle mi de bi len Al lah’a dön dü rü le cek si niz 
de, o si ze yap mak ta ol duk la rı nı zı ha ber ve re cek tir” (Cu ma, 62/8).

Di ni miz, ölen ki şi için, has ta lan dı ğı an dan iti ba ren me za ra ko nun ca ya ka dar, çev re sin de-

ki Müs lü man la ra, bir ta kım gö rev ler yük le miş tir. 

Ce na ze nin yı kan ma sı, ke fen len me si, üze ri ne na maz kı lın ma sı, kab ri nin ka zıl ma sı, def-

ne dil me si ve de fin için ge rek li iş lem le rin ya pıl ma sı, bü tün bun lar Müs lü man lar üze ri ne 

farz-ı ki fa ye olan gö rev ler den dir. Bu gö rev le ri Müs lü man la rın bir kıs mı ye ri ne ge tir di ği 

za man di ğer le ri nin üze rin den so rum lu luk kal kar. Fa kat kim se ye ri ne ge tir mez ise her kes 

so rum lu ko nu ma dü şer. 

Ce na ze yi kab re yol cu lu ğun da yal nız bı rak ma mak, me za ra ka dar da ol sa ona ar ka daş lık 

yap mak, önem li bir in sa ni gö rev dir. İs lâm di ni bu gö re vin üze rin de özen le dur muş tur.

Hastalık anından defin ve sonrasına kadar yapılacak dinî görevler nelerdir? 
Araştırınız!

Araştıralım - Öğrenelim

Ölen kim se nin ai le fert le ri nin ta zi ye edil me si, on la ra sa bır di len me si ve Ce nab-ı Hakk’ın 

ölü yü ba ğış la ma sı için dua edil me si müs te hap tır. Ta zi ye ce na ze def ne dil dik ten son ra 

ya pı lır. Pey gam be ri miz, ‘’Ba şı na fe la ket ge len kim se ye ta zi ye de bu lu na na mu si bet sa hi bi-

nin se va bı ka dar se vap ve ri lir’’ (İbn Ma ce, Ce na iz, 56; Tir mi zi, Ce nâ iz, 71) bu yur muş tur.

Ce na ze evi hal kı na ak ra ba ve kom şu la rın ye mek ver me si müs te hap tır. Pey gam be ri miz, 

Hz. Ca fer şe hit olun ca: “Ca fer ai le si ne ye mek ya pın. Çün kü on la rın ba şı na bü yük bir iş 

gel di” (Ebû Da vût, Ce na iz, 30) de miş tir. Fa kat ce na ze evi nin ye mek, hel va ha zır la yıp baş-

ka la rı na ik ram et me si mek ruh tur. Çün kü zi ya fet ver mek se vinç li za man lar da meş ru dur. 

Bü tün bun lar ya kın la rı nı kay be den ve bü yük bir üzün tü ya şa yan in san la rın acı la rı nı 

pay laş ma ya yö ne lik in sa nî dav ra nış lar dır. İs lâm di ni bu in sa nî dav ra nış la rı dinî bir ödev 

ola rak gör mek te dir.
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“Ölen kişiyi üç şey iz ler. Bun lar dan iki si ge ri dö ner, bi ri ka lır. Onu ai le si (dost 
ve ya kın la rı) ma lı ve sağ lı ğın da yap tık la rı iz ler; ai le si ile dost la rı ve ma lı ge ri 
dö ner, yap tık la rı ise onun la bir lik te ka lır’’ (Müs lim, Zühd, 1).

Yorumlayalım

“Her han gi bir kul sı kın tı ya dü şer de “Biz Al lah’dan gel dik, Al lah’a dö ne ce ğiz. 
Al la hım, ba şı ma ge len mu si be tin ec ri ni ver ve ba na bun dan da ha ha yır lı sı nı 
lut fet” di ye dua eder se, Al lah Te âlâ onu uğ ra dı ğı sı kın tı dan do la yı mü kâ fat lan-
dı rır ve ona kay bet ti ğin den da ha ha yır lı sı nı ve rir” (Müs lim, Ce nâ iz 4).

Yukarıdaki hadisleri üzüntülerin paylaşılması açısından yorumlayınız ve 
düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız!

Yorumlayalım

Ka bir Zi ya re ti ve Geç miş le ri mi zi An ma
Ka bir le re ‘zi ya ret edi len yer’ an la mın da me zar is mi ve ril miş tir. Ka bir le ri zi ya ret et mek, 
İs lâm’a ay kı rı un sur lar ta şı ma mak şar tıy la ca iz gö rül müş tür. 

Zi ya ret es na sın da ka bir ler çiğ nen mez, ka bir ler üze ri ne ve ya ara sı na ab dest bo zul maz, 
ka bir ler üze ri ne otu rul maz ve ka bir le re yas la nıl maz, ka bir ya nın da uyun maz. Bü tün 
bun lar mek ruh tur. Kab ris ta nın ye şil do ku su na za rar ver mek de mek ruh ka bul edil miş tir. 
Bü tün bun lar ölü le rin hak la rı na say gı sız lık ola rak ka bul edil mek te dir. 

Ka bir le ri zi ya ret et me nin ba zı fay da la rı var dır. Ki şi nin, ölü mü ve ahi re ti unut ma ma sı, dün-
ya ma lı na faz la mey le dip in san la ra zul met me ye kal kış ma ma sı, geç miş te ki iyi in san la rın 
iyi lik le ri ni ha tır la ya rak iyi li ğe yö nel me, kö tü in san la rın da kö tü lük le ri ni göz önü ne ala rak 
kö tü lük ten vaz geç me eği li mi ne gir me si gi bi bu ya rar la rı se be biy le İs lâm di nin de ka bir 
ziyaret etmek, müstehap kabul edilmiştir. Çünkü kabir ziyareti insanlara ahireti hatırlatır. 

Ka bir le ri çiğ ne me den ve üze ri ne otur ma dan, bir mik tar zi ya ret edi len me za rın ya nın da 
otur mak, hem ora da ya tan lar için hem de ha len ha yat ta olan lar için dua et mek de tav-
si ye edil miş tir. Böy le ce ka bir de ki mü min, ge len mü min kar de şiy le, yal nız lı ğı nı gi der mek 
is te ye cek ve se vi ne cek tir. 

Üzün tü le rin Pay la şıl ma sı na İliş kin Di ğer Ör nek ler
İn san ha ya tı bo yun ca çe şit li sı kın tı lar la kar şı la şa bi lir. Bir ka za so nu cu özür lü ko nu ma 
dü şe bi lir. Ya hut ta ya kın la rın dan bi ri ay nı du rum la kar şı la şa bi lir. Di ğer ta raf tan ki şi, ha ya-
tı için vaz ge çil mez ko num da ki ma lı mül küy le il gi li önem li bir kay ba uğ ra ya bi lir. Hat ta 
ma lı nı mül kü nü ta ma men kay be de bi lir. Bü tün bun lar ve ben ze ri bir ta kım mu si bet ler, 
bir im ti han ola rak ki şi nin dün ya ha ya tın da kar şı la şa bi le ce ği sı kın tı lı du rum lar dır.
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“An dol sun ki, si zi bi raz kor ku ve aç lık la, bir de mal lar, can lar ve ürün ler den 
ek sil te rek de ne ye ce ğiz. Sab re den le ri müj de le. On lar; baş la rı na bir mu sı bet 
ge lin ce, ‘Biz şüp he siz (her şe yi miz le) Al lah’a ai diz ve şüp he siz O’na dö ne ce-
ğiz’ der ler. İş te Rab le ri ka tın da rah met ve mer ha met on la ra dır. Doğ ru yo la 
ulaş tı rıl mış olan lar da iş te bun lar dır” (Ba ka ra, 2/155-157).

Ki şi nin kar şı laş tı ğı bu du rum lar ba zen çok ağır da ola bi lir. İş te bu ka bil du rum lar da in san 
ya kın la rı nın ve dost la rı nın des te ği ne ih ti yaç du yar. Böy le za man lar da acı la rın pay la şıl ma-
sı, sı kın tı içe ri sin de ki in sa nın üzün tü sü nü ve ke de ri ni ha fif le tir. Yal nız ol ma dı ğı nı an lar. 
Bun dan do la yı te sel li bu lur ve için de bu lun du ğu ağır du ru mu da ha ko lay at la ta bi lir.

Müs lü man du yar lı lı ğı, çev re sin de ki in san la rın dert le ri ne ve sı kın tı la rı na al dır ma ma an la-
yı şı ile bağ daş maz. Han gi inanç tan ve an la yış tan olur sa ol sun, çev re miz de der di ve sı kın-
tı sı olan in san la rın dert le ri ni ve sı kın tı la rı nı pay laş mak, üzün tü le ri ne or tak ol mak, İs lâ mî 
ve in sa nî bir gö rev dir.

13 Türk-İslâm Geleneğinde Paylaşma veYardımlaşma Kurumları

Kur’an ve Sün ne t’in yar dım laş ma ve da ya nış ma ya teş vik eden hü küm le ri nin ya nın da 
özel lik le İs lâm’ın ilk ku şa ğı sa ha be nin bun la rı çok can lı bir şe kil de ha ya ta ge çi ren ef sa-
ne vî uy gu la ma ör nek le ri, Müs lü man la rı yar dım laş ma ve da ya nış ma ya teş vik eden en 
önem li et ken ler ol muş tur. Kom şu su aç iken tok ya ta nın, ger çek mü min ola ma ya ca ğı 
vur gu su, Müs lü man lar ara sın da or tak söy lem ha li ne gel miş tir. 

İs lâm’ın ilk ku şa ğı sa ha be bu va sıf la rın en gü zel ör nek le ri ni fi ili ola rak or ta ya koy muş tur. 
Bun la rın için de hiç kuş ku suz en gü zel da ya nış ma ör ne ği, Hz. Pey gam ber le bir lik te Me di-
ne’ye hic ret eden Müs lü man lar la, Me di ne’nin yer li Müs lü man la rı ara sın da ki kar deş lik 
da ya nış ma sın da ya şan mış tır. Bu kay naş ma da En sar (Me di ne’li Müs lü man lar mal var lık-
lı la rı nı Mek ke’de mal la rı nı, mülk le ri ni, ev le ri ni bark la rı nı terk edip ge len Müs lü man lar la 
pay laş mış lar dır. 

“Ki şi, ken di si için is te di ği ni, kar de şi için de is te me dik çe iman et miş ol maz” 
(Bu ha ri, İman 6).

İş te bu ge nel il ke ler ve uy gu la ma lar çer çe ve sin de baş tan be ri Müs lü man lar, çok gü zel 
bir pay laş ma ve yar dım laş ma ge le ne ği oluş tur muş lar dır. Bu ge le nek, İs lâm dün ya sın da 
asır lar bo yu sü re cek sağ lam ve kök lü mü es se se le rin ku rul ma sı na ve si le ol muş tur. Bun-
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la rın ba şın da va kıf lar gel mek te dir. Se lef le rin den bu mü es se se le ri ve bun la rın da yan dı ğı 
te mel il ke le ri alan Türk ler bun la rı da ha da ge liş ti re rek ef sa ne ha li ne ge len ku rum lar la 
asır lar bo yu bu gü zel ge le ne ği sür dür müş ler dir.

Türk İs lâm ge le ne ğin de ki pay laş ma ve yar dım laş ma bi lin ci ni kök leş ti ren ku rum la rın 
ba şın da va kıf lar gel mek te dir. 

İyi lik ve ha yır da ya rış mak, Al lah yo lun da har ca ma da bu lun mak ve top lum da ki kim se siz, 
fa kir ve düş kün le re yar dım eli ni uzat mak, Kur’an-ı Ke rim’in en çok üze rin de dur du ğu ve 
teş vik et ti ği hu sus lar dan dır. Bir çok ayet ve ha dis, ka lı cı ola nın, bu tür ya tı rım lar ol du ğu-
nu bil dir mek te dir. Kur’an-ı Ke rim’de şöy le buy rul mak ta dır: “Sev di ği niz şey ler den Al lah 
için har ca ma dık ça tam hay ra eri şe mez si niz” (Al-i İm ran, 3/92)

Ba zı ayet ler de de ‘…Ha yır da ya rı şın…’ (Ba ka ra, 2/148; Ma ide, 5/48; Mü mi nûn, 23/61) tav-
si ye si ya pıl mak ta dır. 

‘…On lar dan bir kıs mı da ha yır da ya rı şır lar. Bu bü yük bir lü tuf tur.’ (Fa tır 35/32) me alin de ki 
aye ti ke ri me ise ha yır ya rı şı na ka tı lan Müs lü man la rın ne ka dar bü yük bir ila hi lü tuf el de 
et miş ola cak la rı nı ha ber ver mek te dir.

Biz zat Hz. Pey gam ber ken di le ri, Me di ne-i Mü nev ve re’de ye di par ça mül kü nü vak fet ti ği 
gi bi Sa ha be-i Ki ram’ın ile ri ge len le ri de bir çok va kıf yap mış lar dır. Öy le ki bu an la yış, Müs-
lü man lar ara sın da “İn san la rın en ha yır lı sı, in san la ra fay da lı olan; ma lın en ha yır lı sı, Al lah 
yo lun da har ca nan, Al lah yo lun da har ca na nın en ha yır lı sı da in san la rın en çok ih ti yaç 
duy duk la rı şey le ri kar şı la yan dır” şek lin de bir il ke nin yer leş me si ni sağ la mış tır.

Di li miz de sık kul la nı lan ‘Sa da ka-i câ ri ye’, sü rek li se vap ka zan dı ran sa da ka an la mı na ge lir. 
Bir ha dis te sü rek li se vap kay na ğı olan amel ler şöy le be lir le nir: 

“Ade moğ lu öl dü ğü za man, amel def te ri ka pa nır. Üç kim se bun dan müs tes na-
dır. Ke sin ti siz sa da ka (sa da ka-i câ ri ye) mey da na ge ti ren ler, top lu ma ya rar lı bir 
ilim (ta le be/eser) bı ra kan lar ve ken di si ne ha yır dua eden ha yır lı ço cuk ye tiş ti-
ren ler” (Müs lim, Va sıy ye, 14; Ebû Da vud, Ve sâ yâ, 14; Tir mi zî, Ah kâm, 36). 

Ha dis te ge çen “Sa da ka-i câ ri ye” nin vak fı da kap sa mı na al dı ğın da şüp he yok tur. Do la-
yı sıy la, ha dis te anı lan sa da ka-i câ ri ye; yol, köp rü, çeş me, mes cid, yok sul lar için aş evi, 
has ta ne ve okul gi bi ha yır yer le ri ni kap sa mı na alır. İn san lar bu gi bi yer ler den ya rar lan dı ğı 
sü re ce, bun la rı yap tı ran lar, ya pıl ma sı na se bep olan lar, yol gös te ren ler ve des tek olan lar, 
ge rek sağ lık la rın da ve ge rek se ve fat la rın dan son ra se vap ka zan ma ya de vam eder ler.

Geç miş te Müs lü man Türk le rin kur du ğu va kıf la rın, yar dım eli ni uzat ma dı ğı bir sa ha 
dü şün mek ne re dey se im kân sız dır. Ev le ne cek fa kir kız la rın çe yiz le ri nin ha zır lan ma sı na 
kat kı sağ la yan va kıf lar dan tu tun da yaş la nıp ça lı şa ma ya cak du ru ma dü şen yük hay van-
la rı nın ba kı mı na; yol cu la rın ko nak la ya cak la rı han lar ve ker van sa ray lar dan ca mi kül li ye-
le ri ne ve göç men kuş la rın ko ru nup gö ze til me si ne va rın ca ya ka dar top lum sal ha ya tın 
her ala nın da va kıf hiz met le ri ni gör mek müm kün dür.
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Türk mil le ti nin ta ri hin de kar deş lik, bir lik, be ra ber lik vb. il ke le ri en gü zel şe kil de ha ya ta 
ge çi ren si vil top lum ku ru luş la rın dan bi ri de Ahi lik teş ki la tı ol muş tur. 

İs lâm ta ri hin de ken di sin den ön ce ay nı amaç lar la ku ru lan Fü tüv vet teş ki lat la rı nın izin den 
gi de rek İs lâm’ın kar deş lik pren si bi ni ha ya ta ge çi ren bu si vil olu şum, es naf ve sa nat kâr lar 
ara sın da bü yük ka bul gör müş, dü rüst es naf lı ğın, dü rüst sa nat kâr lı ğın, gü ve nin ve ema-
ne te ri aye tin ef sa ne vî ör nek le ri ni ver miş tir.

Ahi li ğe gi re cek olan kim se, ilk ön ce Ahi li ğin esas la rı nı, ah lâ kî ve ti ca rî ku ral la rı nı be nim-
se mek ve bu dinî ve ah lâ kî emir le re uy mak zo run da idi. Teş ki lat men sup la rın da bu lun-
ma sı ge re ken va sıf lar, ve fâ, doğ ru luk, gü ven, cö mert lik, te va zu, kar deş le ri nin iyi li ği ne 
ça lış mak, kar deş le ri ni doğ ru yo la ve iyi li ğe yön len dir mek, af fe di ci ol mak ve töv be idi. 
İç ki iç me, ya lan, zi na, gıy bet, ema ne te hı ya net, hi le gi bi kö tü alış kan lık ve dav ra nış lar ise 
mes lek ten atıl ma se be bi idi.

Ahi lik teş ki la tı nın en önem li pren sip le rin den bi ri, mes le ki eh li ye te ve ri len önem di. 

Şe hir ler de, köy ler de, kı sa ca sı ül ke nin her ta ra fın da dü zen li bir şe kil de ör güt len miş bu lu-
nan bu gü zel teş ki lat, Ana do lu’nun Mo ğol lar ta ra fın dan iş gâ li dö ne mi gi bi çal kan tı lı ve 
sı kın tı lı dö nem ler de hal kın bir lik be ra ber lik ve kar deş li ği nin bo zul ma dan ko run ma sın da 
önem li rol oy na mış ve dev let mil let bü tün leş me si nin en gü zel ör ne ği ni ver miş tir.

Ünitenin Özeti

İn sa nın ya ra tı lış tan sa hip ol du ğu has let ler den bi ri de yar dım laş ma ve pay laş ma duy gu-

su dur. Ze kât in sa nın ya ra tı lı şın da var olan bu duy gu yu açı ğa çı ka ran, ha re ke te ge çi ren 

ve ge liş ti ren bir iş le ve sa hip tir. Ze kât ben cil li ği ön ler ve in sa na ve re bil me ya ni in fak 

bi lin ci ka zan dı rır.

Al lah’ın ver di ği rız kı muh taç du rum da olan lar la pay laş ma, Müs lü ma nın en önem li özel-

lik le rin den bi ri dir. Kur’an-ı Ke rim’in en çok üze rin de dur du ğu ve özen dir di ği hu sus lar dan 

bi ri, Al lah’ın ver di ği rız kın pay la şıl ma sı dır. Sa da ka İs lâm’da ki pay laş ma bi lin ci nin pra ti ğe 

yan sı ma sı dır. Ge niş an la mıy la sa da ka ya pı lan her tür lü ha yır ve ha se nâ tı kap sa mı na 

al mak ta dır. Bu bağ lam da Kur’an-ı Ke rim’de ze kâ ta da sa da ka den mek te dir.

Ze kât ile yü küm lü ol mak için di nen zen gin ol mak ge re kir. Ni sap, di nin koy du ğu bir öl çü-

dür. Bor cun dan ve te mel ih ti yaç la rın dan faz la ola rak bu öl çek te bir bi ri ki me sa hip olan 

ki şi di nen zen gin sa yı lır. Ni sa ba, zen gin ol ma nın as ga rî sı nı rı ve ya as ga rî zen gin lik öl çü sü 

de de ni le bi lir. Bor cun dan ve te mel ih ti yaç la rın dan baş ka bu ka dar ze kâ ta ta bi ma lı ve ya 
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pa ra sı olan kim se di nen zen gin sa yı lır ve bun la rın üze rin den bir yıl ge çin ce ze kât ver-

mek le yü küm lü olur. Ma lı ve ya pa ra sı ni sap mik ta rı na ulaş ma mış ve ya ni sap mik ta rı ma lı 

olup da üze rin den bir ka me ri yıl geç me miş olan kim se ze kât ver mek le yü küm lü ol maz. 

‘Ha vâ ic-i as liy ye’, ‘Te mel ih ti yaç lar’ an la mı na gel mek te dir. Ha vâ ic-i as li ye, ze kât, fı tır sa da-

ka sı ve kur ban yü küm lü lü ğü nün be lir len me si sı ra sın da as ga rî zen gin lik öl çü sü ka bul edi-

len ni sa bın he sap lan ma sın da dı şa rı da tu tu lan te mel ih ti yaç mad de le ri de mek tir. ‘Te mel 

ih ti yaç lar’: Ev, bi nit, ken di si nin ve bak mak la yü küm lü ol du ğu kim se le rin bir yıl lık yi ye cek 

ve gi ye cek le ri, lü zum lu ev eş ya la rı, şah sî ki tap lar, çe şit li mes lek sa hip le ri nin alet le ri ve 

ya şa mı için zo run lu olan baş ka şey ler dir.

Ze kât ver me si ge re ken ki şi ler, ak lî me le ke le ri ye rin de, er gen lik ça ğı na ulaş mış ve di nen 

zen gin Müs lü man lar dan mad dî bi ri kim le ri ze kât ver me şart la rı nı ta şı yan lar dır.

Ze kât ve ri le cek ki şi ler, fa kir ler, yok sul lar, borç lu lar, yol cu lar, Al lah yo lun da ci had ve teb-

liğ fa ali ye tin de bu lu nan lar, kalp le ri İs lâm’a ısın dı rıl mak is te nen ki şi ler, ze kât top la ma 

me mur la rı ve tut sak lık tan kur tu la bil me le ri için kö le ler dir.

Bir ma la ze kât düş me si için, ma lın, te mel ih ti yaç lar dan faz la ola rak ni sap mik ta rı na 

ulaş ma sı, sa hi bi nin elin de üze rin den bir yıl geç me si ve ha ki ka ten ve ya hük men ar tı cı 

özel li ğe sa hip ol ma sı ge re kir. Zi rai ürün ler, hay van lar ve ti ca ret mal la rı, ha ki ka ten ar tı cı 

ni te lik te dir. Al tın, gü müş ve pa ra ise hük men ar tı cı dır.

Ze kât, in san da ki ma la kar şı aşı rı düş kün lü ğü tör pü le ye rek bu ar zu yu den ge de tu tar. 

Böy le ce ki şi, ma la kar şı düş kün lü ğün ge ti re bi le ce ği za af lar dan kur tul muş olur. 

İs lâm di ni, top lum sal kay naş ma, da ya nış ma ve yar dım laş ma ya bü yük önem ve rir. İn san-

la rın se vinç le ri ni ve üzün tü le ri ni pay laş mak, bu nun bir ge re ği dir. Bu bağ lam da da ve te 

ica bet, has ta zi ya re ti, ce na ze le re ka tıl ma ve ta zi ye, ha dis ler de is te nen pay laş ma ör nek-

le rin den dir. Bun lar dan bir kıs mı se vinç le rin pay la şıl ma sı ile bir kıs mı da üzün tü le rin 

pay la şıl ma sı ile il gi li dir. Di ğer ta raf tan Pey gam ber Efen di miz ken di si, çev re sin de ki le rin 

se vinç le ri ni ve üzün tü le ri ni pay la şa rak bi ze ör nek ol muş tur. 

İn san ha yat ta da ima iyi ve gü zel şey ler le kar şı laş maz. Ba zen de sı kın tı lar la ve acı lar-

la kar şı la şa bi lir. Ki mi za man in sa nın kar şı laş tı ğı acı lar çok ağır olur. Çok sev di ği bi ri ni 

kay bet me si, ağır bir has ta lık la kar şı laş ma sı, ma lı nın mül kü nün elin den çık ma sı bu nun 

ör nek le rin den dir. Böy le du rum lar da in san ken di si ne des tek ola cak, onu te sel li ede cek 

bi ri le ri ne ih ti yaç du yar. Çev re sin de bun la rı ya pa cak eşi, dos tu, kom şu su ve ta nı dı ğı olan-

lar, kar şı laş tık la rı acı lar ve sı kın tı lar ne de niy le ya şa dık la rı şo ku da ha ko lay at la ta bi lir ler. 

Bu se bep le üzün tü le rin pay la şıl ma sı da, top lum sal ha yat açı sın dan se vinç le rin pay la şıl-

ma sı ka dar önem li dir. İs lâm di ni bu hu sus ta da çok gü zel bir kar deş lik an la yı şı or ta ya 

koy muş tur. Bu an la yış sa ye sin de in san lar, kar şı laş tık la rı acı la rı ve sı kın tı la rı da ha ko lay 

at la ta bil mek te dir ler. 
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Üniteyi Gözden Geçirelim

1. Pay laş ma bi lin ci açı sın dan ze kâ tın iş le vi ne dir?

2. Sa da ka kav ra mı içe ri si ne ne ler gi rer?

3. Ni sap ne dir? Ze kât ni sa bı ile Fı tır sa da ka sı ni sa bı ara sın da ne fark var dır?

4. Ha vâ ic-i as li ye ne dir?

5. Ze kât kim le re ve ri lir?

6. Kim ler ze kât ve rir?

7. Han gi mal lar dan ze kât ve ri lir?

8. Ze kât iba de ti nin bi rey açı sın dan ka za nım la rı ne ler dir?

9. Ze kâ tın top lum sal ka za nım la rı ne ler dir?

10. Pay laş ma bi lin ci açı sın dan Ahi lik ve va kıf lar na sıl bir iş lev gör müş ler dir?
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D e ğ e r l e n d i r m e  S o r u l a r ı

1. Aşa ğı da ki le rin han gi si fı tır sa dak ası nı ver mek le yü küm lü dür ?

 A) Ra ma zan bay ra mı sa ba hın da di nen zen gin ko num da olan Müs lü man lar, 
ken di le ri ve bak mak la yü küm lü ol duk la rı ki şi ler için öder ler.

 B) Di nen zen gin ol sun ol ma sın bü tün Müs lü man lar öder ler.

 C) Ra ma zan da oruç tut ma ma yı mü bah kı lan bir öz rü bu lu nan lar tu ta ma dık-
la rı her gün için bir ta ne ol mak üze re öder ler.

 D) Baş la dı ğı Ra ma zan oru cu nu ma ze ret siz ola rak bo zan lar bu nun ye ri ne öder ler.

2. Otur du ğu evi nin dı şın da ikin ci bir evi olan kim se ze kât ko nu sun da 

na sıl bir tu tum iz ler?

 A) Bu evin ze kâ tı nı de ğe ri üze rin den öder.

 B) Di ğer ge lir le riy le bir lik te bu nun ge li ri ni de he sap lar, ni sap mik ta rı nı 
ge çer se ze kâ tı nı bu na gö re öder.

 C) Bu evi ni ki ra ya ver miş se ze kâ tı nı de ğe ri üze rin den öder, ki ra da de ğil se ze kât 
ge rek mez.

 D) Yaz lık ola rak kul la nı yor sa ze kât ge rek mez, de ğil se de ğe ri üze rin den öder.

3. Ni sap mik ta rın dan faz la ze kâ ta ta bi pa ra sı olan ki şi ne yap ma lı dır?

 A) Ze kât ve rir ken ni sap mik ta rı nın al tın da ka lan kıs mı dü şe rek ze kâ tı nı ve rir.

 B) Ni sap mik ta rı nın al tın da ka lan kıs mı da dâ hil ede rek ze kâ tı nı ve rir.

 C) Ni sap mik ta rı nı geç tik ten son ra ha va ic-i as li ye si ni de dâ hil ede rek ze kâ tı nı 
he sap lar.

 D) Pa ra da ni sap mik ta rı na ba kıl maz. Az ol sun çok ol sun ze kâ tı ve ri lir.

4. Aşa ğı da ki ler den han gi si zekât la il gili kav ram lar dan biri değil dir?

 A) Nisab

 B) Vak fe

 C) Havâic-i as liye

 D) Sadaka

5. Aşa ğı da ki ler den han gi si Kan dil gecelerimiz den biri değil dir?

 A) Regaib

 B) Kadir

 C) Aşure

 D) Berat

1. Aşa ğı da ki le rin han gi si fı tır sa dak ası nı ver mek le yü küm lü dür ?

A) Ra ma zan bay ra mı sa ba hın da di nen zen gin ko num da olan Müs lü man lar, 
ken di le ri ve bak mak la yü küm lü ol duk la rı ki şi ler için öder ler.

B) Di nen zen gin ol sun ol ma sın bü tün Müs lü man lar öder ler.

C) Ra ma zan da oruç tut ma ma yı mü bah kı lan bir öz rü bu lu nan lar tu ta ma dık-
la rı her gün için bir ta ne ol mak üze re öder ler.

D) Baş la dı ğı Ra ma zan oru cu nu ma ze ret siz ola rak bo zan lar bu nun ye ri ne öder ler.

2. Otur du ğu evi nin dı şın da ikin ci bir evi olan kim se ze kât ko nu sun da 

na sıl bir tu tum iz ler?

A) Bu evin ze kâ tı nı de ğe ri üze rin den öder.

B) Di ğer ge lir le riy le bir lik te bu nun ge li ri ni de he sap lar, ni sap mik ta rı nı 
ge çer se ze kâ tı nı bu na gö re öder.

C) Bu evi ni ki ra ya ver miş se ze kâ tı nı de ğe ri üze rin den öder, ki ra da de ğil se ze kât 
ge rek mez.

D) Yaz lık ola rak kul la nı yor sa ze kât ge rek mez, de ğil se de ğe ri üze rin den öder.

3. Ni sap mik ta rın dan faz la ze kâ ta ta bi pa ra sı olan ki şi ne yap ma lı dır?

A) Ze kât ve rir ken ni sap mik ta rı nın al tın da ka lan kıs mı dü şe rek ze kâ tı nı ve rir.

B) Ni sap mik ta rı nın al tın da ka lan kıs mı da dâ hil ede rek ze kâ tı nı ve rir.

C) Ni sap mik ta rı nı geç tik ten son ra ha va ic-i as li ye si ni de dâ hil ede rek ze kâ tı nı 
he sap lar.

D) Pa ra da ni sap mik ta rı na ba kıl maz. Az ol sun çok ol sun ze kâ tı ve ri lir.

4. Aşa ğı da ki ler den han gi si zekât la il gili kav ram lar dan biri değil dirğ ?

A) Nisab

B) Vak fe

C) Havâic-i as liye

D) Sadaka

5. Aşa ğı da ki ler den han gi si Kan dil gecelerimiz den biri değil dirğ ?

A) Regaib

B) Kadir

C) Aşure

D) Berat

Değerlendirme Soruları
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1. Hac İba de ti ve Öne mi

2. Hac ile İl gi li Kav ram lar

3. Hac ile İl gi li Yerler

4. Hac İba de ti nin Çe şit le ri

5. Hac İba de ti nin Ya pı lı şı

6. Um re

7. Hac İba de ti nin Bi rey sel ve Top lum sal    
     Açı dan Ka zan dır dık la rı
8. Kur ban

Hac ve Kurban
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ÜNİTE

ÜNİTE HAKKINDA

Üni te de;

• Hac, um re ve kur ban ko nu la rı iş len mek te dir. 

• Hac iba de ti ni iyi an la ya bil mek için hac cın ya pıl dı ğı mu kad des yer le rin ta nın ma-
sı na ih ti yaç var dır. Bu nok ta dan ha re ket le hac iba de ti nin ya pıl dı ğı yer ler kı sa ca 
 ta nı tıl mak ta dır. 

• Hac iba de ti nin öne mi, ya pı lı şı, hac la il gi li te rim ler açık la na rak hac da ki fi il le rin sim ge-
sel an lam la rı a çık lan mak ta dır.

• Um re iba de ti de kı sa ca an la tı la rak hac ile ara la rın da ki fark la ra de ği nil mek te dir.

• Hac ve um re nin İs lâm kar deş li ği açı sın dan öne mi ve Müs lü man la ra ka zan dı ra cak la rı-
na işa ret e dil mek te dir.

• Son ola rak da kur ban iba de ti nin ma hi ye ti, şart la rı ve pay laş ma bi lin ci açı sın dan insa-
na ve top lu ma ka zan dır dık la rı a çık lan mak ta dır. 

ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu üni te iş len dik ten son ra:

1. Hac ve um re nin ya pıl dı ğı kut sal yer ler hak kın da kı sa ca bil gi sa hi bi olu na cak,

2. İh ram, ta vaf, vak fe, sa’y gi bi hac ca iliş kin te rim le rin ne  ifa de et ti ği an la şı la cak,

3. Hac ve um re nin na sıl ya pıl dı ğı ana hat la rıy la öğ re ni le cek,

4. Hac ve um re de ya pı lan ey lem le rin sim ge sel an lam la rı na iliş kin bil gi alı na cak,

5. Hac ve um re nin bi rey sel ve top lum sal açı dan ka zan dı ra cak la rı ko nu sun da bir fi kir edi-
ni le cek,

6. Kur ba nın ma hi ye ti, şart la rı, ama cı ve top lum sal kay naş ma ve pay laş ma bi lin ci açı sın-
dan öne mi kav ra na cak tır.

ÜNİTEYİ ÇALIŞIRKEN

1. Müm kün ol du ğu tak dir de, Di ya net İş le ri Baş kan lı ğın ca ha zır la nan “Hac Özlemi” ve 
“Umre” ad lı CD’leri iz le yi niz.

2. Hac ve um re iba de ti ni eda et miş ya kın la rı nız dan ve ta nı dık la rı nız dan hac ve um re ye 
iliş kin bil gi alı nız.

3. Di ya net İş le ri Baş kan lı ğın ca ya yın la nan, “Hac İlmihali”, Umre Rehberi”, “Hac cı An la mak” 
ve “Hicaz Albümü” ad lı ese rleri oku yu nuz.
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1 DERSH a c  İ b a d e t i  v e  Ö n e m i

1 Hac İbadeti ve Önemi

Hac ke li me si, söz lük te ‘kas tet mek ve yö nel mek’ an la mı na gel mek te dir. Te rim ola rak ise 
‘Mek ke şeh rin de ki Kâ be’yi ve çev re sin de ki ba zı yer le ri, özel vak ti için de usu lü ne uy gun 
ola rak zi ya ret et mek ve bu es na da hac iba de ti ne iliş kin ya pıl ma sı ge re ken bir ta kım 
gö rev le ri ye ri ne ge tir mek’ de mek tir. Hac, İs lâm’ın beş te mel iba de tin den bi ri dir. Hac 
iba de ti ni ye ri ne ge ti re ne ha cı de nir.

“Git me ye gü cü ye ten le rin Kâ be’yi hac cet me le ri in san lar üze rin de Al lah’ın 
bir hak kı dır” (Âl-i Im ran, 3/ 977).

Hac cın farz ol du ğu, Kur’an ve Sün net te bil di ril miş tir. Bu ko nu da tüm Müs lü man lar gö rüş 
bir li ği içe ri sin de dir ler. Kur’an-ı Ke rim’de, “Git me ye gü cü ye ten le rin Kâ be’yi hac cet me le ri 
in san lar üze rin de Al lah’ın bir hak kı dır” (Âl-i Im ran, 3/ 977) bu yu rul muş tur. Hz.Pey gam ber 
de, “İs lâm beş te mel esas üze ri ne ku rul muş tur. Bun lar, Al lah’tan baş ka ilah ol ma dı ğı na 
ve Mu ham med’in Al lah’ın pey gam be ri ol du ğu na şe ha det et mek, na maz kıl mak, ze kât 
ver mek, Kâ be’yi hac cet mek ve Ra ma zan oru cu nu tut mak tır” (Bu hâ rî, İman, 1; Müs lim, 
İman, 19-22.) bu yur mak ta dır.

Hac sembollerle örülü bir ibadettir. Malî, bedenî, ferdî, içtimaî, siyasî boyutları bünyesinde 

toplayan kapsamlı bir ibadettir.

Hac, iman esaslarını pekiştirmekte ve Müslümanlara takva, sabır, sevgi-saygı, kardeşlik, 
fedakârlık, cömertlik vb. ahlâkî güzellikleri kazanma ve yaşama imkânı sunmaktadır. 
Bütün bu özellikleriyle hac, yoğunlaştırılmış bir manevî arınma süreci gibidir.

Hac, her yıl dil le ri, renk le ri, ül ke le ri, coğ raf ya la rı ve kül tür le ri fark lı, fa kat he def ve ga ye le-
ri ay nı, mil yon lar ca Müs lü man’ın bir ara da, hep bir den iba det edip Al lah’a yö nel me le ri ni, 
bir bir le ri ile ta nı şıp kay naş ma la rı nı, in san lı ğın dert le ri ni gö rü şüp or tak ça re ler üze rin de 
dü şün me le ri ni sağ lar. Hac es na sın da gün lük giy si le rin den so yu nup ih ra ma gi ren Müs-
lü man lar, ma kam, mev ki ve ser vet le bö bür len me me yi, in san lar ara sın da ki eşit li ği, ölüm 
ve ölüm den son ra ki di ri liş ve top la nı şı unut ma ma yı fi ilen ya şar ve öğ re nir ler. 

İh ram lı için ko nu lan ya sak lar, kim se ye hat ta ha şe re le re bi le za rar ver me me, ya ra tık la ra 
şef kat ve mer ha met, zor luk la ra sab ret me me le ke si ka zan dı rır. Böy le ce hac fa ri za sı nı eda 
eden kim se ler, Al lah’a kul luk va zi fe le ri ni ifa et miş ol duk la rı gi bi çev re sin de ki le re ya rar lı 
ol ma, hiç de ğil se za rar ver me me alış kan lı ğı ka zan mış olur lar.

“(Yol için) kendinize azık alın. Gerçekten en hayırlı azık takvadır” (Bakara, 

2/197).
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2 Hac ile İlgili Kavramlar

Mi kat
Hac yapmaya çeşitli bölgelerden gelenlerin, ihrama girdikleri bel li yerlere ‘Mi kat’ de nir. 
Pey gam ber Efen di miz ta ra fın dan be lir le nmiş beş mi kat ye ri var dır. 

İh ram
Hac cın şart la rın dan bi ri ola rak “İh ram”, hac ya da um re yap ma ya ni yet eden ki şi nin, 
baş ka za man lar da iş le me si mü bah olan ba zı fi il ve dav ra nış la rı, be lir li bir sü re ken di si ne 
ha ram kıl ma sı, ya sak la ma sı dır. Bu na “ih ra ma gir me” de nir. İhrama girildiğinde erkekler, 
iki parçadan ibaret kumaşla örtünürler. 

• Mikat yerleri hakkında ilmihallerden bilgi edininiz.
• İhrama girmeden önce hacı adaylarının yapması gereken temizlikleri 
araştırınız.

Araştıralım - Öğrenelim

“Kim Al lah için hac ce der de hac es na sın da kö tü söz ler den ve Al lah’a kar şı 
gel mek ten sa kı nır sa an ne si nin onu do ğur du ğu gün kü gi bi (gü nah la rın dan 
arın mış ola rak hac dan) dö ner” (Bu ha ri, Hac, 4).

Ta vaf
‘Ta vaf’, Ha cer-i Es ved kö şe sin den ve ya hi za sın dan baş la ya rak ta vaf ni ye tiy le Kâbe’nin 
et ra fın da ye di de fa dön mek tir. Her bir dö nü şe ‘Şavt’ de nir. Ye di şavt bir ta vaf olur.

Sa’y
“Sa’y” ke li me si; koş mak, hız lı yü rü mek an la mı na gel mek te dir. Hac ve um re de Kâbe’nin 
do ğu ta ra fın da ki ‘Sa fa’ te pe sin den baş la ya rak ‘Mer ve’ ye dört gi diş, Mer ve’den Sa fa’ya 
üç dö nüş ol mak üze re bu iki te pe ara sın da ki gi diş-ge li şe de nir. Sa’yde, Sa fa’dan Mer-
ve’ye her bir gi di şe ve Mer ve’den Sa fa’ya her bir dö nü şe ‘Şavt’ de nir.

Sa’y yap mak va cip tir.

Sa’yin as lı, Hz. Ha cer’in he nüz ken di si ni em mek te olan oğ lu Hz. İs ma il için su arar ken bu 
iki te pe ara sın da koş ma sının ha tı ra sı na da yan mak ta dır.
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DERS3H a c  İ l e  İ l g i l i  Y e r l e r

Şavt
Şavt, ta vaf ta usû lü ne gö re Kâbe’nin et ra fın da bir defa dolaşmayı; sa’yde ise, Safa ile 
Merve arasındaki her bir gidiş veya gelişi ifade eder. 

Vak fe
Söz lük te dur mak, du ruş an la mı na ge len vak fe, bir hac te ri mi ola rak, ilk plân da Ara fat 
vak fe si ni ifa de eder. As ga ri ola rak, Are fe gü nü, gü ne şin öğ le vak ti tam te pe nok ta sı na 
ge lip ba tı ya eğil me sin den, kur ban bay ra mı sa ba hı şa fak sö kün ce ye ka dar, kı sa bir sü re 
de ol sa Ara fat sı nır la rı için de bu lun mak la ger çek le şen ve hac cın en önem li rük nü olan 
Ara fat vak fe sin den baş ka hac da bir de Müz de li fe vak fe si var dır. Bu vak fe de bay ram 
ge ce si Müz de li fe’de ya pı lır. Müz de li fe vak fe si hac cın va cip le rin den dir. 

Hz. Pey gam ber (s.a.s.), “Hac Ara fat’tır” bu yur muş tur (Ebû Dâ vud, Me nâ sik, 68; İbn Mâ ce, 
Me nâ sik, 57). Bu yüz den Ara fat vak fe si ni ya pa ma yan kim se hac ya pa ma mış olur. 

3 Hac ile İlgili Yerler

Mes cid-i Ha ram
‘Mes cid-i Ha ram’, Mek ke şeh rin de, or ta sın da Kâbe’nin yer al dı ğı bü yük bir mes cit tir. 
Bu na ‘Ha rem-i Şe rif’ de de nir. 

Mes cid-i Ha ram’ın başlangıçtan günümüze geçirdiği mimarî değişiklikleri 
araştırınız. 

Araştıralım - Öğrenelim

Kâbe
Müs lü man la rın na maz kı lar ken ken di si ne yö nel dik le ri  Kâbe, yer yü zün de ku ru lan ilk 
bi na dır. “Mes cid-i Ha ram” ın or ta sın da bu lu nan Kâ be, 145 m2 alan üze ri ne ku rul muş 
küp şek lin de taş bir yapıdır. Üze ri si yah bir ör tü ile ör tü lü dür. Ör tü sü her se ne hac mev-
si min de ye ni len mek te dir.
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Sa fa-Mer ve
Kâ be’nin do ğu sun da bu lu nan iki kü çük te pe ci ğin isim le ri dir. Bu gün Mes cid-i Ha ra mın 
sı nır la rı içe ri sin de kal mış tır. Hac me na si kin den olan sa’y, bu iki te pe ara sın da ya pı lır.

Ara fat
Ara fat, Mek ke’nin yak la şık 25 km. gü neydo ğu sun da bu lu nan ge niş bir ala nın adı dır. 
Hac cın en önem li rük nü olan Ara fat vak fe si bu alan da ya pı lır. Bu ge niş ala nın sı nır la rı 
Pey gam ber Efen di miz ta ra fın dan gös te ril miş tir. Gü nü müz de bu sı nır lar lev ha lar la işa-
ret len miş tir.

Müz de li fe
Müz de li fe, Ara fat ile Mi na ara sın da ve Ha rem sı nır la rı için de ka lan bir böl ge nin adı dır. 
Müz de li fe’nin sı nır la rı da gü nü müz de lev ha lar la be lir til miş tir. Müz de li fe’de vak fe yap-
mak hac cın va cip le rin den dir. Ha cı lar bay ram ge ce si ak şam la yat sı na ma zı nı bir leş ti re rek 
bu ra da kı lar lar. 

Mi na
Mi na, Müz de li fe ile Mek ke ara sın da Ha rem sı nır la rı için de bir böl ge nin adı dır. 

Zil hic ce nin 10, 11, 12 ve 13.gün le rin de hac cın va cip le rin den bi ri olan ce me ra ta taş at ma 
(şey tan taş la ma), kur ban kes me ve tı raş ol ma bu ra da ye ri ne ge ti ri lir.

Mes cid-i Ne bî
Mes cid-i Ne bî, Pey gam ber Mes ci di de mek tir. Mes cid-i Ne bî, Hz. Pey gam ber’in Mek-
ke’den Me di ne’ye hic ret et tik ten son ra ilk iş ola rak in şa et ti ği ca mi dir. Mes cid-i Ne bî, 
Pey gam ber Mes ci di de mek tir. İçin de na maz kıl mak üze re uzak yer ler den yo la çı kı lar ak 
se ya hat et me nin teş vik edil di ği üç mes cit ten bi ri dir. Bu üç mes ci din di ğer iki si ise, ‘Mes-
cid-i Ha ram’ ve ‘Mes cid-i Ak sa’ dır.

Mescid-i Nebî içerisinde yer alan Hz. Peygamberin kabri ile minberi arasında kalan kısma 
‘Ravza’ denir. Hz. Peygamber çoğu zaman namazlarını burada kılardı. 

Mes cid-i Ne bî ve Hz. Pey gam ber’in kab ri ni zi ya ret eder ken ba zı usul ve ada ba ri ayet edi-
lir. Zi ya re te gi den ler bu âdab çer çe ve sin de ha re ket eder ler.
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4 Hac İbadetinin Çeşitleri

Hac, İf rad, Te met tu ve Kı ran hac cı ol mak üze re üç şe kil de ya pıl mak ta dır.

İfrad haccı, umre ibadeti olmaksızınsız yapılan hacdır. Aynı yılın hac ayları içinde, hacdan 
önce umre yapmaksızın hac niyetiyle ihrama girilir ve yalnızca hac yapılırsa İfrad haccı 
yapılmış olur. Bir tek hac ibadeti yapıldığı için bu adı almıştır.

Te met tu hac cı, ay nı yı lın hac ay la rı için de ön ce um re ya pıp ih ram dan çık tık tan son ra 
ye ni den hac için ih ra ma gi re rek ya pı lan hac dır. Um re ile hac ih ra mı ara sın da ser best 
ka lın dı ğı için ya rar lan ma an la mın da ‘Te met tu’ de nil miş tir.

Kı ran hac cı, ay nı yı lın hac ay la rı için de um re ve hac ca bir lik te ni yet ede rek iki si ni ay nı 
ih ram la yap mak tır. Um re ve hac bir ih ram la ya pıl dı ğı, da ha doğ ru su bir leş ti ril di ği için 
bir lik te an la mın da ‘Kı ran’ de nil miş tir.

Hac Ay la rı, Hic ri tak vi me gö re Şev val, Zil ka de ay la rı ile Zil hic ce ayı nın ilk on gü nü dür.

Haccın farz, vacip ve sünnetlerini araştırınız!
Araştıralım - Öğrenelim

“Leb beyk Al la hüm me leb beyk, leb bey ke lâ şe rî ke le ke leb beyk, in nel ham-
de ve’n-ni’me te le ke ve’l-mülk, lâ şe rî ke lek” söz le ri dir.

An la mı: “Bu yur Al la hım bu yur! Em rin de yim bu yur! Se nin hiç bir or ta ğın yok-
tur. Em rin de yim bu yur! Şüp he siz hamd sa na mah sus tur. Ni met de se nin, 
mülk de se nin dir. Se nin hiç bir or ta ğın yok tur.” 

Not Edelim
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5 Hac İbadetinin Yapılışı

Çeşitlerine göre haccın yapılışı şöyledir:

Temettu haccı 
Temettu haccı, hem umre hem de haccın ayrı ayrı ihrama girilerek bir hac mevsiminde 
birlikte yapılmasıdır. Yapılışı aşağıdaki aşamalarda gerçekleşir:

TE MET TÜ HAC CI’NIN YAPILLIŞ AAŞAAMMALLARRI

• UM RE Nİ YE TİY LE İH RAM
• UM RE TA VA FI
• SA’Y
• TRAŞ OLUP UM RE İH RA MIN DANN ÇI KKIŞ

***************
• HAC Nİ YE TİY LE İH RAM
• ARA FAT VAK FE Sİ
• MÜZ DE Lİ FE VAK FE Sİ
• Mİ NA (ŞEY TAN TAŞ LA MA)
• KUR BAN
• TRAŞ OLUP İH RAM DAN ÇI KIŞ
• Zİ YA RET TA VA FI
• VE DA TA VA FI

İf rad Hac cı
İfrad haccı, umresiz yapılan hacdır. Yapılışı aşağıdaki aşamalarda gerçekleşir:

İF RAD HAC CI’NIN YAPILIŞ AAŞAAMAALAARI

• HAC Nİ YE TİY LE İH RAM
• KU DÜM TA VA FI
• SA’Y (is te nir se)
• ARA FAT VAK FE Sİ
• MÜZ DE Lİ FE VAK FE Sİ
• Mİ NA (ŞEY TAN TAŞ LA MA)
• TRAŞ OL MA VE İH RAM DAN ÇI KIŞŞ
• Zİ YA RET TA VA FI
• SA’Y (Ku düm ta va fı nın ar dın dan yapp ma yyan laar)
• VE DA TA VA FI
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Kı ran Hac cı
Kı ran hac cı, ay nı yı lın hac ay la rın da um re ve hac ca bir lik te ni yet ede rek iki si ni ay nı 
ih ram la yap mak tır. Yapılış aşamaları şöyledir:

KI RAN HAC CI’NIN YAPILIŞ AAŞAAMAALAARRI

• UM RE VE HAC Nİ YE TİY LE İH RAMM
• UM RE TA VA FI
• SA’Y

NOT: Bu aşamada traş olma ve UUmre ihrramındaan çıkışş yokk.
• KU DÛM TA VA FI
• ARA FAT VAK FE Sİ
• MÜZ DE Lİ FE VAK FE Sİ
• Mİ NA (ŞEY TAN TAŞ LA MA)
• KUR BAN
• TRAŞ OL MA VE İH RAM DAN ÇI KIŞŞ
• Zİ YA RET TA VA FI
• VE DA TA VA FI

6 Umre

Um re ke li me si, zi ya ret et mek an la mı na gel mek te dir. Te rim ola rak um re, ‘Be lir li bir za ma-
na bağ lı ol mak sı zın ih ra ma gi re rek Kâbe’yi ta vaf et mek, Sa fa ile Mer ve ara sın da sa’y yap-
mak ve tı raş olup ih ram dan çık mak tan’ iba ret tir.

Um re nin iki far zı var dır: İh ram ve ta vaf. Bun lar dan ih ram şart; ta vaf, rü kün dür. Va cip le ri 
ise sa’y ile tı raş olup ih ram dan çık mak tır.

Özel lik le Ra ma zan ayın da ya pı lan um re nin se va bı pek çok tur. Hz. Pey gam ber um re hak-
kın da şöy le bu yur mak ta dır: 

“Um re, di ğer bir um re ile ara sın da ki gü nah la rı si ler” (Müs lim, Hac, 437).
“Ra ma zan da ya pı lan um re nin se va bı bir hac cın se va bı na denk tir” (İbn-i Ma ce, 

Me na sik, 45).
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Umre için belirli bir zaman yoktur. Her zaman yapılabilir. Ancak, Arefe günü sabahından 
bayramın dördüncü günü akşamına kadar yapılması mekruh görülmüştür.

Umrenin yapılışı şöyledir: 

Um re yap mak is te yen ler, ge rek li ha zır lık la rı yap tık tan ve iki rekat ih ram na ma zı kıl dık tan 
son ra, “Al lah’ım! Se nin rı zan için um re yap mak is ti yo rum. Bu nu ko lay laş tır ve ka bul ey le” 
di ye ni yet edip “tel bi ye” ge ti re rek ih ra ma gi rer ler. Bu şe kil de ih ra ma gir dik ten son ra 
Kâbe’yi usu lü ne gö re ta vaf eder ler. Ni ha yet Sa fa ile Mer ve ara sın da sa’y yap tık tan son ra 
tı raş olup ih ram dan çı kar lar. Böy le ce um re ta mam lan mış olur.

Mi kat sı nır la rı dı şın da ka lan lar um re için ih ra ma, Mi kat sı nır la rın da ve ya da ha ön ce 
gi rer ler. Ha rem böl ge sin de bu lu nan lar, Ha rem böl ge si nin dı şı na çı ka rak ih ra ma gi rer ler. 
Ha rem böl ge si ile Mi kat sı nır la rı ara sın da (Hıll böl ge sin de) olan lar ise bu lun duk la rı yer-
den ih ra ma gi rer ler.

Ül ke miz den gi dip de Mek ke’de bu lun duk la rı sü re için de um re yap mak is te yen ler, 
ge nel lik le Me di ne-Mek ke oto yo lu üze rin de ve Ha rem-i Şe rif’e yak la şık 5 km. uzak lık ta 
bu lu nan “Ten’im”e gi de rek ih ra ma gir mek te dir ler. Bu gün bu ra da “Hz. Ai şe Mes ci di” 
bu lun mak ta dır.

Um re de Ku dûm ta va fı, Ara fat ve Müz de li fe vak fe le ri, şey tan taş la ma ve ve da ta va fı gi bi 
gö rev ler (me na sik) yok tur.

7 Hac İbadetinin Bireysel ve Toplumsal Açıdan Kazandırdıkları

Hac, İs lâm’ın ev ren sel li ği ni or ta ya ko yan bir iba det tir. Müs lü man la rın bir lik ve be ra-
ber li ği nin en gü zel gös ter ge le rin den dir. Irk, renk, cin si yet, dil, ül ke ve kül tür ayı rı mı 
yap ma dan mü min le ri kar deş lik ve eşit lik il ke le ri et ra fın da bir ara ya ge ti rir. Mü min le rin 
kay naş ma la rı nı, bir bir le ri ni ve de ği şik kül tür le ri ta nı ma la rı nı sağ lar. İs lâ mî bi linç len me ye 
ve si le olur. 

Dün ya nın çe şit li böl ge le rin den ge len Müs lü man la rın ay nı amaç için bir ara ya gel me le-
ri ni sağ la yan Hac, Müs lü man lar ara sın da or tak bir kar deş lik şu uru nun oluş ma sı na kat kı 
sağ lar. Dil le ri, renk le ri, ırk la rı, ül ke le ri, kül tür le ri, sos yal ve eko no mik du rum la rı fark lı 
olan mil yon lar ca Müs lü man, ay nı inanç, ay nı duy gu lar içe ri sin de, kar deş ol duk la rı nı, bir 
bü tün ol duk la rı nı biz zat ya şa ya rak id rak eder ler. Bu ha liy le hac, Müs lü man la rın kay naş-
ma sı için bu lun maz bir fır sat tır.

Di ğer ta raf tan hac, asır lar dır fark lı böl ge ler den ge len âlim le rin bu luş tuk la rı, ta nış tık la rı, 
tar tış tık la rı bir ilim mec li si ve mer ke zi ol muş tur. Özel lik le geç miş te hac ve si le siy le çe şit li 
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ye ni fi kir ler den, ye ni eser ler den ha ber dar olan ki mi âlim le rin il mî ha ya tın da cid dî de ği-
şik lik ler ve ge liş me ler ol muş tur. 

Hac es na sın da dün ya nın her ta ra fın dan Kâ be’ye ge len Müs lü man lar, ara la rın da ön ce-
den ya pıl mış her han gi bir an laş ma ol mak sı zın ay nı fi il le ri ay nı şe kil de ger çek leş ti rir ler. 
Böy le ce Müs lü man lar, bir bir le rin den ha ber siz ola rak ay nı ide al le re yö ne lik bir gay ret 
için de bu lun duk la rı nı fark eder ler. Bu ara da ken di le ri dı şın da mil yon lar ca in sa nın ay nı 
ama cı pay laş tı ğı nın bi lin ci ne ula şır lar. Hac, dün ya nın ne re sin de ya şar lar sa ya şa sın lar, 
bü tün Müs lü man la rın ay nı de ğer le re sa hip ol duk la rı ve bu de ğer le rin ken di le ri için 
or tak bir ze min oluş tur du ğu ger çe ği ni or ta ya ko yar. Hac da ya pı lan du alar ve töv be ler 
ka bul gö rür. Böy le ce bu iba de ti ye ri ne ge ti ren ler, es ki ha ta ve gü nah la rın dan arı na rak 
ha ya ta ye ni bir can lı lık ve şu ur la dö ner ler.

“Kim Al lah için hac ce der de (Al lah’ın rı zâ sı na uy ma yan) kö tü söz ve dav ra nış-
lar dan ve Al lah’a kar şı gel mek ten sa kı nır sa, (kul hak kı ha riç) an ne si nin onu 
do ğur du ğu gün kü gi bi (gü nah la rın dan arın mış ola rak hac dan) dö ner” (Bu hâ-

rî, Hac, 4; Ne sâî, Me nâ si kü’l-Hac hac, 4;. Müs lim, Hac, 438. I, 983).

“Ha cı lar ve um re ya pan lar Al lah’ın el çi le ri (me sa be sin de)dir. Ken di si ne dua 
eder ler se du ala rı na ica bet eder, O’ndan ba ğış lan ma di ler ler se on la rı ba ğış lar” 
(İbn Mâ ce, Me na sik, 5). 

8 Kurban

Kur ba nın Ma hi ye ti
Söz lük te ‘yak laş mak, Al lah’a ya kın lık sağ la ma ya ve si le olan şey’ an la mı na ge len kur ban, 
te rim ola rak, ‘İba det mak sa dıy la be lir li bir va kit te be lir li şart la rı ta şı yan hay va nın usu lün-
ce ke sil me si, ya da bu şe kil de ke si len hay van’ de mek tir.

İn san lık ta ri hi ile ya şıt kur ban uy gu la ma sı, şe kil ve amaç yö nüy le ara la rın da ki fark lı lık lar 
bir ta ra fa he men bü tün din ler de mev cut bir iba det bi çi mi ol muş tur. Ni te kim Kur’an-ı 
Ke rim’de Hz. Âdem’in iki oğ lu nun Al lah’a kur ban tak dim et tik le rin den söz edi lir (Ma ide, 
5/27); bir baş ka ayet te de ila hi din le rin hep sin de kur ban hük mü nün ko nul du ğu na işa ret 
edi lir (Hac, 22/34). Kur ban, İs lâm’da da yer al mış ve geç miş ten gü nü mü ze Müs lü man lar 
bü yük bir he ye can la bu iba de ti ye ri ne ge tir me ye özen gös ter miş ler dir. 
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Kur ban bay ra mın da iba det ni ye ti ile kur ban kes mek, ge rek li di ğer şart la rı da ta şı yan 
zen gin Müs lü man la ra va cip tir. Âlim le rin bir kıs mı bu nun mü ek ked sün net ol du ğu gö rü-
şün de dir.

Kur ban bir çok ha dis-i şe rif te güç lü vur gu lar la yer al mış tır.

Hz. Pey gam ber kur ban kes me yi hiç terk et me miş tir.

“Kim im kâ nı ol du ğu hal de kur ban kes mez se bi zim mes ci di mi ze yak laş ma sın” 
(İbn Mâ ce, “Edâ hi”, 2; Müs ne d Ah med b. Han bel, II, 321). “Ey in san lar, her 
se ne, her ev hal kı na kur ban kes mek va cip tir” (Tir mi zi, “Edâ hi”, 18; İbn Mâ ce, 

“Edâ hi,” 2).

Bir kim se nin kur ban kes mek le yü küm lü sa yıl ma sı için dört şart ara nır:

1. Müs lü man ol mak.

2. Akıl lı ve er gen lik ça ğı na ulaş mış ol mak.

3. Mu kim ol mak (yol cu ol ma mak).

4. Di nen zen gin ol mak.

Di nen yol cu hük mün de olan 
kim se ler kur ban kes mek le 
yü küm lü ol ma mak la bir lik te, kur-
ban kes me le ri ne bir en gel yok-
tur. Kur ban kes me nin faz la sı kın-
tı lı ol ma ya ca ğı du rum lar da kes-
me le ri da ha iyi olur ve kes tik le ri 
kur ba nın se va bı nı alır lar. 

Ki şi yi kur ban ile yü küm lü kı lan 
di nî zen gin lik, te mel ih ti yaç la rın-
dan baş ka, ar tı cı ni te lik te ol sun 
ve ya ol ma sın, ni sap mik ta rı bir 
ma la sa hip ol mak tır. Bu dü zey-
de bir mal var lı ğı na sa hip olan 
Müs lü man la rın fı tır sa da ka sı ver-
mek le de yü küm lü ol duk la rı na 
yu ka rı da de ği nil miş ti.

Kur ban ni sa bı da ze kât ta ve fı tır sa da ka sın da ara nan zen gin lik öl çü süy le ay nı olup ki şi-
nin borç la rı ve as lî ih ti yaç la rı dı şın da as ga ri malî imkana sa hip ol ma sı dır. Bu na gö re as lî 
ih ti yaç la rı nın dı şın da ki bi ri ki mi, 80,18 gr. al tın de ğe ri ne ula şan ki şi kur ban kes mek le 
yü küm lü olur.

He men her iba det te ol du ğu gi bi kur ban iba de tin de de, Al lah’a ma nen yak laş ma, ya kın-
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laş ma, O’nun için fe da kar lık ta bu lun ma ve O’na tes li mi ye tin sem bo li ze edi li şi var dır. Şüp-
he siz in san ya ra tı lı şı ge re ği aş kın ve ila hi olan la ya kın lık kur ma ih ti ya cı du yan bir var lık tır. 
Yü ce di ni miz İs lâm’a gö re, in sa nın ya ra tı cı kud ret le ya kın lık kur ma sı na ve si le ola cak sa yı-
sız yol lar var dır. Bü tün ila hi din ler de var olan ve Al lah’a ya kın lık sağ la ma ya ve si le olan şey 
an la mın da ki kur ban, bu yol lar dan sa de ce bi ri dir. Kal dı ki Kur’an’da kur ba nın kan ve eti nin 
de ğil, bu iba de ti ye ri ne ge ti ren le rin di nî du yar lı lık la rı nın (tak va) Al lah’a ula şa ca ğı vur gu-
lan mak su re tiy le, ila hi olan la kur bi yet te şe kil den öte özün asıl ol du ğuna, di ğer ta raf tan 
ih lâs ve sa mi mi ye tin iba det ler de ki öne mi ne dik kat çe kil mek te dir. Ay rı ca mü min ler her 
kur ban ke si min de, Hz. İb ra him ile oğ lu Hz. İs ma il’in Yü ce Al lah’ın buy ru ğu na mut lak ita at 
ve tes li mi yet ko nu sun da ver dik le ri ba şa rı lı sı na vın ha tı ra sı nı ta ze le miş ve ken di le ri nin de 
ben ze ri bir ita ate ha zır ol duk la rı nı sim ge sel bir dav ra nış la gös ter miş olur lar. 

• Kur ban, Hz.İb ra him ve Hz. İs ma il ör ne ğin de ol du ğu gi bi ila hi emir le re 
ka yıt sız tes li mi yet gös ter ge si, ye ri gel di ğin de çok sev di ği miz ka za nım ve 
de ğer le ri mi zi, kut sa la baş ka bir de yiş le Al lah’a kur ban ve re bil me fe da-
kar lı ğı dır.

• Kur ban, be lir li şart la rı ta şı yan hay va nın bo ğaz lan ma sın dan öte Al lah’ın 
ver di ği ni gö nül ra hat lı ğıy la her dem Al lah’a ha va le edi şin bir ifa de si dir. 

• Kur ban iba de ti, za ma nın so run la rıy la ka tı la şan kalp le re, ölüm ve öte si ni 
unu tan zi hin le re çağ rı içe ren, ‘var lık’ın son lu ol du ğu nu vur gu la yan hik-
met ler bü tü nü dür. 

Not Edelim

Kur ban bay ra mı nın dı şın da in san la rın ih ti yaç la rı için yer yü zün de yüz bin ler ce hay van 
ke sil mek te dir. Fa kat bun lar dan ge nel lik le mad dî im kân la rı el ve riş li olan lar ya rar la na-
bil mek te dir. Kur ban ise pay laş ma ya da ya nan bir iba det tir. Bu iba det te Al lah’ın ver di ği 
ni met, fi ilen fa kir ler le pay la şıl mış ol mak ta dır. Al lah rı za sı için ke si len kur ban la rın et ve 
de ri le rin den bir çok fa kir kim se ya rar lan mak ta dır. Baş ka za man lar da yal nız ca bes len me 
amaç lı ola rak ke si len ve da ha zi ya de eko no mik bir olay olan hay van kes me iş le mi, kur-
ban da di nî ve ah lâ kî bir bo yut ka zan mak ta dır. Kur ban da yal nız ki şi sel çı kar lar de ğil top-
lum sal çı kar lar ön plâ na çık mak ta dır. Bu ba kım dan kur ban, İs lâm di ni nin meş ru ka bul 
et ti ği in sa nî ve sos yal içe rik li bir fe da kâr lık ör ne ği dir.

Ne ti ce iti ba riy le kur ba nın meş ru kı lın ma sı, pay laş ma bi lin ci nin ge liş me si, fe da kâr lık, top-
lum sal kay naş ma ve baş ka la rı nı da dü şün me an la yı şı na da yan mak ta dır. Bu şe kil de gü zel 
bir an la yı şa da ya nan kur ban iba de ti nin ama cın dan sap tı rıl ma dan de ğer len di ril me si ve 
an la şıl ma sı bü yük önem ta şı mak ta dır. 

“Benim namazım, ibadetim (kurbanım) hayatım ve ölümüm hep âlemlerin 
rabbi olan Allah içindir” (En’am, 6/162).
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Kur ba nın Ke si li şi
Kur ba nın, ön ce lik le bir iba det ol du ğu ha tır dan uzak tu tul ma ma lı dır. Bu iba de tin ye ri ne 
ge ti ril me si ge rek li nitelikleri taşıyan hay van la rın ke si mi ile ol mak ta dır. Bu iti bar la ke si mi 
ehil kim se le rin ye ri ne ge tir me si ge rek mek te dir. Zi ra ke sim es na sın da hay va na ezi yet 
ve ril me me si ve İs lâm’ın mer ha met il ke si nin ih lal edil me me si önem arz et mek te dir. Di ğer 
ta raf tan ke si min sağ lı ğa uy gun ku ral lar çer çe ve sin de ger çek leş ti ril me si bir sağ lık me se le-
si dir. Ay rı ca ke sim son ra sı çev re kir li li ği ne yol açıl ma ma sı da önem li dir. Bu da çev re ah lâ-
kı nı il gi len dir mek te dir. Bü tün bun lar göz önü ne alı nın ca kur ban ke si mi nin çok yön lü bir 
iş lem ol du ğu an la şı lır. Bu ba kım dan kur ba nın İs lâm di ni nin her şe yi en gü zel şe kil de yap-
ma yı em re den il ke le ri doğ rul tu sun da gü zel ce ke si le bil me si bü yük önem ta şı mak ta dır. 

Kur ba nın Ke si li şi ile İl gi li Di nî Hü küm ler
Kur ban, ko yun, ke çi, de ve ve sı ğır cin si hay van lar dan olur. Ko yun ve ke çi bir ki şi adı na 
de ve ve sı ğır ise en faz la ye di ki şi adı na kur ban ola rak ke si le bi lir. 

Kur ban ola rak ke si le cek ko yun ve ke çi nin bir, sı ğı rın iki, de ve nin de beş ya şı nı bi tir miş 
ol ma sı şart tır. An cak ye di-se kiz ay lık ol du ğu hal de, bir ya şın day mış gi bi gös te riş li ko yun 
da kur ban ola bi lir.

Kur ba nın ke sil me za ma nı, Kur ban Bay ra mı nın bi rin ci, ikin ci ve üçün cü gün le ri dir. Fa kat 
bi rin ci gün de ke sil me si da ha fa zi let li dir. Kur ban kes me nin ilk vak ti, bay ram na ma zı 
kı lın dık tan son ra baş lar. Bay ram na ma zı kı lın ma yan yer ler de ise bay ram gü nü şa fak vak-
tin den son ra ke si le bi lir. Kur ban ke si lir ken kıb le ye kar şı ya tı rı lır, ‘Bis mil la hi Al la hü ek ber’ 
de ni le rek ke si lir. Kur ba nı, elin den ge li yor sa sa hi bi kes me li dir, de ğil se uy gun gör dü ğü 
bir Müs lü mana kes tir me li ve her han gi bir ra hat sız lık his set mi yor sa ken di si de ba şın-
da bu lun ma lı dır. Kas ten bes me le terk edi lir se, kur ba nın eti yen mez. Kur ban ke si lir ken, 
‘Şüp he siz be nim na ma zım da, di ğer iba det le rim de, ya şa mam da, ölü müm de âlem le rin 
Rab bi Al lah için dir’ (En’am, 6/162) ayet-i ke ri me nin okun ma sı gü zel olur.

Kur ban lık hay va na gü zel dav ra nıl ma sı, hay va nın, ke sim ye ri ne yu mu şak lık la gö tü rül me-
si ve kes kin bı çak kul la nı la rak ezi yet edil me den ke sil me si dinî ve ci be ler den dir.  

Adak kur ba nı nın etin den sa hi bi, ço cuk la rı, to run la rı, an ne-ba ba sı, ni ne ve de de le ri, bir 
de di nen zen gin sa yı lan lar yi ye mez ler .

Kur ban eti nin en az üç te bi ri nin fa kir le re da ğı tıl ma sı müs te hap tır. Çün kü kur ban kes-
me nin en önem li ama cı, yok sul la rın evi ne et gir me si ni te min et mek tir. Bu iti bar la en 
uy gun ola nı, kur ban eti ni üçe tak sim edip, bi ri ni kur ban ke se me yen kim se le re da ğıt mak, 
bir bö lü mü nü ak ra ba ta nı dık ve kom şu la ra ik ram et mek, bi ri ni de ai le için alı koy mak tır. 
Şa yet kur ban ke sen kim se nin ai le bi rey le ri ka la ba lık ve ha li vak ti de çok iyi de ğil se, kur-
ban eti ni da ğıt ma dan ta ma mı nı ço luk ço cu ğu için alı ko ya bi lir. Kur ban etin den Müs lü-
man ol ma yan kom şu la rı mı za da ik ram et mek gü zel bir dav ra nış tır. 

Kur ba nın de ri si sa tıl maz, fa kir le re ve ri le bi lir.

Ne gibi kusurları olan hayvanın kurban edilemeyeceğini araştırın.
Araştıralım - Öğrenelim
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Kur ba nın Ke si li şi ile İl gi li Sağ lık Ku ral la rı

Di ni miz, her işin en gü zel şe kil de ya pıl ma sı nı em re der. Her han gi bir işin ku ral la rı na gö re 
ve gü zel ce ya pıl ma sı an la mı na da ge len ‘İh san’ kav ra mı nın di ni miz de önem li bir ye ri 
var dır. Pey gam ber Efen di miz ‘Hay va nı kes ti ği niz za man gü zel ce ke si niz’ bu yur muş tur. 
Kur ban iba de ti nin en iyi ve en gü zel şe kil de eda edi le bil me si için, ke sim iş le mi nin ehil 
ki şi ler ta ra fın dan ve hay va na ezi yet ve ril me den ger çek leş ti ril me si ge re kir. Ay rı ca kur-
ba nın bu iş için uy gun bir or tam da ke sil me si, ke si min yol ve cad de ler de ya pıl ma ma sı, 
ge rek li te miz lik ku ral la rı na has sa si yet le uyul ma sı çok önem li dir. Bu ko nu da ka mu ya ra rı 
göz önün de tu tu la rak be lir le nen te miz lik ve sağ lık ku ral la rı na uyul ma sı ge re kir. 

Kur ban iba de ti nin ye ri ne ge ti ril me si ka dar bu iba de ti ye ri ne ge ti rir ken gö ze til me si 
ge re ken il ke ler ve amaç lar da önem li dir. Ya ra tı la na şef kat ve mer ha met, te miz lik, in sa na 
say gı Müs lü ma nın te mel du yar lı lık la rı dır. Bu se bep le, kur ban ke si mi es na sın da bi linç li 
ha re ket ede rek sağ lık ku ral la rı na aza mî öl çü de uyul ma sı, çev re ye ra hat sız lık ve re bi le cek 
hu sus lar dan özen le uzak du rul ma sı, bi linç siz ve sağ lık sız dav ra nış lar dan sa kı nıl ma sı çok 
önem li dir. Bu hu sus lar da iba det le ri ni ya pan in san la rın da ha bir du yar lı ol ma la rı ge re kir.

Kur ba nın Çe şit le ri
Kur ban bay ra mın da ke si len kur ban dan ay rı ola rak yi ne iba det ni ye tiy le ke si len baş ka 
kur ban çe şit le ri de var dır. Bu na gö re kur ban çe şit le ri ni şu şe kil de sı ra la ya bi li riz: 

1. Kur ban bay ra mın da ke si len kur ban (Ud hiy ye).

2. Adak kur ba nı.

3. Aki ka kur ba nı (Ye ni do ğan ço cuk lar için ke si len kur ban/Ye ni do ğan bir ço cuk için 
Yü ce Al lah’a şü kür ye ri ne geç mek üze re ke si len kur ba na ‘Akî ka’ de nir. Akî ka kur ba nı, 
ço cu ğun doğ du ğu gün den er gen lik ça ğı na ula şın ca ya ka dar ke si le bi lir. Fa kat ye din ci 
gü nü ke sil me si da ha fa zi let li dir. Ge nel lik le ço cu ğun ye din ci do ğum gü nü adı ko nu lur 
ve bir mik tar sa da ka ve ri lir.

4. Hac kur ba nı (Kı ran ve ya Te met tü hac cı ya pan la rın kes tik le ri şü kür kur ba nı/hedy).

5. Hac da bir ta kım ku sur lar ve ek sik lik ler den do la yı ke si len ce za kur ban la rı. 

Ki şi öl me den ön ce ken di si için kur ban ke sil me si yo lun da bir va si yet te bu lun muş ve bu 
va si ye ti ni kar şı la ya cak mal bı rak mış sa, va ris le ri bu va si ye ti ye ri ne ge ti ri ri ler.

Teş rik Tek bir le ri
Kur ban bay ra mın dan ön ce ki gü ne ‘Are fe gü nü’ de nir. Ka me ri tak vim iti ba riy le Are fe 
gü nü, Zil hic ce ayı nın do ku zun cu gü nü dür. Ra ma zan bay ra mın da Are fe yok tur. Are fe 
gü nü nün sa bah na ma zın dan iti ba ren bay ra mın dör dün cü gü nü nün ikin di na ma zı na 
ka dar yir mi üç va kit farz na ma zın ar ka sın dan bir de fa ‘Teş rik tek bi ri’ söy le nir. Teş rik Tek-
bir le ri şöy le dir: 
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“Allah büyüktür, Allah büyüktür. Allah’tan başka hiçbir tanrı yoktur. Allah büyüktür. Hamd 

O’na mahsustur.”

Teş rîk Tek bir le ri, fı kıh âlim le ri nin ço ğu na gö re va cip tir. Sün net di yen ler de var dır.

Kur ban İba de ti nin İnsana ve Top lu ma Ka zan dır dık la rı

“On la rın (kur ban la rın) ne et le ri ne de kan la rı Al lah’a ula şır; fa kat O’na sa de-
ce si zin tak va nız ula şır” (Hac, 22/37).

Müs lü man, kur ban kes mek le hem se vap ka zan mış, hem fa kir le re yar dım et miş, hem 
de gü zel bir fe da kâr lık ta bu lun muş olur. Bü tün iba det ler de ol du ğu gi bi kur ban da 
ku lu Al lah’a yak laş tı rır. Kur’an-ı Ke rim’de kur ban la rın et ve kan la rı nın de ğil, ke sen le rin 
tak va la rı(di nî du yar lı lık  ve sa mi mi yak la şım la rı)nın Al lah’a ula şa ca ğı be lir ti lir. De mek ki 
sa mi mi ol du ğu tak dir de bi rey açı sın dan kur ba nın en önem li iş le vi, ku lu Al lah’a yak laş-
tır ma sı dır.

Ki şi kur ban ke se rek Yü ce Al lah’a kar şı şük ret me nin ma ne vî hu zu ru nu ya şar. Ken di si ne 
lüt fe di len ni met le re kar şı şük ran bor cu nu ye ri ne ge tir miş ol ma nın hu zu ru nu ya şa mak 
in san için önem li bir mut lu luk tur. 

Kur ban, ben cil lik ve cim ri lik eği lim le ri nin alt edil me sin de önem li rol oy nar. Ki şi ye 
cö mert lik ni te li ği ka zan dı rır. Kul luk bi lin ci ka za nıl ma sı na ve si le olur. 

“Her üm met için, Al lah’ın ken di le ri ne rı zık ola rak ver di ği hay van lar üze ri ne 
is mi ni an sın lar di ye kur ban kes me yi meş ru kıl dık…” (Hac, 22/34).

Kur ban top lum da ki kar deş lik, yar dım laş ma ve da ya nış ma ru hu nu can lı tu tar. Sos yal ada-
le tin ger çek leş me si ne kat kı da bu lu nur. Özel lik le et sa tın al ma im kâ nı hiç bu lun ma yan 
ve ya çok sı nır lı olan yok sul la rın bu lun du ğu or tam lar da onun bu ro lü nü da ha be lir gin 
bi çim de gör mek müm kün dür. Zen gi ne ma lı nı Al lah rı za sı na uy gun ola rak ih ti yaç sa hip-
le riy le pay laş ma alış kan lı ğı ka zan dı rır. Fa ki rin de bu yar dım laş ma ve si le siy le, ken di ni 
için de bu lun du ğu top lu mun ak tif bir üye si ola rak his set me si ne ve si le olur. 

Kur ba nın top lum sal eko no mik ha yat açı sın dan da bir ta kım ya rar la rın dan söz edi le bi lir. 
Kur ban, top lum da hay van cı lı ğın bu na bağ lı ola rak yem, gı da ve de ri sa na yi nin ge liş me-
si ne de kat kı da bu lu nur.
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“Kur ban lık de ve ve sı ğır la rı da, si zin için Al la hın (di ni nin) ni şa ne le rin den (kur ban) 
kıl dık. Si zin için on lar da ha yır var dır. O hal de on la rı saf saf sı ra lan mış du rur ken (kur-
ban ede ce ği niz de) üzer le ri ne Al la h’ın adı nı anın. Yan la rı ye re yas lan dı ğı va kit ( ya ni 
can la rı çık tı ğın da) on la rın et le rin den yi yin, ka na at edip is te ye me ye ne de, is te mek 
zo run da ka la na da ye di rin. Böy le ce on la rı si zin em ri ni ze ver dik ki, şük re de si niz” 
(Hac, 22/36).

Ünitenin Özeti

İs lâm’ın te mel iba det le rin den bi ri olan hac, özel bir zaman diliminde Kâ be’yi ve et ra-
fın da ki ba zı mü ba rek yer le ri usu lü ne gö re zi ya ret ede rek, ya pıl ma sı ge re ken le ri ye ri ne 
ge tir mek tir.

Hac an cak, “hac ay la rı” olan za man da ya pı lır. Hac ay la rı, Ka me ri tak vi min Şev val ve Zil-
ka de ay la rı ile Zil hic ce’nin ilk on gü nü dür.

Gü cü ye ten her Müs lü ma na öm rün de bir de fa hac yap mak farz dır. Hac iba de ti ni ye ri ne 
ge ti re ne ha cı de nir.

Um re, be lir li bir za ma na bağ lı ol mak sı zın usu lü ne gö re Kâbe’yi ta vaf ede rek Sa fa ile Mer-
ve ara sın da sa’y yap mak tır. 

Hac, her yıl dil le ri, renk le ri, ül ke le ri, kül tür le ri fark lı, fa kat he def ve ga ye le ri ay nı, mil yon-
lar ca Müs lü ma nın bir ara da, hep bir den iba det edip Al lah’a yö nel me le ri ni, bir bir le ri ile 
ta nı şıp kay naş ma la rı nı, in san lı ğın dert le ri ni gö rü şüp or tak ça re ler üze rin de dü şün me-
le ri ni sağ lar. Hac es na sın da gün lük giy si le rin den so yu nup ih ra ma gi ren Müs lü man lar, 
in san lar ara sın da ki eşit li ği, ölüm ve ölüm den son ra ki di ri liş ve top la nı şı unut ma ma yı 
fi ilen ya şar ve öğ re nir ler.

Hac cın üç far zı var dır. Bun lar, İh ram, Ara fat’ta vak fe yap mak ve Kâ be’yi ta vaf’tır. Hac cın 
va cip le ri ve sün net le ri de var dır. 

Hac, İf rad, Te met tu ve Kı ran hac cı ol mak üze re üç şe kil de ya pıl mak ta dır. 

İf rad hac cı, um re siz ya pı lan hac dır. Ay nı yı lın hac ay la rı için de, hac dan ön ce um re yap-
mak sı zın hac ni ye tiy le ih ra ma gi ri lir ve yal nız ca hac ya pı lır sa if rad hac cı ya pıl mış olur.

Te met tu hac cı, ay nı yı lın hac ay la rı için de ön ce um re ya pıp ih ram dan çık tık tan son ra 
ye ni den hac için ih ra ma gi re rek ya pı lan hac dır. 

Kı ran hac cı, ay nı yı lın hac ay la rı için de um re ve hac ca bir lik te ni yet ede rek iki si ni ay nı 
ih ram la yap mak tır.

Kur ban, Al lah rızası için ke si len ve be lir li ni te lik le ri ta şı yan hay van dır. Di nen zen gin, hür 
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ve mu kim olan (yol cu ol ma yan) Müs lü man la rın Kur ban bay ra mın da kur ban kes me le ri 
va cip tir.

Kur ba nın va cip ol ma sın da ara nan dinî zen gin lik, fı tır sa da ka sın da ara nan zen gin lik tir. 
Kur ban, ko yun, ke çi, de ve ve sı ğır dan olur. Ko yun ve ke çi bir ki şi adı na de ve ve sı ğır ise 
en faz la ye di ki şi adı na kur ban edi le bi lir.

Ko yun ve ke çi nin bir ya şı nı, sı ğı rın iki ya şı nı, de ve nin de beş ya şı nı bi tir miş ol ma sı şart tır. 
An cak ye di se kiz ay lık ol du ğu hal de, bir ya şın day mış gi bi gös te riş li ko yun da kur ban ola-
bi lir. Kur ban ke si lir ken kıb le ye kar şı ya tı rı lır, “Bis mil la hi Al la hü ek ber” de ni le rek ke si lir. 

Kur ban top lum da ki kar deş lik, yar dım laş ma ve da ya nış ma ru hu nu can lı tu tar. Sos-
yal ada le tin ger çek leş me si ne kat kı da bu lu nur. Kur ban, zen gi ne ma lı nı Al lah rı za sı na 
uy gun ola rak ih ti yaç sa hip le riy le pay laş ma alış kan lı ğı ka zan dı rır. Fa ki rin de bu yar dım-
laş ma ve si le siy le, ken di ni için de bu lun du ğu top lu mun ak tif bir üye si ola rak his set me-
si ne ve si le olur. 

Üniteyi Gözden Geçirelim

1. Hac kim le re farz dır?

2. Hac cın ya pıl ma sı için bel li bir za man var mı dır? Yı lın bü tün ay la rın da ya pı la bi lir mi?

3. Um re ile hac ara sın da ne fark var dır?

4. Ta vaf, sa’y ve vak fe ne dir? Bun la rın sim ge sel an lam la rı var mı dır?

5. Hac cın bi rey sel ve top lum sal açı dan ka za nım la rı ne ler dir?

6. Kim ler kur ban iba de ti ile yü küm lü dür ler?

7. Kur ba nın yar dım laş ma ve top lum sal kay naş ma da ki iş le vi ne dir? 
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D e ğ e r l e n d i r m e  S o r u l a r ı

1. Aşa ğı da ki ler den han gi si hac cın farz ol ma sı nın şart la rın dan de ğil dir?

 A) Müs lü man ol mak

 B) Çoluk çocuğunu evlendirmiş ol mak.

 C) Hac ca git me ye gü cü yet mek.

 D) Ni sap mik ta rı ma la sa hip ol mak

2. Aşa ğı da ki ler den han gi si ih ra mın rük nü dür?

 A) Ge nel bir vü cut te miz li ği yap mak

 B) Gu sül al mak müm kün ol maz sa ab dest al mak

 C) Tel bi ye

 D) İh ram el bi se si giy mek

3. Müz de li fe ne re de dir?

 A) Ara fat’ta dır.

 B) Mek ke-i Mü ker re me’nin için de dir.

 C) Me di ne-i Mü nev ve re’de dir.

 D) Ara fat ile Mi na ara sın da dır.

4. Aşa ğı da ki ler den han gi si ya pı lı şı ba kı mın dan hac cın çe şit le rin den 

de ğil dir?

 A) Um re

 B) İf rad 

 C) Kı ran

 D) Te met tü

5. Kur ban kes mek le yü küm lü ol mak için aşa ğı da ki ler den han gi si ge rek li dir?

 A) Di nen zen gin ol mak ge re kir.

 B) Di nen zen gin ol ma yan lar da kur ban kes mek le yü küm lü dür.

 C) Er kek ol mak şart tır.

 D) Şe hir de ika met et mek şart tır.

1. Aşa ğı da ki ler den han gisi hac cın farz ol ma sı nın şart la rın dan de ğğil dir?

A) Müs lü man ol mak

B) Çoluk çocuğunu evlendirmiş ol mak.

C) Hac ca git me ye gü cü yet mek.

D) Ni sap mik ta rı ma la sa hip ol mak

2. Aşa ğı da ki ler den han gi si ih ra mın rük nü dür?

A) Ge nel bir vü cut te miz li ği yap mak

B) Gu sül al mak müm kün ol maz sa ab dest al mak

C) Tel bi ye

D) İh ram el bi se si giy mek

3. Müz de li fe ne re de dir?

A) Ara fat’ta dır.

B) Mek ke-i Mü ker re me’nin için de dir.

C) Me di ne-i Mü nev ve re’de dir.

D) Ara fat ile Mi na ara sın da dır.

4. Aşa ğı da ki ler den han gi si ya pı lı şı ba kı mın dan hac cın çe şit le rin den 

de ğğil dir?

A) Um re

B) İf rad

C) Kı ran

D) Te met tü

5. Kur ban kes mek le yü küm lü ol mak için aşa ğı da ki ler den han gi si ge rek li dir?

A) Di nen zen gin ol mak ge re kir.

B) Di nen zen gin ol ma yan lar da kur ban kes mek le yü küm lü dür.

C) Er kek ol mak şart tır.

D) Şe hir de ika met et mek şart tır.

Değerlendirme Soruları
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1. Dua Kav ra mı ve Ma hi ye ti

2. Duanın Tanımı ve Önemi

3. Bir İletişim Aracı Olarak Dua

4. Du anın İn sa na Ka zan dır dık la rı

5. Kur’an’dan ve Hz. Pey gam ber’den Dua Ör nek le ri

6. Töv be Kav ra mı ve Ma hi ye ti

7. Töv be nin İn sa nın Ha ya tın da ki Ye ri

8. Kur’an-ı Kerim’den Töv be Ör nek le ri

Dua ve Tövbe

ibadetim.pdf   140 28.09.2010   10:51:21



D U A  V E  T Ö V B E777

140

ÜNİTE

ÜNİTE HAKKINDA

Bu üni te de;

• İba de tin özü olan ‘Dua’ ele alın mak ta, İs lâm di nin de du anın ma hi ye ti ve öne mi an la-
tıl mak ta, du anın in sa na ne ler ka zan dı ra ca ğı üze rin de du rul mak ta dır. 

• Kur’an ve Sün net te yer alan dua ör nek le ri ne yer ve ril mek te dir. 

• Töv be nin ma hi ye ti ve öne mi açık lan mak ta, onun in san ha ya tın da ki ye ri ne vur gu 
ya pı la rak Kur’an-ı Ke rim’den töv be ör nek le ri ne yer ve ril mek te dir. 

ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu üni te iş len dik ten son ra;

1.  Dua ve töv be nin ma hi yet le ri an la şı la bi le cek,

2.  Dua ada bı ile il gi li ba zı önem li nok ta lar kav ra na bi le cek, 

3.  Kur’an ve Sün net ten der len miş ör nek du alar gö rü le cek,

4.  Dua ve töv be nin, ki şi nin ha ya tın da ki ye ri ve öne mi hak kın da bir fi kir sa hi bi olu na bi le-
cek tir.

ÜNİTEYİ ÇALIŞIRKEN

1. Dua ada bı ko nu sun da bil gi edin me ye ça lı şı nız.

2. Töv be nin ka bul ol ma sı için ne gi bi şart lar aran dı ğı nı in ce le yi niz. 

3. Töv be ile is tiğ far ara sın da ne fark var dır? Araş tı rı nız.

4. Yü ce Al lah’ın gü zel isim le rin den (Es mâ-i Hüs nâ’dan) olan ‘Tev vâb’ ve ‘Mü cîb’ isim le ri-
nin an la mı nı öğ re ni niz. Bu isim le rin ko nu muz la il gi si ni dü şü nü nüz.

5. Kur’an-ı Ke rim’de ki dua ayet le ri ni ve dua ile il gi li ha dis le ri in ce le yi niz.

ibadetim.pdf   141 28.09.2010   10:51:22



141

1 DERSD u a  K a v r a m ı  v e  M a h i y e t i

1 Dua Kavramı ve Mahiyeti

• Dua insanın Rabbına sığınması, O’na yönelmesidir.

• Dua, insanoğlunun en büyük teselli ve ümit kaynağıdır. 

• Dua, yaratılanın, Yaratanına ilticasıdır.

• Dua, ibadetin ruhu ve özüdür.

Arap ça bir ke li me olan dua, ça ğır mak, ses len mek, yal var mak, ya kar mak ve yar dım is te-

mek an lam la rı na ge lir. Al lah’a yal var ma yı, O’ndan di lek te bu lun ma yı, O’na ya kar ma yı, 

ar zu ve is tek le ri ni O’na arz et me yi ifa de eder. Dua, ku lun bü tün var lı ğıy la Al lah’a yö ne-

le rek O’n dan is tek ve di lek te bu lun ma sı de mek tir. Ku lun bu şe kil de ki yö ne li şi ni Ce nab-ı 

Hak kar şı lık sız bı rak ma mak ta dır. 

Dua, in sa nın Rab bı na sı ğın ma sı, O’na yö nel me si ve O’n dan ken di si ne yar dım cı ol ma-

sı nı is te me si dir. As lın da bu du rum in sa nın ya ra tı lı şın dan ge len bir özel lik tir. İn san, dua 

ede rek hem ru hen, hem de fi zik ola rak hu zur bu lur. Kor kan, en di şe ye ka pı lan, yal nız lık 

çe ken, ken di si ni za yıf ve aciz his se den, ba zı sı kın tı la rı ve di lek le ri olan in san, sı kın tı lar dan 

kur tul mak, ar zu et tik le ri ni el de et mek için du aya sa rı lır. İn san, özel lik le ça re siz lik için de 

ve ya zor da kal dı ğın da he men du aya baş vu rur. Dua in sa noğ lu nun en bü yük te sel li ve 

ümit kay na ğı dır. 

Dua, Ya ra tı la nın sa hi bi ne sı ğın ma sı, giz li ya ka rış la rın, üze ri ku şa tıl mış ha ta la rın, ne da-

met ler için de Ya ra ta nı na su nul ma sıdır. 

Dua, ya ra tı la nın, Ya ra ta nı na il ti ca sı dır. Kal bin ila hi haz la dol du ğu, be de nin kuş gi bi ha fif-

le di ği an dır. 

Dua bir çağ rı dır. Al lah’a kar şı hiç bir şey giz li ka la ma ya ca ğı için bu çağ rı da önem li olan 

ih lâs ve sa mi mi yet tir. Bu çağ rı is ter söz lü ol sun, is ter du rum iti ba riy le ol sun is ter zih nen 

ol sun fark et mez. Önem li olan sa mi mi yet ve ih lâs tır. Bu iti bar la du alar ka lıp tan ay rı lıp 

öze in me dik çe, sa hi bi ni se la me te ulaş tır ma da ye ter siz ka la cak tır.

Dua, iba de tin ru hu ve özü dür. Ni te kim en kap sam lı iba det olan na ma zın her re kâ tın da 

Fa ti ha sû re si okun mak ta dır. Bi lin di ği gi bi Yü ce Al lah, âde ta ken di si ne na sıl dua et mek 

ge rek ti ği ne ör nek ol mak üze re Kur’an-ı Ke rim’in anah ta rı me sa be sin de ki Fa ti ha sû re si-

ne en gü zel dua cüm le le ri ni yer leş tir miş tir. Kur’an-ı Ke rim’de biz le re na sıl dua et me miz 

ge rek ti ği ni gös te ren baş ka ör nek ler de ve ril miş tir.

Dua, Al lah’ın yü ce li ği kar şı sın da, ku lun ac zi ni iti raf et me si, Ya ra tı cı dan lü tuf ve yar-

dım di le me si de mek tir. Du ada amaç, ki şi nin du ru mu nu Al lah’a arz ede rek ni yaz da 

bu lun ma sı dır. 
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2 Duanın Tanımı ve Önemi

Di nî bir te rim ola rak dua, ku lun bü tün ben li ğiy le Yü ce Ya ra ta na yö ne le rek O’ndan di lek-
te bu lun ma sı ve O’ndan bir şey ler is te me si dir. Di ğer bir de yiş le Al lah’ın yü ce li ği kar şı sın-
da ku lun aciz li ği ni iti raf ede rek, sev gi ve yü celt me duy gu la rı için de O’nun lü tuf ve yar-
dı mı nı di le me si dir. Ay rı ca gün lük kul la nım da Al lah’a su nu la cak ta lep le ri içe ren ifa de le re 
ve bun la rın me tin le ri ne de dua den ilmek te dir.

Dua, sa de ce Al lah’a ya ka rış de mek de ğil dir. Dua ay nı za man da Ya ra tı cı ya olan iman ve 
tes li mi ye tin bir ifa de si dir. Bu açı dan dua, in sa nın Al lah’a olan gü ve ni nin ve bağ lı lı ğı nın 
bir gös ter ge si dir. 

Yü ce Al lah dua eden in san la ra de ğer ve rir. Çün kü dua eden in san bu ey le miy le Yü ce 
Al lah’a bağ lı lı ğı nı ve ni haî ola rak O’na baş vur du ğu nu gös ter miş ol mak ta dır. Yü ce Al lah 
da el bet te ken di si ne yö ne len ve O’nun yü ce li ği ne sı ğı nan in sa na de ğer ve re cek tir. Bu na 
kar şın, ken di si ni dua ya pa cak ko num da gör me yen ve âde ta du aya ih ti ya cı yok muş gi bi 
ha re ket eden in san ise bu ha re ke tiy le Al lah’a kar şı ih ti ya cı ol ma dı ğı an la mı na ge le-
cek bir ta vır ser gi le miş olur. Hâl bu ki hiç bir şe ye ih ti ya cı ol ma ya cak olan yal nız ca Yü ce 
Al lah’tır. Onun için böy le ha re ket eden in san la ra Yü ce Al lah da de ğer ver mez. Kur’an-ı 
Ke rim’de ki ko nu ya iliş kin bir aye tin me ali şöy le dir: ‘De ki: Kul lu ğu nuz ol ma sa Rab bim 
si ze ne di ye de ğer ver sin?...’ (Fur kan 77).
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‘Rab bi niz şöy le de di: Ba na dua edin, du anı za ce vap ve re yim. Ba na kul luk et me yi ki bir-
le ri ne ye di re me yen ler aşa ğı lan mış bir hal de ce hen ne me gi re cek ler dir’ (Mü’min, 40/60) 
aye ti de dua et me me nin kul luk la bağ daş ma yan özel li ği ne dik kat çek mek te dir. 

Kur’an-ı Ke rim’de, ‘Ba na dua edin, du anı za kar şı lık ve re yim.’ ‘Be ni anın ki 
ben de si zi ana yım...’ (Mü’min, 40/60) buy rul mak ta dır.

Yü ce Al lah ku lu nun ken di si ne sı ğın ma sın dan, ya kar ma sın dan ve yar dım is te me sin den 
hoş nut ol mak ta dır. Çün kü bu du rum, ku lun, Ya ra tı cı nın sı nır sız güç ve kud re ti ni ta nı ma-
sı ve O’na olan ih ti ya cı nı or ta ya koy ma sı, O’nun lü tuf ve ih sa nı ol ma dan var lı ğı nı sür dür-
me si nin müm kün ol ma ya ca ğı nı iti raf et me si an la mı na gel mek te dir. 

Di ğer ta raf tan dua, in san da ru hen ve his sen bir ra hat lık, hu zur ve mut lu luk mey da na 
ge ti rir. 

So nuç ta dua ki şi nin ah lâ kî arın ma sı na ve yü cel me si ne, du yar lı bir vic dan ve sağ du yu 
sa hi bi ol ma sı na kat kı da bu lu nur. 

Kı sa ca sı dua, Rah me ti son suz ola nın rah met ha zi ne le ri ni açan bir anah tar dır. Ki şi nin kar-
şı la şa ca ğı sı kın tı la ra ve acı la ra kar şı tü ken mez bir güç kay na ğı dır.

3 Bir İletişim Aracı Olarak Dua

Du ada amaç, ki şi nin du ru mu nu Al lah’a arz ede rek ni yaz da bu lun ma sı dır. Bu ba kım dan 
dua, Al lah ile ina nan ki şi ara sın da va sı ta sız bir ile ti şim ara cı dır. Du anın te me lin de Al lah’a 
iman ve gü ven var dır. Dua, aciz olan in san ile her şe ye gü cü ye ten Al lah ara sın da âde ta 
bir köp rü va zi fe si gö rür. Bu an lam da dua, ku lun, Rab bi ne en kı sa yol dan ulaş ma tar zı dır. 

“Ye di gök, yer ve bun la rın için de bu lu nan lar Al lah’ı yü cel te rek anar lar. Her 
şey O’nu öv güy le yü cel tir. An cak, siz on la rın yü celt me le ri ni an la maz sı nız. 
O, ha lim’dir (he men ce za lan dır maz, müh let ve rir), çok ba ğış la yan dır” (İs ra, 

17/44, Râd, 13/13; Haşr, 59/1; Saff, 61/1; Cu ma, 62/1; Te ğâ bun, 64/1).

“Dua ibadetin özüdür” (Tirmizî, Da’avât, 1) ha di sin den ne an lı yor su-
nuz? Yo rum layınız.

Yorumlayalım
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Al lah ile kul ara sın da ki iliş ki ko nu sun da Hz. Pey gam ber’e yö nel ti len so ru ya Kur’an şu 

ce va bı ver miş tir: 

“Kullarım beni senden sorarlarsa (bilsinler ki), gerçekten ben (onlara çok) 
yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına cevap veririm. O halde, 
doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler” 
(Bakara, 2/186).

Du ada dün ya ha ya tı na yö ne lik so mut is tek le rin he men kar şı lan ma mış ol ma sı nın du anın 

ka bul edil me di ği şek lin de de ğer len di ril me si doğ ru de ğil dir. Çün kü du aya ve ri le cek kar-

şı lık, ahi re te bı ra kıl mış ola bi lir. Bu nun la bir lik te Al lah, dua eden ku lun dün ya ha ya tı açı-

sın dan ken di si için ya rar lı is tek le ri ni de ila hi bir lu tuf ola rak ver mek te dir. Hz. Pey gam ber, 

dua ede ne is te ği nin ya dün ya da he men ve ri le ce ği ni ve ya ahi re te sak la na ca ğı nı ya da 

is te di ği iyi lik ka dar kö tü lü ğün gi de ri le ce ği ni bil di re rek şöy le bu yur muş tur.

‘Al lah, ken di si ne dua eden her ke sin du ası na kar şı lık ve rir. Bu kar şı lık, ya dün-
ya da pe şin olur, ya da ahi re te sak la nır ya hut da dua et ti ği mik tar ca gü na hın-
dan ha fif le til mek su re tiy le olur, ye ter ki gü nah bir şe yi ve ya ak ra ba lık bağ la rı-
nın kop ma sı nı is te me sin, ya da ace le et me sin’ (Tir mi zî, Da’avât 133, No: 3604. 

V,582).

De mek ki bir mü min, et ti ği du anın ka bul edil me si hu su sun da ace le ci ol ma ma lı dır. Pey-

gam be ri miz (s.a.s.) şöy le bu yur mak ta dır:

‘Al lah du ala rı nı zı ka bul eder. An cak ka bul edil me si için ace le et me yin; dua 
et tim de ka bul edil me di (de me yin)’ (Bu hâ rî, Da’avât, 22, VII, 153; Müs lim, Zi kir, 

92, III, 2095).

“Kul, gü nah ta lep et me dik çe ve ya sı la-i rah min kop ma sı nı is te me dik çe du ası ica bet gör-

me ye (ka bul edil me ye) de vam eder” (Müs lim, Zikr , 25. III, 2096.) bu yu rul muş tur.

Dua sı nır lı, son lu ve aciz olan var lı ğın, sı nır sız ve son suz kud ret sa hi bi ile 
kur du ğu bir köp rü dür. 

Not Edelim

Kendi hayatınızdan dua tecrübelerinizi sınıf ortamında paylaşınız!
Birlikte Konuşalım
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4 Duanın İnsana Kazandırdıkları

Du anın en önem li ka za nı mı, in sa nın is te ği ni, sı nır sız güç ve kud ret sa hi bi ne arz et me-
si nin, ken di si ne sağ la ya ca ğı gö nül hu zu ru dur. Dua et tik ten son ra in sa nın gön lün de bir 
hu zur mey da na ge lir. Bu du rum ku lun ni hai baş vu ru su nu her şe ye gü cü ye ten Yü ce 
Al lah’a yap mış ol ma sın dan kay nak la nır. Her han gi önem li bir sı kın tı ve ya ça re siz gi bi 
gö rü nen bir has ta lık du ru mun da ge nel lik le dua eden in san la rın, dua et me yen le re gö re 
da ha me ta net li ol ma sı bun dan dır. 

Yü ce bir ya ra tı cı ya ina nan her in san du aya baş vu rur. Özel lik le sı kın tı lı an lar da Al lah’a 
inan ma yan la rın bi le du aya sa rıl ma sı bir ger çek tir (Yu nus, 10/12; Lok man, 31/32). Bu 
du rum dua ih ti ya cı nın in sa nın ya ra tı lı şın da var ol du ğu nu gös ter mek te dir.

Dua, in sa nı Al lah’a yak laş tı ran bir va sı ta dır. Dua eden in san, bü tün ha re ket le rin de ve 
dav ra nış la rın da da ha sa mi mi olur. Çün kü dua eden ki şi, Yü ce Al lah’ın her şe yi bil di ği-
nin, her şe yi gör dü ğü nün ve her şe yi işit ti ği nin, do la yı sıy la hiç bir şe yin O’nun bil gi si nin 
dı şın da ol ma dı ğı nın far kın da dır.

Dua sa de ce Al lah’a ya pı lır. Al lah’tan baş ka hiç kim se ye ya pıl maz. Dua eden in san 
Al lah’tan baş ka hiç kim se ye kul kö le ol maz. 

Dua eden in san, Al lah’ın var lı ğı nı, bir li ği ni ve yü ce li ği ni ik rar ve iti raf et miş ol mak ta, 
Al lah’ın ver di ği ni met le re şük ret mek te, Al lah’a sı ğın mak ta, Al lah’tan af, mer ha met ve 
ba ğış lan ma di le mek te, Al lah’tan mad dî ve ya ma ne vî yar dım ta le bin de bu lun mak ta dır. 
Bü tün bun lar, dua eden in sa nın di nî bir bi linç len me ye er me si ni sağ lar.

İnsan hayatındaki en değerli an, Yüce Allah’a yönelip O’nunla baş başa kaldığı zaman 
dilimidir. Allah ile baş başa kalmanın en güzel vasıtasılarından biri de duadır.
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5 Kur’an’dan ve Hz. Peygamber’den Dua Örnekleri

Kur’an-ı Ke rim’de Yer Alan Ba zı Du a Örnekleri
• Hamd, Âlem le rin Rab bi, Rah mân, Ra hîm, he sap ve ce za (ahi ret) gü nü nün ma li ki 

Al lah’a mah sus tur.

 (Al la hım!) Yal nız sa na iba det ede riz ve yal nız sen den yar dım di le riz.

 Bi zi doğ ru yo la, ken di le ri ne ni met ver dik le ri nin yo lu na ilet.

 Ga za ba uğ ra yan la rın ve yo lu nu şa şı ran la rın ki ne de ğil (Fatiha, 1/1-7).

• Rab bi miz! Bi zi doğ ru yo la ilet tik ten son ra kalp le ri mi zi sap tır ma, bi ze rah me tin den ver. 
Şüp he siz sen çok ba ğış la yan sın (Al-i İmrân, 3/8).

• Rab bi miz! Bi zi sa na tes lim olan lar dan ey le. Nes li miz den de sa na tes lim ol muş bir 
üm met lüt fey le. Bi ze hac la il gi li va zi fe le ri mi zi gös ter, töv be le ri mi zi ka bul et. Şüp he siz 
töv be le ri çok ka bul eden ve çok mer ha met li olan an cak sen sin (Bakara, 2/128).

• Rab bi miz! Biz ken di mi ze zul met tik. Eğer bi zi ba ğış la maz ve bi ze mer ha met et mez sen, 
mut la ka hüs ra na uğ ra ya ca ğız (A’raf, 7/23).

• Rab bi miz! Biz iman et tik, bi zi ba ğış la ve bi ze mer ha met et. Sen en iyi mer ha met eden-
sin (Mü’minun, 23/109).

• Rab bi miz! Yal nız ca sa na te vek kül et tik, yal nız ca sa na yö nel dik. Dö nüş de an cak sa na-
dır (Mümtehıne, 60/4).

•  Rab bim! Gön lü mü aç, işi mi ko lay kıl (Tahâ, 20/25).

•  Rab bim! Mu hak kak ki ben ken di me zul met tim, be ni ba ğış la (Kasas, 28/16).

• Sen den baş ka hiç bir ilah yok tur. Sen her tür lü ek sik lik ten uzak sın. Mu hak kak ki ben 
za lim ler den ol dum (Enbiya, 21/87).

• Rab bim! Ba ğış la, mer ha met bu yur. Sen en iyi mer ha met eden sin (Mü’minun, 23/118).

• Rab bim! Ba na hü küm ve hik met ver ve be ni sa lih le re er dir (Şuarâ, 26/83).

• Rab bi miz! Bi ze gö zü mü zü ay dın la ığı ola cak ta cak eş ler ve ne sil ler ver. Bi zi tak va sa hip-
le ri ne ön der kıl (Furkan, 25/74).

• Ba na Müs lü man ca öl me yi na sip ey le ve be ni sa lih ler ara sı na da hil ey le (Yusuf, 
12/101).

• Ey Rab bi miz! Bi ze bol sa bır ver ve bi zim ca nı mı zı Müs lü man ola rak al (A’raf, 7/126).

• Ey Rab bim! Be ni; ba na ve ana-ba ba ma ver di ğin ni met le re şük ret me ye ve ra zı ola ca ğın 
iyi iş ler yap ma ya yö nelt ve be ni rah me tin le sa lih kul la rı nın ara sı na kat! (Neml, 27/19).

• Rab bi miz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru 
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(Bakara, 2/201).

• Rab bi miz! He sap gü nün de be ni, an ne- ba ba mı ve bü tün mü min le ri ba ğış la (İbrahim, 
14/41).

• Ey Rab bi miz! Bi zi ve biz den ön ce iman et miş olan kar deş le ri mi zi ba ğış la. Kalp le ri miz-
de, iman eden le re kar şı hiç bir kin bı rak ma! Ey Rab bi miz! Şüp he siz sen çok esir ge yi ci-
sin, çok mer ha met li sin (Haşr, 59/10).

• Rab bi miz! Bi ze bol sa bır ver. Yo lun da ayak la rı mı zı sa bit kıl ve in kâr cı top lu ma kar şı bi ze 
yar dım et (Bakara, 2/250).

• Sen bi zim ve li miz sin. Ar tık bi zi ba ğış la ve bi ze acı. Sen en iyi ba ğış la yan sın (A’raf, 
7/155).

Kur’an-ı Kerim’den dua örnekleri bularak onlar üzerinde sınıf ortamında 
konuşunuz. 

Birlikte Konuşalım

Sevgili Peygamberimizden Du a Örnekleri
• Ey kalp le re ege men ola n Al la hım! Kal bi mi di nin de sa bit kıl (Tirmizî, De’avat, 124).

• Al la hım! Sen den sev gi ni, se ni se ven le rin sev gi si ni ve sa na ya kın kı la cak her işi sev me yi 
ba na na sip et me ni ni yaz edi yo rum (Tirmizî, De’avat, 73).

• Al la hım! Bi ze ima nı sev dir ve onu bi ze gü zel gös ter. Kü für den, fa sık lık tan ve is yan dan 
nef ret et tir. Bi zi doğ ru yol da olan lar dan ey le (Hâkim, De’avat, 1868).

• Al la hım! Di nî-dün ye vî ha ya tım ile ai lem ve ma lım için Sen den be re ket ve sağ lık ni yaz 
edi yo rum (Hâkim, De’avat, 1902).

• Al la hım! Kalplerimizi birleştir. Aramızı düzelt ve bizi kurtuluş yollarına ilet. Bizi karan-
lıklardan aydınlığa çıkar ve büyük günahların açığından da gizlisinden de uzaklaştır 
(Ebu Davud, Salât, 177, 178).

• Al la hım! Sen den hi da yet, tak va, if fet ve (bana yetecek) zenginlik ni yaz edi yo rum 
(Müslim, Dua, 72).

• Al la hım! Sen den ba na tes lim ol muş bir kalb ve doğ ru söy le yen bir li san lüt fet me ni 
ni yaz edi yo rum (Tirmizî, De’avat, 23).

• Al la hım! Fay da sız ilim den, kork ma yan kalp ten, doy ma yan ne fis ten ve ka bul ol ma yan 
du adan sa na sı ğı nı rım (Müslim, Dua, 73; Nesai, İstiaze, 21).

• Al la hım! Sı kın tı dan, üzün tü den, aciz lik ten, tem bel lik ten, kor kak lık tan, cim ri lik ten, kalp 
ka tı lı ğın dan, gaf let ten, zil let ten, mes ke net ten sa na sı ğı nı rım (Buharî, De’avat, 39).

• Al la hım! Zul met mek ten ve zul me uğ ra mak tan sa na sı ğı nı rım (Nesai, İstiaze, 14).

• Al la hım! Çe kil mez be la lar dan, is ya na düş mek ten, gö rül mez ka za dan ve düş man la rı 
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se vin di re cek mu si bet ler den sa na sı ğı nı rım (Nesai, İstiaze, 16).

• Al la hım! Ver di ğin ni met le rin son bul ma sın dan, ver di ğin sağ lık ve afi ye tin git me sin-
den, aza bı nın an sı zın gel me sin den ve her tür lü ga za bın dan sa na sı ğı nı rım (Ebu Davud, 
Vitir, 32). 

• Al la hım! Be ni, gü zel lik ler iş le yip müj de si ne na il olan lar dan, kö tü lük iş le dik le rin de de 
ba ğış lan ma di le yen ler den ey le! (İbn Mace, Edeb, 57).

• Al la hım! Bü tün iş le ri mi zin so nu cu nu gü zel ey le. Bi zi dün ya pe ri şan lı ğın dan ve Ahi ret 
aza bın dan ko ru (İbn Hibban, Ed’ıye, 949).

• Al la hım! Sen affedicisin, cömertsin, affetmeyi sevensin, beni de affet (Tirmizî, De’avat, 
84).

6 Tövbe Kavramı ve Mahiyeti

Töv be ke li me si nin söz lük an la mı dö nüş yap mak, ge ri dön mek de mek tir. Di nî bir te rim 
ola rak töv be, ku lun, iş le di ği kö tü lük ve gü nah la rı terk ede rek Al lah’ın gös ter di ği yo la 
dö nüş yap ma sı, piş man lık için de dua ve ni yaz ile Rab bin den ba ğış lan ma di le yip O’na 
yö nel me si de mek tir. 

Gü nah lar dan do la yı töv be et mek farz dır.

Töv be nin bel li baş lı un sur la rı, gü nah iş le me nin ha ta ol du ğu nu an la mak, bun dan do la-
yı piş man lık duy mak, bu du rum dan kur tul ma ya ka rar ve re rek dö nüş yap mak, bir da ha 
gü nah la ra dön me me ye ke sin ka rar ver mek, Al lah’ın gös ter di ği yo la dö ne rek O’ndan af 
ve ba ğış lan ma di le mek tir.

Piş man lık, gü na hı terk et mek ve bir da ha es ki hâ le dön me me ye az met mek, üze rin de 
kul hak kı var ise on la rı öde mek ve hak sa hip le ri ile he lal leş mek, he lal ye mek ve farz la rı 
ye ri ne ge tir mek töv be nin ge çer li ola bil me si için ge re ken şart lar dan dır. 

Sev gi li Pey gam be ri miz: “Ki min ya nın da, kar de şi nin bir hak kı var ise hak kı yi ye nin iyi lik le-
rin den alı nıp kar de şi ne ve ri le ce ği gün gel mez den ev vel da ha şim di den he lal lik di le sin” 
(Bu ha ri, Me za lim, 10; Ah met,b.Han bel, Müs ned, II, 506) bu yur muş tur. 

Samimi, ciddi ve günaha bir daha dönmemek üzere yapılan tövbeye “nasuh tövbe” 
denir. Kur’an-ı Kerim’de müminlere nasuh tövbe ile tövbe etmeleri emredilmektedir:

Töv be, Hz. Âdem’le baş lar.
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‘’Ey iman eden ler! Al lah’a iç ten lik le töv be edin. Bel ki Rab bi niz si zin kö tü-
lük le ri ni zi ör ter ve pey gam be ri ve onun la bir lik te iman eden le ri utan dır ma-
ya ca ğı gün de Al lah si zi, iç le rin den ır mak lar akan cen net le re so kar. On la rın 
nur la rı ön le rin den ve sağ la rın dan ay dın la tır, gi der. ‘Ey Rab bi miz! Nu ru mu-
zu bi zim için ta mam la, bi zi ba ğış la; çün kü se nin her şe ye hak kıy la gü cün 
ye ter’ der ler’’ (Tah rim, 88/8). 

Hz. Pey gam ber de her ko nu da ol du ğu gi bi töv be ko nu sun da da üm me ti ne ör nek lik 

et miş, hem de mü min le ri töv be et me ye özen dir miş tir (Bu hâ rî, De avât, 4; Müs lim, Tev be, 

1, 78).

Yü ce Al lah’ın bir is mi, bir sı fa tı ola rak ‘Tev vâb’, töv be le ri çok ka bul eden de mek tir. Yü ce 

Al lah’ın, gü nah la rı na piş man lık du ya rak töv be eden le rin töv be le ri ni ka bul ede ce ği ni 

ifa de eder. Esa sen töv be, kul hak kın da gü nah lar dan dön me yi, Yü ce Al lah hak kın da 

da ce za lan dır mak tan dön me yi ifa de eder, ya ni kul Rabbi’ne dö ner, Rabbi de onun bu 

yö ne li şi ni ka bul eder ve onu ce za lan dır mak tan vaz ge çer. İş te bu mâ nâ da ‘Tev vab’ sı fa tı, 

kul la rın töv be le ri ni ka bul eden de mek tir.

Töv be; gü nah lar dan bir dö nüş tür. Gü nah la rı ba ğış la yan ve giz li-açık her şe yi bi len 

Al lah’a dö nüş tür. Gü nah la rın bu nal tı cı at mos fe rin den Al lah’a bağ lı lı ğın ay dın lık dün ya-

sı na dön mek tir. Kö tü huy lar dan iyi huy la ra dön mek tir.

Pey gam ber Efen di mi zin töv be ye teş vik eden ha dis le rin den ba zı la rı şöy le dir: 

“Val la hi ben gün de yet miş de fa dan faz la Al lah’dan be ni ba ğış la ma sı nı di ler, 

töv be ede rim” (Bu hâ rî, Da avât 3. Ay rı ca bk. Tir mi zî, Tef sî ru sû re (47) İb ni Mâ ce, 

Edeb 57).

“Kulunun tövbe etmesinden dolayı Allah Teâlâ’nın duyduğu memnuniyet, 

sizden birinin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden 

çok daha fazladır” (Buhârî, Daavât 4; Müslim, Tevbe 1, 7, 8).

“Gü neş ba tı dan doğ ma dan ön ce kim töv be eder se, Al lah onun töv be si ni 

ka bul eder” (Müs lim, Zi kir 43).

“Bir kul can çe kiş me ye baş la ma dı ğı sü re ce, Al lah Te âlâ onun töv be si ni ka bul 

eder” (Tir mi zî, Da avât 98. Ay rı ca bk. İb ni Mâ ce, Zühd 30).

Su yun ki ri te miz le di ği gi bi, sa mi mi töv be de gü nah la rı te miz ler. Ye ter ki in san iş le di ği 

gü na ha piş man lık du ya rak onu terk et miş ve bir da ha onu yap ma ma ya ka rar ver miş 

ol sun. 
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7 Tövbenin İnsanın Hayatındaki Yeri

İs lâm inan cı na gö re pey gam ber ler den baş ka her kes gü nah iş le ye bi lir. İn san ha ta ede bi-
lir ve bir ta kım yan lış lar ya pa bi lir. Önem li olan ha ta yı farkettikten son ra onu sür dür me-
mek tir. Bir ha dis te “Bü tün in san lar ha ta ya par, ha ta ya pan la rın en ha yır lı sı ise ha ta ların-
dan dö nen dir (Tir mi zî, Kı yâ met 50, (2501); İb nu Mâ ce, Zühd 30, (4251).)” buy rul muş tur.

Töv be, Yü ce Al lah’ın, gü nah iş le yen in san la ra, iş le dik le ri gü nah lar dan kur tul ma la rı için 
ta nı dı ğı bir çı kış yo lu dur. Bu ba kım dan in san ne ka dar çok gü nah iş ler se iş le sin ümit-
siz li ğe düş me me li, Al lah Te âlâ’nın ona ta nı dı ğı bu çı kış yo lu nu kul la na rak ha ta la rın dan 
dö nüş yap ma lı ve Yü ce Al lah’a yö nel me li dir. Ta bi bu ra da söz ko nu su edi len, yap tı ğı işin 
so nu cu nun ken di si ni ne re ye gö tü re ce ği ni dü şün me den, nef si nin ar zu ve is tek le ri ne 
ka pı la rak Al lah’ın ya sak la dı ğı şey le ri iş le yen kim se nin du ru mu dur. Yok sa Al lah na sıl ol sa 
ba ğış lar ve af fe der, an la yı şıy la gü nah iş le me ye kal kan la rın du ru mu de ğil dir. Böy le le ri nin 
tu tu mu Yü ce Al lah’ın af fı nı is tis mar an la mı na ge len la uba li bir dav ra nış ola ca ğı için son 
de re ce teh li ke li dir. 

İnsanı çıkmaza sürükleyen en büyük tehlikelerden biri, ümitsizliktir. Günahlara dalmış 
olan, hatalarını fark eden, fakat kendisi için bir kurtuluş yolu olmadığına inanan kişinin, 
durumunu düzelterek tekrar iyi bir insan haline gelmesi, ümidini kaybetmemesine ve 
kendisi için bir çıkış yolu olduğuna inanmasına bağlıdır. Kur’an-ı Kerim’de ifade edildiği 
üzere Allah’ın rahmetinden ancak inanmayanlar ümit keserler.

Al lah Te âlâ’nın rah me ti son suz dur. İş le di ği gü nah lar dan piş man lık du yup 
töv be eden ve Al lah’tan af ve ba ğış di le yen kul la rı nın töv be le ri ni ka bul 
eder ve on la rı ba ğış lar. Kur’an-ı Ke rim’de: “Al lah kul la rı nın töv be si ni ka bul 
eder, kö tü lük le ri ba ğış lar ve yap tık la rı nı zı bi lir’’ (Şu ra, 42/25).

“Kuş ku suz Ben, töv be eden, ina nan ve ya rar lı iş ya pan, son ra doğ ru yol da 
gi den kim se yi ba ğış la rım” (Tâ ha, 20/82).

İman sa hi bi Mü min, iş le di ği gü nah ve ya yap tı ğı ha ta dan, piş man lık du ya rak he men 
Yü ce Rab bi ne sı ğı nır ve O’ndan af di le ye rek töv be eder. Bi le bi le gü nah ve ha ta da, ıs rar 
et mez (Al-i İm ran, 3/135). Töv be le ri ka bul ede cek ola nın yal nız ca Al lah ol du ğu nu bi lir 
ve O’na yö ne lir. O bi lir ki, Al lah, ken di si ne sa mi mi yet le yö ne len le ri as la boş çe vir mez. 
Kur’an-ı Ke rim’de şöy le buy rul mak ta dır:

“Yi ne on lar, çir kin bir iş yap tık la rı ya hut ne fis le ri ne zul met tik le ri za man 
Al lah’ı ha tır la yıp he men gü nah la rı nın ba ğış lan ma sı nı is te yen ler -ki Al lah’tan 
baş ka gü nah la rı kim ba ğış lar- ve bi le bi le, iş le dik le ri (gü nah) üze rin de ıs rar 
et me yen ler dir” (Âl-i İm ran, 3/135). 
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Gü nah lar ki şi nin ma ne vî dün ya sın kir le tir, gön lü nü ka rar tır. Töv be ise, onun Al lah ile 
ba ğı nı ye ni den sağ lam bir şe kil de kur ma sı nı sağ lar. Gü nah ile ze de le nen gö nül dün ya-
sı nı ona rır. 

Töv be ile il gi li ayet ve ha dis ler, umut suz in san la ra umut aşı la mak ta, in san la rı ka ram sar-
lık tan, gü nah ta ıs rar dan kur tar mak ta dır. Al lah’a, Pey gam be re, Ahi ret gü nü ne ve İs lâm 
‘ın em ret ti ği di ğer hu sus la ra ina nan bir ki şi, ke sin lik le ümit siz li ğe ka pıl ma ma lı ve ila hi 
rah met ten ümi di kes me me li dir. Çün kü Kur’an-ı Ke rim’de şöy le buy ru lur:

“ De ki: ‘Ey ken di le ri nin aley hi ne aşı rı gi den kul la rım! Al lah’ın rah me tin den 
ümi di ni zi kes me yin. Şüp he siz Al lah bü tün gü nah la rı af fe der. Çün kü O, çok 
ba ğış la yan dır, çok mer ha met eden dir” (Zü mer, 39/53).

“…Mu hak kak ki Al lah çok töv be eden le ri ve çok te miz le nen le ri se ver” 
(Ba ka ra 2/222).

 “Al lah’tan ba ğış la ma di le. Şüp he siz Al lah çok ba ğış la yan dır, çok mer ha met 
eden dir” (Ni sa, 4/106).

Yü ce Al lah’ın ku lu na töv be im kâ nı ver me si, O’nun son suz rah me ti nin bir so nu cu dur. O 
kul la rı nı, iş le dik le ri gü nah lar yü zün den he men ce za lan dır ma mak ta ve töv be fır sa tı sun-
mak ta dır. Bu fır sa tı de ğer len di re rek töv be eden le re Al lah, af ve ba ğış la ma ile kar şı lık ver-
mek te dir. Böy le ce ki şi ma ne vî ha ya tı nı ye ni le me ve dü zelt me im kâ nı na ka vuş mak ta dır.

8 Kur’an-ı Kerim’den Tövbe Örnekleri

Kur’an-ı Ke rim’de Yü ce Al lah, töv be le ri ka bul ede ce ği ni ifa de et mek te dir. Bu nu ifa de 
eden ayet ler den ba zı la rı nın me al le ri şöy le dir:

“Rab bı nı hamd ile tes bih et ve O’n dan mağ fi ret di le. Çün kü O, töv be le ri ka bul eden dir” 
(Nasr, 110/3).

“O, kul la rın dan töv be yi ka bul eden, kö tü lük le ri ba ğış la yan ve yap tık la rı nı zı bi len dir” 
(Şû râ, 42/25). “…Al lah, di le di ği nin töv be si ni ka bul eder…” (Tev be, 9/15). 

“Al lah, si zin töv be le ri ni zi ka bul et mek is ter...” (Ni sa, 4/27).

“Kim yap tı ğı zul mün den son ra töv be eder, ha li ni dü zel tir se, şüp he siz ki Al lah   onun töv-
besini kabul eder. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir” (Mâ ide, 5/39).

“…An cak töv be edip du rum la rı nı dü zel ten ler ve ger çe ği açık ça or ta ya ko yan lar kur tul-
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muş lar dır. Çün kü ben on la rın töv be le ri ni ka bul ede rim. Zi ra ben töv be le ri çok ka bul 
ede nim, çok mer ha met ede nim (Ba ka ra, 2/160).

Bu ayet-i ke ri me ler de ve ben ze ri di ğer ayet ler de Yü ce Al lah töv be le ri ka bul ede ce ği ni 
ifa de et mek te dir. Bu ra da ara nan tek şart, töv be nin ger çek ten sa mi mi ve iç ten bir dö nüş 
ol ma sı dır. Bir de töv be nin, ar tık ölüm le bu run bu ru na ge lip ya şa ma ümi di kal ma dı ğı ana 
bı ra kıl ma ma sı ge re kir. Kur’an-ı Ke rim’de bun la rın ör nek le ri var dır.

İlk ön ce Kur’an-ı Ke rim’de ve ri len sa mi mi töv be ör nek le rin den bir iki ta ne si ne de ği-
ne lim. Bu tü rün en gü zel ör ne ği, ilk in san ve ilk pey gam ber Hz. Âdem (a.s.)’ın ve eşi-
nin töv be si dir. Şey tan’a ka na rak ken di le ri ne ya sak la nan ağa cın ürü nün den ye dik ten 
son ra be ra ber ce Al lah’ta ba ğış lan ma di le miş ler ve töv be et miş ler, Al lah (c.c.)’da on la rı 
ba ğış la mış ve töv be le ri ni ka bul et miş tir. Kur’an-ı Ke rim’de bu töv be ola yı ve Yü ce 
Al lah’ın on la rın töv be si ni ka bu lü, ba zen her iki si ne nis pet edi le rek ba zen de iki si adı-
na Hz. Âdem’e nis pet edi le rek an la tıl mak ta dır. Bu töv be yi an la tan ayet ler den bi ri nin 
me ali şöy le dir:

“Âdem Rab bin den bir ta kım ke li me ler al dı ve O’na töv be et ti. Çün kü O 
Al lah, töv be yi çok ka bul eden, çok mer ha met li olan dır” (Ba ka ra, 2/37).

Kur’an-ı Ke rim’de ölüm le bu run bu ru na gel dik ten son ra ya pı la cak töv be nin ar tık ge çer li 
ol ma ya ca ğı nı gös te ren töv be ör ne ği ola rak da Fi ra vun’un töv be si gös te ril mek te dir.

Firavun’un tövbe girişimi ile ilgili ayetleri Kur’an-ı Kerim’den bularak 
sınıfta tartışınız!

Tartışalım

Ki şi nin öle ce ği ni an la dı ğı za man ya pa ca ğı töv be nin bir an la mı kal ma mak ta dır. Çün kü 
ar tık iş iş ten geç miş tir. Kur’an-ı Ke rim’de bu hu sus ta şöy le buy rul mak ta dır:

“Al lah’ın ka bul ede ce ği töv be, an cak bil me den kö tü lük edip de son ra tez 
el den piş man lık ge ti ren le rin töv be si dir; iş te Al lah bun la rın töv be si ni ka bul 
eder; Al lah her şe yi bi len dir, hik met sa hi bi dir. Yok sa kö tü lük le ri ya pıp ya pıp 
da iç le rin den bi ri ne ölüm ge lip çat tı ğın da ‘Ben şim di töv be et tim’ di yen-
ler le kâ fir ola rak ölen ler için ka bul edi le cek töv be yok tur. On lar için acı bir 
azap ha zır la mı şız dır” (Ni sâ, 4/17-18).

Pey gam ber Efen di miz,”Gü nah la rı na töv be eden hiç gü nah iş le me miş gi bi dir” (İbn Ma ce, 
Zühd, 30).
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Kur’an-ı Kerim’den tövbe örnekleri bulunuz!
Araştıralım - Öğrenelim

“Kul bir ha ta yap tı ğı za man kal bin de si yah bir iz mey da na ge lir. Eğer ki şi, o 
ha ta dan nef si ni uzak la şır tı rır, af ta lep eder ve töv be de bu lu nur sa kal bin de ki 
ci la la na rak (le ke si li nir). Şa yet, ay nı gü na hı iş le me ye de vam eder se, kalp te ki 
le ke ler ar tı rı lır  ço ğa lır. Hat ta öy le bir za man ge lir ki, bu le ke ler, kal bi ta ma men 
kap lar. İş te bu du rum Ce nab-ı Hakk’ın: ‘ …On la rın iş le ye gel dik le ri (kö tü lük-
ler) , kalp le ri ni pas lan dır mış tır” (Mu taf fi fin 14) me alin de ki ayet te zik ret ti ği 
pas tır” (Müs lim, İman, 231; Tir mi zî, Tef sir, Mu taf fi fin (3331); İb nu Ma ce, Zühd 29, 

(4244).]). 

Ünitenin Özeti

Dua, ku lun bü tün var lı ğıy la Al lah’a yö ne le rek on dan is tek ve di lek te bu lun ması demektir.

Du ada amaç, ki şi nin du ru mu nu Al lah’a arz ede rek ni yaz da bu lun ma sı dır. Bu ba kım dan 
dua, Al lah ile ina nan ki şi ara sın da va sı ta sız bir ile ti şim ara cı dır.

Du ada dün ya ha ya tı na yö ne lik so mut is tek le rin he men kar şı lan ma mış ol ma sı nın du anın 
ka bul edil me di ği şek lin de de ğer len di ril me si doğ ru de ğil dir. Çün kü du aya ve ri le cek kar-
şı lık, ahi re te bı ra kıl mış ola bi lir. Bu nun la bir lik te Al lah, dua eden ku lun dün ya ha ya tı açı-
sın dan ken di si için ya rar lı is tek le ri ni de ila hî bir lu tuf ola rak ver mek te dir. Hz. Pey gam ber, 
dua ede ne is te ği nin ya dün ya da he men ve ri le ce ği ni ve ya ahi re te sak la na ca ğı nı ya da 
is te di ği iyi lik ka dar kö tü lü ğün gi de ri le ce ği ni bil dir miş tir.

Du ada gö nül hu zu ru var dır. Al lah’ı anan, O’na sı ğı nan, O’n dan yar dım is te yen bir kul, 
hem O’nun rı za sı nı ka za nır, hem yar dı mı nı el de eder, hem de bir ta kım za af lar dan kay-
nak la nan kir ler den arı nır. 

Dua, in sa nı Al lah’a yak laş tı ran bir va sı ta dır. Dua eden in san, bü tün ha re ket le rin de ve 
dav ra nış la rın da da ha sa mi mi olur. Çün kü dua eden ki şi, Yü ce Al lah’ın her şe yi bil di ği nin, 
her şe yi gör dü ğü nün ve her şe yi işit ti ği nin, do la yı sıy la hiç bir şe yin O’nun bil gi si nin dı şın-
da ol ma dı ğı nın far kın da dır. Dua iba de tin özü dür. 

Töv be, ku lun, iş le di ği kö tü lük ve gü nah la rı terk ede rek Al lah’ın gös ter di ği yo la dö nüş 
yap ma sı, piş man lık için de dua ve ni yaz ile Rab bin den ba ğış lan ma di le yip O’na yö nel-
me si de mek tir. 
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Sa mi mi, ciddi ve günaha bir daha dönmemek üzere yapılan tövbeye “nasuh tövbe” 
denir. Kur’an-ı Kerim’de müminlere nasuh tövbe ile tövbe etmeleri emredilmektedir.

Töv be; gü nah lar dan bir dö nüş tür. Gü nah la rı ba ğış la yan ve giz li-açık her şe yi bi len 
Al lah’a dö nüş tür. Gü nah la rın bu nal tı cı at mos fe rin den Al lah’a bağ lı lı ğın ay dın lık dün ya-
sı na dön mek tir. 

İs lâm inan cı na gö re pey gam ber ler den baş ka her kes gü nah iş le ye bi lir. İn san ha ta ede-
bi lir ve bir ta kım yan lış lar ya pa bi lir. Önem li olan ha ta yı an la dık tan son ra onu sür dür me-
mek tir.

İn sa nı ye ni den ha ya ta bağ la yan, ona ümit ve ya şa ma is te ği ve ren, onu Al lah’a yö nel tip 
inanç ve ima nı nı kuv vet len di ren, doğ ru ve dü rüst bir ki şi ha li ne gel me si ne ve si le olan 
töv be nin in san ha ya tın da önem li bir ye ri var dır. 

Üniteyi Gözden Geçirelim

1. Dua, ni çin iba de tin özü ola rak ni te len di ril miş tir?

2.  Kur’an-ı Ke rim’de çok zor du rum da ka lan in san la rın, inanç lı ol ma sa lar bi le du aya 
sa rıl dık la rı ifa de edil mek te dir, ni çin?

3.  Siz ce du anın en önem li un su ru ne dir?

4.  Dua et tim de du am ka bul edil me di de mek doğ ru mu dur? Ni çin?

5.  Kur’an ve Sün net te yer alan dua ör nek le rin de en çok is te nen ne dir?

6.  Töv be ne de mek tir?

7.  Tev vâb ne de mek tir? 

8.  Töv be nin ka bul edi le bil me si için ne gi bi şart lar ge re kir?
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1. Pey gam ber le rin töv be si ko nu sun da aşa ğı da ki ler den han gi de ğer len-

dir me nin ya pıl ma sı uy gun ol maz?

 A) Pey gam ber ler üm met le ri ne töv be yi öğ ret mek için töv be et miş ler dir.

 B) Al lah’a kar şı yük se li şin sı nı rı yok tur. Pey gam ber ler, her gün Yü ce Al lah’a  
 da ha ya kın ol duk la rı için bir ön ce ki ko num la rın dan do la yı töv be et mek te dir ler.

 C) Da ha iyi yi se çe bil me im kâ nı var ken ba zen bu nu ya pa ma dık la rı için töv be  
 et miş ler dir. 

 D) Bü yük gü nah lar iş le dik le ri için töv be et miş ler dir.

2. Aşa ğı da ki ler den han gi si, töv be nin ka bu lü için şart de ğil dir?

 A) İki re kât töv be na ma zı kıl mak.

 B) Kul hak kı var ise öde mek ve ya bun dan do la yı he lal leş mek.

 C) Gü nah la ra dön me me ye ke sin ka rar ver mek.

 D) Ye ri ne ge tir me di ği farz la rı eda et mek.

3. Du anın en önem li un su ru aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Dua eder ken Kıb le ye yö nel mek ve ab dest li ol mak tır.

 B) Du aya bes me le ile baş la mak, Al lah’a hamd ve Ra sû lü ne sa la tü se lam 
 ede rek dua et mek tir.

 C) Kur’an’da ki ve Sün net te ki du alar la dua et mek tir.

 D) İç ten lik, sa mi mi yet ve ih lâs tır.

4. Kur’an ve Sün net te yer alan du alar ne an lam ifa de eder?

 A) Na sıl dua edi le ce ği ve du alar da ne ler is ten me si nin da ha iyi ola ca ğı 
 hu su sun da ör nek ol mak üze re söy len miş tir.

 B) Okun ma sı zo run lu olan du alar dır.

 C) Bu du ala rın ori ji nal Arap ça la fız la rıy la okun ma sı zo run lu dur. An lam la rı ile  
 dua edil mez.

 D) Bu du alar dan baş ka dua ya pıl maz.

11. P Pey gamb berl le irin tötöv bbe sii kko nu sun dda aşağ ğı ddak kii ller dden hhan igi d de ğğer llen-

dir me nin ya pıl ma sı uy gun ol mazyg ?

A) Pey gam ber ler üm met le ri ne töv be yi öğ ret mek için töv be et miş ler dir.

B) Al lah’a kar şı yük se li şin sı nı rı yok tur. Pey gam ber ler, her gün Yü ce Al lah’a 
 da ha ya kın ol duk la rı için bir ön ce ki ko num la rın dan do la yı töv be et mek te dir ler.

C) Da ha iyi yi se çe bil me im kâ nı var ken ba zen bu nu ya pa ma dık la rı için töv be 
 et miş ler dir. 

D) Bü yük gü nah lar iş le dik le ri için töv be et miş ler dir.

2. Aşa ğı da ki ler den han gi si, töv be nin ka bu lü için şart değğil dir?

A) İki re kât töv be na ma zı kıl mak.

B) Kul hak kı var ise öde mek ve ya bun dan do la yı he lal leş mek.

C) Gü nah la ra dön me me ye ke sin ka rar ver mek.

D) Ye ri ne ge tir me di ği farz la rı eda et mek.

3. Du anın en önem li un su ru aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dua eder ken Kıb le ye yö nel mek ve ab dest li ol mak tır.

B) Du aya bes me le ile baş la mak, Al lah’a hamd ve Ra sû lü ne sa la tü se lam
 ede rek dua et mek tir.

C) Kur’an’da ki ve Sün net te ki du alar la dua et mek tir.

D) İç ten lik, sa mi mi yet ve ih lâs tır.

4. Kur’an ve Sün net te yer alan du alar ne an lam ifa de eder?

A) Na sıl dua edi le ce ği ve du alar da ne ler is ten me si nin da ha iyi ola ca ğı
 hu su sun da ör nek ol mak üze re söy len miş tir.

B) Okun ma sı zo run lu olan du alar dır.

C) Bu du ala rın ori ji nal Arap ça la fız la rıy la okun ma sı zo run lu dur. An lam la rı ile  
 dua edil mez.

D) Bu du alar dan baş ka dua ya pıl maz.

Değerlendirme Soruları
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ÜNİTE

5. Dua hak kın da aşa ğı da ki ler den han gi si doğ ru dur?

 A) İba de tin özü ol du ğu için dua eden kim se nin baş ka iba det yap ma sı na 
ge rek kal maz.

 B) İba det le ri ye ri ne ge tir me so rum lu lu ğu nu or ta dan kal dır maz.

 C) İba det le ri ni ye ri ne ge tir me yen dua ede mez.

 D) Na maz gi bi be de ni iba det le ri kar şı lar sa da ze kât gi bi ma li iba det le rin ye ri-
ne geç mez.

5. Dua hak kın da aşa ğı da ki ler den han gi si doğ ru dur?

A) İba de tin özü ol du ğu için dua eden kim se nin baş ka iba det yap ma sı na 
ge rek kal maz.

B) İba det le ri ye ri ne ge tir me so rum lu lu ğu nu or ta dan kal dır maz.

C) İba det le ri ni ye ri ne ge tir me yen dua ede mez.

D) Na maz gi bi be de ni iba det le ri kar şı lar sa da ze kât gi bi ma li iba det le rin ye ri-
ne geç mez.
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