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ÖNSÖZ
Namâzkitâb›n›yazmağaE’ûzüBesmeleokuyarakbaşl›yorum.
Allahü teâlâya hamd olsun. Onun seçdiği ve sevdiği kullar›na ve
onlar›n en üstünü olan Muhammed aleyhisselâma salât ve selâm
olsun.OyücePeygamberintemizehl-ibeytine,âdil,sâd›kEshâb-›
kirâm›n›n “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” her birine hayrl›
düâlarolsun!
Dünyâda iyi, fâideli şeyler, kötü, zararl› şeylerle kar›ş›kd›r.
Se’âdete, râhat ve huzûra kavuşmak için, hep iyi, fâideli şeyleri
yapmaklâz›md›r.Allahüteâlâçokmerhametliolduğuiçin,iyişeylerikötülerdenay›ranbirkuvvetyaratd›.Bukuvvete(Akl) denir.
Temizvesağlamolanakl,buişiniçokiyiyapar,hiçyan›lmaz.Günâhişlemek,nefseuymak,akl›vekalbihastayapar.‹yiyikötüden
ay›ramaz.Allahüteâlâmerhametederek,buişikendiyapmakda,
iyiişleri,Peygamberlervâs›tas›ilebildirmekdevebunlar›yapmağ›emretmekdedir.Zararl›şeyleridebildirip,bunlar›yapmağ›yasak etmekdedir. Bu emr ve yasaklara (Din) denir. Muhammed
aleyhisselâm›n bildirdiği dîne, (‹slâmiyyet) denir. Bugün, yeryüzünde,değişdirilmemiş,bozulmam›ştekdinvard›r.Oda,islâmiyyetdir.Râhatakavuşmakiçin,islâmiyyeteuymak,ya’nîmüslimân
olmaklâz›md›r.Müslimânolmakiçinde,hiçbirformaliteye,imâma,müftîyegitmeğelüzûmyokdur.Öncekalbileîmânetmelisonrada,islâmiyyetinemrveyasaklar›n›öğrenmeliveyapmal›d›r.
Îmânetmekiçin,Kelime-işehâdetsöylemekvema’nâs›n›bilmek lâz›md›r. Bu kelimenin ma’nâs›na doğru inanmak için de,
Ehl-i sünnet âlimlerinin yazd›ğ› kitâblar›nda bildirdikleri gibi
inanmal›d›r.Ehl-isünnetâlimlerininyazd›klar›,hakîkîdinkitâblar›natâbi’olanlarayüzşehîdsevâb›verilecekdir.Dörtmezhebden
herhangi birisinin âlimlerine (Ehl-i Sünnet âlimi) denir. Îmân›n
şartlar›,türkçe(HerkeseLâz›mOlanÎmân) kitâb›ndagenişolarak
anlat›lmakdad›r.Bukitâb›okuman›z›tavsiyeederiz.
Bugün,bütündünyâdakimüslimânlar,üçf›rkayaayr›lm›şd›r.
Birincif›rka,Eshâb-›kirâm›nyolundaolan,hakîkîmüslimânlard›r.Bunlara(Ehl-iSünnet) ve(Sünnî) ve(F›rka-inâciyye) Cehennemdenkurtulanf›rkadenir.‹kincif›rka,Eshâb-›kirâmadüşman
olanlard›r. Bunlara (Şî’î) ve (F›rka-i dâlle) sap›k f›rka denir.
Üçüncüsü,sünnîlereveşî’îleredüşmanolanlard›r.Bunlara(Veh–3 –

hâbî) ve(Necdî) denir.Çünkibunlar,ilkolarak,Arabistân›nNecd
şehrindemeydânaç›km›şd›r.Bunlara(F›rka-imel’ûne) dedenir.
Çünkibunlar›nmüslimânlaramüşrikdedikleri(K›yâmetveÂh›ret) ve(Se’âdet-iEbediyye) kitâblar›m›zdayaz›l›d›r.Müslimânlarakâfirdiyene,Peygamberimizla’netetmişdir.Müslimânlar›buüç
f›rkayaparçalayan,yehûdîlerleingilizlerdir.
Hangif›rkadanolursaolsun,nefsineuyanvekalbibozukolan
Cehennemegidecekdir.Hermü’minnefsinitemizlemekiçin,ya’nî
nefsin yarat›l›ş›nda mevcûd olan, küfrü ve günâhlar› temizlemek
için,herzemânçok(Lâilâheillallah) vekalbinitasfiyeiçin,ya’nî
nefsdenveşeytândanvekötüarkadaşlardanvezararl›bozukkitâblardangelenküfrdenvegünâhlardankurtulmakiçin,(Estagfirullah) okumal›d›r. ‹slâmiyyete uyan›n düâlar› muhakkak kabûl
olur.Nemâzk›lmayan›n,aç›kkad›nlaraveavretmahalliaç›kolanlarabakanlar›nveharâmyiyipiçenlerin,islâmiyyeteuymad›klar›
anlaş›l›r.Bunlar›ndüâlar›kabûlolmaz.
Îmânetdikdensonraenmühimemrnamâzd›r.Beşvaktnamâz
k›lmak, her müslimâna farz-› aynd›r. K›lmamak büyük günâhd›r.
Hanbelîmezhebindeise,küfrdür.(Gâyetüttahkîk) risâlesinebak›n›z!Namâz›tamvedoğruolarakk›labilmekiçin,öncenamâzbilgilerini öğrenmek lâz›md›r. Bu kitâb›m›zda, dînimizde bildirilen
namâzbilgilerinik›saveözolarakbildirmeğifâideligördük.Birçok‹slâmâlimininkitâb›ndanistifâdeederekhâz›rlad›ğ›m›zbunamâzbilgilerini,hermüslimânmutlakaöğrenmeliveçocuklar›nada
öğretmelidir.
Namâz›ndoğruk›l›nabilmesiiçin,namâzdaokunacaksûreve
düâlar› da ezberlemelidir. Hiç olmazsa namâz k›labilecek kadar
düâ ve sûreyi, bunlar› okumas›n› iyi bilen, tam telâffuz eden, bir
hocaefendidenveyâarkadaş›ndanöğrenmelidir.
Kur’ân-›kerîmidoğruokumakiçin,Kur’ân-›kerîmkurslar›na
gitmelidir. Kur’ân-› kerîmi doğru olarak okumas›n› mutlaka öğrenmeli,çocuklaradaöğretmelidir.
Kur’ân-› kerîmin latin harfleri ile yaz›lmas› mümkin değildir.
Onuniçinasl›n›okumal›d›r.Okumas›çokkolayd›r.Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”birhadîs-işerîfinde,(Çocuklar›naKur’ân-›kerîmöğretenlereveyâKur’ân-›kerîmhocas›nagönderenlere, öğretilen Kur’ân›n her harfi için, on kerre Kâ’be-i
mu’azzamay›ziyâretsevâb›verilir.VeK›yâmetgünübaş›nadevlet
tâc›konur.Bütüninsanlargörüpimrenir) buyurdu.
Allahüteâlâhepimizi,doğruîmânetdikdensonra,namâz›doğruöğrenenvek›lan,hayrl›işleriyapankullar›ndaneylesin!
Mîlâdî
2001

Hicrîşemsî
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NAMÂZBÜYÜKEMRD‹R
Âdemaleyhisselâmdanberi,herdindebirvaktnamâzvard›.Hepsinink›ld›ğ›birarayatoplanarak,Muhammedaleyhisselâmainananlarafarzedildi.Namâzk›lmak,îmân›nşart›değildir.Fekat,namâz›nfarzolduğunainanmak,îmân›nşart›d›r.
Namâz, dînin direğidir. Namâz›n› devâml›, doğru ve tam
olarakk›lankimse,dîninikurmuş,‹slâmbinâs›n›ayakdadurdurmuşolur.Namâz›k›lmayan,dîninive‹slâmbinâs›n›y›km›ş
olur.Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki;
(Dînimizinbaş›,namâzd›r).Başs›zinsanolmad›ğ›gibi,namâzs›zda,dinolmaz.
Namâz,‹slâmdînindeîmândansonrailkfarzedilenemrdir.
Allahüteâlâ,kullar›n›nyaln›zkendisineibâdetetmeleriiçinnamâz›farzetdi.Kur’ân-›kerîmdeyüzdenfazlaâyet-ikerîmede
(Namâz k›l›n›z!) buyurulmakdad›r. Hadîs-i şerîfde, (Allahü
teâlâ,hergünbeşvaktnamâzk›lmay›farzetdi.K›ymetvererek
veşartlar›nauyarak,hergünbeşvaktnamâzk›lan›Cennetesokacağ›n›,Allahüteâlâsözverdi) buyuruldu.
Namâz,dînimizdeyap›lmas›emredilenbütünibâdetlerinen
k›ymetlisidir.Birhadîs-işerîfde,(Namâzk›lmayan›n,‹slâmdan
nasîbiyokdur!) buyuruldu.Yinebirhadîs-işerîfde,(Mü’minile
kâfiriay›ranfark,namâzd›r) buyuruldu.Ya’nîmü’minnamâz
k›lar,kâfirk›lmaz.Münâf›klariseba’zank›lar,ba’zank›lmaz.
Münâf›klar,Cehennemdeçokac›azâbgörecekdir.Resûlullah
“sallallahüaleyhivesellem”efendimizbuyurduki:(Namâzk›lmayanlar,k›yâmetgünü,Allahüteâlây›k›zg›nolarakbulacaklard›r.)
Namâz k›lmak, Allahü teâlân›n büyüklüğünü düşünerek,
Onunkarş›s›ndakendiküçüklüğünüanlamakd›r.Bunuanlayan
kimse,hepiyilikyapar.Hiçkötülükyapamaz.Hergünbeşkerre,Rabbininhuzûrundaolduğununiyyetedenkimseninkalbi
ihlâsiledolar.Namâzdayap›lmas›emrolunanherhareket,kalbevebedenefâidelersağlamakdad›r.
Câmi’lerdecemâ’atilenamâzk›lmak,müslimânlar›nkalblerinibirbirinebağlar.Aralar›ndasevgiyisağlar.Birbirlerinin
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kardeş olduklar›n› anlarlar. Büyükler, küçüklere merhametli
olur. Küçükler de, büyüklere sayg›l› olur. Zenginler, fakîrlere
ve kuvvetliler, za’îflere yard›mc› olur. Sağlamlar, hastalar› câmi’degöremeyince,evlerindeararlar.(Dinkardeşininyard›m›nakoşan›n,yard›mc›s›Allahüteâlâd›r) hadîs-işerîfindekimüjdeyekavuşmakiçinyar›şederler.
Namâz;insanlar›,çirkin,kötüveyasakolanşeylerdenal›koyar.Günâhlarakeffâretolur.Hadîs-işerîfde,(Beşvaktnamâz,
sizdenbirinizinkap›s›n›nönündeakannehrgibidir.Birkimse,
onehrehergünbeşdef’agiripy›kansa,üzerindekirkalm›yacağ›gibi,iştebeşvaktnamâz›k›lanlar›nda,böyleküçükgünâhlar›afvolunur)buyuruldu.
Namâz,AllahüteâlâyaveResûlüneîmândansonra,bütün
amelveibâdetlerdendahâüstünbiribâdetdir.Bununiçin,namâzlar›, farzlar›na, vâciblerine, sünnetlerine, müstehablar›na
riâyet ederek k›lmal›d›r. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve
sellem”birhadîs-işerîflerindebuyurduki:(EyümmetveEshâb›m!Edâs›natamâmiyleriâyetolunannamâz,Allahüteâlân›n
beğendiğibütünamellerinenüstünüdür.Peygamberlerinsünnetidir.Meleklerinsevdiğidir.Ma’rifetin,yerinvegöklerinnûrudur.Bedeninkuvvetidir.R›zklar›nberekât›d›r.Düân›nkabûlünevesîledir.Melek-ül-mevte[ya’nîölümmeleğine],şefâ’atç›d›r.Kabrde›ş›k,MünkerveNekîrecevâbd›r.K›yâmetgünündeüzerinegölgedir.Cehennemateşiylekendiaras›ndasiperdir.
S›râtköprüsünüy›ld›r›mgibigeçiricidir.Cennetinanahtâr›d›r.
Cennetde baş›na tâcd›r. Allahü teâlâ, mü’minlere namâzdan
dahâönemlibirşeyvermemişdir.Eğernamâzdandahâüstün
biribâdetolsayd›,enöncemü’minlereonuverirdi.Zirâmeleklerinkimidevâml›k›yâmda,kimirükü’da,kimisecdede,kimi
de teşehhüddedir. Bunlar›n hepsini bir rek’at namâzda toplay›p,mü’minlerehediyyeverdi.Zirânamâz,îmân›nbaş›,dînin
direği, islâm›n kavli [sözü] ve mü’minlerin mi’râc›d›r. Göğün
nûruveCehennemdenkurtar›c›d›r).
Birgün hazret-i Alînin “rad›yallahü anh ve kerremallahü
vecheh” ikindi namâz› geçmişdi. Üzüntüsünden kendisini bir
tepedenaşağ›atd›.‹nleyeinleyeağlay›p,feryâdetdi.Peygamberimiz Muhammed Mustafâ “sallallahü aleyhi ve sellem”, Onunbudurumundanhaberal›nca,Eshâb›ileberâberhazret-i
Alînin “rad›yallahü anh” yan›na geldiler. Hâlini görünce, kâinât›n Efendisi olan Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” de ağlamaya başlad›. Düâ etdi. Güneş tekrâr yükseldi.
–10 –

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimiz: (Yâ Alî!
Baş›n›kald›r,güneşhâlâgörünüyor) buyurdu.Hazret-iAlî“rad›yallahüanh”bunaçoksevindivenamâz›n›k›ld›.
Hazret-iEbûBekr-iS›ddîk“rad›yallahüanh”,birgece,çok
ibâdet etdiğinden, gece sonunda uyku basd›rd›. Vitr namâz›
geçdi. Sabâh namâz›nda, Peygamber efendimizi takîb ederek,
mescid kap›s›nda huzûruna gelip feryâd etdi. (Yâ Resûlallah!
‹mdâd›ma yetiş, vitr namâz›m geçdi) diye ağl›yarak yalvard›.
Resûlullah efendimiz de, ağlamaya başlad›. Bunun üzerine
Cebrâîl“aleyhisselâm”gelip,(YâResûlallah!S›ddîkasöyleki,
AllahüteâlâOnuafveyledi) dedi.
Evliyân›n büyüklerinden Bâyezîd-i Bistâmî “kuddise sirruh”,birgeceuykubast›r›p,sabâhnamâz›nauyanamad›.Okadarağlay›pinlediki,birsesişitdi:(EyBâyezîd!Bukusûrunu
afveyledim.Buağlaman›nbereketiilesanaayr›cayetmişbin
namâz sevâb› verdim) buyuruldu. Birkaç ay sonra yine uyku
bast›rd›. Şeytân gelip, mübârek ayağ›ndan tutarak uyand›rd›.
(Kalk,namâz›ngeçmeküzeredir)dedi.Bâyezîd-iBistâmîhazretleribuyurduki:(Eymel’ûn,senböyleişinas›lyapars›n?Sen,
herkesinnamâz›n›nkaçmas›n›,vaktinigeçirmesiniistersin.Beniniçinuyand›rd›n?)Şeytândediki:(Sabâhnamâz›n›kaç›rd›ğ›ngün,ağlayarakyetmişbinnamâzsevâb›kazanm›şd›n.Bugün
onudüşünerek,seniuyand›rd›mki,birvaktnamâzsevâb›bulas›n.Yetmişbinnamâzsevâb›nakavuşam›yas›n!)
BüyükvelîCüneyd-iBağdâdîhazretleribuyurduki:(Dünyân›n bir sâati, k›yâmetin bin senesinden dahâ iyidir. Zîrâ bu
birsâatde,sâlih,makbûlbiramelişlenebilirveobinsenedebirşeyyap›lamaz).Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki:(Birkimsebirnamâz›,bilebileöbürnamâzabirleşdirirse,seksenhukbeCehennemdeyanacakd›r).Birhukbe,seksen
âhiretsenesidir.Âhiretinbirgünübindünyâsenesidir.
Ohâlde,eydinkardeşim!Vaktiniboş,fâidesizşeylerlegeçirme. Zemân›n›n k›ymetini bil. Vaktini en iyi şeylere sarf et.
SevgiliPeygamberimiz,(Musîbetlerinenbüyüğü,vaktifâidesiz
şeylerlegeçirmekdir) buyurdu.Namâzlar›n›vaktindek›lki,k›yâmet günü pişmân olmay›p, çok büyük sevâba kavuşas›n!
Hadîs-işerîfdebuyurulduki,(Birnamâz›vaktindek›lmayarak
kazâyab›rak›p,edâetmezdenöncevefâtedenkimseninmezâr›na, Cehennemden yetmiş pencere aç›l›p, k›yâmete kadar
azâb çeker). Bir namâz›n› vaktinde, bile bile k›lmayan, ya’nî
namâz vakti geçerken, namâz k›lmad›ğ› için üzülmeyen, din–11 –

denç›karveyâölürkenîmâns›zgider.Yânamâz›,hât›r›nabile
getirmeyenler, namâz› vazîfe tan›mayanlar ne olur? Namâza
ehemmiyyet vermiyenin, onu vazîfe tan›m›yanlar›n (Mürted)
ya’nîkâfirolacaklar›n›dörtmezhebinbütünâlimlerisözbirliği
ilebildirmişlerdir.Namâz›bilebilek›lmay›p,kazâetmeyidüşünmeyenvebununiçinazâbçekeceğindenkorkmayankimseninde(Mürted) ya’nîkâfirolacağ›,AbdülganîNablüsîhazretlerinin “Hadîkatün nediyye” kitâb›n›n “Dilin âfetleri” bölümündeyaz›l›d›r.
_________________________
‹mâm-›Rabbânîhazretleri(Mektûbât) kitâb›n›n1.cicild,275.ci
mektûbundabuyuruyorki:
Sizinbuni’metekavuşman›z,islâmiyyetbilgileriniöğretmekle
vef›khhükmleriniyaymaklaolmuşdur.Oralaracehâletyerleşmişdivebid’atleryay›lm›şd›.Allahüteâlâ,sevdiklerininsevgisinisize
ihsânetdi.‹slâmiyyetiyaymağasizivesîleeyledi.Öyleise,dinbilgileriniöğretmeğevef›khahkâm›n›yaymağaelinizdengeldiğikadarçal›ş›n›z.Buikisibütünse’âdetlerinbaş›,yükselmeninvâs›tas›
vekurtuluşunsebebidir.Çokuğraş›n›z!Dinadam›olarakortaya
ç›k›n›z!Oradakilereemr-ima’rûfvenehy-imünkeryaparak,doğru yolu gösteriniz! Müzzemmil sûresinin ondokuzuncu âyetinde
meâlen, (Rabbinin r›zâs›na kavuşmak istiyen için, bu elbette bir
nasîhatdir)buyuruldu.

_________________________

Gelinnamâzk›lal›m,kalbdenpas›silelim,
Allahayaklaş›lmaz,namâz›nk›lmad›kça!
Nerdenamâzk›l›n›r,günâhlarhepdökülür,
‹nsan,kâmilolamaz,namâz›nk›lmad›kça!
Kur’ân-›kerîmdeHak,namâz›çokmedhetdi,
Dedisevmemkişiyi,namâz›nk›lmad›kça!
Birhadîs-işerîfde:Îmân›nalâmeti,
‹nsandabelliolmaz,namâz›nk›lmad›kça!
Birnamâz›k›lmamak,ekber-ikebâirdir,
Tevbeileafvolmaz,kazâs›nk›lmad›kça!
Namâz›hafîfgören,îmândanç›karhemân,
Müslimânolamazo,namâz›nk›lmad›kça!
Namâzkalbitemizler,kötülükdenmeneder,
Münevverolamazs›n,namâz›nk›lmad›kça!
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BirinciBölüm
ÎMÂNIMIZveNAMÂZ
Herkes,ÖnceÎmânEtmelidir
Allahüteâlâ,insanlar›ndünyâdarâhatvehuzûriçindeyaşamalar›n›,âhiretdedesonsuzse’âdetekavuşmalar›n›istiyor.Bununiçin,se’âdetesebebolanfâidelişeyleriyapmay›emretdi.
Felâketesebebolanzarârl›şeylerideyasaketdi.Allahüteâlân›nbirinciemri,îmânetmekdir.Îmânetmek,bütüninsanlara
lâz›md›r.Herkesiçinîmânzarûrîdir.
Îmân, lügatda, bir kimseyi tam doğru sözlü bilmek, ona
inanmak demekdir. ‹slâmiyyetde îmân demek; Muhammed
aleyhisselâm›n,Allah›npeygamberiolduğunuveOnuntaraf›ndanseçilmiş,haberverici(Nebî) olduğunudoğrubilmekveinanaraksöylemekveOnun,Allahüteâlâtaraf›ndank›sacabildirdiklerinek›sacainanmakvegenişbildirdiklerineetrafl›cainanmakvegücüyetdikçe(Kelime-işehâdet)idililedesöylemekdir.Kuvvetliîmânşöyledirki,ateşinyakd›ğ›na,y›lan›nzehrleyipöldürdüğüneyakînüzereinan›pkaçd›ğ›m›zgibi,gönlünden
tamolarak,Allahüteâlây›ves›fâtlar›n›büyükbilerek,Onunr›zâs›na ve cemâline koşmak ve gazab›ndan, celâletinden kaçmakveîmân›,mermerüzerineyaz›lanyaz›gibisağlamolarak
gönlüneyerleşdirmekdir.
Îmân, Muhammed aleyhisselâm›n söylediklerinin hepsini
beğenip, kalbin tasdîk etmesi, ya’nî inanmas›d›r. Böylece inananinsanlara(Mü’min) ve(Müslimân) denir.Hermüslimân›n,
Muhammedaleyhisselâmatâbi’olmas›,Onungösterdiğiyolda
yürümesilâz›md›r.OnunyoluKur’ân-›kerîmingösterdiğiyoldur.Buyola(‹slâmiyyet) denir.Onauymakiçin,önceîmânetmek,sonra(Ahkâm-›islâmiyyeyi),ya’nîmüslimânl›ğ›iyiceöğrenmek,sonrafarzlar›edâedip,harâmlardankaç›nmak,dahâ
sonrasünnetleriyap›p,mekrûhlardankaç›nmaklâz›md›r.Bunlardansonra,mubâhlardada,Onauymağaçal›şmal›d›r.
Dînimizintemeliîmând›r.Îmân›olmayanlar›nhiçbiribâde–13 –

tiniveiyiliğini,Allahüteâlâbeğenmezvekabûletmez.Müslimân olmak isteyen kimse, önce îmân etmeli, sonra guslü, abdesti,namâz›velâz›moldukçadiğerfarzlar›veharâmlar›öğrenmelidir.

ÎmânDoğruOlmal›d›r
Duyguorganlar›n›nveakl›nkavrad›klar›bilgiler,îmânakavuşmağayard›mc›d›r.Fenilmleri,âlemdekinizâm›n,düzgünlüğüntesâdüfenolmad›ğ›n›vebiryarat›c›n›nbulunduğunuanlamağa,bilmeğeveîmânakavuşmağasebebolur.Îmândemek,
son Peygamber Muhammed aleyhisselâm›n Allahü teâlâdan
getirdiğibilgileriöğrenip,inanmakdemekdir.‹nan›lmas›lâz›m
gelen bilgilere, akla uyarsa inan›r›m demek, Peygamberlere
inanmamakdemekolur.Dinbilgileri,aklsâhiblerininbuluşlar› değildir. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm›n haber
verdiğihusûslar›,(Ehl-isünnetâlimleri)ninkitâblar›ndanöğrenip öyle inanmal›d›r. Doğru ve makbûl bir îmân sâhibi olmakiçin,ayr›caşuşartlaradauymal›d›r.
1-Îmândevâml›vesâbitolmal›d›r.Biranayr›lmay›düşünmemelidir. Üç sene sonra müslimânl›kdan ç›kacağ›m diyen
kimsenin,oandani’tibârenîmân›gider,müslimânl›kdanç›km›ş
olur.
2-Mü’mininîmân›,havfverecâaras›ndaolmal›d›r.Allahü
teâlân›n azâb›ndan korkmal›, fekat rahmetinden bir an ümîd
kesmemelidir. Her günâh› işlemekden çok sak›nmal›, günâh›
sebebiyle îmân›n›n gitmesinden korkmal›d›r. Bütün günâhlar›
işlemişolsabile,Rabbimizinafvedeceğindenhiçümîdkesmemelidir.Günâhlar›içintevbeetmelidir.Çünkitevbeeden,hiç
günâhişlememişgibiolur.
3- Can (rûh) buğaza gelmeden önce îmân etmiş olmal›d›r.
Canbuğazagelince,âh›retinbütünhâllerigösterilir.Ozemân
bütünkâfirlerîmânetmekisterler.Hâlbukiîmân›ngaybîolmas›lâz›md›r.Görmedeninanmal›d›r.Görülenşeyeîmânedilmiş
olmaz.Fekatbuanda,mü’minlerintevbesikabûlolunur.
4-Güneşbat›dandoğmadanönceîmânetmelidir.K›yâmetin
büyükalâmetlerindenbiriside,güneşgarbdan(bat›dan)doğacakd›r. Bunu gören bütün insanlar, îmân edecekler. Fekat, bu
îmânlar›kabûlolmayacakd›r.Art›ktevbekap›s›kapanm›şolur.
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5- Allahü teâlâdan başka kimsenin gayb›, gizli olan şeyleri
bilmediğine inanmal›d›r. Ya’nî gayb› yaln›z Allahü teâlâ bilir.
Birde,Onunbildirdikleribilir.Melekler,cinnîler,şeytânlarve
hattâPeygamberlerdegayb›bilemez.Fekat,Peygamberlereve
sâlihkullaragaybdanbilgiverilebilir.
6-Dînin,îmânaveibâdetlereâidbirhükmünüzarûretsizve
kasdenredetmemelidir.Ahkâm-›islâmiyyeyi,ya’nîislâmiyyetinemrveyasaklar›ndanbirinihafîfgörmek,Kur’ân-›kerîmile,
meleklerlevepeygamberlerdenbirisiilealayetmekvebunlar
ilebildirilenleri,birzorlamavezarûretyokiken,dilileinkâretmek,küfr(inanmamak)olur.Allahüteâlân›nvarl›ğ›n›,melekleri,guslünvenamâz›nfarzolduğunu,ölümlekorkutulmakgibibirzarûretileredetdiğinisöyleyenkâfirolmaz.
7-‹slâmdînininapaç›kbildirdiğizarûrîbilgilerdeşübhevetereddüdetmemelidir.Namâzk›lman›nfarz,şerâbvediğeralkollü
içkileriiçmenin,kumaroynaman›n,fâizin,rüşvetinharâmolduğundaşübheetmekveyâmeşhûrolanbirharâmahalâldemekve
halâlolanşeyeharâmdemek,îmândanç›kmayasebebolur.
8-Îmân,‹slâmdînininbildirdiğişekldeolmal›d›r.Akl›nanlad›klar›na, felsefecilerin ve fen taklîdcilerinin bildirdiklerine
göreinanmak,îmânolmaz.Muhammedaleyhisselâm›nbildirdiğişekldeîmânetmeklâz›md›r.
9-Îmâneden,yaln›zAllahiçinsevmeliveyaln›zAllahiçin
düşmanl›ketmelidir.Allahüteâlân›ndostlar›olanmüslimânlar›sevmelive‹slâmiyyete,elivekalemiiledüşmanl›kyapanlar›
sevmemelidir.Budüşmanl›ğ›nyerikalbdir.
[Müslimânolmayan,gayrimüslimvatandaşlaraveturistlere
degüleryüzlüvetatl›dillidavranmal›d›r.Güzelahlâk›m›zile
dînimizionlarasevdirmeliyiz.]
10-PeygamberimizinveEshâb›n›ngösterdiğidoğruyoldan
ayr›lmayanhakîkîmüslimânlar›nîmânetdiğigibiinanmal›d›r.
Doğruinanm›şolmakiçin,Ehl-isünnetvel-cemâ’ati’tikâd›na
uygunolarakîmânetmelidir.[Ehl-isünnetâlimlerininyazd›klar›,hakîkîdinkitâblar›natâbi’olanlarayüzşehîdsevâb›verilecekdir.Dörtmezhebdenherhangibirisininâlimlerine(Ehl-i
sünnetâlimi) denir.Ehl-isünnetâlimlerininreîsi,‹mâm-›a’zam
Ebû Hanîfedir. Bu âlimler, Eshâb-› kirâmdan öğrendiklerini
yazm›şlar,Eshâb-›kirâmda,bunlaraResûlullahdanişitdiklerinisöylemişlerdir.]
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EHL-‹SÜNNET‹’T‹KÂDI
Müslimânolman›nilkşart›,îmânetmekdir.Doğruîmânise,
Ehl-i Sünnet i’tikâd›na uygun olarak inanmağa bağl›d›r. Akll›
olanvebülûğçağ›nagirenerkeğinvekad›n›nbirincivazîfesi,
Ehl-iSünnetâlimlerininkitâblar›ndayazd›klar›îmânbilgilerini
öğrenmekvebunlarauygunolarakinanmakd›r.K›yâmetdeCehennemazâb›ndankurtulmak,onlar›nbildirdiklerineinanmağa bağl›d›r. Cehennemden kurtulacak olanlar, yaln›z bunlar›n
yolunda gidenlerdir. Onlar›n yolunda gidenlere (Sünnî) veyâ
(Ehl-iSünnet) denir.(‹slâmAhlâk›) sahîfe553de46.c›mektûbabak›n›z!
Birhadîs-işerîfde,(Benimümmetimyetmişüçf›rkayaayr›lacakd›r.Bunlardanyaln›zbirf›rkaCehennemazâb›ndankurtulacak, diğerleri ise helâk olacaklar, Cehenneme gideceklerdir) buyuruldu.Buyetmişüçf›rkadanherbiri,islâmiyyeteuyduğunuiddiaetmekdeveCehennemdenkurtulacağ›bildirilenbir
f›rkan›n,kendif›rkas›olduğunusöylemekdedir.Mü’minûnsûresi 54.cü ve Rûm sûresi 32.ci âyet-i kerîmelerinde meâlen:
(Herf›rka,doğruyoldaolduğunusanaraksevinmekdedir) buyuruldu. Hâlbuki, bu çeşidli f›rkalar aras›nda, kurtulucu olan
birininalâmetini,işâretini,Peygamberimiz“sallallahüaleyhive
sellem”şöylebildirmekdedir:(Buf›rkadaolanlar,benimveEshâb›m›n gitdiği yolda bulunanlard›r). Eshâb-› kirâmdan birini
dahîsevmiyen,Ehl-iSünnetdenayr›lm›şolur.Ehl-isünneti’tikâd›ndaolmayanda,kâfirveyâ(Bid’atehli) sap›kolur.

Ehl-iSünnet‹’tikâd›ndaOlman›nAlâmetleri:
Allahüteâlâ,Ehl-isünneti’tikâd›nauygunîmânedenmüslimânlardanrâz›d›r.Böyleinanm›şolman›nbirçokşartlar›vard›r.Ehl-isünnetâlimleri,bunlar›şöyleaç›klamakdad›r:
1-Îmân›nalt›şart›na,ya’nîAllahüteâlân›nvarl›ğ›navebirliğine,eşivebenzeriolmad›ğ›na,Meleklerine,Kitâblar›na,Peygamberlerine,Âh›rethayât›na,hayrveşerrin,iyilikvekötülüğünAllahüteâlâtaraf›ndanyarat›ld›ğ›nainanmal›d›r.(Bunlar
(Âmentü)debildirilmişdir.)
2-Allahüteâlân›nsonkitâb›olanKur’ân-›kerîmin,Allahü
teâlân›nkelâm›olduğunainanmal›d›r.
3-Mü’min,kendiîmân›ndanhiçşübheetmemelidir.
4-Peygamberimize“sallallahüaleyhivesellem”îmânedip,
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hayâtdaikenOnugörmekleşereflenenEshâb-›kirâm›nhepsini
çoksevmelidir.Dörthalîfesine,yak›nakrabâlar›olanehl-ibeytinevemuhteremhan›mlar›ndanhiçbirinediluzatmamal›d›r.
5-‹bâdetleri,îmândanbirparçabilmemelidir.Allahüteâlân›nemrveyasaklar›nainan›p,tembellikleyapmayanmü’minlerikâfirbilmemelidir.Harâmlaraehemmiyyetvermeyenlerin,
hafîfealanlar›n,islâmiyyetlealayedenlerinîmân›gider.
6-Ehl-ik›bleolduklar›n›söyleyen,AllahüteâlâyavePeygamberiMuhammedaleyhisselâmainand›mdediğihâlde,yanl›şi’tikâtdaolanlar›tekfîretmemeli,kâfirolduklar›n›söylememelidir.
7- Aç›kca günâh işlediği bilinmeyen her imâm›n arkas›nda
namâzk›lmal›d›r.Buhükm,cum’avebayramnamâzlar›n›k›ld›ranemîrlere,vâlîleredeşâmildir.
8-Müslimânlar,baş›ndakiâmirlerine,idârecilerineisyânetmemelidir.Hurûc,ya’nîisyânetmek,fitneç›karmakolurveçeşidlifelâketlereyolaçar.Onlar›nhayrl›işyapmalar›nadüâetmelivef›sk,günâhişlerindenvazgeçmeleriiçintatl›dililenasîhatetmelidir.
9-Abdestal›rkenayaklar›y›kamakyerine,hiçözrvezarûretolmasabile,yaşelilebirkerre,mestüzerinemeshedilmesi,
erkekiçinde,kad›niçindecâizdir.Ç›plakayakveçorapüzerinemeshedilmez.
10-Peygamberimizin“sallallahüaleyhivesellem”Mi’râc›n›n, hem rûh ve hem de beden ile olduğuna inanmal›d›r.
(Mi’râc,birhâldir,ya’nîrü’yâdaolmuşdur)diyenler,Ehl-isünnetdenayr›lm›şolur.
Cennetdemü’minlerAllahüteâlây›göreceklerdir.K›yâmet
gününde,Peygamberlervesâlih,iyizâtlarşefâ’atedeceklerdir.
Kabrsüâlivard›r.Kabrdeazâb,rûhvebedeneolacakd›r.Evliyân›n kerâmeti hakd›r. Kerâmet, Allah›n sevgili kullar›nda
meydânagelenhârikulâdehâllerolup,Allahüteâlân›nâdetid›ş›nda,ya’nîfizik,kimyâvebiyolojikanûnlar›d›ş›ndaikrâmve
ihsân etdiği şeylerdir ve inkâr edilemiyecek kadar çokdur.
Kabrderûhlar,dirikimselerinyapd›klar›n›vesöyledikleriniişitirler.Kur’ân-›kerîmokumak,sadakavermekvehattâbütün
ibâdetlerimizinsevâblar›n›,ölenlerinrûhlar›nagöndermek,onlarafâidevermekde,azâblar›n›nhafîfletilmesineveyâkald›r›lmas›na sebeb olmakdad›r. Bunlar›n hepsine inanmak, Ehl-i
Sünneti’tikâd›ndaolman›nalâmetlerindendir.
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ÎMÂNINŞARTLARI
Îmân›n şart›, alt›d›r. Bunlar, (Âmentü)de aç›klanm›şd›r.
Îmân›n,bellialt›şeyeinanmakolduğunu,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”bildirmişdir.Bununiçinhermüslimân,çocuğuna önce (Âmentü)yü ezberletmeli ve ma’nâs›n› da iyice
öğretmelidir.
ÂMENTÜ:(ÂmentübillâhiveMelâiketihiveKütübihive
Rüsülihi vel-yevmil-âh›ri ve bil kaderi, hayrihi ve şerrihi min
Allahiteâlâvel-ba’süba’del-mevtihakkun,Eşhedüenlâilâhe
illallahveeşhedüenneMuhammedenabdühûveresûlühû).

BirinciŞart
ALLAHÜTEÂLÂYA‹NANMAK
(Âmentübillâhi) demek,Allahüteâlân›nvarl›ğ›navebirliğineinand›m,îmânetdim,kalbimletasdîk,dilimleikrâretdim
demekdir. Allahü teâlâ vard›r ve birdir. Bir sözünün, lügatda
ikiçeşidma’nâs›vard›r.Birincisi,say›bak›m›ndan,ikininyar›s›
olup,say›lar›nevvelidir.Diğeri,ortağ›vebenzeriolmamakbak›m›ndanbirdir.‹şteAllahüteâlâsay›bak›m›ndandeğil,ortağ›
vebenzeriolmamakbak›m›ndanbirdir.Ya’nîzât›ndaves›fatlar›ndahiçbirşekldeOnaortakyokdur.Bütünmahlûkât›nzât
ves›fatlar›,kendileriniyaratan›nzâtves›fatlar›nabenzemediği
gibi,yaratan›nzâtves›fatlar›da,yaratd›klar›ndanhiçbirininzât
ves›fatlar›nabenzemez.
Bütün mahlûkât›n her uzvunun, her hücresinin yarat›c›s›,
yokdanvaredicisiyaln›zAllahüteâlâd›r.Allahüteâlân›nzât›n›nhakîkat›n›hiçbirkimsebilemez.Aklavehayâlegelenlerin
hepsinden münezzehdir, berîdir. Zât›n› akla, hayâle getirmek
câizdeğildir.Ancak,Kur’ân-›kerîmdebeyânbuyurulans›fatlar›n›, ismlerini ezberleyip, ülûhiyyetini bunlarla tasdîk ve ikrâr
etmelidir.Bütüns›fatlar›veismleriezelîdir,ebedîdir.Zât›,hiç
biryerdedurmad›ğ›gibi,bilinenalt›cihetdendemünezzehdir.
Ya’nî önde, arkada, sağda, solda, üstde, altda değildir. Onun
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içinancak(Heryerdehâz›rvenâz›rd›r)söylenebilir.
Allahüteâlân›ns›fatlar›ondörtdür.Alt›s›naS›fât-›zâtiyye,
sekizinedeS›fât-›sübûtiyyedenir.Bunlar›nma’nâlar›n›bilmek
veezberlemekçoklüzûmludur:

SIFÂT-IZÂT‹YYE
1–Vücûd:Allahüteâlâvard›r.Varl›ğ›ezelîdir.Vâcib-ülvücûddür,ya’nîvarl›ğ›lâz›md›r.
2–K›dem:Allahüteâlân›nvarl›ğ›n›nevveliyokdur.
3–Bekâ:Allahüteâlân›nvarl›ğ›n›nsonuyokdur.Hiçyokolmaz. Ortağ› olmak muhâl olduğu gibi, zât ve s›fatlar› için de
yoklukmuhâldir.
4–Vahdâniyyet:Allahüteâlân›nzât›nda,s›fatlar›ndaveişlerindeortağ›,benzeriyokdur.
5– Muhâlefetün-lilhavâdis: Allahü teâlâ, zât›nda ve s›fatlar›ndahiçbirmahlûkunzâtves›fatlar›nabenzemez.
6–K›yâmbi-nefsihi:Allahüteâlâzât›ilekâimdir.Mekâna
muhtâcdeğildir.MaddevemekânyokikenOvaridi.Zîrâher
ihtiyâcdanmünezzehdir.Bukâinât›yoklukdanvarl›ğagetirmedenönce,zât›nas›lidiise,sonsuzolarak,hepöyledir.

SIFÂT-ISÜBÛT‹YYE
1–Hayât:Allahüteâlâdiridir.Hayât›,mahlûklar›nhayât›na
benzemeyip,zât›nalây›kvemahsûsolanhayât,ezelîveebedîdir.
2–‹lm:Allahüteâlâherşeyibilir.Bilmesimahlûkât›nbilmesigibideğildir.Karanl›kgecede,kar›ncan›n,karataşüzerinde
yürüdüğünügörürvebilir.‹nsanlar›nkalbindengeçendüşüncelerini, niyyetlerini bilir. Bilmesinde değişiklik olmaz. Ezelî ve
ebedîdir.
3–Sem’:Allahüteâlâişitir.Vâs›tas›z,cihetsizişitir.‹şitmesi,
kullar›nişitmesinebenzemez.Bus›fat›da,hers›fat›gibiezelîve
ebedîdir.
4–Basar:Allahüteâlâgörür.Âletsizveşarts›zgörür.Görmesigöziledeğildir.
5–‹râdet:Allahüteâlân›ndilemesivard›r.Dilediğiniyarat›r.HerşeyOnundilemesiilevarolur.‹râdesineengelolacak
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hiçbirkuvvetyokdur.
6– Kudret: Allahü teâlâ, herşeye gücü yeticidir. Hiçbirşey
Onagüçgelmez.
7–Kelâm:Allahüteâlâsöyleyicidir.Söylemesiâlet,harfler,
seslervedililedeğildir.
8– Tekvîn: Allahü teâlâ yarat›c›d›r. Ondan başka yarat›c›
yokdur.HerşeyiOyarat›r.Allahüteâlâdanbaşkas›içinyarat›c›dememelidir.
Allahüteâlân›ns›fatlar›n›nhakîkatlerinianlamakdamuhâldir.HiçbirkimsevehiçbirşeyAllahüteâlân›ns›fatlar›naortak
vebenzerolamaz.

‹kinciŞart
MELEKLERE‹NANMAK
Ve melâiketihi: Allahü teâlân›n meleklerine inand›m, demekdir. Allahü teâlân›n kullar›d›rlar. Hepsi Allahü teâlân›n
emrlerineitâatederler.Günâhişlemezler.Erkekvedişideğildir. Evlenmezler. Diridirler. Yimezler, içmezler, uyumazlar.
Nûrânîcismdirler,akll›d›rlar.Enüstünleridörttânedir.
1–Cebrâîlaleyhisselâm:Vazîfesi,Peygamberlerevahygetirmek,emrveyasaklar›bildirmekdir.
2–‹srâfilaleyhisselâm:Sûr’aüfürmeklevazîfelidir.Birinci
üfürmesindehâs›lolansesiişiten,Allahüteâlâdanbaşkaher
diriölecek,ikincisindehepsitekrârdirilecekdir.
3–Mikâilaleyhisselâm:R›zkgönderilmek,ucuzluk,bolluk,
k›tl›k,pahal›l›kvehermaddeyihareketetdirmeklevazîfelidir.
4–Azrâilaleyhisselâm:‹nsanlar›nrûhunualmaklavazîfelidir.
Bunlardansonradörts›n›fmelekvard›r.Hamele-iArşdenenmeleklerdörttânedir.Huzûr-iilâhîdebulunanmeleklere,
Mukarrebîndenir.AzâbmeleklerininbüyüklerineKerûbiyân,
rahmet meleklerine Rûhânîyân denir. Cennet meleklerinin
büyüğünün ad› R›dvân, Cehennem meleklerinin büyüğünün
ad›Mâlikdir.CehennemmeleklerineZebânîdenir.Say›s›en
çokolanmahlûkmeleklerdir.Göklerde,meleklerinibâdetetmedikleriboşbiryeryokdur.
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ÜçüncüŞart
K‹TÂBLARA‹NANMAK
Vekütübihi:Allahüteâlân›nindirdiğikitâblarainand›m,demekdir.Allahüteâlâbukitâblar›,ba’z›PeygamberlereCebrâîl
ismindekimeleklevahyederek,ya’nîokutarak,ba’z›lar›naise,
levhâüzerineyaz›l›olarak,ba’z›lar›nada,meleksizişitdirerek,
indirdi.HepsiAllahüteâlân›nkelâm›d›r.Ezelîveebedîdirler.
Mahlûkdeğildirler.Hepsihakd›r.Semâvîkitâblardanbizebildirdikleriyüzdörtdür.Bunlardanonsuhûf,Âdemaleyhisselâma,ellisuhûf,Şîtaleyhisselâma,otuzsuhûf, ‹drisaleyhisselâma,onsuhûf,‹brâhîmaleyhisselâma,Tevrât,Mûsâaleyhisselâma, Zebûr, Dâvüd aleyhisselâma, ‹ncîl, Îsâ aleyhisselâma,
Kur’ân-›kerîm,Muhammedaleyhisselâmainmişdir.
Allahüteâlâ,insanlar›ndünyâdahuzûriçindeyaşamalar›,âh›retde de sonsuz se’âdete kavuşmalar› için, ilk insan ve ilk Peygamber olan Âdem aleyhisselâmdan, son Peygamber Muhammedaleyhisselâmakadar,birçokPeygambervâs›tas›ilekitâblar
göndermişdir.Bukitâblarda,îmânveibâdetesâslar›n›aç›klam›ş,
insanlar›nmuhtâcolduklar›herhusûsdabilgiverilmişdir.
BunlardanKur’ân-›kerîm,sonilâhîkitâbd›r.Kur’ân-›kerîmingönderilmesindensonra,diğerbütünilâhîkitâblar›nhükmleriyürürlükdenkald›r›lm›şd›r.Cebrâîlaleyhisselâm,Kur’ân-›
kerîmi,Muhammedaleyhisselâmayirmiüçsenedegetirmişdir.
Kur’ân-›kerîm,114sûre,6236âyetdir.Burakam›nba’z›kitâblardadeğişikyaz›lmas›,biruzunâyetinbirkaçâyetsay›lmas›ndand›r.Çünki,Kur’ân-›kerîmindirildiğindenberihiçbirdeğişikliğeuğramam›ş,bundansonradauğram›yacakd›r.Kur’ân-›
kerîm, Allah kelâm›d›r. Böyle bir kitâb›n insanlar taraf›ndan
yap›lmas›mümkindeğildir.Birâyetigibibilesöylemekmümkinolamam›şd›r.
Peygamberimizin“sallallahüaleyhivesellem”âh›reteteşrîflerindensonra,birincihalîfesiolanhazret-iEbûBekr-iS›ddîk
“rad›yallahüanh”,Kur’ân-›kerîminâyetlerinibirarayatoplatd›.Böylecebir(Mushaf)meydânageldi.Eshâb-›kirâm›nhepsi,bumushaf›nAllahkelâm›olduğunusözbirliğiilebildirdiler.
ÜçüncühalîfeOsmân“rad›yallahüanh”,bumushafdanalt›tânedahâyazd›rd›.Ba’z›vilâyetleregönderdi.
Kur’ân-›kerîmiasl›üzereokumaklâz›md›r.Başkaharflerle
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yaz›lm›şolanlaraKur’ân-›kerîmdenmez.
a)Mushaf›elineal›rken,abdestliolmal›,k›bleyekarş›oturup,dikkatileokumal›d›r.
b)Ağ›rağ›r,huşû’ileokumal›d›r.
c)Mushafabakarak,herâyetinhakk›n›vererekokumal›d›r.
d)Tecvîdkâidelerinegöreokumal›d›r.
e)OkuduğununAllahkelâm›olduğunudüşünmelidir.
f)Kur’ân-›kerîminemrveyasaklar›nauymal›d›r.

DördüncüŞart
PEYGAMBERLERE‹NANMAK
VeRüsülihi: Allahüteâlân›nPeygamberlerineinand›m,demekdir. Peygamberler, Allahü teâlân›n beğendiği yola kavuşdurmak,doğruyolugöstermekiçinseçilmişlerdir.BütünPeygamberlerhepayn›îmân›söylemişdir.Peygamberlerde“aleyhimüsselâm”yedis›fatbulunduğunainanmaklâz›md›r.
1- ‹smet: Günâh işlememek. Peygamberler, herhangi bir
dindeharâmolmuşveolacakküçükvebüyükhiçbirgünâhişlemezler.
2–Emânet:Peygamberlerherbak›mdangüvenilirkimselerdir.Aslâemâneteh›yânetyapmazlar.
3–S›dk:Peygamberlersözlerinde,işlerindevehertürlüdavran›şlar›ndadoğruvedürüstinsanlard›r.Aslâ yalansöylemezler.
4– Fetânet: Peygamberler çok akll› ve çok anlay›şl› kimselerdir. Körlük, sağ›rl›k gibi kusûrlar› bulunan kimselerden ve
kad›nlardanPeygambergelmemişdir.
5–Teblîg:Peygamberler,insanlarabildiripaç›klad›klar›n›n
hepsini Allahü teâlâdan gelen vahy ile öğrenmişlerdir. Bildirdikleri emr ve yasaklar›n hiçbiri kendi düşünceleri değildir.
Emrolunanşeylerinhepsinibildirmişlerdir.
6– Adâlet: Peygamberler hiç zulm ve haks›zl›k yapmazlar.
Kimseninhât›r›içinadâletdenayr›lmazlar.
7–Emnül-azl:Peygamberlikdenat›lmazlar.Dünyâdaveâh›retdehepPeygamberdirler.
YenidinveahkâmgetirenPeygamberlereResûldenir.Ye–22 –

ni bir din getirmeyip, insanlar›, önceki dîne da’vet eden PeygamberlereNebîdenir.Peygamberlereîmânetmek,aralar›nda
hiçbirfarkgörmiyerek,hepsininAllahüteâlâtaraf›ndanseçilmişsâd›k,doğrusözlüolduklar›nainanmakdemekdir.Onlardanbirineinanm›yankimse,hiçbirineinanmam›şolur.
Peygamberlik, çal›şmakla, çok ibâdet yapmakla, açl›k ve s›k›nt›çekmekleelegeçmez.Yaln›zAllahüteâlân›nihsân›,seçmesiileolur.Say›lar›bellideğildir.Yüzyirmidörtbindençokolduklar› meşhûrdur. Bunlardan üçyüzonüç veyâ üçyüzonbeş adedi
Resûldür. ‹çlerinden alt›s› dahâ yüksekdir. Bunlara Ülül’azm
Peygamberlerdenir.Bunlar:Âdem,Nûh,‹brâhim,Mûsâ,Îsâve
MuhammedMustafâaleyhimüsselâmd›r.Peygamberlerinotuzüçünün ismleri meşhûrdur. Bunlar: Âdem, ‹dris, Şît, Nûh, Hûd,
Sâlih,‹brâhîm,Lût,‹smâ’îl,‹shak,Ya’kûb,Yûsüf,Eyyûb,Şuayb,
Mûsâ, Hârûn, H›d›r, Yûşa’ bin Nûn, ‹lyâs, Elyesa’, Zülkifl,
Şem’ûn, ‹şmoil, Yûnüs bin Metâ, Dâvüd, Süleymân, Lokmân,
Zekeriyyâ,Yahyâ,Üzeyir,ÎsâbinMeryem,ZülkarneynveMuhammed“aleyhivealeyhimüssalâtüvesselâm”d›r.
Bunlardanyaln›zyirmisekizininismi,Kur’ân-›kerîmdebildirilmişdir.Zülkarneyn,Lokmân,ÜzeyirveH›d›r›n,Peygamber olup olmad›klar›nda ihtilâf vard›r. Muhammed Ma’sûm
hazretleri 2.ci cild, 36.c› mektûbda, H›d›r aleyhisselâm›n Peygamberolduğunubildirenhaberinkuvvetliolduğunuyazmakdad›r.182.cimektûbda,H›d›raleyhisselâm›ninsanşeklindegörülmesiveba’z›işleriyapmas›,Onunhayâtdaolduğunugöstermez.Allahüteâlâ,OnunvebirçokPeygamberlerinvevelîlerin
rûhlar›n›ninsanşeklindegörülmesineiznvermişdir.Onlar›görmek,hayâtdaolduklar›n›göstermez,demekdedir.

PeygamberimizMUHAMMED“aleyhisselâm”
Allahü teâlân›n Resûlüdür. Habîbidir. Peygamberlerin en
üstünüvesonuncusudur.Babas›Abdüllahd›r.Mîlâd›nbeşyüzyetmişbir[571]senesinisanay›n›nyirmisinerastlayan,Rebî’ulevvel ay›n›n onikinci pazartesi gecesi, sabâha karş›, Mekkede
tevellüd etdi. Babas›, dahâ önce ölmüş idi. Alt› yaş›nda iken
annesi,sekizyaş›ndaikendedesiöldü.Sonra,amcas›EbûTâlibinyan›ndabüyüdü.Yirmibeşyaş›ndaiken,Hadîce-tül-kübrâ
ileevlendi.Bundandörtk›z›,ikioğluoldu.‹lkoğlununad›Kâs›midi.Bundandolay›,kendisine(Ebül-Kâs›m)dadenir.K›rk
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yaş›ndaiken,bütüninsanlaravecinnePeygamberolduğubildirildi. Üç sene sonra, herkesi îmâna çağ›rmağa başlad›. Elliiki
yaş›ndaiken,birgeceMekkedenKudüseveoradangökleregötürülüpgetirildi.Buyolculuğuna(Mi’râc)denir.Mi’râcda,Cennetleri,CehennemleriveAllahüteâlây›gördü.Beşvaktnamâz,
bugecefarzoldu.Târîhcileregöremîlâd›n622senesinde,Allahüteâlân›nemriile,MekkedenMedîneyegitdi.Buyolculuğuna (Hicret) denir. Medîne şehrinin Kubâ köyüne geldiği, Rebî’ul-evvel ay›n›n sekizinci pazartesi gününe tesâdüf eden efrencî Eylül ay›n›n yirminci günü müslimânlar›n (Hicrî şemsî)
târîhbaşlang›c›oldu.Müslimânlar›n(Hicrîkamerî)seneleride,
oseneninMuharremay›ndanbaşlarvegökdekiay›n,dünyâetrâf›ndaonikidef’adönmesibirkamerîseneolur.Hicrî11[m.
632] senesinde, Rebî’ul-evvel ay›n›n onikinci pazartesi günü,
öğledenevvelvefâtetdi.Sal›y›çarşambayabağl›yangece[Çarşambagecesi]yar›s›,vefâtetmişolduğuodayadefnedildi.Vefât›nda,kamerî63,şemsîseneyegöre61yaş›ndaidi.
Muhammed“aleyhisselâm”beyâzidi.Bütüninsanlar›nengüzeli idi. Güzelliğini, herkese belli etmezdi. Onun güzelliğini bir
kerregören,hattârü’yâdagörenkimseninömrü,lezzetveneş’e
ilegeçmekdedir.O,herzemânda,dünyân›nheryerindeolanve
gelecek olan her insandan, her bak›mdan üstündür. Akl›, fikri,
güzelhuylar›,bütünorganlar›n›nkuvvetiherinsandanziyâdeidi.
Çocukikenikikerre,ticâretedenlerleŞâmtaraf›nagitdive
Busrâdenilenyerdengeridöndüler.Başkahiçbirzemân,hiçbir
yeregitmedi.Ümmîidi.Ya’nîhiçmektebegitmedi.Kimseden
ders almad›. Fekat, herşeyi biliyordu. Ya’nî herneyi düşünse,
herneyi bilmek istese, Allahü teâlâ Ona bildiriyordu. Cebrâîl
“aleyhisselâm”ad›ndakimelekgelip,Onaheristediğinisöylüyordu.Mubârekkalbi,güneşgibi,nûrsaç›yordu.Onunsaçd›ğ›
ilm,ma’rifetnûrlar›,radyodalgalar›gibi,yerlere,göklere,heryere saç›l›yordu. Şimdi, kabrinden de yaymakdad›r. Yayma
kuvveti,herânartmakdad›r.Elektro-manyetikdalgalar›almak
için,radyoal›c›s›lâz›molduğugibi,Onunnûrlar›n›almakiçin
de,Onainananvesevenvegösterdiğiyoldagiderektemizlenen
kalblâz›md›r.Böylekalbiolaninsan,bunûrlar›al›rvebuda,
etrâfaneşreder,yayar.Böylebüyükinsanlara(Velî)denir.Bu
Velîyitan›yan,inananvesevenkimse,bununkarş›s›ndaedeble
otururveyâuzakda,onuedebile,sevgiiledüşünürse,bukimsenindekalbi,nûr,feyzalmağa,temizlenmeğe,olgunlaşmağa
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başlar. Allahü teâlâ, bedenimizi, maddemizi, yetişdirmek için
güneş enerjisini sebeb k›ld›ğ› gibi, rûhlar›m›z›, kalblerimizi olgunlaşd›rmak,insanl›kdayükseltmekiçinde,Muhammedaleyhisselâm›nkalbini,oradanf›şk›rannûrlar›sebebk›lm›şd›r.‹nsan›besliyen,yap›s›n›veenerjisinisağl›yanbütünbesimaddeleri,
güneşenerjisi,özümlemeilehâs›lolduklar›gibi,kalbe,rûhag›dâolan,Evliyân›nsohbetleri,sözleriveyaz›lar›da,hepResûlullah›nmubârekkalbindenf›şk›rannûrlarlahâs›lolmuşdur.
Allahüteâlâ,Cebrâîl“aleyhisselâm”ad›ndakibirmelekile,
Muhammedaleyhisselâma(Kur’ân-›kerîm)igönderdi.‹nsanlara dünyâda ve âh›retde lüzûmlu, fâideli olan şeyleri emr etdi.
Zararl›olanlar›yasaketdi.Buemrlerinveyasaklar›nhepsine
(‹slâmdîni)veyâ(‹slâmiyyet) ve(Ahkâm-›ilâhiyye) denir.
Muhammedaleyhisselâm›nhersözüdoğrudur,k›ymetlidir,
fâidelidir.Böyleolduğunainanankimseye(Mü’min)ve(Müslimân) denir. Muhammed aleyhisselâm›n sözlerinden birine
inanm›yan, beğenmiyen kimseye (Kâfir) denir. Allahü teâlâ,
mü’min olan› sever. Bunu Cehennemde sonsuz olarak b›rakmaz.YâCehennemehiçsokmaz,yâhud,kabâhatiiçinsoksada,
sonra Cehennemden ç›kar›r. Kâfir olan kimse, Cennete giremez.DoğruCehennemegirerveoradanhiçç›kmaz.Onainanmak,Resûlullah›sevmek,bütünse’âdetlerin,râhatl›klar›n,iyiliklerinbaş›d›r.OnunPeygamberolduğunainanmamakise,bütünfelâketlerin,s›k›nt›lar›n,kötülüklerinbaş›d›r.
Resûlullah›n“sallallahüaleyhivesellem”ilmi,irfân›,fehmi
yakîni, akl›, zekâs›, cömertliği, tevâzu’u, hilmi, şefkati, sabr›,
gayreti,hamiyyeti,sadâkati,emâneti,şecâ’ati,heybeti,yiğitliği,
belâgati,fesâhati,fetâneti,melâheti(güzelliği,sevimliliği),vera’›,iffeti,keremi,insâf›,hayâs›,zühdü,takvâs›,bütünPeygamberlerden dahâ çokdu. Dostundan ve düşman›ndan gördüğü
zararlar›afvederdi.Hiçbirinekarş›l›kvermezdi.Uhudgazâs›nda kâfirler, mubârek yanağ›n› kanat›p, dişlerini k›rd›klar› zemân,bunuyapanlariçin,(YâRabbî!Bunlar›afvet!Câhilliklerinebağ›şla!) diyedüâbuyurmuşdur.
Muhammed aleyhisselâm›n güzel huylar› pek çokdur. Her
müslimân›nbunlar›öğrenmesivebunlargibiahlâklanmas›lâz›md›r.Böylece,dünyâdaveâh›retdefelâketlerden,s›k›nt›lardankurtulmakveOikicihânefendisinin“sallallahüaleyhive
sellem”şefâ’atinekavuşmaknasîbolur.Çünki,hadîs-işerîfde;
(Allahüteâlân›nahlâk›ilehuylan›n›z!) buyurulmuşdur.
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ESHÂB-IK‹RÂM
Peygamber efendimizin mubârek yüzünü görmekle, tatl›
sözlerini işitmekle şereflenen müslimânlara, “Eshâb-› kirâm”
denir.Peygamberlerdensonra,gelmişvegelecekbütüninsanlar›nenhayrl›s›,enüstünüEbûBekr-iS›ddîkd›r“rad›yallahü
anh”.‹lkhalîfebudur.Bundansonrainsanlar›nenüstünüFârûk-›a’zam,ikincihalîfeÖmerbinHattâb,sonraenüstünüve
Resûlullah›nüçüncühalîfesi,îmân,hayâveirfânkaynağ›hazret-iOsmânbinAffân “rad›yallahüanh”,bundansonrainsanlar›nenhayrl›s›,dördüncühalîfe,şaş›lacaküstünlüklersâhibi,
Allahüteâlân›narslan›AlîbinEbîTâlibdir“rad›yallahüanh”.
Hadîs-işerîflerdenanlaş›ld›ğ›nagörehazret-iFât›ma,hazret-i
Hadîce, hazret-i Âişe, hazret-i Meryem, hazret-i Âsiye dünyâ
kad›nlar›n›nenüstünüdürler.Hadîs-işerîfde:“Fât›ma,Cennet
hâtunlar›n›nüstünüdür.HasenveHüseynde,Cennetgençlerininyüksekleridir”buyuruldu.
BunlardansonraEshâb-›kirâm›nenüstünleri(Aşere-imübeşşere)dir.Cennetlemüjdelenmişonkişidir.Bunlar,hazret-i
EbûBekr-iS›ddîk,Ömer-ül-Fârûk,OsmânbinAffân,Alîbin
EbûTâlib,EbûUbeydebinCerrâh,Talha,ZübeyrbinAvvâm,
Sa’d bin Ebî Vakkâs, Sa’îd bin Zeyd, Abdürrahmân bin Avf
“r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în.” Sonra Bedr muhârebesinde,sonraUhudda,sonradaBî’at-ür-rıdvândabulunanlard›r.
Resûlullah›n yolunda canlar›n›, mallar›n› fedâ eden, Ona
yard›meden,Eshâb-›kirâm›nhepsininismlerinisayg›vesevgi
ilesöylemekliğimizbizevâcibdir.Onlar›nbüyüklüğüneyak›şm›yansözlersöylememiz,aslâcâizdeğildir.‹smlerinisayg›s›zca
söylemekdalâletdir,sap›kl›kd›r.
Resûlullah›sevenkimsenin,OnunEshâb›n›nhepsinidesevmesilâz›md›r.Çünkibirhadîs-işerîfdebuyurduki:“Eshâb›m›
seven,benisevdiğiiçinsever.Onlar›sevmiyenkimsebenisevmemişolur.Onlar›incitenbeniincitir.Beniincitende,Allahü
teâlây›incitmişolur.Allahüteâlây›incitenkimse,elbetteazâb
görecekdir.” Başka bir hadîs-i şerîfde: “Allahü teâlâ, benim
ümmetimdenbirkulunaiyilikyapmakisterse,onunkalbineEshâb›m›n sevgisini yerleşdirir. Onlar›n hepsini can› gibi sever”
buyurdu.Peygamberimizvefâtetdiğigün,Medîneşehrinde33
bin Sahâbî vard›. Sahâbîlerin hepsi, yüzyirmidörtbinden fazla
idi.
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DörtMezheb‹mâm›veDiğerÂlimler
‹’tikâdbilgilerindedoğruolantekyolvard›r.Buda(Ehl-i
Sünnet vel-cemâ’at) mezhebidir. Yeryüzünde bulunan bütün
müslimânlaradoğruyolugösterenveMuhammedaleyhisselâm›nyolunudeğişmeden,bozulmadanöğrenmemizesebebolan
dörtbüyükzâtd›r.Bunlardanbirincisi,‹mâm-›a’zamEbûHanîfeNumânbinSâbitdir.‹slâmâlimlerininenbüyüklerindendir. Ehl-i sünnetin reîsidir. ‹kincisi, ‹mâm-› Mâlik bin Enes,
üçüncüsü, ‹mâm-› Muhammed bin ‹drîs Şâfi’î, dördüncüsü,
‹mâm-›AhmedbinHanbeldir“rahmetullahialeyhimecma’în”.
Bugün,budörtimâmdanbirineuym›yanbirkimse,büyük
tehlükededir.Doğruyoldansapm›şd›r.Bizbukitâb›m›zdaHanefîmezhebinegörenamâzlailgilimes’eleleri,omezhebinbüyükâlimlerininkitâblar›ndanal›p,sâdeleşdirerekbildirdik.
Bu dört imâm›n talebesinden ikisi, îmân bilgilerinde çok
yükseldi. Böylece i’tikâdda mezheb iki oldu. Kur’ân-› kerîme
ve hadîs-i şerîflere uygun îmân, bu ikisinin bildirdiği îmând›r.
F›rka-inâciyyeolanEhl-isünnetinîmânbilgileriniyeryüzüne
yayanbuikisidir.Birisi,EbûMansûr-iMâtürîdî,ikincisi,Ebûl
HasenAlîEş’arîdir.
Buikiimâm,ayn›îmân›bildirmişlerdir.Aralar›ndaolanbirkaç fark, mühîm değildir. Hakîkatde ayn›d›r. ‹slâm âlimleri,
Kur’ân-›kerîmdevehadîs-işerîflerdeövülmekdedir.Birâyet-i
kerîmedemeâlen:(Hiçbilenlerlebilmiyenlerbirolurmu?) buyurulmuşdur. Başka bir âyet-i kerîmede meâlen: (Ey müslimânlar!Bilmediklerinizibilenlerdensorunuz) buyuruldu.
Hadîs-işerîflerdegeldiki:(Allahüteâlâvemeleklerveher
canl›,insanlaraiyiliköğretenmüslimânlaradüâederler).(K›yâmetgünüöncePeygamberler,sonraâlimler,sonraşehîdlerşefâ’atedeceklerdir).(Eyinsanlar,bilinizki,ilmâlimdenişiterek
öğrenilir).(‹lmöğreniniz.‹lmöğrenmek,ibâdetdir.‹lmöğretene
ve öğrenene cihâd sevâb› vard›r). (‹lm öğretmek, sadaka vermekgibidir.Âlimdenilmöğrenmek,teheccüdnamâz›k›lmakgibidir).(‹lmöğrenmek,bütünnâfileibâdetlerdendahâsevâbd›r.
Çünki,kendinede,öğreteceğikimseleredefâidesivard›r).(Başkalar›naöğretmekiçinöğrenenkimseye,S›ddîklarsevâb›verilir).(‹lmhazînedir.Anahtar›sorupöğrenmekdir).(‹lmöğreninizveöğretiniz).(Herşeyinkaynağ›vard›r.Takvân›nkaynağ›,
âriflerinkalbleridir).(‹lmöğretmekgünâhlarakeffâretdir).
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BeşinciŞart
ÂH‹RETE‹NANMAK
Velyevmilâh›ri:Âhiretgününeinand›m,demekdir.Buzemân›nbaşlang›c›,insan›nöldüğügündür.K›yâmetinsonunakadard›r. Son gün denilmesi, arkas›ndan gece gelmediği içindir.
Yâhuddünyâdansonrageldiğiiçindir.K›yâmetinnezemânkopacağ›bildirilmedi.Fekat,Peygamberimiz“sallallahüaleyhive
sellem” birçok alâmetlerini haber verdi. Hazreti Mehdî gelecek. Îsâ aleyhisselâm gökden Şâma inecek. Deccâl ç›kacak.
Ye’cücveMe’cücdenilenkimselerheryerikar›şd›racak.Güneş bat›dan doğacak. Büyük zelzeleler olacak. Din bilgileri
unutulacak.F›sk,kötülükçoğalacak.Harâmlarheryerdeişlenecek.Yemendenateşç›kacak.Göklervedağlarparçalanacak.
GüneşveAykararacak...gibi.
Kabrsüâlivard›r.Kabrde,MünkerveNekîrmeleklerinecevâbolarakşunlar›ezberlemelidirveçocuklaradaezberletmelidir:(Rabbim,Allahüteâlâ,Peygamberim,Muhammedaleyhisselâm, dînim, islâm dîni, kitâb›m, Kur’ân-› kerîm, k›blem,
Kâ’be-i şerîf, i’tikâdda mezhebim, Ehl-i sünnet vel-cemâ’at,
ameldemezhebim,‹mâm-›a’zamEbûHanîfemezhebi).K›yâmetgünüherkesdirilecek.Mahşeryerindetoplanacak.Sâlihlerinameldefterlerisağ›ndan,kötülerinarkaveyâsoltaraf›ndan
verilecek.Şirkden,küfrdenbaşkahergünâh›,Allahüteâlâdilerseafvedecek,dilerseküçükgünâhiçindeazâbedecekdir.
Amellerin dart›lmas› için (Mîzân) vard›r. (S›rât köprüsü),
Allahü teâlân›n emri ile Cehennem üzerine kurulur. MuhammedMustafâ“sallallahüaleyhivesellem”efendimizemahsûs
olan(Kevserhavuzu) vard›r.
(Şefâ’at) hakd›r.Tevbesizölenmü’minlerinküçükvebüyük
günâhlar›n›n afv edilmesi için Peygamberler, Velîler, sâlihler,
âlimler,melekler,şehîdlerveAllahüteâlân›niznverdiklerişefâ’atedecekvekabûledilecekdir.
(CennetveCehennem) şimdivard›r.Cennet,yedikatgöklerinüstündedir.Cehennem,herşeyinalt›ndad›r.Cennetinsekiz kap›s› vard›r. Her kap›dan bir Cennete girilir. Cehennem
yeditabakad›r.Birincitabakadanyedincitabakayadoğruazâblarşiddetlenir.
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Alt›nc›Şart
KADERE‹NANMAK
Ve bil-kaderi, hayrihi ve şerrihi minallahi teâlâ: Kadere,
hayrveşerlerinAllahüteâlâdanolduğunainand›m,demekdir.
‹nsanlaragelenhayrveşer,fâidevezarar,kazançveziyânlar›n
hepsi,Allahüteâlân›ntakdîretmesiiledir.
Allahü teâlân›n bir şeyin varl›ğ›n› dilemesine kader denilmişdir.Kaderin,ya’nîvarl›ğ›takdîredilmişolanşeyinvaredilmesine(kazâ) denir.Kadervekazâkelimeleribirbirininyerine
dekullan›l›r.
Allahüteâlâkullar›na(‹râde) vermiş,buirâdelerini,dilemelerini, işleri yaratmas›na sebeb k›lm›şd›r. Bir kul, bir şey yapmakisteyince,Allahüteâlâdadilerse,oişiyarat›r.Kuldilemezse,Allahüteâlâdadilemezveoşeyiyaratmaz.
Burayakadark›sacabildirdiğimizEhl-isünneti’tikâd›n›dahâgenişöğrenmekistiyenler,HakîkatKitâbevininyay›nlad›ğ›,
islâmâlimleriningözbebeğibüyükVelî,MevlânâHâlidBağdâdîninfârisî(‹’tikâdnâme)kitâb›n›veKemâhl›FeyzullahEfendininyapd›ğ›tercemesiolan(HerkeseLâz›mOlanÎmân) kitâb›n›okusunlar.Çokfâideli,peknefîsbireserolup,feyzvebereketleri,ikicihânse’âdetiiçinyeterlidir.
Allahüteâlâ,herkese,tevekkülüemreylemişdir.(Tevekkül
îmân›nşart›d›r)meâlindekiâyet-ikerîme,buemrlerdenbiridir.
Sûre-iMâidede,(Eğerîmân›n›zvarsa,Allahüteâlâyatevekkül
ediniz!), sûre-i Âl-i ‹mrânda, (Allahü teâlâ, tevekkül edenleri
elbettesever),sûre-iTalâkda,(Birkimse,Allahüteâlâyatevekkülederse,Allahüteâlâ,onakâfîdir),sûre-iZümerde,(Allahü
teâlâ,kulunakâfîdeğilmidir?) meâllerindedahâniceâyet-ikerîmevard›r.
Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”buyuruyorki,(Ümmetimdenbirk›sm›n›,banagösterdiler.Dağlar›,sahrâlar›doldurmuşlard›.Böyleçokolduklar›naşaşd›mvesevindim.Sevindinmi,dediler,evetdedim.Bunlardanancakyetmişbinadedi
hesâbs›z Cennete girer dediler. Bunlar hangileridir diye sordum. ‹şlerine sihr, büyü, dağlamak, fal kar›şd›rmay›p, Allahü
teâlâdanbaşkas›na,tevekkülvei’timâdetmiyenlerdirbuyuruldu).Dinliyenleraras›ndaUkâşe“rad›yallahüanh”,ayağakalk›p,(YâResûlallah!Düâbuyurda,onlardanolay›m)deyince,
(Yâ Rabbî! Bunu onlardan eyle!) buyurdu. Biri kalk›p, ayn›
düây›isteyince,(Ukâşesendençabukdavrand›) buyurdu.
Tevekkül,sebeblereyap›ş›p,ilerisiiçinzihniyormamakd›r.
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‹kinciBölüm
‹BÂDETLER‹M‹ZVENAMÂZ
‹bâdetNedir?
‹bâdet, bizi ve bütün mevcûdât› yokdan var eden, her an
varl›kda durduran, görünür ve görünmez kazâlardan, belâlardankoruyanveherançeşidlini’metler,iyiliklervererekyetişdiren Allahü teâlân›n emr ve yasaklar›n›, yerine getirmekdir.
Allahüteâlân›nsevgisinekavuşmuşolanPeygamberlere,Evliyâya,âlimlereözenmekdir,uymakd›r.
‹nsan›n,kendisinesay›s›zni’metlerigönderenAllahüteâlâya, gücü yetdiği kadar şükr etmesi, insanl›k vazîfesidir. Akl›n
emretdiğibirvazîfe,birborçdur.Fekatinsanlar,kendikusûrlu
akllar›,k›sagörüşleriileAllahüteâlâyakarş›şükr,sayg›olabilecekşeyleribulamaz.Şükretmeye,sayg›göstermeyeyarayan
vazîfeler,Allahüteâlâtaraf›ndanbildirilmedikçe,övmeksan›lanşeyler,kötülemekolabilir.
‹şte, insanlar›n Allahü teâlâya karş› kalb, dil ve beden ile
yapmalar›veinanmalar›lâz›molanşükrborcu,kullukvazîfeleri,Allahüteâlâtaraf›ndanbildirilmişveOnunsevgiliPeygamberi taraf›ndan ortaya konmuşdur. Allahü teâlân›n gösterdiği
veemretdiğikullukvazîfelerine“‹slâmiyyet”denir.Allahüteâlâya şükr, Onun Peygamberinin getirdiği yola uymakla olur.
Buyolauymayan,bunund›ş›ndakalanhiçbirşükrü,hiçbiribâdeti,Allahüteâlâkabûletmez,beğenmez.Çünki,insanlar›niyi,
güzelsand›klar›çokşeyvard›rki,‹slâmiyyet,bunlar›beğenmemekde,çirkinolduklar›n›bildirmekdedir.
Demekki,akl›olankimselerin,Allahüteâlâyaşükretmek,
ibâdetyapmakiçinMuhammedaleyhisselâmauymalar›lâz›md›r.
Muhammedaleyhisselâmauyankimsemüslimând›r.Allahü
teâlâyaşükretmeye,ya’nîMuhammedaleyhisselâmauymaya
da,“ibâdetetmek”denir.‹slâmiyyetikik›smd›r:
1-Kalbilei’tikâdedilmesi,inan›lmas›lâz›molanlar.
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2-Bedenvekalbileyap›lacakibâdetler.
Bedenileyap›lanibâdetlerinenüstününamâzd›r.Mükellef
olanhermüslimân›n,gündebeşvaktnamâzk›lmas›farzd›r.

MükellefKimeDenir?
Akll›olanvebülûğçağ›nagirenerkekvekad›nlara“Mükellef”denir.Mükellefolankimseler,Allahüteâlân›nemrveyasaklar›ndan mes’ûldürler. Dînimizde, mükellef olan kimseye,
önceîmânetmekvesonradaibâdetyapmakemrolunmuşdur.
Ayr›ca,yap›lmas›yasakedilenharâmlardanvemekrûhişlerden
dekaç›nmalar›lâz›md›r.
Akl,anlay›c›birkuvvetdir.Fâideliyizararl›danay›rdetmek
içinyarat›lm›şd›r.Akl,birölçüâletigibidir.‹kiiyişeyden,dahâ
iyi olan›n› ve iki kötü şeyden, dahâ kötü olan›n› ay›r›r. Akll›
kimse,sâdeceiyiyivekötüyüanlayandeğil,iyiyigörünceonu
alanvekötüyügörüncedeonuterkedendir.Akl,gözgibidir.
‹slâmiyyetde›ş›kgibidir.Iş›kolmazsagözgöremez.
Bülûğçağ›,erginlikyaş›demekdir.Erkekçocuklar›nbülûğ
çağ›na girmeleri, oniki yaş›n› bitirince başlar. Erkek çocuğun
bülûğçağ›nagirdiğinigösterenalâmetlervard›r.Bualâmetler
görünmezse,onbeşyaş›nagelince,dindebülûğçağ›nagirdiğine
hükmedilir.
K›zçocuklar›n›nbülûğaermesiise,dokuzyaş›n›doldurunca
başlar. Dokuz yaş›ndaki k›z çocuğunun bülûğa erdiğinin alâmetlerininhiçbirigörünmezse,onbeşyaştemâmolunca,bülûğ
çağ›nagirdiğinehükmolunur.

Ef’âl-iMükellefîn(Ahkâm-›‹slâmiyye):
‹slâm dîninin bildirdiği emrlere ve yasaklara “Ahkâm-›
şer’›yye” veyâ “Ahkâm-› islâmiyye” denir. Bunlara “Ef’âl-i
mükellefîn” de denilmekdedir. Ef’âl-i mükellefin sekizdir:
Farz,vâcib,sünnet,müstehab,mubâh,harâm,mekrûhvemüfsid.
1- FARZ: Allahü teâlân›n, yap›lmas›n› âyet-i kerîme ile
aç›kcavekesinolarakemretdiğişeylerefarzdenir.Farzlar›terketmekharâmd›r.‹nanm›yanveyap›lmas›naehemmiyyetvermeyenkâfirolur.Farzikiçeşiddir:
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Farz-›Ayn: Hermükellefolanmüslimân›nbizzatkendisinin
yapmas›lâz›molanfarzd›r.Îmânetmek,abdestalmak,gusletmek(ya’nîboyabdestialmak),beşvaktnamâzk›lmak,Ramezânay›ndaoructutmak,zenginoluncazekâtvermekvehacca
gitmek,farz-›aynd›r.[Otuzikifarzveellidörtfarzmeşhûrdur.]
Farz-›Kifâye: Müslimânlardanbirkaç›n›nveyâsâdecebirininyapmas›ilediğerlerininsorumlulukdankurtulduğufarzlard›r. Verilen selâm›n cevâb›n› söylemek, cenâzeyi gasl etmek
[ya’nîy›kamak],cenâzenamâz›k›lmak,Kur’ân-›kerîmintemâm›n›ezberleyiphâf›zolmak,cihâdetmek,san’at›na,ticâretine
lâz›molandanfazladinvefenbilgileriniöğrenmekgibifarzlar
böyledir.
2-VÂC‹B:Yap›lmas›farzgibikesinolanemrleredenir.Bu
emrinKur’ân-›kerîmdekidelîlifarzkadaraç›kdeğildir.Zannî
(şübheli)olanbirdelîlilesâbitdir.Vitrnamâz›n›veBayramnamâzlar›n›k›lmak,zenginoluncakurbankesmek,fitre(sadaka-i
f›tr) vermek vâcibdir. Vâcibin hükmü farz gibidir. Vâcibi terk
etmek, tahrîmen mekrûhdur. Vâcib olduğuna inanm›yan kâfir
olmaz.Fekat,yapmayanCehennemazâb›nalây›kolur.
3-SÜNNET:Allahüteâlân›naç›kcabildirmeyip,yaln›zPeygamber efendimizin yap›lmas›n› övdüğü, yâhud devâm üzere
kendisininyapd›ğ›veyâhudyap›l›rkengörüpdemâni’olmad›ğ›
şeylere“Sünnet”denir.Sünnetibeğenmemekküfrdür.Beğenip
deyapm›yanaazâbolmaz.Fekatözrsüzvedevâml›terkeden
itâba, azarlanmaya ve sevâb›ndan mahrûm olmaya lây›k olur.
Meselâ,Ezânokumak,ikâmetgetirmek,cemâ’atilenamâzk›lmak, abdest al›rken misvâk kullanmak, evlendiği gece yemek
yidirmekveçocuğunusünnetetdirmekgibi.
Sünnetikiçeşiddir:
Sünnet-i Müekkede: Peygamber efendimizin devâml› yapd›klar›,pekazterketdiklerikuvvetlisünnetlerdir.Sabâhnamâz›n›n sünneti, öğlenin ilk ve son sünnetleri, akşam namâz›n›n
sünneti,yats›namâz›n›nsonikirek’atsünnetiböyledir.Busünnetler,aslâözrsüzterkolunmaz.Beğenmeyenkâfirolur.
Sünnet-iGayr-iMüekkede: Peygamberefendimizin,ibâdet
maksâd› ile aras›ra yapd›klar›d›r. ‹kindi ve yats› namâzlar›n›n
dört rek’atl›k ilk sünnetleri böyledir. Bunlar çok kerre terk
olunursa, bir şey lâz›m gelmez. Özrsüz olarak büsbütün terk
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olunursaitâbaveşefâ’atdenmahrûmolmayasebebolur.
Beş-on kimseden birisi işlese, diğer müslimânlardan sâk›t
olansünnetlerede“Sünnet-ialel-kifâye”denir.Selâmvermek,
i’tikâfagirmekgibi.Abdestalmağa,yimeğe,içmeğevehermübârekişebaşlarkenbesmeleçekmeksünnetdir.
4- MÜSTEHAB: Buna, mendub, âdâb da denir. Sünnet-i
gayr-imüekkedehükmündedir.Peygamberefendimizinömründebirikikerredahîolsayapd›klar›vesevdikleri,beğendikleri
husûslard›r.Yenidoğançocuğayedincigünismkoymak,erkek
vek›zçocuğuiçinakîkahayvan›kesmek,güzelgiyinmek,güzel
kokusürünmekmüstehabd›r.Bunlar›yapanaçoksevâbverilir.
‹şlemeyeneazâbolmaz.Şefâ’atdenmahrûmkalmakdaolmaz.
5-MUBÂH:Yap›lmas›emrolunmayanveyasakdaedilmeyenşeyleremubâhdenir.Ya’nîgünâhveyâtâ’atolduğubildirilmemişolanişlerdir.‹yiniyyetleişlenmesindesevâb,kötüniyetleişlenmesindeazâbvard›r.Uyumak,halâlindençeşidliyemekleryimek,halâlolmakşart›yletürlüelbisegiymekgibiişler,mubâhd›rlar.Bunlar,‹slâmiyyeteuymak,emrleresar›lmak
niyyetiyleyap›l›rsasevâbolurlar.S›hhatliolup,ibâdetyapmaya
niyyetederek,yimekiçmekböyledir.
6-HARÂM:Allahüteâlân›n,Kur’ân-›kerîmde,“yapmay›n›z”diyeaç›kçayasaketdiğişeylerdir.Harâmlar›nyap›lmas›ve
kullan›lmas› kesinlikle yasaklanm›şd›r. Harâma, halâl diyenin
ve halâle, harâm diyenin îmân› gider, kâfir olur. Harâm olan
şeyleriterketmek,onlardansak›nmakfarzd›rveçoksevâbd›r.
Harâmikiçeşiddir:
Harâmli-aynihî: Adamöldürmek,zinâ,livâtaetmek,kumar
oynamak,şarâbveherdürlüalkollüiçkileriiçmek,yalansöylemek,h›rs›zl›kyapmak,domuzeti,kanveleşyimek,kad›nlar›n,
k›zlar›n baş›, kollar›, bacaklar› aç›k sokağa ç›kmalar› harâm
olup,büyükgünâhd›rlar.Birkimse,bugünâhlar›işlerkenBesmeleokusaveyâhalâlolduğunai’tikâdetse,yâhudAllahüteâlân›nharâmetmesineehemmiyetvermese,kâfirolur.Bunlar›nharâmolduğunainan›p,korkarakyapsakâfirolmaz.Fekat
Cehennemazâb›nalây›kolur.Eğer›srâredip,tevbesizölürse,
îmâns›zgitmeyesebebolur.
Harâmli-gayrihî: Bunlarasllar›i’tibâriylehalâlolup,başkas›n›nhaklar›ndandolay›harâmolanşeylerdir.Meselâbirkişi–33 –NamâzKitâbı–F:3

ninbağ›nagirip,sâhibininizniyokikenmeyvesinikopar›pyimek,eveşyâs›n›veparas›n›çal›pkullanmak,emâneteh›yânet
etmek,rüşvet,fâizvekumarilemal,parakazanmakgibi.Bunlar› yapan kimse, yaparken Besmele söylese veyâhud halâldir
desekâfirolmaz.Çünki,okişininhakk›d›r,gerial›r.Beşbuçuk
arpa(birdank)ağ›rl›ğ›ndagümüşk›ymetikadarhakiçin,yar›n
k›yâmetgünündecemâ’atilek›l›nm›şyediyüzrek’atkabûlolunmuşnamâz›nsevâb›,Allahüteâlâtaraf›ndanal›n›p,haksâhibineverilir.Harâmlardankaç›nmak,ibâdetyapmakdandahâçok
sevâbd›r.Onuniçinharâmlar›öğrenip,kaç›nmaklâz›md›r.
7- MEKRÛH: Allahü teâlân›n ve Muhammed aleyhisselâm›n,beğenmediğiveibâdetlerinsevâb›n›giderenşeyleremekrûhdenir.
Mekrûhikiçeşiddir:
Tahrîmen mekrûh: Vâcibin terkidir. Harâma yak›n olan
mekrûhlard›r.Bunlar›yapmakazâb›gerekdirir.Güneşdoğarken,tamtepedeikenvebatarkennamâzk›lmakgibi.Bunlar›
kas›tla işleyen âsî ve günahkâr olur. Cehennem azâb›na lây›k
olur.Namâzdavâcibleriterkedenin,tahrîmimekrûhlar›işleyenin,onamâz›iâdeetmesivâcibdir.Eğersehvile,unutarakişlerse,namâziçindesecde-isehvyapar.
Tenzîhen mekrûh: Mubâh, ya’nî halâl olan işlerine yak›n
olan,yâhud,yap›lmamas›yap›lmas›ndandahâiyiolanişlerdir.
Gayrimüekkedsünnetleriveyâmüstehablar›yapmamakgibi.
8- MÜFS‹D: Dînimizde, meşrû olan bir işi veyâ başlanm›ş
olanbiribâdetibozanşeylerdir.Îmân›venamâz›,nikâh›vehacc›, zekât›, al›ş ve sat›ş› bozmak gibi. Meselâ, Allaha ve kitâba
söğmekküfrolup,îmân›bozar.Namâzdagülmek,abdestivenamâz›bozar.Orucluikenbilerekyimek,içmekorucubozar.
Farzlar›,vâciblerivesünnetleriyapanaveharâmdan,mekrûhdansak›nanaecr,ya’nîsevâbverilir.Harâmlar›,mekrûhlar›
yapan ve farzlar›, vâcibleri yapmayana günâh yaz›l›r. Bir harâmdansak›nman›nsevâb›,birfarz›yapman›nsevâb›ndankat
katçokdur.Birfarz›nsevâb›,birmekrûhdansak›nman›nsevâb›ndançokdur.Mekrûhdansak›nman›nsevâb›da,sünnetinsevâb›ndançokdur.Mubâhlariçinde,Allahüteâlân›nsevdiklerine“HayrâtveHasenât”denir.Bunlar›yapanadasevâbverilir
isede,busevâb,sünnetsevâb›ndanazd›r.
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‹SLÂMDÜŞMANLARI
‹slâm düşmanlar›, islâmiyyeti yok etmek için, Ehl-i sünnet
kitâblar›nasald›r›yorlar.Kur’ân-›kerîmde,Mâidesûresinde,alt›nc›cüz’ünsonsahîfesinde,(‹slâm›nenbüyükdüşman›,yehûdîlerlemüşriklerdir) buyuruluyor.Müşrik,puta,heykeletapan
kâfirlerdir. H›ristiyanlar›n çoğunun müşrik olduklar› meydândad›r.YemenliAbdüllahbinSebe’ismindekiyehûdî,Ehl-isünneti yok etmek için (Şî’î) f›rkas›n› kurdu. Şî’îler, kendilerine
(Alevî) diyorlar.‹slâmdüşman›ingilizler,bütünimperatorluk
kuvvetleriile,Hindistândan,Afrikadantoplad›klar›alt›nlarile,
kanl›muhârebelerileve(Vehhâbîlik) isminiverdikleri,yalanlarladolukitâblar›ileEhl-isünnetesald›rmakdad›rlar.Dünyân›n her yerinde, ebedî se’âdete kavuşmak istiyenlerin, şî’î ve
vehhâbîkitâblar›naaldanmay›p,Ehl-isünnetâlimlerininkitâblar›nasar›lmalar›n›tavsiyeederiz.

‹SLÂMINŞARTLARI
‹slâm dînine girmiş olanlara, ya’nî müslimânlara farz olan,
muhakkakyap›lmas›gerekenbeşesâsvazîfevard›r:
1-‹slâm›nşartlar›ndanbirincisi(Kelime-işehâdet) getirmekdir.Kelime-işehâdetgetirmekdemek,(Eşhedüenlâilâheillallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve resûlüh) söylemekdir.Ya’nîâk›lvebâliğolanvekonuşabilenkimsenin,(Yerdevegökde,Allahdanbaşka,ibâdetedilmeğehakk›olanvetap›lmağa lây›k olan hiçbirşey ve hiçbir kimse yokdur. Hakîkî
ma’bûd ancak, Allahü teâlâd›r). O, vâcib-ül-vücûddür. Her üstünlük Ondad›r. Onda hiçbir kusûr yokdur. Onun ismi (Allah)d›r,demesivebunakalbilekesinolarakinanmas›d›r.Veyine,ogülrenkli,beyâzk›rm›z›,parlak,sevimliyüzlüvekarakaşl›vekaragözlü,mübârekaln›aç›k,güzelhuylu,gölgesiyeredüşmezvetatl›sözlü,ArabistandaMekkededoğduğuiçinArabdenilen,Hâşimîevlâd›ndan(Abdüllah›noğluMuhammedaleyhisselâm,Allahüteâlân›nkuluveresûlüdür,ya’nîPeygamberidir).
Vehebink›z›olanhazret-iÂmineninoğludur.
2- ‹slâm›n beş şart›ndan ikincisi, şartlar›na ve farzlar›na uygunolarak,hergünbeşkerre(Vaktigelince,namâzk›lmakd›r).
Hermüslimân›n,hergün,vaktlerigelince,beşkerrenamâzk›l–35 –

mas›veherbirisinivaktindek›ld›ğ›n›bilmesifarzd›r.Namâzlar›;
farzlar›na, vâciblerine, sünnetlerine dikkat ederek ve gönlünü
Allahü teâlâya vererek, vaktleri geçmeden k›lmal›d›r. Kur’ân-›
kerîmde,namâza(Salât) buyuruluyor.Salât;lügatdeinsan›ndüâ
etmesi,meleklerinistigfâretmesi,Allahüteâlân›nmerhametetmesi,ac›mas›demekdir.‹slâmiyyetde(Salât) demek;ilmihâlkitâblar›nda bildirildiği şeklde, belli hareketleri yapmak ve belli
şeyleri okumak demekdir. Namâz k›lmağa (‹ftitâh tekbîri) ile
başlan›r.Ya’nîerkeklerinellerinikulaklar›nakald›r›pgöbekalt›naindirirken,(Allahüekber) demeleriilebaşlan›r.Sonoturuşda,baş›sağvesolomuzlaradöndürüp,selâmverilerekbitirilir.
3- ‹slâm›n beş şart›ndan üçüncüsü, (Mal›n›n zekât›n› vermekdir).Zekât›nlügatma’nâs›,temizlikveövmekveiyi,güzel
hâlegelmekdemekdir.‹slâmiyyetdezekâtdemek;ihtiyâc›ndan
fazlave(Nisâb) denilenbellibirs›n›rmikdâr›nda(Zekâtmal›)
olankimsenin,mal›n›nbellimikdâr›n›ay›r›p,Kur’ân-›kerîmde
bildirilenmüslimânlara,başakakmadanvermesidemekdir.Zekât,yedis›n›finsanaverilir.Dörtmezhebdede,dörtdürlüzekâtmal›vard›r:Alt›nvegümüşzekât›,ticâretmal›zekât›,seneninyar›danfazlas›ndaçay›rdaotl›yandörtayakl›kasabhayvanlar›zekât›vetoprakmahsûllerizekât›d›r.Budördüncüzekâta
(Uşr) denir.Yerdenmahsûlal›n›ral›nmazuşrverilir.Diğerüç
zekât,nisâbmikdâr›oldukdanbirsenesonraverilir.
4-‹slâm›nbeşşart›ndandördüncüsü,(Ramezân-›şerîfay›nda,hergünoructutmakd›r). Oructutmağa(Savm) denir.Savm,
lügatde, birşeyi birşeyden korumak demekdir. ‹slâmiyyetde,
şartlar›n› gözeterek, Ramezân ay›nda, Allahü teâlâ emr etdiği
için, hergün üç şeyden kendini korumak demekdir.Bu üç şey;
yimek,içmekvecimâ’d›r.Ramezânay›,gökdehilâli[yeniay›]
görmeklebaşlar.Takvîmleöncedenhesâbetmeklebaşlamaz.
5-‹slâm›nbeşşart›ndanbeşincisi,(Gücüyetenin,ömründe
bir kerre hac etmesidir). Yol emîn ve beden sağlam olarak,
Mekke-i mükerreme şehrine gidip gelinceye kadar, geride b›rakd›ğ› çoluk-çocuğunu geçindirmeğe yetişecek maldan fazla
kalan para ile oraya gidip gelebilecek kimsenin, ömründe bir
kerre, ihrâml› olarak,Kâ’be-i mu’azzamay› tavâf etmesi ve
Arafâtmeydân›ndadurmas›farzd›r.
Yukar›da bildirilen, islâm›n beş şart›ndan en üstünü, (Kelime-işehâdet) söylemekvema’nâs›nainanmakd›r.Bundansonra
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üstünü,namâzk›lmakd›r.Dahâsonra,oructutmak,dahâsonra,
hacetmekdir.Ensonra,zekâtvermekdir.Kelime-işehâdetinen
üstünolduğu,sözbirliğiilebellidir.Gerikalandördününüstünlüks›ras›nda,âlimlerinçoğununsözü,yukar›dabildirdiğimizgibidir. Kelime-i şehâdet, müslimânl›ğ›n başlang›c›nda ve ilk olarakfarzoldu.Beşvaktnamâz,bi’setinonikincisenesindevehicretdenbirsenevebirkaçayöncemi’râcgecesindefarzoldu.Ramezân-›şerîforucu,hicretinikincisenesinde,Şa’bânay›ndafarz
oldu.Zekâtvermek,orucunfarzolduğusene,Ramezânay›içindefarzoldu.Hacise,hicretindokuzuncusenesindefarzoldu.

ÜçüncüBölüm
NAMÂZKILMAK
Dînimizde,îmândansonraenk›ymetliibâdetnamâzd›r.Namâz dînin direğidir. Namâz ibâdetlerin en üstünüdür. ‹slâm›n
ikincişart›d›r.Arabîdenamâza(Salât) denir.Salât,asl›ndadüâ,
rahmet ve istigfar demekdir. Namâzda, bu üç ma’nân›n hepsi
bulunduğuiçin,salâtdenilmişdir.
Allahüteâlân›nençokbeğendiğivetekrârtekrâremretdiği
şey,beşvaktnamâzd›r.Allahüteâlân›n,müslimânlaraîmânetdikden sonra en önemli emri, namâz k›lmakd›r. Dînimizde ilk
emredilenfarzdanamâzd›r.K›yâmetdede,îmândansonrailk
sorunamâzdanolacakd›r.Beşvaktnamâz›nhesâb›n›veren,bütüns›k›nt›veimtihânlardankurtulup,sonsuzkurtuluşakavuşur.
CehennemateşindenkurtulmakveCennetekavuşmak,namâz›
doğruk›lmayabağl›d›r.Doğrunamâziçinöncekusûrsuzbirabdest almal›, gevşeklik göstermeden namâza başlamal›d›r. Namâzdakiherhareketieniyişekldeyapmağauğraşmal›d›r.
‹bâdetlerinhepsinikendindetoplayanveinsan›Allahüteâlâyaençokyaklaşd›ranhayrl›amel,namâzd›r.SevgiliPeygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki:(Namâzdînindireğidir.Namâzk›lankimse,dîninikuvvetlendirir.Namâzk›lmayan,elbettedîniniy›kar).Namâz›doğruk›lmaklaşereflenenbir
kimse,çirkin,kötüşeyleryapmakdankorunmuşolur.Ankebût
sûresinink›rkbeşinciâyetindemeâlen,(Doğruk›l›nannamâz,insan›pis,çirkinveyasakişleriişlemekdenkorur) buyuruldu.
‹nsan›kötülüklerdenuzaklaşd›rmayanbirnamâz,doğrunamâzdeğildir.Görünüşdenamâzd›r.Bununlaberaber,doğrusunu
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yap›ncayakadar,görünüşüyapmağ›eldenb›rakmamal›d›r.‹slâm
âlimleri,(Birşeyinhepsiyap›lamazsa,hepsinideeldenkaç›rmamal›d›r)buyurdu.SonsuzihsânsâhibiolanRabbimiz,görünüşü
hakîkatolarakkabûledebilir.Böylebozuknamâzk›lacağ›na,hiç
k›lmadememelidir.Böylebozukk›lacağ›nadoğruk›ldemeli,bozukolanlar›düzeltmelidir.Buinceliğiiyianlamal›d›r.
Namâzlar›cemâ’atilek›lmal›d›r.Cemâ’atilek›lmak,yaln›z
k›lmakdandahâçoksevâbd›r.Namâzdaheruzvuntevâzu’göstermesi ve kalbin de, Allahü teâlâdan korku üzere olmas› lâz›md›r.‹nsan›dünyâdaveâh›retdefelâketlerden,s›k›nt›lardan
kurtaracakancaknamâzd›r.Allahüteâlâ,Mü’minûnsûresinin
baş›ndameâlen,(Mü’minlerherhâldekurtulacakd›r.Onlar,namâzlar›n›huşû’ilek›land›r) buyurdu.
Tehlüke,korkubulunanyerdeyap›lanibâdetink›ymetikat
katdahâçokolur.Düşmansald›rd›ğ›zemân,askerinufakbiriş
görmesi, pek çok k›ymetli olur. Gençlerin ibâdet etmeleri de,
bununiçindahâk›ymetlidir.Çünki,nefslerininkötüisteklerini
k›rmakdaveibâdetyapmamaisteğinekarş›gelmekdedirler.
Gençlikçağ›nda,insanamusallatolanüçdüşman,onaibâdet
yapd›rmakistemez.Bunlar,şeytân,nefsvekötüarkadaşd›r.Bütünfenâl›klar›nbaş›,fenâarkadaşd›r.Gençolankimse,bunlardangelenkötüisteklereuymay›p,namâz›n›k›larsa,ibâdetlerini
terketmezseçokk›ymetliolur.Yaşl›kimseninyapd›ğ›ibâdetden
katkatfazlasevâbkazan›r.Azibâdetineçokmükâfatverilir.

NamâzKimlereFarzd›r?
Namâzk›lmak,akll›olanvebülûğçağ›nagirenhererkekve
kad›nmüslimânafarzd›r.Namâz›nfarzolmas›içinüçşartvard›r:
1-Müslimânolmak.2-Akll›olmak.3-Bülûğçağ›nagirmek.
Dînimizde, akll› olmayan ve erginlik çağ›na girmemiş olan
küçük çocuklar, namâz k›lmakdan sorumlu değillerdir. Fekat,
annevebabalar,çocuklar›nadinbilgileriniöğretmeliveibâdet
yapmağaal›şd›rmal›d›rlar.Peygamberimiz“sallallahüaleyhive
sellem”buyurduki:(Hepinizbirsürününçoban›gibisiniz!Çoban sürüsünü koruduğu gibi, siz de evlerinizde ve emrleriniz
alt›nda olanlar› Cehennemden korumal›s›n›z! Onlara müslimânl›ğ› öğretmelisiniz. Öğretmez iseniz mes’ûl olacaks›n›z.)
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Başkabirhadîs-işerîfdede,(Bütünçocuklarmüslimânl›ğauygunveelverişliolarakdünyâyagelir.Bunlar›,sonraanalar›babalar›,h›ristiyan,yehûdîvedinsizyapar)buyurdu.
O hâlde, her müslimân›n birinci vazîfesi, çocuklar›na ‹slâmiyyetiveKur’ân-›kerîmokumas›n›,namâzk›lmas›n›,îmân›n
veislâm›nşartlar›n›öğretmekdir.Çocuğununmüslimânolmas›n› isteyen, dünyâda ve âh›retde râhata, huzûra kavuşmas›n›
dileyenannevebabalar,öncebuvazîfesiniyerinegetirmelidir.
Çünkiatalar›m›z,“Ağaçyaşikeneğilir”demişlerdir.Yaşlan›ncaeğmeye,bükmeyeçal›ş›l›rsa,k›r›l›r,zararl›olur.
‹slâmbilgilerivegüzelahlâkverilmeyençocuk,kötüyoldakikimselereçabukaldan›r.Annevebabas›na,devletinevemilletinezararl›olur.

NamâzK›lanlar›nHâlleri
Menk›be:HapisdenKurtaranNamâz
HorasanvâlîsiAbdüllahbinTâhir,çokâdilidi.Jandarmalar›
birkaç h›rs›z yakalam›ş, vâlîye bildirmişlerdi. H›rs›zlardan biri
kaçd›. Hirâtl› bir demirci, Nişâpûra gitmişdi. Bir zemân sonra,
evine dönüp gece giderken, bunu yakalad›lar. H›rs›zlarla berâber, vâlîye ç›kard›lar. Hapis edin! dedi. Demirci, hapishânede
abdestal›pnamâzk›ld›.Elleriniuzat›p,(YâRabbî!Benikurtar!
Günâh›molmad›ğ›n›,ancaksenbiliyorsun.Benibuzindândan,
ancaksenkurtar›rs›n.YâRabbî!Benikurtar!)diyedüâetdi.Vâlî,ogece,rü’yâda,dörtkuvvetlikimsegelip,taht›n›,tersineçevireceklerivaktuyand›.Hemenabdestal›p,ikirek’atnamâzk›ld›.
Tekrâruyudu.Tekrâr,odörtkimsenin,taht›n›y›kmaküzereolduğunugördüveuyand›.Kendisinde,birmazlûmunâh›bulunduğunuanlad›.Nitekim,şi’ir:
Binlercetopvetüfek,yapamazaslâ,
Gözyaş›n›nsehervaktiyapd›ğ›n›.
Düşmankaç›ransüngüleri,çokdef’a,
Tozgibiyapar,birmü’minindüâs›.
Yâ Rabbî! Büyük yaln›z sensin! Sen öyle bir büyüksün ki,
büyüklerveküçükler,s›k›ş›nca,ancaksanayalvar›r.Sanayalvaran,ancakmurâd›nakavuşur.
Hemen, o gece, hapishâne müdürünü çağ›r›p bir mazlûm
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kalm›şm›,dedi.Müdür,bunubilemem.Yaln›z,birinamâzk›l›p,çokdüâediyor.Gözyaşlar›döküyordeyince,onugetirtdi.
Hâlinisorupanlad›.Özrdileyip,hakk›n›halâletvebingümüş
hediyyemikabûletveherhangibirarzûnoluncabanagel!diye
ricâetdi.Demirci,hakk›m›halâletdimvehediyyenikabûletdim.Fekatişimi,dileğimisendenistemeğegelemem,dedi.Niçin,deyince!Çünki,benimgibibirfakîriçin,seningibibirsultân›ntaht›n›birkaçdef’atersineçevirensâhibimib›rak›pda,dileklerimibaşkas›nagötürmekliğimkulluğayak›ş›rm›?Namâzlardansonraetdiğimdüâlarla,beninices›k›nt›dankurtard›.Nice murâd›ma kavuşdurdu. Nas›l olur da, başkas›na s›ğ›n›r›m?
Rabbim nihâyeti olm›yan rahmet hazînesinin kap›s›n› açm›ş,
sonsuzihsânsofras›n›herkeseyaym›şiken,başkas›nanas›lgiderim?Kimistedide,vermedi?‹stemesinibilmezsenalamazs›n. Huzûruna edeble ç›kmazsan, rahmetine kavuşamazs›n.
Şi’ir:
‹bâdeteşiğine,kimki,birgecebaşkodu.
Dostunlutfu,açarona,elbettebinbirkapu.
Evliyân›n büyüklerinden Râbia-i Adviyye “rahmetullahi
aleyhâ”,adam›nbiri,düâederken:(YâRabbî,banarahmetkap›s›n› aç!) dediğini işitince: Ey câhil! Allahü teâlân›n rahmet
kap›s›,şimdiyekadarkapal›m›idide,şimdiaç›lmas›n›istiyorsun? dedi. [Rahmetin ç›k›ş kap›s› her zemân aç›k ise de, giriş
kap›s›olankalbler,herkesdeaç›kdeğildir.Bununaç›lmas›için
düâetmeliyiz!]
‹lâhî!Herkesis›k›nt›dankurtaranyaln›zsensin.Bizidünyâdaveâh›retdes›k›nt›dab›rakma!Muhtâclara,herşeyigönderen,yaln›zsensin!Dünyâdaveâh›retdehayrl›,fâideliolanşeyleri,bizegönder!Dünyâdaveâh›retde,bizikimseyemuhtâcb›rakma!Âmîn!

Menk›be:EviYanm›şd›
Evliyâ-y›kirâmdanHamîd-iTavîl,kendinamâzgâh›ndanamâz k›l›yordu. Evinde yang›n ç›kd›. ‹nsanlar toplan›p yang›n›
söndürdüler.Han›m›koşup,yan›nageldivek›zarak:“Evinyan›yor. ‹nsanlar toplan›yor. Yap›lacak bu kadar iş var. Sen ise
yerindenk›m›ldam›yorsun”dedi.Allahüteâlâyayemînederim
ki,olanlar›nhiçbirindenhaberimyokdur,dedi.
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Allah›ndostlar›,Onamuhabbetveyaklaşmakdaöylebirdereceyeulaşm›şlard›rvedostunmünâcât›lezzetineöyledalm›şlard›rki,kendileriniunutmuşlard›r.

Menk›be:TenceredekiSu
Eshâb-ikirâmdanAbdüllahbinŞehîr“rad›yallahüanh”anlat›r:Resûlullah›n“sallallahüaleyhivesellem”yan›ndanamâz
k›l›yordum.Mübârekgöğsünden,ateşüzerindekaynayantenceredekisusesigibiseslerduyuyordum.

Menk›be:Ayağ›ndakiOk
Resûlullah›nsevgilidâmâd›hazretiAlî“rad›yallahüanhve
kerremallahü vecheh” namâza durunca, dünyâ y›k›lsa haberi
olmazd›.
Şöyleanlat›l›r:Birharbdehazret-iAlînin“rad›yallahüanh”
mubârekayağ›nabirokgelip,kemiğekadarsaplanm›şd›.Oku
as›l›pçekemediler.Doktoragösterdiler.Doktor:(Sanaakl›gideren,bay›ltanilâcvermeliki,ancakozemânokayağ›ndançekilir.Yoksa,bununağr›s›natahammüledilemez)dedi.Emîr-ulmü’mininhazret-iAlî“rad›yallahüanh”:(Bay›lt›c›ilâcanelüzûm var. Biraz sabredin, namâz vakti gelsin, namâza durunca
ç›kar›n)buyurdu.Namâzvaktigeldi.Hazret-iAlînamâzabaşlad›.Doktordahazret-iAlîefendimizinmübârekayağ›n›yar›p
oku ç›kard›. Yaray› sard›. Hazret-i Alî “rad›yallahü anh”, namâz›n›bitirincedoktora:(Okuç›kard›nm›?)buyurdu.Doktor:
(Evetç›kard›m)dedi.Hazret-iAlî“rad›yallahüanh”:(Hiçfark›navarmad›m)buyurdu.
Bunlarda şaş›lacak ne var! Nitekim Yûsüf aleyhisselâm›n
güzelliğikarş›s›ndaM›srkad›nlar›hayrânolup,kendileriniöyleunutmuşlard›ki,ellerinikesdiklerindenhaberleriolmam›şd›.
EğerAllahüteâlân›nhuzûru,kendisevgililerini,kendilerinden
haberi olmayacak bir hâle getirirse, buna niçin şaş›ls›n?
Mü’minlerdevefâtân›ndaResûlullahefendimizigörüp,ölüm
ac›s›n›duymayacaklard›r.

Menk›be:Bay›ltan‹lâc
EvliyâdanolanÂmir-iKays›nayağ›n›nparmağ›ndacüzzâm
hastal›ğ› görüldü. Bunu kesmek lâz›m dediler. Âmir, karâra
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teslîm,kulluğunşart›d›rdedi.Kesdiler.Birkaçgünsonra,hastal›ğ›nbacağ›nasirâyetetmiş,uyluğunaulaşm›şolduğunugördüler.Buayağ›kesmeklâz›m,dînimizbunaiznveriyordediler.
Cerrâh(operatör)getirdiler.Cerrâh,bay›ltmakiçinilâclâz›md›rki,ağr›y›duymas›n,yoksadayanamazdedi.Âmir,bukadar
zahmetegerekyok.GüzelsesleKur’ân-›kerîmokuyanbirisini
getirin,Kur’ân-›kerîmokusun.Yüzümdedeğişmegördüğünüz
zemân,ayağ›m›kesin,haberimolmazdedi.Dediğigibiyapd›lar. Birisi gelip, güzel sesle Kur’ân-› kerîm okumaya başlad›.
Âmirin yüzünün rengi değişdi. Cerrâh uyluğunun yar›s›ndan
bacağ›n›kesdi.Dağlay›pbağlad›.Kur’ân-›kerîmokuyansusdu.
Âmirkendinegeldivekesdinizmi?dedi.Kesdikdediler.Bacağ›n›kesmişler,dağlam›şlar,sarm›şlarda,onunhaberiolmam›şd›.Sonrakesikbacağ›m›banaverin,dedi.Verdiler.Kald›rd›ve:
“YâRabbî,verensensin.Bendeseninkulunum.Hükmsenin
hükmün,kazâseninkazând›r.Bubirayakd›rki,eğerk›yâmetde emr gelip, hiçbir zemân, bir günâha bir ad›m atmad›n m›?
dersen,diyebilirimki,hiçbirzemânseninemrinolmadan,bir
ad›matm›ş,birnefesalm›şdeğilim.”

Menk›be:Namâz‹çinFedâkârl›k
Bursa,Osmânl›larageçmedenönce,şehrdeoturanrûmlardanbirigizlicemüslimânolmuşdu.Pekyak›nbirdostu,bunun
sebebinirûmasordu:
“Babavededelerinindînininas›lolupda,terketdin?”diye
ona sitem etdi. Rûmun cevâb› mânidâr olmuşdu. Arkadaş›na
budurumuşöyleanlatd›:
—Biraral›kesîredilenmüslimânlardanbirdânesibenimyan›mab›rak›ld›.Birgünbakd›m,buesîrkapat›ld›ğ›odadaeğilipkalk›yordu.Yan›nagiderekneyapd›ğ›n›sordum.Hareketleribitince
elleriniyüzünesürdüvebananamâzk›ld›ğ›n›,şâyetmüsâdeedersem,hernamâziçinbiralt›nvereceğiniifâdeetdi.Bendetamâha
kap›ld›m.Güngeçdikçeücretiart›rd›m.Öyleolduki,hervaktiçin
onalt›nistedim.Odakabûletdi.‹bâdetiiçinyapd›ğ›fedâkârl›ğa
hayretetdim.Birgünona“seniserbestb›rakacağ›m”deyince,çok
sevindiveellerinikald›r›p;benimiçinşöyledüâetdi:
“EyAllah›m!Bukulunuîmânileşereflendir!”Oanda,kalbimdemüslimânolmakarzûsumeydânageldiveokadarçoğald›ki,hemen(Kelime-işehâdet) getirerekmüslimânoldum.
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DördüncüBölüm
NAMÂZÇEŞ‹DLER‹
Müslimânlara,k›lmalar›emredilennamâzlarfarz,vâcibve
nâfileolmaküzereüçeayr›l›r.Bunlardan;
1-Farznamâzlar: Beşvaktnamâz›nfarzlar›,Cum’anamâz›n›nikirek’atfarz›vecenâzenamâz›,farznamâzlard›r.(Cenâze
namâz›farz-›kifâyedir).
2- Vâcib namâzlar: Vitr namâz›, bayram namâzlar›, adak
olannamâzvebaşlan›pyar›dakalannâfilenamâzlard›r.Kazâyakalanvitrnamâz›n›da,kazâetmekvâcibdir.
3-Nâfilenamâzlar: Beşvaktnamâz›nsünnetleri,terâvihnamâz›vesevâbkazanmakniyyetiilek›l›nanteheccüd,teh›yyetül-mescid,işrâk,duhâ,evvâbin,istihâre,tesbîhnamâzlar›gibi
namâzlar,nâfilenamâzlard›r.Ya’nîk›l›nmas›emrdeğildir.Farz
vevâcibolannamâzlardan,borcuolmayanbirkimsenin,nâfile
ibâdetlerinedesevâbverilir.

BEŞVAKTNAMÂZ
Namâz,Allahüteâlân›nemridir.Allahüteâlâ,Kur’ân-›kerîmde yüzden çok yerde “Namâz› k›l›n›z!” buyurmakdad›r.
Akll› olan ve bülûğ çağ›na giren her müslimân›n, hergün beş
kerrenamâzk›lmas›,Kur’ân-›kerîmdevehadîs-işerîflerdeemr
edilmişdir.
Rûm sûresi onyedinci ve onsekizinci âyet-i kerîmelerinde
meâlen:(AkşamvesabâhvaktlerindeAllah›tesbîhedin.Göklerde ve yeryüzünde olanlar›n yapd›klar› ve ikindi ve öğle
vaktlerinde yap›lan hamdler, Allahü teâlâ içindir) buyuruldu.
Bekarasûresiikiyüzotuzdokuzuncuâyetindemeâlen,(Namâzlar›veikindinamâz›n›koruyun![Ya’nînamâzlar›devâml›k›l›n!])buyuruldu.Âyet-ikerîmedegeçentesbîhvehamdin,namâzdemekolduğutefsîrkitâblar›ndabildirilmişdir.Hûdsûresi
yüzondördüncüâyetindemeâlen,(Gündüzünikitaraf›nda[öğle ve ikindi vaktlerinde] ve geceye yak›n üç vaktde [akşam,
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yats›vesabâhvaktlerinde] gereğiüzerenamâzk›l!Doğrusubu
hasenât,[beşvaktnamâz›nsevâb›,küçük] günâhlar›mahveder.
Bu,ibretledüşünenlerebirnasîhatdir) buyuruluyor.
PeygamberimizMuhammedaleyhisselâmbuyurduki:(Allahüteâlâkullar›nahergünbeşkerrenamâzk›lmay›farzetdi.
Güzelabdestal›p,bubeşnamâz›vaktlerindek›lanverükü’ve
secdeleriniiyiyapanlar›,Allahüteâlâafvvemagfireteder).
Beşvaktnamâz,k›rkrek’ateder.Bunlardanonyedirek’ati
farzd›r.Üçrek’ativâcibdir.Yirmirek’atidesünnetdir.Şöyleki;
1- Sabâh namâz›: Dört rek’atdir. Önce, iki rek’at sünneti,
sonraikirek’atdafarz›k›l›n›r.Busünnet,çokkuvvetlidir.Vâcibdiyenlerdevard›r.
2-Öğlenamâz›: Onrek’atdir.Önce,dörtrek’atilksünneti,
sonradörtrek’atfarz›,farzdansonradaikirek’atsonsünneti
k›l›n›r.
3-‹kindinamâz›: Sekizrek’atdir.Önce,dörtrek’atsünneti,
sonradörtrek’atfarz›k›l›n›r.
4-Akşamnamâz›: Beşrek’atdir.Önceüçrek’atfarz›,sonra
ikirek’atsünnetik›l›n›r.
5-Yats›namâz›: Onüçrek’atdir.Önce,dörtrek’atsünneti,
sonradörtrek’atfarz›,sonraikirek’atsonsünneti,bundansonradaüçrek’at(Vitrnamâz›) k›l›n›r.
‹kindiveyats›n›nilksünnetleri(Gayr-›müekkede)dir.Bunlar›n ikinci rek’atlerinde otururken, (Etteh›yyâtü)den sonra
(Allahümmesalli) vesonra,(Allahümmebârik)düâlar›sonuna
kadarokunur.Ayağakalk›nca,üçüncürek’atde,önceBesmele
çekmeden, (Sübhâneke) okunur. Hâlbuki, öğle namâz›n›n ilk
sünneti(Müekked)dir.Ya’nî,kuvvetleemrolunmuşdur.Sevâb›dahâçokdur.Birincioturuşda,farzlardaolduğugibi,yaln›z
(Etteh›yyâtü) okunup, sonra üçüncü rek’at için, hemen ayağa
kalk›l›r.Kalk›nca,önceBesmeleçekip,doğruca(Fâtiha) okunur.
Öğleninveyats›n›nfarz›ndansonradörtrek’atveakşam›n
farz›ndansonraalt›rek’atdahâk›lmakmüstehabd›r,çoksevâbd›r.Hepsinibirselâmileveyâikirek’atdebirerselâmilek›labilir.Herikişekldede,ilkikirek’atleri,sonsünnetleryerinesay›l›r. Bu müstehab namâzlar›, son sünnetlerden sonra ayr›ca
k›lmakdaolur.
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Birincirek’atnamâzadurunca,diğerrek’atlerayağakalk›nca başlar ve tekrâr ayağa kalk›ncaya kadar devâm eder. Son
rek’atise,selâmverinceyekadardevâmeder.Çiftrek’atlerde
ikincisecdedensonraoturulur.
Herbirrek’atdenamâz›nfarzlar›,vâcibleri,sünnetleri,müfsidleri ve mekrûhlar› vard›r. ‹leriki sahîfelerde bunlar› (HANEFÎ) mezhebinegörebildireceğiz.

NAMÂZINFARZLARI
Farz,Allahüteâlân›nyap›lmas›n›istediğikesinemridir.Bir
ibâdetinfarzlar›yerinegetirilmedikçe,oibâdetsahîh,doğruolmaz. Namâz k›larken, oniki şart› yerine getirmek farzd›r. Bu
farzlar›n yedisi namâz›n d›ş›nda, beşi de içindedir. D›ş›ndaki
farzlara(Şartlar) denir.‹çindekilerede(Rüknler) denir.[Ba’z›
âlimler,tahrîmetekbîrinin,namâz›niçindeolduğunusöylemişlerdir. Bunlara göre, namâz›n şartlar› da, rüknleri de, alt› olmakdad›r.]
A)Namâz›nD›ş›ndakiFarzlar(Şartlar›):
1-Hadesdentahâret: Abdestsizolan›nabdestalmas›,cünüb
olan›ndagusletmesidir.
2-Necâsetdentahâret: Namâzk›lan›n,vücûdunu,elbisesini
venamâzk›lacağ›yeri,kabavehafîfnecâsetdenya’nîdînimizdenecs(pis)say›lanşeylerdentemizlemekdir.(Meselâ;kan,idrâr,alkolgibimaddeler,dînimizdepissay›lmakdad›r).
3-Setr-iavret: Avretyeriniörtmekdemekdir.Avretyerini
örtmek, Allahü teâlân›n emridir. Mükellef olan, ya’nî âk›l ve
bâligolaninsan›n,namâzk›larkenaçmas›veyâherzemânbaşkas›nagöstermesivebaşkas›n›ndabakmas›harâmolanyerlerine(Avretmahalli) denir.Erkeğinavretyeri,göbeğindendizi
alt›nakadard›r.Kad›nlar›nise,yüzveellerindenbaşkaheryeri
avretdir.
4-‹stikbâl-ik›ble: Namâzk›larkenk›bleyedönmekdir.Müslimânlar›n k›blesi, Mekke-i mükerreme şehrinde bulunan
(Kâ’be)ninarsas›d›r.Ya’nîyerdenarşakadaroboşlukk›bledir.
5-Vakt: Namâz›,vaktindek›lmakd›r.Ya’nînamâz›nvaktiningirdiğinibilmekvek›ld›ğ›namâz›nvaktinikalbindengeçirmekdir.
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6-Niyyet:Namâzadururkenkalbileniyyetetmekdir.Yaln›zağ›zilesöylemeyeniyyetdenmez.Namâzaniyyetetmekdemek,ismini,vaktini,k›bleyi,cemâ’atilek›l›n›yorsaimâmauymay›,kalbdengeçirmekdemekdir.Niyyet,başlamatekbîrisöylenirkenyap›l›r.Tekbîrdensonraedilenniyyet,geçerlideğildir
veonamâzkabûlolmaz.
7- Tahrîme tekbîri: Namâza dururken (Allahü ekber) demekdir.Bubaşlamatekbîrine(‹ftitahtekbîri) dedenir.Başka
kelimesöylemekle,tekbîral›nm›şolmaz.
B)Namâz›n‹çindekiFarzlar(Rüknleri):
Namâza durunca yerine getirilecek beş farz vard›r. Bu beş
farzdanherbirine(Rükn) denir.Namâz›niçindekifarzlarşunlard›r:
1- K›yâm: Namâza başlarken ve k›larken ayakda durmak
demekdir.Ayakdaduramayanhasta,oturarakk›lar.Oturarak
k›lamayan yatarak îmâ ile k›lar. Sandalyede oturarak namâz
k›lmakcâizdeğildir.
2- K›râet: Ağ›zla okumak ma’nâs›na gelir. Namâzda,
Kur’ân-›kerîmdensûreveyââyetokumakd›r.
3-Rükü’: K›râetdensonra,elleridizekoyupeğilmekdir.Rükü’da,enazüçkerre(Sübhânerabbiyel-azîm) denir.Doğrulurken(Semi’allahülimenhamideh) denir.Doğruluncada,(Rabbenâlekel-hamd) denir.
4-Secde:Rükü’dansonrayerekapanmakdemekdir.Secde,
arka arkaya iki kerre elleri, aln› ve burnu yere koyup kapanmakd›r.Herbirsecdedeenazüçkerre(Sübhanerabbiyel-a’lâ)
denir.
5- Ka’de-i ahîre: Son rek’atde (Etteh›yyâtü)’yü okuyacak
kadaroturmakd›r.Buna(sonoturuş) dadenir.
Namâz›nbüyükbirişveibâdetlerinenönemlisiolduğu,şartlar›n›nbukadarçokolmas›ndananlaş›lmakdad›r.Ayr›ca,vâcibleri,sünnetleri,müstehablar›,mekrûhlar›,müfsidleridebunlara
eklenirse,kulunRabbininhuzûrundanas›lbulunacağ›,nas›lbulunmas›lâz›mgeldiğianlaş›l›r.Kullar,âciz,güçsüz,zevall›birer
mahlûkdurlar. Her nefesde, kendisini yaratan, Allahü teâlâya
muhtâcd›rlar.Namâzkulaaczinibildirenbiribâdetdir.
‹ştebukitâb›m›zdabubilgilers›ras›ileanlat›lacakd›r.
–46 –

NAMÂZINŞARTLARI
1-HADESDENTAHÂRET:
Bumaddede;abdest,guslveteyemmümübildireceğiz.
ABDESTALMAK:
Abdestalmak,namâz›nfarzlar›ndand›r.Kur’ân-›kerîmitutmak,Kâ’beyitavâfetmek,tilâvetsecdesiyapmak,cenâzenamâz›k›lmakiçindeabdestalmaklâz›md›r.Herzemânabdestli
bulunmak,yatağaabdestligirmek,abdestliyimekveiçmekçok
sevâbd›r.
Abdestli iken ölenlere şehîd sevâb› verilir. Peygamberimiz
“sallallahüaleyhivesellem”buyurdularki:
(Abdestli olarak ölen, ölüm ac›s› çekmez. Çünki abdest,
îmânl›olman›nalâmetidir.Namâz›nanahtâr›,bedeningünâhlardantemizleyicisidir.)
(Müslimân abdest al›nca, günâhlar› kulağ›ndan, gözünden,
elindenveayağ›ndanç›kar.Oturunca,magfiretolunmuşolarak
oturur).
(Amellerinenhayrl›s›namâzd›r.Abdestedevâmedenler,ancak mü’minlerdir. Mü’min gündüz abdestli olmal›, gece de abdestli yatmal›d›r. Böyle yap›nca, Allahü teâlân›n korumas›nda
olur.Abdestliikenyiyip,içeninkarn›ndakiyemekvesuzikreder.Karn›ndakald›klar›müddetçe,onuniçinistigfârederler).
Abdestin farzlar›, sünnetleri, edebleri ve memnû (yasak)
olanvebozanşeylerivard›r.Abdestsizolduğunubilerekzarûretsiznamâzk›lankâfirolur.Namâzk›larkenabdestibozulan,
hemen omuzuna selâm verip, namâz›ndan ç›kar. Vakt ç›kmadanabdestal›p,namâz›n›başdantekrârk›lar.

AbdestinFarzlar›
Abdestinfarz›hanefîmezhebindedörtdür:
1-Yüzü,birkerrey›kamak.
2-‹kikolu,dirseklerilebirlikde,birkerrey›kamak.
3- Baş›n dörtde bir k›sm›n› mesh etmek, ya’nî yaş eli başa
sürmek.
4-‹kiayağ›,ikiyandakitopukkemikleriilebirlikdebirkerrey›kamakd›r.
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Şâfi’îmezhebindeniyyetvetertîbdefarzd›rveyüzüy›karken niyyet etmek lâz›md›r. Su yüze değmeden önce niyyet
ederse,abdestisahîholmaz.Yüzveçeneüzerindekisakal›y›kamak farzd›r. Mâlikî mezhebinde, delk [ovmak] ve muvâlât
[uzvlar›birbiriard›ncaaravermedeny›kamak]farzd›r.Şî’îler,
ayaklar›n›y›kam›yor,ç›plakayaküzerindemeshediyorlar.

AbdestNas›lAl›n›r?
1-Abdestebaşlarkenşudüâokunur: Bismillâhil-azîm.Velhamdü lillâhi alâ dînil-‹slâm. Ve alâ tevfîk-›l-îmân. El-hamdü
lillâhil-lezîce’alelmâetahûrenvece’alel-islâmenûren[1].Sonra,
ellerbileklerekadarüçdef’ay›kan›r.
2-Sağelileağ›zaüçkerresuverirkenşudüâokunur:
“Allahümmes-k›nî min havdi nebiyyike ke’sen lâ ezmeu
ba’dehüebeden[2].”
3-Sağelileburunaüçkerresuverip,solelilesümkürülür.
Burunasuverirken:
Allahümmeerihnîrâyihatelcennetiverzüknîminne’îmihâ.
Velâtürihnîrâyihaten-nâr[3].
4-Avuçlarasual›p,al›ndançenealt›na,şakaklarakadaryüzüy›karkenşudüâokunur:
Allahümmebeyyidvechîbinûrikeyevmetebyaddüvücûhü
evliyâikevelâtüsevvidvechîbizünûbîyevmetesveddüvücûhüa’dâike[4].
5-Solelile,sağkoldirsekileberâber (üçdef’a)y›kan›rken:
Allahümmea’t›nîkitâbîbiyemînîvehâsibnîhisâbenyesîren[5]
düâs›okunur.
[1] AzîmolanAllahüteâlân›n(ad›yla)başlar›m.(Bize)‹slâmdîniniverenveîmân›ihsânedenAllahüteâlâyahamdüsenâlarolsun.Suyu
temizleyici,islâm›nûrk›lanAllahahamdüsenâlarolsun.
[2] EyAllah›m!Ondaniçdikdensonra,birdahâhiçsusuzlukduyulmayanhavz-›Nebîdenbenkulunabirkâse(bardak)içir.
[3] EyAllah›m!BanaCennetkokusunukoklatvebeniCennetni’metleriiler›zkland›r.Cehennemkokular›yladeğil.
[4] EyAllah›m!Nûrunla,Evliyâlar›nyüzünüağartd›ğ›n(beyâzetdiğin)
gibi,benimyüzümüdeağart.Düşmanlar›n›nyüzününsiyâholduğu
günde,benimgünâhlar›mdandolay›yüzümüsiyâhetme.
[5] EyAllah›m!Kitâb›m›sağtaraf›mdanvervebenikolayhesâbaçek.
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6-Sağilesolkol(üçdef’a)dirsekdâhily›kan›rken:
Allahümmelâtu’tinîkitâbîbişimâlîvelâminverâizahrî
velâtühâsibnîhisâbenşedîden[6] düâs›okunur.
7-Herikikoluy›kad›kdansonra,elleritekrâry›karveoyaşl›klabaş›meshederken:
Allahümmeharrimşa’rîvebeşerîalen-Nâr.Veez›llenîtahtez›llîarşikeyevmelâz›lleillâz›llüarşike[7] düâs›okunur.
8-Dahâsonrasağvesolelinşehâdetparmaklar›ileikikulağ›ndeliklerinesuverirkenbaşparmaklarilekulaklar›narkas›meshedilirve:
Allahümmec’alnî minellezîne yestemi’ûnel-kavle fe yettebiûneahsenehû[8] düâs›okunur.
9-Ellerind›şyüzüileenseyimeshederken:
Allahümmea’t›krakabetîminen-Nâr[9] düâs›okunur.
10-Boynumeshetdikdensonra,solelinküçükparmağ›ile,
sağayağ›nküçükparmağ›ndanbaşl›yarak,ayakparmaklar›n›n
aras›n› hilâllemek sûretiyle, topuklarla birlikde, sağ ayağ› üç
def’ay›karken:
Allahümmesebbitkademeyyeales-s›rât›yevmetezillüfîhilekdâmü[10] düâs›okunur.
11-Solayağ›üçdef’ay›karken,ayakparmaklar›n›naras›n›
küçük parmağ› ile bu sefer baş parmakdan başl›yarak, küçük
parmağadoğru,ayakparmaklar›n›naras›n›hilâllemeksûretiyletopuğuilebirlikdey›karken:
Allahümmelâtatrudkademeyyeales-s›râtiyevmetatrudüküllüakdâmia’dâike.Allahümme’c-alsa’yîmeşkûrenvezenbîmağ[6] EyAllah›m!Kitâb›m›soltaraf›mdanvearkamdanverme.Benizor
birhesâblasorguyaçekme.
[7] EyAllah›m!Vücûdumuvesaçlar›m›Cehennemeatma.Gölgeninolmad›ğ›(bulunmad›ğ›)gündebeniArş-›a’lân›ngölgesindegölgelendir.
[8] EyAllah›m!Beni,sözüdinleyip,engüzelinitutanlardaneyle.
[9] EyAllah›m!Boynumuateşdenâzâdeyle.
[10] EyAllah›m!Ayaklar›nkayd›ğ›günde,s›râtüzerindeayaklar›m›sâbit
eyle.
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fûrenveamelîmakbûlenveticâretîlentebûre.[11] düâs›okunur.
Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyuruyor ki,
(Her kim abdest ald›kdan sonra, gök taraf›na bak›p, şu düây›
okursa, Sübhânekellahümmevebihamdike,Eşhedüenlâilâhe
illâentevahdekelâşerîkelekeestagfiruke veetûbüileykeeşhedüenlâilâheillallahveeşhedüenneMuhammedenabdüke
veResûlüke[12]. Allahüteâlâhazretleri,okimseningünâhlar›n›
afvedervekabûlimzâs›ylatasdîkedip,Arş-›a’lân›nalt›ndamuhâfazaeder.K›yâmetgünündebudüây›okuyanşahsgelip,osevâb›necrinial›r.)
Bir hadîs-i şerîfde: (Her kim abdest ald›kdan sonra “‹nnâ
enzelnâhü”sûresinibirkerreokursa,Allahüteâlâhazretleri,o
kimseyis›ddîklardanyazar.‹kikerreokursa,şehîdlerdenyazar.
ÜçkerreokursaPeygamberlerilehaşrolur) buyurdular.
Yinebirhadîs-işerîfde:(Herkimabdestald›kdansonra,benimüzerimeonkerresalâtüselâmgetirirse,Allahüteâlâhazretleri, o kişinin hüznünü giderip mesrûr eder, düâs›n› kabûl
eder) buyurdular.
Abdest al›rken bilmiyenler, abdest düâlar›n› okumasa da
olur.Fekatk›sazemândaezberlemeliveabdestal›rkenokumal›d›r.Çoksevâbd›r.Abdestinsonunadoğruveyâabdestibitirdikdensonra:“Allahümmec’alnîminet-tevvâbîn,vec’alnîminel-mütetahhirîn,vec’alnî,minibâdik-es-sâlihîn,vec’alnîminellezînelâhavfünaleyhimvelâhümyahzenûn”düâs›n›okumak
çoksevâbd›r.
Abdestdüâlar›n›bilmeyen,heruzvuy›karken(Kelime-işehâdet) okumal›,büyüksevâbakavuşmal›d›r.
AÇIKLAMA:Abdestdüâlar›için,187 ve188.ci sahîfelere
bak›n›z!
Âk›lisenk›lnamâz›,çünse’âdettâc›d›r.
Sennamâz›öylebilki,mü’mininmi’râc›d›r!

[11] EyAllah›m!Senindüşmanlar›n›ns›râtdaayaklar›n›nkayd›ğ›günde,
benim ayaklar›m› kayd›rma. Ey Allah›m! Çal›şmam› meşkûr eyle.
Günâh›m›afveyle.Amelimikabûleyle.Ticâretimihalâleyle!
[12] EyAllah›m!Seni,hamdinletesbîhvetenzîheder(im).Sendenbaşka
ma’bûdolmad›ğ›na,birolduğunaveşerîkin(ortağ›n)olmad›ğ›nave
Muhammedaleyhisselâm›nseninkulunveResûlünolduğunaşehâdet
ederim.
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AbdestinSünnetleri
Abdestinsünnetlerionsekizdir:
1—Abdestebaşlarken,Besmeleokumak.
2—Elleri,bilekleriileberaber,üçkerrey›kamak.
3—Ağz›,ayr›ayr›suileüçkerrey›kamak.Buna(Mazmaza) denir.
4—Burnu,ayr›ayr›suile,üçkerrey›kamak.Buna(‹stinşak) denir.
5—Kaşlar›n,sakal›n,b›y›ğ›nalt›ndakigörünmeyenderiyi,
yüzüy›karken›slatmak.
6—Yüzünüy›karkenikikaş›nalt›n››slatmak.
7—Sakal›n,sarkank›sm›n›meshetmek.
8—Sakal›n,sarkank›sm›n›niçine,sağelinyaşparmaklar›n›tarakgibisokmak(hilâllemek).
9—Dişleri,birşeyileoğmak,temizlemek.[Misvâkkullanmak,mühîmsünnetdir.]
10—Baş›nhertaraf›n›birkerremeshetmek.
11—‹kikulağ›,birkerremeshetmek.
12—Enseyi,üçerbitişikparmakla,birkerremeshetmek.
13—Elveayakparmaklar›n›naras›n›tahlîletmek.
14—Y›kanacakyerleri,üçkerrey›kamak.
15—Yüzüy›kayacağ›zemânkalbileniyyetetmek.
16—Tertîb.Ya’nîs›railey›kamak.
17—Delk.Y›kananyerlerioğmak.
18—Müvâlât.Heruzvubirbiriarkas›ndançabukçabuky›kamak.

AbdestinEdebleri
Abdestinedebleriyirmisekizdir:
Edeb,buradayap›lmas›sevâbolup,yap›lmazsagünâholmayanşeylerdemekdir.Hâlbuki,sünnetiyapmaksevâbolup,yapmamak tenzîhen mekrûhdur. Edeblere, mendûb ve müstehab
dadenir.Abdestinedeblerişunlard›r:
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1—Abdesti,namâzvaktigirmedenöncealmak.(Özrsâhiblerininvaktgirdikdensonraalmas›lâz›md›r.)
2—Halâdatahâretlenirken,k›bleyisağveyâsoltarafaalmak.Abdestbozarkenk›bleyeönünüvearkas›n›dönmektahrîmenmekrûhdur.
3—Necâsetbulaşmam›şise,suiletahâretlenmek.
4—Tahâretlendikdensonra,bezilekurulanmak.
5—Tahâretlendikdensonra,avretmahallinihemenörtmek.
6—Başkas›ndanyard›mistemeyip,abdestikendisialmak.
7—K›bleyekarş›abdestalmak.
8—Heruzvuy›karken,kelime-işehâdetokumak.
9—Abdestdüâlar›n›okumak.
10—Ağz›nasağelilesuvermek.
11—Burnunasağelilesuvermek.
12—Burnusoleliletemizlemek.
13 — Ağz› y›karken, dişleri (Misvâk) ile temizlemek. Misvâkbulunmazsa,f›rçadakullan›labilir.
14—Ağz›y›karken,orucludeğilseağz›çalkalamak.Buğaz›ndahafîfgargarayapmak,abdestdede,gusldedesünnetdir.
Orucluikenmekrûhdur.
15—Burnuy›karken,suyukemiğeyak›nçekmek.
16—Kulağ›meshederkenbirparmağ›,kulakdeliğinesokmak.
17—Ayakparmaklar›n›tahlîlederken,solelinküçükparmağ›iletahlîletmek.
18—Elleriy›karken,genişyüzüğüoynatmak.Dar,s›k›yüzüğüoynatmakiselâz›molup,farzd›r.
19—Subolisedeisrâfetmemek.
20—Suyu,yağsürergibiazkullanmamak(üçdef’adada,
y›kananyerden,enazikidamlasudamlamal›d›r.).
21—Birkabdanabdestal›ncaokab›dolub›rakmak.
22—Abdestbitinceveyâortas›nda(Allahümmec-alnîminettevvâbîn...) düâs›n›okumak.
23—Abdestdensonra(Sübhâ),ya’nîikirek’atnamâzk›lmak.
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24 — Abdestli iken, abdest almak, ya’nî namâz k›ld›kdan
sonraabdestliiken,yeninamâziçinbirdahâabdestalmak.
25—Yüzüy›karken,gözp›nar›n›,çapaklar›temizlemek.
26 — Yüzü, kollar›, ayaklar› y›karken, farz olan yerlerden
birazfazlas›n›y›kamak.[Kollar›y›karken,avucasudoldurmal›,bunudirseğedoğruak›tmal›.]
27—Abdestal›rken,kullan›lansudan,elbiseye,üste,başa
s›çratmamak.
28 — Kendi mezhebinde mekrûh olm›yan birşey, başka
mezhebdefarzise,bunuyapmakmüstehabd›r.

AbdestAl›rkenYap›lmas›YasakOlanŞeyler
Abdest al›rken, yap›lmas› yasak olanlar onikidir. Bunlar›
yapmakharâmveyâmekrûhdurki,şunlard›r:
1—Halâda,k›rdaabdestbozarken,k›bleyiöne,arkayagetirmemelidir.
2—Tahâretlenmekiçin,biriyan›ndaavretyeriniaçmakharâmd›r.
3—Sağeliletahâretlenmemelidir.
4—Suolmad›ğ›zemân,g›dâmaddesiile,gübreile,kemik
ile,hayvang›dâs›ile,kömürilevebaşkas›n›nmal›ile,saks›,kiremitparças›ile,kam›şileveyaprakilevebezile,kâğ›diletahâretlenmekmekrûhdur.
5—Abdestal›nanhavuzatükürmemelivesümkürmemelidir.
6—Abdesta’zâs›n›,hudûdundanpekaş›r›veyâeksikolaraky›kamamal›veüçdenazveyâçoky›kamamal›d›r.
7—Abdesta’zâs›n›,tahâretdekurulad›ğ›bezilekurulamamal›d›r.
8—Yüzüy›karken,suyuyüzeçarpmamal›,al›nüstünden,
aşağ›doğrudökmelidir.
9—Suyaüflememelidir.
10—Ağz›vegözleri,s›k›kapamamal›d›r.Dudağ›ngörünen
k›sm›nda ve göz kapağ›nda ›slanmad›k, az bir yer kal›rsa, ab–53 –

destkabûlolmaz.
11—Sağelilesümkürmemelidir.
12—Baş›,kulaklar›veyâensedenbirini,herdef’as›ndaeli
ayr›ayr››slatarak,birdenfazlameshetmemelidir.Herdef’as›nda›slatmadantekrârlanabilir.
M‹SVÂKKULLANMAK: Abdestal›rken,misvâkkullanmaksünnet-imüekkededir.Hadîs-işerîfdebuyurulduki,(Misvâkkullanarakk›l›nannamâz,misvâks›zk›l›nannamâzdanyetmişkatüstündür).
(Sirâc-ül-vehhâc) kitâb›nda, misvâk kullanman›n onbeş fâidesiolduğubildirilmekdedir:
1-Ölümân›nda,şehâdetkelimesinisöylemeğesebebolur.
2-Dişetlerinikuvvetlendirir.
3-Balgam›giderir.
4-Safray›keser.
5-Ağ›zağr›s›n›giderir.
6-Ağ›zkokusunugiderir.
7-Allahüteâlâondanrâz›olur.
8-Başdamarlar›n›kuvvetlendirir.
9-Şeytângamlan›r.
10-Gözlerinûrlan›r.
11-Hayr›vehasenât›çokolur.
12-Sünnetileameletmişolur.
13-Ağz›pâk(temiz)olur.
14-Fasîh-ul-lisânolur,ya’nîgüzelkonuşur.
15- Misvâkl› olarak k›l›nan iki rek’at namâz›n sevâb›, misvâks›z olarak k›l›nan yetmiş rek’at namâz›n sevâb›ndan dahâ
çokolur.
Misvâk, Arabistânda yetişen Erâk ağac›n›n dal›d›r. Düzgün ucundan, iki santimetre kadar, kabuğu soyulup, buras›
birkaçsâatsudatutulur.Sonra,ezilince,f›rçagibiaç›l›r.Erâk
ağac› bulunmazsa, zeytin dal›ndan yap›l›r. Kad›nlar, misvâk
yerine,misvâkkullanmasünnetineniyyetedereksak›zkullanmal›d›r.
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AbdestAl›rkenDikkatEdilecekHusûslar
Zarûret, mecbûriyyet olmad›kca aşağ›daki on şeye ri’âyet
etmelidir:
1—‹kieliçolakolan,tahâretlenemez.Kollar›toprağa,yüzünüd›varasürerekteyemmümeder.Yüzündedeyaravarsa,
namâz›abdestsizk›larvenamâzlar›n›terketmez.
2—Hastaolana,zevcesi,câriyesi,çocuklar›,kardeşleriabdestald›r›r.
3—Taşvebenzeriiletahâretlenmeksuyerinegeçer.
4—Deliolanveyâbay›lankimse,yirmidörtsâatdeay›lmazsa,iyioluncanamâzlar›n›kazâetmez.‹çki,afyon,ilâcileakl›giden,hernamâz›kazâeder.Yatarkenbaş›ileîmâedemiyecek
kadarağ›rhastal›ğ›,yirmidörtsâatdençokdevâmedenkimseden,akl›baş›ndaolsabile,namâzsâk›tolur.
5—Halâyagirmekiçin,husûsîşalvarkullanmakvebaş›örtülügirmekmüstehabd›r.
6 — Halâya girerken, elinde Allahü teâlân›n ismi ve
Kur’ân-›kerîmyaz›l›birşeybulunmamal›d›r.Birşeyesar›lm›ş
veyâcebdeolmal›d›r.
7—Halâyasolayaklagirip,sağayaklaç›kmal›d›r.
8—Halâdaavretyerini,çömelinceaçmal›,konuşmamal›d›r.
9—Avretyerinevenecâsetebakmamal›,halâyatükürmemelidir.
10—Hiçbirsuya,câmi’d›var›na,kabristânaveyolaabdest
bozmamal›d›r.

AbdestiBozanŞeyler
Yedişeyabdestibozarki,şunlard›r:
1—Öndenvearkadanç›kanşeyler:
a)Büyükveküçükabdestbozmakveyelkaç›rmak.
b)‹htikan,ya’nîlâvmanâletininucuveinsanparmağ›,arkadansokupç›kar›l›nca,etrâf›yaşisebozar.Kuruise,yineabdestitâzelemekiyiolur.
c)Erkeklerinvekad›nlar›nidrârkaç›rmamakiçinönlerine
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koyduklar› pamuk fitilin d›şarda kalan k›sm› ›slan›nca bozulur.
2—Ağ›zdanç›kannecsşeyler:
a)Kay,ağ›zdolusuolursa.
b)Tükürdüğünde,kantükürükdençokolursa.
c)Mi’deveciğerdengelens›v›kan,‹mâm-›a’zamagöreaz
olsadahîabdestibozar.
d)Kulağadamlat›lanyağ,ağ›zdanç›karsa,abdestbozulur.
3—Deridenç›kanlar:
a)Kan,cerâhatvesar›suyaln›zolarakç›karsa.
b)Çiçekhastas›ndanveherhangibirç›bandanç›kankan,sar›su,guslabdestindey›kanmas›lâz›molanyereyay›l›rsa,meselâ,burundangelenkan,kemiklerigeçerse,kulakdangelen,kulakdeliğindenç›karsa.
c)Ç›banveyaradakikan›,sar›suyu,pamuklaemerse.
d)Misvâkvekürdanüzerindekikanağzabulaşm›şise.
e)Kulak,göbekvememedenağr›veyâhastal›kiles›v›gelirse.
f)Sülükçokkanemerse,abdestbozulur.
4—Uyumak:
Yanyatarakveyâdirseğine,yâhudbirşeyedayan›puyursa,
abdestbozulur.
5—Bay›lmak,deliolmak,sar’atutmakveyâyürürkensallanacakkadarserhoşolmak,abdestibozar.
6—Rükü’vesecdeleriolannamâzdakahkahailegülmek,
namâz› da, abdesti de bozar. Fekat, çocuğun bozulmaz. Namâzdatebessüm,namâz›da,abdestidebozmaz.Yan›ndakiler
işitirse(Kahkaha) denir.Kendideişitmezse,(Tebessüm) denir.
7—Mübâşeret-ifâhişe,ya’nîç›plakolarakçirkinyerlerini
sürtünmek,erkeğindekad›n›ndaabdestinibozar.
Abdestald›ğ›n›bilip,sonrabozulduğundaşübheederse,abdestivarkabûledilir.Abdestibozulduğunubilip,sonraabdest
ald›ğ›ndaşübheederse,abdestalmas›lâz›molur.
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AbdestiBozmayanŞeyler
Şunlarabdestibozmaz:
1—Ağ›zdan,kulakdanvederidekiyaradanç›kankurtlar.
2—Balgamkusmak.
3—Kankusunca,başdangelens›v›kan,tükrükdenazise.
4—Dişdenakankan,tükrükdenazise.
5—Başdangelenkat›kan,çokolsadahî.
6—Mi’deden,ciğerdengelenkat›kan,ağ›zdolusudeğilise.
7—Kulağadamlat›lanyağ,kulakdanveyâburundanç›karsa.
8 — Buruna çekilen şey, burundan günlerce sonra da geri
gelirse.
9—Birşeyi›s›r›nca,oşeyüzerindekangörürse.
10—Ağr›olmadan,herhangibirsebeble,ağlamaklavesoğan,duman,gazlarte’sîriilegözyaş›ak›nca.
11—Kad›nçocuğunuemzirince.
12—Çokdaolsaterlemekle.
13—Sinek,sivrisinek,pire,tahtabitigibihaşerelerçokemselerde.
14—Azolup,yay›lmayankanveağ›zdolusuolmayankay
ya’nîkusmak.
15—Uyurkendayan›lanşeyçekildiğindedüşmezse.
16—Namâzdauyumak.
17—Dizlerinidikip,baş›n›dizlerininüstünekoyupuyursa.
18—Ayaklar›n›biryan›naç›kar›p,yereoturarakuyursa.
19—Ç›plakhayvanüstündeuyursa,hayvanyokuşç›k›yor
veyâdüzyerdegidiyorsa.
20—Namâzdatebessümetmek.
21—Namâzdaikengüldüğünüyaln›zkendiişitirse,(Dahk)
denir.Dahk,yaln›znamâz›bozar.
22—Saç,sakal,b›y›kvet›rnakkesmek.
23—Yarakabuğunundüşmesiile,abdestibozulmaz.
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Abdest‹çinKolayl›klar(MestveYaraÜzerineMesh)
Mesh,s›vazlamakdemekdir.‹kidürlümeshvard›r:
1—MESTÜZER‹NEMESH:
Mest,ayağ›ny›kanmas›farzolanyeriniörten,sugeçirmez
ayakkab› demekdir. Mest büyük olup da, parmaklar mestin
ucunakadargitmezvemeshboşyerüzerinerastlarsa,câizolmaz.Mestin,birsâatyolyürüyünce,ayakdanç›kmayacakşekldesağlamveayağauygunolmas›lâz›md›r.
Taban›ileayaküstüveyâyaln›ztaban›derikaplanm›şçorap
üstünemeshyapmakcâizdir.
Sertolupdayürürkenaşağ›düşmeyençorapüzerinemesh
etmekcâizdir.
Mestler,abdestsizliğinayaklarageçmesinemâni’olmakdad›r.Ayaklary›kand›kdansonramestlerigiymekvebundansonraabdestalmakcâizdir.
Mesh,mestlerinüstüneyap›l›r.Mestlerinalt›na,ya’nîtaban›nameshyap›lmaz.
Sünnetüzeremeshetmekiçin,sağelinyaşbeşparmağ›,sağ
mestüzerine,solelinparmaklar›da,solmestüzerine,boyluboyuncayap›şd›r›l›p,ayakparmaklar›üzerinegelenucundan,bacağadoğruçekilir.Elayalar›mestedeğdirilmez.Meshinüçel
parmağ›enindeveboyundaolmas›farzd›r.
Mesh, elin d›ş taraf› ile câiz ise de, iç k›smlar› ile yapmak
sünnetdir.
Yaşotüstündeyürüyerekveyâyağmurile,mestlerinüzeri
›slan›rsameshyerinegeçer.
Mestüzerinemeshmüddeti,mukîmolaniçin,yirmidörtsâatdir.Müsâfiriçin,üçgünüçgece,ya’nîyetmişikisâatdir.Bu
müddet mesti giydiği zemân değil, mesti giydikden sonra, abdestibozulduğuzemânbaşlar.Mestlikimse,abdestibozuldukdansonrayirmidörtsâatgeçmedensefereç›ksa,bumestlereüç
günvegecemeshedebilir.Müsâfirikenmukîmolsa,yirmidört
sâat geçmiş ise, mestleri ç›kar›p, ayaklar›n› y›kayarak abdest
al›r.
Ayağ›nüçparmağ›s›ğacakkadary›rt›ğ›bulunanmestüzerinemeshetmekcâizdeğildir.Y›rt›k,bundanazise,meshcâiz
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olur.Birmestinbirkaçyerinde,küçüky›rt›klarvarisebunlar
toplan›nca,üçparmakkadarolursa,bunameshetmekcâizolmaz.Birmestdeikiparmak,diğermestdedeikiveyâbirparmak görünecek kadar y›rt›k varsa, bunlara mesh edilebilir.
Meshcâizolmayany›rt›k,üçparmağ›nucudeğil,üçparmağ›n
bütünügörünecekkadard›r.
2—YARAVESARGIÜZER‹NEMESH:

Yaran›n,ç›ban›n,deridekiçatlakveyar›klar›nüzerineveyâ
içinekonanmerhem,pamuk,fitil,gazbezi,flâster,sarg›bağ›gibi şeylerin çözülmesi, ç›kar›lmas› yaraya zarar verirse üzerine
meshedilir.
Özrsâhibiolan,istediğizemânabdestal›r.Al›nanabdestile
istediğikadarfarzvenâfilek›larveKur’ân-›kerîmokur.Namâzvaktiç›k›ncaabdestibozulmuşolur.Hernamâzvaktigirdikdensonra,yeniabdestal›p,buvaktç›k›ncayakadarheribâdetiyapar.
Özrsâhibiolabilmekiçin,abdestibozanşeyindevâmüzere
mevcûdolmas›lâz›md›r.Ya’nî,herhangibirnamâzvaktiiçinde,
abdestal›pyaln›zfarz›k›lacakkadarbirzemânabdestlikalamayankimse,özrsâhibiolur.Özrsâhibininözrü,sonrakiher
namâzvaktindebirkerre,birazakarsa,özrüdevâmediyorsay›l›r.

GUSL(BoyAbdesti)
Namâz›ndoğruolmas›için,abdestinveguslündoğruolmas›lâz›md›r.Cünübolanherkad›n›nveerkeğin,hayzdanvenifâsdankurtulankad›nlar›n,namâzvaktininsonundaonamâz›
k›lacakkadarzemânkal›nca,guslabdestialmas›farzd›r.Cünüb
olmak,cimâ’veihtilâmileolur.
Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”buyuruyorki:
(Gusl abdesti almağa kalkan bir kimseye, üzerindeki k›l adedince [ya’nî pek çok] sevâb verilir. O kadar günâh› afv olur.
Cennetdeki derecesi yükselir. Guslü için ona verilecek sevâb,
dünyâdabulunanherşeydendahâhayrl›olur.Allahüteâlâ,meleklere, bu kuluma bak›n›z! Gece, üşenmeden kalk›p, benim
emrimidüşünerek,cünüblükdenguslediyor.Şâhidolunuzki,
bukulumungünâhlar›n›afvvemagfireteyledimbuyurur.)
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Diğer bir hadîs-i şerîfde, (Kirlenince, çabuk gusl abdesti
al›n!Çünkikirâmenkâtibînmelekleri,cünübgezenkimseden
incinir) buyuruldu.‹mâm-›Gazâlî“rahmetullahialeyh”buyurduki:“Birkimse,rü’yâdabanadediki,(Birmikdârzemâncünüb kald›m. Şimdi üzerime ateşden gömlek giydirdiler. Hâlâ
ateşiçindeyim).Birhadîs-işerîfdede,(Resim,köpekvecünüb
kimsebulunaneverahmetmeleklerigirmez) buyuruldu.
Namâzk›lanvek›lmayanherkes,birnamâzvaktinicünüb
geçirirse,çokac›azâbgörecekdir.Suiley›kanmakmümkinolmazsateyemmümetmelidir.Cünübolankimselerşunlar›yapamaz:1-Hiçbirnamâz›k›lamaz.2-Kur’ân-›kerîmeveâyetlerineelsüremez.3-Kâ’beyitavâfedemez.4-Câmi’vemescidlere
giremez.

GuslünFarzlar›
Hanefîmezhebindeguslünfarzlar›üçdür:
1- Ağz›niçiniy›kamakd›r.Ağz›niçindeiğneucukadar›slanmad›kyerkal›rsa,dişlerinüzerivedişçukuru›slanmazsagusl
olmaz.
2-Burnuy›kamakd›r.Burnundakikurukirinalt›naveağ›zdakiçiğnenmişekmeğinalt›nasugeçmezse,guslolmaz.Hanbelîmezhebinde,ağz›veburnuy›kamak,abdestal›rkende,gusldedefarzd›r.Şâfi’îmezhebindede,guslederkenniyyetetmek
farzd›r.
3-Bedeninheryeriniy›kamakd›r.Göbekiçini,b›y›k,kaşve
sakal›vealtlar›ndakiderilerivebaşdakisaçlar›y›kamakfarzd›r.T›rnaklarda,dudak,gözkapağ›veyâvücûdunherhangibir
yerindesugeçirmeyenmaddelerbulunursa[t›rnakdaojebulunursa],guslabdestial›nm›şolmaz.

GuslünSünnetleri
1-Önceelleriy›kamak.
2-Edebyerleriniy›kamak.
3-Bütünbedenipislikdentemizlemek.
4-Gusldenevvelabdestalmak,yüzüy›karken,gusleniyyet
etmek.Şâfi’îmezhebindeniyyetetmekfarzd›r.
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5-Bütünbedeni,üçdef’aoğaraky›kamak.
6-Bütünvücûduy›kad›kdansonra,ikiayağ›n›y›kamak.

GuslAbdestiNas›lAl›n›r?
Sünnetüzereguslabdesti,şöyleal›n›r:
1-Önce,temizolsalardahî,ikieliveavretyerinivebedenindenecâset(pislik)bulunanyerleriy›kamal›d›r.
2-Sonra,tambirabdestalmal›,yüzünüy›karkengusleniyyetetmelidir.Ayaklar›nalt›ndasutoplanm›yorsa,ayaklar›da
y›kamal›d›r.
3-Sonrabütünbedeneüçdef’asudökmelidir.Önceüçdef’a
başa,sonrasağomuza,sonrasolomuzadökmelidir.Herdöküşdeotaraftemâm›slanmal›d›r.Birincidöküşdeoğmal›d›r.
Guslde,biruzvadökülensu,başkauzvlaraak›t›l›rsaoras›da
temizlenir.Çünki,gusldebütünbeden,biruzvsay›l›r.Abdest
al›rkenbiruzvadökülensuilebaşkauzv›slan›rsa,y›kanm›şsay›lmaz. Gusl temâm olunca, tekrâr abdest almak mekrûhdur.
Fekat, gusl ederken abdesti bozulursa, bir dahâ almak lâz›m
olur.
AÇIKLAMA(DolguveKaplamaDişiOlanlar):
Hanefîmezhebinde,dişlerinaras›vedişçukurlar››slanmazsa,gusltemâmolmaz.Bununiçin,dişkaplat›ncavedoldurunca,guslabdestisahîholmaz.‹nsancenâbetlikdenkurtulamaz.
Alt›n,gümüşvenecsolmayanbaşkamaddelerdenyap›lankaplamavedolgular›nalt›nasugirmeyince,Hanefîmezhebiâlimlerininhepsinegöre,guslabdesticâizolmaz.
Tahtâvî,(Merâk›l-felâh) hâşiyesi,doksanalt›nc›sahîfesinde
veayr›cabununtercemesiolan(Ni’met-i‹slâm) kitâb›ndaşöyleyaz›yor:BirHanefînin,kendimezhebinegöreyapamad›ğ›bir
işiyapabilmesiiçin,Şâfi’îmezhebinitaklîdetmesindebirbe’s
yokdur.(Bahr-ür-râ›k) ve(Nehr-ül-fâ›k) kitâblar›ndadaböyle
yaz›l›d›r.Fekat,buişiyaparken,omezhebinşartlar›n›dayerine getirmesi lâz›md›r. Harac, meşakkat olmadan ve şartlar›n›
yapmadan taklîd ederse, buna (müleffik) denir ki, kolaylar›
toplay›c›demekdir.Bu,câizdeğildir.
Kendi mezhebindeki bir farz› yapamayan kimsenin, yaln›z
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bufarz›yapmas›içinbaşkamezhebitaklîdetmesilâz›md›r.Fekat,buişiyaparken,taklîdetdiğimezhebinşartlar›n›dayerine
getirmelidir.Kaplamavedolguyapd›ranHanefîmezhebindeki
bir kimsenin, Mâlikî veyâ Şâfi’î mezhebini taklîd etmesi için,
guslde, abdest almakda ve namâzda niyyet ederken, ‹mâm-›
Mâlikeveyâ‹mâm-›Şâfi’îyetâbi’olduğunuhât›rlamas›yetişir.
Ya’nîguslabdestialmağabaşlarken,(NiyyetetdimguslabdestialmağaveMâlikîveyâŞâfi’îmezhebineuymağa) sözünükalbinden geçiren bir kimsenin, gusl abdesti sahîh olur. Ağz›nda
kaplamaveyâdolgubulunanHanefîmezhebindekibirkimse,
böyleniyyetedince,guslüya’nîboyabdestisahîholur.Cünüblükdenkurtulur,temizolur.MâlikîveyâŞâfi’îmezhebinitaklîd
edince,abdestivenamâzlar›sahîholur.Kaplamavedolgusuolmayanlaradaimâmolabilir.
Şâfi’îmezhebinitaklîdedenin,imâmarkas›ndaFâtihasûresiniokumas›,kendisininveyâbaşkas›n›nsev’eteynine,ya’nîiki
abdestbozmauzvlar›naeliayas›iledokunursavenikâhilealmas›harâmolanonsekizkad›ndanbaşkakad›n›nderisinederisideğerseabdestalmas›,abdesteniyyetetmişolmas›veaznecâsetdendesak›nmas›lâz›md›r.Kur’ân-›kerîmtutacağ›zemân
daŞâfi’îmezhebinegöreabdestliolmas›lâz›md›r.Hanefîmezhebindeolanbiryolcunun,Şâfi’îmezhebinitaklîdederek,öğle
ileikindiveakşamileyats›namâzlar›n›takdîmvetehîrederek,
birlikdek›labilmesiiçin,Şâfi’îmezhebinegöreabdestliolmas›
lâz›md›r.

Kad›nlar›nHayzveNifâsHâlleri
Onbirdürlüguslabdestivard›r.Beşifarzd›r.Bunlardanikisikad›n›nhayzvenifâsdankurtuluncaguslabdestialmas›d›r.
‹bniÂbidîn(Menhel-ül-vâridîn) ad›ndakieserindediyorki:
Hermüslimânerkeğinvekad›n›nilmihâlöğrenmesifarzolduğunu,f›khâlimlerisözbirliğiilebildirdi.Hermüslimânkad›n›n
hayzvenifâsbilgileriniöğrenmesifarzd›r.Hermüslimânerkeğinevleneceğizemân,hayzvenifâsbilgileriniöğrenmelerilâz›md›r.Evlenince,han›m›nadaöğretmelidir.
Hayz,sekizyaş›n›bitirip,dokuzyaş›nabasm›şvesağl›ğ›yerindebirk›zdanveyâ(âdetzemân›) sondakîkas›ndanonbeşgün
geçmişolankad›ndangelenveenazüçgündevâmedenkana
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denir.Beyâzdanbaşkaherrengevebulan›kolanahayzkan›denir. Bir k›z, hayz görmeye başlay›nca, erginlik çağ›na girer ve
kad›nhükmündeolup,dîninemrveyasaklar›ndanmes’ûlolur.
Kangörüldüğüandan,kesildiğigünekadarolangünlerinsay›s›na“Âdetzemân›” denir.Buzemân›nenaz›üç,enfazlas›on
gündür.Herkad›n›nkendiâdetiningünsay›s›n›vesâatinibilmesi lâz›md›r. Sekiz yaş›n› temâml›yan k›za, anas›n›n, anas›
yoksa,ninelerinin,ablalar›n›n,halaveteyzelerininhayzvenifâsilminibildirmelerifarzd›r.
Nifâs, lohusa demekdir. Kad›ndan, doğumdan sonra gelen
kanadenir.Bukan›nenazmüddetiyokdur.Kankesildiğizemânderhâlguslabdestialmal›d›r.Ençokzemân›k›rkgündür.
K›rk gün temâm olunca, kan kesilmese de, gusl edip, namâza
başlar.K›rkgündensonragelenkan,istihâza,(ya’nîözr)olur.
Kad›nlar›nnifâs(lohusal›k)günlerinideezberlemelerilâz›md›r.
‹stihâza[özrkan›],üçgünden,ya’nîyetmişikisâatdenbeşdakîkabileazolanveyenibaşlayaniçinongündençoksürenve
yeniolmayanlardanâdetdençokolup,ongünüdeaşanvehâmile,ellibeşyaş›n›geçmiş(âyise)kad›nlardan,dokuzyaş›ndanküçük k›zlardan gelen kanlara denir. Bu kan hastal›k işâretidir.
Uzunzemânakmas›tehlîkeliolup,doktorabaşvurmaklâz›md›r.
‹stihâza günlerinde bulunan kad›n, s›k s›k burnu kanayan
kimsegibiolup,buhâldenamâzk›labilirveoructutabilir.
Hayzvenifâshâlindeikenkad›n,namâzk›lamazveoructutamaz.Tilâvetveşükrsecdesiyapamaz.Kur’ân-›kerîmedokunamaz.Câmi’vemescidegiremez,Kâ’beyitavâfedemez.Vatydebulunamaz.Temizlenince,oruclar›n›kazâeder,namâzlar›n›
kazâetmez.Kad›n›n,hayz›nbaşlad›ğ›n›kocas›nabildirmesilâz›md›r. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” (Hayz›n
başlad›ğ›n›vebitdiğinikocas›ndansaklayankad›nmel’ûndur)
buyurdu. Hayz ve nifâs kesilince, hemen gusl edip y›kanmak
farzd›r.Allahüteâlân›nemridir.
Nikâh›ngitmesine,ya’nîboşanmağasebebolançoksözvard›r.Îmân›ngitmesindenkorkargibi,nikâh›ngitmesindendeçok
korkmaklâz›md›r.(Tam‹lmihâl) 585.cisahîfeyebak›n›z!
Hakteâlâ,intikâm›n›yinekulileal›r.
Bilmiyen(ilm-iledünnî),an›kulyapd›san›r.
CümleeşyâHâl›k›nd›r,kulelîleişlenir.
Emr-iBârîolmay›nca,sanmabirçöpdeprenir!
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TEYEMMÜM
Teyemmüm, toprakla temizlenmek demekdir. Abdest almakveyâgusletmekiçin,subulunmazsaveyâsuolduğuhâlde
kullan›lmas›mümkinolmayandurumlarda,temiztoprak,kum,
kireçvetaşgibitoprakcinsindentemizbirşeyilehanefîdevakt
girmedenöncedeteyemmümedilir.Diğerüçmezhebde,vakt
girmedenöncecâizdeğildir.
Teyemmüm, abdest ve gusl için bir kolayl›kd›r. Dînimizde,
toprakileteyemmümde,suiletemizlenmekgibidir.Dînimizbir
çokkirliliğintoprakiletemizlenebileceğiniaç›kçabildirmekdedir.
Teyemmümügerekdirenbaşl›cahâllerşunlard›r:
1-Abdestvegusliçintemizsubulamamak(Şehrdeherzemânsuaramakfarzd›r).
2-Sukullanmayamâni’olanhastal›k,sukullan›ncasoğukdanölmekveyâhastaolmaktehlükesibulunmak.
3-Suyunyan›ndadüşmanveyây›rt›c›,zehrlihayvanbulunmak.
4-Hapisdeolup,sukullanamamak.
5-Ölümletehdîdedilmek.
6-Yolcuolup,yan›ndaiçmesuyundanfazlasubulunmamak.
7-Kuyudansuç›karmakimkân›olmamak.

TeyemmümünFarzlar›
Teyemmümünfarz›üçdür:
1- Cenâbetden temizlenmek için veyâ abdestsizlikden temizlenmekiçinniyyetetmekdir.Abdestsizbirkimse,talebesinegöstermekiçinteyemmümederse,bununlanemâzk›lamaz.
2-‹kieliniçinitemiztoprağasürüp,yüzüntemâm›n›mesh
etmek.
3- Elleri temiz toprağa vurup, önce sağ ve sonra sol kolu
meshetmek.
Teyemmümünfarz›ikidir,diyenlerdevard›r.‹kinciveüçüncüfarz›birfarzolaraksöylemekdedirler.‹kişeklidedoğrudur.

TeyemmümünSünnetleri
1-Besmeleilebaşlamak.
2-Toprağaavucuniçinikoymak.
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3-Avuclar›topraküzerindeilerivegeriçekmek.
4-Avucdatoprakvarsa,toprakkalmay›ncayakadar,ikieli,
başparmaklar›ilebirbirineçarpmak.
5-Elleritoprağakoyarkenparmaklar›açmak.
6-Evvelâyüzü,sonrasağkolu,sonrasolkolumeshetmek.
7-Abdestal›rgibi,çabukyapmak.
8-Kollardaveyüzdemeshedilmedikyerkalmamak.
9-Teyemmümdenönce,umduğuyerdesuaramak.
10-Elleri,toprağavurarak,kuvvetlekoymak.
11-Kollar›,yukar›daanlat›lanşekldemeshetmek.
12-Parmaklar›naras›n›meshetmekvebunuyaparkenyüzüğünüoynatmak.

TeyemmümdeŞunlaraDikkatEtmelidir
1- Abdestsiz bir kimse talebesine göstermek için, teyemmümederse,bununlanamâzk›lamaz.
2-Teyemmümilenamâzk›labilmekiçin,yaln›zteyemmüme
niyyetetmekyetişmez.Namâziçindeniyyetetmeklâz›md›r.
3- Bir toprakdan birkaç kimse teyemmüm edebilir. Çünki,
teyemmüm edilen toprak ve benzerleri müsta’mel olmaz. Teyemmümdensonraelden,yüzdendökülentozmüsta’meldir.
4-Şâfi’îvehanbelîdeteyemmümyaln›ztoprakileyap›l›r.Diğermezheblerde,toprakcinsindenolanhertemizşeyile,üzerinde bunlar›n tozu olmasa bile, teyemmüm edilir. Yan›p kül olan
veyâs›cakdaeriyebilenşeyler,toprakcinsindendeğildir.Ohâlde,
ağaç,ot,tahta,demir,pirinç,yağl›boyas›val›d›var,bak›r,alt›n,
camileteyemmümedilemez.Kumileolur.‹nci,mercânileolmaz.
Kireç ve alç› ile y›kanm›ş mermer, çimento, s›rs›z fayans, s›rs›z
porselençanakçömlekle,çamurileolur.Yaln›zçamurvarsa,suyuyar›danazise,bununlateyemmümedilir.
5-Birteyemmümileçeşidlinamâzk›lmakcâizdir.
6-Müsâfir,ikikilometredenazuzakdasubulunacağ›n›alâmetlerleveyâakll›,bâliğveâdilbirmüslimân›nhabervermesi
ile,çokzanetdiğizemân,hertarafadoğruikiyüzmetregiderek
veyâbirinigöndererekaramas›farzolur.Çokzanetmezse,suyuaramas›lâz›molmaz.
7-Birkimse,suyusormadanteyemmümedip,namâzadursa,sonrayan›ndabulunanâdilbirşahsdan,suolduğunuhaber
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alsa,abdestal›p,namâz›n›iâdeeder.
8-‹kikilometredenuzakdasuvarken,teyemmümilenamâz
k›lmakcâizdir.
9- Eşyâs› aras›nda su bulunduğunu unutan kimse, şehrde,
köydedeğilse,teyemmümilenamâzk›labilir.
10-Suyunbitdiğinizanedenkimse,namâzdansonrasuyunu
görse,teyemmümilek›ld›ğ›namâz›iâdeeder.
11- Müsâfirin, yan›nda bulunanlardan su istemesi vâcibdir.
Suvermezlerse,teyemmümilek›lar.Arkadaş›suyu,piyasadaki fiyât›na satarsa, fazla paras› olan müsâfirin sat›n almas› lâz›md›r.Sâhibi,suyunugaben-ifâhişilesatarsa,teyemmümile
k›lmas› câizdir. Piyasa fiyât›na alacak fazla paras› yoksa, yine
teyemmümeder.
12- Çölde, yollarda içmek için konulan su varken, teyemmümedilebilir.
13-Suazise,cünübolankimsenin,hayzl›kad›ndan,abdestsizdenvemeyyitdenöncey›kanmas›lâz›md›r.Suyunsâhibibaşkalar›ndanöncey›kan›r.Sâhibleriayr›ayr›olansular,biraraya
getirilince,öncemeyyity›kan›r.
14-Cünübbirkimse,teyemmümetdikdensonra,abdestibozulsa,cünübolmaz.Azsuvarsa,yaln›zabdestal›r.
15-Cünübkimseninvücûdyüzeyininyar›danfazlas›yaraveyâçiçek,k›z›lgibiiseteyemmümeder.Derisininçoğusağlam
ise ve yaral› k›smlar› ›slatmadan y›kamas› mümkin ise, gusl
eder.Yaral›k›smlar››slatmadany›kanamazsayineteyemmüm
eder.

TeyemmümNas›lYap›l›r?
1- Önce cünüblükden veyâ abdestsizlikden temizlenmek
içinniyyetedilir.
Teyemmüm ile nemâz k›labilmek için, yaln›z teyemmüme
niyyetetmekyetişmez.‹bâdetolanbaşkabirşeyi,meselâ,cenâze nemâz› k›lmak için, secde-i tilâvet yapmak için veyâ abdestiçinveyâgusliçinteyemmümetmeğeniyyetlâz›md›r.
Teyemmüme niyyet ederken, abdest ile guslü ay›rmağa lüzûmyokdur.Abdestiçinniyyetetmekle,cenâbetdendetemiz
olur.Cenâbetdentemizlenmeğeniyyetedilenteyemmümilenemâzk›l›nabilir.Abdestiçinikinciteyemmümelüzûmyokdur.
2-‹kikoludirseklerindenyukar›s›val›olarak,ikieliniçini
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temiztoprağa,taşa,toprakveyâkireçs›val›d›varasürüp,enaz
üçparmağ›değmeküzere,ikiavucuileyüzünübirkerremesh
etmek,ya’nîs›ğamak.Eli,yüzününiğneucukadaryerinedeğmezse,teyemmümyap›lm›şolmaz.
Yüzütammeshedebilmekiçin,avuclaraç›kvedörtparmak
birbirlerineyap›ş›kveikielinikişeruzunparmaklar›n›nuçlar›
birbirlerinedeğmişolarak,avuciçlerisaçkesiminekoyup,çeneye doğru yavaşça indirilir. Parmaklar yatay vaziyetde aln›,
gözkapaklar›n›,burnunikiyan›n›vedudaklar›nüzerlerinive
çeneninyüzk›sm›n›iyices›ğamal›d›r.Buesnâdaavuciçleride
yanaklar›s›ğar.
3- ‹ki avucu tekrâr toprağa sürüp, birbirine çarparak, tozu
toprağ› silkeledikden sonra, önce sol elin dört parmağ› içi ile,
sağ kolun alt yüzünü, parmak ucundan dirseğe doğru s›ğay›p
sonra,koluniçyüzünü,solavuciçiile,dirsekdenavucakadar
s›ğamakvesonrasolbaşparmakiçiile,sağbaşparmakd›ş›n›
s›ğamakd›r.Yüzüğüç›karmaklâz›md›r.Sonra,yineböylesağel
ile,solkols›ğan›r.Elayas›n›toprağasürmeklâz›md›r.Toprağ›n,tozuneldekalmas›lâz›mdeğildir.
Abdestvegusliçinteyemmümayn›d›r.

TeyemmümüBozanŞeyler
Teyemmümügerekdirenözrhâliortadankalk›nca,subulununca,abdestiveguslübozanhâllerde,teyemmümdebozulur.

Abdestin,GuslünveTeyemmümünFâideleri
‹bâdetmaksâd›ylayap›lanherikitemizlik,bedensağl›ğ›m›z
içinpekçokfâidelerihâs›letmekdedir.Bedenîfâidelerininyan›nda,rûhsağl›ğ›yönündendefâidesiçokdur.Tesbîtedilensay›s›zfâidelerindenba’z›lar›n›şöyles›ralayabiliriz:
1- Günlük hayât›m›zda, ellerimizin dokunmad›ğ› yer, kapmad›ğ›mikropkalm›yor.‹şteabdestal›rken,el,yüzveayaklar›y›kamak,cilthastal›klar›veiltihâblar›içinengüzelbirkorunmad›r.Mikroplar,parazitbakterilerinba’z›lar›vücûdaderiyoluyladâhilolurlar.
2-Solunumsistemimizinbekçiliğiniyapanburnuy›kamakla,
tozvemikropy›ğ›nlar›n›nvücûdagirmeleriönlenmişolmakdad›r.
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3-Yüzüny›kanmas›,cildikuvvetlendirir,başdakiağ›rl›ğ›ve
yorgunluğu hafîfletir. Damarlar› ve sinirleri harekete geçirir.
Devâml›abdestalanlar›n,ihtiyârlasalarbileyüzlerindekigüzellikleriningitmemesibuyüzdendir.
4-Cünüblüğesebebolanhâllerdebüyükbirenerjiharcanmakda,kalbvedolaş›mh›z›artmakda,solunumh›zlanmakdad›r.Vücûdunaş›r›çal›şmas›yladayorgunluk,bitkinlik,uyuşukluk ve gevşeklik hissedilmekde, umûmiyyetle zihnî faaliyetler
oldukçayavaşlamakdad›r.Guslilevücûdeskizindeliğinikazan›r.Vücûdubelirliaral›klarladevâml›y›kamak,koruyucuhekimlikyönündenfevkalâdeönemlidir.
5-Vücûdumuzunnormaldebirstatikelektrikdengesivard›r.Vücûdsağl›ğ›buelektrikseldengeileyak›ndanalâkal›d›r.
Bu denge, psikolojik gerilimler, iklim şartlar›, giyim eşyâlar›,
yaşamaveişyerlerivebuaradaguslügerekdirenhâllerlebozulur.Buelektrikselyük,öfkehâlindenormalindörtkat›na,guslü gerekdiren hâllerde 12 kat›na ç›kmakdad›r. Günümüzde
“K›z›lötesi”(Enfra-rouje)›ş›nlarlad›şderininözelfotoğraflar› çekilmiş, bu fotoğraflarda cinsî münâsebetden sonra, vücûdunbütünyüzeyininfazlastatikelektriktabakas›ylaörtüldüğü
tesbîtedilmişdir.Butabaka,derininoksijenal›şverişineengel
olduğugibi,cildinrengininbozulmas›naveçabukk›r›şmas›na
sebebolur.Budurumdankurtulmakiçinvücûduniğneucukadaryeridahîkalmayacakşekldetemâmeny›kanmas›gerekir.
Böylecesuzerreleri,olumsuzelektrikgeriliminialarak,vücûdu toprakl›yor ve yeniden normale döndürüyor. Bu aç›dan
gusl,t›bbîyöndendemutlakayap›lmas›gerekenbirtemizlikdir.
6- Abdest ve gusl abdestinin, dolaş›m sistemi üzerinde de
olumlu te’sîrleri bulunmakdad›r. Damarlardaki sertleşme ve
daralmay›önler.Abdestdemevzi’îbiruyar›lmavard›r.Lenfsistemi, en önemli merkezlerinden biri olan burun arkas› ve bademciklery›kanarakuyar›lmakdad›r.Ayr›caboyunveyanlar›n›n y›kanmas› da, lenf sistemine te’sîr eder. Abdest ve guslle
kolaylaşanlenfdolaş›m›sâyesinde,lenfositdenensavaşç›hücreler vücûdu zararl› unsûrlardan korurlar ve vücûd direncini
artd›r›rlar.
7- Su bulunmad›ğ› zemân toprakla yap›lan teyemmüm de
büyükölçüdevücûddakistatikelektriğiyoketmekdedir.
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2-NECÂSETDENTAHÂRET
Bedende, elbisede ve namâz k›lacak yerde necâset, pislik
bulunmamakd›r.Başörtüsü,başl›k,sar›k,mestvena’l›ndaelbisedensay›l›r.Boyunasar›l›atk›n›nsarkank›sm›,namâzk›lan
ilebirlikdehareketetdiğiiçinelbisesay›l›rveburas›temizolmazsa,namâzkabûlolmaz.Yayg›n›n,basd›ğ›vebaş›n›koyduğuyeritemizolunca,başkayerindenecâsetbulunursa,namâz
kabûlolunur.Çünkiyayg›,atk›gibibedenebitişikdeğildir.Fekatkapal›şişeiçinde,idrârtaş›yan›nnamâz›câizolmaz.Çünki,
şişebevlinmeydânageldiğiyerdeğildir.[Bundananlaş›l›yorki,
cebinde kapal› kolonya, ispirto, tentürdiyot şişesi veyâ kapal›
kutudakikanl›mendil,necsbezvarkennamâzk›lmakcâizdeğildir.]‹kiayağ›nbasd›ğ›vesecdeetdiğiyerintemizolmas›lâz›md›r.Necâsetüstüneörtülübez,cam,naylonüstündenamâz
kabûl olur. Secdede etekleri kuru necâsete değerse, zarar› olmaz.
Deride,elbisede,namâzk›l›nanyerde,(dirhemmikdâr›) veyâ
dahâçokkabanecâsetyokise,namâzkabûlolurisede,dirhem
mikdâr›bulunursa,tahrîmenmekrûholurvey›kamakvâcibolur.
Dirhemdençokise,y›kamakfarzolur.Azisesünnetdir.Şerâb›n
damlas›n›day›kamakfarzd›r.‹mâmeyne[‹mâm-›EbûYûsüfve
‹mâm-›Muhammede]görevediğerüçmezhebdekabanecâsetlerinhepsininzerresinibiley›kamakfarzd›r.Necâsetmikdâr›,bulaşd›ğ›zemândeğil,namâzadururkenolanmikdâr›d›r.
Dirhem mikdâr›, kat› necâsetlerde, bir miskâl, ya’nî dört
gramveseksensantigramağ›rl›kd›r.Ak›c›necâsetlerde,aç›kel
ayas›ndakisuyunyüzügenişliğikadaryüzeydir.Birmiskâlden
azolankat›necâsetelbisenin,avuciçindendahâgenişyüzüne
yay›l›ncanamâzamâni’olmuyor.
Necâsetikidürlüdür:
1-KabaNecâset: ‹nsandanç›k›nca,abdestveyâguslesebeb
olanherşey,etiyinmiyenhayvanlar›n,(yarasahâric)veyavrular›n›nyüzülmüş,dabağlanmam›şderisi,eti,pisliğivebevli,insan›nvebütünhayvanlar›nkan›veşerâb,leş,domuzetivekümeshayvanlar›n›npisliğiveyükhayvanlar›n›n,koyunvekeçininnecâsetleri,galiz,ya’nîkabad›r.
2-HafîfNecâset: Hafîfolannecâsetlerden,biruzvaveelbiseninbirk›sm›nabulaş›nca,buk›smveyâuzvundörtdebirika–69 –

dar› namâza zarar vermez. Eti yinen dört ayakl› hayvanlar›n
bevliveetiyinmiyenkuşlar›npisliğihafîfdir.Güvercin,serçeve
benzerlerigibietiyinenkuşlar›npisliğitemizdir.
Şerâb›n,imbiklenmesiileeldeedilenrak›veispirtokabanecâsetolup,içilmesişerâbgibiharâmd›r.Namâzk›larken,kan,
ispirtovealkollüiçkiler,elbisedenvederideny›kan›ptemizlenmelidir.Uçmaklatemizolmaz.Bunlarbulunanşişevebenzerlericebdenç›kar›lmal›d›r.
Necâset,hertemizsuile,abdestveguslal›nm›şsuile,sirke
ve gül suyu gibi ak›c› mây›’lerle temizlenir. Abdestde, guslde
kullan›lansuya(müsta’melsu) denir.Busutemizdir.Fekat,hadesitemizleyicideğildir.Bununlanecâsettemizlenir.Fekat,abdestal›nmazvegusledilmez.
‹ST‹NCÂ:Öndenvearkadannecâsetç›k›nca,buyerleritemizlemeğe istincâ denir. ‹stincâ, ya’nî tahâretlenmek, sünnet-i
müekkededir. Ya’nî halâda abdest bozuldukdan sonra, erkek
vekad›n›n,taşileveyâsuile,önünüvearkas›n›temizliyerekidrârvepislikb›rak›lmamas›sünnetdir.Fekat,başkas›n›nyan›ndaavretyeriniaçmadansuileistincâyapam›yacaksa,pislikfazlaolsabile,suileistincâdenvazgeçer.Avretyeriniaçmaz.Namâz›öylek›lar.Açarsafâs›kolur.Harâmişlemişolur.Tenhâbir
yerbuluncasuileistincâyaparvenamâz›iâdeeder.Çünki,bir
emriyapmak,birharâm›işlemesinesebebolursa,harâm›işlememekiçin,oemr[te’hîredilirveyâ]terkedilir,yap›lmaz.
Kemik, taâm, gübre, tuğla, saks› ve cam parçalar›, kömür,
hayvan yemi ve başkas›n›n mal› ile ve muhterem, ya’nî para
ederşeyler,meselâipekile,câmi’denat›lanşeylerle,zemzem
suyuile,yaprakile,kâğ›dileistincâtahrîmenmekrûhdur.Boş
kâğ›dadasayg›lâz›md›r.Muhteremolmayanismler,dîneyaram›yanyaz›larbulunankâğ›dlarvegazeteileistincâcâizdir.Fekat‹slâmharfleriileyaz›lm›şhiçbirkâğ›dileistincâedilmez.
Önüvearkay›k›bleyedönerekveayakdaveözrsüzç›plakabdestbozmakmekrûhdur.‹drârtoplananyerdeguslcâizdeğildir.Fekat,bevlakargider,toplanmazsa,bunlarcâizolur.‹stincâdakullan›lansunecsolur.Elbiseyes›çratmamal›d›r.Bunun
içinistincâyaparken,avretyeriniaçmak,tenhâyerdeyapmak
lâz›md›r.Muslukbaş›nda,elinidonununiçinesokup,idrâryeriniavucdakisuyasürereky›kamaklaistincâolmaz.‹drârdamlas› bulaş›nca, avucdaki su necs olur ve damlad›ğ› çamaş›r pis
–70 –

olur. Bu suyun damlad›ğ› yerlerin toplam› avuc içinden fazla
olursa,namâzkabûlolmaz.
‹ST‹BRÂ: Erkeklerinyürüyerek,öksürerekveyâsoltarafa
yatarak(‹stibrâ) etmesi,ya’nîidrâryolundadamlalarb›rakmamas›vâcibdir.‹drârdamlas›kalmad›ğ›nakanâ’atgelmedenabdestalmamal›d›r.Birdamlas›zarsa,hemabdestbozulur,hem
deelbisekirlenir.Çamaş›raavuciçindenazs›zarsa,abdestal›p
k›ld›ğ›namâzmekrûholur.Çoks›zarsa,namâzkabûlolmaz.‹stibrâda güçlük çekenler, arpa kadar nebâtî pamuk fitili idrâr
deliğinekoymal›d›r.S›zanidrâr›pamukemer.Yaln›zpamuğun
ucunund›şardakalmamas›lâz›md›r.

3-SETR-‹AVRET
(AvretMahalliveKad›nlar›nÖrtünmeleri)
Bir kimsenin açmas›, başkas›na göstermesi ve başkas›n›n
bakmas›harâmolanyerlerine(Avretmahalli) denir.Erkeklerin avret mahalli göbekden, diz alt›na kadard›r. Diz avretdir.
Buralar› aç›k iken k›l›nan namâz kabûl olmaz. Namâz k›larken, vücûdun diğer k›smlar›n› (kollar›, baş›) örtmek, (çorap
giymek) erkeklere sünnetdir. Buralar› aç›k namâz k›lmalar›
mekrûhdur.
Kad›nlar›navuciçlerindenveyüzlerindenbaşkaheryerleri,
ellerinin üstü, saçlar› ve ayaklar› dört mezhebde de avretdir.
Bunun için kad›nlara (Avret) denilmişdir. Buralar›n› örtmesi
farzd›r. Avret uzvlar›ndan herhangi birinin dörtde birisi, bir
rüknaç›kkal›rsa,namâzbozulur.Az›aç›l›rsabozulmaz.Namâz›mekrûholur.‹nceolup,içindekiuzvunşekliveyârengigörünenkumaş,yokdemekdir.
Kad›nlar›n,namâzd›ş›nda,yaln›ziken,dizvegöbekaras›n›
örtmesifarzolup,s›rt›n›vekarn›n›örtmesivâcib,başkayerleriniörtmesiedebdir.
Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”buyuruyorki:(Yabanc›kad›naşehvetlebakanbirkimseningözleriateşledoldurulup,Cehennemesokulacakd›r.Yabanc›kad›niletokaedenin
kollar› ensesinden bağlan›p, Cehenneme at›lacakd›r. Yabanc›
kad›nilelüzûmsuzyereşehvetlekonuşanlar,herkelimesiiçin
binseneCehennemdekalacakd›r.)
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Diğerbirhadîs-işerîfdeise:(Komşukad›navearkadaşlar›n›n kad›nlar›na şehvetle bakmak, yabanc› kad›nlara bakmakdanonkatdahâgünâhd›r.Evlikad›nlarabakmak,k›zlarabakmakdanbinkatdahâçokgünâhd›r.Zinâgünâhlar›daböyledir)
buyuruldu.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Yâ
Alî!Uyluğunuaçmaveölüveyâdiri,hiçkimseninuylukyerine
bakma!)
Diğerbirhadîs-işerîfde;(Avretyerleriniziaçmay›n›z.Çünki,yan›n›zdanhiçayr›lmayankimselervard›r.Onlardanutan›n›zveonlarasayg›l›olunuz) [Bunlar,Hafazamelekleridir]buyuruldu.
Yine hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: (Avret yerlerini ört.
Zevcendenvecâriyendenbaşkas›nagösterme.Yaln›zikende
Allahüteâlâdanhayâediniz!)
(Kendilerini kad›nlara benzeten erkeklere ve erkeklere
benzetenkad›nlaraAllahla’neteylesin!)
(Birk›z›ngüzelliğinigörenkimse,gözünüondanhemenay›r›rsa,Allahüteâlâyenibiribâdetsevâb›ihsânederki,buibâdetinlezzetinihemenduyar.)
(Avret yerlerini açana ve başkas›n›n avret mahallerine bakana,Allahla’neteylesin!)
(Kendinibirkavmebenzeten,onlardanolur).Demekki,ahlâk›n›,işleriniveyâelbiselerinibaşkalar›nabenzetenonlardanolur.
Modaya,kâfirlerinâdetlerineuyanlar,harâmlaragüzelsan’atismini takanlar ve harâm işliyenlere san’atkâr, ilerici diyenler, bu
hadîs-işerîflerdenibretalmal›,korkmal›,uyanmal›d›rlar.
Erkekerkeğinvekad›nkad›n›navretyerlerinedebakmalar›harâmd›r.Görülüyorki,erkeklerinkad›nlaravekad›nlar›n,
erkeklerinavretyerlerinebakmalar›harâmolduğugibi,erkeklerin erkeğin avret yerine ve kad›nlar›n kad›n›n avret yerine
bakmalar›daharâmd›r.Erkeğinerkekiçinvekad›niçinavret
mahalli,dizilegöbekaras›d›r.Kad›n›nkad›niçinavretmahalli
deböyledir.Kad›n›nyabanc›erkekiçinavretmahalliise,ellerinden ve yüzünden başka bütün bedenidir. Yabanc› kad›n›n
avretyerineşehvetsizdebakmakharâmd›r.
Yorgan alt›nda ç›plak yatan bir hasta, baş› yorgan içinde
iken,îmâilenamâzk›l›nca,ç›plakk›lm›şolur.Baş›n›yorgan–72 –

danç›kar›pk›larsa,yorganlaörtülük›lm›şolup,câizolur.
Birerkek,nikâhlaalmas›ebedîharâmolan,onsekiz(mahrem) kad›n›n,baş›na,yüzüne,gerdân›na,kollar›na,dizdenaşağ›bacağ›na,şehvetdenemînisebakabilir.Bukimse,göğüslerine,koltuklar›na,uyluklar›na,dizlerineves›rt›nabakamaz.
Birkad›niçin,amca,hala,teyzeveday›çocuklar›dayabanc› erkek gibidir. Enişte, kay›n birâderi de yabanc› erkekdir.
Bunlarla konuşmas›, şakalaşmas› ve bir yerde bulunmas› harâmd›r. Erkeklerin de amca, hala, teyze ve day› k›zlar› ile ve
bald›zveyengeilekonuşmalar›harâmd›r.
Bir erkek, mahrem olan onsekiz kad›n ile ölünceye kadar
evlenemez.Bunlarlakonuşabilir.Yaln›zolarakbiryerdebulunabilir.Kad›nda,onsekizerkekileevlenemez.Buonsekizerkekvekad›nşunlard›r:

Neseb(Soy)ileAkrabâOlanlar
Erkekler:
1-Baba.
2-Babas›n›nveannesinin
babalar›.
3-Oğluveoğlununve
k›z›n›noğullar›
4-Erkekkardeşi.
5-Erkekkardeşininoğullar›.
6-K›zkardeşininoğullar›.
7-Amcaveday›.

Kad›nlar:
1-Anne.
2-Annesininve
babas›n›nanalar›.
3-K›z›veoğlununve
k›z›n›nk›zlar›.
4-K›zkardeşi.
5-K›zkardeşinink›zlar›.
6-Erkekkardeşinink›zlar›.
7-Halaveteyze.

SütileAkrabâOlanlar
Erkekler:
8-Sütbaba.
9-Sütbabas›n›nve
annesininbabalar›.
10-Sütoğlu,sütoğlunun
vesütk›z›n›noğullar›.

Kad›nlar:
8-Sütanne.
9-Sütannesininve
babalar›n›nanneleri.
10-Sütk›z›,sütk›z›n›n
vesütoğlununk›zlar›.
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11-Süterkekkardeşi.
12-Sütk›zkardeşininoğullar›.
13-Süterkekkardeşinin
oğullar›.
14-Sütamcaveday›lar›.

11-Sütk›zkardeşi.
12-Sütk›zkardeşinink›zlar›.
13-Süterkekkardeşinin
k›zlar›.
14-Süthalaveteyzeleri.

S›hr›yet(Evlilik)ileAkrabâOlanlar
Erkekler:
Kad›nlar:
15-Kay›nbaba.
15-Kaynana.
16-Üveyoğlu.
16-Üveyk›z›.
17-Üveybaba.
17-Üveyanne.
18-Dâmât.
18-Gelin.
Avretmahalliaç›kolaraksokağaç›kanvebaşkalar›n›navretyerlerinebakan,erkeklervek›zlar,Cehenneminçokk›zg›n
alevliateşindeyanacaklard›r.

4-‹ST‹KBÂL-‹KIBLE
(K›bleyedönmek)
Namâz›Kâ’beyekarş›k›lmakd›r.Mekke-iMükerremeşehrindebulunanKâ’bebinâs›n›nistikametine(K›ble) denir.K›bleönce(Kudüs) idi.HicretdenonyediaysonraŞa’bânay›n›n
ortas›ndasal›günü,Kâ’beyedönülmesiemrolundu.
K›ble, Kâ’benin binâs› değil, arsas›d›r. Ya’nî, yerden Arşa
kadar,oboşlukk›bledir.Bununiçindenizvekuyudiplerinde,
yüksek dağlarda ve uçaklarda, bu cihete doğru namâz k›l›n›r.
Göz sinirlerinin çapraz istikâmeti aras›ndaki aç›kl›k Kâ’beye
rastlarsa,namâzsahîholur.Fekat:
1- Hastal›k sebebi, 2- Mal›n çal›nmak tehlükesi, 3- Y›rt›c›
hayvantehlükesi,4-Düşmangörmetehlükesi,5-Hayvan›ndan
inince, tekrâr yard›ms›z binemeyecekse, iki namâz› [öğle ile
ikindiyiveakşamileyats›y›,mâlikîveyâşâfi’îmezhebinitaklîd
ederek]cem’ederekdek›lamazsa,namâz›n›gücüyetdiğitarafadoğruyönelerekk›lar.Vapurda,trendeveuçaklardak›bleye
dönmekşartd›r.
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5-NAMÂZVAKTLER‹
Resûl-iekrem“sallallahüaleyhivesellem”birhadîs-işerîfdebuyurdularki,(CebrâîlaleyhisselâmKâ’bekap›s›yan›ndaiki
günbanaimâmoldu.‹kimiz,fecrdoğarkensabâhnamâz›n›,güneştepedenayr›l›rkenöğleyi,herşeyingölgesikendiboyuoluncaikindiyi,güneşbatarken[üstkenâr›gaybolunca]akşam›ve
şafak karar›nca yats›y› k›ld›k. ‹kinci günü de, sabâh namâz›n›,
hava ayd›nlan›nca, öğleyi, herşeyin gölgesi kendi boyunun iki
kat›olunca,ikindiyi,bundanhemensonra,akşam›,orucbozulduğu zemân, yats›y›, gecenin üçde biri olunca k›ld›k. Sonra yâ
Muhammed! Senin ve geçmiş Peygamberlerin namâz vaktleri
budur.Ümmetin,beşvaktnamâz›nherbirini,buk›ld›ğ›m›ziki
vaktinaras›ndak›ls›nlardedi).Hergünk›l›nmas›emrolunannamâzsay›s›n›nbeşolduğuburadandaanlaş›lmakdad›r.
SabâhNamâz›Vakti: Fecrindoğmas›ndan,ya’nîşarkdabeyâzl›kbaşlamas›ndani’tibâren,güneşdoğuncayakadard›r.
ÖğleNamâz›Vakti:Gölgelerk›sal›p,uzamağabaşlad›ğ›zemândani’tibârenbaşlarvegölgebirmisliveyâikimisliuzay›ncayakadardevâmeder.Birincisiikiimâma,ya’nî‹mâm-›Ebû
Yûsüfile‹mâm-›Muhammedegöre,ikincisiise,‹mâm-›a’zam
EbûHanîfeye“rahmetullahialeyhim”göredir.
‹kindiNamâz›Vakti: Öğlevaktibitincebaşlar.Buda:
1- ‹mâm-› Ebû Yûsüf ve ‹mâm-› Muhammede göre, gölge
kendisinimeydânagetirencismkadaruzay›ncabaşlarvegüneş
kayboluncayakadardevâmeder.
2- ‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfeye göre ise; gölge kendisini
meydânagetirencisminikimislioluncabaşlar,güneşkayboluncayakadardevâmeder.
Fekat,güneşsarard›kdansonraya’nîüfukhatt›nabirm›zrak
boyuyaklaş›nca,hernamâz›k›lmakharâmd›r.Ya’nîikindinamâz›n›bukadargecikdirmekharâmd›r.Fekat,ikindinamâz›n›
k›lmam›şise,güneşbat›ncayakadardak›lmaklâz›md›r.
AkşamNamâz›Vakti:Güneşkayboldukdansonrabaşlay›p,
şafak karar›ncaya kadar, ya’nî k›rm›z›l›k kayboluncaya kadar
devâmeder.
Yats› Namâz› Vakti: Akşam namâz› vaktinin ç›kmas›ndan
i’tibâren, fecrin ağarmas›na kadar devâm eder. ‹mâm-› a’zam
EbûHanîfeye“rahmetullahialeyh”göre,yats›n›nvakti,gökdeki beyâzl›k kaybolunca başlar. Nitekim ikindi vaktinde böyle
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geçmişdi.Ya’nîikiimâmagöreyats›vaktioldukdansonra,en
azyar›msâatdahâbekleyipyats›y›k›larsa,bütünimâmlaragöre k›lm›ş olur. Yats› namâz›n› özrsüz, şer’î gecenin yar›s›ndan
sonrayab›rakmakmekrûhdur.
Namâzlar›vaktlerindenöncevesonrak›lmakharâmd›r.Büyük günâhd›r. (Türkiye gazetesi)nin hâz›rlam›ş olduğu d›var
takvîmlerinde, namâz ve imsâk vaktleri doğru olarak bildirilmişdir.
Namâzk›lmas›tahrîmenmekrûh,ya’nîharâmolanvaktler
üçdür. Bu üç vaktde başlanan farzlar sahîh olmaz. Güneş doğarken,batarken,gündüzortas›ndaikendir.Buüçvaktde,öncedenhâz›rlanm›şcenâzeninnamâz›,secde-itilâvetvesecde-i
sehvdecâizdeğildir.Güneşbatarken,yaln›zogününikindinamâz›k›l›n›r.
Yaln›znâfilek›lmakmekrûholanikivaktvard›r.Sabâhnamâz›n›nfarz›n›k›ld›kdansonra,güneşdoğuncayakadar.‹kindi
farz›n› k›ld›kdan sonra, akşam›n farz›ndan önce nâfile k›lmak
mekrûhdur.
AÇIKLAMA(KutuplardaNamâzveOruc):
Her memleketin namâz vakti, o memleketin ekvatordan
uzakl›ğ›vemevsimleregöredeğişir:
67derecedengeçenkuzeykutupdâiresininkuzeyindebulunansoğukmemleketlerde,güneşinmeyliçokolduğuzemânlarda,şafakkaybolmadanfecrbaşlar.BununiçinBalt›kDenizinin
şimâl [kuzey] ucunda, yaz›n gece olmay›p, yats› ve sabâh namâzlar›n›nvaktibaşlamaz.
Hanefîmezhebindevakt,namâz›nşart›değil,sebebidir.Sebebbulunmazsa,namâzfarzolmaz.Ohâlde,böylememleketlerdebulunanmüslimânlarabuikinamâzfarzolmaz.Güneyyar›m
kürede,heryerdenizolduğuiçinböylememleketyokdur.
Şa’bân›notuzuncugecesi,birşehrdehilâlgörülünce,bütün
dünyâdaorucabaşlamaklâz›molur.Gündüzgörülenhilâlgelecekgeceninhilâlidir.[KutublaraveAyagidenmüslimân›nda,
seferîdeğilse,buaydagündüzlerioructutmas›lâz›md›r.Yirmidörtsâatdendahâuzungünlerde,orucasâatlebaşlarvesâatle
bozar.Gündüzüböyleuzunolm›yanbirşehrdekimüslimânlar›nzemân›nauyar.Eğeroructutmazsa,gündüzleriuzunolmayanyeregelincekazâeder.]
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EZÂNVE‹KÂMET
Ezân,herkesebildirmekdemekdir.Beşvaktnamâzvekazâ
namâzlar›içinveCum’anamâz›ndahatîbinkarş›s›nda,erkeklerin ezân okumas›, sünnet-i müekkededir. Kad›nlar›n ezân ve
ikâmet okumas› mekrûhdur. Ezân, başkas›na vakti bildirmek
için,yüksekdeokunur.Ezânokunurken,ikielikald›r›p,birer
parmağ›n› iki kulağ›n deliğine koymak müstehabd›r. ‹kâmet
okumak,ezândandahâefdâldir.Ezânveikâmet,k›bleyekarş›
okunur.Okunurkenkonuşulmaz,selâmacevâbverilmez.

Ezânve‹kâmetHangiHâllerdeOkunur?
1-K›rda,bostândayaln›zveyâcemâ’atilekazâk›larken,erkeklerin ezân› ve ikâmeti yüksek sesle okumalar› sünnetdir.
Ezân› işiten insanlar, cinnîler, taşlar, k›yâmet günü şâhid olacakd›r.Birkaçkazânamâz›n›biraradak›lan,önceezânveikâmet okur. Sonraki kazâlar› k›larken, hepsine sâdece ikâmet
okur.Sonrakikazâlardaezânokumasadaolur.
2-Evindeyaln›zveyâcemâ’atilevaktnamâz›k›lan,ezânve
ikâmetokumaz.Çünki,câmi’deokunanezânveikâmetevlerde
deokunmuşsay›l›r.Fekat,okumalar›efdâldir.Mahallecâmi’indevecemâ’atibellikimselerolanhercâmi’de,vaktnamâz›,cemâ’atilek›l›nd›kdansonra,yaln›zk›lankimse,ezânveikâmet
okumaz. Yollarda bulunan veyâ imâm› ve müezzini bulunmayan ve cemâ’ati belli kimseler olmayan câmi’lerde, çeşidli zemânlardagelenler,birvaktinnamâz›için,çeşidlicemâ’atleryaparlar.Hercemâ’atiçinezânveikâmetokunur.Böylecâmi’de
yaln›zk›landaezânveikâmetikendiişiteceğikadarsesleokur.
3-Misâfirolanlar,kendiaralar›ndakicemâ’atilede,yaln›z
k›larkendeezânveikâmetokur.Yaln›zk›lan›nyan›nda,arkadaşlar›varsa,ezân›terkedebilir.Seferîolankimsebirevdeyaln›zk›larkende,ezânveikâmetokur.Çünki,câmi’deokunan,
onunnamâz›içinsay›lmaz.Seferîolanlardanba’z›s›,evdeezân
okursa,sonrak›lanlarokumaz.
Akll›çocuğun,a’mân›n,veled-izinân›n,ezânokumas›n›bilen câhil köylünün ezân okumas› kerâhetsiz câizdir. Cünüb
kimseninezânveikâmetokumas›veabdestsizezânokumakve
kad›n›n,fâs›k›n,serhoşun,akls›zçocuğunezânokumas›veoturarak ezân okumak tahrîmen mekrûhdur. Bunlar›n ezânlar›
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tekrârokunur.Ezân›nsahîholmas›içinmüezzin,müslimânve
akll›olmal›d›r.Ho-parlörileokumaksahîholmaz.
Fâs›k kimsenin, ezân› sahîh olmamas›, ibâdetlerde bunun
sözükabûledilmediğiiçindir.Fâs›k›nveho-parlörünezân›ile
vaktingeldiğineinan›lmaz.Bununezân›ileveyâverdiğibirişâretileorucbozulmaz.
Ezânata’zîmvehürmetedenlerveonu,harflerini,kelimelerini değişdirmeden, bozmadan, tegannî etmeden, minâreye ç›k›p,
sünneteuygunokuyanlar,yüksekderecelerevâs›lolacaklard›r.
Fekat,ezânsünneteuygunokunmuyorsa,meselâba’z›kelimelerideğişdirilmiş,tercemeedilmişseveba’z›yerindetegannî
ederek okunuyorsa veyâ ezân sesi, ho-parlör denilen âletden
geliyorsa,(Çünki,ho-parlördenç›kanses,imâmveyâmüezzininsesideğildir.Bunlar›nsesielektrikvemiknât›shâlinedönüyor.Buelektrikvemiknât›s›nhâs›letdiğisesduyulur)bunuişiten,hiçbirparças›n›tekrâretmez.
AÇIKLAMA(EzânHo-parlörileOkunurmu?):
Minârelerekonulanho-parlör,müezziniçinbirtenbellikvâs›tas›olmuş,ezân›nkaranl›kodalardaoturarakvesünneteuym›yarakokunmas›nasebebolmuşdur.Asrlarca,gökleredoğru
uzananma’nevîsüslerimizminârelerde,bukötübid’atyüzündenbirerho-parlördireğihâlinegetirilmişlerdir.‹slâmâlimleri
fennin bulduklar›n› hep iyi karş›lam›ş, meselâ matba’an›n kurulmas›n›teşvîketmişler,fâidelikitâblar›nbas›larakilminyay›lmas›n›istemişlerdir.Radyoveho-parlörle,heryerdefâideliyay›nlaryap›lmas›da,islâmiyyetinbeğendiğivefâideleneceğibir
buluşolduğuşübhesizdir.Fekat,müslimânlar›ezân›ntatl›sesindenmahrûmb›rakarak,ibâdetleriho-parlörünt›rmalay›c›sesi
ileyapmak,zararl›olmakdad›r.Ho-parlörlericâmi’lerekoymak
lüzûmsuzbirisrâfd›r.Îmânl›kalblereilâhîte’sîrleryapansâlih
mü’minlerinsesleriyerine,âdetâkiliseçan›gibiz›rlayanbuâlet
yok iken, minârelerde okunan ezânlar ve câmi’lerdeki tekbîr
sesleri,ecnebîleribilevecdegetiriyordu.Hermahalledeokunan
ezânlar›işiterekcâmi’leridoldurancemâ’at,Eshâb-›Kirâmzemân›ndaolduğugibinamâzlar›n›huşû’ilek›l›yorlard›.Ezân›n
mü’minleri heyecâna getiren ilâhî te’sîri, ho-parlörün metalik
sesleriilegaybolmakdad›r.
Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”birhadîs-işerîfin–78 –

de,(Herkimezânsesiişitdiğizemân,müezzinileberâberhafîfce okusa, her harfine bin sevâb verilir, bin günâh› mahvolur)
buyurdu.
Ezân›duyankimse,Kur’ân-›kerîmokuyorisede,işitdiğini
yavaşça söylemesi sünnetdir. (Hayye alâ)lar› duyunca bunlar›
söylemeyip,(lâhavlevelâkuvveteillâbillâh) der.Ezândansonrasalevâtgetirilir.Sonraezândüâs›okunur.‹kinci(Eşhedüenne Muhammeden Resûlullah) söyleyince, iki baş parmağ›n›n
t›rnaklar›n›öpdükdensonra,ikigözüzerinesürmekmüstehabd›r.‹kâmetdeböyleyap›lmaz.

Ezân›nOkunuşu
Allahüekber ................................................................4def’a
Eşhedüenlâilâheillallah ..........................................2def’a
EşhedüenneMuhammedenResûlullah ..................2def’a
Hayyeales-salâh ..........................................................2def’a
Hayyealel-felâh...........................................................2def’a
Allahüekber ................................................................2def’a
Lâilâheillallah ............................................................1def’a
Yaln›zsabâhezân›nda,(Hayyealel-felâh)dansonraikikerre(Es-salâtühayrunminen-nevm) okunur.
‹kâmetde ise, (Hayye alel-felâh)dan sonra iki kerre (Kad
kâmetis-salâtü) denir.
EzânDüâlar›:
Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki:
(Ezânokunurkenşudüây›okuyun:
“Veeneeşhedüenlâilâheillallahüvahdehûlâşerîkelehve
eşhedüenneMuhammedenabdühüveresûlühveradîtübillâhi rabben ve bil-islâmi dînen ve bi Muhammedin sallallahü
aleyhivesellemeresûlennebiyyâ”).
Yinebirhadîs-işerîflerindebuyurdularki,“Eybenimümmetim.Ezânbitinceşudüây›daokuyunuz:
“Allahümmerabbehâzihid-da’vetit-tâmmetives-salâtil-kâimetiâtiMuhammedenil-vesîletevel-fadîleteved-dereceter-refîateveb’ashümekâmenmahmûdenil-lezîve’adtehüinnekelâ
tuhlifül-mîâd”).
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EzânKelimelerininMa’nâlar›:
ALLAHÜEKBER:Allahüteâlâ,büyükdür.Onabirşeylâz›mdeğildir.Kullar›n›nibâdetlerinedemuhtâcolmakdanbüyükdür. ‹bâdetlerin, Ona hiçbir fâidesi yokdur. Bu mühîm
ma’nây›zihnlerdeiyiyerleşdirmekiçin,bukelime,dörtkerre
söylenir.
EŞHEDÜENLÂ‹LÂHE‹LLALLAH: Kibriyâs›,büyüklüğüilekimseninibâdetinemuhtâcolmad›ğ›hâlde,ibâdetolunmağa,Ondanbaşkakimseninhakk›olmad›ğ›naşehâdeteder,
elbetteinan›r›m.HiçbirşeyOnabenzemez.
EŞHEDÜ ENNE MUHAMMEDEN RESÛLULLAH:
Muhammedin“aleyhivealââlihissalâtüvesselâm”,OnungönderdiğiPeygamberiolduğuna,Onunistediğiibâdetlerinyolunu
bildiricisi olduğuna ve Allahü teâlâya ancak Onun bildirdiği,
gösterdiğiibâdetlerinyaraş›rolduğunaşehâdeteder,inan›r›m.
HAYYE ALES-SALÂH, HAYYE ALEL-FELÂH:
Mü’minlerifelâha,se’âdete,kurtuluşasebebolannamâzaçağ›ranikikelimedir.
ALLAHÜEKBER:Onalây›kbiribâdetikimseyapamaz.
HerhangibirkimseninibâdetininOnalây›k,yak›ş›rolmas›ndan
çokbüyükdür,çokuzakd›r.
LÂ ‹LÂHE ‹LLALLAH: ‹bâdete, karş›s›nda alçalmağa
müstehakolan,hakk›olanancakOdur.Onalây›kibâdetikimseyapamamaklaberâber,Ondanbaşkakimseninibâdetolunmağahakk›yokdur.
Namâz›n şerefinin büyüklüğü Onu herkese, haber vermek
içinseçilmişolanbukelimelerinbüyüklüğündenanlaş›lmal›d›r.

6-N‹YYET
‹ftitâh tekbîri söylenirken niyyet edilir. Namâza niyyet etmekdemek,ismini,vaktini,k›bleyi,imâmauymağ›kalbinden
geçirmekdemekdir.
‹ftitâhtekbîrindensonraedilenniyyet,sahîholmazveonamâzkabûlolmaz.Farzlardavevâciblerdeniyyetederken,hangifarzvehangivâcibolduğunubilmeklâz›md›r.Rek’atsay›s›naniyyetlâz›mdeğildir.Sünnetik›larken,(Namâza)niyyetetmekkâfîdir.Cenâzenamâz›na,(Allahiçinnamâza,meyyitiçin
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düâya) diyeniyyetedilir.
‹mâm›nerkeklereimâmolmağaniyyetetmesişartdeğildir.
‹mâm, hâz›r olan cemâ’ate imâm oldum diye niyyet etmezse,
cemâ’at ile k›lmak sevâb›na kavuşamaz. ‹mâm olmağa niyyet
ederse,busevâbadakavuşur.‹mâm›n,(kad›nlaraimâmolmağa) niyyetetmesilâz›md›r.
‹bâdetleri yaparken, yaln›z ağ›z ile söylemeğe niyyet denmez.Kalbileniyyetedilmezse,ibâdetlerkabûlolmaz.

7-TAHRÎMETEKBÎR‹
Namâza dururken, (Allahü ekber) demekdir ki, farzd›r.
Başkakelimesöylemekleolmaz.Ba’z›âlimler,tahrîmetekbîrinin,namâz›niçindeolduğunusöylemişlerdir.Bunlaragöre,namâz›nşartlar›da,rüknleride,alt›olmakdad›r.

NAMÂZINRÜKNLER‹:
Namâz›niçindekifarzlar›na(Rükn)denir.Hepsibeşdir:
1-KIYÂM: Namâz›nbeşrüknündenbirincisik›yâmd›r.K›yâm, ayakda durmak demekdir. Ayakda duramayan hasta,
oturarakk›lar.Oturam›yanhasta,s›rtüstüyat›p,baş›ilek›lar.
Yüzü,semâyakarş›değil,k›bleyekarş›olmas›içinbaş›alt›na
yast›kkonur.Ayaklar›n›diker.K›bleyekarş›uzatmaz.Ayakda
iken,ikiayakbirbirindendörtparmakenikadaraç›kolmal›d›r.
Ayakdaduram›yanhasta,ayakdabaş›dönen,baş›,dişi,gözüveyâbaşkayeriçokağr›yan,idrâr,yelkaç›ran,yaras›akan,
ayakdadüşmankorkusu,mal›nçal›nmaktehlükesiolan,ayakdak›l›ncaorucuveyâokumas›bozulacakveyâavretyeriaç›lacakolankimseler,oturarakk›lar.Rükü’içinbirazeğilir.Secde
için,baş›n›yerekoyar.Baş›n›yerekoyamayankimse,rükü’için
biraz,secdeiçinise,dahâçokeğilir.Secdeiçineğilmesirükü’
içineğilmesindendahâçokolmazsanamâz›kabûlolmaz.Yere
taş ve tahta koyup, bunun üstüne secde ederse, namâz kabûl
olursada,günâhagirer.Ya’nîtahrîmenmekrûholur.
2- KIRÂET: Sünnetlerin ve vitrin her rek’atinde ve yaln›z
k›larkenfarzlar›nikirek’atinde,ayakdaKur’ân-›kerîmdenbir
âyetokumakfarzd›r.K›sasûreokumakdahâsevâbd›r.
K›râet olarak, buralarda Fâtiha okumak ve sünnetlerin ve
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vitrnamâz›n›nherrek’atindevefarzlar›nikirek’atindeFâtihadanbaşkabirde,sûreveyâüçâyetokumakvâcibdir.Farzlarda
Fâtihay› ve zamm-› sûreyi ilk iki rek’atde okumak vâcib veyâ
sünnetdir.Fâtihay›sûredenönceokumakdavâcibdir.Bubeş
vâcibdenbiriunutulursasecde-isehvyapmakgerekir.
K›râetde,Kur’ân-›kerîmtercemesiniokumakcâizdeğildir.
‹mâm›nCum’avebayramnamâzlar›ndanbaşka,hernamâzda, birinci rek’atde, ikinci rek’atde okuyacağ›n›n iki misli uzun
okumas›sünnetdir.Yaln›zikenherrek’atdeayn›mikdârdaokuyabilir.‹mâm›nayn›namâzlar›n,ayn›rek’atlerinde,ayn›âyetleri
okumağ›âdetedinmesimekrûhdur.Birincirek’atdeokuduğunu
ikinci rek’atde de okumas› tenzîhen mekrûhdur. Tersine okumak,dahâkerîhdir.‹kincide,birincirek’atdeokuduğundansonraki sûreyi atl›yarak dahâ sonrakini okumak, mekrûhdur.
Kur’ân-›kerîmimushafdakis›raileokumak,herzemânvâcibdir.
3- RÜKÜ’: K›yâmda k›râetden sonra tekbîr getirerek, rükü’aeğilir.Rükü’daerkeklerparmaklar›n›aç›p,dizlerinüstüne
koyar,s›rt›n›vebaş›n›düztutarlar.
Rükü’daenazüçdef’a,(Sübhânerabbiyelazîm) denir.Üç
kerreokumadan,imâmbaş›n›kald›r›rsa,odahemenkald›r›r.
Rükü’dakollarvebacaklardiktutulur.Kad›nlarparmaklar›n›
açmaz.S›rt›n›vebacaklar›n›,kollar›n›diktutmazlar.
Rükü’dan kalkarken (Semi’allahü limen hamideh) demek,
imâmaveyaln›zk›lanasünnetdir.Cemâ’atbunusöylemez.Bununarkas›ndanhemen(Rabbenâlekelhamd) denirvedikdurulurve(Allahüekber) diyereksecdeyevar›l›rken,öncesağ,sonra
soldiz,sonrasağ,sonrasolel,sonraburunveal›nyerekonur.
4-SECDE:Secdedeelparmaklar›,birbirinebitişik,k›bleye
karş›,kulaklarhizâs›nda,başikielaras›ndaolmal›d›r.Aln›temiz yere, ya’nî taş, toprak, tahta, yayg› üzerine koymak farz
olup, burnu da berâber koymak vâcib denildi. Özrsüz yaln›z
burnukoymakcâizdeğildir.Yaln›zaln›koymakmekrûhdur.
‹kiayağ›veyâhiçolmazsaherbirininbirerparmaklar›n›yerekoymakfarzd›rveyâvâcibdir.Ya’nîikiayakyerekonmazsa,
namâzkabûlolmazveyâmekrûholur.
Secdede,ayakparmaklar›n›bükerekuçlar›n›k›bleyeçevirmeksünnetdir.
Erkekler,kollar›veuyluklar›kar›ndanayr›bulundurur.El–82 –

lerivedizleriyerekoymaksünnetdir.Topuklar›k›yâmda,birbirindendörtparmakenikadaruzak,rükü’da,kavmedevesecdedebitişiktutmaksünnetdir.
Secdeyegiderken,pantalonpaçalar›n›yukar›çekmekmekrûhdurvebunlar›yukar›çekipk›v›r›pda,namâzadurmakmekrûhdur.Kollar›,bacaklar›,etekleris›ğal›,k›vr›k,k›saolaraknamâzk›lmakmekrûhdur.Tenbellikleveyâbaş›kapal›k›lman›n
ehemmiyyetinidüşünmiyerek,baş›aç›knamâzk›lmakmekrûhdur. Namâza ehemmiyyet vermemek ise, küfrdür. Kirli elbise
ileveişelbisesiilenamâzk›lmakdamekrûhdur.
5-KA’DE-‹AHÎRE:Sonrek’atde(Etteh›yyâtü)yüokuyacakkadaroturmakfarzd›r.Otururken,elparmaklar›ileişâret
edilmez.Erkeklersolayağ›n›,parmakuçlar›sağadoğrudönük
olarakyeredöşer.Buayağ›nüzerineoturur.Sağayağ›diktutar. Bunun parmaklar› yere değer. Parmaklar›n›n ucu k›bleye
karş›birazbükülmüşolur.Böyleoturmaksünnetdir.
Kad›nlarkabaetleriniyerekoyarakoturur.Uyluklar›birbirineyak›nolur.Sağayağ›n›,sağtarafdand›şar›ç›kar›r.Solayağ›,parmakuçlar›sağadönmüşolarakalt›ndakal›r.

NAMÂZNASILKILINIR?
Yaln›zK›lanErkeğinNamâz›
Meselâ(SabâhNamâz›n›nSünneti) şöylek›l›n›r:
1-Öncek›bleyekarş›dönülür.Ayaklarbirbirindendörtparmak kadar aç›k olarak paralel tutulur. Ellerin baş parmaklar›
kulak yumuşaklar›na değdirilir, avuç içleri k›ble istikâmetine
aç›l›r.“Niyyetetdim.Allahr›zâs›içinbugününsabâhnamâz›n›n sünnetini k›lmağa, döndüm k›bleye” diye kalbden geçirildikdensonra,“Allahüekber”diyerekgöbekalt›ndasağelsol
elinüzerinebağlan›r.
2- Gözleri, secde edilecek yerden ay›rmaks›z›n: a) (Sübhâneke) okunur.b)E’ûzüBesmeledensonra(Fâtiha) okunur.c)
Fâtihadansonrabesmeleokunmaks›z›nbirzamm-›sûre(meselâ;Elemterekeyfe)okunur[1].
[1] Şâfi’îmezhebinegöreFâtihailezamm-›sûrearas›ndabesmeleokunur.
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3-Zamm-›sûredensonra(Allahüekber) diyerekrükü’aeğilinir. Ellerle diz kapaklar› kaplan›r, bel düz tutulur ve gözleri
ayaklar›ndan ay›rmayarak, üç def’a (Sübhâne Rabbiyel-azîm)
denir.Beşveyâyedidef’adasöylenebilir.
4-(Semi’allahülimenhamideh)diyerekdoğrulurken,pantalon
çekilmez ve gözler secde yerinden ayr›lmaz. Tam dik durunca
(Rabbenâlekelhamd)denir.[Budikdurmağakavmedenir.]
5- Ayakda fazla durmadan (Allahü ekber) diyerek secdeye
gidilir.Secdeyegiderkens›ras›ile;a)Sağdiz,sonrasoldiz,sağ
el, sonra sol el, burun ve al›n yere konur. b) Ayak parmaklar›
k›bleistikâmetindebükülür.c)Başikielinaras›naal›n›r.d)Elin
parmaklar›kapan›r.e)Avuçiçleriyereyap›şd›r›l›r.Dirsekleryereyap›şd›r›lmaz.f)Buvaziyetdeikenenazüçdef’a(Sübhâne
Rabbiyel-a’lâ)denir.Sonra:
6-(Allahüekber)diyereksolayakyereyay›l›r,sağayağ›n
parmaklar›k›bleistikâmetindebükülürveuyluklar›nüzerinde
oturulur.Avuçlar,dizinüzerinekonurveparmaklarkendihâlineb›rak›l›r.
7-Uyluklarüzerindefazladurmadan(Allahüekber)diyerek,
tekrârsecdeyevar›l›r.[‹kisecdearas›ndaoturmağacelsedenir.]
8-Secdede,yineenazüçdef’a(SübhâneRabbiyel-a’lâ)dedikdensonra,(Allahüekber) diyerekayağakalk›l›r.Ayağakalkarken, ellerle yerden kuvvet al›nmaz ve ayaklar oynat›lmaz.
Secdedenkalkarkenönceal›n,sonraburun,sonradasolelve
sağel,sonrasoldizvesağdizyerdenkald›r›lmal›d›r.
9-Ayakdaikenbesmeledensonra(Fâtiha) vebundansonra
birzamm-›sûreokunup,(Allahüekber) diyerekrükü’aeğilinir.
10-‹kincirek’atde,birincirek’atdeta’rifedildiğişekldetamâmlan›r.Yaln›zikincisecdedensonra,(Allahüekber) deyinceayağakalkmay›puyluklarüzerineoturulurve:
a)(Etteh›yyâtü),(Allahümmesalli),(Allahümmebârik)ve
(Rabbenââtina) düâlar›n›okudukdansonra,öncesağa(Esselâmüaleykümverahmetullah),sonrasola(Esselâmüaleyküm
verahmetullah)diyeselâmverilir.
b)Selâmverdikdensonra(Allahümmeentesselâmveminkesselâmtebârekteyâzel-celâlivel-ikrâm)denirvehiçkonuşmadan
sabâh namâz›n›n farz›n› k›lmağa kalk›l›r. Çünki, sünnet ile farz
aras›ndakonuşmaknamâz›bozmazisedesevâb›n›azalt›r.
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Namâzdan sonra, her biri temâm olarak üç kerre, istigfâr
okunur.Sonra,(Âyet-el-kürsî) veotuzüçtesbîh,otuzüçtahmîd
veotuzüçtekbîrvebirtehlîl,ya’nî(Lâilâheillallahvahdehulâ
şerîkeleh, lehülmülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey’in
kadîr) okunur.[Bunlar›sessizceokumal›d›r.Yükseksesleokumakbid’atd›r.]Dahâsonradüâedilir.Düâdaerkeklerkollar›
göğüshizâs›nakald›r›r.Kollardirseklerdenbükülmez.Avuçlar
aç›l›r, avuç içi semâya çevrilir. Çünki, nas›l namâz›n k›blesi
Kâ’beise,düân›nk›blesidesemâd›r.Düâdansonra,herbirindeBesmeleçekerekonbir‹hlâs,ikiKul-e’ûzüve67(Estagfirullah) demekmüstehabd›r.(Sübhânerabbike...) âyet-ikerîmesini
okuyup,elleriyüzünesürer.
Dörtrek’atlisünnetlerinvefarzlar›nikincirek’atindensonrateh›yyâtokuyupkalk›l›r.Sünnetlerinüçvedördüncürek’atlerindeFâtihadansonra,zamm-›sûreokunur.Farzlar›nüçüncü
ve dördüncü rek’atlerinde yaln›z Fâtiha okunur, zamm-› sûre
okunmaz.Akşam›nfarz›daböyledir.Ya’nîüçüncürek’atinde
zamm-›sûreokunmaz.Vitrinüçrek’atindede,Fâtihadansonrazamm-›sûreokunur.Sonratekbîrgetiripellerkulaklarakald›r›l›r. Sonra (Kunût) düâlar› okunur. Gayr-i müekked olan
ikindinin ve yats›n›n önceki sünnetleri de diğer dört rek’atli
sünnetlergibidir.Ancakikincirek’atdensonrakioturmadatehiyyâtdansonraAllahümmesallivebâriklerdeokunur.

Yaln›zK›lanKad›n›nNamâz›
Meselâ(Sabâhnamâz›n›nsünneti)nişöylek›lar:
1-Vücûdunşeklibelliolmayacakşeklde,tepedent›rnağakadarörtünür.Yaln›zellerveyüzaç›kkal›r.Namâzdaokuyacağ›
sûrevedüâlar,dahâevvelanlat›lan(Yaln›zk›lanerkeğinnamâz›)gibidir.Farkl›k›smlar›iseşöyledir:a)Ellerierkeklergibikulaklara getirmez, elleri omuz hizâs›na getirerek, niyyet eder,
tekbîr al›r, elleri göğsü üzerine bağlar, namâza başlar. b) Rükü’datamdüzdurmaz.c)Secdededirsekleriyereyayar.d)Teşehhüdde uyluklar›n üzerine oturur. Ya’nî sağ ve sol ayaklar,
sağtarafdaolup,soluyluğuüzerineoturur.
Namâzda,kad›nlariçiniyiörtülüolman›nenkolayşekli,ellerinideörtecekgenişbirbaşörtüveayaklar›n›daörtecek,genişveuzunbireteklikdir.
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NAMÂZINVÂC‹BLER‹
Namâz›nvâciblerişunlard›r:
1-Fâtihasûresiniokumak.
2-Fâtihadansonrabirsûreveyâenazüçk›saâyetokumak.
3-Fâtihay›,sûredenönceokumak.
4-Fâtihay›veFâtihadansonraokunansûreyi,farzlar›nbirinciveikincirek’atlerinde,vâcibvesünnetlerinherrek’atinde
okumak.
5-Secdeleribirbiriard›ncayapmak.
6-Üçvedörtrek’atlinamâzlar›nikincirek’atindeteşehhüd
mikdâr›oturmak.Sonoturuşfarzd›r.
7-‹kincirek’atdeteşehhütdenfazlaoturmamak.
8-Secdedeburnualn›ileberâberyerekoymak.
9-Sonrek’atdeotururken(Etteh›yyâtü)düâs›n›okumak.
10-Namâzdata’dîl-ierkânariâyetetmek.
11-Namâz›nsonunda,(Esselâmüaleykümverahmetullah)
demek.
12-Vitrnamâz›n›nüçüncürek’atininsonunda,kunûtdüâs›
okumak.
13-Bayramnamâzlar›ndatekbîrgetirmek.
14-‹mâm›nsabâh,Cum’a,bayram,terâvîh,vitrnamâzlar›ndaveakşamileyats›n›nilkikirek’atindeyükseksesleokumas›.
15-‹mâm›nveyaln›zk›lan›nöğleveikindifarzlar›ndaveakşam›nüçüncü,yats›n›nüçüncüvedördüncürek’atlerindehafîf
sesle okumas›, vâcibdir. ‹mâm›n yüksek sesle okumas› vâcib
olanyerleri,yaln›zk›lan›n,yükseksesilede,hafîfsesledeokumas›câizdir.
Kurbanbayram›n›narefesininsabâhnamâz›ndan,dördüncü
gününikindinamâz›nakadar,yirmiüçfarznamâz›n›nakâbinde,(Tekbîr-iteşrîk) okumakvâcibdir.
SEHV(Yan›lmaveUnutma)SECDES‹:Namâzk›lan,namâzda farz olan bir şeyi, bilerek veyâ unutarak terk ederse,
namâz›bozulur.Eğerbirvâcibi,unutarakterkederse,namâz›
bozulmaz. Fekat, sehv secdesi yapmas› lâz›m olur. Secde-i
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sehvibilebileyapm›yanveyânemâz›nvâciblerindenbirinibilerekterkedenkimseninonemâz›yenidenk›lmas›vâcibolur.
K›lmazsa günâhkâr olur. Sünnetin terkinde secde-i sehv gerekmez.Secde-isehv,birfarz›ntehîrindeveyâbirvâcibinterk
vetehîrindeyap›l›r.
Namâzdabirkaçkerresecde-isehvîcâbetse,birkerreyapmakyetişir.‹mâm›nyan›lmas›,kendisineuyanlar›ndasecde-i
sehv yapmalar›n› gerekdirir. ‹mâma uyan yan›l›rsa, kendisi
imâmdanayr›secde-isehvyapmaz.
Secde-isehviyapmakiçin,teh›yyâtokunup,birtarafaselâm
verildikdensonra,ikisecdeyap›poturulurve(Teh›yyât),(Salli ve bârik), (Rabbenâ) düâlar› okunarak namâz temâmlan›r.
Birveyâikitarafaselâmverdikdensonraveyâhiçselâmvermedendesecde-isehvyap›labilir.
Secde-isehviîcâbetdirenhusûslar:
Oturmas› lâz›m gelen yerde kalkmak. Kalkmas› gereken
yerdeoturmak.Sesliokumas›îcâbedenyerde,yavaşokumak.
Yavaş okumas› gereken yerde, sesli okumak. Düâ okunacak
yerde,Kur’ân-›kerîmdenokumak.Kur’ân-›kerîmdenokunacakyerdedüâokumak.Meselâ,FâtihasûresiyerineEtteh›yyâtü düâs›n› okumak, Etteh›yyâtü okunacak yerde Fâtiha okumakgibi.BuradaFâtihaterkedilmişoluyor.Namâz›temâmlamadanselâmvermek.Farznamâzlar›nbirinciveikincirek’atlerindezamm-›sûreyiokumay›p,üçüncüvedördüncürek’atlerinde okumak. ‹lk iki rek’atde, Fâtihadan sonra zamm-› sûre
okumamak. Bayram namâz› tekbîrlerini terk etmek. Vitr namâz›ndakunûtdüâs›n›terketmek.
T‹LÂVETSECDES‹: Kur’ân-›kerîmdeondörtyerde,secdeâyetivard›r.Bunlardanbiriniokuyan›nveyâişitenin,ma’nâs›n› anlamasa da, bir secde yapmas› vâcibdir. Secde âyetlerini
yazan,heceleyensecdeyapmaz.
Dağlardan,çöllerdenvebaşkayerlerdenaksedip,gerigelen
sadây› işitenlerin ve kuşdan işitenlerin secde etmesi vâcib olmaz.‹nsansesiolmas›lâz›md›r.Radyodan,ho-parlördenişitilen sesin, insan sesi olmad›ğ›, hâf›z›n sesine benzeyen, cans›z
âletsesiolduğudahâevvelbildirilmişdi.Bununiçinradyodan
veteypdenokunansecdeâyetleriniişitenintilâvetsecdesiyapmas›vâcibolmaz.
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Tilâvet secdesi yapmak için abdestli olarak, k›bleye karş›
ayakdadurup,ellerikulaklarakald›rmadan(Allahüekber)diyereksecdeyeyat›l›r.Üçkerre(Sübhânerabbiyela’lâ)denir.Sonra(Allahüekber)deyipsecdedenkalk›ncasecde-itilâvettemâm
olur.Önceniyyetetmeklâz›md›r.Niyyetsizkabûlolmaz.
Namâzdaokuyunca,hemenayr›carükü’veyâbirsecdeyap›payağakalkar.Okumas›nadevâmeder.Secdeâyetiniokudukdansonraikiüçâyetsonranamâz›nrükü’unaeğilirsevetilâvetsecdesineniyyetederse,namâz›nrükü’uveyâsecdeleri,tilâvetsecdesiyerinegeçer.Cemâ’atilek›lan,imâmsecdeâyetiniokuyuncaimâm›nokuduğunuişitmesede,imâmlabirlikde,
ayr›cabirrükü’veikisecdeyapar.Cemâ’atinrükü’daniyyetetmesilâz›md›r.Namâzd›ş›nda,sonrayadab›rakabilir.
ŞÜKRSECDES‹:Tilâvetsecdesigibidir.Kendisineni’met
gelen veyâ bir dertden kurtulan kimsenin, Allahü teâlâ için
(secde-işükr)yapmas›müstehabd›r.Secdedeönce(Elhamdülillah)der.Sonrasecdetesbîhiniokur.Namâzdansonrasecde
yapmakmekrûhdur.
Namâzdata’dîl-ierkânariâyetetmiyeninbütünmahlûklara
zarâr› dokunur. Zîrâ o kimsenin günâh› sebebi ile yağmurlar
yağmaz,yerdeekinlerbitmezvevaktsizolarakyağmuryağm›ş
olup,fâideyerinezararvermişolur,buyurulmuşdur.

NAMÂZINSÜNNETLER‹
1—Namâzdaellerikulağakald›rmak.
2—Elayas›n›k›bleyeçevirmek.
3—Tekbîrald›kdansonra,elbağlamak.
4—Sağeli,solelininüzerinekoymak.
5 — Erkeğin ellerini göbeğinden aşağ›ya koymas›, kad›n›n
göğsünekoymas›.
6—‹ftitâhtekbîrindensonra,(Sübhâneke)okumak.
7—‹mâm›nveyaln›zk›lan›n(E’ûzü) okumas›.
8—Besmeleokumak.
9—Rükü’daüçkerre(Sübhânerabbiyel-azîm) demek.
10—Secdedeüçkerre(Sübhânerabbiyel-a’lâ) demek.
11—Sonoturuşda(Salevât) düâlar›n›okumak.
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12—Selâmverirkenikiyan›nabakmak.
13—‹mâm›n,Cum’avebayramnamâzlar›ndanbaşka,her
namâzdabirincirek’atdeikincirek’atdeokuyacağ›n›nikimisli
uzunokumas›.
14 — Rükü’dan kalkarken imâm›n ve yaln›z k›lan›n (Semi’allahülimenhamideh) demesi.
15—Rükü’dankalk›nca(Rabbenâlekel-hamd)demek.
16 — Secdede ayak parmaklar›n› bükerek uçlar›n› k›bleye
çevirmek.
17—Rükü’vesecdelereinerkenvesecdelerdenkalkarken
(Allahüekber) demek.
18—Ellerivedizleriyerekoymak.
19—Topuklar›,k›yâmdabirbirindendörtparmakenikadar
uzak,rükü’da,kavmedevesecdedebitişiktutmak.
20—Fâtihadansonra“âmîn”demek,rükü’danöncetekbîr
almak, rükü’da, elleri, parmaklar› aç›k olarak, diz kapaklar›
üzerinebağlamak,secdeiçintekbîralmak,otururkensolayağ›n› yere yat›r›p, sağ ayağ›n› dikip oturmak, iki secde aras›nda
oturmak.
Akşam namâz›nda k›sa sûreler okunur. Sabâh namâz›nda
ilk rek’at, ikincisine nisbetle dahâ uzun yap›l›r. ‹mâma uyan
kimse,Fâtihavezamm-›sûreokumaz.Sübhânekeokur.Tekbîrlerisöyler.Teh›yyâtvesalevât-›şerîfeleriokur.

NAMÂZINMÜSTEHABLARI
1—Namâzk›larkensecdeyerinebakmak.
2—Rükü’agitdiğizemân,ayaklar›nabakmak.
3—Secdedeburunucuna bakmak.
4—Teh›yyâtaoturunca,dizlerininüstünebakmak.
5—Fâtihadansonraokunacakâyetmikdâr›,sabâhveöğle
namâzlar›ndauzun,akşamnamâzlar›ndak›saolmak.
6—‹mâmauyankimse,tekbîrigizliolarakalmak.
7—Rükü’daparmaklar›n›aç›p,diziüzerinekoymak.
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8—Baş›n›,boyunilebirlikderükü’da,düztutmak.
9—Secdeyevar›rkenöncesağ,sonrasoldizleriniyerekoymak.
10—Secdeyi,ikieliaras›ndayapmak.
11—Secdeye,burnundansonraaln›n›koymak.
12 — Namâz esnâs›nda esnerse, eli arkas› ile ağz›n› kapamak.
13—Erkeklerin,secdededirseklerinikald›r›p,yüksektutmak.Kad›nlarkollar›n›yeresererler.
14—Erkeklerin,secdedekollar›n›veayaklar›n›karn›ndan
ayr›tutmak.
15—Rükü’vesecdedeüçerkerretesbîhedecekkadardurmak.
16 — Secdeden baş›n› kald›rd›kdan sonra, ellerini yerden
kald›rmak.
17—Ellerinikald›rd›kdansonra,dizlerinikald›rmak.
18—Teh›yyâtdaelleriniuyluklar›üzerinekoyup,parmaklar›n›k›bleyekarş›düztutmak,bükmemekvehiçbirinioynatmamak.
19—Sağ›na,solunaselâmverirkenbaş›n›çevirmek.
20—Selâmverirken,omuzbaşlar›nabakmak.

NAMÂZINMEKRÛHLARI
1—Elbiseyigiymeyip,omuzlar›naalarakk›lmak.
2 — Secdeye inerken etekleri, pantalon paçalar›n› kald›rmak.
3 — Antârinin, etekleri, kollar› s›ğal› olarak, namâza durmak.
4—Abes,ya’nîfâidesizhareketleryapmak.
5—‹şelbisesiilevebüyüklerinyan›naç›kam›yacakelbise
ilek›lmak.
6—Ağ›zdak›râetemâni’olmayacakbirşeybulundurmak.
Mâni’olursa,namâz›bozulur.
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7—Baş›aç›knamâzk›lmak.
8—Küçükvebüyükabdestis›k›şd›r›rkenveyelzorlarken
namâzadurmak.
9—Namâzdaiken,secdeyerindentaş›,toprağ›eliilesüpürmek.
10—Namâzadururken,namâziçindeparmaklar›ç›t›rdatmak.
11—Namâzdaeliniböğrünekoymak.
12 — Baş›n› ve yüzünü etrâfa çevirmek, gözleri ile etrâfa
bakmak.Göğsüçevirincenamâzbozulur.
13—Teşehhüdlerdeköpekgibioturmak.
14—Secdede,erkeklerinkollar›n›yereyaymas›.
15—‹nsan›nyüzünekarş›veyüksekseslekonuşanlar›ns›rt›nakarş›k›lmak.
16—Birininselâm›naeliile,baş›ilecevâbvermek.
17—Namâzdavenamâzhâricindeesnemek.
18—Namâzdagözleriyummak.
19—‹mâm›nmihrâbiçindedurmas›.
20 — ‹mâm›n yaln›z baş›na, cemâ’atden yar›m metre yüksekdedurmas›tenzîhenmekrûhdur.
21 — ‹mâm›n yaln›z baş›na, aşağ›da durmas› da tenzîhen
mekrûhdur.
22—Öndekisafdaboşyervarken,arkas›ndakisafdadurmakvesafdayeryokiken,safarkas›ndayaln›zdurmak.
23—Üzerindecanl›resmibulunanelbiseilek›lmak.
24—Canl›resmi,namâzk›lan›nbaş›nda,önünde,sağvesol
hizâs›ndad›varaçizilmişveyâbeze,kâğ›dayap›larakas›lm›şveyâkonmuşisemekrûhdur.Haçresmidecanl›resmigibidir.
25—Alevliateşekarş›namâzk›lmak.
26—Namâzdaâyetleri,tesbîhlerieliilesaymak.
27—Başdanayağakadar,birpeştemâlasar›l›pk›lmak.
28—Aç›kbaş›nasar›ksar›p,tepesiaç›kolarakk›lmak.
29—Ağz›n›veburnunuörterekk›lmak.
30—Özrsüz,buğaz›ndanbalgamç›karmak.
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31—Elibir-ikikerrehareketetdirmek.
32—Namâz›nsünnetlerindenbiriniterketmek.
33—Zarûretsiz,çocuğukucağ›ndaikennamâzabaşlamak.
34—Kalbimeşgûleden,huşû’ugiderenşeyleryan›nda,meselâsüslüşeylerkarş›s›nda,oyun,çalg›yan›ndavearzûetdiği
yemekkarş›s›ndak›lmak.
35—Farzk›larken,özrsüzd›varavedireğedayanmak.
36—Rükü’aeğilirkenvekalkarkenellerikulaklarakald›rmak.
37—K›râetirükü’aeğildikdetemâmlamak.
38—Secdelereverükü’a,imâmdanöncebaş›n›koymakve
kald›rmak.
39—Necsolmaihtimâliolanyerlerdenamâzk›lmak.
40—Kabrekarş›namâzk›lmak.
41—Teşehhüdlerde,sünneteuygunoturmamak.
42—‹kincirek’atde,birincidenüçâyetuzunokumak.

NamâzD›ş›ndaMekrûhOlanŞeyler
1—Halâdaveheryerdeabdestibozarkenveistincâederken,k›bleyeönünüvearkas›n›dönmek.
2—Güneşeveayakarş›abdestbozmak.
3 — Küçük çocuklar› k›bleye karş› tutarak abdest bozdurmak,tutanbüyüğemekrûholur.Bununiçin,büyüklereharâm
olanşeyi,küçüklereyapd›rmak,yapd›ranaharâmolur.
4 — K›bleye karş› özrsüz ayaklar›n› veyâ bir ayağ›n› uzatmak.
5—Mushafavedinkitâblar›nakarş›ayakuzatmak.Yüksekdeiseler,mekrûholmaz.

NAMÂZIBOZANŞEYLER
1—Özrsüz,öksürmekveyâbuğaz›n›ay›klamak.
2—Namâzk›lankimse,başkas›aks›r›nca(Yerhamükellah)
demek.
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3—Namâz›yaln›zk›lankimse,diğertarafdacemâ’atiçinde
imâmokurkenyan›ld›ğ›n›duyup,onaihtâretse,namâz›bozulur.Eğerimâmdabukimsenin,ihtâr›nauyarakokursa,imâm›n
namâz›dabozulur.
4—Namâziçinde(lâilâheillallah)dese,eğermaksâd›cevâb ise, namâz› bozulur. Eğer maksâd› bildirmek ise, namâz›
bozulmaz.
5—Avretyeriniaçmak.
6 — Ağr› veyâ başka bir dert sebebi ile ağlamak. (Cennet
veyâCehennemzikrolunup,onlar›düşünüpondandolay›ağlarsabozulmaz.)
7—Eliylevediliyleselâmalmak.
8—Kazâyakalm›şnamâzlar›nmikdâr›beşigeçmemişise,
namâzdaikenhât›r›nagelirse.
9—Namâziçinde,öylebirhareketdebulunsaki,onugören
kimsenamâzk›lmad›ğ›n›sansa,namâz›bozulur.
10—Namâziçinde,birşeyyimekveiçmek.
11—Namâziçinde,sözsöylemek.
12—‹mâm›ndanbaşkas›n›nyanl›ş›n›ç›karmak.
13—Namâziçindegülmek.
14—Namâziçindeinlemekveâhetmek.

HerNamâz›Bozmay›MubâhK›lanŞeyler
1—Y›lan›öldürmekiçin.
2—Kaçanhayvan›yakalamakiçin.
3—Sürüyükurddankurtarmakiçin.
4—Taşantencereyikurtarmakiçin.
5—Vaktinveyâcemâ’atinkaçmas›ndankorkuolmad›ğ›zemân,başkamezhebdenamâz›bozanbirşeydenkurtulmakiçin,
meselâdirhemdenaznecâsetitemizlemekiçinveyabanc›kad›nadokunmuşolduğunuhât›rlay›nca,abdestalmakiçin,namâz›
bozmakcâizolur.
6—Abdestveyels›k›şd›rmas›ndankurtulmakiçindenamâzbozulur.
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HerNamâz›Bozmak‹çinFarzOlanŞeyler
1—‹mdâtdiyebağ›ranbirkimseyikurtarmakiçinvekuyuya düşecek a’mây›, yanacak, boğulacak kimseyi kurtarmak,
yang›n›söndürmekiçin.
2—Ana,baba,dedevenineçağ›r›ncafarznamâz›bozmak
vâcibolmaz,câizolurisede,ihtiyâcyokisebozmamal›d›r.Nâfile(sünnetlerdâhil)isebozulur.Bunlar,imdâtisterse,farzlar›
dabozmaklâz›molur.

CEMÂ’AT‹LENAMÂZ
Namâzda,enazikikişidenbirininimâmolmas›ilecemâ’at
meydânagelir.Beşvaktnamâz›nfarzlar›n›cemâ’atilek›lmak,
erkekleresünnetdir.Cum’avebayramnamâzlar›içincemâ’at
farzd›r.Cemâ’atilek›l›nannamâzlaradahâçoksevâbverildiği
hadîs-i şerîflerde bildirilmekdedir. Peygamberimiz “sallallahü
aleyhivesellem”buyurduki:(Cemâ’atilek›l›nannamâza,yaln›z k›l›nan namâzdan yirmiyedi kat fazla sevâb verilir.) Yine
buyurduki:(‹yibirabdestal›p,mescidlerdenbirinecemâ’atile
namâzk›lmakiçingidenin,Allahüteâlâ,herad›m›nabirsevâb
yazarveherad›m›ndaameldefterindenbirgünâh›silerveCennetdeonubirdereceyükseltir).
Cemâ’atilek›l›nannamâz,müslimânlararas›ndabirliğiberâberliğisağlar.Sevgivebağl›l›ğ›artd›r›r.Cemâ’attoplan›pbirbirleriylesohbetederler.Dertves›k›nt›lar›olanlar,hastalarbu
sâyedekolaycaortayaç›kar.Cemâ’at,müslimânlar›ntekkalb,
tekvücûdgibiolduklar›n›nengüzelnümûnesidir.
Hasta,felçli,birayağ›kesikolan›n,yürüyemiyenihtiyârlar›n
vea’mân›ncemâ’ategitmesişartdeğildir.
Cemâ’at ile k›l›nan namâzda kendisine uyulan kimseye
“‹mâm”denir.‹mâml›ğ›nvebunauyupcemâ’atolman›nşartlar›vard›r.

‹mâml›ğ›nŞartlar›
‹mâmolmakiçinalt›şartlâz›md›r.Buşartlardanbiribulunmad›ğ›bilinenimâm›narkas›ndak›l›nannamâzkabûlolmaz.
1—Müslimânolmak.EbûBekr-iS›ddîkveÖmer-ülFârû–94 –

kun“rad›yallahüanhümâ”halîfeolduğunainanmayan,mi’râca,kabrazâb›nainanmayanimâmolamaz.
2—Bülûğyaş›ndaolmak.
3—Akll›olmak.Serhoşvebunakimâmolamaz.
4—Erkekolmak.Kad›n,erkeklereimâmolamaz.
5—Hiçolmazsa,Fâtiha-y›şerîfeile,birâyetidoğruokuyabilmek.Birâyetiezberlememişolanveezberlesede,tecvîdile
okuyam›yan,nağmeyapankimseimâmolamaz.
6—Özrsüzolmak.Özrüolan,özrüolmayanlaraimâmolamaz.
‹mâm›n,Kur’ân-›kerîmitecvîdileokumas›lâz›md›r.K›râetigüzeldemek,tecvîdileokumakdemekdir.Namâz›nşartlar›na ehemmiyyet vermeyen imâmlar›n arkas›nda namâz k›l›nmaz.(Sâlihvefâcirarkas›ndanamâzk›l›n›z) hadîs-işerîfi,câmi’
imâmlar›içindeğil,Cum’ak›ld›ranemîrler,vâlîleriçindir.
‹mâml›ğaenlây›kkimse,sünneti[ya’nîdinbilgilerini]eniyi
bilenkimsedir.Bundaeşitolanlarolursa,Kur’ân-›kerîmieniyi
okuyanimâmolur.Budaeşitse,takvâs›ziyâdeolanimâmolur.
Yineeşitlikolursa,yaş›ilerlemişolantercîhedilir.
Köle,bedevî,fâs›k,a’mâvezinâçocuğununimâmeti,mekrûhdur.‹mâmcemâ’ateusançverecekveonlar›s›kacakşeklde
namâz›uzatmaz.
Kad›nlar›n yaln›z başlar›na cemâ’at ile k›lmalar› mekrûhdur.
Tekşahsilek›lacakolanimâm,onusağtaraf›ndadurdurur.
‹kikişiyeimâmolacaksa,önlerinegeçer.Erkeklerinkad›na,çocuğauymalar›câizdeğildir.
‹mâm›narkas›ndaerkeklersafbağlar,sonraçocuklarveonlar›narkas›ndadakad›nlarsafbağlar.
‹mâm kad›nlara da imâmete niyyet etmişse, ayn› namâzda
bulunanbirkad›n,birerkekleayn›hizâdanamâzadurursa,erkeğinnamâz›bozulur.Eğerimâmbukad›naimâmetiniyyetetmemişse,yan›ndadurduğuerkeğezarârolmaz.Ancakkad›n›n
namâz› câiz olmaz. Ayakda namâz k›lan›n, otururken k›lana
uymas›câizdir.Mukîmolanseferîimâmauyabilir.Farzk›lan,
nâfilek›lanauyamaz.Nâfilek›lan,farzk›lanauyabilir.‹mâma
uyupnamâzk›ld›kdansonra,imâm›nabdestsizolduğunubilen
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kimsenamâz›n›iâdeeder.
Regâib,BerâtveKadrnamâzlar›n›cemâ’atilek›lmakmekrûhdur.
Cemâ’atistesede,imâm›nfarzk›ld›r›rkenk›râetivetesbîhlerisünnetdenfazlaokumas›tahrîmenmekrûhdur.
‹mâmarükü’dayetişemiyenorek’atiimâmlak›lm›şolmaz.
‹mâmrükü’daikengelen,niyyetederveayakdatekbîrgetirip,
namâzagirer.Hemenrükü’aeğilip,imâmauyar.Rükü’aeğilmeden,imâmrükü’dankalkarsarükü’ayetişmemişolur.
‹mâmdan önce rükü’a eğilmek, secdeye gitmek veyâ önce
kalkmak tahrîmen mekrûhdur. Farz namâzlar› k›l›nca, saflar›
bozmakmüstehabd›r.
Birmü’minbeşvaktnamâz›n›,hergüncemâ’atilek›lsa,bütün Peygamberlerle “aleyhimüsselâm” k›lm›ş gibi sevâba nâil
olur.
Cemâ’atilek›l›nannamâz›nbukadarfazîleti,imâm›nnamâz›kabûlolduğutakdîrdedir.
Birkimse,cemâ’atiözrsüzterketse,oşahsCennetkokusu
duyamaz.Cemâ’atiözrsüzterkedenler,dörtkitâbdamel’undiyevasfland›r›lm›şlard›r.
Beşvaktnamâz›cemâ’atilek›lmağagayretetmelidir.K›yâmetgünüAllahüteâlâhazretleriyedikatyerleri,yedikatgökleri,Arş›,Kürsîyivebütünmahlûkât›terâzîninbirtaraf›nakoysa,şartlar›gözetilerekcemâ’atilek›l›nanbirvaktnamâz›nsevâb›n› diğer tarâfa koysa, cemâ’at ile k›l›nan namâz›n sevâb›
dahâağ›rgelir.

‹mâmauyman›ndoğruolabilmesiiçin,onşartvard›r:
1—Namâzadururken,tekbîrisöylemedenönce,imâmauymağaniyyetetmekdir.“Uydumhâz›rolanimâma”diyerekkalbindengeçirmeklâz›md›r.
2—‹mâm›n,kad›nlaraimâmolmağaniyyetetmesilâz›md›r.
Erkeklereimâmolmağaniyyetetmesilâz›mdeğildir.Fekatniyyetederse,kendisicemâ’atinsevâb›nadakavuşur.
3—Cemâ’at›ntopuğu,imâm›ntopuğunungerisindeolmal›d›r.
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4—‹mâmilecemâ’atayn›farznamâz›k›lmas›lâz›md›r.
5—‹mâmilecemâ’ataras›ndakad›nsaf›bulunmamas›lâz›md›r.
6—‹mâmilecemâ’ataras›ndakay›kgeçecekkadarnehrve
arabageçecekkadaryolbulunmamas›lâz›md›r.
7—‹mâmveyâcemâ’atdenbirinigörmeğeveyâsesiniduymağaelverişlipenceresiolmayand›vararadabulunmamal›d›r.
8—‹mâmhayvanda,cemâ’atyerdeveyâbununtersiolmamal›d›r.
9—‹mâmilecemâ’atyap›ş›kolmayanikigemidebulunmamas›lâz›md›r.
10—Başkamezhebdekiimâmauyancemâ’atinnamâzlar›n›nsahîholmas›içinikirivâyetvard›r:Birincikavlegöre,cemâ’atin kendi mezheblerine göre namâz› bozan bir şeyin,
imâmda bulunduğunu bilmemesi lâz›md›r. ‹kinci kavle göre,
kendi mezhebine göre namâz› sahîh olan imâma, başka mezhebde olanlar da uyabilir. Bu kavle göre kaplama ve dolgusu
olanimâmauymakcâizolur.
Cemâ’atbirkişiise,imâm›nsağyan›ndahizâs›ndadurur.Solundadurmas›mekrûhdur.Arkas›ndadurmas›damekrûholur.
Ayağ›n›ntopuğu,imâm›ntopuğundanileriolmazsa,namâz›sahîholur.‹kiveyâdahâçokkişiiseimâm›narkas›ndadurur.
‹mâmlabirlikde,yaln›zk›largibik›l›n›r.Ancak,ayakdaiken
imâmiçindenokusada,yükseksesleokusada,cemâ’atbirşey
okumaz.[Şâfi’îmezhebinde,imâmlabirlikdecemâ’atdesessizce Fâtiha okur.] Yaln›z, birinci rek’atde (Sübhâneke) okur.
‹mâm, yüksek sesle Fâtihay› bitirince, cemâ’at yavaşça (âmîn)
der. Bunu yüksek sesle söylememelidir. Rükü’dan kalkarken,
imâm (Semi’allahü limen hamideh) deyince, cemâ’at yaln›z
(Rabbenâlekelhamd)der.Sonraeğilirken(Allahüekber)diyerek,imâmlabirlikdecemâ’atdesecdeyeyatar.Rükü’da,secdelerdeveotururkenyaln›zk›largibicemâ’atdeokur.
Vitrnamâz›,Ramezândacemâ’atilek›l›n›r.Başkazemânlardayaln›zk›l›n›r.

Mesbûkunnamâz›
‹mâmauyanlardörtçeşitdir.Bunlar,(Müdrik),(Muktedî),
(Mesbûk) ve(Lâh›k)d›r.
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Müdrik,iftitâhtekbîriniimâmilebirlikdealanadenir.
Muktedî,iftitâhtekbîrineyetişemiyenedenir.
Mesbûk,imâmabirincirek’atdeyetişemiyenedenir.
Lâh›k,iftitâhtekbîriniimâmileberâberalm›ş,fekatsonra,
kendisinde abdestini bozan bir hâl meydâna geldiğinden, abdestal›p,tekrârimâmauymuşolanadenir.Bukimse,yineevvelceolduğugibi,k›râetsiz,rükü’vesecdetesbîhlerinisöyleyereknamâz›n›k›lar.Okişi,eğerdünyâkelâm›söylememişise,
imâm›nard›ndagibidir.Fekat,câmi’denç›kd›kdansonra,yak›n
bir yerde abdestini almal›d›r. Zirâ, çok ileriye giderse namâz›
bozulurdadenildi.
Mesbûk,ya’nîimâmabirincirek’atdeyetişemiyenbirkimse,
imâmikitarâfadaselâmverdikdensonra,ayağakalkarakyetişemediğirek’atleritemâmlar.
K›râetleribirinci,sonraikinci,sonraüçüncürek’atk›l›yormuşgibiokur.Oturmağ›isedördüncü,üçüncüveikincirek’at
s›ras›ile,ya’nîsondanbaşlam›şolarakyapar.Meselâ;yats›n›n
sonrek’atineyetişenkimse,imâmselâmverdikdensonrakalk›p,birinciveikincirek’atdeFâtihavesûreokur.Birincirek’atdeoturur.‹kincideoturmaz.

Beşşeyiimâmyapmazsa,cemâ’atdeyapmaz:
1—‹mâmkunûtokumazsacemâ’atdeokumaz.
2—‹mâmbayramnamâzlar›ndakitekbîrleriyapmazsa,cemâ’atdeyapmaz.
3—‹mâm,dörtrek’atlinamâz›nikincirek’atindeoturmazsa,cemâ’atdeoturmaz.
4—‹mâmsecdeâyetiokuyup,secdeetmezsecemâ’atdeetmez.
5—‹mâmsecde-isehvetmezsecemâ’atdeetmez.

Dörtşeyiimâmyaparsa,cemâ’atyapmaz:
1—‹mâmikidençoksecdeyaparsa,cemâ’atyapmaz.
2—‹mâmbayramtekbîrini,birrek’atdeüçdençokyaparsa,cemâ’atyapmaz.
3 — ‹mâm cenâze namâz›nda, dörtden çok tekbîr yaparsa
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cemâ’atyapmaz.
4—‹mâmbeşincirek’atekalkarsa,cemâ’atkalkmaz,imâm›
bekler,beraberselâmverirler.

Onşeyiimâmyapmazsa,cemâ’atyapar:
1—‹ftitâhtekbîrindeelkald›rmak.
2—Sübhânekeokumak.
3—Rükü’aeğilirken,tekbîrgetirmek.
4—Rükü’datesbîhokumak.
5—Secdelereyat›p,kalkarkentekbîrsöylemek.
6—Secdelerdetesbîhokumak.
7—Semi’allahüdemezse,rabbenâlekel-hamddemek.
8—Etteh›yyâtüyüsonunakadarokumak.
9—Namâzsonundaselâmvermek.
10—Kurbanbayram›nda,yirmiüçfarzdansonraselâmverirvermez,tekbîrokumakd›r.Buyirmiüçtekbîre,teşrîktekbîrleridenir.

‹FT‹TÂHTEKBÎR‹N‹NFAZÎLETLER‹
Birkimse,iftitâhtekbîriniimâmileberâberal›rsa,sonbehâr
günlerinde,ağaçlar›nyapraklar›,rüzgârestikçeneşekldedökülürse,okişiningünâhlar›daöylecedökülür.
Birgün, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” namâz k›larken,birkimsesabâhnamâz›nda,iftitâhtekbîrineyetişemedi.
Bir kul âzâd etdi. Ondan sonra gelip Resûlullaha “sallallahü
aleyhivesellem”sordu:“YâResûlallah!Benbugün,iftitâhtekbîrineyetişemedim.Birkulâzâdetdim.Acabâiftitâhtekbîrinin
sevâb›nanâilolabildimmi?”Resûlullah“sallallahüaleyhive
sellem”,EbûBekr-iS›ddîka“rad›yallahüanh”,(Sennedersin,
buiftitâhtekbîrininhakk›nda?) diyesordu.EbûBekr-iS›ddîk
“rad›yallahüanh”buyurduki,(YâResûlallah!K›rkdeveyemâlikolsam,k›rk›n›ndayükücevâhirolsa,cümlesinifakîrleretasadduk etsem, yine imâm ile berâber al›nan iftitâh tekbîrinin
sevâb›nanâilolamam).
Ondansonra,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,(Yâ
Ömer!Sennedersin,buiftitâhtekbîrininhakk›nda?) dedikde,
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Hazret-i Ömer “rad›yallahü anh”, (Yâ Resûlallah! Mekke ve
Medînearas›doludevemolsavebunlar›nyüklericevâhirolsa,
cümlesinifakîrleretasadduketsem,yineimâmileberâberal›naniftitâhtekbîrininsevâb›nanâilolamam)dedi.
Ondansonra,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,(Yâ
Osmân! Sen ne dersin, bu iftitâh tekbîri hakk›nda?) dedikde,
Hazret-iOsmânzin-nûreyn“rad›yallahüanh”(YâResûlallah!
Geceikirek’atnamâzk›lsam,herbirinde,Kur’ân-›azîm-üş-şân›hatmeylesem,yineimâmileberâberal›naniftitâhtekbîrinin
sevâb›nanâilolamam)dedi.
Ondansonra,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”hazretleri,(YâAlî!Sennedersin,buiftitâhtekbîrihakk›nda?) dedikde, Hazret-i Alî “kerremallahü vecheh”: (Yâ Resûlallah!
Magribilemaşrikaras›küffâriledoluolsa,Rabbimbanakuvvet verse, cümlesi ile harb etsem, yine imâm ile al›nan iftitâh
tekbîrininsevâb›nanâilolamam)dedi.
Ondansonra,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”hazretleri:(EybenimümmetveEshâb›m!Yedikatyerlerveyedi
katgöklerkâğ›dolsavederyâlarmürekkepolsavebütünağaçlarkalemolsavebütünmeleklerkâtipolsalarvek›yâmetekadaryazsalar,yineimâmileal›naniftitâhtekbîrininsevâb›n›yazamazlar) diyebuyurdu.

Menk›be:SerâyaYap›lanMescid
‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfenin talebesi ‹mâm-› Ebû Yûsüf
“rahmetullahialeyh”,HârunReşîdzemân›ndakâd›idi.Birgün
HârunReşîdinyan›ndaiken,birkimsediğerindenda’vâc›oldu.
HârunReşîdinvezîride,benşâhidimdedi.‹mâm-›EbûYûsüf,
vezîrinşâhidliğinikabûletmedi.Halîfe,niçinvezîrinşâhidliğini
kabûletmiyorsun,dedi.‹mâm,birgünonaişbuyurmuşdunuz.O
dasize,bensizinkulunuz,kölenizimdemişdi.Eğerdoğrusöylediyse,köleninşâhidliğimakbûldeğildir.Yalansöylediyse,yalanc›n›nşâhidliğidedinlenmezbuyurdu.Halîfe,benşâhidlikedersem,kabûledermisin?dedi.Hây›r,etmembuyurdu.Niçin?dedi.Sennamâz›cemâ’atilek›lm›yorsun,buyurdu.Benmüslimânlar›nişleriilemeşgûlümdedi.‹mâm,Hâl›katâ’at›nolduğuyerde,mahlûkaitâ’atedilmezbuyurdu.Halîfe,doğrusöylüyorsun
dediveserây›ndamescidyap›lmas›n›emretdi.Müezzinveimâm
ta’yînedildiveondansonranamâz›hepcemâ’atilek›ld›.
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CUM’ANAMÂZI
AllahüteâlâCum’agününümüslimânlaramahsûsk›lm›şd›r.
Cum’agünüöğlevaktinde,Cum’anamâz›n›k›lmak,Allahüteâlân›nemridir.
Allahüteâlâ,Cum’asûresisonundakiâyet-ikerîmedemeâlenbuyurduki,(Eyîmânetmekleşereflenenkullar›m!Cum’a
günü,öğleezân›okunduğuvakthutbedinlemekveCum’anamâz› k›lmak için câmi’e koşunuz! Al›şverişi b›rak›n›z! Cum’a
namâz›vehutbe,sizebaşkaişlerinizdendahâfâidelidir.Cum’a
namâz›n›k›ld›kdansonra,câmi’denç›kar,dünyâişleriniziyapmakiçindağ›labilirsiniz.Allahüteâlâdanr›zkbekleyerekçal›ş›rs›n›z.Allahüteâlây›çokhât›rlay›n›zki,kurtulabilesiniz!)
Namâzdansonra,isteyenişinegiderçal›ş›r,isteyencâmi’de
kal›pnamâzk›lmakile,Kur’ân-›kerîmvedüâilemeşgûlolur.
Cum’anamâz›vaktigirince,al›ş-verişgünâhd›r.
Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”çeşidlihadîs-i
şerîflerindebuyurduki:(Birmüslimân,Cum’agünüguslabdestial›p,Cum’anamâz›nagiderse,birhaftal›kgünâhlar›afvolur
veherad›m›içinsevâbverilir.)
(Cum’a namâz› k›lmayanlar›n kalblerini Allahü teâlâ mühürler.Gâfilolurlar).
(Günlerin en k›ymetlisi Cum’ad›r. Cum’a günü, bayram
günlerindenveAşûregünündendahâk›ymetlidir.Cum’a,dünyâdaveCennetdemü’minlerinbayram›d›r).
(Birkimse,mâni’yokiken,üçCum’anamâz›k›lmazsa,Allahüteâlâ,kalbinimühürler.Ya’nîiyilikyapmazolur).
(Cum’anamâz›ndansonrabiranvard›rki,mü’mininoanda
etdiğidüâredolmaz).
(Cum’a namâz›ndan sonra, yedi def’a ‹hlâs ve Mu’avvizeteynokuyan›Allahüteâlâ,birhaftakazâdan,belâdanvekötü
işlerdenkorur).
(Cumartesi günleri yehûdîlere, Pazar günleri nasârâya [h›ristiyanlara] verildiğigibi,Cum’agünüdeMüslimânlaraverildi.Bugün,Müslimânlarahayr,bereket,iyilikvard›r).
Cum’a günü yap›lan ibâdetlere, başka günde yap›lanlar›n,
enazikikat›sevâbverilir.Cum’agünüişlenengünâhlardaiki
katyaz›l›r.
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Cum’agünü,rûhlartoplan›rvebirbirleriyletan›ş›rlar.Kabrlerziyâretedilir.Bugündekabrazâb›durdurulur.Ba’z›âlimleregöre,mü’mininazâb›art›kbaşlamaz.Kâfirin,Cum’aveRamezândayap›lmamaküzere,k›yâmetekadarsürer.Bugünve
gecesinde ölen mü’minler, kabr azâb› çekmez. Cehennem,
Cum’agünüçoks›cakolmaz.Âdemaleyhisselâm,Cum’agünü
yarat›ld›.Cum’agünüCennetdenç›kar›ld›.Cennetdekiler,Allahüteâlây›Cum’agünlerigöreceklerdir.

Cum’aNamâz›n›nFarzlar›
Cum’agünüonalt›rek’atnamâzk›l›n›r.Bununikirek’atini
k›lmakfarzd›r.Öğlenamâz›ndandahâkuvvetlifarzd›r.Cum’a
namâz›farzolmakiçinikidürlüşart›vard›r:
1—Edâşartlar›.
2—Vücûbşartlar›.
Edâşartlar›ndanbirinoksânolursanamâzkabûlolmaz.Vücûbşartlar›bulunmazsakabûlolur.
Edâ,ya’nîCum’anamâz›n›nsahîholmas›içinşartlar›yedidir:
1—Namâz›şehrdek›lmak(Şehr:Cemâ’atienbüyükcâmi’e
s›ğmayanyerdemekdir.)
2 — Devlet reîsinin veyâ vâlînin izni ile k›lmak. Bunlar›n
ta’yînetdiğihatîb,kendiyerinebaşkas›n›vekîledebilir.
3—Öğlenamâz›n›nvaktindek›lmak.
4—Vaktiçindehutbeokumak.[Âlimler,Cum’ahutbesini
okumak,namâzadururken(Allahüekber) demekgibidirdedi.
Ya’nîikihutbeyide,yaln›zarabcaokumaklâz›md›r.Hatîb
efendi,içindenE’ûzüokuyup,sonrayükseksesle,hamdvesenâvekelime-işehâdet,salât-üselâmokur.Sonra,sevâba,azâba sebeb olan şeyleri hât›rlat›r ve âyet-i kerîme okur. Oturup
kalkar. ‹kinci hutbeyi okuyup, va’z yerine, mü’minlere düâ
eder. Dört halîfenin ad›n› söylemesi müstehabd›r. Hutbeye
dünyâsözükar›şd›rmakharâmd›r.Hutbeyi,nutkvekonferans
şekline sokmamal›d›r. Hutbeyi k›sa okumak sünnetdir. Uzun
okumakmekrûhdur.]
5—Hutbeyinamâzdanönceokumak.
6—Cum’anamâz›n›cemâ’atilek›lmak.
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7—Câmi’kap›lar›n›herkeseaç›ktutmak.
Cum’anamâz›n›nvücûbşartlar›dokuzdur:
1—Şehrde,kasabadaoturmak.Müsâfirlerefarzdeğildir.
2 — Sağlam olmak, hastaya, hastay› b›rakam›yan bak›c›ya
veihtiyârlarafarzdeğildir.
3—Hürolmak.
4—Erkekolmak.Kad›nlarafarzdeğildir.
5—Âk›lvebâliğolmak.Ya’nî(Mükellef) olmak.
6—Körolmamak.Yoldagötürenolsabile,a’mâolanafarz
değildir.
7—Yürüyebilmekdir.Naklvâs›tas›olsabilefelçliye,ayaks›zafarzdeğildir.
8 — Hapsedilmiş olmamak ve düşman korkusu, hükûmetden,zâlimdenkorkusuolmamak.
9—Fazlayağmur,kar,f›rt›na,çamurvesoğukolmamak.

Cum’aNamâz›Nas›lK›l›n›r?
Cum’agünü,öğleezân›okununca,onalt›rek’atCum’anamâz›k›l›n›r.Bunlars›ras›ileşöyledir:
1—Önce,Cum’anamâz›n›ndörtrek’atlik“‹lksünneti”k›l›n›r. Bu sünnet, öğle namâz›n›n ilk sünneti gibi k›l›n›r. Buna
“Niyyetetdim,Allahr›zâs›için,Cum’anamâz›n›nilksünnetini
k›lmağa,döndümk›bleye”diyeniyyetedilir.
2—Sonra,câmi’içindeikinciezânvehutbeokunur.
3—Hutbeokundukdansonra,ikâmetokunup,cemâ’atile
Cum’anamâz›n›nikirek’atlik“farz›”k›l›n›r.
4—Cum’anamâz›n›nfarz›k›l›nd›kdansonra,dörtrek’atlik
“Sonsünneti”k›l›n›r.Bununk›l›n›ş›öğlenamâz›n›nilksünnetigibidir.
5—Bundansonra,“Üzerimefarzolank›lamad›ğ›msonöğlenamâz›n›nfarz›n›k›lmağa”diyeniyyetederek,“Âhirzuhûr”
namâz›k›l›n›r.Dörtrek’atlikbunamâz›nk›l›n›ş›öğlenamâz›n›nfarz›n›nk›l›n›ş›gibidir.
6—Sonrada,ikirek’at“Vaktinsünneti”k›l›n›r.K›l›n›ş›,sabâhnamâz›n›nsünnetinink›l›n›ş›gibidir.
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7 — Bundan sonra, Âyetel-kürsî ve tesbîhler okunup, düâ
edilir.
Cum’aGünününSünnetveEdebleri:
1—Cum’ay›perşembegünündenkarş›lamak.
2—Cum’agünüguslabdestialmak.
3—Baş›traşetmek.Sakal›nbirtutamdanfazlas›n›vet›rnaklar›kesmek.Temizelbisegiymek.
4—Cum’anamâz›namümkinolduğukadarerkengitmek.
5—Önsafageçmekiçin,cemâ’atinomuzlar›ndanaşmamal›d›r.
6—Câmi’denamâzk›lan›nönündengeçmemek.
7—Hatîbefendiminbereç›kd›kdansonrahiçbirşeysöylememek,konuşanaişâretilebilecevâbvermemekveezân›tekrârlamamak.
8—Cum’anamâz›ndansonraFâtiha,Kâfirûn,‹hlâs,Felâk
veNâssûreleriniyedikerreokumak,
9—‹kindiyekadarcâmi’dekal›p,ibâdetetmek.
10—Ehl-isünnetâlimlerininkitâblar›ndananlatanâlimlerindersinde,va’z›ndabulunmak.
11—Cum’agününü,hepibâdetilegeçirmek.
12—Cum’agünüsalevât-›şerîfegetirmek.
13—Kur’ân-›kerîmokumak.(Kehf)sûresiniokumal›d›r.
14—Sadakavermek.
15—Ana-babay›veyâkabrleriniziyâretetmek.
16—Evinyemeklerinibolvetatl›yapmak.
17—Çoknamâzk›lmak.Kazâyakalm›şnamâz›olanlar,kazânamâz›k›lmal›d›r.

BAYRAMNAMÂZLARI
Şevvâl ay›n›n birinci günü f›tr, ya’nî Ramezân bayram›n›n,
Zilhicceninonuncugünüise,Kurbanbayram›n›nbirincigünleridir.Buikigünde,güneşdoğdukdanvekerâhetvaktiç›kd›kdansonra,ikirek’atbayramnamâz›k›lmak,erkeklerevâcibdir.
Bayramnamâzlar›n›nşartlar›,Cum’anamâz›n›nşartlar›gibidir.Fekat,buradahutbesünnetdirvenamâzdansonraokunur.
Ramezânbayram›ndanamâzdanöncetatl›[hurmaveyâşe–104 –

ker]yimek,gusletmek,misvâkkullanmak,eniyielbiselerigiymek,f›tray›namâzdanöncevermek,yoldayavaşçatekbîrokumakmüstehabd›r.
Kurbanbayram›namâz›ndanöncebirşeyyimemek,namâzdansonraöncekurbanetiyimek,namâzagiderkenyükseksesle,özrüolanyavaşçatekbîrgetirmekmüstehabd›r.
Bayramnamâzlar›ikirek’atdir.Cemâ’atilek›l›n›r,yaln›zk›l›nmaz.

BayramNamâz›Nas›lK›l›n›r?
1-Önce“Niyyetetdimvâcibolanbayramnamâz›n›k›lmağa,
uydumhâz›rolanimâma”diyeniyyetederek,namâzadurulur.
Sonra“Sübhâneke”okunur.
2-Sübhânekedensonraellerüçdef’atekbîrgetirerekkulaklarakald›r›l›p,birinciveikincisindeikiyanab›rak›l›r.Üçüncüsünde,göbekalt›nabağlan›r.‹mâmönceFâtiha,sonrabirsûre
okurveberâbercerükü’aeğilinir.
3-‹kincirek’atde,imâmönceFâtihavebirsûreokur.Sonra
ikielüçdef’atekbîrgetirerekkald›r›l›r.Üçüncüdedeyanlara
b›rak›l›r. Dördüncü tekbîrde elleri kulaklara kald›rmay›p, rükü’aeğilinir.K›saca:‹kisalla,birbağla,Üçsalla,bireğil!diye
ezberlenir.
TeşrîkTekbîrleri:
Kurban Bayram›n›n arefesi günü, sabâh namâz›ndan, dördüncü günü ikindi namâz›na kadar, hâc›lar›n ve hacca gitmeyenlerin,erkek,kad›nherkesin,cemâ’atilek›ls›n,yaln›zk›ls›n,
farz namâz›ndan sonra selâm verir vermez, bir kerre “Teşrîk
tekbîr”iniokumas›vâcibdir.
Cenâze namâz›ndan sonra okunmaz. Câmi’den ç›kd›kdan
sonraveyâkonuşdukdansonra,okumaklâz›mdeğildir.
‹mâmtekbîriunutursa,cemâ’atterketmez.Erkekler,yükseksesleokuyabilir.Kad›nlaryavaşsöyler.
TeşrîkTekbîri:
“ALLAHÜEKBER,ALLAHÜEKBER.LÂ‹LÂHE‹LLALLAHVALLAHÜEKBER.ALLAHÜEKBERVEL‹LLÂH‹LHAMD”.
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ÖLÜMEHÂZIRLIK
Ölümü hât›rlamak, en büyük nasîhatd›r. Her îmân sâhibi
kimsenin,ölümüçokhât›rlamas›sünnetdir.Ölümüçokhât›rlamak,emrleresar›lmayavegünâhlardansak›nmayasebebolur.
Harâmişlemeğecesâretiazalt›r.SevgiliPeygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki:(Lezzetleriy›kan,eğlencelere son veren ölümü, çok hât›rlay›n›z!). Din büyüklerinden
ba’z›s› hergün bir kerre hât›rlamay› âdet edinmişdi. Evliyân›n
büyüklerinden Muhammed Behâeddîn-i Buhâri “kuddise sirruh”hergünyirmikerre,kendiniölmüş,mezârakonmuşdüşünürdü.
Uzunemel,çokyaşamağ›istemekdir.‹bâdetyapmak,dîne
hizmet etmek için çok yaşamağ› istemek, uzun emel değildir.
Uzunemelsâhibleri,ibâdetlerivaktindeyapamazlar.Tevbeetmeğiterkederler.Kalblerikat›olur.Ölümühât›rlamazlar.Va’z
venasîhatlerdenibretalmazlar.
Uzunemelsâhibi,hepdünyâmal›navemevk›’inekavuşmak
içinömrünüharcar.Âhiretiunutur.Yaln›zzevkvesefâs›n›düşünür.
Hadîs-işerîflerdebuyurulduki:
(Ölmedenevvelölünüz.Hesâbaçekilmedenöncekendinizi
hesâbaçekiniz!)
(Ölümdensonraolacakşeyleri,sizinbildiğinizgibi,hayvanlardabilselerdi,yimekiçinsemizhayvanbulamazd›n›z).
(Gecegündüzölümühât›rlayankimse,k›yâmetgünüşehîdleryan›ndaolacakd›r).
Uzun emelin sebebleri; dünyâ zevklerine düşkün olmak,
ölümü unutmak ve s›hhatine, gençliğine aldanmakd›r. Uzun
emelhastal›ğ›ndankurtulmakiçin,busebebleriyoketmeklâz›md›r.Ölümünherângelebileceğinidüşünmelidir.Uzunemel
sâhibiolman›nzarârlar›n›veölümühât›rlaman›nfâideleriniöğrenmelidir.Hadîs-işerîfdebuyurulduki:
(Ölümüçokhât›rlay›n›z.Onuhât›rlamak,insan›günâhişlemekdenkorurveâh›retdezarârl›olanşeylerdensak›nmağasebebolur).
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ÖlümNedir?
Ölüm,yokolmakdemekdeğildir.Ölüm,rûhunbedeneolan
bağl›l›ğ›n›n sona ermesidir. Rûhun, bedenden ayr›lmas›d›r.
Ölüm,insan›nbirhâlden,başkabirhâledönmesidir.Birevden,
birevegöçetmesigibidir.ÖmerbinAbdüla’zîzhazretleribuyurdu ki, (Sizler, ancak ebediyyet, sonsuzluk için yarat›ld›n›z.
Lâkinbirevden,birevegöçedersiniz).Ölüm,mü’minehediyyedir,ni’metdir.Günâh›olanlaramusîbetdir.‹nsanölümüistemez. Hâlbuki ölüm, fitneden hayrl›d›r. ‹nsan yaşamay› sever.
Hâlbukiölüm,onahayrl›d›r.Sâliholanmü’min,ölümiledünyân›n eziyyet ve yorgunluğundan kurtulur. Zâlimlerin ölümü
ilememleketlervekullarrâhatakavuşur.Birzâliminölümünde,söyleneneskibirbeytşöyledir:
Nekendietdirâhat,neâlemeverdihuzûr,
Y›k›ld›gitdicihândan,dayans›nehl-ikubûr.
Mü’mininrûhununbedendenayr›lmas›,esîrinhapisdenkurtulmas›gibidir.Mü’minöldükdensonra,budünyâyagerigelmekistemez.Yaln›zşehîdler,dünyâyagerigelipbirdahâşehîd
olmak ister. Ölüm, her müslimân için hediyyedir. Bir adam›n
dînini, ancak mezâr› korur. Mezârdaki hayât ise, ya Cennet
bağçelerinde bulunmak veyâhud da, Cehennem çukurlar›nda
bulunmakgibidir.

ÖlümHakd›r
Ölümdenkurtulmak,mümkinmidir?Elbettedeğildir.Kimseninbirsâniyebileyaşamayaelindeimkân›yokdur.Eceligelenölür.Buvakt,gözaç›pkapay›ncayakadargeçenbirând›r.
Kur’ân-›kerîmdebirâyet-ikerîmedemeâlen,(Ecellerigeldiği
zemân,onubirsâatilerivegerialamazlar) buyurulmuşdur.
Allahüteâlâbirkimseninölümününeredetakdîretdiise,o
kişimal›n›,mülkünü,evlâd›n›b›rak›poradavefâteder.
Allahüteâlâ,bizimgündenekadarnefesal›pverdiğimizibilir.Onunbilmediğibirşeyyokdur.Îmânedip,hayât›m›zibâdet
ilegeçdiise,sonuse’âdetolur.AllahüteâlâAzrâil“aleyhisselâma” buyurur ki: (Dostlar›m›n can›n› kolay al, düşmanlar›m›n
can›n›güçal!).Îmânsâhiblerine,bunebüyükmüjdedir.Îmândanmahrûmkalanlariçinde,nebüyükfelâketdir.
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CENÂZENAMÂZI
Bir mü’minin vefât etdiğini, haber alan erkeklere, erkek
yoksa,kad›nlaracenâzenamâz›farz-›kifâyedir.Cenâzenamâz›,Allahiçinnamâzveölenkimseiçindüâd›r.Ehemmiyyetvermeyeninîmân›gider.

CenâzeNamâz›n›nŞartlar›
1-Meyyitmüslimânolmal›d›r.
2-Y›kanm›şolmal›d›r.Y›kanmadangömülen,üzerinetoprakat›lmam›şise,ç›kar›l›py›kan›r,sonranamâz›k›l›n›r.Cenâzeninveimâm›nbulunduğuyerintemizolmas›lâz›md›r.
3-Cenâzeninveyâbedeninyar›s›ile,baş›n›nveyâbaşs›zyar›danfazlabedenin,imâm›nönündebulunmas›lâz›md›r.
4-Cenâze,yerdeveyâyereyak›n,ellerletutulmuşveyâtaş
üstünekonmuşolmal›d›r.Cenâzeninbaş›,imâm›nsağ›na,ayağ›solunagelecekdir.Tersinekoymakgünâhd›r.
5-Cenâzeimâm›nönündehâz›rolmal›d›r.
6-Cenâzeninveimâm›navretmahalliörtülüolmal›d›r.

CenâzeNamâz›n›nFarzlar›
1-Dörtkerretekbîrgetirmekdir.
2-Ayakdak›lmakd›r.

CenâzeNamâz›n›nSünnetleri
1-Sübhânekeokumak,
2-Salevâtokumak,
3-Kendinevemeyyitevebütünmüslimânlaraafvvemağfiretiçinbildirilmişolandüâlardanbildiğiniokumak.
Cenâzenamâz›,câmi’içerisindek›l›nmaz.
Canl›olarakdoğdukdansonraölençocuğunismikonur,y›kan›r,kefenlenir,namâz›k›l›n›r.
Cenâze taş›nacağ› zemân, tabutun dört kolundan tutulur.
Önce cenâzenin baş taraf› sağ omuza, sonra ayak taraf› sağ
omuza,sonrabaştaraf›solomuza,sonraayaktaraf›solomuza
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konmaksûretiyleherbirindeonarad›mtaş›n›r.Kabrevar›ld›ğ›
zemân cenâze omuzlardan yere indirilmedikçe oturulmaz.
Defnedilirkenişiolm›yanlarotururlar.

CenâzeNamâz›Nas›lK›l›n›r?
Cenâzenamâz›n›ndörttekbîrindenherbiri,birrek’atgibidir. Dört tekbîrin yaln›z birincisinde eller kulaklara kald›r›l›r.
Sonrakiüçtekbîrdeellerkald›r›lmaz.
1-‹lktekbîral›n›p,ikielbağlan›nca(Sübhâneke) okunurve
okunurken(vecellesenâüke) dedenir.Fâtihaokunmaz.
2-‹kincitekbîrdensonra,teşehhüddeotururkenokunan(salevât)lar,ya’nî(Allahümmesalli) ve(Bârik) düâlar›okunur.
3- Üçüncü tekbîrden sonra, cenâze düâs› okunur. [Cenâze
düâs› yerine “Rabbenâ âti-nâ...” veyâ yaln›z “Allahümmağfir
leh”demekveyâhuddüâniyyetiyle(Fâtiha-işerîfe)yiokumak
daolur.]
4-Dördüncütekbîrdensonra,hemensağavesonrasolaselâmverilir.Selâmverirken,cenâzeyevecemâ’ateniyyetedilir.
‹mâmyaln›zdörttekbîriveikiomuzaselâm›,yükseksesle
söyler,diğerleriniiçindenokur.
Cenâzenamâz›,k›l›nd›kdansonra,tabutunyan›ndadüâetmekcâizdeğildir.Mekrûholur.

TERÂVÎHNAMÂZI
Terâvîhnamâz›erkekvekad›nlariçinsünnetdir.Ramezân-›
şerîfinhergecesindek›l›n›r.Cemâ’atilek›l›nmas›sünnet-ikifâyedir. Vakti yats› namâz›ndan sonra ve vitrden öncedir. Vitrdensonradak›l›nabilir.Meselâ,Terâvîhnamâz›n›nbirk›sm›na
yetişip,imâmlavitrnamâz›n›k›lankimse,terâvîhnamâz›ndan,
yetişipk›lamad›ğ›rek’atleri,vitrdensonrak›lar.
K›l›nmayanterâvîhnamâz›kazâedilmez.Kazâedilirse,nâfileolur.Terâvîholmaz.
Terâvîhnamâz›yirmirek’atdir.

TerâvîhNas›lK›l›n›r?
Vitrnamâz›,yaln›zRamezânay›ndacemâ’atilek›l›n›r.Te–109 –

râvîhnamâz›n›ikişerrek’atolmaküzere,onselâmlaveherdört
rek’at sonunda bekleyip tesbîh yaparak k›lmak müstehabd›r.
Kazâborcuolan,boşzemânlar›nda,beşvaktinsünnetleriveterâvîhyerinedekazâk›l›p,birânönce,kazâlar›bitirip,sonrabu
namâzlar›k›lmağabaşlamal›d›r.
Terâvîhnamâz›câmi’decemâ’atilek›l›n›nca,başkalar›evde
yaln›z k›labilir, günâh olmaz. Fekat câmi’deki cemâ’at sevâb›ndanmahrûmkal›r.Evde,birveyâbirkaçkişiilecemâ’atilek›larsa,yaln›zk›lmakdanyirmiyedikatfazlasevâbkazan›r.Heriftitâh
tekbîrindeniyyetetmekdahâiyidir.Yats›y›cemâ’atilek›lm›yanlar,terâvîhicemâ’atilek›lamaz.Yats›y›cemâ’atilek›lm›yanbir
kimse,farz›yaln›zk›l›p,sonraterâvîhicemâ’atilek›labilir.

BeşinciBölüm
YOLCULUKDANAMÂZ
Hanefîmezhebindeolanbirkimse,onbeşgündenazkalmak
niyyetiileyüzdörtkilometrevedahâuzakbiryeregidersemüsâfirolur.
Seferî veyâ müsâfir olmak demek, yolcu olmak demekdir.
Müsâfir, dört rek’atli farz namâzlar› iki rek’at k›lar. Mukîm
imâma uyarsa, yine dört rek’at k›lar. Müsâfir, imâm olursa,
ikincirek’atinsonundaselâmverir.Sonraonauymuşolancemâ’at,namâzlar›n›temâmlamakiçinikişerrek’atdahâk›larlar.
Seferî olan bir kimse, mest üzerine üç gün, üç gece mesh
edebilir.Orucunubozabilir.Yolcurâhatiseorucunubozmamas›dahâiyidir.Kurbankesmesivâcibolmaz.Cum’anamâz›da
seferîolanafarzdeğildir.
Namâzvaktininsonundasefereç›kankimsebunamâz›k›lmam›şise,ikirek’atk›lar.Fekatvaktinsonundavatan›nagelen,
buvaktinnamâz›n›k›lmam›şisedörtrek’atk›lar.
(Ni’met-iislâm)dadiyorki:Nâfilenamâzlar›ayakdak›lmağagücüyeterken,oturarakk›lmak,herzemânveheryerdecâizdir.Oturarakk›larken,rükü’içinbedeniileeğilir.Secdeiçin,
baş›n›yerekor.Lâkin,özrüyokikennâfilelerioturarakk›lana,
ayakda k›lan›n yar›s› kadar sevâb verilir. Beş vakt namâz›n
sünnetleriveterâvîhnamâz›da,nâfilenamâzd›r.Yolda,ya’nî
şehr, köy hâricinde, nâfile namâzlar› hayvan üzerinde k›lmak
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câizdir.K›bleyedönmekverükü’vesecdeyapmaklâz›mdeğildir.Îmâilek›lar.Ya’nî,rükü’için,bedeniilebirazeğilir.Secde
için,bundandahâçokeğilir.Hayvanüzerindefazlanecâsetbulunmas›,namâzamâni’değildir.Yerdenâfilek›larkenyorulan›n, bastona, insana, d›vara dayan›p k›lmas›, câiz olur. Kendi
yürürkennamâzk›lmaksahîhdeğildir.
Farzvevâcibnamâzlar›,zarûretolmad›kça,hayvanüzerinde k›lmak câiz değildir. Ancak, özr ile k›labilir. Zarûret olan
özrler: Mal›n›n, can›n›n, hayvan›n›n tehlükede olmas›, inince
hayvan›n›n veyâ hayvandaki veyâ yan›ndaki mal›n çal›nmas›,
y›rt›c› hayvan, düşman, yerde çamur olmas›, yağmur olmas›,
hastan›ninerken,binerken,iyiolmas›n›ngecikmesiveyâhastal›ğ›n›nartmas›,arkadaşlar›n›nbeklemeyip,tehlükedekalmas›,
indikdensonra,hayvanayard›mc›s›zbinememek.Mümkinise,
hayvan›k›bleyekarş›durdurupk›lar.Mümkindeğilise,hareketcihetlerindek›lar.Hayvanüzerindekimahmildenilensand›k gibi şeylerin içinde k›lmak da, böyledir. Hayvan durdurulup,mahmilinalt›nadirekkonursa,(Serîr),ya’nîmasa,kanape
gibiolup,yerdek›lmakdemekdir.K›bleyekarş›ayakdak›lmas›lâz›molur.‹nebilenkimse,farzlar›mahmildek›lamaz.
Gemidenamâzk›lmak,Ca’ferTayyârhazretleriHabeşistâna
giderken,Resûlullah›n“sallallahüaleyhivesellem”onaöğretdiğigibi,şöyledir:Hareketedengemide,özrüolmadanfarzvevâcibdek›l›n›r.Gemidecemâ’atilek›l›nabilir.Hareketedengemidede,îmâilek›lmakcâizolmay›p,rükü’vesecdeyapar.K›bleyedönmesidelâz›md›r.Namâzabaşlarkenk›bleyekarş›durur.
Gemidöndükçe,kendisik›bleyedöner.Gemidenecâsetdentahâretdelâz›md›r.‹mâm-›a’zamEbûHanîfeyegöre,gidengemidefarzlar›da,özrsüziken,yerdeoturarakk›lmakcâizolur.
Deniz ortas›nda demirlemiş gemi, çok sallan›yor ise, giden
gemigibidir.Azsallan›yorsa,sâhildedurangemigibidir.Sâhilde duran gemide farzlar oturarak k›l›nmaz. Sâhile ç›kmak
mümkinise,ayakdak›lmakdasahîholmay›p,karayaç›k›pk›lmaklâz›md›r.Mal›,can›veyâgemininhareketetmektehlükesi
varsa,gemideayakdak›lmas›câizolur.
(‹bniÂbidîn) diyorki:(‹kitekerlekliolupda,hayvanabağlanmadan yerde düz duram›yan arabada, dururken de, giderkende,namâzk›lmak,hayvanüzerindek›lmakgibidir.Dörttekerlekli araba, dururken serîr, masa gibidir. Hareket ederken
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ise,hayvaniçinyukar›dayaz›l›özrlerle,içindefarzk›l›nabilirve
arabay›durdurupk›bleyekarş›k›lar.Durduramazsa,gidengemidekigibik›lar).Hareketesnâs›ndak›bleyedönemiyen,Şâfi’î
mezhebinitaklîdederek,ikinamâz›cem’eder.Bunadaimkân
olmazsa,k›bleyedönmesisâk›tolur.Sandalyada,koltukdaoturarak,îmâilenamâzk›lmak,hiçkimseyecâizdeğildir.Otobüsde,tayyâredenamâzk›lmak,arabadak›lmakgibidir.
Farzlar›vevâcibleri,yolculukdazarûretolmad›kçahayvan
üzerinde k›lmamal›d›r. Vâs›talar› durdurup, k›bleye karş› ve
ayakda k›lmal›d›r. Bunun için vâs›taya binmeden gerekli tedbîrleriöncedenalmal›d›r.
Müsâfir,vapurdavetrende,farznamâza,k›bleyekarş›durup,secdeyeriyan›napusulakoymal›.Vapurvetrendöndükce,kendisik›bleyedönmelidir.Göğsük›bledenayr›l›rsa,namâz›bozulur.Otobüsde,trende,dalgal›denizdek›bleyedönemiyenlerin farz namâzlar› câiz olm›yacağ›ndan, bunlar yolda olduklar›müddetçeŞâfi’îmezhebinitaklîdederek,öğleileikindiyiveakşamileyats›y›,cem’edebilir.Ya’nîseferdeikenbuiki
namâz›birbiriarkas›nak›lar.Çünki,Şâfi’îmezhebinde80kilometredenziyâdesürenyolculukda,ikindiyiöğlenamâz›vaktindeveyats›y›akşamnamâz›vaktindetakdîmederekk›lmak,veyâhudöğleyiikindivaktineveakşam›,yats›namâz›vaktinetehîrederek,ikinamâz›biraradak›lmakcâizdir.Bununiçin,Hanefî mezhebinde olan kimse, yolda k›bleye dönemiyecek ise,
yola ç›kd›kdan sonra, gündüz bir yerde durduğu zemân, öğle
vaktindeöğleyik›l›ncahemenikindiyidek›lmal›,gecedurulduğuzemân,yats›vaktindeakşam›vesonrayats›y›biraradak›lmal›vebudörtnamâzaniyyetederken(Şâfi’îmezhebinitaklîd
ederekedâediyorum) diyeniyyetetmeli,ya’nîkalbindengeçirmelidir.Yolaç›kmadanveyâyolculukbitdikdensonra,ikivaktinnamâz›birlikdek›l›nmaz.

HASTALIKDANAMÂZ
Abdesti bozan şeyin bedenden ç›kmas›, devâml› olursa,
(Özr) denir.‹drâr,içsürmesi,yelkaç›rmak,burunkanamas›ve
yaradankan,sar›suakmas›,ağr›dan,şişdendolay›gözyaş›akmas›,birnamâzvaktiiçinde,devâml›olunca,bukimseveistihâzakan›akankad›n,özrsâhibiolurlar.T›kamakla,ilâcileveyânamâz›oturarakyâhudîmâilek›larak,bunlar›durdurmala–112 –

r›lâz›md›r.‹drârkaç›ranerkek,idrâryolunaarpakadarnebâtî
pamuksokar.Fitil,azolanidrâr›emerek,d›şar›damlamas›na
mâni’olur.Böylece,abdestbozulmaz.‹drâryaparken,fitilkendiliğindend›şar›ç›kar,gider.‹drârçokkaç›yorsa,fazlas›fitilden
geçerek,d›şar›s›zarveabdestibozulur.S›zanidrâr›nçamaş›r›
kirletmemesilâz›md›r.Kad›nlar,önlerinedâimâ(Kürsüf)denilenbezkoymal›d›r.Ak›nt›y›durduramazlarsa,hernamâzvaktindeabdestal›p,namâz›öylecek›lar.Özrsâhibiolankimsebir
abdestile,vaktç›k›ncayakadarfarz,kazâvenâfilek›labilirler.
Kur’ân-›kerîmitutabilirler.Namâzvaktiç›k›nca,abdestibozulur.Vaktç›kmadanöncede,özrolanşeydenbaşkabirsebebile
abdesti yine bozulur. Meselâ, burun deliklerinin birinden kan
gelmekdeikenabdestal›p,sonradiğerdelikdendekanakmağabaşlasa,abdestibozulur.Özrsâhibiolmakiçin,abdestibozanşeyin,birnamâzvaktindedevâml›akmas›lâz›md›r.Abdest
al›p, o vaktin farz›n› k›lacak kadar bir zemânda akmazsa, özr
sâhibiolmaz.Mâlikîninbirkavlinegöre,birdamlaak›nca,özr
sâhibiolur.Birkimseözrsâhibiolunca,sonrakinamâzvaktlerinde,birkerre,birdamlagelince,özrsâhibiolmas›,ovaktlerdededevâmeder.Birnamâzvaktindehiçgelmezse,özrsâhibi
olmakbiter.Özresebebolannecâset,elbiseyedirhemmikdâr›ndanfazlabulaş›nca,tekrârbulaşmas›namâni’olmakmümkinise,bulaşm›şyeriy›kamaklâz›molur.
Gusl abdesti al›nca, hasta olmakdan veyâ hastal›ğ›n›n şiddetlenmesindenyâhuduzamas›ndankorkan,teyemmümeder.
Bu korku, kendi tecrîbeleri ile yâhud müslimân, âdil tabîbin
[doktorun]söylemesiilebilinmişolur.F›sk›,günâhişlemesidilleredüşmüşolm›yantabîbinsözüdekabûledilir.Soğukolup,
bar›nacakyer,suyu›s›tacakşey,şehrdehamamparas›bulamamak,hastal›ğasebebolabilir.Hanefîde,birteyemmümile,dilediğikadarfarzk›labilir.Şâfi’îdevemâlikîde,herfarznamâz
içinyenidenteyemmümeder.
Abdesta’zâs›n›nyar›s›ndayaraolanteyemmümeder.Yara
yar›danaz›ndaise,sağlam›n›y›kay›p,yaray›mesheder.Guslde,
bütünbedenbiruzvsay›ld›ğ›için,bütünbedeninyar›s›yaraise
teyemmüm eder. Yaral› yer, yar›dan az ise, sağlam›n› y›kay›p
yaralar› mesh eder. Yaraya mesh zarar verirse, sarg›ya mesh
eder.Bunadazararverirse,meshiterkeder.Abdestdeveguslde,başameshzararverirse,baş›meshetmez.Eliçolak[ekzema,
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yara]olup,sukullanam›yanteyemmümeder.Yüzünü,kollar›n›
yere,[kireçli,toprakl›,taşl›d›vara]sürer.Elleriveayaklar›kesikolan›nyüzüdeyaraise,namâz›abdestsizk›lar.Abdestald›racakkimsebulam›yan,teyemmümeder.Çocuğu,kölesi,ücret
iletutduğukimse,yard›mamecbûrdurlar.Başkalar›ndandayard›mister.Fekat,onlaryard›mamecbûrdeğildir.Kad›nvekoca
dabirbirlerineabdestald›rmağamecbûrdeğildirler.
Kan ald›rarak, sülük tutunarak, yara, ç›ban olarak, kemiği
k›r›larakveyâincinereksarg›[pamuk,gazbeziüzerineflaster,
merhem]koyan,oras›n›soğuk,s›caksuiley›kamağaveyâmesh
etmeğe kâdir olamazsa, abdestde ve guslde, bunlar›n yar›dan
fazlas›üstünebirkerremesheder.Sarg›y›çözmekzararverirse,alt›ndakisağlamyerlery›kanmaz.Sarg›aralar›ndagörünen
sağlamderik›smlar›meshedilir.Sarg›y›abdestliolaraksarmak
lâz›mdeğildir.Meshdensonra,sarg›değişdirilirse,üstünebaşkas›dasar›l›rsa,yenisinemeshlâz›molmaz.
Ayakdaduram›yanveyâayakdadurunca,hastal›ğ›n›nuzayacağ›n›çokzanedenhasta,namâz›n›oturarakk›l›p,rükü’içinbedeninibirazeğer.Sonradikilip,sonrayereikikerresecdeyapar.
Kolay›nageldiğigibioturur.Dizçökmesi,bağdaşkurmas›,ihtibâ etmesi, ya’nî kaba etleri üzerine oturup kollar›n› dizlerinin
etrâf›nahalkayapmas›câizdir.Baş,diz,gözağr›s›hastal›ksay›l›r.Düşmanagörünmekkorkusuda,özrdür.Ayakdaorucu,abdestibozulandaoturarakk›lar.Birşeyedayanarakayakdadurabilendayanarakk›lar.Ayakdafazladuram›yan,iftitâhtekbîriniayakdaal›p,ağr›hâs›lolunca,oturarakdevâmeder.
Yeresecdeyapmakdanâcizolan,ayakdaokuyup,rükü’ve
secdeiçinoturarakîmâeder.Oturuprükü’içinbiraz,secdeiçin
dahâçokeğilir.Bedeninieğemiyen,baş›n›eğer.Birşeyüzerine
secdeetmesilâz›mdeğildir.Birşeyüzerinesecdeederse,secde
için, rükü’dan fazla eğilmiş ise, namâz› sahîh olursa da, mekrûhdur.Dayanarakoturmakmümkiniken,yatarakîmâcâizolmaz. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, bir hastay›
ziyâretetdi.Bununeliileyasd›ğ›kald›r›p,üzerinesecdeetdiğini görünce, yast›ğ› ald›. Hasta, odun kald›rarak bunun üstüne
secdeetdi.Odunudaald›ve(Gücünyeterse,yeresecdeet!Yereeğilemezsen,yüzünebirşeykald›r›p,bununüzerinesecdeetme!Îmâederekk›lvesecdede,rükü’dandahâçokeğil!) buyurdu.(Bahr-ür-râ›k)dabildirildiğiüzere,Âl-i‹mrânsûresinin
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yüzdoksanbirinciâyet-ikerîmesindemeâlen,(Namâz›,gücüyetenayakdak›lar.Âcizolanoturarakk›lar.Bundandaâcizolan
yatarakk›lar) buyurulmakdad›r.‹mrânbinHusaynhastaolunca,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”buna,(Ayakdak›l!
Gücünyetmezse,oturarakk›l!Bunadakudretinolmazsa,yan
veyâs›rtüstüyatarakk›l!)buyurdu.Görülüyorki,ayakdaduram›yanhasta,oturarakk›lar.Oturam›yan,yatarakk›lar.Sandalyada,koltukdak›lmağaiznverilmemişdir.Hastan›nveotobüsde,tayyâredegidenin,koltukda,sandalyadak›lmas›islâmiyyete
uygun değildir. Cemâ’ate gidince ayakda k›lam›yan, evinde
ayakdak›lar.Yirmişeydenbirininbulunmas›,cemâ’ategitmemekiçinözrolur.Yağmur,şiddetlis›cakvesoğuk,can›naveyâ
mal›nasald›racakdüşmankorkusu,arkadaşlar›n›ngidipyolda
yaln›zkalmakdankorkmak,havân›nçokkaranl›kolmas›,fakîr
borçlunun yakalan›p habs olunmakdan korkmas›, kör olmak,
yürüyemiyecekfelciolmas›,birayağ›kesikolmak,hasta,kötürüm olmak, çamur, yürüyememek, yürüyemiyen ihtiyâr, nâdir
bulunanf›khdersinikaç›rmak,sevdiğiyemeğikaç›rmakkorkusu, yolculuğa hareket hâlinde olmak, yerine b›rakacak kimse
bulunm›yan hasta bak›c›, gece şiddetli rüzgâr, halâya gitmek
içins›k›şmak.Hastal›ğ›n›nartmas›ndanveyâuzamas›ndankorkanhastavehastas›bak›ms›zkalacakolanhastabak›c›veçok
ihtiyârl›kdanyürümesigüçolmak,Cum’anamâz›nagitmemek
içinözrdür.Cemâ’ateyürüyerekgidipgelmek,vâs›tayabinerek
gitmekden efdâldir. Câmi’de sandalyada, koltukda oturarak,
îmâ ile k›lmak câiz değildir. ‹slâmiyyetin bildirmediği şeklde
ibâdetyapmak(Bid’at) olur.Bid’atişlemeninbüyükgünâholduğuf›khkitâblar›ndayaz›l›d›r.
Birşeyedayanarakoturam›yanhasta,s›rtüstüyatarak,s›rt
üstüyatamazsa,sağyan›nayatarakbaş›ileîmâeder.K›bleye
dönemiyen,kolay›nagelencihetedoğruk›lar.S›rtüstüyatan›n
baş›alt›nabirşeykonarak,yüzük›bleyekarş›yap›l›r.Dizlerini
dikmesiiyiolur.Baş›ileîmâedemiyeninnamâz›kazâyab›rakmas›câizolur.Namâzaras›ndahastaolan,gücüyetdiğişeklde
devâm eder. Yerde oturarak k›lan hasta namâzda iyi olursa,
ayakdak›larakdevâmeder.Akl›,şu’ûrugiden,namâzk›lmaz.
Beşvaktgeçmedeniyiolursa,beşvaktikazâeder.Alt›namâz
geçerse,hiçkazâetmez.
Îmâiledeolsa,k›l›nmayannamâz›acelekazâetmekfarzd›r. Kazâ etmeden ölüm hâline gelirse, k›lmad›ğ› namâzlar›n
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iskât› için, b›rakd›ğ› maldan fidye verilmesini vas›yyet etmek
vâcibolur.Vas›yyetetmezse,velîsinin,hattâyabanc›n›nkendi
mal›ndaniskâtyapmas›câizolurdenilmişdir.

KAZÂNAMÂZLARI
Namâz,bedenileyap›lanbiribâdetolduğundan,başkas›yerinek›l›namaz.Herkesinkendisinink›lmas›lâz›md›r.Namâzlar›vaktindek›lmaya“Edâ” denir.Herhangibirzemândatekrâr
k›lmaya“‹âde”denir.Meselâmekrûholarakk›l›nannamâz›n
vaktiç›kmadan,bunaimkânolmazsa,herzemâniâdesivâcibdir.Farzvevâcibolannamâz›,vaktigeçdikdensonrak›lmağa
“Kazâ”etmekdenir.
Birgünlükbeşvaktfarz›vevitrnamâz›n›k›larkenvekazâ
ederken,tertîbsâhibiolmakfarzd›r.Ya’nî,namâzk›larken,s›ralar›n›gözetmeklâz›md›r.Beşdenfazlakazâs›olmayana(Tertîbsâhibi) denir.Cum’afarz›n›,ogününöğlenamâz›s›ras›nda
k›lmaklâz›md›r.Sabâhnamâz›nauyanamayan,hutbeokunurkenbilehât›rlarsa,hemenbunukazâetmelidir.Birnamâz›k›lmad›kçaondansonrakibeşnamâz›k›lmakcâizolmaz.Hadîs-i
şerîfde,(Birnamâz›uykudageçirenveyâunutankimse,sonrakinamâz›cemâ’atilek›larkenhât›rlarsa,imâmlanamâz›bitirip,
sonraöncekinamâz›n›kazâetsin!Bundansonra,imâmlak›ld›ğ›n›tekrârk›ls›n!) buyuruldu.
Farz›,kazâetmekfarzd›r.Vâcibikazâetmekvâcibdir.Sünnetikazâetmek,emrolunmad›.Hanefîmezhebininâlimlerisözbirliğiilebildiriyorlarki;(Sünnetnamâzlar›n›nyaln›zvaktinde
k›l›nmalar›emrolundu.Vaktindek›l›nmayansünnetnamâzlar,
insan›nüzerindeborçkalmaz.Bununiçin,vaktindensonrakazâ
edilmeleri emr olunmad›. Sabâh›n sünneti, vâcibe yak›n olduğundan,ogünöğledenöncefarz›ilekazâedilir.Sabâhsünneti
öğledensonra,başkasünnetlerise,hiçbirzemânkazâedilmez.
Kazâ olursa, sünnet sevâb› hâs›l olmaz. Nâfile k›l›nm›ş olur.)
(‹bni Âbidîn)de ve (Tergîb-üs-salât) 162.ci sahîfelerinde diyor
ki, (Sünnetleri, özrsüz oturarak k›lmak câizdir. Hiç k›lmamak
günâhd›r.Farzlar›özrileoturarakk›lmakcâizdir).
Farz namâzlar› bilerek ve özrsüz olarak terketmek büyük
günâhd›r.Vaktindek›l›nmayanböylenamâzlar›kazâetmeklâz›md›r.Farzvevâcibolanbirnamâz›bilebilekazâyab›raka–116 –

bilmek için, iki özr vard›r: Biri, düşman karş›s›nda olmakd›r.
‹kincisi,seferdeolan,ya’nî,üçgünlükyolgitmeyeniyyetiolmasa bile, yolda bulunan kimsenin h›rs›zdan, y›rt›c› hayvandan,
selden,f›rt›nadankorkmas›d›r.Bunlaroturarakveherhangibir
tarafadönerekveyâhayvanüzerindeîmâiledek›lamad›ğ›zemân, kazâya b›rakabilir. Bu iki sebeble farzlar› kazâya b›rakmak,uykuveunutmaksebebiilekaç›rmakgünâholmaz.(Eşbâh) şerhinde, (Boğulmak üzere olan› ve benzerlerini kurtarmakiçinnamâz›vaktindensonrak›lmakdasahîhdir)diyor.Fekat,özrbitince,hemenkazâk›lmas›farzolur.Harâmolanüç
vaktdenbaşka,boşvaktlerindek›lmakşart›ile,çolukçocuğununr›zk›n›kazanacakkadargecikdirmekcâizolur.Dahâfazla
gecikdirirse,günâhagirmeğebaşlar.NitekimsevgiliPeygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”,Hendekmuhârebesininşiddetindenk›lamad›klar›dörtnamâz›hemenogece,Eshâb-›kirâm“rad›yallahüanhüm”yaral›veçokyorgunolduklar›hâlde,
cemâ’at ile k›ld›. Sevgili Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve
sellem”buyurduki;(‹kifarznamâz›birarayagetirmekbüyük
günâhlardand›r). Ya’nî, bir namâz› vaktinde k›lmay›p, vaktindensonrak›lmakenbüyükgünâhd›r.Birhadîs-işerîfdebuyurulduki,(Birnamâz›vaktiç›kd›kdansonrak›lankimseyi,AllahüteâlâseksenhukbeCehennemdeb›rakacakd›r.) Birhukbe,
seksenâh›retsenesidirveâh›retinbirgünü,dünyân›nbinsenesikadard›r.Birvaktnamâz›,vaktindensonrak›lman›ncezâs›bu
olursa,hiçk›lmayan›ncezâs›n›düşünmelidir.
Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki,
(Namâz dînin direğidir. Namâz k›lan, dînini doğrultmuş olur.
Namâz›k›lm›yan,dîniniy›km›şolur.) Birhadîs-işerîfdebuyurduki, (K›yâmetgünü,îmândansonrailksüâlnamâzdanolacakd›r.)Allahüteâlâbuyuracakki,(Eykulum!Namâzhesâb›n›n
alt›ndankalkarsankurtuluşsenindir.Ötekihesâblar›kolaylaşd›r›r›m).Ankebûtsûresi,k›rkbeşinciâyetinde,meâlen(Kusûrsuzk›l›nanbirnamâz,insan›pis,çirkinişleriişlemekdenkorur)
buyurulmakdad›r.Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”
buyurdu ki, (‹nsan›n Rabbine en yak›n olduğu zemân namâz
k›ld›ğ›zemând›r).
Birmüslimân›nherhangibirnamâz›vaktindek›lmamas›iki
dürlü olur: 1- Özr ile k›lmamas›d›r. 2- Namâz› vazîfe bildiği,
önemverdiğihâldetenbellikleterketmesidir.
Farz namâz› özrü olmadan, vakti geçdikden sonra k›lmak,
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ya’nî kazâya b›rakmak harâmd›r, büyük günâhd›r. Bu günâh,
kazâedinceafvolmuyor.Kazâedince,yaln›znamâz›k›lmamak
günâh› afv olur. Bir kimse namâzlar› kazâ etmedikçe, yaln›z
tevbeileafvolmaz.Kazâetdikdensonratevbeederse,afvolmas›ümîdedilir.Tevbeederkenk›lmad›ğ›namâzlar›kazâetmesilâz›md›r.Kazâetmeyegücüvarken,kazâetmezse,ayr›ca
büyükbirgünâhişlemişolur.Bubüyükgünâh,hernamâzk›lacakkadar[6dakîka]boşzemângeçince,birevvelkiazâbzemân› kadar artmakdad›r. Çünki namâz›, boş zemânlarda hemen
kazâ etmek de farzd›r. Kazâ k›lmağa ehemmiyyet vermiyen
sonsuzyanacakd›r.(Umdet-ül-islâm) ve(Câmi’-ülfetâvâ)dadiyor ki, (Düşman karş›s›nda, bir farz namâz› k›lmak mümkin
iken,terketmek,yediyüzbüyükgünâhişlemişgibigünâhd›r.)
Kazây›gecikdirmeningünâh›,vaktindek›lmamakgünâh›ndan
dahâ çokdur. Bir namâz›n ilk kazâs›n› k›lmağa niyyet ederek,
birkazâk›l›nca,bugünâhlar›nhepsiafvolur.
AÇIKLAMA:(SünnetlerYerineKazâK›l›n›rm›?)
Abdülkâdir-i Geylânî hazretleri (Fütûh-ul gayb) kitâb›nda
diyor ki: Mü’minin en önce farzlar› yapmas› lâz›md›r. Farzlar
bitdikdensonra,sünnetleriyapar.Ondansonranâfilelerlemeşgûlolur.Farzborcuvarken,sünnetilemeşgûlolmakahmakl›kd›r.Farzborcuolan›nsünnetlerikabûlolmaz.AlîibniEbîTâlib
“rad›yallahü anh” bildiriyor: Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem”buyurduki:(Üzerindefarzborcuolankimse,kazâs›n›
k›lmadannâfilek›larsa,boşyerezahmetçekmişolur.Bukimse,
kazâs›n›ödemedikçe,Allahüteâlâ,onunnâfilenamâzlar›n›kabûl etmez). Abdülkâdir-i Geylânînin yazd›ğ› bu hadîs-i şerîfi
şerheden Hanefî mezhebi âlimlerinden Abdülhak-› Dehlevî
hazretleribuyuruyorki:(Buhaber,farzborcuolanlar›n,sünnetlerininvenâfilelerininkabûlolm›yacağ›n›göstermekdedir.Sünnetlerin,farzlar›tamaml›yacağ›n›biliyoruz.Bununma’nâs›farzlaryap›l›rken,bunlar›nkemâllerinesebebolanbirşeykaç›r›l›rsa, sünnetler, k›l›nan farz›n kemâl bulmas›na sebeb olur. Farz
borcuolan›nkabûledilmeyensünnetleribirişeyaramaz).
Kudüs kâd›s› Muhammed Sâd›k Efendi, fâite namâzlar›n
kazâ edilmesini anlat›rken, şöyle bildirmekdedir: Büyük âlim
‹bni Nüceym hazretlerine soruldu ki, (Bir kimsenin kazâya
kalm›ş namâzlar› olsa, sabâh, öğle, ikindi, akşam ve yats›n›n
sünnetlerinibunamâzlar›n,kazâlar›naniyyetederekk›lsa,bu
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kimsesünnetleriterketmişolurmu?).Cevâb›nda:(Sünnetleri
terketmişolmaz.Çünki,beşvaktnamâz›nsünnetlerinik›lmakdanmaksad,ovaktiçinde,farzdanbaşkabirnamâzdahâk›lmak demekdir. Şeytân hiç namâz k›ld›rmamak ister. Farzdan
başkabirnamâzdahâk›larak,şeytânainatedilmiş,rezîledilmiş
olur.Sünnetyerinekazâk›lmakda,sünnetdeyerinegetirilmiş
olur.Kazâborcuolanlar›n,hernamâzvakti,ovaktinfarz›ndan
başkanamâzk›larak,sünnetiyerinegetirmekiçin,kazâk›lmas›lâz›md›r.Çünkiçokkimse,kazâk›lmay›p,sünnetlerik›l›yor.
BunlarCehennemegidecekdir.Hâlbuki,sünnetlerinyerinekazâk›lan,Cehennemdenkurtulur)buyurdu.

KazâNamâzlar›Nas›lK›l›n›r?
Kazânamâzlar›n›biranöncek›larak,ayr›catevbedeederek,
büyük cezâdan kurtulmal›d›r. Bunun için, sünnetleri de kazâ
niyyetiilek›lmaklâz›md›r.Tenbelliklenamâzk›lmayanlar,senelercekazâborcuolanlar,namâzabaşlad›klar›zemân,sünneti
k›larken,ovaktinilkkazâyakalm›şnamâz›n›kazâetmeğiniyyetederekk›lmal›d›r.Bunlar›n,sünnetlerikazânamâz›içinniyyetederekk›lmas›,dörtmezhebdedelâz›md›r.Hanefîmezhebindenamâz›özrsüzkazâyab›rakmakekber-ikebâirdir.Buçok
büyük günâh, her namâz k›lacak kadar boş zemân geçince bir
misliartmakdad›r.Çünki,namâz›,boşzemânlardahemenkazâ
etmekdefarzd›r.Hesâba,say›yas›ğmayanbumüdhişgünâhdan
veazâbdankurtulmakiçin,öğlenamâz›n›nilkdörtrek’atsünnetinik›larken,ilkkazâyakalm›şöğleninfarz›n›niyyetederek
kazâk›lmal›d›r.Öğleninsonsünnetinik›larken,ilkkazâyakalm›şsabâh›nfarz›n›niyyetederek,kazâk›lmal›d›r.‹kindininsünnetinik›larken,ikindifarz›n›niyyetederekkazâk›lmal›d›r.Akşam›nsünnetinik›larken,üçrek’atakşamfarz›n›niyyetederek
kazâk›lmal›d›r.Yats›n›nilksünnetinik›larken,yats›farz›n›ve
sonsünnetinik›larkende,ilkkazâyakalm›şvitriniyyetederek
üçrek’atolarakkazâk›lmal›d›r.Böylecehergün,birgünlükkazâödenir.Terâvîhnamâzlar›n›k›larkende,kazâniyyetederek,
kazâ k›lmal›d›r. Kaç senelik kazâ namâz› varsa, buna, o kadar
senedevâmetmelidir.Kazâlarbitince,yinesünnetleri,k›lmağa
başlamal›d›r. Vakti varsa, ayr›ca her f›rsatda kazâ k›l›p, bir an
öncekazâborçlar›n›bitirmelidir.K›l›nm›yankazâlar›n,günâh›,
hergüngeçdikçebirmisliartmakdad›r.
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Alt›nc›Bölüm
NAMÂZKILMAYANLAR
Hazret-iEbûBekr-iS›ddîk“rad›yallahüanh”buyuruyorki,
beşnamâzvaktlerigelince,meleklerderki:(EyÂdemoğullar›,
kalk›n›z!‹nsanlar›yakmakiçinhâz›rlanm›şolanateşinamâzk›laraksöndürünüz.)Birhadîs-işerîfde,(Mü’minilekâfiriay›ran
fark,namâzd›r) buyuruldu.Ya’nîmü’minnamâzk›lar,kâfirk›lmaz.Münâf›klarise,ba’zank›lar,ba’zank›lmaz.Münâf›klar,Cehennemdeçokac›azâbgörecekdir.Müfessirlerinşâh›,Abdüllah
ibniAbbâs“rad›yallahüanhümâ”diyorki,Resûlullahdan“sallallahüaleyhivesellem”işitdim.Buyurduki:(Namâzk›lmayanlar,k›yâmetgünü,Allahüteâlây›k›zg›nolarakbulacaklard›r).
Hadîs imâmlar› söz birliği ile bildiriyorlar ki: (Bir namâz›,
vaktindeamdenk›lmayan,ya’nînamâzvaktigeçerken,namâz
k›lmad›ğ›içinüzülmeyen,kâfirolur).Veyâölürkenîmâns›zgider.Ya,namâz›hât›r›nabilegetirmeyenler,namâz›vazîfetan›mayanlarneolur?Ehl-isünnetâlimleri,sözbirliğiilebuyurdularki,ibâdetlerîmândanparçadeğildir.Yaln›z,namâzdasözbirliğiolmad›.F›khimâmlar›ndan,‹mâm-›AhmedibniHanbel,
‹shakibniRâheveyh,AbdüllahibniMübârek,‹brâhîmNehaî,
HakembinUteybe,EyyûbSahtiyânî,DâvüdTâî,EbûBekribni Şeybe, Zübeyr bin Harb ve dahâ birçok büyük âlimler, bir
namâz›amden,ya’nîbilebilek›lmayankimsekâfirolurdedi.O
hâlde,eydinkardeşim,birnamâz›n›kaç›rmavegevşekk›lma!
Sevesevek›l!Allahüteâlâk›yâmetgünü,buâlimlerinictihâdlar›nagörecezâverirseneyapars›n?
Hanbelî mezhebinde, bir namâz› özrsüz k›lmayan, mürted
gibi katl olunur. Y›kanmaz, kefenlenmez ve namâz› k›l›nmaz.
Müslimânlar›nmezârl›ğ›nagömülmezvemezâr›belliedilmez.
Dağdabirçukurakonur.
Namâz k›lmayan kimse, Şâfi’î mezhebinde, mürted olmaz
ise de, cezâs› katldir. Namâz k›lm›yan için Mâlikî mezhebinin
hükmleri,Şâfi’îhükmlerininayn›d›r.
Namâzk›lmayan,Hanefîmezhebinde,namâzabaşlay›nca–120 –

yakadarhabsolunurveyâkanak›ncayakadardövülür.
Beşşeyiyapm›yan,beşşeydenmahrûmolur:
1—Mal›n›nzekât›n›vermeyen,mal›n›nhayr›n›göremez.
2—Uşrunuvermeyenintarlas›nda,kazanc›ndabereketkalmaz.
3—Sadakavermiyeninvücûdundas›hhatkalmaz.
4—Düâetmiyenarzûsunakavuşamaz.
5 — Namâz vakti gelince, k›lmak istemeyen, son nefesde
Kelime-işehâdetgetiremez.
Birhadîs-işerîfdebuyurulduki:
(Namâz›özrsüzk›lmayankimseye,Allahüteâlâonbeşs›k›nt›verir.Alt›s›dünyâda,üçüölümzemân›nda,üçükabrde,üçü
kabrdenkalkarkendir.
Dünyâdaolanalt›azâb:
1—Namâzk›lm›yan›nömründebereketolmaz.
2—Yüzünde,Allahüteâlân›nsevdiğikimseleringüzelliği,
sevimliliğikalmaz.
3—Hiçbiriyiliğinesevâbverilmez.
4—Düâlar›kabûlolmaz.
5—Onukimsesevmez.
6—Müslimânlar›niyidüâlar›n›nbunafâidesiolmaz.
Ölürkençekeceğiazâblar:
1—Zelîl,kötü,çirkincanverir.
2—Açolarakölür.
3—Çoksuiçsede,susuzlukac›s›ileölür.
Kabrdeçekeceğiac›lar:
1—Kabronus›kar.Kemikleribirbirinegeçer.
2—Kabriateşledoldurulur.Gecegündüzonuyakar.
3—Allahüteâlâkabrineçokbüyüky›langönderir.Dünyâ
y›lanlar›nabenzemez.Hergün,hernamâzvaktindeonusokar.
Biranb›rakmaz.
K›yâmetdeçekeceğiazâblar:
1—Cehennemesürükliyenazâbmelekleriyan›ndanayr›lmaz.
2—Allahüteâlâ,onuk›zg›nolarakkarş›lar.
3—Hesâb›çokçetinolup,Cehennemeat›l›r.)
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NAMÂZKILANLARINFAZÎLETLER‹
Namâz kılmanın fazîletlerini ve namâz kılanlara verilecek
sevâblarıbildirenhadîs-işerîflerçokdur.AbdülhakbinSeyfüddîn Dehlevînin (Eşi’at-ül-leme’ât) kitâb›nda, namâz›n ehemmiyyetinibildirenhadîs-işerîflerdebuyuruluyorki:
1 - Ebû Hüreyre “rad›yallahü anh” bildiriyor. Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Beş vakt nemâz ve
Cum’anemâz›,gelecekCum’ayakadarveRamezânorucu,gelecek Ramezâna kadar yap›lan günâhlara keffâretdirler. Büyük
günâhişlemekdensak›nanlar›nküçükgünâhlar›n›nafv›nasebeb
olurlar.)Aradaişlenilmişolanküçükgünâhlardankulhakk›bulunm›yanlar› yok ederler. Küçük günâhlar› afv edilerek bitmiş
olanlar›n,büyükgünâhlar›içinolanazâblar›n›nhafiflemesinesebebolurlar.Büyükgünâhlar›nafvedilmesiiçintevbeetmekde
lâz›md›r.Büyükgünâh›yokise,derecesininyükselmesinesebeb
olurlar. Bu hadîs-i şerîf, (Müslim)de yaz›l›d›r. Beş vakt nemâz›
kusûrlu olanlar›n afv olmas›na, Cum’a nemâzlar› sebeb olur.
Cum’anemâzlar›dakusûrluise,Ramezânoruclar›sebebolur.
2-YineEbûHüreyre“rad›yallahüanh”bildiriyor.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki,(Kap›s›n›nönünde
akarsuolanbirkimse,busudahergünbeşkerrey›kansa,bedenindekirkal›rm›?)Eshâb-›kirâm,cevâbvererek,hay›rhiçkir
kalmazyâResûlallahdediler.(Beşvaktnemâzdaböyledir.Beş
vaktnemâzk›lanlar›nküçükgünâhlar›n›Allahüteâlâyokeder)
buyurdu.Buhadîs-işerîf,(Buhârî)deve(Müslim)deyaz›l›d›r.
3-AbdüllahibniMes’ûd“rad›yallahüanh”diyorki,birisi,yabanc›birkad›n›öpmüşdü.Ya’nî,Ensârdanbiri,hurmasat›yordu.
Birkad›n,hurmaalmakiçingeldi.Kad›nakarş›hayvânîhisleri
hareketetdi.Evdedahâiyisivar.Gelondanvereyimdedi.Eve
gelince,kad›n›kucaklad›,öpdü.Kad›n,(Neyap›yorsunAllahdan
kork!)dedi.Oda,pişmânoldu.Resûlullahagelip,yapd›ğ›n›söyledi.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”bunacevâbvermedi.Allahüteâlâdanvahybekledi.Sonra,buzâtnemâzk›ld›.AllahüteâlâHûdsûresininyüzonbeşinciâyetinigönderdi.Buâyet-i
kerîmedemeâlen,(Gününikitaraf›ndavegüneşbat›ncanemâz
k›l!‹yilikler,kötülüklerielbetteyokeder)buyuruldu.Gününiki
taraf›,öğledenevvelveöğledensonrademekdir.Ya’nîsabâh,öğle ve ikindi nemâzlar›d›r. Gündüze yak›n olan gece nemâz› da,
akşamveyats›nemâzlar›d›r.Buâyet-ikerîmede,hergünbeşvakt
–122 –

nemâz›n, günâhlar›n afv edilmelerine sebeb olduklar› bildirilmekdedir.Buzât,yâResûlallah!Bumüjdeyaln›zbenimiçinmidir?Yoksabütünümmetiçinmidir,dedi.(Bütünümmetimiçindir)buyurdu.Buhadîs-işerîf,ikiSahîhdedeyaz›l›d›r.
4-EnesbinMâlik“rad›yallahüanh”diyorki,birkimseResûlullaha“sallallahüaleyhivesellem”gelip,(Hadcezâs›verilecekbirgünâhişledim.Banahadcezâs›vur!)dedi.Resûlullah,
ne günâh işlemiş olduğunu buna sormad›. Nemâz vakti geldi.
Berâberk›ld›k.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”nemâz›
bitirince,buzâtkalkd›ve(YâResûlallah“sallallahüaleyhive
sellem”!Ben,hadcezâs›yap›lacakbirgünâhişledim.Allahüteâlân›nkitâb›ndaemrolunancezây›banayap!)dedi.(Senbizimle berâber nemâz k›lmad›n m›?) buyurdu. Evet k›ld›m dedi.
(Üzülme,Allahüteâlâgünâh›n›afveyledi!)buyurdu.Buhadîs-i
şerîf,ikitemelkitâbdayaz›l›d›r.Buzât,hadlâz›molanbüyük
günâh işlediğini zan etmişdi. Nemâz k›l›nca afv olmas›, bunun
küçükgünâholduğunugöstermekdedir.Yâhudhaddemesi,küçükgünâhlar›nkarş›l›ğ›olan(Ta’zîr)cezâs›idi.‹kincisorusunda,(Hadcezâs›yap!)dememeside,böyleolduğunugösteriyor.
5-AbdüllahibniMes’ûd“rad›yallahüanh”diyorki,Allahü
teâlân›nençokhangiamelisevdiğiniResûlullahdan“sallallahü
teâlâaleyhivesellem”sordum:(Vaktindek›l›nannemâz)buyurdu.Ba’z›hadîs-işerîflerdeise,(Evvelvaktindek›l›nannemâz›çoksever)buyurulmuşdur.Ondansonrahangisiniçoksever dedim. (Anaya-babaya iyilik yapmay›) buyurdu. Bundan
sonradahangisiniçokseverdedim.(Allahyolundacihâdetmeyi)buyurdu.Buhadîs-işerîfde,ikiSahîhkitâbdayaz›l›d›r.Başkabirhadîs-işerîfde,(Amellerineniyisi,yemekyidirmekdir)
buyuruldu. Bir başkas›nda, (Selâm vermeyi yaymakd›r.) Bir
başkas›nda ise, (Gece, herkes uykuda iken nemâz k›lmakd›r)
buyurulmuşdur. Başka bir hadîs-i şerîfde, (En k›ymetli amel,
elindenvedilindenkimseninincinmemesidir.)Birhadîs-işerîfdede,(Enk›ymetliamel,cihâdd›r)buyuruldu.Birhadîs-işerîfde,(Enk›ymetliamel,hacc-›mebrûrdur.)Ya’nî,hiçgünâhişlemeden yap›lan hacd›r buyuruldu. (Allahü teâlây› zikr etmekdir)ve(Devâml›olanameldir)hadîs-işerîfleridevard›r.Süâli
soranlar›nhâllerineuygun,çeşidlicevâblarverilmişdir.Yâhud,
zemânauyguncevâbverilmişdir.Meselâ,islâmiyyetinbaşlang›c›nda,amellerinenefdali,enk›ymetlisicihâdidi.[Zemân›m›zda,amellerinenefdali,yaz›ile,neşriyyâtile,kâfirlere,mezheb–123 –

sizlerecevâbvermek,Ehl-isünneti’tikâd›n›yaymakd›r.Böyle
cihâd edenlere, para ile, mal ile, beden ile yard›m edenler de
bunlar›nkazand›klar›sevâblaraortakolurlar.Âyet-ikerîmeler,
hadîs-işerîfler,nemâz›n,zekâtdan,sadakadandahâk›ymetliolduğunugösteriyor.Fekat,ölümhâlindebulunanabirşeyverip,
ölümdenkurtarmak,nemâzk›lmakdandahâk›ymetliolur.]
6-CâbirbinAbdüllahhaberveriyor:Resûlullah“sallallahü
aleyhivesellem”buyurduki,(‹nsanileküfraras›ndakis›n›r,nemâz›terketmekdir.)Çünkinemâz,insan›küfrevarmakdankoruyanperdedir.Buperdearadankalk›ncakulküfrekayar.Bu
hadîs-işerîf,(Müslim)deyaz›l›d›r.Buhadîs-işerîf,nemâz›terk
etmenin çok fenâ olduğunu gösteriyor. Eshâb-› kirâmdan çok
kimse,nemâz›özrsüzterkedenkâfirolurdediler.Şâfi’îvemâlikîmezheblerindekâfirolmazisedeöldürülmesivâcibdir.Hanefîmezhebinde,nemâzk›l›ncayakadarhabsolunurvedövülür.
7-ÜbâdebinSâmit“rad›yallahüanh”haberveriyor.Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Allahü teâlâ
beşvaktnemâzk›lmağ›emretdi.Birkimse,güzelabdestal›p,
bunlar› vaktinde k›larsa ve rükû’lar›n›, huşû’lar›n› temâm yaparsa, Allahü teâlâ, onu afv edeceğini söz vermişdir. Bunlar›
yapm›yaniçinsözvermemişdir.Bunu,isterseafveder,isterse
azâbyapar.)Buhadîs-işerîfi,‹mâm-›Ahmed,EbûDâvüdve
Nesâî bildirmişlerdir. Görülüyor ki, nemâz›n şartlar›na, rükû’
ve secdelerine dikkat etmek lâz›md›r. Allahü teâlâ sözünden
dönmez.Doğrudürüstnemâzk›lanlar›muhakkakafveder.
8-EbûEmâme-iBâhilî“rad›yallahüanh”bildiriyor.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki,(Beşvaktnemâz›n›z› k›l›n›z! Bir ay›n›zda oruc tutunuz! Mallar›n›z›n zekât›n›
veriniz!Baş›n›zdaolanâmirlereitâ’atediniz.RabbinizinCennetinegiriniz.)Görülüyorki,hergünbeşvaktnemâzk›lanve
Ramezânay›ndaoructutanvemal›n›nzekât›n›verenveAllahüteâlân›nyeryüzündehalîfesiolanâmirlerinislâmiyyeteuygun emrlerine itâ’at eden bir müslimân, Cennete gidecekdir.
Buhadîs-işerîfi,imâm-›AhmedveTirmüzîbildirmişlerdir.
9-Eshâb-›kirâm›nmeşhûrlar›ndanBüreyde-iEslemî“rad›yallahüanh”haberveriyor.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki,(Sizinlearam›zdaolanahd,nemâzd›r.Nemâz›terkedenkâfirolur.)Görülüyorki,nemâzk›lan›nmüslimân
olduğuanlaş›l›r.Nemâzaehemmiyyetvermiyen,nemâz›birinci
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vazîfekabûletmediğiiçink›lm›yankâfirolur.Buhadîs-işerîfi
imâm-›AhmedveTirmüzîveNesâîve‹bniMâcebildirdi.
10-EbûZer-iG›fârî“rad›yallahüteâlâanh”diyorki,sonbehârgünlerindenbirinde,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem” ile berâber sokağa ç›kd›k. Yapraklar dökülüyordu. Bir
ağaçdan iki dal kopard›. Bunlar›n yapraklar› hemen döküldü.
(YâEbâZer!BirmüslimânAllahr›zâs›içinnemâzk›l›nca,bu
dallar›n yapraklar› döküldüğü gibi, günâhlar› dökülür) buyurdu.Buhadîs-işerîfiimâm-›Ahmedhaberverdi.
11-ZeydbinHâlidCühemîhaberveriyor.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki,(Birmüslimân,doğruolarakvehuşû’ileikirek’atnemâzk›l›nca,geçmişgünâhlar›afv
olur.)Ya’nîküçükgünâhlar›n›nhepsiafvolur.Buhadîs-işerîfi
‹mâm-›Ahmed“rahime-hullahüteâlâ”bildirdi.
12-AbdüllahbinAmribniÂs“rad›yallahüteâlâanhümâ”
haberveriyor.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”buyurdu
ki,(Birkimse,nemâz›edâederse,bunemâzk›yâmetgününûr
veburhânolurveCehennemdenkurtulmas›nasebebolur.Nemâz›muhâfazaetmezse,nûrveburhânolmazvenecâtbulmaz.
Kârûnile,Fir’avnile,HâmânileveÜbeybinHalefilebirlikde
bulunur.)Görülüyorki,birkimse,nemâz›farzlar›na,vâciblerine,sünnetlerineveedeblerineuygunolarakk›larsa,bunemâz,
k›yâmetdenûriçindeolmas›nasebebolur.Böylenemâzk›lmağadevâmetmezse,k›yâmetgünüad›geçenkâfirlerleberâber
olur.Ya’nî,Cehennemdeşiddetliazâbçeker.ÜbeybinHalef,
Mekke kâfirlerinin azg›nlar›ndan idi. Uhud Gazâs›nda, Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”mubârekeliileonuCehennemegönderdi.Buhadîs-işerîfi,imâm-›AhmedileBeyhekîve
Dârimîbildirmişlerdir.
13-Tâbi’îninbüyüklerindenAbdüllahbinŞakîk“rahimehullahü teâlâ” diyor ki, (Eshâb-› kirâm “rad›yallahü anhüm”,
ibâdetleriçinde,yaln›znemâz›terketmeninküfrolacağ›n›söylediler.)Bunu,Tirmüzîbildirdi.AbdüllahbinŞakîk,Ömerden,
Alîden,OsmândanveÂişeden“rad›yallahüanhüm”hadîs-işerîflerrivâyetetmişdir.Hicretinyüzsekizsenesindevefâtetdi.
14-Ebüdderdâ“rad›yallahüanh”diyorki,çoksevdiğimbanadediki,(Parçaparçaparçalansan,ateşdeyak›lsanbile,Allahü teâlâya hiçbir şeyi şerîk yapma! Farz nemâzlar› terk etme!
Farznemâzlar›bilebileterkedenmüslimânl›kdanç›kar.Şerâb
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içme!Şerâb,bütünkötülüklerinanahtar›d›r.)Görülüyorki,farz
nemâzlaraald›r›şetmeyipterkedenkâfirolur.Tenbellikleterk
edenkâfirolmazisedebüyükgünâholur.‹slâmiyyetinbildirdiğibeşözrdenbiriilefevtetmekgünâhdeğildir.Şerâbvealkollü
içkilerinhepsiakl›giderir.Akl›olm›yanherkötülüğüyapabilir.
15-Alî“rad›yallahüanh”haberveriyor.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki,(YâAlî!Üçşeyiyapmağ›gecikdirme:Vaktigelince,nemâz›hemenk›l!Cenâzehâz›rlan›nca,nemâz›n›hemenk›l!Birk›z›nküfvünübulunca,hemenevlendir!)Buhadîs-işerîfiTirmüzî“rahime-hullahüteâlâ”bildirdi.Cenâzenemâz›n›gecikdirmemekiçin,mekrûholanüçvaktdedek›lmal›.
[Görülüyorki,kad›n›,k›z›küfvüne,ya’nîdenginevermeklâz›md›r.Küfvdemek,zenginolmak,ma’âş›çokolmakdemekdeğildir.Küfvolmak,erkeğinsâlihmüslimânolmas›,Ehl-isünnet
i’tikâd›ndaolmas›,nemâzk›lmas›,içkiiçmemesi,ya’nîislâmiyyeteuymas›venafakakazanacakkadarişsâhibiolmas›demekdir. Erkeğin, yaln›z zengin olmas›n›, apartman sâhibi olmas›n›
isteyenler,k›zlar›n›felâketesürüklemiş,Cehennemeatm›şolurlar.K›z›ndanemâzk›lmas›,baş›,koluaç›ksokağaç›kmamas›,
mahremolm›yanakrabâs›iledahîyaln›zkalmamas›lâz›md›r.]
16-AbdüllahibniÖmer“rad›yallahüanhümâ”haberveriyor.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki,(Nemâzlar›n›vaktlerigelincehemenk›lanlardanAllahüteâlârâz›
olur.Vaktlerininsonundak›lanlar›daafveder.)Buhadîs-işerîfiTirmüzî“rahime-hullahüteâlâ”bildirdi.
Şâfi’î ve hanbelîde, her nemâz›, vaktinin evvelinde k›lmak
efdaldir.Mâlikîmezhebidebunayak›nd›r.Ancak,çoks›cakda,
yaln›zk›lan›n,öğleyigecikdirmesiefdalolur.Hanefîmezhebinde,sabâhveyats›nemâzlar›n›gecikdirmekves›cakzemânlardaöğleyi,havaserinleyincek›lmakefdaldir.[Fekatöğleyi,imâmeynkavlinegöre,ikindivaktigirmedenveikindiyiveyats›y›
da,‹mâm-›a’zamagöre,vaktigirincek›lmakiyiolur,ihtiyâtl›
olur.Takvâehliolanlar,herişlerindeihtiyâtl›olurlar.]
17-Ümm-iFerve“rad›yallahüanhâ”haberveriyor.Resûlullaha“sallallahüaleyhivesellem”hangiamelinefdalolduğusoruldu. (Amellerin efdali, vaktinin evvelinde k›l›nan nemâzd›r)
buyurdu.Buhadîs-işerîfi,imâm-›Ahmed,TirmüzîveEbûDâvüd“rahime-hümullahüteâlâ”bildirdiler.Nemâz,ibâdetlerinen
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üstünüdür.Vaktigirergirmezk›l›nca,dahâüstünolmakdad›r.
18-Âişe“rad›yallahüanhâ”diyorki,(Resûlullah›n“sallallahüteâlâaleyhivesellem”nemâz›n›âh›rvaktindek›ld›ğ›n›,iki
def’agörmedim.)
19-Ümm-iHabîbe“rad›yallahüanhâ”haberveriyor.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki,(Birmüslimân
kul,hergün,farznemâzlardanbaşka,onikirek’at,tetavvu’olaraknemâzk›larsa,AllahüteâlâonaCennetdebirköşkyapar.)
Buhadîs-işerîf(Müslim)deyaz›l›d›r.Görülüyorki,hergünbeş
vakt farz ile k›l›nan sünnet nemâzlara Resûlullah “sallallahü
aleyhivesellem”tetavvu’,ya’nînâfilenemâzdemekdedir.
20-Tâbi’îninbüyüklerindenAbdüllahbinŞakîk“rahimehullahüteâlâ”diyorki,Resûlullah›n“sallallahüaleyhivesellem”tetavvu’nemâzlar›n›,ya’nînâfilenemâzlar›n›,hazret-iÂişeden“rad›yallahüanhâ”sordum.(Öğlefarz›ndanevveldört,
sonraiki,akşam›nveyats›n›nfarzlar›ndansonraiki,sabâhnemâzlar›n›n farz›ndan evvel iki rek’at k›lard›) dedi. Bu haberi,
MüslimveEbûDâvüd“rahime-hümallahüteâlâ”bildirdiler.
21-Âişe“rad›yallahüanhâ”dediki,(Resûlullah›n“sallallahüaleyhivesellem”nâfileibâdetlerdenençokdevâmetdiği,
sabâh nemâz›n›n sünneti idi.) Bu haber, (Buhârî)de ve (Müslim)deyaz›l›d›r.Âişe“rad›yallahüanhâ”,beşvaktnemâzdak›l›nansünnetnemâzlara,nâfilenemâzdemekdedir.
[Büyükislâmâlimi,sap›klara,mezhebsizlerekarş›Ehl-isünnetin en kuvvetli hâmîsi, Allahü teâlân›n seçdiği dîni yayan,
bid’atleri y›kan büyük mücâhid, ‹mâm-› Rabbânî müceddid-i
elf-isânîAhmedbinAbdül-ehadFârûkîSerhendî“rahmetullahialeyh”,islâmdînindebirbenzeriyaz›lmam›şolan,(Mektûbât)kitâb›n›nbirincicildi,yirmidokuzuncumektûbundabuyuruyorki:
Allahüteâlân›nrâz›olduğuişler,farzlarvenâfilelerdir.Farzlar›nyan›ndanâfilelerinhiçk›ymetleriyokdur.Birfarz›vaktinde k›lmak, bin sene, durmadan nâfile ibâdet yapmakdan dahâ
k›ymetlidir. Her çeşid nâfile, meselâ nemâz, zekât, oruc, ömre,
hac,zikr,fikr,hepböyledir.Hattâbirfarz›yaparken,bununsünnetlerinden bir sünneti ve edeblerinden bir edebi yapmak da,
başkanâfileleriyapmakdankatkatdahâk›ymetlidirler.Emîr-ülmü’minîn Ömer-ül-Fârûk “rad›yallahü anh”, birgün sabâh nemâz›n› k›ld›r›nca, cemâ’at aras›nda birisini göremeyip sebebini
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sordukda, o her gece nâfile ibâdet yap›yor. Belki uyumuş, cemâ’ate gelememişdir dediler. (Bütün gece uyusayd› da, sabâh
nemâz›n›cemâ’atilek›lsayd›,dahâiyiolurdu)buyurdu.Görülüyorkibirfarz›yaparken,edeblerindenbiredebiyapmakvebir
mekrûhundansak›nmak,zikr,fikrvemurâkabadankatkatdahâ
k›ymetlidir.Evetbunlar,oedebleriyapmaklavemekrûhlardan
sak›nmaklaberâberyap›l›rsa,elbetçokfâideliolurlar.Fekatonlars›zolunca,birşeyeyaramazlar.Bunungibi,birlirazekâtvermek,binlerceliranâfilesadakavermekdendahâiyidir.Obirliray›verirkenbiredebinigözetmek,meselâ,yak›nakrabâyavermekdeonâfilesadakadankatkatdahâiyidir.[Gecenemâz›k›lmak istiyenlerin kazâ k›lmalar› lâz›m olduğu buradan anlaş›lmakdad›r. Allahü teâlân›n emrlerine (Farz), yasaklar›na (Harâm), Peygamberimizin emrlerine (Sünnet), yasaklar›na (Mekrûh),bunlar›nhepsine(Ahkâm-›islâmiyye)denir.Güzelahlâk
sâhibiolmak,insanlaraiyiliketmekfarzd›r.Ahkâm-›islâmiyyeninbirhükmüneinanm›yan,beğenmiyen(Kâfir),(Mürted) olur.
Hepsine inanana (Müslimân) denir. Tenbellikle ahkâm-› islâmiyyeyeuym›yanmüslimâna(Fâs›k) denir.Birfarza,birharâma
uym›yanfâs›k,Cehennemegidecekdir.Bununyapd›klar›n›nhiçbirivesünnetlerikabûlolmaz,sevâbverilmez.Birlirazekâtvermiyenin milyonlar vererek yapd›ğ› hayrâtlar›n ve hasenâtlar›n
hiçbirikabûlolmaz.Yapd›ğ›câmi’lere,mekteblere,hastahânelere,hayrcem’›yyetlerineyapd›ğ›yard›mlarasevâbverilmez.Yats›nemâz›n›k›lm›yan›nterâvîhnemâz›kabûlolmaz.Farzlardan
vevâciblerdenbaşkayap›lanibâdetlere(Nâfile)denir.Sünnetler
nâfileibâdetdir.Buta’rîfegöre,kazânemâzlar›k›lan,sünnetde
k›lm›şolur.Birfarz›yapman›n,birharâmdansak›nman›nsevâb›,milyonlarcanâfilesevâb›ndançokdur.Birfarz›yapm›yan,bir
harâm işleyen, Cehennemde yanacakd›r. Nâfile ibâdetleri, onu
Cehennemden kurtaramaz. ‹bâdetlerde yap›lan değişikliklere
(Bid’at) denir.‹bâdetyaparkenbid’atişlemekharâmd›rveibâdetin bozulmas›na sebeb olur. Hadîs-i şerîfde (Bid’at işleyenin
hiçbiribâdetikabûlolmaz) buyuruldu.Fâs›k›n,meselâkar›s›,k›z›tesettüryapm›yankimseninvebid’atsâhibinin,meselâibâdetlerde ho-parlör kullanan kimsenin arkas›nda nemâz k›lmamal›,
va’zlar›n›, din üzerindeki uydurma nutklar›n› dinlememeli, kitâblar›n›okumamal›d›r.Dostada,düşmanadagüleryüz,tatl›dil
göstermeli,hiçkimseilemünâkaşaetmemelidir.Hadîs-işerîfde
(Ahmakacevâbverilmez) buyuruldu.‹bâdetler,kalbintemizliği–128 –

ni artd›r›r. Günâhlar kalbi karart›r, feyzleri alamaz olur. Her
müslimân›n,îmân›nşartlar›n›vefarzlar›veharâmlar›öğrenmesi
farzd›r.Bilmemesiözrdeğildir.Ya’nîbilipdeinanmamakgibidir.](Mektûbât)kitâb›fârisîdir.Tercemesiburadatemâmoldu.
‹mâm-›Rabbânîhazretleri,1034[m.1624]senesinde,Hindistânda,Serhendşehrindevefâtetdi.

NAMÂZINHAKÎKAT‹
BüyükislâmâlimiAbdüllah-›Dehlevî“rahmetullahialeyh”
(Mekâtib-işerîfe) kitâb›n›n85.cimektûbundabuyuruyorki:
Namâz› cemâ’at ile k›lmak ve (Tümânînet) ile k›lmak, rükü’dan sonra (Kavme) yapmak ve iki secde aras›nda (Celse)
yapmak bizlere Allah›n Peygamberi taraf›ndan bildirildi. Kavmeninvecelseninfarzolduğunubildirenâlimlervard›r.Hanefî
mezhebininmüftîlerinden(Kâdîhân),buikisininvâcibolduğunu,ikisindenbirisiniunutunca(Secde-isehv) yapmakvâcibolduğunu ve bilerek yapm›yan›n namâz› tekrâr k›lmas›n› bildirmişdir.Müekkedsünnetolduklar›n›bildirenlerde,vâcibeyak›n
sünnetdemişlerdir.Sünnetihafîfgörerek,ehemmiyyetvermiyerek terk etmek küfrdür. Namâz›n k›yâm›nda, rükü’unda, kavmesinde,celsesinde,secdelerindeveoturulduğuzemân›nda,ayr›ayr›,başkabaşkakeyfiyyetler,hâllerhâs›lolur.Bütünibâdetler namâz içinde toplanm›şd›r. Kur’ân-› kerîm okumak, tesbîh
söylemek[ya’nîsübhânallahdemek],Resûlullahasalevâtsöylemekvegünâhlaraistiğfâretmekveihtiyâclar›yaln›zAllahüteâlâdan istiyerek Ona düâ etmek namâz içinde toplanm›şd›r.
Ağaçlar, otlar, namâzda durur gibi dik duruyorlar. Hayvanlar,
rükü’hâlinde,cans›zlardanamâzda(Ka’de)deotururgibiyere
serilmişlerdir.Namâzk›lan,bunlar›nibâdetlerininhepsiniyapmakdad›r. Namâz k›lmak, mi’râc gecesi farz oldu. O gece,
mi’râcyapmaklaşereflenen,Allah›nsevgiliPeygamberineuymağ›düşünereknamâzk›lanbirmüslimân,OyücePeygamber
gibi, Allahü teâlâya yaklaşd›ran makâmlarda yükselir. Allahü
teâlâyaveOnunResûlünekarş›edebitak›narakhuzûrilenamâz k›lanlar, bu mertebelere yükseldiklerini anlarlar. Allahü
teâlâveOnunPeygamberi,buümmetemerhametederek,büyükihsândabulunmuşlar,namâzk›lmağ›farzetmişlerdir.BununiçinRabbimizehamdveşükrolsun!OnunsevgiliPeygamberinesalevâtveteh›yyâtvedüâlarederiz!Namâzk›larkenhâ–129 –NamâzKitâbı–F:9

s›lolansafâvehuzûrşaş›lacakşeydir.Üstâd›m[Mazher-iCân-›
Cânân] buyurdu ki, (Namâz k›larken, Allahü teâlây› görmek
mümkin değil ise de, görür gibi bir hâl hâs›l olmakdad›r). Bu
hâlinhâs›lolduğunutesavvufbüyüklerisözbirliğiilebildirmişlerdir.‹slâmiyyetinbaşlang›c›ndanamâzKudüsekarş›k›l›n›rd›.
Beyt-ül-mukaddese karş› k›lmağ› b›rak›p, ‹brâhîm aleyhisselâm›nk›blesinedönmekemrolunduğuzemân,Medînedekiyehûdîler k›zd›lar. (Beyt-ül-mukaddese karş› k›lm›ş olduğunuz namâzlarneolacak?)dediler.Bekarasûresinin143.cüâyet-ikerîmesigelerek,(Allahüteâlâîmânlar›n›z›zây›’eylemez!)meâlinde buyuruldu. Namâzlar›n karş›l›ks›z kalm›yacaklar› bildirildi.
Namâz,îmânkelimesiilebildirildi.Bundananlaş›l›yorki,namâz›sünneteuygunolarakk›lmamak,îmân›zây›’etmekolur.Resûlullah efendimiz “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”, (Gözümünnûruvelezzetinamâzdad›r) buyurdu.Buhadîs-işerîf,(Allahüteâlânamâzdazuhûrediyor,müşâhedeolunuyor.Böylece
gözümerâhatl›kgeliyor)demekdir.Birhadîs-işerîfde,(YâBilâl“rad›yallahüteâlâanh”!Benirâhatland›r!)buyurulduki,(Ey
Bilâl!Ezânokuyarakvenamâz›nikâmetinisöyliyerek,benirâhata kavuşdur) demekdir. Namâzdan başka bir şeyde râhatl›k
ar›yanbirkimse,makbûldeğildir.Namâz›zây›’eden,eldenkaç›ran,başkadinişlerinidahâçokkaç›r›r.

NAMÂZDAK‹ÜSTÜNLÜKLER
‹mâm-›Rabbânî“rahmetullahialeyh”(Mektûbât) kitâb›n›n
birincicild,ikiyüzaltm›şbirincimektûbundabuyuruyorki:
Şuras› muhakkak olarak bilinmelidir ki, namâz, ‹slâm›n beş
şart›ndanikincisidir.Bütünibâdetlerikendisindetoplam›şd›r.‹slâm›nbeşdebirparças›isede,butoplay›c›l›ğ›ndandolay›,yaln›z
baş›na müslimânl›k demek olmuşdur. ‹nsan›, Allahü teâlân›n
sevgisine kavuşduracak işlerin birincisi olmuşdur. Âlemlerin
EfendisivePeygamberlerin“aleyhivealeyhimüssalevâtüvesselâm”enüstünüolanami’râcgecesi,Cennetdenasîbolanrü’yet
şerefi dünyâya indikden sonra, dünyân›n hâline uygun olarak,
kendisineyaln›znamâzdamüyesserolmuşdur.Bununiçindirki:
(Namâzmü’minlerinmi’râc›d›r) buyurulmuşdur.Birhadîs-işerîfde,(‹nsan›nAllahüteâlâyaenyak›nolmas›namâzdad›r)buyurulmuşdur. Onun yolunda, tam izinde giden büyüklere o
rü’yet devletinden, bu dünyâda büyük pay, yaln›z namâzda ol–130 –

makdad›r.Evet,budünyâdaAllahüteâlây›görmekmümkindeğildir.Dünyâbunaelverişlideğildir.Fekat,onatâbiolanbüyüklere,namâzk›larkenrü’yetdenbirşeylernasîbolmakdad›r.Namâzk›lmağ›emrbuyurmasayd›,maksâd›n,gâyeningüzelyüzündenperdeyikimkald›r›rd›?Âş›klarma’şûkunas›lbulurdu?Namâz,üzüntülürûhlaralezzetvericidir.Namâz,hastalar›n,râhat
vericisidir.Rûhung›dâs›namâzd›r.Kalbinşifâs›namâzd›r.(Ey
Bilâl, beni ferâhland›r!) diye ezân okumas›n› emr eden hadîs-i
şerîf,bunugöstermekde,(Namâz,kalbiminneş’esi,gözümünbebeğidir) hadîs-i şerîfi, bu arzûyu işâret etmekdedir. Zevkler,
vecdler,bilgiler,ma’rifetler,makâmlar,nûrlar,renkler,kalbdeki
telvinlervetemkînler,anlaş›lanveanlaş›lam›yantecellîler,s›fatl›ves›fats›zzuhûrdanhangisinamâzd›ş›ndahâs›lolursavenamâz›n hakîkatinden birşey anlaş›lamazsa, bu hâs›l olanlar, hep
z›lden,aksdenvesûretdenmeydânagelmişdir.Belkide,vehmve
hayâldenbaşkabirşeydeğildir.Namâz›nhakîkatinianlam›şolan
birkâmil,namâzadurunca,sankibudünyâdanç›k›pâhirethayât›nagirerveâhiretemahsûsolanni’metlerdenbirşeylerekavuşur.Arayaaks,hayâlkar›şmaks›z›n,asldanhazvepayal›r.Çünki,dünyâdakibütünkemâlât,ni’metler,z›lden,sûretvegörünüşdenhâs›lolmakdad›r.Z›l,görünüşaradaolmadan,doğrucaasldanhâs›lolmak,âhiretemahsûsdur.Dünyâdaasldanalabilmek
içinmi’râclâz›md›r.Bumi’râc,mü’mininnamâz›d›r.Buni’met,
yaln›zbuümmetemahsûsdur.Peygamberlerinetâbi’olmaksâyesindebunakavuşurlar.Çünkibunlar›nPeygamberi“sallallahü
aleyhi ve sellem”, Mi’râc gecesi dünyâdan ç›k›p, âhirete gitdi.
Cennetegirdiverü’yetse’âdeti,ni’metiileşereflendi.YâRabbî!
SenobüyükPeygambere“sallallahüaleyhivesellem”bizimtaraf›m›zdanOnunbüyüklüğüneyak›şaniyilikleriihsâneyle!BütünPeygamberlerede,“alânebiyyinâvealeyhimüssalevâtüvetteslîmât”hayrlar,iyiliklerverki,onlarinsanlar›senitan›mağave
r›zânakavuşmağaçağ›rm›şvebeğendiğinyolugöstermişlerdir.
Tesavvufyolundabulunanlar›nbirçoğu,kendilerinenamâz›nhakîkatibildirilmediğiveonamahsûskemâlâttan›t›lmad›ğ›
için,dertlerininilâc›n›başkaşeylerdearad›.Maksadlar›nakavuşmakiçin,başkaşeyleresar›ld›.Hattâbunlardanba’z›s›,namâz›,buyolund›ş›nda,maksadileilgisizsand›.Orucunamâzdanüstünbildi.Namâz›nhakîkatinianlayam›yanlardanbirçoğu da, ›zd›rablar›n› teskîn ve rûhlar›n› ferâhland›rmay›, simâ’
ve nağmede ya’nî mûsikîde, vecde gelmekde, kendinden geçmekdearad›.Maksad›,ma’şûku,mûsikîperdelerininarkas›nda
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sand›.Bununiçinraksa,dansasar›ld›lar.Hâlbuki(Allahüteâlâ
harâmdaşifâte’sîriyaratmam›şd›r)hadîs-işerîfiniişitmişlerdi.
Evet,boğulmaküzereolanbiracemiyüzücü,herotadasar›l›r.
Birşeyinaşk›,âş›kolan›sağ›rveköreder.Bunlaraeğernamâz›n kemâlât›ndan birşey tatd›r›lm›ş olsayd›, simâ’ ve nağmeyi
ağ›zlar›naalmaz,vecdegelmeyihât›rlar›nabilegetirmezlerdi.
Ey kardeşim! Namâz ile mûsikî aras›nda ne kadar uzakl›k
varsa,namâzdanhâs›lolankemâlâtilemûsikîdenhâs›lolanteessürde,birbirindenokadaruzakd›r.Akl›olan,bukadarişâretdençokşeyanlar.
‹bâdetlerdenzevkduymakvebunlar›nyap›lmas›güçgelmemek,Allahüteâlân›nenbüyükni’metlerindendir.Helenamâz›n
tad›n›duymak,nihâyeteyetişmiyenlerenasîbolmaz.Helefarz
namâzlar›ntad›n›almak,ancakonlaramahsûsdur.Çünkinihâyeteyaklaşanlara,nâfilenamâzlar›ntad›n›tatd›r›rlar.Nihâyetde
ise,yaln›zfarznamâzlar›ntad›duyulur.Nâfilenamâzlarzevksiz
olup,farzlar›nk›l›nmas›büyükkâr,kazançbilinir.
[Nâfilenamâz,farzvevâcibdenbaşkanamâzlardemekdir.
Beşvaktnamâz›nsünnetlerivediğervâcibolm›yannamâzlar,
hepnâfiledir.Müekkedolanveolm›yan,bütünsünnetlernâfiledir.]
Namâzlar›nhepsindehâs›lolanlezzetden,nefsebirpayyokdur.‹nsanbutad›duyarken,nefsiinlemekde,feryâtetmekdedir.YâRabbî!Bunebüyükrütbedir!Bizimgibi,rûhlar›hasta
olanlar›nbusözleriduymas›dabüyükni’met,hakîkîse’âdetdir.
‹yi biliniz ki, dünyâda namâz›n rütbesi, derecesi, âhiretde
Allahü teâlây› görmenin yüksekliği gibidir. Dünyâda insan›n
Allahü teâlâya en yak›n bulunduğu zemân, namâz k›ld›ğ› zemând›r.Âhiretdeenyak›nolduğuda,rü’yet,ya’nîAllahüteâlây›gördüğüzemând›r.Dünyâdakibütünibâdetlerinsan›namâzk›labilecekbirhâlegetirmekiçindir.As›lmaksad,namâz
k›lmakd›r.Se’âdet-iebediyyeyevesonsuzni’metlerekavuşmak
ancaknamâzk›lmaklaeldeedilir.
Namâz,bütünibâdetlerdenveorucdank›ymetlidir.Namâz
vard›r ki, k›r›k kalbleri zevkle doldurur. Namâz vard›r ki, günâhlar›yokeder.‹nsan›kötülükdenkorur.Hadîs-işerîfde,(Namâz,kalbiminneş’esivesevinçkaynağ›d›r)buyuruldu.Namâz,
üzüntülürûhlaralezzetverir.Namâz,rûhung›dâs›d›r.Namâz,
kalbinşifâs›d›r.Namâzdaöyleanolurki,ârifindiliMûsâaleyhisselâmasöyleyen,ağaçgibiolur.
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‹mâm-›Rabbânîhazretleri,(Mektûbât)kitâb›n›n
1.cild,266.c›mektûbundabuyuruyorki:
Îmân›,i’tikâd›düzeltdikdensonra,f›khahkâm›n›,[ya’nîdînimizinemretdiğiveyasaketdiğiişleri]öğrenmek,elbettelâz›md›r.Farzlar›,vâcibleri,halâlveharâmlar›,sünnetvemekrûhlar›
veşübhelilerilüzûmukadaröğrenmelivebubilgiilehareketetmelidir. F›kh kitâblar›n› öğrenmek, her müslimâna lâz›md›r.
[Bunlar›bilmedenmüslimânl›kolmaz.]Allahüteâlân›nemrleriniyapmağa,Onunbeğendiğigibiyaşamağaçal›şmal›d›r.Onun
ençokbeğendiğiveemretdiğişey,hergünbeşvaktnemâzk›lmakd›r.Nemâz,dînindireğidir.Nemâz›n,ehemmiyyetindenve
nas›lk›l›nacağ›ndanbirkaçşeybildireceğim.Cânkulağ›iledinleyiniz!Önce,sünnete[ya’nîf›khkitâblar›ndayaz›lana]tâmuygun olarak, abdest almal›d›r. Abdest al›rken y›kanmas› lâz›m
olanyerleriüçdef’aveherdef’as›nda,hertaraflar›n›temâmy›kamağa çok dikkat etmelidir. Böylece, sünnete uygun abdest
al›nm›şolur.Başameshederken,baş›nhertaraf›n›kapl›yarak
s›ğamal›d›r. Kulaklar› ve enseyi iyi mesh etmelidir. Ayak parmaklar›n› hilâllerken, [ya’nî parmak aralar›n› temizlerken] sol
elinküçükparmağ›n›,ayakparmaklar›n›nalttaraf›ndan,aralar›nasokulmas›bildirilmişdir.Bunaehemmiyyetvermeli,müstehabdiyipgeçmemelidir.Müstehablar›hafîfgörmemelidir.Bunlar, Allahü teâlân›n sevdiği şeylerdir ve beğendikleridir. Eğer,
bütündünyây›vermekle,beğendiğibirişinyap›labileceğibilinmişolsavedünyây›veripoişyap›labilse,çokkâredilmişolurve
birkaçsaks›parças›veripk›ymetlibirelmas›elegeçirmekgibi
olur.Yâhud,birkaççak›lparças›n›verip,ölmüşbirsevgilininrûhunugeriyegetirerek,hayâtkazand›rmakgibidir.
Nemâz,mü’minlerinmi’râc›d›r.Ya’nî,mi’râcgecesindePeygamberimize“sallallahüaleyhivesellem”ihsânolunanni’metler,budünyâda,Onunümmetineyaln›znemâzdatatd›r›lmakdad›r.Erkekler,farznemâzlar›cemâ’atilek›lmağaçokdikkat
etmeli,hattâbirincitekbîriimâmileberâberalmağ›kaç›rmamal›d›r. [Kad›nlar›n gerek cemâ’at ile nemâz k›lmak için, gereksehâf›zdinlemekveyâmevliddinlemekiçin,câmi’lerdeerkekleraras›nakar›şmalar›vehelesevâbkazanmakiçinCum’a
nemâzlar›nagelmelerigünâhd›r.]
Nemâzlar› vaktinde k›lmak [ve vaktinde k›ld›ğ›n› bilmek]
şartd›r.[Yaln›ziken,hernemâz›evvelvaktindek›lmal›,ikindi–133 –

yiveyats›y›‹mâm-›a’zam›nkavlinegörek›lmal›d›r.Nemâzne
kadargeçk›l›n›rsasevâb›okadarazal›r.Müstehabolanvaktler,cemâ’atilek›lmakiçin,mescidegitmekiçindir.Nemâz›k›lmadan vakti ç›karsa, adam öldürmüş gibi büyük günâh olur.
Kazâetmekle,bugünâhafvolmaz.Yaln›zborcödenir.Bugünâh›afvetdirmekiçin,tevbe-inasûhyapmakveyâhacc-imebrûryapmaklâz›md›r.(‹bn-iÂbidîn).]
NemâzdaKur’ân-›kerîmisünnetolanmikdârdaokumal›d›r.
Rükû’de ve secdelerde hareketsiz durmak, herhâlde lâz›md›r.
Çünki,farzveyâvâcibdir.Rükû’denkalk›nca,öyledikdurmal›d›rki,kemikleryerlerineyerleşsin.Bundansonra,birmikdâr,bu
şeklde durmak farzd›r veyâ vâcib veyâ sünnet demişlerdir. ‹ki
secdearas›ndaoturmakdaböyledir.Bunlaraherhâldeçokdikkat etmelidir. Rükû’de ve secdelerde tesbîh en az üç kerredir.
Çoğuyediveyâonbirdir.‹mâmiçinise,cemâ’atinhâlinegöredir.
Kuvvetlibirinsan›n,s›k›nt›s›olmad›ğ›zemânlarda,yaln›zk›larken,tesbîhleri,enazmikdârdasöylemesi,nekadarutanacakbir
hâldir. Hiç olmazsa, beş kerre söylemelidir. Secdeye yatarken,
yeredahâyak›na’zây›,yeredahâevvelkoymal›d›r.Ohâlde,öncedizler,sonraeller,dahâsonraburun,ensonradaal›nkonur.
Dizlerdenveellerden,evvelâsağlaryerekonur.Secdedenkalkarken,yukar›daolana’zâevvelkald›r›l›r.Ohâlde,evvelâal›n
kald›r›lmal›d›r.Ayakdaiken,secdeyerine,rükû’deikenayaklara,secdedeburunucunaveotururkenikiellereveyâkucağ›na
bak›l›r.Busöylediğimizyerlerebak›pda,gözleretrâfakaymaz
ise,nemâz,cem’›yyetlek›l›nabilir.Ya’nîkalbde,dünyâdüşüncelerindenkurtulabilir.Huşû’hâs›lolur.Nitekim,Peygamberimiz
“sallallahüaleyhivesellem”böylebuyurmuşdur.Elparmaklar›n›rükû’deaçmakvesecdedebirbirlerineyap›şd›rmaksünnetdir.
Bunlara da dikkat etmelidir. Parmaklar› aç›k yâhud bitişik bulundurmak sebebsiz, boş şeyler değildir. ‹slâmiyyetin sâhibi
[ya’nî Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”] fâidelerini
düşünerekböyleyapm›şd›r.Bizleriçin,islâmiyyetinsâhibineuymak kadar büyük bir fâide yokdur “aleyhissalevâtü vesselâm”.
Busöylediklerimiz,f›khkitâblar›ndabildirilenşeyleriyapmağa
teşvîkdir,heveslendirmekdir.Allahüteâlâ,bizevesizeislâmiyyetingösterdiğisâlihişleriyapmaknasîbetsin!Peygamberlerin
seyyidi,efendisi,eniyisi,enüstünühurmetiiçin“aleyhivealeyhimvealââliküllinminessalevâtiefdalühâveminetteslîmâtiekmelühâ”,budüâm›z›kabûlbuyursun!Âmîn.
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‹mâm-›Rabbânî“rahmetullahialeyh”(Mektûbât)kitâb›n›n
yineikinci cild,altmışdokuzuncu mektûbundabuyuruyorki:
Allahüteâlâyahamdolsun!Onunseçdiği,beğendiğikullar›na selâmlar, râhatl›klar olsun! Mektûbunuz geldi. Arkadaşlar›n,dostlar›n,doğruyoldanayr›lmad›klar›anlaş›larak,çoksevindirdi.Allahüteâlâ,doğruluğunuzuvedoğruyoldabulunman›z› artd›rs›n! Arkadaşlar›m›z ile birlikde verdiğiniz vazîfeyi
yapmağa devâm ediyoruz. Beş vakt nemâz›, elli altm›ş kişilik
cemâ’at ile k›l›yoruz, diyorsunuz. Bunun için, Allahü teâlâya
hamdüsenâlarolsun!KalbinAllahüteâlâileolmas›,bedenin,
a’zân›ndaahkâm-›şer’›yyeyiyapmaklazînetlenmesi,nebüyük
bir ni’metdir. Bu zemânda insanlar›n çoğu nemâz k›lmakda
gevşekdavran›yor.Tumânîneteveta’dîl-ierkânaehemmiyyet
vermiyorlar.Bununiçin,sizsevdiklerime,bunoktay›belirtmeğe mecbûr oldum. ‹yi dinleyiniz! Peygamberimiz “sallallahü
aleyhi ve sellem”, (En büyük h›rs›z, kendi nemâz›ndan çalan
kimsedir) buyurdu.YâResûlallah!Birkimse,kendinemâz›ndannas›lçalar?diyesordular.(Nemâz›nrükü’unuvesecdelerinitemâmyapmamakla) buyurdu.Birdef’adabuyurduki,(Rükü’da ve secdelerde, belini yerine yerleşdirip biraz durmayan
kimseninnemâz›n›Allahüteâlâkabûletmez).Peygamberimiz
“sallallahü aleyhi ve sellem”, bir kimseyi nemâz k›larken, rükü’unuvesecdelerinitemâmyapmad›ğ›n›görüp,(Sennemâzlar›n› böyle k›ld›ğ›n için, Muhammedin “aleyhissalâtü vesselâm” dîninden başka bir dinde olarak ölmekden korkmuyor
musun?) buyurdu.Yinebuyurduki,(Sizlerdenbiriniz,nemâz
k›larken, rükü’dan sonra temâm kalk›p, dik durmad›kca ve
ayakda,heruzvyerineyerleşipdurmad›kcanemâz›temâmolmaz).Birkerredebuyurduki,(‹kisecdearas›ndadikoturmad›kca,nemâz›n›ztemâmolmaz).BirgünPeygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”,birininemâzk›larken,nemâz›nahkâm
ve erkân›na riâyet etmediğini, rükü’dan kalk›nca, dikilip durmad›ğ›n›veikisecdearas›ndaoturmad›ğ›n›görüp,buyurduki,
(Eğer nemâzlar›n› böyle k›larak ölürsen, k›yâmet günü, sana
benim ümmetimden demezler). Bir başka yerde de buyurdu,
(Bu hâl üzere ölürsen, Muhammedin “aleyhisselâm” dîninde
olarakölmemişolursun).EbûHüreyre“rad›yallahüanh”buyurduki,(Altm›şsene,bütünnemâzlar›n›k›l›pda,hiçbirnemâz›kabûlolm›yankimse,rükü’vesecdelerinitemâmyapm›yan
kimsedir).ZeydibniVehb“rahmetullahiteâlâaleyh”birinine–135 –

mâz k›larken rükü’ ve secdelerini temâm yapmad›ğ›n› gördü.
Yan›naçağ›r›p,nekadarzemând›rböylenemâzk›l›yorsun,dedi. K›rk sene deyince, sen k›rk senedir nemâz k›lmam›şs›n.
ÖlürsenMuhammedResûlullah›n“sallallahüaleyhivesellem”
sünneti[ya’nîdîni]üzereölmezsin,dedi.
Taberânînin“rahmetullahiteâlâaleyh”(Evsât)›ndabildirilmişdirki,birmü’minnemâz›n›güzelk›lar,rükü’vesecdelerini
temâmyaparsa,nemâzsevinirvenûrluolur.Melekler,onemâz›gökeç›kar›r.Onemâz,nemâz›k›lm›şolana,iyidüâederve
senbenikusûrluolmakdankoruduğungibi,Allahüteâlâda,senimuhâfazaetsin,der.Nemâzgüzelk›l›nmazsa,siyâholur.Melekleronemâzdaniğrenir.Gökegötürmezler.Onemâz,k›lm›ş
olana,fenâdüâeder.Senbenizây›’eylediğin,kötühâlesokduğungibi,Allahüteâlâda,senizây›’eylesin,der.Ohâlde,nemâzlar› temâm k›lmağa çal›şmal›, ta’dîl-i erkân› yapmal›, rükü’u,secdeleri,(Kavme)yi[ya’nîrükü’dankalk›pdikilmeği]ve
(Celse)yi [ya’nî, iki secde aras›nda oturmağ›] iyi yapmal›d›r.
Başkalar›n›ndakusûrlar›n›görüncesöylemelidir.Dinkardeşlerinin nemâzlar›n› temâm k›lmalar›na yard›m etmelidir. Tumânînet [ya’nî uzvlar›n hareket etmemesi] ve ta’dîl-i erkân›n
[Birkerresübhânallahdiyecekkadarhareketsizdurmak]yap›lmas›naç›ğ›raçmal›d›r.Müslimânlar›nçoğu,bunlar›yapmakşerefindenmahrûmkal›yor.Buni’met,eldenç›km›şbulunuyor.
Bu ameli meydâna ç›karmak çok mühimdir. Peygamberimiz
“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki,(Unutulmuşbirsünnetimimeydânaç›karana,yüzşehîdsevâb›verilecekdir).
Cemâ’atilenemâzk›larkensaflar›düzyapmağadadikkat
etmelidir. Safdan ileride ve geride durmamal›d›r. Herkes, bir
hizâdadurmağaçal›şmal›d›r.Peygamberimiz“sallallahüaleyhi
vesellem”,öncesaflar›düzeltir,ondansonranemâzadururdu.
(Saflar›düzeltmek,nemâzk›lman›nbirparças›d›r) buyururdu.
Yâ Rabbî! Bizlere, nihâyetsiz rahmet hazînenden nasîb eyle!
Hepimizidoğruyoldanay›rma!
_________________________
Birmüslimân:Dünyâdaazîz,âh›retdesa’îdolmas›n›isterse,
kendisindeşuüçhuybulunsun:
Mahlûkatdanhiçbirşeybeklememek.Müslimânlar›[vezimmîkâfirleri,ölmüşiselerde]gîbetetmemek.Başkas›n›nhakk›
olanbirşeyialmamak.
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NAMÂZINESRÂRI
‹mâm-›Rabbânî“kuddisesirruh”(Mektûbât) kitâb›n›nbirincicild,üçyüzdördüncümektûbundabuyuruyorki:
AllahüteâlâyahamdetdikdenvePeygamberimize“sallallahüaleyhivesellem”salevâtgetirdikdensonra,ebedîse’âdete
kavuşman›zadüâederim.Allahüteâlâ,birçokâyet-ikerîmede,
a’mâl-isâlihaişleyenmü’minlerin,Cennetegireceklerinibildiriyor.Buamel-isâlihlernelerdir,iyiişlerinhepsimi,yoksabir
kaç›m›?Eğer,iyişeylerinhepsiolsa,bunlar›kimseyapamaz.
Birkaç›ise,acabahangiiyiişleristeniliyor?NihâyetAllahüteâlâlutfederekşöylebildirdiki,a’mâl-isâliha,‹slâm›nbeşrüknü,
direğidir.‹slâm›nbubeştemelini,birkimsehakk›ilekusûrsuz
yaparsa, Cehennemden kurtulmas› kuvvetle umulur. Çünki
bunlar,asl›ndasâlihişlerolup,insan›günâhlardanveçirkinşeyleriyapmakdankorur.Nitekim,Kur’ân-›kerîmde,Ankebûtsûresi,k›rkbeşinciâyetindemeâlen,(Kusûrsuzk›l›nanbirnamâz,
insan›pis,çirkinişleriişlemekdenkorur) buyurulmakdad›r.Bir
insana,‹slâm›nbeşşart›n›yerinegetirmeknasîbolursa,ni’metlerin şükrünü yapm›ş olur. Çünki kendisi, Nisâ sûresi, yüzk›rkalt›nc› âyetinde meâlen, (Îmân eder ve şükr ederseniz, azâb
yapmam) buyuruyor.Ohâlde,‹slâm›nbeşşart›n›yerinegetirmeğe,cân-ügönüldençal›şmal›d›r.
Bubeşşartdanenmühimi,namâzd›rki,dînindireğidir.Namâz›nedeblerindenbiredebikaç›rm›yarakk›lmağagayretetmelidir.Namâztemâmk›l›nabildiise,‹slâm›nesâsvebüyüktemeli
kurulmuş olur. Cehennemden kurtaran sağlam ip yakalanm›ş
olur.Allahüteâlâ,hepimize,doğrunamâzk›lmaknasîbetsin!
Namâza dururken, (Allahü Ekber) demek, (Allahü teâlân›n,hiçbirmahlûkunibâdetinemuhtâcolmad›ğ›n›,herbak›mdan hiçbir şeye ihtiyâc› olmad›ğ›n›, insanlar›n namâzlar›n›n,
onafâidesiolm›yacağ›n›)bildirmekdedir.Namâziçindekitekbîrlerise,(Allahüteâlâyakarş›yak›ş›rbiribâdetyapmağa,liyakatvegücümüzolmad›ğ›n›)gösterir.Rükü’dekitesbîhlerde
debuma’nâbulunduğuiçin,rükü’dansonra,tekbîremrolunmad›. Hâlbuki secde tesbîhlerinden sonra emr olundu. Çünki
secdetevâzu’veaşağ›l›ğ›nenziyâdesivezilletveküçüklüğün
son derecesi olduğundan, bunu yap›nca, hakk›yla, tam ibâdet
etmiş san›l›r. Bu düşünceden korunmak için, secdelerde yat›p
kalkarken,tekbîrsöylemeksünnetolduğugibi,secdetesbîhle–137 –

rinde(a’lâ) demekemrolundu.Namâzmü’mininmi’râc›olduğu için, namâz›n sonunda Peygamber Efendimizin “sallallahü
aleyhivesellem”mi’râcgecesindesöylemekleşereflendiğikelimeleri,ya’nîEtteh›yyâtüyüokumakemrolundu.Ohâldenamâzk›lanbirkimse,namâz›kendinemi’râcyapmal›.Allahüteâlâyayak›nl›ğ›n›nnihâyetininamâzdaaramal›d›r.
Peygamberimiz“aleyhivealââlihissalâtüvesselâm”buyurduki,(‹nsan›n,Rabbineenyak›nolduğuzemânnamâzk›ld›ğ›
zemând›r). Namâzk›lanbirkimse,Rabbiilekonuşmakda,Ona
yalvarmakdaveOnunbüyüklüğünüveOndanbaşkaherşeyin,
hiç olduğunu görmekdedir. Bunun için, namâzda korku, dehşet,ürkmekhâs›lolacağ›ndan,tesellîverâhatbulmas›için,nâmaz›nsonunda,ikidef’aselâmvermesiemrbuyuruldu.
Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”birhadîs-işerîfde,(Farznamâzdansonra33tesbîh,33tahmîd,33tekbîrve
birdetehlîl) emretmişdir.Bununsebebi,namâzdakikusûrlar
tesbîhileörtülür.Lây›kolan,tamibâdetyap›lamad›ğ›bildirilir.
(Tahmîd) ile,namâzk›lmaklaşereflenmenin,Onunyard›m›ve
erişdirmesiileolduğubilinerek,bubüyükni’meteşükredilir,
hamd edilir. (Tekbîr) ederek de, Ondan başka ibâdete lây›k
kimseolmad›ğ›bildirilir.
Namâz,şartlar›naveedeblerineuygunolarakk›l›n›pveyap›lan kusûrlar da böylece örtülüp, namâz› nasîb etdiğine de
şükredip,ibâdetebaşkahiçkimseninhakk›olmad›ğ›,kalbindentemizvehâlisolarak,kelime-itevhîdilebildirilince,bunamâzkabûlolunabilir.Bukimse,namâzk›lanlardanvekurtuluculardanolur.YâRabbî!Peygamberlerininenüstünühurmeti
için“aleyhivealââlihimüssalevâtüvetteslîmât”bizlerinamâz
k›lanvekurtulan,mes’ûdkullar›ndaneyle!Âmîn.

İmâm-ıMuhammedMa’sûmhazretleri,(Mektûbât)ının,
ikincicild,onbirincimektûbundabuyuruyorki:
Allahüteâlâ,insanlar›baş›boşb›rakmad›.Heristediklerini
yapmağaiznvermedi.Nefslerininarzûlar›navetabî’î,hayvânî
zevklerine,taşk›nveşaşk›nolaraktâbi’olmalar›n›,böylecefelâketleresürüklenmelerinidilemedi.Râhatvehuzûriçindeyaşamalar›vesonsuzse’âdetekavuşmalar›içinarzûlar›n›vezevklerinikullanmayollar›n›gösterdivedünyâveâh›retse’âdetine
sebebolanfâidelişeyleriyapmalar›n›emretdi.Zararl›şeyleri
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yapmalar›n›yasaketdi.Buemrlereveyasaklara(Ahkâm-›islâmiyye)denildi.Dünyâdarâhatyaşamak,se’âdetekavuşmakistiyen, islâmiyyete uymağa mecbûrdur. Nefsinin ve tabî’atinin,
islâmiyyeteuymayanarzûlar›n›terketmesilâz›md›r.‹slâmiyyete uymazsa, sâhibinin, yaratan›n›n gadab›na, azâb›na dûçâr
olur.‹slâmiyyeteuyankul,müslimânolsada,kâfirolsada,dünyâdames’ûd,râhatolur.Sâhibionayard›meder.Dünyâzirâ’at
yeridir.Tarlay›ekmeyip,tohumlar›yiyerekzevkvesafâsüren,
mahsûlalmakdanmahrûmkalacağ›gibi,dünyâhayât›n›,geçici
zevkleri,nefsinarzûlar›n›taşk›nveşaşk›nolarakyapmaklageçirende,ebedîni’metlerden,sonsuzzevklerdenmahrûmolur.
Buhâl,akl›baş›ndaolan›nkabûledeceğibirşeydeğildir.Sonsuz lezzetleri kaç›rmağa sebeb olan, geçici lezzetleri zararl›
şeklde yapmağ› tercîh etmez. [Allahü teâlâ, dünyâ zevklerinden,geçicilezzetlerinden,nefsetatl›gelenşeylerdenhiçbirini,
men’etmedi,yasaketmedi.Bunlar›,islâmiyyeteuygun,zarars›z olarak kullanmağa izn verdi.] ‹slâmiyyete tâm uymak için,
evvelâ(Ehl-isünnet)âlimlerinin,Eshâb-›kirâmdanöğrenipve
Kur’ân-› kerîmden ve hadîs-i şerîflerden anlay›p bildirdikleri
(Akâid)euygunîmânetmek,sonraharâm,yasakedilmişolanlar›öğrenipbunlardansak›nmakveyapmas›emrolunanfarzlar› öğrenip yapmak lâz›md›r. Bunlar› yapmağa (‹bâdet) etmek
denir.Harâmlardansak›nmağa(Takvâ) denir.
Niyyetederekahkâm-›islâmiyyeyeuymağa(‹bâdetetmek)
denir.Allahüteâlân›nemrlerineveyasaklar›na(Ahkâm-›islâmiyye)ve(Ahkâm-›ilâhiyye) denir.Emredilenlere(Farz),yasakedilenlere(Harâm) denir.‹bâdetlerinenk›ymetlisiveislâm
dîninintemelihergünbeşvakt(Nemâz)k›lmakd›r.[Nemâzk›lmak,ayakdak›bleyekarş›Fâtihaokumakvek›bleyekarş›eğilmek ve k›bleye karş› baş›n› yere koymak demekdir. Bunlar›
k›bleye karş› yapmazsa, nemâz k›lmak olmaz.] Nemâz k›lan,
müslimând›r. Nemâz k›lmayan, yâ müslimând›r, yâ kâfirdir.
Nemâzk›lmaklahâs›lolankurb-›ilâhî[ya’nî,Allahüteâlân›n
sevmesi],başkaibâdetleriyapmaklanâdirnasîbolur.Hergün,
beş vakt nemâz›, cem’›yyet ile [ya’nî dünyâ işlerini düşünmeden]vecemâ’atileveta’dîl-ierkânileveabdestidikkatlialarakvemüstehabolanvaktlerindek›lmal›d›r.Nemâzk›larken,
Allahüteâlâilekularas›ndakiperdelerkalkar.Beşvaktnemâz
k›lan,hergünbeşkerrey›kan›ptemizlenenkimsegibi,günâhlardantemizlenir.Hergünbeşvaktnemâz›doğruolarakk›lana
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yüzşehîdsevâb›verilir.
Ticâreteşyâs›n›nvek›rdaotl›yanhayvânlar›n[vetarladan,
ağaçlardaneldeedilenmahsûlünvekâğ›dliralar›nvealacaklar›n]zekâtlar›n›emrolunanyerleresevesevevermelidir.Zekât› verilen mâl azalmaz. Zekât› verilmiyen mâl, Cehennemde
ateşolur.Allahüteâlâ,çokmerhametederek,ihtiyâcdanfazla
olanmâl,nisâbmikdâr›olursa,birsenesonrazekât›n›vermeği
emretdi.Cân›vemâl›verenOdur.Mâl›nhepsinivecân›vermeğiemretseydi,Onunâş›klar›hemenverirdi.
Ramezân-›şerîfay›nda,Allahüteâlâemretdiğiiçin,seveseveoructutmal›d›r.Buaçl›ğ›vesusuzluğuse’âdetbilmelidir.
‹slâm›n binâs› beşdir: Birincisi, (Eşhedü en-lâ-ilâhe-illallah
veeşhedüenneMuhammedenabdühüveResûlühü)demekve
bununma’nâs›n›bilmekveinanmakd›r.Buna(Kelime-işehâdet) denir.Dördüde,nemâz,zekât,orucvehacd›r.Bubeşesâsdanbiribozukolursa,islâmiyyetdebozukolur.‹’tikâd›düzeltdikdenveislâmiyyeteuydukdansonra,Sôfiyye-ialiyyeninyolunda ilerlemek lâz›md›r. Allahü teâlân›n ma’rifeti, bu yolda
hâs›lolurvenefsinarzûlar›ndankurtulmaknasîbolur.Sâhibini
tan›mayan kimse, nas›l yaş›yabilir, nas›l râhat eder! Bu yolda
ma’rifetsâhibiolmakiçin,(fenâbil-ma’rûf) lâz›md›r.Ya’nî,Allahüteâlâdanbaşkaherşeyiunutmaklâz›md›r.Kendinivarbilen kimse, ma’rifete kavuşamaz. (Fenâ) ve (Bekâ) vicdânda,
kalbde hâs›l olan şeylerdir. Anlatmakla anlaş›lmaz. Ma’rifet
ni’metinekavuşm›yan›n,bunudâimâaramas›lâz›md›r.Tahkîri
emrolunanvemuvakkatolanşeyinta’mîriileuğraşmamal›d›r.

NAMÂZDANSONRADÜÂ
ElhamdülillahiRabbil’âlemîn.EssalâtüvesselâmüalâResûlinâMuhammedinveÂlihîveSahbihîecma’în.YâRabbî!K›ld›ğ›mnemâz›kabûleyle!Âhirveâk›betimihayreyle.SonnefesimdeKelime-itevhîdsöylememinasîbeyle.Ölmüşlerimiafv
ve magfiret eyle. Allahümmagfir verham ve ente hayrürrâhimîn.Teveffenîmüslimenveelh›knîbissâlihîn.Allahümmagfir-lî
veli-vâlideyyeveli-üstâziyyevelilmü’minînevelmü’minâtyevmeyekûmülhisâb.YâRabbî!Benişeytânşerrindenvedüşman
şerrindenvenefs-iemmâremşerrindenmuhâfazaeyle!Evimize
iyilikler,halâlvehayrl›r›zklarihsâneyle!Ehl-iislâmaselâmet
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ihsâneyle!A’dây-›müslimînikahrveperîşâneyle!Kâfirlerlecihâdetmekdeolanmüslimânlaraimdâd-iilâhiyyenileimdâdeyle!Allahümmeinnekeafüvvünkerîmüntuhibbül’afvefa’füannî.YâRabbî!Hastalar›m›zaşifâ,dertliolanlar›m›zadevâihsân
eyle!Allahümmeinnîes’elükess›hhatevel-âfiyetevel-emânete
vehüsnelhulk›verr›dâebilkaderibi-rahmetikeyâerhamerrâhimîn.Anama,babamaveevlâdlar›maveakrâbaveahbâb›mave
bütündinkardeşlerimehayrl›ömürlervehüsn-ihulk,akl-›selîmves›hhatveâfiyet,rüşdühidâyetveistikâmetihsâneyleyâ
Rabbî!Âmîn.Velhamdü-lillâhirabbil’âlemîn.Allahümmesalli
alâ...,Allahümmebârikalâ...,AllahümmeRabbenââtinâ...VelhamdülillâhiRabbil’âlemîn.Estagfirullah,estagfirullah,estagfirullah, estagfirullahel’azîm elkerîm ellezî lâ-ilâhe illâ huv elhayyel-kayyûmeveetûbüileyh.
AÇIKLAMA:(Düân›nkabûlolmas›için,şartlar):
1-Müslimânolmak.
2-Ehl-isünneti’tikâd›ndaolmak.Bununiçin,dörtmezhebdenbirinitaklîdetmeklâz›md›r.
3-Farzlar›yapmak.Kazâyakalm›şnamâzlar›,gecelerideve
sünnetleryerinedekazâederek,birânönceödemelidir.
Farznamâz›kazâyakalankimsenin,sünnetvenâfilenamâzlar›vedüâlar›kabûlolmaz.Ya’nî,sahîholsadasevâbverilmez.
Şeytân, müslimânlar› aldatmak için, farzlar› ehemmiyyetsiz
gösterip,sünnetvenâfileleriyapmağasevkeder.Namâz›vaktingeldiğinibilerekveevvelvaktindek›lmal›d›r.
4-Harâmdansak›nmal›d›r.Halâlyiyenindüâs›makbûldür.
5-Evliyâ-y›kirâmdanbirinivesîleederek,düâetmelidir.
HindistânâlimlerindenMuhammedbinAhmedZâhid,(Tergîb-üs-salât) kitâb›n›nelli-dördüncüfasl›nda,fârisîolarakdiyor
ki, (hadîs-i şerîfde (Düân›n kabûl olmas› için, iki şey lâz›md›r:
Birincisi,düây›ihlâsileyapmal›d›r.‹kincisi,yidiğivegiydiğihalâldanolmal›d›r.Mü’mininodas›nda,harâmdanbiriplikvarsa,
buodadayapd›ğ›düâs›,hiçkabûlolmaz) buyuruldu.)‹hlâs,Allahüteâlâdanbaşka,hiçbirşeydüşünmeyip,yaln›zAllahüteâlâdanistemekdir.Bununiçin,Ehl-isünnetâlimlerininbildirdikleri
gibiîmânetmekveahkâm-›islâmiyyeyeuymak,bilhâssaüzerindekulhakk›bulunmamakvebeşvaktnamâz›k›lmaklâz›md›r.
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TECDÎD-‹ÎMÂNDÜÂSI
YâRabbî!Hîn-ibülûgumdanbuânagelinceyekadar,islâm
düşmanlar›navebid’atehlinealdanarak,edindiğimyanl›ş,bozuk
i’tikâdlar›mavebid’at,f›skolansöylediklerime,dinlediklerime,
gördüklerimeveişlediklerimenâdimoldum,pişmânoldum,bir
dahâböyleyanl›şinanmamağaveyapmamağaazm,cezmvekasd
eyledim.PeygamberlerinevveliÂdemaleyhisselâmveâhiribizim sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmd›r. Bu iki
Peygambere ve ikisi aras›nda gelmiş geçmiş Peygamberlerin
cümlesineîmânetdim.Hepsihakd›r,sâd›kd›r.Bildirdikleridoğrudur.Âmentübillahvebi-mâcâeminindillah,alâmurâdillah,
veâmentübi-Resûlillahvebi-mâcâeminindiResûlillahalâmurâd-i Resûlillah,  âmentü billâhi ve Melâiketihi ve kütübihi ve
Rüsülihivelyevmil-âhirivebilkaderihayrihiveşerrihiminallâhi
teâlâvel-ba’süba’delmevtihakkuneşhedüenlâilâheillallahve
eşhedüenneMuhammedenabdühuveresûlüh.

NAMÂZINH‹KMETLER‹(NamâzveSağl›ğ›m›z)
Müslimân, namâz› Allahü teâlân›n emri olduğu için k›lar.
Rabbimizinemrlerindebirçokhikmet,fâidevard›r.Yasaklar›ndadabirçokzararlar›nolduğumuhakkakd›r.Bufâidevezararlar›n bir k›sm› bugün t›p mütehass›slar›nca tesbît edilmiş durumdad›r.‹slâmiyyetinsağl›ğaverdiğiönemi,hiçbirdinvedüşüncevermemişdir.Dînimiz,ibâdetlerinenüstünüolannamâz›,ömrümüzünsonunakadark›lmay›emretmişdir.Namâzk›lan, sağl›k için olan fâidelerine de elbette kavuşur. Namâz›n
sağl›kyönündensağlad›ğ›fâidelerdenba’z›lar›şunlard›r:
1-Namâzdayap›lanhareketleryavaşolduğundankalbiyormazvegününmuhtelifsâatlerindeolduğuiçininsan›devâml›
dinçtutar.
2-Gündebaş›n›seksendef’ayerekoyanbirkimseninbeynineritmikolarakfazlakanulaş›r.Buyüzdenbeyinhücreleri
iyicebeslendiğindenhâf›zaveşahsiyetbozukluklar›na,namâz
k›lanlarda çok daha az rastlan›r. Bu insanlar dahâ sağl›kl› bir
ömür geçirirler. Bugün t›pta “demans senil” denilen bunama
hastal›ğ›nauğramazlar.
3-Namâzk›lanlar›ngözleri,muntazamolarakeğilip-doğrulmakdanötürüdahâkuvvetlikandeverân›namâlikolur.Buse–142 –

beblegöziçitansiyonundaartmaolmazvegözünönk›sm›ndaki s›v›n›n devâml› değişmesi temîn edilmiş olur. Gözü “katarakt”veyâ“karasu”hastal›ğ›ndankorur.
4-Namâzk›lmakdakiizometrikhareketler,midedekig›dalar›n iyi kar›şmas›na, safran›n kolay akmas›na ve dolay›s›yla
safrakesesindebirikintiyapmamas›na,pankreasdakienzimlerinkolayboşalmas›nayard›mc›olacağ›gibi,kab›zl›ğ›ngiderilmesinde de rolü büyükdür. Böbreğin ve idrar yollar›n›n iyice
çalkalanmas›ndan,böbrekdetaşteşekkülününönlenmesineve
mesaneninboşalmas›nadayard›mc›olmakdad›r.
5-Beşvaktk›l›nannamâzdakiritmikhareketler,günlükhayatdaçal›şd›r›lam›yanadaleveeklemleriçal›şd›rarak,artrozve
kireçlenmegibieklemhastal›klar›n›veadaletutulmalar›n›önler.
6-Vücûdsağl›ğ›içintemizlikmuhakkaklâz›md›r.Abdestve
gusl,hemmaddi,hemdema’nevîbirtemizlikdir.‹ştenamâz,
temizliğintâkendisidir.Zîrâhembedenî,hemderûhîtemizlik
olmadannamâzolmaz.Abdestveguslbedenîtemizliğisağlar.
‹bâdet görevini yerine getiren bir kimse, rûhen dinlenmiş, temizlenmişolur.
7-Koruyucuhekimlikde,muayyenzemânlardayap›lanbedenhareketleriçokmühimdir.Namâzvaktleri,kandolaş›m›n›
tâzelemekveteneffüsücanland›rmakiçinenuygunvaktlerdir.
8- Uykuyu tanzim eden önemli unsur namâzd›r. Hattâ vücûdda biriken statik (durgun) elektriklenme, secde yapmakla
topraklamayap›lm›şolur.Böylecevücûdtekrârzindeliğekavuşur.
Namâz›nbufâidelerinekavuşmakiçin,namâz›vaktindek›lmaklabirlikde,temizliğe,çokyimemeğeveyinileng›dâlar›ntemiz,halâlolmas›nadadikkatedilmesidelâz›md›r.
Kimseyebâkîdeğildir,mülk-idünyâsîmüzer,
birharâbolmuşkalbi,ta’mîretmekdirhüner.
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YedinciBölüm
NAMÂZ‹SKÂTI
Meyyit‹çin‹skâtveDevr
(Nûr ül-izâh)da ve (Tahtâvî) hâşiyesinde ve (Halebî) ile
(Dürr-ül-muhtâr) da,namâzlar›nkazâs›sonunda,(Mültekâ)da
ve(Dürr-ül-müntekâ)dave(Vikâye)de,(Dürer)deve(Cevhere)de ve başka k›ymetli kitâblarda, orucun sonunda, vas›yyet
edenmeyyitiçiniskâtvedevryapmaklâz›molduğuyaz›l›d›r.
Meselâ,(Tahtâvî) hâşiyesindediyorki,(Tutulmam›şoruclar›n
fidye vererek iskât edilmesi için nass vard›r. Namâz orucdan
dahâmühimolduğundan,şer’îbirözrilek›l›namam›şvekazâ
etmekistediğihâlde,ölümhastal›ğ›nayakalanm›şbirkimsenin,
kazâedemediğinamâzlar›içinde,orucdayap›ld›ğ›gibiiskâtyap›lmas›için,bütünâlimlerinsözbirliğivard›r.Namâz›niskât›olmazdiyenkimsecâhildir.Çünki,mezheblerinsözbirliğinekarş›gelmekdedir.Hadîs-işerîfde,(Birkimse,başkas›yerineoruc
tutamazvenamâzk›lamaz.Fekat,onunorucuvenamâz›için
fakîridoyurur) buyuruldu.)Ehl-isünnetâlimlerininüstünlüklerinianl›yam›yanvemezhebimâmlar›m›z›da,kendilerigibihayâlilekonuşuyorsananba’z›kimselerin,(‹slâmiyyetdeiskâtve
devryokdur.‹skât,h›ristiyanlar›ngünâhç›karmas›nabenziyor)
gibişeylersöyledikleriniişitiyoruz.Bugibisözleri,kendilerini
tehlükeli duruma düşürmekdedir. Çünki Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Ümmetim, dalâlet üzerinde birleşmez) buyurdu.Buhadîs-işerîf,müctehidlerinsözbirliğiilebildirdiklerişeylerinelbettedoğruolduklar›n›gösteriyor.Bunlara
inanm›yan,buhadîs-işerîfeinanmam›şolur.‹bniÂbidîn,vitr
namâz›n›anlat›rken,(Dindezarûrîolan,ya’nîcâhillerindebildikleri icmâ’ bilgilerine inanm›yan kimse, kâfir olur) buyuruyor.(‹cmâ’),âlimlerinsözbirliğidemekdir.‹skât,günâhç›kartmağanas›lbenzetilebilir?Papazlar,günâhç›kart›yoruzdiyerek
insanlar›soyuyorlar.Hâlbuki,‹slâmiyyetdedinadamlar›iskât
yapamaz. ‹skât› yaln›z, ölünün velîsi yapabilir ve para din
adamlar›nadeğil,fakîrlereverilir.
Bugün,hemenheryerde,iskâtvedevrişleriislâmiyyeteuygun yap›lmamakdad›r. ‹slâmiyyetde iskât yokdur diyenler,
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böyle söylemeyip de, bugün yap›lmakda olan iskât ve devrler
‹slâmiyyete uygun değildir, deselerdi, çok iyi olurdu. Biz de
kendilerini desteklerdik. Böyle söylemeleri ile, hem korkunç
bir tehlükeye düşmekden kurtulurlard›, hem de ‹slâmiyyete
hizmetetmişolurlard›.‹skâtvedevrlerin,dînimizeuygunolarak nas›l yap›lacağ› aşağ›da bildirilecekdir. ‹bni Âbidîn, kazâ
namâzlar›n›nsonundabuyuruyorki:
Fâitenamâzlar›olan[ya’nîözrilekaç›r›p,kazâyakalm›şnamâzlar›bulunan]birkimse,bunlar›îmâiledek›lmağagücüyeterikenk›lmam›şise,öleceğizemân,keffâretininiskâtedilmesiiçinvas›yyetetmesivâcibdir.Kazâyagücüyetmemişise,vas›yyetetmesilâz›molmaz.Ramezân-›şerîfdeorucyiyenmüsâfirvehastadakazâedecekzemânbulamadanölürse,vas›yyet
etmeleri lâz›m gelmez. Allahü teâlâ, bunlar›n özrlerini kabûl
eder.Hastan›nkeffâretlerininiskât›,öldükdensonravelîsitaraf›ndanyap›l›r.Ölmedenönceyap›lmaz.Diriinsan›n,kendiiçin
iskâtyapd›rmas›câizdeğildir.(Cilâ-ülkulûb)dadiyorki,(ÜzerindeAllahüteâlân›nhakk›veyâkulhakk›bulunankimsenin,
iki şâhid yan›nda vas›yyet söylemesi veyâ yazm›ş olduğunu
bunlara okumas› vâcibdir. Üzerinde hak bulunmayan›n vas›yyetetmesimüstehabd›r).
Keffâretiskât›içinvas›yyetedenmeyyitinvelîsi,ya’nîmîrâs›n›yerlerinesarfiçinvas›yyetetdiğiveyâvârisiolankimse,mîrâs›nüçdebirinden,herbirvaktnamâziçinvevitrnamâz›içinve
kazâedilmesilâz›molanbirgünlükoruciçin,birf›tramikdâr›
ya’nîyar›msâ’[Beşyüzyirmidirhemveyâbinyediyüzelligram]
buğday›fakîrlere[veyâfakîrlerinvekîllerine]fidyeverir.
Keffâretiskât›içinvas›yyetetmediise,velîninkeffâretiskât›yapmas›Hanefîdelâz›molmaz.Şâfi’îmezhebinde,vas›yyetetmediisede,velîniniskâtyapmas›lâz›md›r.Kulhakk›n›,vas›yyetolmazsada,meyyitinb›rakd›ğ›maldanvelîninödemesi,Hanefîmezhebindedelâz›md›r.Hattâalacakl›lar,mirâs›elegeçirince,mahkemesizalabilirler.Kazâyakalanoruclar›nfidyesini,
ya’nîmalileödenmesinivas›yyetetdiise,bunuyerinegetirmek
vâcibdir. Çünki, islâmiyyet emr etmekdedir. Vas›yyet etmedi
ise,namâzfidyesinivermekvâcibdeğil,câizolur.Busonikisi
kabûlolmazise,hiçolmazsasadakasevâb›hâs›lolup,günâhlar›n› temizlemeğe yard›m eder. ‹mâm-› Muhammed böyle buyurmuşdur.(Mecma-ul-enhür)dediyorki,(Nefsineveşeytâna
uyaraknamâzlar›n›k›lmam›ş,ömrününsonunadoğrubunapişman[olupk›lmağavekazâetmeğebaşlam›ş]olan›n,kazâede–145 –NamâzKitâbı–F:10

mediğinamâzlar›n›niskât›n›nyap›lmas›içinvas›yyetetmesicâizolmazdenildiisede,câizolduğu(Müstasfâ)dayaz›l›d›r).
(Cilâ-ül-kulûb)dadiyorki:(Kulhaklar›,ödenecekborçlar,
emânet,gasb,sirkat,ücretvebey’sebebiilevereceklervedöğmek,yaralamak,haks›zolarakkullanmakgibibedenhaklar›ve
söğmek,alay,g›ybet,iftiragibikalbhaklar›d›r).
Vas›yyetedenmeyyitinmal›n›nüçdebiriiskâtyapmağakifâyetediyorsa,velîninbumalilefidyevermesilâz›md›r.Kifâyet etmiyorsa, üçde birinden fazlas›n› vârisin teberru’ etmesi
câiz olduğu (Feth-ul-kadîr)de yaz›l›d›r. Bunun gibi, farz olan
hacc›n›nyap›lmas›içinvas›yyetetse,vârisiveyâbaşkabiri,hac
paras›n›hediyyeverse,câizolmaz.Ölmedenvas›yyetetmeyip,
vârisi kendi paras› ile iskât yapsa veyâ hacca gitse, meyyitin
borcuödenmişolur.Vârisdenbaşkas›n›nparas›ilebunlarcâiz
olmaz diyenler varsa da, (Dürr-ül-muhtar) ve (Merâk›l-felâh)
ve(Cilâ-ül-kulûb) kitâblar›n›nsâhibleriolur,dediler.
Keffâretiskât›,buğdayyerineunveyâbirsâ’arpa,hurma,
üzümiledehesâbedilerek,bunlardaverilebilir.[Çünki,bunlarbuğdaydandahâk›ymetliolduklar›için,fakîredahâfâidelidirler].Hepsiyerinek›ymetleriolanalt›nveyâgümüşdeverilebilir. [Kâğ›d para ile iskât yap›lmaz]. Secde-i tilâvet için fidye
vermeklâz›mdeğildir.

‹skâtveDevrNas›lYap›l›r?
Fidyeparas›,mirâs›nüçdebiriniaşarsa,vârisleriznvermedikçe,velîüçdebirdenfazlas›n›sarfedemez.(K›nye) kitâb›ndadiyorki,bütünömrününnamâzlar›içinmal›n›nüçdebirininverilmesinivas›yyetedenmeyyitin,borcudaolsa,alacakl›s›,vas›yyetin yap›lmas›na izn verse de, vas›yyetin yap›lmas› câiz olmaz.
Çünki, islâmiyyet, önce borcun ödenmesini emr etmekdedir.
Borcuödemek,alacakl›n›nrâz›olmas›ilesonrayab›rak›lamaz.
Bütünnamâzlar›niskâtedilmesiiçinvas›yyetedenkimsenin
kaç yaş›nda öldüğü bilinmiyorsa, b›rakd›ğ› mîrâs›n üçde biri,
namâzlar›n›niskât›nayetişmediğizemân,buvas›yyetcâizolur.
Mîrâs›nüçdebiri,iskâtiçinyetişirveartarsa,buvas›yyeticâiz
olmaz,bât›lolur.Çünki,mal›nüçdebiri,iskâtayetişmediğizemân, üçde biri ile, iskât edilecek namâzlar›n say›s› belli olduğundan, vas›yyeti bu namâzlar için sahîh olur. Geri kalan namâzlar›içinolanvas›yyetilağv,ya’nîboşlâfolur.Üçdebiri,çok
olduğuzemân,ömrüvedolay›s›ilenamâzsay›s›belliolmad›ğ›
için,vas›yyetibât›lolur.
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Namâziskât›içinvas›yyetedenmeyyitinhiçmal›yoksaveyâ
üçdebiri,vas›yyeteyetişmiyorsaveyâhiçvas›yyetetmemişolup,
velî kendi mal› ile iskât yapmak istiyorsa, (Devr) yapar. Fekat
velîdevryapmağamecburdeğildir.Devryapmakiçin,velî,bir
ayl›kveyâbirsenelikiskâtiçinlâz›molanalt›nliral›kveyâbeşibiryerdeveyâbilezik,yüzükveyâgümüşgeçerparaödünçal›r.
Meyyiterkekise,yaş›ndanonikisene,kad›nisedokuzsenedüşerek,kaçseneborcuolduğunuhesâblar.Birgünlükalt›namâz
için, on kilo, bir güneş y›l› için, üçbinalt›yüzaltm›ş kilo buğday
vermeklâz›md›r.Meselâbirkilobuğdayyüzseksenkuruşolduğuzemân,birseneliknamâziskât›alt›binbeşyüzseksensekizveyâk›sacaalt›binalt›yüzliraolur.Biralt›nlira[yedigramveyirmisantigramolup]yüzyirmiliraolduğuzemân,birseneliknamâziskât›içinellibeşveyâihtiyâtl›olarakaltm›şalt›nlâz›molur.
Meyyitinvelîsibeşalt›nödünçalsavedünyâyadüşkünolmayan,
dîninibilenvesevenbirkaç,meselâdörtfakîrbulsa:[Bunlar›n
f›traveremiyecek,ya’nîsadakaalacakfakîrolmalar›şartd›r.Fakîrolmazlarise,iskâtkabûlolmaz].Meyyitinvelîsi,ya’nîvas›yyet etdiği kimse veyâ vârislerinden biri veyâ bunlardan birinin
vekîletdiğikimse,(Merhûm..........efendininiskât›salât›için,bedelolarak,bubeşalt›n›sanaverdim)diyerek,beşalt›n›birinci
fakîresadakaniyyetederekverir.Sonrafakîr,(Ald›mkabûletdim.Sanahediyyeetdim)diyerekbunuvâriseveyâvârisinvekîlinehediyyeedervevâristeslîmal›r.Sonra,yinebunaveyâikincifakîreverirvehediyyeolarakondangeriteslîmal›r.Böylece,
ayn› fakîre dört kerre veyâ dört fakîre birer kerre verip ve almaklabirdevrolur.Birdevrde,yirmialt›nl›knamâzkeffâretiiskâtedilmişolur.Meyyiterkekvealtm›şyaş›ndaise,k›rksekizseneliknamâziçin48x60=2880alt›nvermeklâz›molur.Bunun
içinde,2880:20=144kerredevryapar.Alt›nadedionise,72
devr;Alt›nadediyirmiise,36devryapar.Fakîradedionvealt›nadedideonise,48seneliknamâzkeffâretininiskât›için,yirmidokuzdevryapar.Çünki:
Namâz k›lmad›ğ› y›llar x bir y›ll›k alt›n say›s›=fakîr say›s› x
devredenalt›nsay›s›xdevrsay›s›d›r.Misâlimizdeyaklaş›kolarak:48x60=4x5x144=4x10x72=4x20x36=10x10x29
Görülüyor ki, namâz iskât›nda, devr say›s›n› bulmak için,
biry›ll›kalt›nsay›s›ilemeyyitinnamâzborcuy›l›çarp›l›r.Ayr›ca,devrolunanalt›nsay›s›ile,fakîrsay›s›daçarp›l›r.Birinci
çarp›m,ikinciçarp›mabölünür.Bölüm,devrsay›s›olur.Buğday›nvealt›n›nkâğ›dliradeğerleriherzemânyaklaş›kolarak
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ayn›orandadeğişmekdedir.Ya’nîalt›ndeğeriilebuğday›ndeğeri her zemân birlikde azalmakda veyâ artmakdad›r. Bu bak›mdan, iskât için, bir y›ll›k buğday mikdâr› değişmediği gibi,
biry›ll›kalt›nsay›s›daya’nîyukar›dabulduğumuzaltm›şalt›n
dahemenhemenayn›olmakdad›r.Bununiçin,iskâthesâb›nda,
herzemânihtiyâtl›olarak:
Birayl›knamâziskât›beşalt›nd›r.
Birayl›kramezânorucuiskât›biralt›nd›r.
kabûledilmekdedir.Devredilecekalt›nmikdâr›vedevrsay›s›
buradanbulunur.
Namâz iskât› bitdikden sonra, tutulm›yan, kazâ edilmeleri
lâz›m olan oruclar›n iskât› için, beş alt›n dört fakîre üç kerre
devreder.Çünki,birsenelikya’nî,otuzgünlükoruckeffâretiskât›, elliikibuçuk kilo buğday veyâ 5,25 gram alt›n, ya’nî 0,73
adetalt›nliraolmakdad›r.GörülüyorkiHanefîde,biralt›nbir
senelikoruckeffâretiniiskâtedervek›rksekizseneiçink›rksekizalt›nvermeklâz›molur.Beşalt›nile,dörtfakîrebirdevryap›nca, yirmi alt›n verilmiş oluyor. Kazâ edilmeleri lâz›m olan
oruclar›niskât›yap›ld›kdansonra,zekât›için,sonrakurbaniçin
birkaçdevryap›l›r.
Biryemînkeffâretiiçin,hergünonfakîrveözrsüzbozulup,
keffâretlâz›molanbirgünlükoruckeffâretiiçinbirgündealtm›şfakîrlâz›md›rvebirfakîrebirgünde,yar›msâ’buğdaydan
fazlaverilmez.Ya’nî,birkaçyemînkeffâreti,birgündeonfakîreverilmez.Ohâlde,yemînveoruckeffâretleriiçinbirgünde
devryap›lmaz.Yemînvas›yyetivarsa,biryemîniçin,birgünde
onfakîrinherbirineikişerkilobuğdayveyâunveyâbudeğerdeherhangibirmal,alt›n,gümüşverilir.Bunlar›,birfakîreon
günarkaarkayavermekdeolur.Yâhudbirfakîrekâğ›dpara
verip,“Senivekîletdim.Buparaile,hergün,sabâhveakşâm
olmaküzereikikerre,ongünkarn›n›doyuracaks›n!”demelidir.Karn›n›böyleongündoyurmay›p,kahve,gazeteparas›yaparsacâizolmaz.Eniyisi,biraşç›ilepazarl›kedip,ongünlük
paray›aşç›yaverip,fakîr,buaşç›dahergünsabâhveakşâmolmaküzereikikerreongünkarn›n›doyurmal›d›r.Niyyetetdikdensonrabozulanorucvez›hârkeffâretlerideböyleolup,bu
ikisinde,birgününkeffâretiiçin,altm›şfakîrebirgünveyâbir
fakîrealtm›şgünyar›msâ’buğdayveyâbudeğerdebaşkamal
vermekveyâhergünikikerredoyurmaklâz›md›r.
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Vas›yyet edilmeyen zekât iskât› yap›lmas› lâz›m değildir.
Vârisin,zekâtiskât›içinde,kendiliğindendevryapabileceğine
fetvâverilmişdir.
Devryaparkenvelî,alt›nlar›fakîrlereherverişde,namâzveyâoruciskât›diyeniyyetetmelidir.Fakîrde,geriyeverirken,
hediyyeetdimdemelivevelîteslîmald›mdemelidir.Velî,iskât
yapam›yacakhâldeise,meyyitiniskâtlar›n›yapmakiçinbirini
vekîleder,iskâtlar›vedevribirvekîlyapar.
‹mâm-›Birgivînin(Vas›yyetnâme)kitâb›ndavebununKâdizâdeAhmedefendişerhindediyorki,fakîrlerinnisâbamâlikolmamas›şartd›r.Meyyitinakrabâs›ndanolsa,câizdir.Fakîreverirken, (Falancan›n şu kadar namâz›n›n iskât› için, şunu sana
verdim)demesilâz›md›r.Fakîrde,(Kabûletdim)demelidirve
alt›nlar› al›nca, kendinin olduğunu bilmesi lâz›md›r. Bilmezse
öncedenöğretmelidir.Bufakîrdelutfedipkendiisteğiile(Falancan›nnamâz›n›niskât›için,bedelolarakşunusanaverdim)
diyerek,başkafakîreverir.Ofakîrde,elineal›p,(Kabûletdim)
demelidir.Al›ncakendimülküolduğunubilmelidir.Emânethediyyegibial›rsa,devrkabûlolmaz.Buikincifakîrde,(Ald›m,
kabûletdim)dedikdensonra,(olvechilesanaverdim)diyerek
üçüncüfakîreverir.Böylecenamâz,oruc,zekât,kurban,sadaka-if›tr,adakvekulhaklar›,hayvanhaklar›içindevryapmal›d›r.Fâsidvebât›lal›ş-verişde,kulhaklar›içindedir.Yemînve
oruckeffâretleriiçindevryapmakcâizdeğildir.
Ondansonra,alt›nlarhangifakîrdekal›rsalutfedip,arzûsu
ve r›zâs› ile, velîye hediyye eder. Velî al›p, kabûl etdim der.
Eğerhediyyeetmezse,kendimal›d›r,zorileal›nmaz.Velîbir
mikdâralt›n›veyâkâğ›dparaveyâmeyyitineşyâs›ndanbufakîrlere verip, bu sadaka sevâb›n› da meyyitin rûhuna hediyye
eder.Borcuolanfakîrvebâligolmam›şçocuk,devryapmağa
kat›lmamal›d›r.Çünki,elinegeçenalt›nlarileborcunuödemesifarzd›r.Bufarz›yapmay›p,alt›nlar›meyyitinkeffâretiiçinyan›ndakifakîrevermesicâizolmaz.Devrkabûlolurisede,kendisihiçsevâbkazanmaz.Hattâgünâhagirer.
Mal›olm›yanmeyyit,devryap›lmas›n›vas›yyetederse,velînin devr yapmas› vâcib olmaz. Meyyitin keffâretlerini iskât
edecek kadar mal›n›n hepsini, mîrâs›n üçde birini aşmamak
üzere vas›yyet etmesi vâcib olur. Böylece, devre lüzûm kal›nmadan,iskâtyap›l›r.Üçdebiriiskâtayetişdiğihâlde,üçdebi–149 –

rindenazmal›ndevredilmesinivas›yyetederse,günâhagirer.
‹bniÂbidîn,beşincicildikiyüzyetmişüçüncü(273)sahîfedebuyuruyorki,(Küçükçocuklar›olanveyâfakîrolup,mîrâsamuhtâchâldebâligçocuklar›sâliholanhastan›n,nâfileolanhayrât
vehasenât›vas›yyetetmeyip,mal›n›sâlihçocuklar›nab›rakmas› dahâ iyidir.) (Bezzâziyye)de hediyyeyi anlat›rken, diyor ki,
(Mal›n›hayrâtasarfedip,fâs›kolançocuğunamîrâsb›rakmamal›d›r.Çünkigünâhayard›metmekolur.Fâs›kçocuğadanafakadanfazlapara,malvermemelidir).
Çok say›da namâz, oruc, zekât, kurban ve yemîn borçlar›
olup da, bunlar için, mîrâs›n üçde birinden az bir mal›n devr
edilmesinivegerikalanmalile,Kur’ân-›kerîm,hatm-itehlîlve
mevlidokutulmas›n›vas›yyetetmekcâizdeğildir.Bunlar›okumakiçinparaverenvealangünâhagirer.Kur’ân-›kerîmöğretmekiçinparaal›p-vermekcâizdir.Okumakiçincâizdeğildir.
Meyyitin borclu olduğu namâzlar›, oruclar›, vârislerin ve
herhangi bir kimsenin kazâ etmesi câiz değildir. Fekat nâfile
namâzk›l›p,oructutup,sevâb›n›meyyitinrûhunahediyyeetmekcâizveiyiolur.
Meyyitin borcu olan hacc›n›, vas›yyet etdiği kimsenin kazâ
etmesicâizolur.Ya’nîmeyyitiborcdankurtar›r.Çünkihac,hem
bedenile,hemdemalileyap›lanibâdetdir.Nâfilehac,başkas›
yerine her zemân yap›l›r. Farz hac ise, ancak ölünceye kadar
haccagidemiyecekkimseyerine,vekîlitaraf›ndanyap›l›r.
(Mecma’ul-enhür)de ve (Dürr-ül-müntekâ)da diyor ki,
(Meyyitiniskât›n›defndenönceyapmal›d›r.)Defndensonrada
câizolduğu(Kuhistânî)deyaz›l›d›r.
Meyyitiçinnamâz,oruc,zekât,kurbankeffâretlerininiskât›nda,birfakîrenisâbdanfazlaverilebilir.Hattâ,alt›nlar›nhepsi,birfakîreverilebilir.
Ölümhastas›n›n,k›lmad›ğ›namâzlar›nfidyesinivermesicâizdeğildir.Oructutam›yacakkadarihtiyârolan›n,tutamad›ğ›
oruclar›n fidyesini vermesi câizdir. Hastan›n namâzlar›n› baş›
ileîmâederekdek›lmas›lâz›md›r.Böyleîmâilebirgündenfazlanamâzk›lam›yacakhastan›n,k›lamad›ğ›namâzlar›afvolur.
‹yiolursa,bunlar›kazâetmesilâz›mgelmez.Tutamad›ğ›oruclar›, iyi olunca tutmas› lâz›md›r. ‹yi olmay›p vefât ederse, bu
oruclar›afvolur.
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SekizinciBölüm
OTUZ‹K‹VEELL‹DÖRTFARZ
Birçocukbâliğolduğuzemânvebirkâfir(Kelime-itevhîd)
söyleyince, ya’nî, (Lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah)
deyince ve bunun ma’nâs›n› bilip inan›nca (Müslimân) olur.
Kâfiringünâhlar›n›nhepsihemenafvolur.Fekat,bunlar›nher
müslimângibi,imkânbulunca,îmân›nalt›şart›n›,ya’nî(Âmentü)yüezberlemelerivema’nâs›n›öğrenerekbunlarainanmalar› ve (‹slâmiyyetin hepsini, ya’nî Muhammed aleyhisselâm›n
söylediğiemrlerinveyasaklar›nhepsiniAllahüteâlân›nbildirmiş olduğuna inand›m) demeleri lâz›md›r. Dahâ sonra imkân
buldukça,bütünhuylardanvekarş›laşd›ğ›işlerdenfarzolanlar›,ya’nîemrolunanlar›veharâmolanlar›,ya’nîyasakedilmiş
olanlar› öğrenmesi de farzd›r. Bunlar› öğrenmenin ve farzlar›
yapman›n ve harâmlardan sak›nman›n farz olduğunu inkâr
ederse,ya’nîinanmazsaîmân›gider.Buöğrendiklerindenbirinibeğenmezse,kabûletmezseMürtedolur.Mürted,(Lâilâhe
illallah)demekleve‹slâmiyyetinba’z›emrleriniyapmakla,meselânamâzk›lmakla,oructutmakla,haccagitmekle,hayrâtve
hasenâtyapmaklamüslimânolmaz.Buiyiliklerininâh›retdehiç
fâidesinigörmez.‹nkâr›ndan,ya’nîinanmad›ğ›şeydentevbeetmesi,pişmânolmas›lâz›md›r.
‹slâmâlimleri,hermüslimân›nöğrenmesi,inanmas›vetâbi’
olmas›lâz›molanfarzlardanotuzikiveayr›caellidörtadedini
seçmişlerdir.

OTUZ‹K‹FARZ
Îmân›nşart›:Alt›(6)
‹slâm›nşart›:Beş(5)
Namâz›nfarz›:Oniki(12)
Abdestinfarz›:Dört(4)
Guslünfarz›:Üç(3)
Teyemmümünfarz›:‹ki(2)
Teyemmümünfarz›naüçdiyenlerdevard›r.Ozemân,hepsiotuzüçfarzolur.
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Îmân›nŞartlar›(6)
1-Allahüteâlân›nvarl›ğ›navebirliğineinanmak.
2-Meleklerineinanmak.
3-Allahüteâlân›nindirdiğikitâblar›nainanmak.
4-Allahüteâlân›nPeygamberlerineinanmak.
5-Âhiretgününeinanmak.
6-Kadere,ya’nîhayrveşerlerin(iyilikvekötülüklerin)Allahüteâlâdanolduğunainanmak.

‹slâm›nŞartlar›(5)
7-Kelime-işehâdetgetirmek.
8-Hergünbeşkerrevaktigelincenamâzk›lmak.
9-Mal›nzekât›n›vermek.
10-Ramezânay›ndahergünoructutmak.
11-Gücüyeteninömründebirkerrehacetmesidir.

Namâz›nFarzlar›(12)
A-D›ş›ndakifarzlar›yedidir.Bunlaraşartlar›dadenir.
12-Hadesdentahâret.
13-Necâsetdentahâret.
14-Setr-iavret.
15-‹stikbâl-iK›ble.
16-Vakt.
17-Niyyet.
18-‹ftitâhveyâTahrîmeTekbîri.
B-‹çindekifarzlar›beşdir.Bunlararükndenir.
19-K›yâm.
20-K›râet.
21-Rükü’.
22-Secde.
23-Ka’de-iahîre.
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AbdestinFarzlar›(4)
24-Abdestal›rkenyüzüy›kamak.
25-Elleridirsekleriilebirlikdey›kamak.
26-Baş›ndörtdebirinimeshetmek.
27-Ayaklar›topuklar›ilebirlikdey›kamak.

GuslünFarzlar›(3)
28-Ağz›y›kamak(mazmaza).
29-Burnuy›kamak(istinşak).
30-Bütünbedeniy›kamak.

TeyemmümünFarzlar›(2)
31- Cünüblükden veyâ abdestsizlikden temizlenmek için
niyyetetmek.
32-‹kielitemiztoprağavurup,yüzümeshetmekvetekrar
ikielitemiztoprağavurup,herikikoludirsekdenavucakadar
s›ğamak.

ELL‹DÖRTFARZ
1-Allahüteâlân›nbirolduğunainanmak.
2-Halâlyimekveiçmek.
3-Abdestalmak.
4-Beşvaktnamâzk›lmak.
5-Cünüblükdengusletmek.
6-R›zk›nAllahüteâlâdanolduğunainanmak.
7-Halâl,temizelbisegiymek.
8-Hakkatevekkületmek.
9-Kanâ’atetmek.
10-Ni’metlerininmukâbilinde,Allahüteâlâyaşükretmek.
11-Kazâyarâz›olmak.
12-Belâlarasabretmek.
13-Günâhlardantevbeetmek.
14-Allahr›zâs›içinibâdetetmek.
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15-Şeytân›düşmanbilmek.
16-Kur’ân-›kerîminhükmünerâz›olmak.
17-Ölümühakbilmek.
18-Allah›ndostlar›nadost,düşmanlar›nadüşmanolmak.
19-Babayaveanayaiyiliketmek.
20-Ma’rûfuemrvemünkerinehyetmek.
21-Akrabây›ziyâretetmek.
22-Emâneteh›yânetetmemek.
23-DâimaAllahüteâlâdankorkup,ferah›(ş›mar›kl›ğ›veazg›nl›ğ›)terketmek.
24-AllahaveResûlüneitâatetmek.
25-Günâhdankaç›p,ibâdetlerlemeşgulolmak.
26-Müslimânâmirlereitâatetmek.
27-Âleme,ibretnazar›ylabakmak.
28-Allahüteâlân›nvarl›ğ›n›tefekküretmek.
29-Dilini,fuhşaâidkelimelerdenkorumak.
30-Kalbinitemiztutmak.
31-Hiçbirkimseyimaskaral›ğaalmamak.
32-Harâmabakmamak.
33-Mü’minherhâlde,sözünesâd›kolmak.
34-Kulağ›n›münkerâtdinlemekdenkorumak.
35-‹lmöğrenmek.
36-Tart›veölçüâletlerini,haküzerekullanmak.
37-Allah›nazâb›ndanemînolmay›p,dâimakorkmak.
38-Müslimânfakîrlerezekâtvermekveyard›metmek.
39-Allah›nrahmetindenümîdkesmemek.
40-Nefsininisteklerinetâbi’olmamak.
41-Allahr›zâs›içinyemekyidirmek.
42-Kifâyetmikdâr›r›zkkazanmakiçinçal›şmak.
43-Mal›n›nzekât›n›,mahsûlünuşrunuvermek.
44-Âdetlivelohusaolanehlineyak›nolmamak.
45-Kalbini,günâhlardantemizlemek.
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46-Kibrliolmakdansak›nmak.
47-Bâliğolmam›şyetiminmâl›n›h›fzetmek.
48-Gençoğlanlarayak›nolmamak.
49-Beşvaktnamâz›vaktindek›l›p,kazâyab›rakmamak.
50-Zulmle,kimseninmal›n›yimemek.
51-Allahüteâlâyaşirkkoşmamak.
52-Zinâdankaç›nmak.
53-Şerâb›vealkollüiçkileriiçmemek.
54-Yokyereyemînetmemek.

KÜFRBAHS‹
Kötülüklerinenkötüsü,Allahüteâlâyainanmamak,ateistolmakd›r. ‹nan›lmas› lâz›m olan şeye inanmamak küfr olur. Muhammedaleyhisselâmainanmamakküfrolur.Muhammedaleyhisselâm›n,Allahüteâlâkat›ndangetiripbildirdiğişeylerinhepsinekalbileinan›p,dililedeikrâretmeğe,söylemeğe,(ÎMÂN)
denir. Söylemeğe mâni’ bulunduğu zemân, söylememek afv
olur.Îmânhâs›lolmakiçin,islâmiyyetinküfralâmetidediğişeylerisöylemekdenvekullanmakdansak›nmakdalâz›md›r.‹slâmiyyetin ahkâm›ndan, ya’nî islâmiyyetin emr ve yasaklar›ndan
birinihafîfgörmek,Kur’ân-›kerîmile,melekile,Peygamberlerden biri ile “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” alay etmek, küfr
alâmetlerindendir.‹nkâretmek,ya’nîişitdikdensonrainanmamak,tasdîketmemekdemekdir.Şübheetmekdeinkârolur.
Küfrüçnev’dir:Cehlî,Cühûdîvehükmî.
I- ‹şitmediği, düşünmediği için kâfir olanlar›n küfrü (Küfr-i
cehlî)dir.Cehldeikidürlüdür:Birincisibasitdir.Böylekimse,câhilolduğunubilir.Bunlardayanl›şi’tikâdolmaz.Hayvangibidirler.Çünki,insan›hayvandanay›ran,ilmveidrâkdir.Bunlar,hayvandandaaşağ›d›rlar.Çünki,hayvanlar,yarat›ld›klar›şeydeileridirler.Cehlinikincisi,(Cehl-imürekkeb)dir.Yanl›ş,sap›ki’tikâdd›r.Yunanfelsefecilerininvemüslimânlardanyetmişikibid’atf›rkas›n›n aç›kca bildirilmiş olanlara uym›yan i’tikâdlar› böyledir.
Bucehâlet,birincisindendahâfenâd›r.‹lâc›bilinmiyenbirhastal›kd›r.
II-Küfr-icühûdîye,küfr-iinâdîdedenir.Bilerek,inâdede–155 –

rekkâfirolmakd›r.Kibrden,mevki’sâhibiolmay›sevmekden
veyâ ayblanmakdan korkmak sebebi ile hâs›l olur. Firavn ve
yoldaşlar›n›n,Bizanskral›Herakliyûsünküfrleriböyledir.
III- Küfrün üçüncü nev’i, (Küfr-i hükmî)dir. ‹slâmiyyetin
îmâns›zl›k alâmeti dediği sözleri söyliyen ve işleri yapan, kalbindetasdîkolsadaveinand›ğ›n›söylesedekâfirolur.‹slâmiyyetintahkîriniemretdiğişeyita’zîm,ta’zîminiemretdiğişeyi
tahkîrküfrdür.
1– Allahü teâlâ, Arşdan veyâ gökden bize bak›yor demek
küfrdür.
2–Senbanazulmetdiğingibi,Allahüteâlâdasanazulmediyordemekküfrdür.
3– Filân müslimân benim gözümde yehûdî gibidir demek
küfrdür.
4–Yalanbirsöze,Allahüteâlâbiliyorkidoğrudurdemek
küfrdür.
5–Melekleriküçültücüşeylersöylemekküfrdür.
6–Kur’ân-›kerîmi,hattâbirharfiniküçültücüsözsöylemek,
birharfineinanmamakküfrdür.
7–Çalg›çalarakKur’ân-›kerîmokumakküfrdür.
8–HakîkîolanTevrâtve‹ncîleinanmamak,bunlar›kötülemekküfrdür.[Şimdi,hakîkîTevrâtve‹ncîlyokdur.]
9–Kur’ân-›kerîmişâzolanharflerleokuyup,Kur’ânbudur
demekküfrolur.
10–Peygamberleriküçültücüşeylersöylemekküfrdür.
11–Kur’ân-›kerîmdeismleribildirilenyirmibeşPeygamberden “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” birine inanmamak küfrdür.
12– Çok iyilik yapan birisi için, Peygamberden dahâ iyidir
demekküfrolur.
13–Peygamberlermuhtâcididemekküfrolur.Çünki,onlar›nfakîrliklerikendiistekleriileidi.
14–Birisi,Peygamberolduğunusöylese,bunainananlarda
kâfirolur.
15–Âh›retdeolacakşeylerlealayetmekküfrolur.
16– Kabrdeki ve k›yâmetdeki azâblara [akla, fenne uygun
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değildirdiyerek]inanmamakküfrdür.
17– Cennetde Allahü teâlây› görmeğe inanmamak, ben
Cennetiistemem,Allahüteâlây›isterimdemekküfrolur.
18–‹slâmiyyeteinanmamakalâmetiolansözler,fenbilgileri,dinbilgilerindendahâhayrl›d›rdemekküfrdür.
19–Namâzk›lsamda,k›lmasamdaberâberdirdemekküfrdür.
20–Zekâtvermemdemekküfrdür.
21–Fâizhalâlolsayd›demekküfrdür.
22–Zulmhalâlolsayd›demekküfrdür.
23–Harâmdanolanmal›fakîreverip,sevâbbeklemek,fakîr, verilen paran›n harâm olduğunu bilerek, verene hayr düâ
etmekküfrdür.
24–‹mâm-›a’zamEbûHanîfenink›yâs›hakdeğildirdemek
küfrdür.Vehhâbîler,bununiçin,kâfiroluyor.
25–Meşhûrsünnetlerdenbirinibeğenmemekküfrdür.
26–“Kabrimileminberimaras›,[Ravda-imutahhara]Cennet bağçelerinden bir bağçedir” hadîs-i şerîfini işitince, ben
minber,has›rvekabrdenbaşkabirşeygörmiyorumdemekküfr
olur.
27– ‹slâm bilgilerine inanmamak, bunlar› ve din âlimlerini
aşağ›lamakdaküfrolur.
28–Kâfirolmağ›isteyenkimse,bunaniyyetetdiğiandakâfirolur.
29–Başkas›n›nkâfirolmas›n›istiyenkimse,küfrübeğendiği
içinistiyorsakâfirolur.
30–Küfresebebolduğunubilerekvearzûsuileküfrkelimelerinisöyliyenkâfirolur.Bilmiyereksöyliyorsa,âlimlerinçoğunagöreyinekâfirolur.
31–Küfresebebolanbirişibilerekyapmakküfrolur.Bilmiyerekyap›ncadaküfrolurdiyenâlimlerçokdur.
32–Beline,zünnârdenilenpapazkuşağ›n›bağlamakveküfre mahsûs birşey giymek küfr olur. Tüccâr›n dâr-ülharbde de
kullanmas›küfrolur.Bunlar›mizâhiçin,başkalar›n›güldürmek
için,şakaiçinkullanmakdaküfresebebolur.
33–Kâfirlerinbayramgünlerinde,ogünemahsûsşeylerini,
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onlargibikullanmak,bunlar›kâfirehediyyeetmekküfrolur.
34–Akll›,bilgili,edebiyyatc›olduğunugöstermekiçinveyâ
yan›ndakilerihayretedüşürmek,güldürmek,sevindirmekveyâ
alayetmekiçinsöylenensözlerde(küfr-ihükmî)denkorkulur.
Gadab,k›zg›nl›kveh›rsilesöylenensözlerdeböyledir.
35–G›ybetedenkimse,beng›ybetetmedim,ondabulunan
şeyisöyledimderse,böylesöylemekküfrolur.
36– Çocuk iken nikâh edilmiş k›z, âk›l ve bâlig olduğu zemân, îmân›, islâm› bilmese, sorulunca anlatamasa, zevcinden
boşolur,kendisimürtedolur.Erkekdeböyledir.
37–Birmü’mini[haks›zolarak],öldürenveyâöldürülmesiniemredenkimseye,iyiyapd›ndiyenkâfirolur.
38–Katlivâcibolm›yankimseiçin,öldürülmesilâz›md›rdemekküfrolur.
39–Birkimseyihaks›zolarakdövenveyâöldürenzâlime,iyi
yapd›n,bunuhaketmişdidemekküfrolur.
40–Yalanolarak,Allahüteâlâbiliyorki,seniçocuğumdan
çokseviyorumdemekküfrolur.
41–Mevki’sâhibibirmüslimânaks›r›nca,buna(Yerhamükallah)diyenkimseye,büyüklerekarş›böylesöylenmezdemek
küfrolur.
42–Vazîfeolduğunainanm›yarak,hafîfgörereknemâzk›lmamak,oructutmamak,zekâtvermemek,küfrolur.
43–Allah›nrahmetindenümmîdinikesmekküfrolur.
44–Kendisiharâmolmay›p,sonradanhâs›lolanbirsebebdendolay›harâmolanmala,paraya(harâm-›ligayrihî)denir.
Çal›nanveharâmyollardangelenmalböyledir.Bunlarahalâl
demek küfr olmaz. Leş, domuz, şerâb gibi, kendileri harâm
olanşeylere(harâm-›liaynihî)denir.Bunlarahalâldemekküfr
olur.
45–Harâmolduklar›,kesinolarakbilinenbütüngünâhlara
halâldemekde,küfrolur.
46–Ezân,câmi’,f›khkitâblar›gibiislâmiyyetink›ymetverdiğişeyleriaşağ›lamak,küfrolur.
47– Abdestsiz olduğunu bildiği hâlde nemâz k›lmak küfr
olur.
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48–Bildiğihâlde,k›bledenbaşkatarafanemâzk›lmakküfr
olur. Namâz› k›bleye karş› k›lmak lâz›m değildir diyen, kâfir
olur.
49–Birmüslimân›kötülemekiçinkâfirdemekküfrolmaz.
Kâfirolmas›n›istiyereksöylemekküfrolur.
50–Günâholduğunaehemmiyyetvermedengünâhişlemek
küfrolur.
51–‹bâdetyapman›nlâz›molduğunavegünâhdansak›nman›nlâz›molduğunainanmamakküfrolur.
52– Toplanan vergiler sultân›n mülkü olduğuna inanmak
küfrolur.
53– Kâfirlerin dîni âyinlerini beğenmek, zarûret yok iken
zünnar kuşanmak ve küfr alâmetlerini kullanmak ve bunlara
muhabbetedip,elkavuşdurmakküfrolur.
54–R›zâs›ile,filânşey,filânkimsededir,yâhudyokdur,kâfir
olay›m,yehûdîolay›mdiyeyemîneylemişolsa,oşey,okimsede
olsunveyâolmas›n,okimsekendir›zâs›ileküfrevarm›şd›r.
55–Zinâ,livâta,fâiz,yalangibiherdindeharâmolanbirşey
için,halâlolsayd›da,bendahîişleseydimdiyetemennîetmek
küfrdür.
56– Peygamberlere “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” inand›m,ammâ,ÂdemaleyhisselâmPeygambermidir,bilmiyorum
demekküfrdür.
57–Muhammedaleyhisselâm›nâh›rzemânPeygamberiolduğunubilmiyen,kâfirolur.
58–Birkimse,Peygamberlerindediğidoğruise,bizkurtulduk dese, kâfir olur. [Bu sözü şübhe yolu ile söyledi ise kâfir
olur.]
59–Birkimseye,gelnemâzk›ldeseler,oda,k›lmamdese,
kâfirolur.Ammâmurâd›,seninsözünlek›lmam,Allahüteâlân›nemriilek›lar›mdesekâfirolmaz.
60–Birkimseye,sakal›n›birtutamdank›sayapmaveyâbir
tutamdanfazlas›n›kes,t›rnaklar›n›kes,zîrâ,Resûlullah›n“sallallahüteâlâaleyhivesellem”sünnetidirdeseler,odakesmem
dese,kâfirolur.Sâirsünnetlerdeböyledir.(Seninsözünleişlemem, ammâ Resûlullah›n sünneti olduğu için işlerim demek
küfrolmaz.‹nkârmaksad›ileolursaküfrolur.)
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61–Birkimseb›y›klar›n›k›rkd›kda,yan›ndaki,birşeyeyaramad›,dese,odiyeninküfründenkorkulur.[B›y›klar›k›saltmak
sünnetdir.Sünnetihafîfgörmüşolur.]
62–Birkimse,-başdanayağa-harîr(ipek)giyinse,başkabirisibuhâline,mubârekolsundese,küfründenkorkulur.
63–Birkimse,k›bleyekarş›ayağ›n›uzat›pyatmakveyâk›bleyekarş›tükürmekveyâk›bleyekarş›bevletmekgibibirmekrûhuişlese,okimseyebuyapd›klar›nmekrûhdur,işlemedeseler,oda,hergünâh›m›zbukadarolsa,dese,küfründenkorkulur.Ya’nîmekrûhuönemsizbirşeysayd›ğ›için.
64–Birkimseninhizmetkâr›,kap›daniçerigirse,efendisine
selâm verse, efendisinin yan›nda bulunan bir kimse de, sus,
efendisineselâmvermekolurmudese,odiyenkimsekâfirolur.
Ammâ murâd›, müâşeret âdâb› öğretmek ise, selâm› kalben
vermekgerekdi,demekise,küfrolmaz.
65–Îmânartar,azal›rdemekküfrdür.Ammâkemâl,yakîn
i’tibâriyleolursaküfrolmaz.
66–K›bleikidir,biriKâ’be,biriKudüsdeseküfrdür.Şimdikihâldeikidirdemekküfrdür.AmmâBeyt-iMukaddesk›ble
idi,sonraKâ’bek›bleoldudeseküfrolmaz.
67–Birkimsebirislâmâliminesebebsizbuğzetse,söğse,o
kimseninküfründenkorkulur.
68– Bir kimse, taâm yirken konuşmamak, mecûsîlerin iyi
âdetlerindendir, dese, yâhud âdetli ve lohusa hâlinde, han›m›
ileyatmamakmecûsîleriniyişeylerindendirdese,kâfirolur,demişlerdir.
69– Bir kimseye sen, mü’min misin deseler, o da inşâallah
dese,te’vîledemeseküfrdür.
70–Birkimse,evlâd›ölenkimseye,Allahüteâlâyaseninoğlungerekidi,dese,kâfirolur,demişlerdir.
71– Bir kad›n beline bir kara ip bağlasa, bu nedir deseler,
zünnârd›rdese,kâfirolur.
72– Bir kimse, harâm taâm yidikde, Bismillah dese kâfir
olur. Harâm-› li-aynihî için, ya’nî leş, şerâb gibi harâmlar için
böyledir.Kendisiharâmolm›yan,harâm-›li-gayrihîiçinböyle
değildir. Gasb edilmiş mal› yidikde besmele çekmek küfr olmaz.Mal›nkendisiharâmdeğil,gasbedilmesiharâmd›r.
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73– Bir kimsenin küfrüne râz› olmak küfrdür. Bir kişiye
beddüâederek,Allahüteâlâsenincân›n›küfrileals›ndesekâfirolmas›ndaâlimlerihtilâfetdiler.Küfrüner›zâküfrdür.Ammâ,zulmvef›sk›ndanötürü-azâb›dâimveşiddetliolsun-diye
r›zâiseküfrdeğildir.
74–Birkimse,-Allahüteâlâbilir-filânişiişlemedimdese,
hâlbukioişiişlediğinibilse,kâfirolur.Hakteâlâyacehlisnâd
etmişolur.
75–Birkimsebirkad›n›şâhidsiznikâhetse,okimsevekad›n,AllahüteâlâvePeygamberşâhidimizdirdeseler,herikisi
kâfirolur.ZîrâPeygamberimiz“sallallahüteâlâaleyhivesellem” diri iken gayb› bilmezdi. Gayb› bilirdi demek küfr olur.
[Gayb›,AllahüteâlâbilirveOnunbildirdikleribilir.]
76–Bençal›nanlar›vegaybolanlar›bilirimdese,söyliyenve
inanankâfirolur.Banacinhaberveriyordese,yinekâfirolur.
Peygamberler ve cinnîler dahî gayb› bilmez. [Gayb›, Allahü
teâlâveOnunbildirdikleribilir.]
77–Birkimse,Allahüteâlâyayemînetmekistese,başkabir
kimsede,bensenin,Allahüteâlâyayemîniniistemem,talâka
veşerefe,nâmûsayemîninidilerimdesekâfirolur,demişlerdir.
78– Bir kimse, sevmediği bir kişiye, senin dîdâr›n [yüzün,
çehren]banacanal›c›gibidir,dese,kâfirolur,demişlerdir.Zîrâ
canal›c›melek[Azrâîlaleyhisselâm]büyükmelekdir.
79–Birkimsenemâzk›lmamakhoşişdirdese,kâfirolur.Bir
kimse,birkişiye,gelnemâzk›ldese,odabananemâzk›lmak
zorişdirdese,kâfirolur,demişlerdir.
80–Birkimse,Allahüteâlâ,gökdebenimşâhidimdirdese,
kâfirolur.ZîrâAllahüteâlâyamekânisnâdetmişolur.Allahü
teâlâmekândanmünezzehdir.
81–Allahbabadiyenkâfirolur.
82–Birkimse,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”yemekyidikdensonra,mubârekparmağ›n›yalard›dese,birbaşkas›,buişterbiyesizlikdirdese,kâfirolur.
83–BirkimsePeygamber“aleyhissalâtüvesselâm”siyâhidi
desekâfirolur.[Siyâhköpekleriarab,arabdiyeçağ›rmak,hamam böceğine kara Fatma demek yayg›n hâldedir. Sak›nmak
lâz›md›r.]
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84–R›zkAllahüteâlâdand›r.Lâkinkuldandahareketgerekirdese,busözşirkdir.ZîrâkulunhareketideAllahüteâlâdand›r.
85–Birkimse,nasrânîolmak,yehûdîolmakdan,Amerikan
kâfiriolmak,komünistolmakdanhayrl›d›rdese,kâfirolur.Yehûdî,nasrânîden,komünisth›ristiyandanşerlidirdemelidir.
86–Kâfirolmak,h›yânetetmekdenyeğdirdese,kâfirolur.
87–‹lmmeclisindeneişimvar,yâhudâlimlerindediğiniişlemeğekimkâdirolurdeseveyâfetvây›yereatsavedinadamlar›n›nsözüneyeyarardese,kâfirolur.
88– Bir kimse, küfr söylese, bir kişi dahî gülse, gülen dahî
kâfirolur.Gülmesizarûrîolursa,küfrdeğildir.
89– Bir kimse, meşây›h›n ervâh› hep hâz›rd›r, bilirler dese
kâfirolur.Hâz›rolurdeseküfrolmaz.[Evliyân›nrûhlar›,Allahü teâlâ gibi hâz›r ve nâz›r olamazlar. An›ld›klar› yerde hâz›r
olurlar.An›lmadanevveloradayokidiler.]
90–‹slâmiyyetibilmemveyâistememdese,kâfirolur.
91–Birkimse,Âdemaleyhisselâmbuğdayyimeseidi,bizşakîolmazd›kdese,kâfirolur.Ammâbizdünyâdaolmazd›kdese,küfründeihtilâfetmişlerdir.
92–Âdemaleyhisselâmbezdokurdudese,birisidahî,öyle
isebizçuhac›oğlanlar›imişizdese,kâfirolur.
93–Birkişi,küçükgünâhişlese,birisionatevbeetdese,o
dahî,neişledimkitevbeedeyimdese,kâfirolur.
94–Biridiğerine,gelislâmâliminegidelimveyâf›kh,ilmihâl
kitâb›ndanokuyupöğrenelimdese,odahî,benilmineyapay›m
dese kâfir olur. Zîrâ ilmi istihfâfd›r [küçük görmek, hafîfe almakd›r].
95–Tefsîrvef›khkitâblar›nahakâreteden,bunlar›beğenmiyen,kötüliyenkimsekâfirolur.
96– Bir kimseye, kimin zürriyyetindensin, kimin milletindensin, i’tikâdda mezhebin imâm› kimdir, amelde mezhebin
imâm›kimdirdiyesüâletseler,bilmese,kâfirolur.
97–Kat’iharâmahalâldiyenkâfirolur.[Tütüneharâmdemektehlükelidir.]
98–Bütündinlerdeharâmolan,halâledilmesihikmetemu–162 –

hâlifolanbirşeyinhalâlolmas›n›arzûetmekküfrdür.Zinâ,livâta,karn›doydukdansonrayimek,fâizal›p-vermekgibi.Şerâb›nhalâlolmas›n›temennîküfrdeğildir.Çünki,herdindeharâmdeğildi.
99–Kur’ân-›azîm-ûş-şân›,lâfvelatîfearas›ndaisti’mâletmek[kullanmak]küfrdür.
100– Yahya adl› kimseye, (Yâ Yahya! huz-il-kitâbe) dese
kâfirolur.Kur’ân-›kerîmilealayetmişolur.Çalg›,oyun,şark›
aras›ndaKur’ân-›kerîmokumakdaböyledir.
101–ŞimdigeldimBismillâhidese,âfâtd›r.Birşeyiçokgörse(Mâhalakallah)dese,ma’nâs›n›bilmesekâfirolur.
102–Birkimse,şimdisanasövmem,sövmeninad›n›günâh
koymuşlardese,âfâtd›r.
103– Bir kimse, Cebrâîl buzağ›s› gibi ç›r›lç›plak olmuşsun
dese,âfâtd›r,meleklealayetmekdir.
104–Oğlumunbaş›içinveyâbaş›miçinkelimelerine,yemîn
billahiatfetse,meselâ,vallahîoğlumunbaş›içindese,küfrolmas›ndankorkulur.
105–Kur’ân-›kerîmi,mevlidiveilâhîleriçalg›çalarkenokumakveyâçalg›aletleriileokumakküfrdür.
106– Kur’ân-› kerîmi, mevlidi, ilâhîleri, salevât-› şerîfeleri
f›skmeclislerindehurmetileokumakharâmolur.Eğlence,keyf
içinokumakküfrolur.
107– Sünnet üzere okunan Ezân-› Muhammedîyi dinlemeyip,k›ymetvermezsehemenkâfirolur.
108–Kur’ân-›kerîmekendiakl›ilema’nâverenkâfirolur.
109–Kur’ân-›kerîmdevehadîs-işerîflerdeaç›kçabildirilmiş
olanvemüctehidimâmlar›nsözbirliğiilebildirdiklerivemüslimânlararas›nayay›lm›şîmânbilgilerineuyguninanm›yankâfir
olur.Küfrünbudürlüsüne(‹lhâd),böyleinananlara(Mülhid)
denir.
110–Kâfiresayg›ileselâmveren,kâfirolur.
111–Kâfiresayg›bildirenbirsözsöylemek,meselâüstâd›m
demekküfrolur.
112–Başkas›n›nküfrünerâz›olankâfirolur.
113–Kur’ân-›kerîmbulunanbantlarveplâklar,mushâf-›şe–163 –

rîfgibik›ymetlidirler.Bunlaradasayg›s›zl›kyapmakküfrolur.
114–Ciniletan›şanfalc›larvey›ld›znâmeyebak›pvesorulan
herşeye cevâb verenlere ve büyücülere gidip, söylediklerine,
yapd›klar›nainanmak,ba’zandoğruç›ksabile,Allahüteâlâdan
başkas›n›n herşeyi bildiğine ve her dilediğini yapacağ›na inanmakolup,küfrolur.[Fenbilgilerineinanmamakböyledeğildir.]
115–Sünnetihafîfgörerek,ehemmiyyetvermiyerekterketmekküfrolur.
116– Zünnâr denilen papaz kuşağ›n› bağlamak ve putlara
ya’nîhaç,salîbdenilendikkesilenikiçubukveheykellereve
bunlar›n resmlerine tap›nmak, ta’zîm etmek ve ahkâm-› islâmiyyeyi bildiren din kitâblar›ndan birini tahkîr etmek, islâm
âlimlerindenbiriniistihzâ,alayetmekveküfresebebolanbir
sözsöylemekveyazmakveta’zîmetmemizemrolunanbirşeyi tahkîr ve tahkîr etmemiz emr olunan bir şeyi ta’zîm etmek
küfrdür.
117–Birsâhir[büyücü],sihrileistediğinielbetteyapar,sihr
muhakkakte’sîrederdiyenveinanankâfirolur.
118–Müslimân,kendisinekâfirdiyene,efendimgibikabûl
gösterencevâbverirse,odakâfirolur.
119–Harâmolduğubilinenbellibirmalilecâmi’yapd›rmak
vesadakavermekvebaşkahayryapd›rmakvebunlarakarş›l›k
sevâbbeklemekküfrdür.
120– Bir kimse, elindeki kat’i harâm olan maldan sadaka
verse,sevâbumsa,alanfakîr,harâmdanolduğunubilerek,verene Allah râz› olsun dese, veren de veyâ başka bir kimse de
âmîndese,hepsikâfirolur.
121–Nikâh›harâmolankad›nileevlenmeğehalâldiyenkâfirolur.
122– Meyhânelerde, oyun yerlerinde, günâh işlenen topluluklarda,radyoileho-parlörileKur’ân-›kerîmvemevliddinliyerekkeyflenmekküfrolur.
123–Kur’ân-›kerîmiçalg›çalarakokumakküfrdür.
124– Kur’ân-› kerîmin radyoda ve ho-parlörde söylenen,
okunantambenzerinedesayg›s›zl›kyapmakküfrolur.
125–Allahüteâlâdanbaşkas›nahernemaksadileolurise
olsun,Yarat›c›demekküfrdür.
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126–Abdülkâdiryerine,Abdülkoydurdemek,kasdileolur
iseküfrdür.Abdül’azîzyerineAbdülüzeyz,Muhammedyerine
Memo,HasenyerineHasso,‹brâhîmyerine‹bodemekböyledir.Buismleri,ayakkab›veterliklereyazanlar›nveüzerlerine
basanlar›nîmânlar›n›ngitmesindenkorkulur.
127– Abdestsiz olduğunu bilerek nemâz k›lmak ve sünnet
olanbirişibeğenmemekküfrdür.Sünneteehemmiyyetvermemekküfrdür.
128–Câhillerin,Evliyây›yarat›c›sanmalar›ndankorkduğumuziçintürbeleriy›k›yoruzsözüküfrdür.
129–Başkas›n›n,helekendiyavrusununkâfirolmas›nasebebolankâfirolur.
130–Zinâya,livâtayacâizdemekküfrdür.
131–Nassile[ya’nîâyetvehadîsile]veicmâ’ilebildirilmiş
olanharâmaehemmiyyetvermemekküfrdür.
132–Büyükgünâhlaradevâmetmek,›sraretmek,küfresürükler.Nemâzaehemmiyyetvermemekküfrdür.
133–Üzerindeyaz›,hattâharfbulunankâğ›d›,örtüyü,seccâdeyiyerekoymak[hakâretiçinsermekveyâkullanmak]küfr
olur.
134– Ebû Bekr-i S›ddîk ile Ömer-ül-Fârûkun “rad›yallahü
teâlâanhüm”hilâfetehaklar›yokididemekküfrdür.
135– Allahü teâlâdan ayr› olarak bir ölüden birşey beklemekküfrolur.
136–Tezverendededemekçokçirkinveküfresebebolur.
137– Meyyiti toprağa gömmek farz olduğu için, bu farza
ehemmiyyetvermiyerekhizmetdenkaçan›n,ilmi,fenniilerisürerek,ölülerigömmekgericilikdir,Buda,berehmen,komünist
kâfirleri gibi ölüleri yakmak dahâ iyidir diyenin îmân› gider,
mürtedolur.
138–Allahüteâlân›nVelîlerinden,ölüveyâdiribirisini,dil
veyâkalbileinkâretmekküfrdür.
139–Evliyâyaveilmiileâmilolanlaradüşmanl›kküfrdür.
140–Evliyâdaismets›fat›vard›rdemekküfrdür.[‹smets›fat›yaln›zPeygamberlerdebulunur.]
141– ‹lmi bât›ndan nasîbi olm›yan›n îmâns›z gitmesinden
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korkulur.Bundannasîbalman›nenaşağ›s›builmeinanmakd›r.
142–Kur’ân-›kerîmi,dinâlimlerindenhiçbirininokumad›ğ›
şekldeokumak,ma’nây›vekelimeleribozmasabile,küfrdür.
143– Papaslar›n ibâdetlerine mahsûs şeyi kullanmak küfrdür.
144–Herhangibirhâdiseninkendikendineolduğunainanmakvehayvanlar›n,tekhücrelilerden,yüksekyap›l›laradoğru,
birbirinevenihâyetinsanadöndüğünüsöylemekküfrdür.
145– Nemâz› bile bile k›lmay›p, kazâ etmeği düşünmiyen,
bununiçinazâbçekeceğindenkorkm›yankimse,hanefîmezhebindedekâfirdir.
146– Kâfirlerin ibâdetlerini, ibâdet olarak yapmak, meselâ
kiliselerinde çald›klar› org gibi çalg›lar› ve çanlar› câmi’lerde
çalmak ve islâmiyyetin kâfirlik alâmeti sayd›ğ› şeyleri,zarûret
vecebrolmadankullanmakküfrolur.
147–Eshâb-›kirâmasövenemülhiddenir.Mülhidkâfirolmakdad›r.
148–Kâfirlerinresmleriniyükseğeasarakta’zîmküfrdür.
149–Resmin,heykelinsâhibindevesalîbde[haçda]veyây›ld›z,güneş,inekgibiherhangibirşeyde,ülûhiyyets›fat›bulunduğuna inanarak, meselâ, istediğini yarat›r, her istediğini, yapar,hastayaşifâverirdiyerekta’zîmetmekküfrolur.
150–Hazret-iÂişeyikazfeden[fâhişediyen]vebabas›n›n
sahâbîolduğunainanm›yankâfirolur.
151–Îsâaleyhisselâm›ngökdenineceğidezarûrîbilinmekdedir.Bunainanm›yankâfirolur.
152–Kur’ân-›kerîmdevehadîsşerîfdeCennetilemüjdelenenkimseyekâfirdemek,küfrdür.
153–Fennin,tecribenind›ş›ndaolan,fenileilgisibulunm›yan âyet-i kerîmeleri, fen bilgisine uydurmağa kalk›şmak, Selef-i sâlihînin tefsîrlerini değişdirmek, büyük suç olur. Böyle
tefsîrvetercemeyapanlarkâfirolur.
154–Müslimândenilenbirk›z,âk›l-bâligoluncamüslimânl›ğ›bilmezise,milletsizkâfirolur.Erkekdeböyledir.
155–Müslimânkad›n›n,baş›,kollar›vebacaklar›aç›kola–166 –

raksokağaç›kmas›,erkekleregöstermesiharâmd›r,günâhd›r.
Ehemmiyyetvermezse,ald›r›şetmezse,îmân›gider,kâfirolur.
156– Peygamberimizin bildirdiği farzlar ve harâmlar da,
Kur’ân-› kerîmde aç›kca bildirilen farzlar, harâmlar gibi k›ymetlidir. Bunlara da inanm›yan, kabûl etmiyen dinden ç›kar,
kâfirolur.
157– Rükü’ tesbîhinde (Z›) ile (azîm) demek; Rabbîm büyükdürdemekdir.Eğerince(Ze)ile(azim)denilirse,(Rabbim
benimdüşman›md›r)demekolurvenemâzbozulur,ma’nadeğişdiğiiçinküfredesebebolur.
158– Kur’ân-› kerîmi tegannî ile okuyan hâf›za, ne güzel
okudundiyenkimseninîmân›gider,kâfirolur.Dörtmezhebde
deharâmolanbirşeye,güzeldiyenkâfirolur.Yoksa,sesi,sadâs›,Kur’ân-›kerîmiokumas›güzeldemekistiyenkâfirolmaz.
159–MeleklerinveCinninvarl›ğ›nainanm›yankâfirolur.
160–Kur’ân-›kerîminâyetlerine,kelimelerinaç›k,meşhûr
ma’nâlar› verilir. Bu ma’nâlar› değişdirerek, bât›nîlere (‹smâ’îlilere)uyanlarkâfirolur.
161– Sihr yaparken, küfre sebeb olan kelime ve iş olursa,
küfrdür.
162–Müslimâna,(eykâfir)diyen[veyâ,müslimânamason
diyen, komünist diyen], onu kâfir i’tikâd ederse, kendisi kâfir
olur.
163–‹bâdetleriyapankimse,îmân›n›nbozulmas›ndaşübhe
edervegünâh›mçokdur,ibâdetlerimbenikurtarmazdiyedüşünürse, îmân›n›n kuvvetli olduğu anlaş›l›r. Îmân›n›n devâm
edeceğindenşübheedenkâfirolur.
164–Peygamberlerinsay›s›n›söylemek,Peygamberolm›yan›PeygamberyapmakveyâPeygamberiPeygamberkabûletmemekolabilir.Buiseküfrdür.Çünki,Peygamberlerdenbirini
kabûletmemek,hiçbirinikabûletmemekdemekdir.
Erkek veyâ kad›n, bir müslimân, âlimlerin sözbirliği ile
küfresebebolacağ›n›bildirdikleribirsözünveyâişinküfresebebolduğunubilerek,amden[tehdidedilmeden,istekle]ciddî
olarak veyâ hezl, güldürmek için söyler, yaparsa, ma’nâs›n›
düşünmesedahîîmân›gider.(Mürted) olur.Buna(küfr-iinâdî)denir.Küfr-iinâdîilemürtedolan›n,evvelkiibâdetlerinin
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sevâblar› yok olur. Tevbe ederse, geri gelmezler. Zengin ise
tekrarhaccagitmesilâz›molur.Mürtedikenk›lm›şolduğu,nemâzlar›, oruclar›, zekâtlar› kazâ etmez. Riddetden evvel yapmad›klar›n›kazâeder.Tevbeetmekiçin,yaln›zKelime-işehâdetsöylemelerikâfîdeğildir.Küfresebebolanoşeydendetevbeetmelerilâz›md›r.[‹slâmiyyetdenhangikap›danç›km›şise,
okap›dangirmesilâz›md›r.]Eğerküfresebebolacağ›n›bilmeyip söyler, yaparsa veyâ küfre sebeb olacağ› âlimler aras›nda
ihtilâfl›olanbirsözüamdensöylerse,îmân›n›ngideceği,nikâh›n›n bozulacağ› şübhelidir. ‹htiyâtl› olarak, tecdîd-i îmân ve
nikâhetmesiiyiolur.Bilmiyereksöylemeğe(Küfr-icehlî)denir.Bilmemesiözrdeğil,büyükgünâhd›r.Çünki,hermüslimân›n,bilmesilâz›molanşeyleriöğrenmesifarzd›r.Küfresebeb
olansözü,hatâederek,yan›larakveyâte’vîlliolaraksöyliyenin
îmân› ve nikâh› bozulmaz. Yaln›z tevbe ve istigfâr, ya’nî tecdîd-iîmânetmesiiyiolur.
Birkâfir,birkelime-itevhîdsöylemeklemü’minolduğugibi,birmü’minde,birsözsöylemeklekâfirolur.
Birmüslimân›nbirsözündeveyâbirişindeyüzma’nâolsa,
ya’nîyüzşeyanlaş›lsa,bunlardanbiri,okimseninîmânl›olduğunugösterse,doksandokuzu,kâfirolduğunugösterse,okimseninmüslimânolduğunusöylemeklâz›md›r.Ya’nîküfrügösteren doksan dokuz ma’nâya bak›lmaz. Îmân› gösteren bir
ma’nâyabak›l›r.Busözüyanl›şanlamamal›.Bununiçinikinoktayadikkatetmeli.Birincisi,sözveyâişsâhibininmüslimânolmas›lâz›md›r.BirFrans›zKur’ân-›kerîmiövse,bir‹ngiliz,Allahbirdirdese,bunlar›nmüslimânolduğusöylenemez.‹kincisi,
birsözünveyâbirişinyüzma’nâs›olsadenildi.Yoksa,yüzsözdenveyâyüzişdenbiriîmân›gösterse,doksandokuzuküfrübildirse,bukimseyemüslimândenileceğibildirilmedi.
—Hermüslimân,sabâhveakşâm,şuîmândüâs›n›okumal›d›r:
“ALLAHÜMME‹NNÎE’ÛZÜB‹KEM‹NENÜŞR‹KE
B‹KEŞEY-ENVEENEA’LEMÜVEESTA⁄F‹RÜ-KEL‹MÂLÂ-A’LEMÜ‹NNEKEENTEALLÂMÜL-GUYÛB.”
“ALLAHÜMME‹NNÎÜRÎDÜENÜCEDD‹DELÎMÂNEVENN‹KÂHATECDÎDENB‹-KAVL‹LÂ‹LÂHE‹LLALLAH MUHAMMEDÜN RESÛLULLAH” diyerek de
tevbe,tecdîd-iîmânvenikâhyapmal›d›r.
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ÎMÂNINB‹ZDEDEVÂMLIKALIP,
ÇIKMAMASI‹Ç‹N:
1-Gâibeîmânetmelidir.
2-GâibiancakAllahüteâlâveOnunbildirdiklerininbileceğineinanmal›d›r.
3-Harâm›harâmbilip,i’tikâdetmelidir.
4-Halâl›halâlbilip,i’tikâdetmelidir.
5-Allahüteâlân›nazâb›ndanemînolmay›p,dâimâkorkmal›d›r.
6-Allahüteâlâdanümmidkesmemelidir.
—Mürtedolacakşeyiinkâretmesidetevbeolur.Mürted
tevbeetmedenölürse,Cehennemateşindeebedîolarakazâb
görür.Bununiçin,küfrdençokkorkmal›,AZKONUŞMALId›r.Hadîs-işerîfde,(Hephayrl›,fâidelikonuşunuz.Yâhudsusunuz!)buyuruldu.Ciddiolmal›,latîfeci,oyuncuolmamal›d›r.
Akla,insanl›ğauygunolm›yanşeyleryapmamal›d›r.Kendisini
küfrdenmuhâfazaetmesiiçinAllahüteâlâyaçokdüâetmelidir.

Ş‹MD‹ÎMÂNIOLDU⁄UHÂLDE,
‹LER‹DEÎMÂNINING‹TMES‹NE
SEBEBOLANŞEYLER:
1-Bid’atsâhibiolmak.Ya’nîi’tikâd›bozukolmak.[Ehl-i
sünnet âlimlerinin bildirdiği i’tikâddan çok az da olsa ayr›lan
sap›kveyâkâfirolur.]
2-Za’îf,ya’nîamelsizîmân.
3-Dokuza’zâs›n›doğruyoldanç›karmak.
4-Büyükgünâhişlemeğedevâmetmek.
5-Ni’met-iislâmaşükrünükesmek.
6-Âh›reteîmâns›zgitmekdenkorkmamak.
7-Zulmetmek.
8-Sünnetüzereokunanezân-›Muhammedîyidinlememek.
9-Anaya-babayaâsîolmak.
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10-Doğruolsabileçokyemînetmek.
11-Nemâzdata’dîl-ierkân›terketmek.
12-Nemâz›ehemmiyyetsizsan›pöğrenmeğeveçoluk-çocuğa öğretmeğe ehemmiyyet vermemek, nemâz k›lanlara ma’nî
olmak.
13-Alkollüiçkiiçmek.
14-Mü’minlereeziyyetetmek.
15-YalanyereEvliyâl›kvedinbilgisisatmak.
16-Günâh›n›unutmak,küçükgörmek.
17-Kibrliolmak,ya’nîkendinibeğenmek.
18-Ucb,ya’nîilmveamelimçokdurdemek.
19-Münâf›kl›k,ikiyüzlülük.
20-Hasedetmek,dinkardeşiniçekememek.
21-Hükûmetininveüstâd›n›nislâmiyyetemuhâlifolm›yan
sözünüyapmamak.
22-Birkimseyi,tecribeetmedeniyidemek.
23-Yalanda›sraretmek.
24-Ulemâdankaçmak.
25-B›y›klar›n›sünnetmikdâr›ndanziyâdeuzatmak.
26-Erkekleripekgiymek.
27-G›ybetde›sraretmek.
28-Kâfirolsadakomşusunaeziyyetetmek.
29-Dünyâumuruiçin,çokgazâbagelmek,sinirlenmek.
30-Fâizal›p-vermek.
31- Öğünmek için elbisesinin kollar›n› ve eteklerini fazla
uzatmak.
32-Sihrbazl›k,büyüyapmak.
33- Müslimân ve sâlih olan mahrem akrâbay› ziyâreti terk
etmek.
34- Allahü teâlân›n sevdiği kimseyi sevmemek; islâmiyyeti
bozmakistiyenlerisevmek.[HUBB-IF‹LLÂH,BU⁄D-IF‹LLÂHîmân›nşart›d›r.]
35-Mü’minkardeşineüçgündenfazlakintutmak.
36-Zinâyadevâmetmek.
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37-Livâtadabulunup,tevbeetmemek.
38- Ezân›, f›kh kitâblar›n›n bildirdiği vaktlerde ve sünnete
uygunokumamakvesünneteuygunokunanezân›işitincesayg›iledinlememek.
39-Münkeri(harâm›)işliyenigörüpde,gücüyetdiğihâlde,
tatl›dililenehyetmemek.
40-Kar›s›n›n,k›z›n›nvenasîhatvermekhakk›nasâhibolduğukad›nlar›nbaş›,kollar›,bacaklar›aç›k,süslü,kokulusokağa
ç›kmas›navekötülerlegörüşmesinerâz›olmak.
BÜYÜK GÜNÂHLAR ÇOKDUR: [Yetmişiki büyük günâhşunlard›r.]
1-Haks›zyereadamöldürmek.
2-Zinâetmek.
3-Livâtaetmek.
4-Şerâbvehertürlüalkollüiçkileriiçmek.[Birâiçmekharâmd›r.]
5-H›rs›zl›ketmek.
6-Keyfiçin,uyuşturucumaddeyimekveiçmek.
7-Başkas›n›nmal›n›cebrenalmak.Ya’nîgasbetmek.
8-Yalanyereşehâdetetmek.[Yalanc›şâhidlik].
9-Ramezânorucunu,özrsüz,müslimânlar›nönündeyimek.
10-Fâizal›p-vermek.
11-Çokyemînetmek.
12-Anaya-babayaâsîolmak,karş›gelmek.
13-Mahremvesâlihakrabayas›la-irahmi[ziyâreti]terketmek.
14- Muharebede, harbi terk edip düşman karş›s›ndan kaçmak.
15-Haks›zyereyetîminmal›n›yimek.
16-Terâzisiniveölçeğinihaküzerekullanmamak.
17-Nemâz›vaktindenönceveyâsonrak›lmak.
18- Mü’min kardeşinin gönlünü k›rmak. [Kâ’beyi y›kmakdan dahâ büyük günâhd›r. Allahü teâlây› en ziyâde inciten
küfrdensonra,kalbk›rmakgibibüyükgünâhyokdur.]
–171 –

19- Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” söylemediği
sözüsöylemekveOnaisnâdeylemek.
20-Rüşvetalmak.
21-Hakşehâdetdenkaçmak.
22-Mal›nzekât›n›veuşrunuvermemek.
23- Gücü yeten kimse, münkeri, günâh işleyeni görünce,
menetmemek.
24-Canl›hayvan›ateşdeyakmak.
25- Kur’ân-› azîm-ûş-şân› öğrendikden sonra, okumas›n›
unutmak.
26-Allahüazîm-ûş-şân›nrahmetindenümmîdinikesmek.
27-Müslimânolsun,kâfirolsun,insanlarah›yânetetmek.
28-H›nz›r(domuz)etiyimek.
29-Resûlullah›nEshâb›ndan“r›dvânullahiteâlâaleyhimecma’în”herhangibirisinisevmemekvesöğmek.
30-Karn›doydukdansonrayimeğedevâmetmek.
31-Avretler,erinindöşeğindenkaçmak.
32-Avretler,erindeniznsizziyâretegitmek.
33-Birnâmûslukad›na,fâhişedemek.
34-Nemîme,ya’nîmüslimânlararas›ndasöztaş›mak.
35-Avretmahallinibaşkas›nagöstermek.[Erkeğingöbekle
diziaras›,kad›n›n,saç›,kolu,bacağ›avretdir.]Başkas›n›navret
yerinebakmakdaharâmd›r.
36-Leşyimekvebaşkas›nayidirmek.
37-Emâneteh›yânetetmek.
38-Müslimân›g›ybetetmek.
39-Hasedetmek.
40-Allahüazîm-ûş-şânaşirkkoşmak.
41-Yalansöylemek.
42-Kibrlilik,kendiniüstüngörmek.
43-Ölümhastas›n›nvârisdenmalkaç›rmas›.
44-Bahîl,çokhasîsolmak.
45-Dünyâyamuhabbetetmek.
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46-Allahüteâlân›nazâb›ndankorkmamak.
47-Harâmolan›,harâmi’tikâdetmemek.
48-Halâlolan›,halâli’tikâdetmemek.
49-Falc›lar›nfal›na,gaybdanhabervermesineinanmak.
50-Dînindendönmek,mürtedolmak.
51-Özrsüz,elinkad›n›na,k›z›nabakmak.
52-Avretler,erlibâs›giymek.
53-Erler,avretlibâs›giymek.
54-Harem-iKâ’bedegünâhişlemek.
55-Vaktigelmedenezânokumakvenemâzk›lmak.
56-Devletadamlar›n›nemrlerine,kanûnlaraâsîolmak,karş›gelmek.
57-Ehlininmahremyerlerini,anas›n›nmahremyerinebenzetmek.
58-Ehlininanas›nasövmek.
59-Birbirinenişânalmak.
60-Köpeğinart›ğ›n›yimek-içmek.
61-Etdiğiiyiliğibaşakakmak.
62-‹pekgiymek[erkekleriçin].
63-Câhillikde›sraretmek.[Ehl-isünneti’tikâd›n›,farzlar›,
harâmlar›velüzûmluolanherbilgiyiöğrenmemek.]
64-Allahüteâlâdanveislâmiyyetinbildirdiğiismlerdenbaşkaşeysöyliyerekyemînetmek.
65-‹lmdenkaç›nmak.
66-Câhilliğinmusîbetolduğunuanlamamak.
67-Küçükgünâh›tekrarişlemekde›sraretmek.
68-Zarûrîolm›yarak,kahkahaileçokgülmek.
69- Bir nemâz vaktini kaç›racak zemân kadar cünüb gezmek.
70-Âdetlivelohusahâlindeavretineyak›nolmak.
71- Tegannî eylemek. Ahlâks›z şark›lar› söylemek, müzik,
çalg›aletlerikullanmak.
72-‹ntihâretmek,ya’nîkendiniöldürmek.
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Müt’anikâh›,muvakkatnikâhharâmd›r.Kad›nlar›n,k›zlar›n,baş›,saç›,kollar›,bacaklar›aç›ksokağaç›kmalar›harâmolduğugibi,ince,süslü,dar,hoşkokuluelbiseileç›kmalar›daharâmd›r.
Kabaavretyerleridarelbiseileörtülmüşkad›na,şehvetsiz
debakmakharâmd›r.Yabanc›kad›n›niççamaş›rlar›naşehvetle bakmak harâmd›r. S›k›, dar örtülmüş, kaba olm›yan avret
yerlerine şehvetle bakmak harâmd›r. Şehvete, harâma sebeb
olan resmleri yapmak, basmak, resm etmek harâm olur. [Harâmlara,neolurmuşdemekküfrolur].
Abdest ve guslde, lüzûmundan fazla su kullanmak isrâf
olup,harâmd›r.
Geçmiş evliyâya dil uzatmak, onlara câhil demek, sözlerindenahkâm-›islâmiyyeyeuym›yanma’nâlarç›karmak,öldükden
sonradakerâmetgösterdiklerineinanmamakveölüncevelîlikleribitersanmakveonlar›nkabrleriilebereketlenenleremâni’
olmak,müslimânlarasû’izan,zulmetmek,mallar›n›gasbetmek
gibivehased,iftirâveyalansöylemekveg›ybetetmekgibiharâmd›r.

ONŞEY,SONNEFESDEÎMÂNSIZ
G‹TME⁄ESEBEBOLUR:
1-Allahüteâlân›nemrleriniveyasaklar›n›öğrenmemek.
2-Îmân›n›ehl-isünneti’tikâd›nagöredüzeltmemek.
3-Dünyâmal›na,rütbesine,şöhretinedüşkünolmak.
4-‹nsanlara,hayvanlara,kendinezulm,eziyyetetmek.
5-Allahüteâlâyaveiyilikgelmesinesebebolanlaraşükretmemek.
6-Îmâns›zolmakdankorkmamak.
7-Beşvaktnemâz›vaktindek›lmamak.
8-Fâizal›p-vermek.
9-Dîninebağl›olanmüslimânlar›aşağ›görmek.Bunlaragericigibişeylersöylemek.
10-Fuhşsözleri,yaz›lar›veresmleri;söylemek,yazmakve
yapmak.
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EHL-‹SÜNNET‹’T‹KÂDINDAOLMAK‹Ç‹N
ŞUHUSÛSLARAD‹KKATETMEL‹D‹R:
1-Allahüteâlân›ns›fatlar›vard›r.Vezât›ndanayr›d›r.
2-Îmânartmazveazalmaz.
3-Büyükgünâhişlemekleîmângitmez.
4-Gaybaîmânesâsd›r.
5-Îmânkonusundak›yasolmaz.
6-AllahüteâlâCennetdegörülecekdir.
7-Tevekkülîmân›nşart›d›r.
8-Ameller(‹bâdetler)îmândanparçadeğildir.
9-Kadereîmân,îmân›nşart›d›r.
10-Ameldedörtmezhebdenbirinetâbi’olmakşartd›r.
11-Eshâb-›kirâm›veehl-ibeytivePeygamberimizinzevcelerininhepsinisevmekşartd›r.
12-Dörthalîfeninüstünlükleri,hilâfets›ras›nagöredir.
13-Nemâz,oruc,sadakagibinâfileibâdetlerinsevâb›n›başkas›nahediyyeetmekcâizdir.
14-Mi’râc;rûhvebedenolarakyap›lm›şd›r.
15-Evliyân›nkerâmetihakd›r.
16-Şefâ’athakd›r.
17-Mestüzerinemeshcâizdir.
18-Kabrsüâlivard›r.
19-Kabrazâb›rûhvebedeneolacakd›r.
20-‹nsanlar›veişlerinideAllahüteâlâyarat›r.‹nsandairâde-icüz’iyyevard›r.
21-R›zk,halâldendeolur,harâmdandaolur.
22- Velîlerin rûhlar› ile tevessül edilir ve onlar›n hât›r›na
düâedilir.
Seslendiolmü’ezzin,durdukâmeteyledi,
Kâ’beyedöndüyüzün,hemdeniyyeteyledi.
Duyuncaehl-iîmân,hurmetiledinledi,
sonranemâzadurup,Rabbekullukeyledi.
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KÖTÜHUYLAR:
1-Küfr.
2-Cehâlet.
3- Ayblanmak korkusu. [‹nsanlar›n kötülemelerine, çekişdirmelerine,ayblamalar›naüzülüp,hakk›kabûletmemek.]
4-Övülmeyisevmek.[Kendinibeğenip,övülmeğisevmek.]
5-Bid’ati’tikâd.[Bozukîmân.]
6-Hevây-›nefs. [Nefsinisteklerine,lezzetlerine,şehvetlerinetâbi’olmak.]
7-Taklîdileîmân.[Bilmediğikimseleritaklîd.]
8-Riyâ.[Gösteriş,Âh›retamelleriyaparakdünyâarzûlar›nakavuşmak.]
9-Tûl-iemel.[Zevkvesafâsürmekiçinçokyaşamağ›istemek.]
10-Tama’.[Dünyâlezzetleriniharâmyollardanaramak.]
11-Kibr.[Kendisiniüstüngörmek.]
12-Tezellül.[Aş›r›tevâdu’.]
13-Ucb.[Yapd›ğ›iyilikleri,ibâdetleribeğenmek.]
14- Hased. [K›skanmak, çekememek, ni’metin ondan ç›kmas›n›istemek.Ebülleys-iSemerkandîdiyorki,(Üçkimsenin
düâs›kabûlolmaz:Harâmyiyenin,g›ybetedenin,hasededenin).]
15-H›kd.[Başkas›n›aşağ›görmek.]
16-Şemâtet.[Başkas›nagelenbelâya,zararasevinmek.]
17-Hicr.[Dostluğub›rakmak,darg›ndurmak.]
18-Cübn.[Korkakl›k,şecâ’atinazolmas›.]
19-Tehevvür.[Gadab›n,sertliğinaş›r›vezararl›olmas›.]
20-Gadr.[Ahdindevemîsâk›ndadurmamak.]
21-H›yânet.[Münâf›kl›kalâmeti;emniyyetibozacaksözve
iş.]
22-Va’dinibozmak.[Verdiğisözübozmak.Hadîs-işerîfde
(Münâf›kl›k alâmeti üçdür: Yalan söylemek, va’dini îfâ etmemek,emâneteh›yânetetmek) buyuruldu.]
23-Sû’izan.[Sû’izanharâmd›r.Günâhlar›n›nafvolunm›yacağ›n›zanetmek,Allahüteâlâyasû’izanolur.Mü’minleriharâmişleyici,ya’nîfâs›kzanetmeksû’izanolur.]
24-Malamuhabbet.[Maladüşkünolmak.]
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25-Tesvif.[Hayrl›işyapmağ›sonrayab›rakmak.]Hadîs-işerîfde,(Beşşeygelmedenevvelbeşşeyink›ymetinibiliniz:Ölmeden önce hayât›n k›ymetini, hastal›kdan önce s›hhatin k›ymetini,dünyâdaâh›retikazanman›nk›ymetini,ihtiyârlamadan
gençliğink›ymetini,fakîrlikdenevvelzenginliğink›ymetini) buyuruldu.
26-Fâs›klar›sevmek.[F›sk›nenkötüsüzulmdür.Harâmişleyenefâs›kdenir.]
27-Âlimlere düşmanl›k. [‹slâm ilmleri ve âlimleri ile alay
küfrdür.]
28- Fitne. [‹nsanlar› s›k›nt›ya, belâya düşürmekdir. Hadîs-i
şerîfde;(Fitneuykudad›r,uyand›ranala’netolsun!) buyuruldu.]
29-Müdâhenevemüdâra.[Gücüyetdiğihâlde,harâmişleyenemâni’olmamakvedünyâs›içindîninivermekmüdâhenedir.Dîniiçindünyâs›n›vermeğemüdâradenir.]
30-‹nâdvemükâbere.[Hakk›,doğruyuişitincekabûletmemek.]
31-Nifâk.[Münâf›kl›k,içinind›ş›nauymamas›.]
32-Tefekküretmemek.[Günâhlar›n›,mahlûklar›vekendinidüşünmemesi.]
33-Müslimânabeddüâ.
34-Müslimânakötüismtakmak.
35-Özrüredetmek.
36-Kur’ân-›kerîmiyanl›ştefsîretmek.
37-Harâmişlemekde›srar.
38-G›ybet.
39-Tevbeetmemek.
40-Malvemevk›’h›rs›.
[Kötü huylardan kaç›nmal›,iyi huylu olmağa çal›şmal›d›r.
Hadîs-işerîflerdebuyurulduki:(‹bâdetleriazolanbirkul,iyi
huyuile,k›yâmetdeyüksekderecelerekavuşur.)
(‹bâdetlerinenkolay›veçokfâidelisi,azkonuşmakveiyi
huyluolmakd›r.)
(Kendindenuzaklaşanlarayaklaşmak,zulmedenleriafvetmek, kendini mahrûm edenlere ihsân etmek güzel huylu olmakd›r.)]
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DokuzuncuBölüm
SûreveDüâlarLâtinHarfleriileYaz›l›rm›?
Sûrelerivedüâlar›latinharfleriileyazmayauğraşd›ğ›m›zhâlde, bu mümkin olmad›. Latin harflerine nas›l işâret konulursa
konulsun,sûrelerivedüâlar›doğruokuyabilmekmümkinolmaz.
Bunlar›Kur’ân-›kerîmdekiharflergibiokuyabilmekiçin,birbileninokutmas›vetekrârtekrâral›şd›rmas›lâz›md›r.Bual›şd›rma muhakkak lâz›m olduğuna göre, bilen kimseye doğrudan
doğruyaKur’ân-›kerîmharflerinitan›tmakveöğretmekimkân›n›veni’metinikazand›r›r.Buni’metinbüyüklüğünü,dünyâdave
âh›retdefâidesinihadîs-işerîflervef›khkitâblar›uzunuzunanlatmakda,sevâb›n›nçokluğunubildirmekdedirler.
Ohâldehermüslimân,çocuğunucâmi’lere,Kur’ân-›kerîm
kurslar›nagöndermeli,Kur’ân-›kerîminharflerinivebunlar›n
nas›lokunacağ›n›iyiceöğretmelivebubüyüksevâbakavuşmağaçal›şmal›d›r.
Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”buyuruyorki,
(Hepinizbirsürününçoban›gibisiniz.Çobansürüsünükoruduğugibi,sizdeevlerinizdeveemrlerinizalt›ndaolanlar›Cehennemden korumal›s›n›z! Onlara müslimânl›ğ› öğretmelisiniz!
Öğretmezisenizmes’ûlolacaks›n›z).Birkerredebuyurduki,
(Çokmüslimânevlâd›,babalar›yüzündenVeylismindekiCehenneme gideceklerdir. Çünki, bunlar›n babalar›, yaln›z para
kazanmakvekeyfsürmekh›rs›nadüşüpveyaln›zdünyâişleri
arkas›nda koşup, evlâdlar›na müslimânl›ğ› ve Kur’ân-› kerîmi
öğretmediler.Benböylebabalardanuzağ›m.Onlarda,benden
uzakd›r. Çocuklar›na dinlerini öğretmiyenler, Cehenneme gideceklerdir).Yinebuyurduki,(Çocuklar›naKur’ân-›kerîmöğretenlereveyâKur’ân-›kerîmhocas›nagönderenlere,öğretilen
Kur’ân›nherharfiiçin,onkerreKâ’be-imu’azzamaziyâretisevâb›verilirvek›yâmetgünü,baş›nadevlettâc›konur.Bütüninsanlargörüpimrenir).Yinebuyurduki,(Birmüslimân›nevlâd›
ibâdet edince, kazand›ğ› sevâb kadar, babas›na da verilir. Bir
kimse,çocuğunaf›sk,günâhöğretirse,buçocuknekadargünâh
işlerse,babas›nadaokadargünâhyaz›l›r).
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Kur’ân-›kerîmokurkenonedeblâz›md›r:
1-Abdestlivek›bleyekarş›hurmetleokumal›.
2-Ağ›rağ›rvema’nâs›n›düşünerekokumal›.Ma’nâs›n›bilmeyendeağ›rokumal›d›r.
3-Ağl›yarakokumal›d›r.
4- Her âyetin hakk›n› vermeli, ya’nî azâb âyetini okurken,
korkarak,rahmetâyetleriniheveslenerek,tenzîhâyetlerinitesbîhederekokumal›.Kur’ân-›kerîmokumağabaşlarkenE’ûzü
veBesmeleçekmelidir.
5-Kendisinderiyâ,ya’nîgösterişuyan›rsaveyânemâzk›lanamâni’oluyorsa,yavaşsesleokumal›d›r.Hâf›zlar›nmushafa
bakarakokumalar›,ezberokumakdandahâçoksevâbd›r.Çünki,gözlerdeibâdetetmişolur.
6- Kur’ân-› kerîmi güzel sesle ve tecvîd üzere okumal›d›r.
Harfleri, kelimeleri bozarak tegannî etmek harâmd›r. Harfler
bozulmazsa,mekrûholur.
7- Kur’ân-› kerîm Allahü teâlân›n kelâm›d›r, s›fat›d›r, kadîmdir. Ağ›zdan ç›kan harfler, ateş demeğe benzer. Ateş demek kolayd›r. Fekat ateşe kimse dayanamaz. Bu harflerin
ma’nâlar›daböyledir.Buharfler,başkaharflerebenzemez.Bu
harflerinma’nâlar›meydânaç›ksa,yedikatyerveyedikatgök
dayanamaz.Allahüteâlâkendisözününbüyüklüğünü,güzelliğinibuharfleriniçinesaklayarakinsanlaragöndermişdir.
8- Kur’ân-› kerîmi okumadan evvel, bunu söyleyen Allahü
teâlân›n büyüklüğünü düşünmelidir. Kur’ân-› kerîme dokunmakiçin,temizellâz›molduğugibi,onuokumakiçinde,temiz
kalblâz›md›r.Allahüteâlân›nbüyüklüğünübilmeyen,Kur’ân-›
kerîminbüyüklüğünüanlayamaz.Allahüteâlân›nbüyüklüğünü
anlamakiçinde,Onuns›fatlar›n›veyaratd›klar›n›düşünmeklâz›md›r.Bütünmahlûkat›nsâhibi,hâkimiolanbirzât›nkelâm›
olduğunudüşünerekokumal›d›r.
9- Okurken başka şeyler düşünmemelidir. Bir kimse, bir
bağçeyidolaş›rken,gördüklerinidüşünmezse,obağçeyidolaşm›şolmaz.Kur’ân-›kerîmde,mü’minlerinkalblerinindolaşacağ›yerdir.Onuokuyan,ondakiacâ’ibliklerivehikmetleridüşünmelidir.
10-Herkelimeyiokurkenma’nâs›n›düşünmeliveanlay›ncayakadartekrâretmelidir.
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NamâzDüâlar›n›nMeâlleri
SÜBHÂNEKE
EyAllah›m!Seninoksanl›klardantenzîheder.Bütünkemâls›fâtlar›yla tavsif ederim. Sana hamd ederim. Senin ismin yücedir.
(Veseninşân›nherşeyinüstündedir)[1].Sendenbaşkailâhyokdur.

ETTEHIYYÂTÜ
Herdürlühurmet,salevâtvebütüniyiliklerAllahamahsusdur.EyNebî!Allah›nselâm,rahmetvebereketiseninüzerine
olsun. Selâm, bizim ve Allah›n sâlih kullar›n›n üzerine olsun.
Şehâdetederimki,Allahbirdirveyineşehâdetederimki,Muhammed(aleyhisselâm)Onunkuluveresûlüdür.

ALLAHÜMMESALL‹
EyAllah›m!‹brâhîme“aleyhisselâm”veâlinerahmetetdiğingibi,(Efendimiz)Muhammede“aleyhisselâm”veâlinede
rahmeteyle.Muhakkaksenhamîdvemecîdsin.

ALLAHÜMMEBÂR‹K
EyAllah›m!‹brâhîme“aleyhisselâm”veâlinebereketlerihsanetdiğingibi,(Efendimiz)Muhammede“aleyhisselâm”veâlinedebereketlerihsaneyle.Muhakkaksenhamîdvemecîdsin.

RABBENÂÂT‹NÂ
YâRabbî!Dünyâdaveâh›retdebizeiyiliklervervebizinâr›n(ateşin)azâb›ndankoru.Eymerhametlilerinenmerhametlisi,seninrahmetinle...

KUNÛTDÜÂSI
EyAllah›m!Bizsendenyard›mdileriz.Sanaistiğfarederiz.
Sendenhidâyetisteriz.Sanaîmânederiz.Sanatevbevesanatevekkülederiz.Bütünhayrlarlaseniöveriz.Sana(ni’metlerine)
şükreder,küfrân-›ni’metetmeyiz.Sanakarş›f›skvefücuredeniatarveterkederiz.
Ey Allah›m! Ancak sana ibâdet eder, namâz k›lar, secde
eder,sanakoşarveilticaederiz.Rahmetinirecâ(ümîd)eyler
veazâb›ndankorkar›z.Çünkiseninazâb›ngerçeğiörtenkâfirleremutlakaulaş›r.
[1] Buk›smcenâzenamâz›k›l›n›rkenilâveedilir.
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‹ST‹GFÂRDÜÂSI
[Birçokâyet-ikerîmede,(Beniçokzikredin) ve(‹zâcâe) sûresinde,(Banaistigfâredin.Düâlar›n›z›kabûleder,günâhlar›n›z›afv
ederim) buyuruldu. Görülüyor ki, Allahü teâlâ, çok istigfâr edilmesini emr ediyor. Bunun için, Muhammed Ma’sûm hazretleri,
ikinci cild, 80.ci mektûbunda, (Bu emre uyarak, her namâzdan
sonra,üçkerreistigfârdüâs›okuyorumve67kerre(Estagfirullah)
diyorum.‹stigfârdüâs›,(Estagfirullahel’azîmellezîlâilâheillâhüv
elhayyelkayyûmeveetûbüileyh)dir. Sizdebunuçokokuyunuz!
Herbirini söylerken, ma’nâs›n›, (Beni afv et Allah›m) olarak düşünmelidir. Okuyan› ve yan›ndakileri, derdlerden, s›k›nt›lardan
kurtar›r.Çokkimse,okudu.Fâidesihepgörüldü)buyurdu.][Yatarken,yâAllah,yâAllahveüçdef’a(Estagfirullahminküllimâ
kerihallah) demeliveuyuyuncayakadar,tekrâretmelidir.]
Şeyh-ül-islâmAhmedNâm›kîCâmî,h.536,m.1142devefâtetdi.(Miftâh-ün-necât) kitâb›ndabuyuruyorki,birkimsetevbeve
istigfârederveşartlar›n›yaparsa,hergeçdiğisokakveheroturduğuyeriftihâreder.Ay,güneş,y›ld›zlar,onuniçindüâeder.Kabri
Cennetbağçesiolur.Böyletevbenasîbolm›yankimse,böyletevbe yapanlarla berâber olmal›d›r. Hadîs-i şerîfde (‹bâdetlerin en
k›ymetlisi, evliyây› sevmekdir) buyuruldu ve (Tevbe ve istigfâr
edeninbütüngünâhlar›afvolur) buyuruldu.[Tevbekalbileolur.
‹stigfârsöylemekleolur.]
_________________
TEVHÎDDÜÂSI
Yâ Allah, yâ Allah. Lâ ilâhe illallah Muhammedün
Resûlullah.YâRahmân,yâRahîm,yâafüvvüyâKerîm,
fa’füannîverhamnîyâerhamerrâhimîn!Teveffenîmüslimenveelh›knîbissâlihîn.Allahümmagfirlîveli-âbâîve
ümmehâtî ve li âbâ-i ve ümmehât-i zevcetî ve li-ecdâdî
veceddâtîveli-ebnâîvebenâtîveli-ihvetîveehavâtîve
li-a’mâmîveammâtîveli-ahvâlîvehâlâtîveli-üstâzîAbdülhakîm-iArvâsîvelikâffetilmü’minînevel-mü’minât.
“Rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în.”
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SE’ÂDET-‹EBED‹YYE(TAM‹LM‹HÂL):
(HüseynHilmiIş›k),1248sahîfe,üçk›smbirarada.
Yüzotuzbeşinci Bask›(2017) .............................25¨
MEKTÛBÂTTERCEMES‹:(HüseynHilmiIş›k)
(512)sahîfe.YirmiüçüncüBask›(2017) ....................15¨
FÂ‹DEL‹B‹LG‹LER:FâideliBilgiler
(HüseynHilmiIşık)veDinAdam›BölücüOlmazve
Doğruya‹nan,BölücüyeAldanma,k›smlar›ile
(480)sahîfe.Doksanbeşinci Bask›(2017) ...................4¨
HAKSÖZÜNVESÎKALARI:Hucec-iKat’iyye
(HüseynHilmiIşık),Redd-iRevâf›d,Tezkiye-iEhl-iBeyt,
Birleşelim-Sevişelim,ÎmânileölmekiçinkardeşimEhl-iBeyt
ileEshâb›sevmelisin,Peygamberliknedir?,Eyyühel-veled
tercemesi(‹mâm-›Gazâlî),Birdincâhilinecevâb,
k›smlar›ile(400)sahîfe.Altmışdördüncü Bask›(2017) ......3.5¨
HERKESELÂZIMOLANÎMÂN:HerkeseLâz›mOlan
Îmân(HüseynHilmiIşık),Müslimânl›kveH›ristiyanl›k,
Kur’ân-›Kerîmve‹nciller,‹slâmdînivediğerdinler,
k›smlar›ile(480)sahîfe.Yüzonsekizinci Bask›(2017) .........4¨
‹SLÂMAHLÂKI:‹slâmAhlâk›(HüseynHilmiIşık),
CennetYolu‹lmihâli,Eyoğul‹lmihâli,
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