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Bis�mil�lâ�hir�rah�mâ�nir�ra�hîm

‹nsaniçinüçdürlühayâtvard›r:Dünyâ,kabr,âh›rethayât›.Dün-
yâda, beden rûh ile birlikdedir. ‹nsana hayât, canl›l›k veren rûhdur.
Rûhbedendenayr›l›nca,insanölür.Bedenmezârdaçürüyüp,toprak
oluncaveyâyan›pkülolunca,yâhudy›rt›c›hayvanyiyipyokolunca,
rûhyokolmaz.Kabrhayât›başlar.Kabrhayât›ndahisvard›r,hareket
yokdur.K›yâmetdebirbedenyarat›l›p,rûhilebubedenbirlikdeCen-
netdeveyâCehennemdesonsuzyaşarlar.
‹nsan›ndünyâdaveâh›retdemes’ûdolmas› için,müslimânolmas›

lâz›md›r.Dünyâdames’ûdolmak,râhatyaşamakdemekdir.Âh›retde
mes’ûdolmak,Cennetegitmekdemekdir.Allahüteâlâ,kullar›naçok
ac›d›ğ› için,mes’ûdolmakyolunu,Peygamberlervâs›tas› ilekullar›na
bildirmişdir.Çünki insanlarbu se’âdet yolunu,kendi akllar› ilebula-
mazlar.HiçbirPeygamberkendiakl›ndanbirşeysöylememiş,hepsi,Al-
lahüteâlân›nbildirdiğişeylerisöylemişlerdir.Peygamberlerinsöyledik-
leri se’âdet yoluna (Din) denir.Muhammed aleyhisselâm›n bildirdiği
dîne(‹s�lâ�miy�yet) denir.ÂdemaleyhisselâmdanberibinlerlePeygam-
bergelmişdir.PeygamberlerinsonuncusuMuhammedaleyhisselâmd›r.
DiğerPeygamberlerinbildirdikleridinler,zemânlabozulmuşdur.Şim-
dise’âdetekavuşmakiçinislâmiyyetiöğrenmekdenbaşkaçâreyokdur.
‹slâmiyyet, kalb ile inan›lacak (Îmân)�bilgileri vebeden ile yap›lacak
(Ah�kâm-›� is�lâ�miy�ye)�bilgileridir.Îmânveahkâmilmleri(Ehl-i�sün�net
âlim�le�ri)ninkitâblar›ndanöğrenilir.Câhillerin,sap›klar›nbozukkitâb-
lar›ndanöğrenilmez.Hicrîbinsenesindenevvel,islâmmemleketlerin-
deçok(Ehl-i�sün�net�âli�mi) vard›.Şimdihiçkalmad›.Buâlimlerinyaz-
d›klar›arabîvefârisîkitâblarvebunlar›ntercemeleri,dünyân›nherye-
rinde,kütübhânelerdeçokvard›r.Hakîkatkitâbevininbütünkitâblar›,
bukaynaklardanal›nm›şd›r.Se’âdetekavuşmakiçin,(Ha�kî�kat�ki�tâ�be�-
vi)ninkitâblar›n›okuyunuz!
TENBÎH:�Misyonerler,h›ristiyanl›ğ›yaymağa,yehûdîler,Talmûtu

yaymağa,‹stanbuldakiHakîkatKitâbevi,islâmiyyetiyaymağa,mason-
larise,dinleriyoketmeğeçal›ş›yorlar.Akl›,ilmiveinsâf›olan,bunlar-
dandoğrusunuiz’ân,idrâkeder,anlar.Bununyay›lmas›nayard›mede-
rek,bütüninsanlar›ndünyâdaveâh›retdese’âdetekavuşmalar›nase-
bebolur.‹nsanlarabundandahâk›ymetlivedahâfâidelibirhizmetola-
maz.Bugünh›ristiyanlar›nveyehûdîlerinellerindekiTevrâtve‹ncîlde-
nilen din kitâblar›n›n, insanlar taraf›ndan yaz›lm›ş olduklar›n› kendi
adamlar›dasöyliyor.Kur’ân-›kerîmise,Allahüteâlâtaraf›ndangönde-
rildiğigibitertemizdir.Bütünpapazlar›nvehahamlar›n,HakîkatKitâ-
bevininneşretdiğikitâblar›dikkatileveinsâfileokuyupanlamağaça-
l›şmalar›lâz›md›r.
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‹ştebudur,miftâh-›genc-ikadîm,
Bismillâhirrahmânirrahîm.

ÖN�SÖZ
Namâzkitâb›n›yazmağaE’ûzüBesmeleokuyarakbaşl›yorum.

Allahü teâlâyahamdolsun.Onunseçdiğive sevdiğikullar›nave
onlar›nenüstünüolanMuhammedaleyhisselâma salâtve 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,iyişey-
lerikötülerdenay›ranbirkuvvetyaratd›.Bukuvvete(Akl) denir.
Temizvesağlamolanakl,buişiniçokiyiyapar,hiçyan›lmaz.Gü-
nâhişlemek,nefseuymak,akl›vekalbihastayapar.‹yiyikötüden
ay›ramaz.Allahüteâlâmerhametederek,buişikendiyapmakda,
iyiişleri,Peygamberlervâs›tas›ilebildirmekdevebunlar›yapma-
ğ›emretmekdedir.Zararl›şeyleridebildirip,bunlar›yapmağ›ya-
sak etmekdedir. Bu emr ve yasaklara (Din) denir. Muhammed
aleyhisselâm›n bildirdiği dîne, (‹s�lâ�miy�yet) denir. Bugün, yeryü-
zünde,değişdirilmemiş,bozulmam›ştekdinvard›r.Oda,islâmiy-
yetdir.Râhatakavuşmakiçin,islâmiyyeteuymak,ya’nîmüslimân
olmaklâz›md›r.Müslimânolmakiçinde,hiçbirformaliteye,imâ-
ma,müftîyegitmeğelüzûmyokdur.Öncekalbileîmânetmelison-
rada,islâmiyyetinemrveyasaklar›n›öğrenmeliveyapmal›d›r.
Îmânetmekiçin,Kelime-işehâdetsöylemekvema’nâs›n›bil-

mek 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›,hakîkîdinkitâbla-
r›natâbi’olanlarayüzşehîdsevâb›verilecekdir.Dörtmezhebden
herhangi birisinin âlimlerine (Ehl-i� Sün�net� âli�mi) denir. Îmân›n
şartlar›,türkçe(Her�ke�se�Lâ�z›m�Olan�Îmân) kitâb›ndagenişolarak
anlat›lmakdad›r.Bukitâb›okuman›z›tavsiyeederiz.
Bugün,bütündünyâdakimüslimânlar,üçf›rkayaayr›lm›şd›r.

Birincif›rka,Eshâb-›kirâm›nyolundaolan,hakîkîmüslimânlar-
d›r.Bunlara(Ehl-i�Sün�net) ve(Sün�nî) ve(F›r�ka-i�nâ�ciy�ye)Cehen-
nemdenkurtulanf›rkadenir.‹kincif›rka,Eshâb-›kirâmadüşman
olanlard›r. Bunlara (Şî’î) ve (F›r�ka-i� dâl�le) sap›k f›rka denir.
Üçüncüsü,sünnîlereveşî’îleredüşmanolanlard›r.Bunlara(Veh�-
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hâ�bî) ve(Nec�dî) denir.Çünkibunlar,ilkolarak,Arabistân›nNecd
şehrindemeydânaç›km›şd›r.Bunlara(F›r�ka-i�mel’ûne) dedenir.
Çünkibunlar›nmüslimânlaramüşrikdedikleri(K›�yâ�met�ve�Âh›�-
ret) ve(Se’âdet-i�Ebe�diy�ye) kitâblar›m›zdayaz›l›d›r.Müslimânla-
rakâfirdiyene,Peygamberimizla’netetmişdir.Müslimânlar›buüç
f›rkayaparçalayan,yehûdîlerleingilizlerdir.
Hangif›rkadanolursaolsun,nefsineuyanvekalbibozukolan

Cehennemegidecekdir.Hermü’minnefsinitemizlemekiçin,ya’nî
nefsinyarat›l›ş›ndamevcûdolan,küfrüvegünâhlar› temizlemek
için,herzemânçok(Lâ�ilâ�he�il�lal�lah) vekalbinitasfiyeiçin,ya’nî
nefsdenveşeytândanvekötüarkadaşlardanvezararl›bozukki-
tâblardangelenküfrdenvegünâhlardankurtulmakiçin,(Es�tag�fi�-
rul�lah) okumal›d›r. ‹slâmiyyete uyan›n düâlar› muhakkak kabûl
olur.Nemâzk›lmayan›n,aç›kkad›nlaraveavretmahalliaç›kolan-
larabakanlar›nveharâmyiyipiçenlerin,islâmiyyeteuymad›klar›
anlaş›l›r.Bunlar›ndüâlar›kabûlolmaz.
Îmânetdikdensonraenmühimemrnamâzd›r.Beşvaktnamâz

k›lmak,hermüslimânafarz-›aynd›r.K›lmamakbüyükgünâhd›r.
Hanbelîmezhebindeise,küfrdür.(Gâ�ye�tüt�tah�kîk) risâlesinebak›-
n›z!Namâz›tamvedoğruolarakk›labilmekiçin,öncenamâzbil-
gilerini öğrenmek lâz›md›r. Bu kitâb›m›zda, dînimizde bildirilen
namâzbilgilerinik›saveözolarakbildirmeğifâideligördük.Bir-
çok‹slâmâlimininkitâb›ndanistifâdeederekhâz›rlad›ğ›m›zbuna-
mâzbilgilerini,hermüslimânmutlakaöğrenmeliveçocuklar›nada
öğretmelidir.
Namâz›ndoğruk›l›nabilmesi için,namâzdaokunacaksûreve

düâlar› da ezberlemelidir.Hiç olmazsa namâz k›labilecek kadar
düâvesûreyi,bunlar›okumas›n› iyibilen, tamtelâffuzeden,bir
hocaefendidenveyâarkadaş›ndanöğrenmelidir.
Kur’ân-›kerîmidoğruokumakiçin,Kur’ân-›kerîmkurslar›na

gitmelidir. Kur’ân-› kerîmi doğru olarak okumas›n›mutlaka öğ-
renmeli,çocuklaradaöğretmelidir.
Kur’ân-› kerîmin latin harfleri ile yaz›lmas›mümkin değildir.

Onuniçinasl›n›okumal›d›r.Okumas›çokkolayd›r.Peygamberi-
miz“sallallahüaleyhivesellem”birhadîs-işerîfinde,(Ço�cuk�la�r›�-
na�Kur’ân-›�ke�rîm�öğ�re�ten�le�re�ve�yâ�Kur’ân-›�ke�rîm�ho�ca�s›�na�gön�-
de�ren�le�re,� öğ�re�ti�len� Kur’ân›n� her� har�fi� için,� on� ker�re� Kâ’be-i
mu’az�za�ma�y›�zi�yâ�ret�se�vâ�b›�ve�ri�lir.�Ve�K›�yâ�met�gü�nü�ba�ş›�na�dev�let
tâ�c›�ko�nur.�Bü�tün�in�san�lar�gö�rüp�im�re�nir) buyurdu.
Allahüteâlâhepimizi,doğruîmânetdikdensonra,namâz›doğ-

ruöğrenenvek›lan,hayrl›işleriyapankullar›ndaneylesin!

Mî�lâ�dî Hic�rî�şem�sî Hic�rî�ka�me�rî
2001 1380 1422
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NA�MÂZ�BÜ�YÜK�EMR�D‹R
Âdemaleyhisselâmdanberi,herdindebirvaktnamâzvar-

d›.Hepsinink›ld›ğ›birarayatoplanarak,Muhammedaleyhis-
selâmainananlarafarzedildi.Namâzk›lmak,îmân›nşart›değil-
dir.Fekat,namâz›nfarzolduğunainanmak,îmân›nşart›d›r.
Na�mâz,� dînin direğidir. Namâz›n› devâml›, doğru ve tam

olarakk›lankimse,dîninikurmuş,‹slâmbinâs›n›ayakdadur-
durmuşolur.Namâz›k›lmayan,dîninive‹slâmbinâs›n›y›km›ş
olur.Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki;
(Dî�ni�mi�zin�ba�ş›,�na�mâz�d›r).�Başs›zinsanolmad›ğ›gibi,namâz-
s›zda,dinolmaz.
Na�mâz,�‹slâmdînindeîmândansonrailkfarzedilenemrdir.

Allahüteâlâ,kullar›n›nyaln›zkendisineibâdetetmeleriiçinna-
mâz›farzetdi.Kur’ân-›kerîmdeyüzdenfazlaâyet-ikerîmede
(Na�mâz� k›�l›�n›z!)� buyurulmakdad›r. Hadîs-i şerîfde, (Al�la�hü
teâ�lâ,�her�gün�beş�vakt�na�mâz�k›l�ma�y›�farz�et�di.�K›y�met�ve�re�rek
ve�şart�la�r›�na�uya�rak,�her�gün�beş�vakt�na�mâz�k›�la�n›�Cen�ne�te�so�-
ka�ca�ğ›�n›,�Al�la�hü�teâ�lâ�söz�ver�di) buyuruldu.
Na�mâz,�dînimizdeyap›lmas›emredilenbütünibâdetlerinen

k›ymetlisidir.Birhadîs-işerîfde,(Na�mâz�k›l�ma�ya�n›n,�‹s�lâm�dan
na�sî�bi�yok�dur!) buyuruldu.Yinebirhadîs-işerîfde,(Mü’min�ile
kâ�fi�ri�ay›�ran�fark,�na�mâz�d›r) buyuruldu.Ya’nîmü’minnamâz
k›lar,kâfirk›lmaz.Münâf›klariseba’zank›lar,ba’zank›lmaz.
Münâf›klar,Cehennemdeçokac›azâbgörecekdir.Resûlullah
“sallallahüaleyhivesellem”efendimizbuyurduki:(Na�mâz�k›l�-
ma�yan�lar,�k›�yâ�met�gü�nü,�Al�la�hü�te�âlâ�y›�k›z�g›n�ola�rak�bu�la�cak�-
lar�d›r.)
Na�mâz� k›lmak, Allahü teâlân›n büyüklüğünü düşünerek,

Onunkarş›s›ndakendiküçüklüğünüanlamakd›r.Bunuanlayan
kimse,hepiyilikyapar.Hiçkötülükyapamaz.Hergünbeşker-
re,Rabbininhuzûrundaolduğununiyyetedenkimseninkalbi
ihlâsiledolar.Namâzdayap›lmas›emrolunanherhareket,kal-
bevebedenefâidelersağlamakdad›r.
Câmi’lerdecemâ’atilenamâzk›lmak,müslimânlar›nkalb-

lerinibirbirinebağlar.Aralar›ndasevgiyisağlar.Birbirlerinin
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kardeş olduklar›n› anlarlar. Büyükler, küçüklere merhametli
olur.Küçüklerde,büyükleresayg›l›olur.Zenginler, fakîrlere
vekuvvetliler,za’îflereyard›mc›olur.Sağlamlar,hastalar›câ-
mi’degöremeyince,evlerindeararlar.(Din�kar�de�şi�nin�yar�d›�m›�-
na�ko�şa�n›n,�yar�d›m�c›�s›�Al�la�hü�te�âlâ�d›r) hadîs-işerîfindekimüj-
deyekavuşmakiçinyar›şederler.
Na�mâz;�insanlar›,çirkin,kötüveyasakolanşeylerdenal›ko-

yar.Günâhlarakeffâretolur.Hadîs-işerîfde,(Beş�vakt�na�mâz,
siz�den�bi�ri�ni�zin�ka�p›�s›�n›n�önün�de�akan�nehr�gi�bi�dir.�Bir�kim�se,
o�neh�re�her�gün�beş�def’a�gi�rip�y›�kan�sa,�üze�rin�de�kir�kal�m›�ya�ca�-
ğ›�gi�bi,�iş�te�beş�vakt�na�mâ�z›�k›�lan�la�r›n�da,�böy�le�kü�çük�gü�nâh�la�-
r›�afv�olu�nur)�buyuruldu.
Na�mâz,�AllahüteâlâyaveResûlüneîmândansonra,bütün

amelveibâdetlerdendahâüstünbiribâdetdir.Bununiçin,na-
mâzlar›, farzlar›na, vâciblerine, sünnetlerine, müstehablar›na
riâyet ederek k›lmal›d›r. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve
sellem”birhadîs-işerîflerindebuyurduki:(Ey�üm�met�ve�Es�hâ�-
b›m!�Edâ�s›�na�ta�mâ�miy�le�riâ�yet�olu�nan�na�mâz,�Al�la�hü�te�âlâ�n›n
be�ğen�di�ği�bü�tün�amel�le�rin�en�üs�tü�nü�dür.�Pey�gam�ber�le�rin�sün�-
ne�ti�dir.�Me�lek�le�rin�sev�di�ği�dir.�Ma’ri�fe�tin,�ye�rin�ve�gök�le�rin�nû�-
ru�dur.�Be�de�nin�kuv�ve�ti�dir.�R›zk�la�r›n�be�re�kâ�t›�d›r.�Düâ�n›n�ka�bû�-
lü�ne�ve�sî�le�dir.�Me�lek-ül-mev�te�[ya’nîölümmeleğine],�şe�fâ’at�ç›�-
d›r.�Kabr�de�›ş›k,�Mün�ker�ve�Ne�kî�re�ce�vâb�d›r.�K›�yâ�met�gü�nün�-
de�üze�ri�ne�göl�ge�dir.�Ce�hen�nem�ate�şiy�le�ken�di�ara�s›n�da�si�per�dir.
S›�rât�köp�rü�sü�nü�y›l�d›�r›m�gi�bi�ge�çi�ri�ci�dir.�Cen�ne�tin�anah�tâ�r›�d›r.
Cen�net�de� ba�ş›�na� tâc�d›r.� Al�la�hü� teâ�lâ,� mü’min�le�re� na�mâz�dan
da�hâ�önem�li�bir�şey�ver�me�miş�dir.�Eğer�na�mâz�dan�da�hâ�üs�tün
bir�ibâ�det�ol�say�d›,�en�ön�ce�mü’min�le�re�onu�ve�rir�di.�Zi�râ�me�lek�-
le�rin�ki�mi�de�vâm�l›�k›�yâm�da,�ki�mi�rü�kü’da,�ki�mi�sec�de�de,�ki�mi
de� te�şeh�hüd�de�dir.�Bun�la�r›n�hep�si�ni�bir� rek’at�na�mâz�da� top�la�-
y›p,�mü’min�le�re�he�diy�ye�ver�di.�Zi�râ�na�mâz,�îmâ�n›n�ba�ş›,�dî�nin
di�re�ği,� is�lâ�m›n� kav�li� [sözü] ve�mü’min�le�rin�mi’râ�c›�d›r.�Gö�ğün
nû�ru�ve�Ce�hen�nem�den�kur�ta�r›�c›�d›r).
Birgün hazret-i Alînin “rad›yallahü anh ve kerremallahü

vecheh” ikindi namâz› geçmişdi.Üzüntüsünden kendisini bir
tepedenaşağ›atd›.‹nleyeinleyeağlay›p,feryâdetdi.Peygam-
berimizMuhammedMustafâ “sallallahü aleyhi ve sellem”,O-
nunbudurumundanhaberal›nca,Eshâb› ileberâberhazret-i
Alînin “rad›yallahü anh” yan›na geldiler.Hâlini görünce, kâ-
inât›nEfendisi olan Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” de ağlamaya başlad›.Düâ etdi.Güneş tekrâr yükseldi.
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Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimiz: (Yâ� Alî!
Ba�ş›�n›�kal�d›r,�gü�neş�hâ�lâ�gö�rü�nü�yor) buyurdu.Hazret-iAlî“ra-
d›yallahüanh”bunaçoksevindivenamâz›n›k›ld›.
Hazret-iEbûBekr-iS›ddîk“rad›yallahüanh”,birgece,çok

ibâdet etdiğinden, gece sonunda uyku basd›rd›. Vitr namâz›
geçdi.Sabâhnamâz›nda,Peygamberefendimizi takîbederek,
mescidkap›s›ndahuzûrunagelip feryâdetdi. (YâResûlallah!
‹mdâd›ma yetiş, vitr namâz›m geçdi) diye ağl›yarak yalvard›.
Resûlullah efendimiz de, ağlamaya başlad›. Bunun üzerine
Cebrâîl“aleyhisselâm”gelip,(Yâ�Re�sû�lal�lah!�S›d�dî�ka�söy�le�ki,
Al�la�hü�teâ�lâ�Onu�afv�ey�le�di) dedi.
Evliyân›n büyüklerinden Bâyezîd-i Bistâmî “kuddise sir-

ruh”,birgeceuykubast›r›p,sabâhnamâz›nauyanamad›.Oka-
darağlay›p inlediki,birses işitdi:(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-iBistâmîhaz-
retleribuyurduki:(Eymel’ûn,senböyleişinas›lyapars›n?Sen,
herkesinnamâz›n›nkaçmas›n›,vaktinigeçirmesiniistersin.Be-
niniçinuyand›rd›n?)Şeytândediki:(Sabâhnamâz›n›kaç›rd›-
ğ›ngün,ağlayarakyetmişbinnamâzsevâb›kazanm›şd›n.Bugün
onudüşünerek,seniuyand›rd›mki,birvaktnamâzsevâb›bula-
s›n.Yetmişbinnamâzsevâb›nakavuşam›yas›n!)
BüyükvelîCüneyd-iBağdâdîhazretleribuyurduki:(Dün-

yân›nbir sâati,k›yâmetinbinsenesindendahâ iyidir.Zîrâbu
birsâatde,sâlih,makbûlbiramelişlenebilirveobinsenedebir-
şeyyap›lamaz).Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”buyur-
duki:(Bir�kim�se�bir�na�mâ�z›,�bi�le�bi�le�öbür�na�mâ�za�bir�leş�di�rir�-
se,�sek�sen�huk�be�Ce�hen�nem�de�ya�na�cak�d›r).�Birhukbe,seksen
âhiretsenesidir.Âhiretinbirgünübindünyâsenesidir.
Ohâlde,eydinkardeşim!Vaktiniboş,fâidesizşeylerlege-

çirme.Zemân›n›nk›ymetinibil.Vaktinien iyi şeyleresarfet.
SevgiliPeygamberimiz,(Mu�sî�bet�le�rin�en�bü�yü�ğü,�vak�ti�fâ�ide�siz
şey�ler�le�ge�çir�mek�dir) buyurdu.Namâzlar›n›vaktindek›lki,k›-
yâmet günü pişmân olmay›p, çok büyük sevâba kavuşas›n!
Hadîs-işerîfdebuyurulduki,(Bir�na�mâ�z›�vak�tin�de�k›l�ma�ya�rak
ka�zâ�ya�b›�ra�k›p,�edâ�et�mez�den�ön�ce�ve�fât�eden�kim�se�nin�me�zâ�-
r›�na,� Ce�hen�nem�den� yet�miş� pen�ce�re� aç›�l›p,� k›�yâ�me�te� ka�dar
azâb� çe�ker).�Birnamâz›n› vaktinde,bilebilek›lmayan, ya’nî
namâzvakti geçerken,namâzk›lmad›ğ› içinüzülmeyen,din-
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denç›karveyâölürkenîmâns›zgider.Yânamâz›,hât›r›nabile
getirmeyenler, namâz› vazîfe tan›mayanlar ne olur? Namâza
ehemmiyyet vermiyenin, onu vazîfe tan›m›yanlar›n (Mür�ted)
ya’nîkâfirolacaklar›n›dörtmezhebinbütünâlimlerisözbirliği
ilebildirmişlerdir.Namâz›bilebilek›lmay›p,kazâetmeyidü-
şünmeyenvebununiçinazâbçekeceğindenkorkmayankimse-
ninde(Mür�ted) ya’nîkâfirolacağ›,AbdülganîNablüsîhazret-
lerinin “Ha�dî�ka�tün� ne�diy�ye”� kitâb›n›n “Dilin âfetleri” bölü-
mündeyaz›l›d›r.

_________________________

‹mâm-›Rabbânîhazretleri(Mek�tû�bât) kitâb›n›n1.cicild,275.ci
mektûbundabuyuruyorki:

Sizinbuni’metekavuşman›z,islâmiyyetbilgileriniöğretmekle
vef›khhükmleriniyaymaklaolmuşdur.Oralaracehâletyerleşmiş-
divebid’atleryay›lm›şd›.Allahüteâlâ,sevdiklerininsevgisinisize
ihsânetdi.‹slâmiyyetiyaymağasizivesîleeyledi.Öyleise,dinbil-
gileriniöğretmeğevef›khahkâm›n›yaymağaelinizdengeldiğika-
darçal›ş›n›z.Buikisibütünse’âdetlerinbaş›,yükselmeninvâs›tas›
vekurtuluşunsebebidir.Çokuğraş›n›z!Dinadam›olarakortaya
ç›k›n›z!Oradakilereemr-ima’rûfvenehy-imünkeryaparak,doğ-
ru yolu gösteriniz!Müzzemmil sûresinin ondokuzuncu âyetinde
meâlen, (Rab�bi�nin� r›�zâ�s›�na�ka�vuş�mak� is�ti�yen� için,� bu� el�bet�te�bir
na�sî�hat�dir)�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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Bi�rin�ci�Bö�lüm
ÎMÂ�NI�MIZ�ve�NA�MÂZ

Her�kes,�Ön�ce�Îmân�Et�me�li�dir
Allahüteâlâ,insanlar›ndünyâdarâhatvehuzûriçindeyaşa-

malar›n›,âhiretdedesonsuzse’âdetekavuşmalar›n›istiyor.Bu-
nuniçin,se’âdetesebebolanfâidelişeyleriyapmay›emretdi.
Felâketesebebolanzarârl›şeylerideyasaketdi.Allahüteâlâ-
n›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›n-
danseçilmiş,haberverici(Ne�bî) olduğunudoğrubilmekveina-
naraksöylemekveOnun,Allahüteâlâtaraf›ndank›sacabildir-
diklerinek›sacainanmakvegenişbildirdiklerineetrafl›cainan-
makvegücüyetdikçe(Ke�li�me-i�şe�hâ�det)idililedesöylemek-
dir.Kuvvetliîmânşöyledirki,ateşinyakd›ğ›na,y›lan›nzehrle-
yipöldürdüğüneyakînüzereinan›pkaçd›ğ›m›zgibi,gönlünden
tamolarak,Allahüteâlây›ves›fâtlar›n›büyükbilerek,Onunr›-
zâs›na ve cemâline koşmak ve gazab›ndan, celâletinden kaç-
makveîmân›,mermerüzerineyaz›lanyaz›gibisağlamolarak
gönlüneyerleşdirmekdir.
Îmân,� Muhammed aleyhisselâm›n söylediklerinin hepsini

beğenip,kalbin tasdîketmesi,ya’nî inanmas›d›r.Böylece ina-
naninsanlara(Mü’min) ve(Müs�li�mân) denir.Hermüslimân›n,
Muhammedaleyhisselâmatâbi’olmas›,Onungösterdiğiyolda
yürümesilâz›md›r.OnunyoluKur’ân-›kerîmingösterdiğiyol-
dur.Buyola(‹s�lâ�miy�yet) denir.Onauymakiçin,önceîmânet-
mek,sonra(Ah�kâm-›�is�lâ�miy�ye�yi),ya’nîmüslimânl›ğ›iyiceöğ-
renmek,sonrafarzlar›edâedip,harâmlardankaç›nmak,dahâ
sonrasünnetleriyap›p,mekrûhlardankaç›nmaklâz›md›r.Bun-
lardansonra,mubâhlardada,Onauymağaçal›şmal›d›r.
Dînimizintemeliîmând›r.Îmân›olmayanlar›nhiçbiribâde-
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tiniveiyiliğini,Allahüteâlâbeğenmezvekabûletmez.Müsli-
mânolmak isteyenkimse,önce îmânetmeli, sonraguslü,ab-
desti,namâz›ve lâz›moldukçadiğerfarzlar›veharâmlar›öğ-
renmelidir.

Îmân�Doğ�ru�Ol�ma�l›�d›r
Duyguorganlar›n›nveakl›nkavrad›klar›bilgiler,îmânaka-

vuşmağayard›mc›d›r.Fenilmleri,âlemdekinizâm›n,düzgün-
lüğüntesâdüfenolmad›ğ›n›vebiryarat›c›n›nbulunduğunuan-
lamağa,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,aklsâhiblerininbuluşla-
r› değildir.PeygamberimizMuhammedaleyhisselâm›nhaber
verdiğihusûslar›,(Ehl-i�sün�net�âlim�le�ri)ninkitâblar›ndanöğ-
renipöyle inanmal›d›r.Doğruvemakbûlbir îmân sâhibiol-
makiçin,ayr›caşuşartlaradauymal›d›r.
1-Îmândevâml›vesâbitolmal›d›r.Biranayr›lmay›düşün-

memelidir. 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›ngitmesindenkorkmal›d›r.Bütüngünâhlar›
işlemişolsabile,Rabbimizinafvedeceğindenhiçümîdkesme-
melidir.Günâhlar›içintevbeetmelidir.Çünkitevbeeden,hiç
günâhişlememişgibiolur.
3-Can (rûh)buğazagelmedenönce îmânetmişolmal›d›r.

Canbuğazagelince,âh›retinbütünhâllerigösterilir.Ozemân
bütünkâfirlerîmânetmekisterler.Hâlbukiîmân›ngaybîolma-
s›lâz›md›r.Görmedeninanmal›d›r.Görülenşeyeîmânedilmiş
olmaz.Fekatbuanda,mü’minlerintevbesikabûlolunur.
4-Güneşbat›dandoğmadanönceîmânetmelidir.K›yâmetin

büyükalâmetlerindenbiriside,güneşgarbdan(bat›dan)doğa-
cakd›r.Bunugörenbütün insanlar, îmânedecekler.Fekat,bu
îmânlar›kabûlolmayacakd›r.Art›ktevbekap›s›kapanm›şolur.
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5-Allahüteâlâdanbaşkakimseningayb›,gizliolanşeyleri
bilmediğine inanmal›d›r.Ya’nîgayb›yaln›zAllahüteâlâbilir.
Birde,Onunbildirdikleribilir.Melekler,cinnîler,şeytânlarve
hattâPeygamberlerdegayb›bilemez.Fekat,Peygamberlereve
sâlihkullaragaybdanbilgiverilebilir.
6-Dînin,îmânaveibâdetlereâidbirhükmünüzarûretsizve

kasdenredetmemelidir.Ahkâm-›islâmiyyeyi,ya’nîislâmiyye-
tinemrveyasaklar›ndanbirinihafîfgörmek,Kur’ân-›kerîmile,
meleklerlevepeygamberlerdenbirisiilealayetmekvebunlar
ilebildirilenleri,birzorlamavezarûretyokiken,dilileinkâret-
mek,küfr(inanmamak)olur.Allahüteâlân›nvarl›ğ›n›,melek-
leri,guslünvenamâz›nfarzolduğunu,ölümlekorkutulmakgi-
bibirzarûretileredetdiğinisöyleyenkâfirolmaz.
7-‹slâmdînininapaç›kbildirdiğizarûrîbilgilerdeşübhevete-

reddüdetmemelidir.Namâzk›lman›nfarz,şerâbvediğeralkollü
içkileriiçmenin,kumaroynaman›n,fâizin,rüşvetinharâmoldu-
ğundaşübheetmekveyâmeşhûrolanbirharâmahalâldemekve
halâlolanşeyeharâmdemek,îmândanç›kmayasebebolur.
8-Îmân,‹slâmdînininbildirdiğişekldeolmal›d›r.Akl›nan-

lad›klar›na, felsefecilerin ve fen taklîdcilerinin bildirdiklerine
göreinanmak,îmânolmaz.Muhammedaleyhisselâm›nbildir-
diğişekldeîmânetmeklâz›md›r.
9-Îmâneden,yaln›zAllahiçinsevmeliveyaln›zAllahiçin

düşmanl›ketmelidir.Allahüteâlân›ndostlar›olanmüslimânla-
r›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›k-
lar›,hakîkîdinkitâblar›natâbi’olanlarayüzşehîdsevâb›veri-
lecekdir.Dörtmezhebdenherhangibirisininâlimlerine(Ehl-i
sün�net�âli�mi) denir.Ehl-isünnetâlimlerininreîsi,‹mâm-›a’zam
Ebû Hanîfedir. Bu âlimler, Eshâb-› kirâmdan öğrendiklerini
yazm›şlar,Eshâb-›kirâmda,bunlaraResûlullahdanişitdikleri-
nisöylemişlerdir.]
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EHL-‹�SÜN�NET�‹’T‹�KÂ�DI
Müslimânolman›nilkşart›,îmânetmekdir.Doğruîmânise,

Ehl-iSünnet i’tikâd›nauygunolarak inanmağabağl›d›r.Akll›
olanvebülûğçağ›nagirenerkeğinvekad›n›nbirincivazîfesi,
Ehl-iSünnetâlimlerininkitâblar›ndayazd›klar›îmânbilgilerini
öğrenmekvebunlarauygunolarakinanmakd›r.K›yâmetdeCe-
hennemazâb›ndankurtulmak,onlar›nbildirdiklerineinanma-
ğabağl›d›r.Cehennemdenkurtulacakolanlar,yaln›zbunlar›n
yolunda gidenlerdir.Onlar›n yolunda gidenlere (Sün�nî) veyâ
(Ehl-i�Sün�net) denir.(‹s�lâm�Ah�lâ�k›) sahîfe553de46.c›mektû-
babak›n›z!
Birhadîs-işerîfde,(Be�nim�üm�me�tim�yet�mi�şüç�f›r�ka�ya�ay�r›�-

la�cak�d›r.�Bun�lar�dan�yal�n›z�bir�f›r�ka�Ce�hen�nem�azâ�b›n�dan�kur�-
tu�la�cak,� di�ğer�le�ri� ise� he�lâk�ola�cak�lar,�Ce�hen�ne�me� gi�de�cek�ler�-
dir) buyuruldu.Buyetmişüçf›rkadanherbiri,islâmiyyeteuydu-
ğunuiddiaetmekdeveCehennemdenkurtulacağ›bildirilenbir
f›rkan›n,kendif›rkas›olduğunusöylemekdedir.Mü’minûnsû-
resi 54.cü ve Rûm sûresi 32.ci âyet-i kerîmelerinde meâlen:
(Her�f›r�ka,�doğ�ru�yol�da�ol�du�ğu�nu�sa�na�rak�se�vin�mek�de�dir) bu-
yuruldu.Hâlbuki, bu çeşidli f›rkalar aras›nda, kurtulucu olan
birininalâmetini,işâretini,Peygamberimiz“sallallahüaleyhive
sellem”şöylebildirmekdedir:(Bu�f›r�ka�da�olan�lar,�be�nim�ve�Es�-
hâ�b›�m›n�git�di�ği�yol�da�bu�lu�nan�lar�d›r).�Eshâb-›kirâmdanbirini
dahîsevmiyen,Ehl-iSünnetdenayr›lm›şolur.Ehl-isünneti’ti-
kâd›ndaolmayanda,kâfirveyâ(Bid’at�eh�li) sap›kolur.

Ehl-i�Sün�net�‹’ti�kâ�d›n�da�Ol�ma�n›n�Alâ�met�le�ri:
Allahüteâlâ,Ehl-isünneti’tikâd›nauygunîmânedenmüs-

limânlardanrâz›d›r.Böyleinanm›şolman›nbirçokşartlar›var-
d›r.Ehl-isünnetâlimleri,bunlar›şöyleaç›klamakdad›r:
1-Îmân›nalt›şart›na,ya’nîAllahüteâlân›nvarl›ğ›navebir-

liğine,eşivebenzeriolmad›ğ›na,Meleklerine,Kitâblar›na,Pey-
gamberlerine,Âh›rethayât›na,hayrveşerrin,iyilikvekötülü-
ğünAllahüteâlâtaraf›ndanyarat›ld›ğ›nainanmal›d›r.(Bunlar
(Âmen�tü)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-ibey-
tinevemuhteremhan›mlar›ndanhiçbirinediluzatmamal›d›r.
5-‹bâdetleri,îmândanbirparçabilmemelidir.Allahüteâlâ-

n›nemrveyasaklar›nainan›p,tembellikleyapmayanmü’min-
lerikâfirbilmemelidir.Harâmlaraehemmiyyetvermeyenlerin,
hafîfealanlar›n,islâmiyyetlealayedenlerinîmân›gider.
6-Ehl-ik›bleolduklar›n›söyleyen,AllahüteâlâyavePeygam-

beriMuhammedaleyhisselâmainand›mdediğihâlde,yanl›ş i’ti-
kâtdaolanlar›tekfîretmemeli,kâfirolduklar›n›söylememelidir.
7-Aç›kcagünâh işlediğibilinmeyenher imâm›narkas›nda

namâzk›lmal›d›r.Buhükm,cum’avebayramnamâzlar›n›k›l-
d›ranemîrlere,vâlîleredeşâmildir.
8-Müslimânlar,baş›ndakiâmirlerine,idârecilerineisyânet-

memelidir.Hurûc,ya’nîisyânetmek,fitneç›karmakolurveçe-
şidlifelâketlereyolaçar.Onlar›nhayrl›işyapmalar›nadüâet-
melivef›sk,günâhişlerindenvazgeçmeleriiçintatl›dililenasî-
hatetmelidir.
9-Abdestal›rkenayaklar›y›kamakyerine,hiçözrvezarû-

retolmasabile,yaşelilebirkerre,mestüzerinemeshedilmesi,
erkekiçinde,kad›niçindecâizdir.Ç›plakayakveçorapüzeri-
nemeshedilmez.
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-isün-
netdenayr›lm›şolur.
Cennetdemü’minlerAllahüteâlây›göreceklerdir.K›yâmet

gününde,Peygamberlervesâlih,iyizâtlarşefâ’atedeceklerdir.
Kabrsüâlivard›r.Kabrdeazâb,rûhvebedeneolacakd›r.Evli-
yân›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›vesöyledikleriniişi-
tirler.Kur’ân-›kerîmokumak,sadakavermekvehattâbütün
ibâdetlerimizinsevâblar›n›,ölenlerinrûhlar›nagöndermek,on-
larafâidevermekde,azâblar›n›nhafîfletilmesineveyâkald›r›l-
mas›na sebeb olmakdad›r. Bunlar›n hepsine inanmak, Ehl-i
Sünneti’tikâd›ndaolman›nalâmetlerindendir.
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ÎMÂ�NIN�ŞART�LA�RI
Îmân›n şart›, alt›d›r. Bunlar, (Âmentü)de aç›klanm›şd›r.

Îmân›n,bellialt›şeyeinanmakolduğunu,Resûlullah“sallalla-
hüaleyhivesellem”bildirmişdir.Bununiçinhermüslimân,ço-
cuğuna önce (Âmentü)yü ezberletmeli ve ma’nâs›n› da iyice
öğretmelidir.
ÂMEN�TÜ:�(Âmen�tü�bil�lâ�hi�ve�Me�lâ�ike�ti�hi�ve�Kü�tü�bi�hi�ve

Rü�sü�li�hi� vel-yev�mil-âh›�ri� ve� bil� ka�de�ri,� hay�ri�hi� ve� şer�ri�hi�min
Al�la�hi�teâ�lâ�vel-ba’sü�ba’del-mev�ti�hak�kun,�Eş�he�dü�en�lâ�ilâ�he
il�lal�lah�ve�eş�he�dü�en�ne�Mu�ham�me�den�ab�dü�hû�ve�re�sû�lü�hû).

Bi�rin�ci�Şart
AL�LA�HÜ�TE�ÂLÂ�YA�‹NAN�MAK

(Âmen�tü�bil�lâ�hi) demek,Allahüteâlân›nvarl›ğ›navebirli-
ğineinand›m,îmânetdim,kalbimletasdîk,dilimleikrâretdim
demekdir.Allahü teâlâvard›rvebirdir.Bir sözünün, lügatda
ikiçeşidma’nâs›vard›r.Birincisi,say›bak›m›ndan,ikininyar›s›
olup,say›lar›nevvelidir.Diğeri,ortağ›vebenzeriolmamakba-
k›m›ndanbirdir.‹şteAllahüteâlâsay›bak›m›ndandeğil,ortağ›
vebenzeriolmamakbak›m›ndanbirdir.Ya’nîzât›ndaves›fat-
lar›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
hepsindenmünezzehdir, berîdir.Zât›n› akla, hayâle getirmek
câizdeğildir.Ancak,Kur’ân-›kerîmdebeyânbuyurulans›fatla-
r›n›, ismleriniezberleyip,ülûhiyyetinibunlarla tasdîkve 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(Her�yer�de�hâ�z›r�ve�nâ�z›r�d›r)�söylenebilir.
Allahüteâlân›ns›fatlar›ondörtdür.Alt›s›naS›�fât-›�zâ�tiy�ye,

sekizinedeS›�fât-›�sü�bû�tiy�ye�denir.Bunlar›nma’nâlar›n›bilmek
veezberlemekçoklüzûmludur:

SI�FÂT-I�ZÂ�T‹Y�YE
1–Vü�cûd:�Allahüteâlâvard›r.Varl›ğ›ezelîdir.Vâcib-ülvü-

cûddür,ya’nîvarl›ğ›lâz›md›r.
2–K›�dem:�Allahüteâlân›nvarl›ğ›n›nevveliyokdur.
3–Be�kâ:�Allahüteâlân›nvarl›ğ›n›nsonuyokdur.Hiçyokol-

maz.Ortağ› olmakmuhâl olduğu gibi, zât ve s›fatlar› için de
yoklukmuhâldir.
4–Vah�dâ�niy�yet:�Allahüteâlân›nzât›nda,s›fatlar›ndaveişle-

rindeortağ›,benzeriyokdur.
5–Mu�hâ�le�fe�tün-lil�ha�vâ�dis:�Allahüteâlâ,zât›ndaves›fatla-

r›ndahiçbirmahlûkunzâtves›fatlar›nabenzemez.
6–K›�yâm�bi-nef�si�hi:�Allahüteâlâzât› ilekâimdir.Mekâna

muhtâcdeğildir.MaddevemekânyokikenOvaridi.Zîrâher
ihtiyâcdanmünezzehdir.Bukâinât›yoklukdanvarl›ğagetirme-
denönce,zât›nas›lidiise,sonsuzolarak,hepöyledir.

SI�FÂT-I�SÜBÛT‹Y�YE
1–Ha�yât:�Allahüteâlâdiridir.Hayât›,mahlûklar›nhayât›na

benzemeyip,zât›nalây›kvemahsûsolanhayât,ezelîveebedîdir.
2–‹lm:�Allahüteâlâherşeyibilir.Bilmesimahlûkât›nbilme-

sigibideğildir.Karanl›kgecede,kar›ncan›n,karataşüzerinde
yürüdüğünügörürvebilir.‹nsanlar›nkalbindengeçendüşünce-
lerini, niyyetlerinibilir.Bilmesindedeğişiklikolmaz.Ezelî ve
ebedîdir.
3–Sem’:�Allahüteâlâişitir.Vâs›tas›z,cihetsizişitir.‹şitmesi,

kullar›nişitmesinebenzemez.Bus›fat›da,hers›fat›gibiezelîve
ebedîdir.
4–Ba�sar:�Allahüteâlâgörür.Âletsizveşarts›zgörür.Gör-

mesigöziledeğildir.
5–‹râ�det:�Allahüteâlân›ndilemesivard›r.Dilediğiniyara-

t›r.HerşeyOnundilemesiilevarolur.‹râdesineengelolacak
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hiçbirkuvvetyokdur.
6–Kud�ret:�Allahü teâlâ, herşeye gücü yeticidir.Hiçbirşey

Onagüçgelmez.
7–Ke�lâm:�Allahüteâlâsöyleyicidir.Söylemesiâlet,harfler,

seslervedililedeğildir.
8–Tek�vîn:�Allahü teâlâ yarat›c›d›r. Ondan başka yarat›c›

yokdur.HerşeyiOyarat›r.Allahüteâlâdanbaşkas›içinyarat›-
c›dememelidir.
Allahüteâlân›ns›fatlar›n›nhakîkatlerinianlamakdamuhâl-

dir.HiçbirkimsevehiçbirşeyAllahüteâlân›ns›fatlar›naortak
vebenzerolamaz.

‹kin�ci�Şart
ME�LEK�LE�RE�‹NAN�MAK

Ve�me�lâ�ike�ti�hi: Allahü teâlân›n meleklerine inand›m, de-
mekdir. Allahü teâlân›n kullar›d›rlar. Hepsi Allahü teâlân›n
emrlerineitâatederler.Günâhişlemezler.Erkekvedişideğil-
dir. Evlenmezler. Diridirler. Yimezler, içmezler, uyumazlar.
Nûrânîcismdirler,akll›d›rlar.Enüstünleridörttânedir.
1–Ceb�râ�îl�aleyhisselâm:Vazîfesi,Peygamberlerevahyge-

tirmek,emrveyasaklar›bildirmekdir.
2–‹s�râ�fil�aleyhisselâm:Sûr’aüfürmeklevazîfelidir.Birinci

üfürmesindehâs›lolansesiişiten,Allahüteâlâdanbaşkaher
diriölecek,ikincisindehepsitekrârdirilecekdir.
3–Mi�kâ�il�aleyhisselâm:R›zkgönderilmek,ucuzluk,bolluk,

k›tl›k,pahal›l›kvehermaddeyihareketetdirmeklevazîfelidir.
4–Az�râ�il�aleyhisselâm:‹nsanlar›nrûhunualmaklavazîfelidir.
Bunlardansonradörts›n›fmelekvard›r.Ha�me�le-i�Arş�de-

nenmeleklerdörttânedir.Huzûr-iilâhîdebulunanmeleklere,
Mu�kar�re�bîn�denir.AzâbmeleklerininbüyüklerineKe�rû�bi�yân,
rahmet meleklerine Rû�hâ�nî�yân� denir. Cennet meleklerinin
büyüğünün ad›R›d�vân,�Cehennemmeleklerinin büyüğünün
ad›Mâ�lik�dir.CehennemmeleklerineZebânîdenir.Say›s›en
çokolanmahlûkmeleklerdir.Göklerde,meleklerinibâdetet-
medikleriboşbiryeryokdur.
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Üçün�cü�Şart
K‹�TÂB�LA�RA�‹NAN�MAK

Ve�kü�tü�bi�hi:�Allahüteâlân›nindirdiğikitâblarainand›m,de-
mekdir.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.Semâvîkitâblardanbizebil-
dirdikleriyüzdörtdür.Bunlardanon�su�hûf,�Âdemaleyhisselâ-
ma,el�li�su�hûf,�Şîtaleyhisselâma,otuz�su�hûf, ‹drisaleyhisselâ-
ma,on�su�hûf,�‹brâhîmaleyhisselâma,Tev�rât,�Mûsâaleyhisselâ-
ma, Ze�bûr,� Dâvüd aleyhisselâma, ‹n�cîl,� Îsâ aleyhisselâma,
Kur’ân-›�ke�rîm,�Muhammedaleyhisselâmainmişdir.
Allahüteâlâ,insanlar›ndünyâdahuzûriçindeyaşamalar›,âh›-

retdede sonsuz se’âdete kavuşmalar› için, ilk insan ve ilkPey-
gamber olan Âdem aleyhisselâmdan, son Peygamber Muham-
medaleyhisselâmakadar,birçokPeygambervâs›tas›ilekitâblar
göndermişdir.Bukitâblarda,îmânveibâdetesâslar›n›aç›klam›ş,
insanlar›nmuhtâcolduklar›herhusûsdabilgiverilmişdir.
BunlardanKur’ân-›kerîm,sonilâhîkitâbd›r.Kur’ân-›kerî-

mingönderilmesindensonra,diğerbütünilâhîkitâblar›nhükm-
leriyürürlükdenkald›r›lm›şd›r.Cebrâîlaleyhisselâm,Kur’ân-›
kerîmi,Muhammedaleyhisselâmayirmiüçsenedegetirmişdir.
Kur’ân-›kerîm,114sûre,6236âyetdir.Burakam›nba’z›kitâb-
lardadeğişikyaz›lmas›,biruzunâyetinbirkaçâyetsay›lmas›n-
dand›r.Çünki,Kur’ân-›kerîmindirildiğindenberihiçbirdeği-
şikliğeuğramam›ş,bundansonradauğram›yacakd›r.Kur’ân-›
kerîm,Allah kelâm›d›r. Böyle bir kitâb›n insanlar taraf›ndan
yap›lmas›mümkindeğildir.Birâyetigibibilesöylemekmüm-
kinolamam›şd›r.
Peygamberimizin“sallallahüaleyhivesellem”âh›reteteşrîf-

lerindensonra,birincihalîfesiolanhazret-iEbûBekr-iS›ddîk
“rad›yallahüanh”,Kur’ân-›kerîminâyetlerinibirarayatoplat-
d›.Böylecebir(Mus�haf)�meydânageldi.Eshâb-›kirâm›nhep-
si,bumushaf›nAllahkelâm›olduğunusözbirliğiilebildirdiler.
ÜçüncühalîfeOsmân“rad›yallahüanh”,bumushafdanalt›tâ-
nedahâyazd›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›otu-

rup,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.

Dör�dün�cü�Şart
PEY�GAM�BER�LE�RE�‹NAN�MAK

Ve�Rü�sü�li�hi: Allahüteâlân›nPeygamberlerineinand›m,de-
mekdir.Peygamberler,Allahü teâlân›nbeğendiğiyolakavuş-
durmak,doğruyolugöstermekiçinseçilmişlerdir.BütünPey-
gamberlerhepayn›îmân›söylemişdir.Peygamberlerde“aley-
himüsselâm”yedis›fatbulunduğunainanmaklâz›md›r.
1- ‹s�met:� Günâh işlememek. Peygamberler, herhangi bir

dindeharâmolmuşveolacakküçükvebüyükhiçbirgünâhiş-
lemezler.
2–Emâ�net:�Peygamberlerherbak›mdangüvenilirkimseler-

dir.Aslâemâneteh›yânetyapmazlar.
3–S›dk:�Peygamberlersözlerinde,işlerindevehertürlüdav-

ran›şlar›ndadoğruvedürüstinsanlard›r.Aslâ yalansöylemezler.
4–Fe�tâ�net:�Peygamberlerçokakll›veçokanlay›şl›kimse-

lerdir.Körlük, sağ›rl›k gibi kusûrlar› bulunankimselerden ve
kad›nlardanPeygambergelmemişdir.
5–Teb�lîg:�Peygamberler, insanlarabildiripaç›klad›klar›n›n

hepsiniAllahü teâlâdangelenvahy ileöğrenmişlerdir.Bildir-
dikleri emr ve yasaklar›n hiçbiri kendi düşünceleri değildir.
Emrolunanşeylerinhepsinibildirmişlerdir.
6–Adâ�let:�Peygamberlerhiç zulmvehaks›zl›kyapmazlar.

Kimseninhât›r›içinadâletdenayr›lmazlar.
7–Em�nül-azl:�Peygamberlikdenat›lmazlar.Dünyâdaveâh›-

retdehepPeygamberdirler.
YenidinveahkâmgetirenPeygamberlereRe�sûl�denir.Ye-
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nibirdin getirmeyip, insanlar›, öncekidîneda’vet edenPey-
gamberlereNe�bî�denir.Peygamberlereîmânetmek,aralar›nda
hiçbirfarkgörmiyerek,hepsininAllahüteâlâtaraf›ndanseçil-
mişsâd›k,doğrusözlüolduklar›nainanmakdemekdir.Onlar-
danbirineinanm›yankimse,hiçbirineinanmam›şolur.
Peygamberlik, çal›şmakla, çok ibâdetyapmakla,açl›kve s›-

k›nt›çekmekleelegeçmez.Yaln›zAllahüteâlân›nihsân›,seçme-
siileolur.Say›lar›bellideğildir.Yüzyirmidörtbindençokolduk-
lar› meşhûrdur. Bunlardan üçyüzonüç veyâ üçyüzonbeş adedi
Resûldür. ‹çlerinden alt›s› dahâ yüksekdir. BunlaraÜlül’azm
Peygamberlerdenir.Bunlar:Âdem,�Nûh,�‹b�râ�him,�Mû�sâ,�Îsâ�ve
Mu�ham�med�Mus�ta�fâ�aleyhimüsselâmd›r.Peygamberlerinotuzü-
çünün ismlerimeşhûrdur.Bunlar:Âdem,� ‹d�ris,�Şît,�Nûh,�Hûd,
Sâ�lih,�‹b�râ�hîm,�Lût,�‹s�mâ’îl,�‹s�hak,�Ya’kûb,�Yû�süf,�Ey�yûb,�Şu�ayb,
Mû�sâ,� Hâ�rûn,� H›�d›r,� Yû�şa’� bin� Nûn,� ‹l�yâs,� El�ye�sa’,� Zül�kifl,
Şem’ûn,� ‹ş�mo�il,� Yû�nüs� bin�Me�tâ,�Dâ�vüd,� Sü�ley�mân,� Lok�mân,
Ze�ke�riy�yâ,�Yah�yâ,�Üze�yir,�Îsâ�bin�Mer�yem,�Zül�kar�neyn�ve�Mu�-
ham�med�“aley�hi�ve�aley�hi�müs�sa�lâ�tü�ves�se�lâm”d›r.
Bunlardanyaln›zyirmisekizininismi,Kur’ân-›kerîmdebil-

dirilmişdir.Zül�kar�neyn,�Lok�mân,�Üze�yir�veH›�d›�r›n,Peygam-
ber olup olmad›klar›nda ihtilâf vard›r. Muhammed Ma’sûm
hazretleri 2.ci cild, 36.c›mektûbda,H›d›r aleyhisselâm›nPey-
gamberolduğunubildirenhaberinkuvvetliolduğunuyazmak-
dad›r.182.cimektûbda,H›d›raleyhisselâm›ninsanşeklindegö-
rülmesiveba’z›işleriyapmas›,Onunhayâtdaolduğunugöster-
mez.Allahüteâlâ,OnunvebirçokPeygamberlerinvevelîlerin
rûhlar›n›ninsanşeklindegörülmesineiznvermişdir.Onlar›gör-
mek,hayâtdaolduklar›n›göstermez,demekdedir.

Pey�gam�be�ri�miz�MU�HAM�MED�“aley�his�se�lâm”
Allahü teâlân›n Resûlüdür. Habîbidir. Peygamberlerin en

üstünüvesonuncusudur.Babas›Abdüllahd›r.Mîlâd›nbeşyüz-
yetmişbir[571]senesinisanay›n›nyirmisinerastlayan,Rebî’ul-
evvelay›n›nonikincipazartesi gecesi, sabâhakarş›,Mekkede
tevellüdetdi.Babas›,dahâönceölmüş idi.Alt› yaş›nda iken
annesi,sekizyaş›ndaikendedesiöldü.Sonra,amcas›EbûTâli-
binyan›ndabüyüdü.Yirmibeşyaş›ndaiken,Hadîce-tül-kübrâ
ileevlendi.Bundandörtk›z›,ikioğluoldu.‹lkoğlununad›Kâ-
s›midi.Bundandolay›,kendisine(Ebül-Kâ�s›m)�dadenir.K›rk
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yaş›ndaiken,bütüninsanlaravecinnePeygamberolduğubildi-
rildi.Üç sene sonra, herkesi îmâna çağ›rmağa başlad›.Elliiki
yaş›ndaiken,birgeceMekkedenKudüseveoradangökleregö-
türülüpgetirildi.Buyolculuğuna(Mi’râc)�denir.Mi’râcda,Cen-
netleri,CehennemleriveAllahüteâlây›gördü.Beşvaktnamâz,
bugecefarzoldu.Târîhcileregöremîlâd›n622senesinde,Alla-
hüteâlân›nemriile,MekkedenMedîneyegitdi.Buyolculuğu-
na(Hic�ret)�denir.Medîne şehrininKubâköyünegeldiği,Re-
bî’ul-evvel ay›n›n sekizinci pazartesi gününe tesâdüf eden ef-
rencîEylül ay›n›n yirminci günümüslimânlar›n (Hic�rî� şem�sî)
târîhbaşlang›c›oldu.Müslimânlar›n(Hic�rî�ka�me�rî)�seneleride,
oseneninMuharremay›ndanbaşlarvegökdekiay›n,dünyâet-
râf›ndaonikidef’adönmesibirkamerîseneolur.Hicrî11[m.
632] senesinde, Rebî’ul-evvel ay›n›n onikinci pazartesi günü,
öğledenevvelvefâtetdi.Sal›y›çarşambayabağl›yangece[Çar-
şambagecesi]yar›s›,vefâtetmişolduğuodayadefnedildi.Ve-
fât›nda,kamerî63,şemsîseneyegöre61yaş›ndaidi.
Muhammed“aleyhisselâm”beyâzidi.Bütüninsanlar›nengü-

zeli 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,Onaheristediğinisöylü-
yordu.Mubârekkalbi,güneşgibi,nûrsaç›yordu.Onunsaçd›ğ›
ilm,ma’rifetnûrlar›,radyodalgalar›gibi,yerlere,göklere,her-
yere 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(Ve�lî)�denir.Bu
Velîyitan›yan,inananvesevenkimse,bununkarş›s›ndaedeble
otururveyâuzakda,onuedebile,sevgiiledüşünürse,bukim-
senindekalbi,nûr,feyzalmağa,temizlenmeğe,olgunlaşmağa
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başlar. Allahü teâlâ, bedenimizi, maddemizi, yetişdirmek için
güneşenerjisini sebebk›ld›ğ› gibi, rûhlar›m›z›,kalblerimiziol-
gunlaşd›rmak,insanl›kdayükseltmekiçinde,Muhammedaley-
hisselâm›nkalbini,oradanf›şk›rannûrlar›sebebk›lm›şd›r.‹nsa-
n›besliyen,yap›s›n›veenerjisinisağl›yanbütünbesimaddeleri,
güneşenerjisi,özümlemeilehâs›lolduklar›gibi,kalbe,rûhag›-
dâolan,Evliyân›nsohbetleri,sözleriveyaz›lar›da,hepResûlul-
lah›nmubârekkalbindenf›şk›rannûrlarlahâs›lolmuşdur.
Allahüteâlâ,Cebrâîl“aleyhisselâm”ad›ndakibirmelekile,

Muhammedaleyhisselâma(Kur’ân-›�ke�rîm)igönderdi.‹nsanla-
radünyâdaveâh›retde lüzûmlu, fâideliolanşeyleriemretdi.
Zararl›olanlar›yasaketdi.Buemrlerinveyasaklar›nhepsine
(‹s�lâm�dî�ni)�veyâ(‹s�lâ�miy�yet) ve(Ah�kâm-›�ilâ�hiy�ye) denir.
Muhammedaleyhisselâm›nhersözüdoğrudur,k›ymetlidir,

fâidelidir.Böyleolduğunainanankimseye(Mü’min)�ve(Müs�-
li�mân) denir. Muhammed aleyhisselâm›n sözlerinden birine
inanm›yan, beğenmiyen kimseye (Kâ�fir) denir. Allahü teâlâ,
mü’min olan› sever.BunuCehennemde sonsuz olarak b›rak-
maz.YâCehennemehiçsokmaz,yâhud,kabâhatiiçinsoksada,
sonraCehennemden ç›kar›r.Kâfir olan kimse,Cennete gire-
mez.DoğruCehennemegirerveoradanhiçç›kmaz.Onainan-
mak,Resûlullah›sevmek,bütünse’âdetlerin,râhatl›klar›n,iyi-
liklerinbaş›d›r.OnunPeygamberolduğunainanmamakise,bü-
tünfelâketlerin,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),ve-
ra’›,iffeti,keremi,insâf›,hayâs›,zühdü,takvâs›,bütünPeygam-
berlerden dahâ çokdu. Dostundan ve düşman›ndan gördüğü
zararlar›afvederdi.Hiçbirinekarş›l›kvermezdi.Uhudgazâs›n-
da kâfirler,mubârek yanağ›n› kanat›p, dişlerini k›rd›klar› ze-
mân,bunuyapanlariçin,(Yâ�Rab�bî!�Bun�la�r›�afv�et!�Câ�hil�lik�le�-
ri�ne�ba�ğ›ş�la!) diyedüâbuyurmuşdur.
Muhammedaleyhisselâm›n güzel huylar› pek çokdur.Her

müslimân›nbunlar›öğrenmesivebunlargibiahlâklanmas›lâ-
z›md›r.Böylece,dünyâdaveâh›retdefelâketlerden,s›k›nt›lar-
dankurtulmakveOikicihânefendisinin“sallallahüaleyhive
sellem”şefâ’atinekavuşmaknasîbolur.Çünki,hadîs-işerîfde;
(Al�la�hü�te�âlâ�n›n�ah�lâ�k›�ile�huy�la�n›�n›z!) buyurulmuşdur.
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ES�HÂB-I�K‹�RÂM
Peygamber efendimizin mubârek yüzünü görmekle, tatl›

sözlerini işitmekle şereflenenmüslimânlara,“Es�hâb-›� ki�râm”
denir.Peygamberlerdensonra,gelmişvegelecekbütüninsan-
lar›nenhayrl›s›,enüstünüEbû�Bekr-i�S›d�dîk�d›r“rad›yallahü
anh”.‹lkhalîfebudur.Bundansonrainsanlar›nenüstünüFâ-
rûk-›a’zam,ikincihalîfeÖmer�bin�Hat�tâb,�sonraenüstünüve
Resûlullah›nüçüncühalîfesi,îmân,hayâveirfânkaynağ›haz-
ret-iOs�mân�bin�Af�fân “rad›yallahüanh”,bundansonrainsan-
lar›nenhayrl›s›,dördüncühalîfe,şaş›lacaküstünlüklersâhibi,
Allahüteâlân›narslan›Alî�bin�Ebî�Tâ�lib�dir“rad›yallahüanh”.
Hadîs-işerîflerdenanlaş›ld›ğ›nagörehaz�ret-i�Fâ�t›�ma,�haz�ret-i
Ha�dî�ce,�haz�ret-i�Âi�şe,�haz�ret-i�Mer�yem,�haz�ret-i�Âsi�ye�dünyâ
kad›nlar›n›nenüstünüdürler.Hadîs-işerîfde:“Fâ�t›�ma,�Cen�net
hâ�tun�la�r›�n›n�üs�tü�nü�dür.�Ha�sen�ve�Hü�seyn�de,�Cen�net�genç�le�ri�-
nin�yük�sek�le�ri�dir”�buyuruldu.
BunlardansonraEshâb-›kirâm›nenüstünleri(Aşe�re-i�mü�-

beş�şe�re)dir.Cennetlemüjdelenmişonkişidir.Bunlar,hazret-i
EbûBekr-iS›ddîk,Ömer-ül-Fârûk,OsmânbinAffân,Alîbin
EbûTâlib,EbûUbeydebinCerrâh,Talha,ZübeyrbinAvvâm,
Sa’d binEbîVakkâs, Sa’îd binZeyd,AbdürrahmânbinAvf
“r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în.” SonraBedr muhârebe-
sinde,sonraUhud�da,sonradaBî’at-ür-rıd�vân�dabulunanlard›r.
Resûlullah›n yolunda canlar›n›, mallar›n› fedâ eden, Ona

yard›meden,Eshâb-›kirâm›nhepsininismlerinisayg›vesevgi
ilesöylemekliğimizbizevâcibdir.Onlar›nbüyüklüğüneyak›ş-
m›yansözlersöylememiz,aslâcâizdeğildir.‹smlerinisayg›s›zca
söylemekdalâletdir,sap›kl›kd›r.
Resûlullah›sevenkimsenin,OnunEshâb›n›nhepsinidesev-

mesilâz›md›r.Çünkibirhadîs-işerîfdebuyurduki:“Es�hâ�b›�m›
se�ven,�be�ni�sev�di�ği�için�se�ver.�On�la�r›�sev�mi�yen�kim�se�be�ni�sev�-
me�miş�olur.�On�la�r›�in�ci�ten�be�ni�in�ci�tir.�Be�ni�in�ci�ten�de,�Al�la�hü
te�âlâ�y›�in�cit�miş�olur.�Al�la�hü�te�âlâ�y›�in�ci�ten�kim�se,�el�bet�te�azâb
gö�re�cek�dir.”�Başka bir hadîs-i şerîfde: “Al�la�hü� teâ�lâ,� be�nim
üm�me�tim�den�bir�ku�lu�na�iyi�lik�yap�mak�is�ter�se,�onun�kal�bi�ne�Es�-
hâ�b›�m›n� sev�gi�si�ni� yer�leş�di�rir.�On�la�r›n�hep�si�ni� ca�n›� gi�bi� se�ver”
buyurdu.Peygamberimizvefâtetdiğigün,Medîneşehrinde33
binSahâbî vard›. Sahâbîlerin hepsi, yüzyirmidörtbinden fazla
idi.
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Dört�Mez�heb�‹mâ�m›�ve�Di�ğer�Âlim�ler
‹’tikâdbilgilerindedoğruolantekyolvard›r.Buda(Ehl-i

Sün�net� vel-ce�mâ’at) mezhebidir. Yeryüzünde bulunan bütün
müslimânlaradoğruyolugösterenveMuhammedaleyhisselâ-
m›nyolunudeğişmeden,bozulmadanöğrenmemizesebebolan
dörtbüyükzâtd›r.Bunlardanbirincisi,‹mâm-›�a’zam�Ebû�Ha�-
nî�fe�Nu�mân�bin�Sâ�bit�dir.‹slâmâlimlerininenbüyüklerinden-
dir. Ehl-i sünnetin reîsidir. ‹kincisi, ‹mâm-›� Mâ�lik� bin� Enes,
üçüncüsü, ‹mâm-›� Mu�ham�med� bin� ‹d�rîs� Şâ�fi’î,� dördüncüsü,
‹mâm-›�Ah�med�bin�Han�bel�dir“rahmetullahialeyhimecma’în”.
Bugün,budörtimâmdanbirineuym›yanbirkimse,büyük

tehlükededir.Doğruyoldansapm›şd›r.Bizbukitâb›m›zdaHa-
nefîmezhebinegörenamâzlailgilimes’eleleri,omezhebinbü-
yükâlimlerininkitâblar›ndanal›p,sâdeleşdirerekbildirdik.
Bu dört imâm›n talebesinden ikisi, îmân bilgilerinde çok

yükseldi.Böylece i’tikâddamezheb ikioldu.Kur’ân-›kerîme
vehadîs-i şerîflereuygun îmân,bu ikisininbildirdiği îmând›r.
F›rka-inâciyyeolanEhl-isünnetin îmânbilgileriniyeryüzüne
yayanbuikisidir.Birisi,Ebû�Man�sûr-i�Mâ�tü�rî�dî,�ikincisi,Ebûl
Ha�sen�Alî�Eş’arî�dir.
Buikiimâm,ayn›îmân›bildirmişlerdir.Aralar›ndaolanbir-

kaç fark, mühîm değildir. Hakîkatde ayn›d›r. ‹slâm âlimleri,
Kur’ân-›kerîmdevehadîs-işerîflerdeövülmekdedir.Birâyet-i
kerîmedemeâlen:(Hiç�bi�len�ler�le�bil�mi�yen�ler�bir�olur�mu?) bu-
yurulmuşdur. Başka bir âyet-i kerîmede meâlen: (Ey� müs�li�-
mân�lar!�Bil�me�dik�le�ri�ni�zi�bi�len�ler�den�so�ru�nuz) buyuruldu.
Hadîs-işerîflerdegeldiki:(Al�la�hü�teâ�lâ�ve�me�lek�ler�ve�her

can�l›,�in�san�la�ra�iyi�lik�öğ�re�ten�müs�li�mân�la�ra�dü�â�eder�ler).�(K›�yâ�-
met�gü�nü�ön�ce�Pey�gam�ber�ler,�son�ra�âlim�ler,�son�ra�şe�hîd�ler�şe�-
fâ’at�ede�cek�ler�dir).�(Ey�in�san�lar,�bi�li�niz�ki,�ilm�âlim�den�işi�te�rek
öğ�re�ni�lir).�(‹lm�öğ�re�ni�niz.�‹lm�öğ�ren�mek,�ibâ�det�dir.�‹lm�öğ�re�te�ne
ve� öğ�re�ne�ne� ci�hâd� se�vâ�b›� var�d›r).� (‹lm�öğ�ret�mek,� sa�da�ka� ver�-
mek�gi�bi�dir.�Âlim�den�ilm�öğ�ren�mek,�te�hec�cüd�na�mâ�z›�k›l�mak�gi�-
bi�dir).�(‹lm�öğ�ren�mek,�bü�tün�nâ�fi�le�ibâ�det�ler�den�da�hâ�se�vâb�d›r.
Çün�ki,�ken�di�ne�de,�öğ�re�te�ce�ği�kim�se�le�re�de�fâ�ide�si�var�d›r).�(Baş�-
ka�la�r›�na�öğ�ret�mek�için�öğ�re�nen�kim�se�ye,�S›d�dîk�lar�se�vâ�b›�ve�ri�-
lir).�(‹lm�ha�zî�ne�dir.�Anah�ta�r›�so�rup�öğ�ren�mek�dir).�(‹lm�öğ�re�ni�-
niz�ve�öğ�re�ti�niz).�(Her�şe�yin�kay�na�ğ›�var�d›r.�Tak�vâ�n›n�kay�na�ğ›,
ârif�le�rin�kalb�le�ri�dir).�(‹lm�öğ�ret�mek�gü�nâh�la�ra�kef�fâ�ret�dir).
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Be�şin�ci�Şart
ÂH‹�RE�TE�‹NAN�MAK

Vel�yev�mil�âh›�ri:�Âhiretgününeinand›m,demekdir.Buze-
mân›nbaşlang›c›,insan›nöldüğügündür.K›yâmetinsonunaka-
dard›r. Songündenilmesi, arkas›ndangece gelmediği içindir.
Yâhuddünyâdansonrageldiğiiçindir.K›yâmetinnezemânko-
pacağ›bildirilmedi.Fekat,Peygamberimiz“sallallahüaleyhive
sellem” birçok alâmetlerini haber verdi.HazretiMehdî gele-
cek. Îsâ aleyhisselâm gökden Şâma inecek. Deccâl ç›kacak.
Ye’cücveMe’cücdenilenkimselerheryerikar›şd›racak.Gü-
neş bat›dan doğacak. Büyük zelzeleler olacak. Din bilgileri
unutulacak.F›sk,kötülükçoğalacak.Harâmlarheryerdeişle-
necek.Yemendenateşç›kacak.Göklervedağlarparçalanacak.
GüneşveAykararacak...gibi.
Kabrsüâlivard›r.Kabrde,MünkerveNekîrmeleklerinece-

vâbolarakşunlar›ezberlemelidirveçocuklaradaezberletmeli-
dir:(Rabbim,Allahüteâlâ,Peygamberim,Muhammedaleyhis-
selâm, 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›yâ-
metgünüherkesdirilecek.Mahşeryerindetoplanacak.Sâlihle-
rinameldefterlerisağ›ndan,kötülerinarkaveyâsoltaraf›ndan
verilecek.Şirkden,küfrdenbaşkahergünâh›,Allahüteâlâdi-
lerseafvedecek,dilerseküçükgünâhiçindeazâbedecekdir.
Amellerin dart›lmas› için (Mî�zân) vard›r. (S›�rât� köp�rü�sü),

Allahüteâlân›nemri ileCehennemüzerinekurulur.Muham-
medMustafâ“sallallahüaleyhivesellem”efendimizemahsûs
olan(Kev�ser�ha�vu�zu) vard›r.
(Şe�fâ’at) hakd›r.Tevbesizölenmü’minlerinküçükvebüyük

günâhlar›n›n afv edilmesi içinPeygamberler,Velîler, sâlihler,
âlimler,melekler,şehîdlerveAllahüteâlân›niznverdiklerişe-
fâ’atedecekvekabûledilecekdir.
(Cen�net�veCe�hen�nem) şimdivard›r.Cennet,yedikatgök-

lerinüstündedir.Cehennem,herşeyinalt›ndad›r.Cennetinse-
kiz kap›s› vard›r.Herkap›danbirCennete girilir.Cehennem
yeditabakad›r.Birincitabakadanyedincitabakayadoğruazâb-
larşiddetlenir.
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Al�t›n�c›�Şart
KA�DE�RE�‹NAN�MAK

Ve� bil-ka�de�ri,� hay�ri�hi� ve� şer�ri�hi� mi�nal�la�hi� teâ�lâ: Kadere,
hayrveşerlerinAllahüteâlâdanolduğunainand›m,demekdir.
‹nsanlaragelenhayrveşer,fâidevezarar,kazançveziyânlar›n
hepsi,Allahüteâlân›ntakdîretmesiiledir.
Allahü teâlân›n bir şeyin varl›ğ›n› dilemesineka�der�denil-

mişdir.Kaderin,ya’nîvarl›ğ›takdîredilmişolanşeyinvaredil-
mesine(ka�zâ) denir.Kadervekazâkelimeleribirbirininyerine
dekullan›l›r.
Allahüteâlâkullar›na(‹râ�de) vermiş,buirâdelerini,dileme-

lerini, işleriyaratmas›nasebebk›lm›şd›r.Birkul,bir şeyyap-
makisteyince,Allahüteâlâdadilerse,oişiyarat›r.Kuldilemez-
se,Allahüteâlâdadilemezveoşeyiyaratmaz.
Burayakadark›sacabildirdiğimizEhl-isünneti’tikâd›n›da-

hâgenişöğrenmekistiyenler,HakîkatKitâbevininyay›nlad›ğ›,
islâmâlimleriningözbebeğibüyükVelî,MevlânâHâlidBağdâ-
dîninfârisî(‹’ti�kâd�nâ�me)�kitâb›n›veKemâhl›FeyzullahEfen-
dininyapd›ğ›tercemesiolan(Her�ke�se�Lâ�z›m�Olan�Îmân) kitâ-
b›n›okusunlar.Çokfâideli,peknefîsbireserolup,feyzvebe-
reketleri,ikicihânse’âdetiiçinyeterlidir.
Allahüteâlâ,herkese,tevekkülüemreylemişdir.(Te�vek�kül

îmâ�n›n�şar�t›�d›r)�meâlindekiâyet-ikerîme,buemrlerdenbiridir.
Sûre-iMâidede,(Eğer�îmâ�n›�n›z�var�sa,�Al�la�hü�te�âlâ�ya�te�vek�kül
edi�niz!),�sûre-iÂl-i‹mrânda,(Al�la�hü�teâ�lâ,� te�vek�kül�eden�le�ri
el�bet�te�se�ver),�sûre-iTalâkda,(Bir�kim�se,�Al�la�hü�te�âlâ�ya�te�vek�-
kül�eder�se,�Al�la�hü�teâ�lâ,�ona�kâ�fî�dir),�sûre-iZümerde,(Al�la�hü
teâ�lâ,�ku�lu�na�kâ�fî�de�ğil�mi�dir?)meâllerindedahâniceâyet-ike-
rîmevard›r.
Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”buyuruyorki,(Üm�-

me�tim�den�bir�k›s�m›�n›,�ba�na�gös�ter�di�ler.�Dağ�la�r›,�sah�râ�la�r›�dol�-
dur�muş�lar�d›.�Böy�le�çok�ol�duk�la�r›�na�şaş�d›m�ve�se�vin�dim.�Se�vin�-
din�mi,�de�di�ler,�evet�de�dim.�Bun�lar�dan�an�cak�yet�miş�bin�ade�di
he�sâb�s›z� Cen�ne�te� gi�rer� de�di�ler.� Bun�lar� han�gi�le�ri�dir� di�ye� sor�-
dum.� ‹ş�le�ri�ne� sihr,� bü�yü,� dağ�la�mak,� fal� ka�r›ş�d›r�ma�y›p,�Al�la�hü
te�âlâ�dan�baş�ka�s›�na,�te�vek�kül�ve�i’ti�mâd�et�mi�yen�ler�dir�bu�yu�rul�-
du).�Dinliyenleraras›ndaUkâşe“rad›yallahüanh”,ayağakal-
k›p,(YâResûlallah!Düâbuyurda,onlardanolay›m)deyince,
(Yâ�Rab�bî!� Bu�nu� on�lar�dan� ey�le!) buyurdu. Biri kalk›p, ayn›
düây›isteyince,(Ukâ�şe�sen�den�ça�buk�dav�ran�d›) buyurdu.
Tevekkül,sebeblereyap›ş›p,ilerisiiçinzihniyormamakd›r.
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‹kin�ci�Bö�lüm
‹BÂ�DET�LE�R‹�M‹Z�VE�NA�MÂZ

‹bâ�det�Ne�dir?
‹bâdet, bizi ve bütünmevcûdât› yokdan var eden, her an

varl›kdadurduran,görünürvegörünmezkazâlardan,belâlar-
dankoruyanveherançeşidlini’metler,iyiliklervererekyetiş-
direnAllahü teâlân›n emr ve yasaklar›n›, yerine getirmekdir.
Allahüteâlân›nsevgisinekavuşmuşolanPeygamberlere,Evli-
yâya,âlimlereözenmekdir,uymakd›r.
‹nsan›n,kendisinesay›s›zni’metlerigönderenAllahüteâlâ-

ya,gücüyetdiğikadar şükretmesi, insanl›kvazîfesidir.Akl›n
emretdiğibirvazîfe,birborçdur.Fekatinsanlar,kendikusûrlu
akllar›,k›sagörüşleriileAllahüteâlâyakarş›şükr,sayg›olabi-
lecekşeyleribulamaz.Şükretmeye,sayg›göstermeyeyarayan
vazîfeler,Allahüteâlâtaraf›ndanbildirilmedikçe,övmeksan›-
lanşeyler,kötülemekolabilir.
‹şte, insanlar›nAllahü teâlâya karş› kalb, dil ve beden ile

yapmalar›veinanmalar›lâz›molanşükrborcu,kullukvazîfele-
ri,Allahüteâlâtaraf›ndanbildirilmişveOnunsevgiliPeygam-
beri taraf›ndanortayakonmuşdur.Allahü teâlân›n gösterdiği
veemretdiğikullukvazîfelerine“‹s�lâ�miy�yet”�denir.Allahüte-
âlâya şükr,OnunPeygamberiningetirdiğiyolauymaklaolur.
Buyolauymayan,bunund›ş›ndakalanhiçbirşükrü,hiçbiribâ-
deti,Allahüteâlâkabûletmez,beğenmez.Çünki,insanlar›niyi,
güzelsand›klar›çokşeyvard›rki,‹slâmiyyet,bunlar›beğenme-
mekde,çirkinolduklar›n›bildirmekdedir.
Demekki,akl›olankimselerin,Allahüteâlâyaşükretmek,

ibâdetyapmakiçinMuhammedaleyhisselâmauymalar›lâz›m-
d›r.
Muhammedaleyhisselâmauyankimsemüslimând›r.Allahü

teâlâyaşükretmeye,ya’nîMuhammedaleyhisselâmauymaya
da,“ibâ�det�et�mek”�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.

Mü�kel�lef�Ki�me�De�nir?
Akll›olanvebülûğçağ›nagirenerkekvekad›nlara“Mü�kel�-

lef”�denir.Mükellefolankimseler,Allahüteâlân›nemrveya-
saklar›ndanmes’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.
Bü�lûğ�ça�ğ›,�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 alâ-
metlerininhiçbirigörünmezse,onbeşyaştemâmolunca,bülûğ
çağ›nagirdiğinehükmolunur.

Ef’âl-i�Mü�kel�le�fîn�(Ah�kâm-›�‹s�lâ�miy�ye):
‹slâm dîninin bildirdiği emrlere ve yasaklara “Ah�kâm-›

şer’›y�ye”� veyâ “Ah�kâm-›� is�lâ�miy�ye” denir. Bunlara “Ef’âl-i
mü�kel�le�fîn”� de denilmekdedir. Ef’âl-i mükellefin sekizdir:
Farz,�vâ�cib,�sün�net,�müs�te�hab,�mu�bâh,�ha�râm,�mek�rûh�ve�müf�-
sid.
1- FARZ:� Allahü teâlân›n, yap›lmas›n› âyet-i kerîme ile

aç›kcavekesinolarakemretdiğişeylerefarzdenir.Farzlar›ter-
ketmekharâmd›r.‹nanm›yanveyap›lmas›naehemmiyyetver-
meyenkâfirolur.Farzikiçeşiddir:
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Farz-›�Ayn:Hermükellefolanmüslimân›nbizzatkendisinin
yapmas›lâz›molanfarzd›r.Îmânetmek,abdestalmak,guslet-
mek(ya’nîboyabdestialmak),beşvaktnamâzk›lmak,Rame-
zânay›ndaoructutmak,zenginoluncazekâtvermekvehacca
gitmek,farz-›aynd›r.[Otuzikifarzveellidörtfarzmeşhûrdur.]
Farz-›�Ki�fâ�ye:Müslimânlardanbirkaç›n›nveyâsâdecebiri-

ninyapmas›ilediğerlerininsorumlulukdankurtulduğufarzlar-
d›r. Verilen selâm›n cevâb›n› söylemek, cenâzeyi gasl etmek
[ya’nîy›kamak],cenâzenamâz›k›lmak,Kur’ân-›kerîmintemâ-
m›n›ezberleyiphâf›zolmak,cihâdetmek,san’at›na,ticâretine
lâz›molandanfazladinvefenbilgileriniöğrenmekgibifarzlar
böyledir.
2-VÂ�C‹B:�Yap›lmas›farzgibikesinolanemrleredenir.Bu

emrinKur’ân-›kerîmdekidelîlifarzkadaraç›kdeğildir.Zannî
(şübheli)olanbirdelîlilesâbitdir.Vitrnamâz›n›veBayramna-
mâzlar›n›k›lmak,zenginoluncakurbankesmek,fitre(sadaka-i
f›tr) vermekvâcibdir.Vâcibinhükmü farzgibidir.Vâcibi terk
etmek, tahrîmenmekrûhdur.Vâcibolduğuna inanm›yankâfir
olmaz.Fekat,yapmayanCehennemazâb›nalây›kolur.
3-SÜN�NET:�Allahüteâlân›naç›kcabildirmeyip,yaln›zPey-

gamber 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, azarlanmayave sevâb›ndanmahrûmolmaya lây›kolur.
Meselâ,Ezânokumak,ikâmetgetirmek,cemâ’atilenamâzk›l-
mak, abdest al›rkenmisvâkkullanmak, evlendiği gece yemek
yidirmekveçocuğunusünnetetdirmekgibi.
Sünnetikiçeşiddir:
Sün�net-i�Mü�ek�ke�de:�Peygamber efendimizin devâml› yap-

d›klar›,pekazterketdiklerikuvvetlisünnetlerdir.Sabâhnamâ-
z›n›n sünneti, öğlenin ilk ve son sünnetleri, akşamnamâz›n›n
sünneti,yats›namâz›n›nsonikirek’atsünnetiböyledir.Busün-
netler,aslâözrsüzterkolunmaz.Beğenmeyenkâfirolur.
Sün�net-i�Gayr-i�Mü�ek�ke�de: Peygamberefendimizin,ibâdet

maksâd› ilearas›rayapd›klar›d›r. ‹kindiveyats›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,içmeğevehermü-
bârekişebaşlarkenbesmeleçekmeksünnetdir.
4-MÜS�TE�HAB:� Buna, mendub, âdâb da denir. Sünnet-i

gayr-imüekkedehükmündedir.Peygamberefendimizinömrün-
debirikikerredahîolsayapd›klar›vesevdikleri,beğendikleri
husûslard›r.Yenidoğançocuğayedincigünismkoymak,erkek
vek›zçocuğuiçinakîkahayvan›kesmek,güzelgiyinmek,güzel
kokusürünmekmüstehabd›r.Bunlar›yapanaçoksevâbverilir.
‹şlemeyeneazâbolmaz.Şefâ’atdenmahrûmkalmakdaolmaz.
5-MU�BÂH:�Yap›lmas›emrolunmayanveyasakdaedilme-

yenşeyleremubâhdenir.Ya’nîgünâhveyâtâ’atolduğubildi-
rilmemişolanişlerdir.‹yiniyyetleişlenmesindesevâb,kötüni-
yetleişlenmesindeazâbvard›r.Uyumak,halâlindençeşidliye-
mekleryimek,halâlolmakşart›yletürlüelbisegiymekgibiiş-
ler,mubâhd›rlar.Bunlar,‹slâmiyyeteuymak,emrleresar›lmak
niyyetiyleyap›l›rsasevâbolurlar.S›hhatliolup,ibâdetyapmaya
niyyetederek,yimekiçmekböyledir.
6-HA�RÂM:�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, harâmdiyenin îmân› gider, kâfir olur.Harâmolan
şeyleriterketmek,onlardansak›nmakfarzd›rveçoksevâbd›r.
Harâmikiçeşiddir:
Ha�râm�li-ay�ni�hî:Adamöldürmek,zinâ,livâtaetmek,kumar

oynamak,şarâbveherdürlüalkollüiçkileriiçmek,yalansöyle-
mek,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›işlerkenBes-
meleokusaveyâhalâlolduğunai’tikâdetse,yâhudAllahüte-
âlân›nharâmetmesineehemmiyetvermese,kâfirolur.Bunla-
r›nharâmolduğunainan›p,korkarakyapsakâfirolmaz.Fekat
Cehennemazâb›nalây›kolur.Eğer›srâredip,tevbesizölürse,
îmâns›zgitmeyesebebolur.
Ha�râm�li-gay�ri�hî: Bunlarasllar›i’tibâriylehalâlolup,başka-

s›n›nhaklar›ndandolay›harâmolanşeylerdir.Meselâbirkişi-
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ninbağ›nagirip,sâhibinin izniyok ikenmeyvesinikopar›pyi-
mek,eveşyâs›n›veparas›n›çal›pkullanmak,emâneteh›yânet
etmek,rüşvet,fâizvekumarilemal,parakazanmakgibi.Bun-
lar› yapan kimse, yaparkenBesmele 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’atkabûlolun-
muşnamâz›nsevâb›,Allahüteâlâtaraf›ndanal›n›p,haksâhibi-
neverilir.Harâmlardankaç›nmak,ibâdetyapmakdandahâçok
sevâbd›r.Onuniçinharâmlar›öğrenip,kaç›nmaklâz›md›r.
7-MEKRÛH:�Allahüteâlân›nveMuhammedaleyhisselâ-

m›n,beğenmediğiveibâdetlerinsevâb›n›giderenşeyleremek-
rûhdenir.
Mekrûhikiçeşiddir:
Tah�rî�men� mek�rûh:� Vâcibin terkidir. Harâma yak›n olan

mekrûhlard›r.Bunlar›yapmakazâb›gerekdirir.Güneşdoğar-
ken,tamtepedeikenvebatarkennamâzk›lmakgibi.Bunlar›
kas›tla işleyenâsîvegünahkârolur.Cehennemazâb›na lây›k
olur.Namâzdavâcibleriterkedenin,tahrîmimekrûhlar›işleye-
nin,onamâz›iâdeetmesivâcibdir.Eğersehvile,unutarakiş-
lerse,namâziçindesecde-isehvyapar.
Ten�zî�hen� mek�rûh:�Mubâh, ya’nî halâl olan işlerine yak›n

olan,yâhud,yap›lmamas›yap›lmas›ndandahâiyiolanişlerdir.
Gayrimüekkedsünnetleriveyâmüstehablar›yapmamakgibi.
8-MÜF�S‹D: Dînimizde,meşrû olan bir işi veyâ başlanm›ş

olanbiribâdetibozanşeylerdir.Îmân›venamâz›,nikâh›vehac-
c›, zekât›, al›ş ve sat›ş› bozmakgibi.Meselâ,Allaha vekitâba
söğmekküfrolup,îmân›bozar.Namâzdagülmek,abdestivena-
mâz›bozar.Orucluikenbilerekyimek,içmekorucubozar.
Farzlar›,vâciblerivesünnetleriyapanaveharâmdan,mek-

rûhdansak›nanaecr,ya’nîsevâbverilir.Harâmlar›,mekrûhlar›
yapan ve farzlar›, vâcibleri yapmayana günâh yaz›l›r. Bir ha-
râmdansak›nman›nsevâb›,birfarz›yapman›nsevâb›ndankat
katçokdur.Birfarz›nsevâb›,birmekrûhdansak›nman›nsevâ-
b›ndançokdur.Mekrûhdansak›nman›nsevâb›da,sünnetinse-
vâb›ndançokdur.Mubâhlariçinde,Allahüteâlân›nsevdikleri-
ne“Hay�rât�veHa�se�nât”�denir.Bunlar›yapanadasevâbverilir
isede,busevâb,sünnetsevâb›ndanazd›r.
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‹S�LÂM�DÜŞ�MAN�LA�RI
‹slâmdüşmanlar›, islâmiyyetiyoketmek için,Ehl-i sünnet

kitâblar›nasald›r›yorlar.Kur’ân-›kerîmde,Mâidesûresinde,al-
t›nc›cüz’ünsonsahîfesinde,(‹s�lâ�m›n�en�bü�yük�düş�ma�n›,�ye�hû�-
dî�ler�le�müş�rik�ler�dir) buyuruluyor.Müşrik,puta,heykeletapan
kâfirlerdir.H›ristiyanlar›nçoğununmüşrikolduklar›meydân-
dad›r.YemenliAbdüllahbinSebe’ismindekiyehûdî,Ehl-isün-
neti yok etmek için (Şî’î) f›rkas›n› kurdu. Şî’îler, kendilerine
(Ale�vî) diyorlar.‹slâmdüşman› ingilizler,bütünimperatorluk
kuvvetleriile,Hindistândan,Afrikadantoplad›klar›alt›nlarile,
kanl›muhârebelerileve(Veh�hâ�bî�lik) isminiverdikleri,yalan-
larladolukitâblar›ileEhl-isünnetesald›rmakdad›rlar.Dünyâ-
n›n her yerinde, ebedî se’âdete kavuşmak istiyenlerin, şî’î ve
vehhâbîkitâblar›naaldanmay›p,Ehl-isünnetâlimlerininkitâb-
lar›nasar›lmalar›n›tavsiyeederiz.

‹S�LÂ�MIN�ŞART�LA�RI
‹slâmdîninegirmişolanlara,ya’nîmüslimânlara farzolan,

muhakkakyap›lmas›gerekenbeşesâsvazîfevard›r:
1-‹slâm›nşartlar›ndanbirincisi(Ke�li�me-i�şe�hâ�det) getirmek-

dir.Kelime-işehâdetgetirmekdemek,(Eş�he�dü�en�lâ�ilâ�he�il�lal�-
lah� ve� eş�he�dü� en�ne�Mu�ham�me�den� ab�dü�hu� ve� re�sû�lüh) söyle-
mekdir.Ya’nîâk›lvebâliğolanvekonuşabilenkimsenin,(Yer�-
de�ve�gök�de,�Al�lah�dan�baş�ka,�ibâ�det�edil�me�ğe�hak�k›�olan�ve�ta�-
p›l�ma�ğa� lâ�y›k� olan� hiç�bir�şey� ve� hiç�bir� kim�se� yok�dur.� Ha�kî�kî
ma’bûd�an�cak,�Al�la�hü� te�âlâ�d›r). O,vâcib-ül-vücûddür.Herüs-
tünlük Ondad›r. Onda hiçbir kusûr yokdur. Onun ismi (Al�-
lah)d›r,demesivebunakalbilekesinolarakinanmas›d›r.Veyi-
ne,ogülrenkli,beyâzk›rm›z›,parlak,sevimliyüzlüvekarakaş-
l›vekaragözlü,mübârekaln›aç›k,güzelhuylu,gölgesiyeredüş-
mezvetatl›sözlü,ArabistandaMekkededoğduğuiçinArabde-
nilen,Hâşimîevlâd›ndan(Ab�dül�la�h›n�oğ�lu�Mu�ham�med�aley�his�-
se�lâm,�Al�la�hü�te�âlâ�n›n�ku�lu�ve�re�sû�lü�dür,�ya’nî�Pey�gam�be�ri�dir).
Vehebink›z›olanhazret-iÂmineninoğludur.
2- ‹slâm›nbeş şart›ndan ikincisi, şartlar›nave farzlar›nauy-

gunolarak,hergünbeşkerre(Vak�ti�ge�lin�ce,�na�mâz�k›l�mak�d›r).
Hermüslimân›n,hergün,vaktlerigelince,beşkerrenamâzk›l-
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mas›veherbirisinivaktindek›ld›ğ›n›bilmesifarzd›r.Namâzlar›;
farzlar›na, vâciblerine, sünnetlerine dikkat ederek ve gönlünü
Allahü teâlâyavererek, vaktleri geçmedenk›lmal›d›r.Kur’ân-›
kerîmde,namâza(Sa�lât) buyuruluyor.Salât;lügatdeinsan›ndüâ
etmesi,meleklerinistigfâretmesi,Allahüteâlân›nmerhametet-
mesi,ac›mas›demekdir.‹slâmiyyetde(Sa�lât) demek;ilmihâlki-
tâblar›nda bildirildiği şeklde, belli hareketleri yapmak ve belli
şeyleri okumak demekdir. Namâz k›lmağa (‹f�ti�tâh� tek�bî�ri) ile
başlan›r.Ya’nîerkeklerinellerinikulaklar›nakald›r›pgöbekal-
t›naindirirken,(Al�la�hü�ek�ber) demeleriilebaşlan›r.Sonoturuş-
da,baş›sağvesolomuzlaradöndürüp,selâmverilerekbitirilir.
3- ‹slâm›n beş şart›ndan üçüncüsü, (Ma�l›�n›n� ze�kâ�t›�n›� ver�-

mek�dir).�Zekât›nlügatma’nâs›,temizlikveövmekveiyi,güzel
hâlegelmekdemekdir.‹slâmiyyetdezekâtdemek;ihtiyâc›ndan
fazlave(Ni�sâb)� denilenbellibirs›n›rmikdâr›nda(Ze�kât�ma�l›)
olankimsenin,mal›n›nbellimikdâr›n›ay›r›p,Kur’ân-›kerîmde
bildirilenmüslimânlara,başakakmadanvermesidemekdir.Ze-
kât,yedis›n›finsanaverilir.Dörtmezhebdede,dörtdürlüze-
kâtmal›vard›r:Alt›nvegümüşzekât›,ticâretmal›zekât›,sene-
ninyar›danfazlas›ndaçay›rdaotl›yandörtayakl›kasabhayvan-
lar›zekât›vetoprakmahsûllerizekât›d›r.Budördüncüzekâta
(Uşr) denir.Yerdenmahsûlal›n›ral›nmazuşrverilir.Diğerüç
zekât,nisâbmikdâr›oldukdanbirsenesonraverilir.
4-‹slâm›nbeşşart›ndandördüncüsü,(Ra�me�zân-›�şe�rîf�ay›n�-

da,�her�gün�oruc�tut�mak�d›r). Oructutmağa(Savm) denir.Savm,
lügatde, birşeyi birşeyden korumak demekdir. ‹slâmiyyetde,
şartlar›n› gözeterek,Ramezânay›nda,Allahü teâlâemretdiği
için,hergünüçşeydenkendinikorumakdemekdir.Buüçşey;
yimek,içmekvecimâ’d›r.Ramezânay›,gökdehilâli[yeniay›]
görmeklebaşlar.Takvîmleöncedenhesâbetmeklebaşlamaz.
5-‹slâm›nbeşşart›ndanbeşincisi,(Gü�cü�ye�te�nin,�öm�rün�de

bir� ker�re� hac� et�me�si�dir).�Yol emîn ve beden sağlam olarak,
Mekke-imükerremeşehrinegidipgelinceyekadar,gerideb›-
rakd›ğ› çoluk-çocuğunu geçindirmeğe yetişecek maldan fazla
kalanpara ileorayagidipgelebilecekkimsenin,ömründebir
kerre, ihrâml› olarak,Kâ’be-i mu’azzamay› tavâf etmesi ve
Arafâtmeydân›ndadurmas›farzd›r.
Yukar›dabildirilen, islâm›nbeş şart›ndanenüstünü, (Ke�li�-

me-i�şe�hâ�det) söylemekvema’nâs›nainanmakd›r.Bundansonra
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üstünü,namâzk›lmakd›r.Dahâsonra,oructutmak,dahâsonra,
hacetmekdir.Ensonra,zekâtvermekdir.Kelime-işehâdetinen
üstünolduğu,sözbirliğiilebellidir.Gerikalandördününüstün-
lüks›ras›nda,âlimlerinçoğununsözü,yukar›dabildirdiğimizgi-
bidir.Kelime-i şehâdet,müslimânl›ğ›nbaşlang›c›ndave ilkola-
rakfarzoldu.Beşvaktnamâz,bi’setinonikincisenesindevehic-
retdenbirsenevebirkaçayöncemi’râcgecesindefarzoldu.Ra-
mezân-›şerîforucu,hicretinikincisenesinde,Şa’bânay›ndafarz
oldu.Zekâtvermek,orucunfarzolduğusene,Ramezânay›için-
defarzoldu.Hacise,hicretindokuzuncusenesindefarzoldu.

Üçün�cü�Bö�lüm
NA�MÂZ�KIL�MAK

Dînimizde,îmândansonraenk›ymetliibâdetnamâzd›r.Na-
mâz dînin direğidir.Namâz ibâdetlerin en üstünüdür. ‹slâm›n
ikincişart›d›r.Arabîdenamâza(Sa�lât) denir.Salât,asl›ndadüâ,
rahmet ve istigfar demekdir.Namâzda, bu üçma’nân›n hepsi
bulunduğuiçin,salâtdenilmişdir.
Allahüteâlân›nençokbeğendiğivetekrârtekrâremretdiği

şey,beşvaktnamâzd›r.Allahüteâlân›n,müslimânlaraîmânet-
dikdensonraenönemliemri,namâzk›lmakd›r.Dînimizde ilk
emredilenfarzdanamâzd›r.K›yâmetdede, îmândansonrailk
sorunamâzdanolacakd›r.Beşvaktnamâz›nhesâb›n›veren,bü-
tüns›k›nt›veimtihânlardankurtulup,sonsuzkurtuluşakavuşur.
CehennemateşindenkurtulmakveCennetekavuşmak,namâz›
doğruk›lmayabağl›d›r.Doğrunamâziçinöncekusûrsuzbirab-
dest almal›, gevşeklik göstermeden namâza başlamal›d›r. Na-
mâzdakiherhareketieniyişekldeyapmağauğraşmal›d›r.
‹bâdetlerinhepsinikendindetoplayanveinsan›Allahüteâlâ-

yaençokyaklaşd›ranhayrl›amel,namâzd›r.SevgiliPeygambe-
rimiz“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki:(Na�mâz�dî�nin�di�-
re�ği�dir.�Na�mâz�k›�lan�kim�se,�dî�ni�ni�kuv�vet�len�di�rir.�Na�mâz�k›l�ma�-
yan,�el�bet�te�dî�ni�ni�y›�kar).�Namâz›doğruk›lmaklaşereflenenbir
kimse,çirkin,kötüşeyleryapmakdankorunmuşolur.Ankebût
sûresinink›rkbeşinciâyetindemeâlen,(Doğ�ru�k›�l›�nan�na�mâz,�in�-
sa�n›�pis,�çir�kin�ve�ya�sak�iş�le�ri�iş�le�mek�den�ko�rur) buyuruldu.
‹nsan›kötülüklerdenuzaklaşd›rmayanbirnamâz,doğruna-

mâzdeğildir.Görünüşdenamâzd›r.Bununlaberaber,doğrusunu
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yap›ncayakadar,görünüşüyapmağ›eldenb›rakmamal›d›r.‹slâm
âlimleri,(Birşeyinhepsiyap›lamazsa,hepsinideeldenkaç›rma-
mal›d›r)buyurdu.SonsuzihsânsâhibiolanRabbimiz,görünüşü
hakîkatolarakkabûledebilir.Böylebozuknamâzk›lacağ›na,hiç
k›lmadememelidir.Böylebozukk›lacağ›nadoğruk›ldemeli,bo-
zukolanlar›düzeltmelidir.Buinceliğiiyianlamal›d›r.
Namâzlar›cemâ’atilek›lmal›d›r.Cemâ’atilek›lmak,yaln›z

k›lmakdandahâçoksevâbd›r.Namâzdaheruzvuntevâzu’gös-
termesi vekalbinde,Allahü teâlâdankorkuüzereolmas› lâ-
z›md›r.‹nsan›dünyâdaveâh›retdefelâketlerden,s›k›nt›lardan
kurtaracakancaknamâzd›r.Allahüteâlâ,Mü’minûnsûresinin
baş›ndameâlen,(Mü’min�ler�her�hâl�de�kur�tu�la�cak�d›r.�On�lar,�na�-
mâz�la�r›�n›�hu�şû’�ile�k›�lan�d›r) buyurdu.
Tehlüke,korkubulunanyerdeyap›lanibâdetink›ymetikat

katdahâçokolur.Düşmansald›rd›ğ›zemân,askerinufakbiriş
görmesi,pekçokk›ymetliolur.Gençlerin ibâdetetmeleride,
bununiçindahâk›ymetlidir.Çünki,nefslerininkötüisteklerini
k›rmakdaveibâdetyapmamaisteğinekarş›gelmekdedirler.
Gençlikçağ›nda,insanamusallatolanüçdüşman,onaibâdet

yapd›rmakistemez.Bunlar,şeytân,nefsvekötüarkadaşd›r.Bü-
tünfenâl›klar›nbaş›,fenâarkadaşd›r.Gençolankimse,bunlar-
dangelenkötüisteklereuymay›p,namâz›n›k›larsa,ibâdetlerini
terketmezseçokk›ymetliolur.Yaşl›kimseninyapd›ğ›ibâdetden
katkatfazlasevâbkazan›r.Azibâdetineçokmükâfatverilir.

Na�mâz�Kim�le�re�Farz�d›r?
Namâzk›lmak,akll›olanvebülûğçağ›nagirenhererkekve

kad›nmüslimânafarzd›r.Namâz›nfarzolmas›içinüçşartvar-
d›r:
1-Müslimânolmak.2-Akll›olmak.3-Bülûğçağ›nagirmek.
Dînimizde,akll›olmayanveerginlikçağ›nagirmemişolan

küçükçocuklar,namâzk›lmakdansorumludeğillerdir.Fekat,
annevebabalar,çocuklar›nadinbilgileriniöğretmeliveibâdet
yapmağaal›şd›rmal›d›rlar.Peygamberimiz“sallallahüaleyhive
sellem”buyurduki:(He�pi�niz�bir�sü�rü�nün�ço�ba�n›�gi�bi�si�niz!�Ço�-
ban� sü�rü�sü�nü�ko�ru�du�ğu�gi�bi,� siz�de�ev�le�ri�niz�de�ve�emr�le�ri�niz
al�t›n�da� olan�la�r›� Ce�hen�nem�den� ko�ru�ma�l›�s›�n›z!� On�la�ra� müs�li�-
mân�l›�ğ›� öğ�ret�me�li�si�niz.� Öğ�ret�mez� ise�niz� mes’ûl� ola�cak�s›�n›z.)
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Başkabirhadîs-işerîfdede,(Bü�tün�ço�cuk�lar�müs�li�mân�l›�ğa�uy�-
gun�ve�el�ve�riş�li�ola�rak�dün�yâ�ya�ge�lir.�Bun�la�r›,�son�ra�ana�la�r›�ba�-
ba�la�r›,�h›�ris�ti�yan,�ye�hû�dî�ve�din�siz�ya�par)�buyurdu.
Ohâlde, hermüslimân›n birinci vazîfesi, çocuklar›na ‹slâ-

miyyetiveKur’ân-›kerîmokumas›n›,namâzk›lmas›n›,îmân›n
veislâm›nşartlar›n›öğretmekdir.Çocuğununmüslimânolma-
s›n› isteyen, dünyâda ve âh›retde râhata, huzûra kavuşmas›n›
dileyenannevebabalar,öncebuvazîfesiniyerinegetirmelidir.
Çünkiatalar›m›z,“Ağaç�yaş�iken�eği�lir”�demişlerdir.Yaşlan›n-
caeğmeye,bükmeyeçal›ş›l›rsa,k›r›l›r,zararl›olur.
‹slâmbilgilerivegüzelahlâkverilmeyençocuk,kötüyolda-

kikimselereçabukaldan›r.Annevebabas›na,devletinevemil-
letinezararl›olur.

Na�mâz�K›�lan�la�r›n�Hâl�le�ri
Men�k›�be:�Ha�pis�den�Kur�ta�ran�Na�mâz

HorasanvâlîsiAbdüllahbinTâhir,çokâdilidi.Jandarmalar›
birkaç h›rs›z yakalam›ş, vâlîye bildirmişlerdi. H›rs›zlardan biri
kaçd›.Hirâtl› bir demirci,Nişâpûra gitmişdi.Bir zemân sonra,
evinedönüpgecegiderken,bunuyakalad›lar.H›rs›zlarlaberâ-
ber, 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.Vâ-
lî,ogece,rü’yâda,dörtkuvvetlikimsegelip,taht›n›,tersineçevi-
receklerivaktuyand›.Hemenabdestal›p,ikirek’atnamâzk›ld›.
Tekrâruyudu.Tekrâr,odörtkimsenin,taht›n›y›kmaküzereol-
duğunugördüveuyand›.Kendisinde,birmazlûmunâh›bulun-
duğunuanlad›.Nitekim,şi’ir:

Binlercetopvetüfek,yapamazaslâ,
Gözyaş›n›nsehervaktiyapd›ğ›n›.
Düşmankaç›ransüngüleri,çokdef’a,
Tozgibiyapar,birmü’minindüâs›.

YâRabbî!Büyükyaln›zsensin!Senöylebirbüyüksünki,
büyüklerveküçükler,s›k›ş›nca,ancaksanayalvar›r.Sanayal-
varan,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›halâletdimvehediyyenikabûlet-
dim.Fekatişimi,dileğimisendenistemeğegelemem,dedi.Ni-
çin,deyince!Çünki,benimgibibirfakîriçin,seningibibirsul-
tân›ntaht›n›birkaçdef’atersineçevirensâhibimib›rak›pda,di-
leklerimibaşkas›nagötürmekliğimkulluğayak›ş›rm›?Namâz-
lardansonraetdiğimdüâlarla,beninices›k›nt›dankurtard›.Ni-
cemurâd›makavuşdurdu.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›lgi-
derim?Kimistedide,vermedi?‹stemesinibilmezsenalamaz-
s›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,banarahmetka-
p›s›n› aç!) dediğini işitince: Ey câhil!Allahü teâlân›n rahmet
kap›s›,şimdiyekadarkapal›m›idide,şimdiaç›lmas›n›istiyor-
sun?dedi. [Rahmetinç›k›şkap›s›herzemânaç›k isede,giriş
kap›s›olankalbler,herkesdeaç›kdeğildir.Bununaç›lmas›için
düâetmeliyiz!]
‹lâhî!Herkesis›k›nt›dankurtaranyaln›zsensin.Bizidünyâ-

daveâh›retdes›k›nt›dab›rakma!Muhtâclara,herşeyigönde-
ren,yaln›zsensin!Dünyâdaveâh›retdehayrl›,fâideliolanşey-
leri,bizegönder!Dünyâdaveâh›retde,bizikimseyemuhtâcb›-
rakma!Âmîn!

Men�k›�be:�Evi�Yan�m›ş�d›
Evliyâ-y›kirâmdanHamîd-iTavîl,kendinamâzgâh›ndana-

mâzk›l›yordu.Evindeyang›n ç›kd›. ‹nsanlar toplan›pyang›n›
söndürdüler.Han›m›koşup,yan›nageldivek›zarak:“Evinya-
n›yor. ‹nsanlar toplan›yor.Yap›lacakbukadar iş var.Sen ise
yerindenk›m›ldam›yorsun”dedi.Allahüteâlâyayemînederim
ki,olanlar›nhiçbirindenhaberimyokdur,dedi.
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Allah›ndostlar›,Onamuhabbetveyaklaşmakdaöylebirde-
receyeulaşm›şlard›rvedostunmünâcât›lezzetineöyledalm›ş-
lard›rki,kendileriniunutmuşlard›r.

Men�k›�be:�Ten�ce�re�de�ki�Su
Eshâb-ikirâmdanAbdüllahbinŞehîr“rad›yallahüanh”an-

lat›r:Resûlullah›n“sallallahüaleyhivesellem”yan›ndanamâz
k›l›yordum.Mübârekgöğsünden,ateşüzerindekaynayanten-
ceredekisusesigibiseslerduyuyordum.

Men�k›�be:�Aya�ğ›n�da�ki�Ok
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›gi-
deren,bay›ltanilâcvermeliki,ancakozemânokayağ›ndançe-
kilir.Yoksa,bununağr›s›natahammüledilemez)dedi.Emîr-ul-
mü’mininhazret-iAlî“rad›yallahüanh”:(Bay›lt›c›ilâcanelü-
zûmvar.Birazsabredin,namâzvaktigelsin,namâzadurunca
ç›kar›n)buyurdu.Namâzvaktigeldi.Hazret-iAlînamâzabaş-
lad›.Doktordahazret-iAlîefendimizinmübârekayağ›n›yar›p
okuç›kard›.Yaray› sard›.Hazret-iAlî“rad›yallahüanh”,na-
mâz›n›bitirincedoktora:(Okuç›kard›nm›?)buyurdu.Doktor:
(Evetç›kard›m)dedi.Hazret-iAlî“rad›yallahüanh”:(Hiçfar-
k›navarmad›m)buyurdu.
Bunlarda şaş›lacak ne var! Nitekim Yûsüf aleyhisselâm›n

güzelliğikarş›s›ndaM›srkad›nlar›hayrânolup,kendileriniöy-
leunutmuşlard›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.

Men�k›�be:�Ba�y›l�tan�‹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,has-
tal›ğ›nbacağ›nasirâyetetmiş,uyluğunaulaşm›şolduğunugör-
düler.Buayağ›kesmeklâz›m,dînimizbunaiznveriyordediler.
Cerrâh(operatör)getirdiler.Cerrâh,bay›ltmakiçinilâclâz›m-
d›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 sesleKur’ân-› kerîm okumaya başlad›.
Âmirin yüzünün rengi değişdi. Cerrâh uyluğunun yar›s›ndan
bacağ›n›kesdi.Dağlay›pbağlad›.Kur’ân-›kerîmokuyansusdu.
Âmirkendinegeldivekesdinizmi?dedi.Kesdikdediler.Baca-
ğ›n›kesmişler,dağlam›şlar,sarm›şlarda,onunhaberiolmam›ş-
d›.Sonrakesikbacağ›m›banaverin,dedi.Verdiler.Kald›rd›ve:
“YâRabbî,verensensin.Bendeseninkulunum.Hükmsenin
hükmün,kazâseninkazând›r.Bubirayakd›rki,eğerk›yâmet-
deemrgelip,hiçbirzemân,birgünâhabirad›matmad›nm›?
dersen,diyebilirimki,hiçbirzemânseninemrinolmadan,bir
ad›matm›ş,birnefesalm›şdeğilim.”

Men�k›�be:�Na�mâz�‹çin�Fe�dâ�kâr�l›k
Bursa,Osmânl›larageçmedenönce,şehrdeoturanrûmlar-

danbirigizlicemüslimânolmuşdu.Pekyak›nbirdostu,bunun
sebebinirûmasordu:
“Babavededelerinindînininas›lolupda,terketdin?”diye

ona sitemetdi.Rûmun cevâb›mânidârolmuşdu.Arkadaş›na
budurumuşöyleanlatd›:
—Biraral›kesîredilenmüslimânlardanbirdânesibenimyan›-

mab›rak›ld›.Birgünbakd›m,buesîrkapat›ld›ğ›odadaeğilipkal-
k›yordu.Yan›nagiderekneyapd›ğ›n›sordum.Hareketleribitince
elleriniyüzünesürdüvebananamâzk›ld›ğ›n›,şâyetmüsâdeeder-
sem,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,kal-

bimdemüslimânolmakarzûsumeydânageldiveokadarçoğal-
d›ki,hemen(Ke�li�me-i�şe�hâ�det) getirerekmüslimânoldum.
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Dör�dün�cü�Bö�lüm
NA�MÂZ�ÇE�Ş‹D�LE�R‹

Müslimânlara,k›lmalar›emredilennamâzlarfarz,vâcibve
nâfileolmaküzereüçeayr›l›r.Bunlardan;
1-Farz�na�mâz�lar: Beşvaktnamâz›nfarzlar›,Cum’anamâz›-

n›nikirek’atfarz›vecenâzenamâz›,farznamâzlard›r.(Cenâze
namâz›farz-›kifâyedir).
2-Vâ�cib� na�mâz�lar: Vitr namâz›, bayram namâzlar›, adak

olannamâzvebaşlan›pyar›dakalannâfilenamâzlard›r.Kazâ-
yakalanvitrnamâz›n›da,kazâetmekvâcibdir.
3-Nâ�fi�le�na�mâz�lar: Beşvaktnamâz›nsünnetleri,terâvihna-

mâz›vesevâbkazanmakniyyeti ilek›l›nanteheccüd,teh›yye-
tül-mescid,işrâk,duhâ,evvâbin,istihâre,tesbîhnamâzlar›gibi
namâzlar,nâfilenamâzlard›r.Ya’nîk›l›nmas›emrdeğildir.Farz
vevâcibolannamâzlardan,borcuolmayanbirkimsenin,nâfile
ibâdetlerinedesevâbverilir.

BEŞ�VAKT�NA�MÂZ
Namâz,Allahüteâlân›nemridir.Allahüteâlâ,Kur’ân-›ke-

rîmde yüzden çok yerde “Na�mâ�z›� k›�l›�n›z!”� buyurmakdad›r.
Akll› olan vebülûğ çağ›na girenhermüslimân›n, hergünbeş
kerrenamâzk›lmas›,Kur’ân-›kerîmdevehadîs-işerîflerdeemr
edilmişdir.
Rûm sûresi onyedinci ve onsekizinci âyet-i kerîmelerinde

meâlen:(Ak�şam�ve�sa�bâh�vakt�le�rin�de�Al�la�h›�tes�bîh�edin.�Gök�-
ler�de� ve� yer�yü�zün�de� olan�la�r›n� yap�d›k�la�r›� ve� ikin�di� ve� öğ�le
vakt�le�rin�de�ya�p›�lan�hamd�ler,�Al�la�hü� teâ�lâ� için�dir) buyuruldu.
Bekarasûresiikiyüzotuzdokuzuncuâyetindemeâlen,(Na�mâz�-
la�r›�ve� ikin�di�na�mâ�z›�n›�ko�ru�yun!�[Ya’nînamâzlar›devâml›k›-
l›n!])buyuruldu.Âyet-ikerîmedegeçentesbîhvehamdin,na-
mâzdemekolduğutefsîrkitâblar›ndabildirilmişdir.Hûdsûresi
yüzondördüncüâyetindemeâlen,(Gün�dü�zün�iki�ta�ra�f›n�da�[öğ-
le ve ikindi vaktlerinde] ve� ge�ce�ye� ya�k›n� üç� vakt�de� [akşam,
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yats›vesabâhvaktlerinde] ge�re�ği�üze�re�na�mâz�k›l!�Doğ�ru�su�bu
ha�se�nât,�[beşvaktnamâz›nsevâb›,küçük] gü�nâh�la�r›�mahv�eder.
Bu,�ib�ret�le�dü�şü�nen�le�re�bir�na�sî�hat�dir) buyuruluyor.
PeygamberimizMuhammedaleyhisselâmbuyurduki:(Al�-

la�hü�teâ�lâ�kul�la�r›�na�her�gün�beş�ker�re�na�mâz�k›l�ma�y›�farz�et�di.
Gü�zel�ab�dest�al›p,�bu�beş�na�mâ�z›�vakt�le�rin�de�k›�lan�ve�rü�kü’�ve
sec�de�le�ri�ni�iyi�ya�pan�la�r›,�Al�la�hü�teâ�lâ�afv�ve�mag�fi�ret�eder).
Beşvaktnamâz,k›rkrek’ateder.Bunlardanonyedirek’ati

farzd›r.Üçrek’ativâcibdir.Yirmirek’atidesünnetdir.Şöyleki;
1-Sa�bâh� na�mâ�z›: Dört rek’atdir.Önce, iki rek’at sünneti,

sonraikirek’atdafarz›k›l›n›r.Busünnet,çokkuvvetlidir.Vâ-
cibdiyenlerdevard›r.
2-Öğ�le�na�mâ�z›: Onrek’atdir.Önce,dörtrek’atilksünneti,

sonradörtrek’atfarz›,farzdansonradaikirek’atsonsünneti
k›l›n›r.
3-‹kin�di�na�mâ�z›: Sekizrek’atdir.Önce,dörtrek’atsünneti,

sonradörtrek’atfarz›k›l›n›r.
4-Ak�şam�na�mâ�z›: Beşrek’atdir.Önceüçrek’atfarz›,sonra

ikirek’atsünnetik›l›n›r.
5-Yat�s›�na�mâ�z›: Onüçrek’atdir.Önce,dörtrek’atsünneti,

sonradörtrek’atfarz›,sonraikirek’atsonsünneti,bundanson-
radaüçrek’at(Vitr�na�mâ�z›) k›l›n›r.
‹kindiveyats›n›nilksünnetleri(Gayr-›�mü�ek�ke�de)dir.Bun-

lar›n ikinci rek’atlerinde otururken, (Et�te�h›y�yâ�tü)den sonra
(Al�la�hüm�me�sal�li) vesonra,(Al�la�hüm�me�bâ�rik)�düâlar›sonuna
kadarokunur.Ayağakalk›nca,üçüncürek’atde,önceBesmele
çekmeden, (Süb�hâ�ne�ke) okunur.Hâlbuki, öğlenamâz›n›n ilk
sünneti(Mü�ek�ked)dir.Ya’nî,kuvvetleemrolunmuşdur.Sevâ-
b›dahâçokdur.Birincioturuşda,farzlardaolduğugibi,yaln›z
(Et�te�h›y�yâ�tü) okunup,sonraüçüncürek’at için,hemenayağa
kalk›l›r.Kalk›nca,önceBesmeleçekip,doğruca(Fâ�ti�ha) oku-
nur.
Öğleninveyats›n›nfarz›ndansonradörtrek’atveakşam›n

farz›ndansonraalt›rek’atdahâk›lmakmüstehabd›r,çoksevâb-
d›r.Hepsinibirselâmileveyâikirek’atdebirerselâmilek›la-
bilir.Herikişekldede,ilkikirek’atleri,sonsünnetleryerinesa-
y›l›r. Bu müstehab namâzlar›, son sünnetlerden sonra ayr›ca
k›lmakdaolur.
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Birincirek’atnamâzadurunca,diğerrek’atlerayağakalk›n-
ca başlar ve tekrâr ayağa kalk›ncaya kadar devâm eder. Son
rek’atise,selâmverinceyekadardevâmeder.Çiftrek’atlerde
ikincisecdedensonraoturulur.
Herbirrek’atdenamâz›nfarzlar›,vâcibleri,sünnetleri,müf-

sidleri vemekrûhlar› vard›r. ‹leriki sahîfelerde bunlar› (HA�-
NEFÎ) mezhebinegörebildireceğiz.

NA�MÂ�ZIN�FARZ�LA�RI
Farz,Allahüteâlân›nyap›lmas›n›istediğikesinemridir.Bir

ibâdetinfarzlar›yerinegetirilmedikçe,oibâdetsahîh,doğruol-
maz.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(Şart�lar) denir.‹çindekilerede(Rükn�ler) denir.[Ba’z›
âlimler,tahrîmetekbîrinin,namâz›niçindeolduğunusöylemiş-
lerdir.Bunlara göre, namâz›n şartlar› da, rüknleri de, alt› ol-
makdad›r.]

A)�Na�mâ�z›n�D›�ş›n�da�ki�Farz�lar�(Şartlar›):
1-�Ha�des�den�ta�hâ�ret: Abdestsizolan›nabdestalmas›,cünüb

olan›ndagusletmesidir.
2-�Ne�câ�set�den�ta�hâ�ret: Namâzk›lan›n,vücûdunu,elbisesini

venamâzk›lacağ›yeri,kabavehafîfnecâsetdenya’nîdînimiz-
denecs(pis)say›lanşeylerdentemizlemekdir.(Meselâ;kan,id-
râr,alkolgibimaddeler,dînimizdepissay›lmakdad›r).
3-�Setr-i�av�ret: Avretyeriniörtmekdemekdir.Avretyerini

örtmek,Allahü teâlân›n emridir.Mükellef olan, ya’nî âk›l ve
bâligolaninsan›n,namâzk›larkenaçmas›veyâherzemânbaş-
kas›nagöstermesivebaşkas›n›ndabakmas›harâmolanyerle-
rine(Av�ret�ma�hal�li) denir.Erkeğinavretyeri,göbeğindendizi
alt›nakadard›r.Kad›nlar›nise,yüzveellerindenbaşkaheryeri
avretdir.
4-�‹s�tik�bâl-i�k›b�le: Namâzk›larkenk›bleyedönmekdir.Müs-

limânlar›n k›blesi, Mekke-i mükerreme şehrinde bulunan
(Kâ’be)ninarsas›d›r.Ya’nîyerdenarşakadaroboşlukk›bledir.
5-�Vakt: Namâz›,vaktindek›lmakd›r.Ya’nînamâz›nvakti-

ningirdiğinibilmekvek›ld›ğ›namâz›nvaktinikalbindengeçir-
mekdir.
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6-�Niy�yet:�Namâzadururkenkalbileniyyetetmekdir.Yal-
n›zağ›zilesöylemeyeniyyetdenmez.Namâzaniyyetetmekde-
mek,ismini,vaktini,k›bleyi,cemâ’atilek›l›n›yorsaimâmauy-
may›,kalbdengeçirmekdemekdir.Niyyet,başlamatekbîrisöy-
lenirkenyap›l›r.Tekbîrdensonraedilenniyyet,geçerlideğildir
veonamâzkabûlolmaz.
7-� Tah�rî�me� tek�bî�ri: Namâza dururken (Al�la�hü� ek�ber)�de-

mekdir.Bubaşlamatekbîrine(‹f�ti�tah�tek�bî�ri) dedenir.Başka
kelimesöylemekle,tekbîral›nm›şolmaz.

B)�Na�mâ�z›n�‹çin�de�ki�Farz�lar�(Rüknleri):
Namâzaduruncayerinegetirilecekbeşfarzvard›r.Bubeş

farzdanherbirine(Rükn) denir.Namâz›niçindekifarzlarşun-
lard›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›�râ�et: Ağ›zla okumak ma’nâs›na gelir. Namâzda,

Kur’ân-›kerîmdensûreveyââyetokumakd›r.
3-�Rü�kü’:K›râetdensonra,elleridizekoyupeğilmekdir.Rü-

kü’da,enazüçkerre(Süb�hâ�ne�rab�bi�yel-azîm) denir.Doğrulur-
ken(Se�mi’al�la�hü�li�men�ha�mi�deh) denir.Doğruluncada,(Rab�-
be�nâ�le�kel-hamd) denir.
4-�Sec�de:�Rükü’dansonrayerekapanmakdemekdir.Secde,

arkaarkaya ikikerreelleri,aln›veburnuyerekoyupkapan-
makd›r.Herbirsecdedeenazüçkerre(Süb�ha�ne�rab�bi�yel-a’lâ)
denir.
5-� Ka’de-i� ahî�re: Son rek’atde (Et�te�h›y�yâ�tü)’yü okuyacak

kadaroturmakd›r.Buna(son�otu�ruş) dadenir.
Namâz›nbüyükbirişveibâdetlerinenönemlisiolduğu,şart-

lar›n›nbukadarçokolmas›ndananlaş›lmakdad›r.Ayr›ca,vâcib-
leri,sünnetleri,müstehablar›,mekrûhlar›,müfsidleridebunlara
eklenirse,kulunRabbininhuzûrundanas›lbulunacağ›,nas›lbu-
lunmas›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.
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NA�MÂ�ZIN�ŞART�LA�RI

1-HA�DES�DEN�TA�HÂ�RET:
Bumaddede;abdest,guslveteyemmümübildireceğiz.
AB�DEST�AL�MAK:
Abdestalmak,namâz›nfarzlar›ndand›r.Kur’ân-›kerîmitut-

mak,Kâ’beyi tavâfetmek,tilâvetsecdesiyapmak,cenâzena-
mâz›k›lmakiçindeabdestalmaklâz›md›r.Herzemânabdestli
bulunmak,yatağaabdestligirmek,abdestliyimekveiçmekçok
sevâbd›r.
Abdestli ikenölenlereşehîdsevâb›verilir.Peygamberimiz

“sallallahüaleyhivesellem”buyurdularki:
(Ab�dest�li� ola�rak� ölen,� ölüm� ac›�s›� çek�mez.� Çün�ki� ab�dest,

îmân�l›�ol�ma�n›n�alâ�me�ti�dir.�Na�mâ�z›n�anah�tâ�r›,�be�de�nin�gü�nâh�-
lar�dan�te�miz�le�yi�ci�si�dir.)
(Müs�li�mân�ab�dest� al›n�ca,� gü�nâh�la�r›�ku�la�ğ›n�dan,� gö�zün�den,

elin�den�ve�aya�ğ›n�dan�ç›�kar.�Otu�run�ca,�mag�fi�ret�olun�muş�ola�rak
otu�rur).
(Amel�le�rin�en�hayr�l›�s›�na�mâz�d›r.�Ab�des�te�de�vâm�eden�ler,�an�-

cak�mü’min�ler�dir.�Mü’min�gün�düz�ab�dest�li�ol�ma�l›,� ge�ce�de�ab�-
dest�li� yat�ma�l›�d›r.� Böy�le� ya�p›n�ca,�Al�la�hü� te�âlâ�n›n� ko�ru�ma�s›n�da
olur.�Ab�dest�li� iken�yi�yip,� içe�nin�kar�n›n�da�ki�ye�mek�ve�su�zik�re�-
der.�Kar�n›n�da�kal�d›k�la�r›�müd�det�çe,�onun�için�is�tig�fâr�eder�ler).
Abdestin farzlar›, sünnetleri, edebleri ve memnû (yasak)

olanvebozanşeylerivard›r.Abdestsizolduğunubilerekzarû-
retsiznamâzk›lankâfirolur.Namâzk›larkenabdestibozulan,
hemenomuzunaselâmverip,namâz›ndanç›kar.Vaktç›kma-
danabdestal›p,namâz›n›başdantekrârk›lar.

Ab�des�tin�Farz�la�r›
Abdestinfarz›hanefîmezhebindedörtdür:
1-Yüzü,birkerrey›kamak.
2-‹kikolu,dirseklerilebirlikde,birkerrey›kamak.
3-Baş›ndörtdebirk›sm›n›meshetmek,ya’nîyaşelibaşa

sürmek.
4-‹kiayağ›,ikiyandakitopukkemikleriilebirlikdebirker-

rey›kamakd›r.
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Şâfi’îmezhebindeniyyetvetertîbdefarzd›rveyüzüy›kar-
ken niyyet etmek lâz›md›r. Su yüze değmeden önce niyyet
ederse,abdestisahîholmaz.Yüzveçeneüzerindekisakal›y›-
kamak farzd›r.Mâlikîmezhebinde, delk [ovmak] vemuvâlât
[uzvlar›birbiriard›ncaaravermedeny›kamak]farzd›r.Şî’îler,
ayaklar›n›y›kam›yor,ç›plakayaküzerindemeshediyorlar.

Ab�dest�Na�s›l�Al›�n›r?
1-Abdestebaşlarkenşudüâokunur: Bis�mil�lâ�hil-azîm.�Vel-

ham�dü� lil�lâ�hi� alâ�dî�nil-‹s�lâm.�Ve�alâ� tev�fîk-›l-îmân.�El-ham�dü
lil�lâ�hil-le�zî�ce’alel�mâ�e�ta�hû�ren�ve�ce’alel-is�lâ�me�nû�ren[1].Sonra,
ellerbileklerekadarüçdef’ay›kan›r.
2-Sağelileağ›zaüçkerresuverirkenşudüâokunur:
“Al�la�hüm�mes-k›�nî� min� hav�di� ne�biy�yi�ke� ke’sen� lâ� ez�me�u

ba’de�hü�ebe�den[2].”
3-Sağelileburunaüçkerresuverip,solelilesümkürülür.

Burunasuverirken:
Al�la�hüm�me�erih�nî�râ�yi�ha�tel�cen�ne�ti�ver�zük�nî�min�ne’îmi�hâ.

Ve�lâ�tü�rih�nî�râ�yi�ha�ten-nâr[3].
4-Avuçlarasual›p,al›ndançenealt›na,şakaklarakadaryü-

züy›karkenşudüâokunur:
Al�la�hüm�me�bey�yid�vec�hî�bi�nû�ri�ke�yev�me�teb�yad�dü�vü�cû�hü

ev�li�yâi�ke�ve�lâ�tü�sev�vid�vec�hî�bi�zü�nû�bî�yev�me�tes�ved�dü�vü�cû�-
hü�a’dâi�ke[4].
5-Solelile,sağkoldirsekileberâber (üçdef’a)y›kan›rken:
Al�la�hüm�me�a’t›�nî�ki�tâ�bî�bi�ye�mî�nî�ve�hâ�sib�nî�hi�sâ�ben�ye�sî�ren[5]

düâs›okunur.

–48 –

[1] AzîmolanAllahüteâlân›n(ad›yla)başlar›m.(Bize)‹slâmdîninive-
renveîmân› ihsânedenAllahüteâlâyahamdüsenâlarolsun.Suyu
temizleyici,islâm›nûrk›lanAllahahamdüsenâlarolsun.

[2] EyAllah›m!Ondaniçdikdensonra,birdahâhiçsusuzlukduyulma-
yanhavz-›Nebîdenbenkulunabirkâse(bardak)içir.

[3] EyAllah›m!BanaCennetkokusunukoklatvebeniCennetni’metle-
riiler›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.



6-Sağilesolkol(üçdef’a)dirsekdâhily›kan›rken:

Al�la�hüm�me�lâ�tu’ti�nî�ki�tâ�bî�bi�şi�mâ�lî�ve�lâ�min�ve�râi�zah�rî
ve�lâ�tü�hâ�sib�nî�hi�sâ�ben�şe�dî�den[6] düâs›okunur.

7-Herikikoluy›kad›kdansonra,elleritekrâry›karveoyaş-
l›klabaş›meshederken:

Al�la�hüm�me�har�rim�şa’rî�ve�be�şe�rî�alen-Nâr.�Ve�ez›l�le�nî�tah�-
te�z›l�lî�ar�şi�ke�yev�me�lâ�z›l�le�il�lâ�z›l�lü�ar�şi�ke[7] düâs›okunur.

8-Dahâsonrasağvesolelinşehâdetparmaklar›ileikiku-
lağ›ndeliklerinesuverirkenbaşparmaklarilekulaklar›narka-
s›meshedilirve:

Al�la�hüm�mec’al�nî� mi�nel�le�zî�ne� yes�te�mi’ûnel-kav�le� fe� yet�te�-
biû�ne�ah�se�ne�hû[8] düâs›okunur.

9-Ellerind›şyüzüileenseyimeshederken:

Al�la�hüm�me�a’t›k�ra�ka�be�tî�mi�nen-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:

Al�la�hüm�me�seb�bit�ka�de�mey�ye�ales-s›�râ�t›�yev�me�te�zil�lü�fî�hil-
ek�dâ�mü[10] düâs›okunur.

11-Solayağ›üçdef’ay›karken,ayakparmaklar›n›naras›n›
küçükparmağ› ilebu seferbaşparmakdanbaşl›yarak,küçük
parmağadoğru,ayakparmaklar›n›naras›n›hilâllemeksûretiy-
letopuğuilebirlikdey›karken:

Al�la�hüm�me�lâ�tat�rud�ka�de�mey�ye�ales-s›�râ�ti�yev�me�tat�ru�dü�kül�-
lü�ak�dâ�mi�a’dâi�ke.�Al�la�hüm�me’c-al�sa’yî�meş�kû�ren�ve�zen�bî�mağ�-
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[6] EyAllah›m!Kitâb›m›soltaraf›mdanvearkamdanverme.Benizor
birhesâblasorguyaçekme.

[7] EyAllah›m!Vücûdumuvesaçlar›m›Cehennemeatma.Gölgeninol-
mad›ğ›(bulunmad›ğ›)gündebeniArş-›a’lân›ngölgesindegölgelen-
dir.

[8] EyAllah›m!Beni,sözüdinleyip,engüzelinitutanlardaneyle.
[9] EyAllah›m!Boynumuateşdenâzâdeyle.
[10] EyAllah›m!Ayaklar›nkayd›ğ›günde,s›râtüzerindeayaklar›m›sâbit

eyle.



fû�ren�ve�ame�lî�mak�bû�len�ve�ti�câ�re�tî�len�te�bû�re.[11] düâs›okunur.
Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”buyuruyorki,

(Her�kim�ab�dest� al�d›k�dan� son�ra,� gök� ta�ra�f›�na�ba�k›p,� şu�düâ�y›
okur�sa, Süb�hâ�ne�kel�la�hüm�me�ve�bi�ham�di�ke,�Eş�he�dü�en�lâ�ilâ�he
il�lâ�en�te�vah�de�ke�lâ�şe�rî�ke�le�ke�es�tag�fi�ru�ke ve�etû�bü�iley�ke�eş�-
he�dü�en�lâ�ilâ�he�il�lal�lah�ve�eş�he�dü�en�ne�Mu�ham�me�den�ab�dü�ke
ve�Re�sû�lü�ke[12]. Al�la�hü�teâ�lâ�haz�ret�le�ri,�o�kim�se�nin�gü�nâh�la�r›�n›
afv�eder�ve�ka�bûl�im�zâ�s›y�la�tas�dîk�edip,�Arş-›�a’lâ�n›n�al�t›n�da�mu�-
hâ�fa�za�eder.�K›�yâ�met�gü�nün�de�bu�düâ�y›�oku�yan�şahs�ge�lip,�o�se�-
vâ�b›n�ec�ri�ni�al›r.)
Birhadîs-i şerîfde: (Her�kim�ab�dest� al�d›k�dan� son�ra�“‹n�nâ

en�zel�nâ�hü”�sû�re�si�ni�bir�ker�re�okur�sa,�Al�la�hü�teâ�lâ�haz�ret�le�ri,�o
kim�se�yi�s›d�dîk�lar�dan�ya�zar.�‹ki�ker�re�okur�sa,�şe�hîd�ler�den�ya�zar.
Üç�ker�re�okur�sa�Pey�gam�ber�ler�ile�haşr�olur) buyurdular.
Yinebirhadîs-işerîfde:(Her�kim�ab�dest�al�d›k�dan�son�ra,�be�-

nim�üze�ri�me�on�ker�re�sa�lâ�tü�se�lâm�ge�ti�rir�se,�Al�la�hü�teâ�lâ�haz�-
ret�le�ri,� o� ki�şi�nin� hüz�nü�nü� gi�de�rip�mes�rûr� eder,� dü�âs›�n›� ka�bûl
eder) buyurdular.
Abdest al›rken bilmiyenler, abdest düâlar›n› okumasa da

olur.Fekatk›sazemândaezberlemeliveabdestal›rkenokuma-
l›d›r.Çoksevâbd›r.Abdestinsonunadoğruveyâabdestibitir-
dikdensonra:“Al�la�hüm�mec’al�nî�mi�net-tev�vâ�bîn,�vec’al�nî�min-
el-mü�te�tah�hi�rîn,�vec’al�nî,�min�ibâ�dik-es-sâ�li�hîn,�vec’al�nî�mi�nel-
le�zî�ne�lâ�hav�fün�aley�him�ve�lâ�hüm�yah�ze�nûn”�düâs›n›okumak
çoksevâbd›r.
Abdestdüâlar›n›bilmeyen,heruzvuy›karken(Ke�li�me-i�şe�-

hâ�det) okumal›,büyüksevâbakavuşmal›d›r.
AÇIK�LA�MA:�Abdestdüâlar› için,187 ve188.ci sahîfelere

bak›n›z!
Âk›lisenk›lnamâz›,çünse’âdettâc›d›r.
Sennamâz›öylebilki,mü’mininmi’râc›d›r!
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[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.



Ab�des�tin�Sün�net�le�ri
Ab�des�tin�sün�net�le�ri�on�se�kiz�dir:
1—Abdestebaşlarken,Besmeleokumak.
2—Elleri,bilekleriileberaber,üçkerrey›kamak.
3—Ağz›,ayr›ayr›suileüçkerrey›kamak.Buna(Maz�ma�-

za) denir.
4—Burnu,ayr›ayr›suile,üçkerrey›kamak.Buna(‹s�tin�-

şak) 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.[Misvâkkullan-

mak,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.

Ab�des�tin�Edeb�le�ri
Ab�des�tin�edeb�le�ri�yir�mi�se�kiz�dir:
Edeb,buradayap›lmas›sevâbolup,yap›lmazsagünâholma-

yanşeylerdemekdir.Hâlbuki,sünnetiyapmaksevâbolup,yap-
mamaktenzîhenmekrûhdur.Edeblere,mendûbvemüstehab
dadenir.Abdestinedeblerişunlard›r:
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1—Abdesti,namâzvaktigirmedenöncealmak.(Özrsâhib-
lerininvaktgirdikdensonraalmas›lâz›md›r.)
2—Halâdatahâretlenirken,k›bleyisağveyâsoltarafaal-

mak.Abdestbozarkenk›bleyeönünüvearkas›n›dönmektah-
rîmenmekrûhdur.
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(Mis�vâk) ile temizlemek.Mis-

vâkbulunmazsa,f›rçadakullan›labilir.
14—Ağz›y›karken,orucludeğilseağz›çalkalamak.Buğa-

z›ndahafîfgargarayapmak,abdestdede,gusldedesünnetdir.
Orucluikenmekrûhdur.
15—Burnuy›karken,suyukemiğeyak›nçekmek.
16—Kulağ›meshederkenbirparmağ›,kulakdeliğinesok-

mak.
17—Ayakparmaklar›n›tahlîlederken,solelinküçükpar-

mağ›iletahlîletmek.
18—Elleriy›karken,genişyüzüğüoynatmak.Dar,s›k›yü-

züğüoynatmakiselâz›molup,farzd›r.
19—Subolisedeisrâfetmemek.
20—Suyu,yağsürergibiazkullanmamak(üçdef’adada,

y›kananyerden,enazikidamlasudamlamal›d›r.).
21—Birkabdanabdestal›ncaokab›dolub›rakmak.
22—Abdestbitinceveyâortas›nda(Al�la�hüm�mec-al�nî�mi�-

net�tev�vâ�bîn...) düâs›n›okumak.
23—Abdestdensonra(Süb�hâ),�ya’nîikirek’atnamâzk›l-

mak.
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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, farzolanyerlerden

birazfazlas›n›y›kamak.[Kollar›y›karken,avucasudoldurma-
l›,bunudirseğedoğruak›tmal›.]
27—Abdestal›rken,kullan›lansudan,elbiseye,üste,başa

s›çratmamak.
28 — Kendi mezhebinde mekrûh olm›yan birşey, başka

mezhebdefarzise,bunuyapmakmüstehabd›r.

Ab�dest�Al›r�ken�Ya�p›l�ma�s›�Ya�sak�Olan�Şey�ler

Abdest al›rken, yap›lmas› yasak olanlar onikidir. Bunlar›
yapmakharâmveyâmekrûhdurki,şunlard›r:

1—Halâda,k›rdaabdestbozarken,k›bleyiöne,arkayage-
tirmemelidir.

2—Tahâretlenmekiçin,biriyan›ndaavretyeriniaçmakha-
râmd›r.

3—Sağeliletahâretlenmemelidir.

4—Suolmad›ğ›zemân,g›dâmaddesiile,gübreile,kemik
ile,hayvang›dâs›ile,kömürilevebaşkas›n›nmal›ile,saks›,ki-
remitparças›ile,kam›şileveyaprakilevebezile,kâğ›dileta-
hâretlenmekmekrûhdur.

5—Abdestal›nanhavuzatükürmemelivesümkürmemeli-
dir.

6—Abdesta’zâs›n›,hudûdundanpekaş›r›veyâeksikola-
raky›kamamal›veüçdenazveyâçoky›kamamal›d›r.

7—Abdesta’zâs›n›,tahâretdekurulad›ğ›bezilekurulama-
mal›d›r.

8—Yüzüy›karken,suyuyüzeçarpmamal›,al›nüstünden,
aşağ›doğrudökmelidir.

9—Suyaüflememelidir.

10—Ağz›vegözleri,s›k›kapamamal›d›r.Dudağ›ngörünen
k›sm›ndavegözkapağ›nda ›slanmad›k,azbiryerkal›rsa,ab-
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destkabûlolmaz.
11—Sağelilesümkürmemelidir.
12—Baş›,kulaklar›veyâensedenbirini,herdef’as›ndaeli

ayr›ayr››slatarak,birdenfazlameshetmemelidir.Herdef’as›n-
da›slatmadantekrârlanabilir.

M‹S�VÂK�KUL�LAN�MAK: Abdestal›rken,misvâkkullan-
maksünnet-imüekkededir.Hadîs-işerîfdebuyurulduki,(Mis�-
vâk�kul�la�na�rak�k›�l›�nan�na�mâz,�mis�vâk�s›z�k›�l›�nan�na�mâz�dan�yet�-
miş�kat�üs�tün�dür).
(Si�râc-ül-veh�hâc) kitâb›nda,misvâkkullanman›nonbeş fâ-

idesiolduğubildirilmekdedir:
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›olarakk›l›nan iki rek’atnamâz›n sevâb›,mis-

vâks›z olarak k›l›nan yetmiş rek’at namâz›n sevâb›ndan dahâ
çokolur.
Misvâk,Arabistânda yetişen Erâk ağac›n›n dal›d›r.Düz-

gün 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›zkullan-
mal›d›r.
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Ab�dest�Al›r�ken�Dik�kat�Edi�le�cek�Hu�sûs�lar
Zarûret, mecbûriyyet olmad›kca aşağ›daki on şeye ri’âyet

etmelidir:
1—‹kieliçolakolan,tahâretlenemez.Kollar›toprağa,yü-

zünüd›varasürerekteyemmümeder.Yüzündedeyaravarsa,
namâz›abdestsizk›larvenamâzlar›n›terketmez.
2—Hastaolana,zevcesi,câriyesi,çocuklar›,kardeşleriab-

destald›r›r.
3—Taşvebenzeriiletahâretlenmeksuyerinegeçer.
4—Deliolanveyâbay›lankimse,yirmidörtsâatdeay›lmaz-

sa,iyioluncanamâzlar›n›kazâetmez.‹çki,afyon,ilâcileakl›gi-
den,hernamâz›kazâeder.Yatarkenbaş›ileîmâedemiyecek
kadarağ›rhastal›ğ›,yirmidörtsâatdençokdevâmedenkimse-
den,akl›baş›ndaolsabile,namâzsâk›tolur.
5—Halâyagirmekiçin,husûsîşalvarkullanmakvebaş›ör-

tülügirmekmüstehabd›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›,halâyatükürme-

melidir.
10—Hiçbirsuya,câmi’d›var›na,kabristânaveyolaabdest

bozmamal›d›r.

Ab�des�ti�Bo�zan�Şey�ler
Yedişeyabdestibozarki,şunlard›r:

1—Öndenvearkadanç›kanşeyler:

a)Büyükveküçükabdestbozmakveyelkaç›rmak.

b)‹htikan,ya’nîlâvmanâletininucuveinsanparmağ›,arka-
dansokupç›kar›l›nca,etrâf›yaşisebozar.Kuruise,yineabdes-
titâzelemekiyiolur.

c)Erkeklerinvekad›nlar›nidrârkaç›rmamakiçinönlerine
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koyduklar›pamuk fitilind›şardakalank›sm› ›slan›ncabozu-
lur.

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,sa-

r›su,guslabdestindey›kanmas›lâz›molanyereyay›l›rsa,mese-
lâ,burundangelenkan,kemiklerigeçerse,kulakdangelen,ku-
lakdeliğindenç›karsa.
c)Ç›banveyaradakikan›,sar›suyu,pamuklaemerse.
d)Misvâkvekürdanüzerindekikanağzabulaşm›şise.
e)Kulak,göbekvememedenağr›veyâhastal›kiles›v›gelir-

se.
f)Sülükçokkanemerse,abdestbozulur.
4—Uyumak:
Yanyatarakveyâdirseğine,yâhudbirşeyedayan›puyursa,

abdestbozulur.
5—Bay›lmak,deliolmak,sar’atutmakveyâyürürkensal-

lanacakkadarserhoşolmak,abdestibozar.
6—Rükü’vesecdeleriolannamâzdakahkahailegülmek,

namâz› da, abdesti de bozar. Fekat, çocuğun bozulmaz.Na-
mâzdatebessüm,namâz›da,abdestidebozmaz.Yan›ndakiler
işitirse(Kah�ka�ha) denir.Kendide işitmezse,(Te�bes�süm) de-
nir.
7—Mübâşeret-ifâhişe,ya’nîç›plakolarakçirkinyerlerini

sürtünmek,erkeğindekad›n›ndaabdestinibozar.
Abdestald›ğ›n›bilip,sonrabozulduğundaşübheederse,ab-

destivarkabûledilir.Abdestibozulduğunubilip,sonraabdest
ald›ğ›ndaşübheederse,abdestalmas›lâz›molur.
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Ab�des�ti�Boz�ma�yan�Şey�ler
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—Burunaçekilen şey,burundangünlerce sonradageri

gelirse.
9—Birşeyi›s›r›nca,oşeyüzerindekangörürse.
10—Ağr›olmadan,herhangibirsebeble,ağlamaklaveso-

ğan,duman,gazlarte’sîriilegözyaş›ak›nca.
11—Kad›nçocuğunuemzirince.
12—Çokdaolsaterlemekle.
13—Sinek,sivrisinek,pire,tahtabitigibihaşerelerçokem-

selerde.
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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Ab�dest�‹çin�Ko�lay�l›k�lar�(Mest�ve�Ya�ra�Üze�ri�ne�Mesh)
Mesh,s›vazlamakdemekdir.‹kidürlümeshvard›r:

1�—�MEST�ÜZE�R‹�NE�MESH:
Mest,ayağ›ny›kanmas› farzolanyeriniörten,sugeçirmez

ayakkab› demekdir. Mest büyük olup da, parmaklar mestin
ucunakadargitmezvemeshboşyerüzerinerastlarsa,câizol-
maz.Mestin,birsâatyolyürüyünce,ayakdanç›kmayacakşekl-
desağlamveayağauygunolmas›lâz›md›r.
Taban›ileayaküstüveyâyaln›ztaban›derikaplanm›şçorap

üstünemeshyapmakcâizdir.
Sertolupdayürürkenaşağ›düşmeyençorapüzerinemesh

etmekcâizdir.
Mestler,abdestsizliğinayaklarageçmesinemâni’olmakda-

d›r.Ayaklary›kand›kdansonramestlerigiymekvebundanson-
raabdestalmakcâizdir.
Mesh,mestlerinüstüneyap›l›r.Mestlerinalt›na,ya’nîtaba-

n›nameshyap›lmaz.
Sünnetüzeremeshetmekiçin,sağelinyaşbeşparmağ›,sağ

mestüzerine,solelinparmaklar›da,solmestüzerine,boylubo-
yuncayap›şd›r›l›p,ayakparmaklar›üzerinegelenucundan,ba-
cağadoğruçekilir.Elayalar›mestedeğdirilmez.Meshinüçel
parmağ›enindeveboyundaolmas›farzd›r.
Mesh, elind›ş taraf› ile câiz isede, içk›smlar› ile yapmak

sünnetdir.
Yaşotüstündeyürüyerekveyâyağmurile,mestlerinüzeri

›slan›rsameshyerinegeçer.
Mestüzerinemeshmüddeti,mukîmolaniçin,yirmidörtsâ-

atdir.Müsâfir için,üçgünüçgece,ya’nîyetmişikisâatdir.Bu
müddetmestigiydiğizemândeğil,mestigiydikdensonra,ab-
destibozulduğuzemânbaşlar.Mestlikimse,abdestibozulduk-
dansonrayirmidörtsâatgeçmedensefereç›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›bulunanmestüzeri-

nemeshetmekcâizdeğildir.Y›rt›k,bundanaz ise,meshcâiz
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olur.Birmestinbirkaçyerinde,küçüky›rt›klarvar isebunlar
toplan›nca,üçparmakkadarolursa,bunameshetmekcâizol-
maz.Birmestdeikiparmak,diğermestdedeikiveyâbirpar-
mak görünecek kadar y›rt›k varsa, bunlara mesh edilebilir.
Meshcâizolmayany›rt›k,üçparmağ›nucudeğil,üçparmağ›n
bütünügörünecekkadard›r.

2�—�YA�RA�VE�SAR�GI�ÜZE�R‹�NE�MESH:
Yaran›n,ç›ban›n,deridekiçatlakveyar›klar›nüzerineveyâ

içinekonanmerhem,pamuk,fitil,gazbezi,flâster,sarg›bağ›gi-
bi şeylerinçözülmesi, ç›kar›lmas›yarayazararverirseüzerine
meshedilir.
Özrsâhibiolan,istediğizemânabdestal›r.Al›nanabdestile

istediğikadarfarzvenâfilek›larveKur’ân-›kerîmokur.Na-
mâzvaktiç›k›ncaabdestibozulmuşolur.Hernamâzvaktigir-
dikdensonra,yeniabdestal›p,buvaktç›k›ncayakadarheribâ-
detiyapar.
Özrsâhibiolabilmekiçin,abdestibozanşeyindevâmüzere

mevcûdolmas›lâz›md›r.Ya’nî,herhangibirnamâzvaktiiçinde,
abdestal›pyaln›zfarz›k›lacakkadarbirzemânabdestlikala-
mayankimse,özrsâhibiolur.Özrsâhibininözrü,sonrakiher
namâzvaktindebirkerre,birazakarsa,özrüdevâmediyorsa-
y›l›r.

GUSL�(Boy�Ab�des�ti)
Namâz›ndoğruolmas›için,abdestinveguslündoğruolma-

s›lâz›md›r.Cünübolanherkad›n›nveerkeğin,hayzdanveni-
fâsdankurtulankad›nlar›n,namâzvaktininsonundaonamâz›
k›lacakkadarzemânkal›nca,guslabdestialmas›farzd›r.Cünüb
olmak,cimâ’veihtilâmileolur.
Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”buyuruyorki:

(Gusl� ab�des�ti� al�ma�ğa�kal�kan�bir�kim�se�ye,�üze�rin�de�ki�k›l� ade�-
din�ce� [ya’nî pek çok] se�vâb� ve�ri�lir.�O� ka�dar� gü�nâ�h›� afv� olur.
Cen�net�de�ki�de�re�ce�si�yük�se�lir.�Gus�lü� için�ona�ve�ri�le�cek�se�vâb,
dün�yâ�da�bu�lu�nan�her�şey�den�da�hâ�hayr�l›�olur.�Al�la�hü�teâ�lâ,�me�-
lek�le�re,� bu� ku�lu�ma� ba�k›�n›z!�Ge�ce,� üşen�me�den� kal�k›p,� be�nim
em�ri�mi�dü�şü�ne�rek,�cü�nüb�lük�den�gusl�edi�yor.�Şâ�hid�olu�nuz�ki,
bu�ku�lu�mun�gü�nâh�la�r›�n›�afv�ve�mag�fi�ret�ey�le�dim�bu�yu�rur.)
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Diğer bir hadîs-i şerîfde, (Kir�le�nin�ce,� ça�buk� gusl� ab�des�ti
al›n!�Çün�ki�ki�râ�men�kâ�ti�bîn�me�lek�le�ri,�cü�nüb�ge�zen�kim�se�den
in�ci�nir) buyuruldu.‹mâm-›Gazâlî“rahmetullahialeyh”buyur-
duki:“Birkimse,rü’yâdabanadediki,(Birmikdârzemâncü-
nüb kald›m. Şimdi üzerime ateşden gömlek giydirdiler.Hâlâ
ateşiçindeyim).Birhadîs-işerîfdede,(Re�sim,�kö�pek�ve�cü�nüb
kim�se�bu�lu�nan�eve�rah�met�me�lek�le�ri�gir�mez) buyuruldu.
Namâzk›lanvek›lmayanherkes,birnamâzvaktinicünüb

geçirirse,çokac›azâbgörecekdir.Suiley›kanmakmümkinol-
mazsateyemmümetmelidir.Cünübolankimselerşunlar›yapa-
maz:1-Hiçbirnamâz›k›lamaz.2-Kur’ân-›kerîmeveâyetleri-
neelsüremez.3-Kâ’beyitavâfedemez.4-Câmi’vemescidlere
giremez.

Gus�lün�Farz�la�r›
Hanefîmezhebindeguslünfarzlar›üçdür:
1-Ağ�z›n�içi�ni�y›�ka�mak�d›r.�Ağz›niçindeiğneucukadar›slan-

mad›kyerkal›rsa,dişlerinüzerivedişçukuru›slanmazsagusl
olmaz.
2-Bur�nu�y›�ka�mak�d›r.�Burnundakikurukirinalt›naveağ›z-

dakiçiğnenmişekmeğinalt›nasugeçmezse,guslolmaz.Hanbe-
lîmezhebinde,ağz›veburnuy›kamak,abdestal›rkende,gusl-
dedefarzd›r.Şâfi’îmezhebindede,guslederkenniyyetetmek
farzd›r.
3-Be�de�nin�her�ye�ri�ni�y›�ka�mak�d›r.�Göbekiçini,b›y›k,kaşve

sakal›vealtlar›ndakiderilerivebaşdakisaçlar›y›kamakfarz-
d›r.T›rnaklarda,dudak,gözkapağ›veyâvücûdunherhangibir
yerindesugeçirmeyenmaddelerbulunursa[t›rnakdaojebulu-
nursa],guslabdestial›nm›şolmaz.

Gus�lün�Sün�net�le�ri
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.

Gusl�Ab�des�ti�Na�s›l�Al›�n›r?
Sünnetüzereguslabdesti,şöyleal›n›r:
1-Önce,temizolsalardahî,ikieliveavretyerinivebedenin-

denecâset(pislik)bulunanyerleriy›kamal›d›r.
2-Sonra,tambirabdestalmal›,yüzünüy›karkengusleniy-

yetetmelidir.Ayaklar›nalt›ndasutoplanm›yorsa,ayaklar›da
y›kamal›d›r.
3-Sonrabütünbedeneüçdef’asudökmelidir.Önceüçdef’a

başa,sonrasağomuza,sonrasolomuzadökmelidir.Herdöküş-
deotaraftemâm›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›şsa-
y›lmaz.Gusl temâmolunca, tekrâr abdest almakmekrûhdur.
Fekat, gusl ederken abdesti bozulursa, bir dahâ almak lâz›m
olur.

AÇIK�LA�MA�(Dol�gu�ve�Kap�la�ma�Di�şi�Olan�lar):
Hanefîmezhebinde,dişlerinaras›vedişçukurlar››slanmaz-

sa,gusltemâmolmaz.Bununiçin,dişkaplat›ncavedoldurun-
ca,guslabdestisahîholmaz.‹nsancenâbetlikdenkurtulamaz.
Alt›n,gümüşvenecsolmayanbaşkamaddelerdenyap›lankap-
lamavedolgular›nalt›nasugirmeyince,Hanefîmezhebiâlim-
lerininhepsinegöre,guslabdesticâizolmaz.
Tahtâvî,(Me�râ�k›l-fe�lâh) hâşiyesi,doksanalt›nc›sahîfesinde

veayr›cabununtercemesiolan(Ni’met-i�‹s�lâm) kitâb›ndaşöy-
leyaz›yor:BirHanefînin,kendimezhebinegöreyapamad›ğ›bir
işiyapabilmesi için,Şâfi’îmezhebinitaklîdetmesindebirbe’s
yokdur.(Bahr-ür-râ�›k) ve(Nehr-ül-fâ�›k) kitâblar›ndadaböyle
yaz›l›d›r.Fekat,buişiyaparken,omezhebinşartlar›n›dayeri-
negetirmesi lâz›md›r.Harac,meşakkatolmadanve şartlar›n›
yapmadan taklîd ederse, buna (mü�lef�fik) denir ki, kolaylar›
toplay›c›demekdir.Bu,câizdeğildir.
Kendimezhebindekibir farz› yapamayankimsenin, yaln›z
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bufarz›yapmas›içinbaşkamezhebitaklîdetmesilâz›md›r.Fe-
kat,buişiyaparken,taklîdetdiğimezhebinşartlar›n›dayerine
getirmelidir.Kaplamavedolguyapd›ranHanefîmezhebindeki
bir kimsenin,Mâlikî veyâ Şâfi’îmezhebini taklîd etmesi için,
guslde, abdest almakda ve namâzda niyyet ederken, ‹mâm-›
Mâlikeveyâ‹mâm-›Şâfi’îyetâbi’olduğunuhât›rlamas›yetişir.
Ya’nîguslabdestialmağabaşlarken,(Niy�yet�et�dim�gusl�ab�des�-
ti�al�ma�ğa�ve�Mâ�li�kî�ve�yâ�Şâ�fi’î�mez�he�bi�ne�uy�ma�ğa) sözünükal-
bindengeçirenbirkimsenin,guslabdesti sahîholur.Ağz›nda
kaplamaveyâdolgubulunanHanefîmezhebindekibirkimse,
böyleniyyetedince,guslüya’nîboyabdestisahîholur.Cünüb-
lükdenkurtulur,temizolur.MâlikîveyâŞâfi’îmezhebinitaklîd
edince,abdestivenamâzlar›sahîholur.Kaplamavedolgusuol-
mayanlaradaimâmolabilir.
Şâfi’îmezhebinitaklîdedenin,imâmarkas›ndaFâtihasûre-

siniokumas›,kendisininveyâbaşkas›n›nsev’eteynine,ya’nîiki
abdestbozmauzvlar›naeliayas›iledokunursavenikâhileal-
mas›harâmolanonsekizkad›ndanbaşkakad›n›nderisinederi-
sideğerseabdestalmas›,abdesteniyyetetmişolmas›veazne-
câsetdendesak›nmas›lâz›md›r.Kur’ân-›kerîmtutacağ›zemân
daŞâfi’îmezhebinegöreabdestliolmas›lâz›md›r.Hanefîmez-
hebindeolanbiryolcunun,Şâfi’îmezhebinitaklîdederek,öğle
ileikindiveakşamileyats›namâzlar›n›takdîmvetehîrederek,
birlikdek›labilmesiiçin,Şâfi’îmezhebinegöreabdestliolmas›
lâz›md›r.

Ka�d›n�la�r›n�Hayz�ve�Ni�fâs�Hâl�le�ri
Onbirdürlüguslabdestivard›r.Beşifarzd›r.Bunlardaniki-

sikad›n›nhayzvenifâsdankurtuluncaguslabdestialmas›d›r.
‹bniÂbidîn(Men�hel-ül-vâ�ri�dîn) ad›ndakieserindediyorki:

Hermüslimânerkeğinvekad›n›nilmihâlöğrenmesifarzoldu-
ğunu,f›khâlimlerisözbirliğiilebildirdi.Hermüslimânkad›n›n
hayzvenifâsbilgileriniöğrenmesifarzd›r.Hermüslimânerke-
ğinevleneceğizemân,hayzvenifâsbilgileriniöğrenmeleri lâ-
z›md›r.Evlenince,han›m›nadaöğretmelidir.
Hayz,�sekizyaş›n›bitirip,dokuzyaş›nabasm›şvesağl›ğ›ye-

rindebirk›zdanveyâ(âdet�ze�mâ�n›) sondakîkas›ndanonbeşgün
geçmişolankad›ndangelenveenazüçgündevâmedenkana

–62 –



denir.Beyâzdanbaşkaherrengevebulan›kolanahayzkan›de-
nir.Birk›z,hayzgörmeyebaşlay›nca,erginlikçağ›nagirerve
kad›nhükmündeolup,dîninemrveyasaklar›ndanmes’ûlolur.
Kangörüldüğüandan,kesildiğigünekadarolangünlerinsay›-
s›na“Âdet�ze�mâ�n›” denir.Buzemân›nenaz›üç,enfazlas›on
gündür.Herkad›n›nkendiâdetiningünsay›s›n›vesâatinibil-
mesi lâz›md›r. Sekiz yaş›n› temâml›yan k›za, anas›n›n, anas›
yoksa,ninelerinin,ablalar›n›n,halaveteyzelerininhayzveni-
fâsilminibildirmelerifarzd›r.
Ni�fâs,� lohusa demekdir. Kad›ndan, doğumdan sonra gelen

kanadenir.Bukan›nenazmüddetiyokdur.Kankesildiğize-
mânderhâlguslabdestialmal›d›r.Ençokzemân›k›rkgündür.
K›rk gün temâmolunca, kankesilmesede, gusl edip, namâza
başlar.K›rkgündensonragelenkan,istihâza,(ya’nîözr)olur.
Kad›nlar›nnifâs(lohusal›k)günlerinideezberlemelerilâz›md›r.
‹s�ti�hâ�za�[özrkan›],üçgünden,ya’nîyetmişikisâatdenbeşda-

kîkabileazolanveyenibaşlayaniçinongündençoksürenve
yeniolmayanlardanâdetdençokolup,ongünüdeaşanvehâmi-
le,ellibeşyaş›n›geçmiş(âyise)kad›nlardan,dokuzyaş›ndankü-
çük 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›lamazveoructu-

tamaz.Tilâvetveşükrsecdesiyapamaz.Kur’ân-›kerîmedoku-
namaz.Câmi’vemescidegiremez,Kâ’beyitavâfedemez.Vaty-
debulunamaz.Temizlenince,oruclar›n›kazâeder,namâzlar›n›
kazâetmez.Kad›n›n,hayz›nbaşlad›ğ›n›kocas›nabildirmesilâ-
z›md›r. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” (Hay�z›n
baş�la�d›�ğ›�n›�ve�bit�di�ği�ni�ko�ca�s›n�dan�sak�la�yan�ka�d›n�mel’ûn�dur)
buyurdu.Hayz ve nifâs kesilince, hemen gusl edip y›kanmak
farzd›r.Allahüteâlân›nemridir.
Nikâh›ngitmesine,ya’nîboşanmağasebebolançoksözvar-

d›r.Îmân›ngitmesindenkorkargibi,nikâh›ngitmesindendeçok
korkmaklâz›md›r.(Tam�‹l�mi�hâl) 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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TE�YEM�MÜM
Teyemmüm, toprakla temizlenmek demekdir. Abdest al-

makveyâgusletmekiçin,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(Şehrdeherze-

mânsuaramakfarzd›r).
2-Sukullanmayamâni’olanhastal›k,sukullan›ncasoğuk-

danölmekveyâhastaolmaktehlükesibulunmak.
3-Suyunyan›ndadüşmanveyây›rt›c›,zehrlihayvanbulun-

mak.
4-Hapisdeolup,sukullanamamak.
5-Ölümletehdîdedilmek.
6-Yolcuolup,yan›ndaiçmesuyundanfazlasubulunmamak.
7-Kuyudansuç›karmakimkân›olmamak.

Te�yem�mü�mün�Farz�la�r›
Teyemmümünfarz›üçdür:
1- Cenâbetden temizlenmek için veyâ abdestsizlikden te-

mizlenmekiçinniyyetetmekdir.Abdestsizbirkimse,talebesi-
negöstermekiçinteyemmümederse,bununlanemâzk›lamaz.
2-‹kieliniçinitemiztoprağasürüp,yüzüntemâm›n›mesh

etmek.
3- Elleri temiz toprağa vurup, önce sağ ve sonra sol kolu

meshetmek.
Teyemmümünfarz›ikidir,diyenlerdevard›r.‹kinciveüçün-

cüfarz›birfarzolaraksöylemekdedirler.‹kişeklidedoğrudur.

Te�yem�mü�mün�Sün�net�le�ri
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›meshetmekvebunuyaparkenyü-

züğünüoynatmak.

Te�yem�müm�de�Şun�la�ra�Dik�kat�Et�me�li�dir
1- Abdestsiz bir kimse talebesine göstermek için, teyem-

mümederse,bununlanamâzk›lamaz.
2-Teyemmümilenamâzk›labilmekiçin,yaln›zteyemmüme

niyyetetmekyetişmez.Namâziçindeniyyetetmeklâz›md›r.
3-Bir toprakdanbirkaçkimse teyemmümedebilir.Çünki,

teyemmümedilen toprakvebenzerlerimüsta’melolmaz.Te-
yemmümdensonraelden,yüzdendökülentozmüsta’meldir.
4-Şâfi’îvehanbelîdeteyemmümyaln›ztoprakileyap›l›r.Di-

ğermezheblerde,toprakcinsindenolanhertemizşeyile,üzerin-
debunlar›n tozuolmasabile, teyemmümedilir.Yan›pkülolan
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›şmermer, çimento, s›rs›z fayans, s›rs›z
porselençanakçömlekle,çamurileolur.Yaln›zçamurvarsa,su-
yuyar›danazise,bununlateyemmümedilir.
5-Birteyemmümileçeşidlinamâzk›lmakcâizdir.
6-Müsâfir,ikikilometredenazuzakdasubulunacağ›n›alâ-

metlerleveyâakll›,bâliğveâdilbirmüslimân›nhabervermesi
ile,çokzanetdiğizemân,hertarafadoğruikiyüzmetregiderek
veyâbirinigöndererekaramas›farzolur.Çokzanetmezse,su-
yuaramas›lâz›molmaz.
7-Birkimse,suyusormadanteyemmümedip,namâzadur-

sa,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›ndabulunanlardansu istemesivâcibdir.

Suvermezlerse,teyemmümilek›lar.Arkadaş›suyu,piyasada-
ki fiyât›na satarsa, fazlaparas›olanmüsâfirin sat›nalmas› lâ-
z›md›r.Sâhibi,suyunugaben-ifâhişilesatarsa,teyemmümile
k›lmas› câizdir.Piyasa fiyât›naalacak fazlaparas›yoksa,yine
teyemmümeder.
12-Çölde, yollarda içmek için konulan su varken, teyem-

mümedilebilir.
13-Suazise,cünübolankimsenin,hayzl›kad›ndan,abdest-

sizdenvemeyyitdenöncey›kanmas›lâz›md›r.Suyunsâhibibaş-
kalar›ndanöncey›kan›r.Sâhibleriayr›ayr›olansular,biraraya
getirilince,öncemeyyity›kan›r.
14-Cünübbirkimse,teyemmümetdikdensonra,abdestibo-

zulsa,cünübolmaz.Azsuvarsa,yaln›zabdestal›r.
15-Cünübkimseninvücûdyüzeyininyar›danfazlas›yarave-

yâçiçek,k›z›lgibiiseteyemmümeder.Derisininçoğusağlam
ise ve yaral› k›smlar› ›slatmadan y›kamas› mümkin ise, gusl
eder.Yaral›k›smlar››slatmadany›kanamazsayineteyemmüm
eder.

Te�yem�müm�Na�s›l�Ya�p›�l›r?
1- Önce cünüblükden veyâ abdestsizlikden temizlenmek

içinniyyetedilir.
Teyemmüm ile nemâz k›labilmek için, yaln›z teyemmüme

niyyetetmekyetişmez.‹bâdetolanbaşkabirşeyi,meselâ,ce-
nâzenemâz›k›lmak için, secde-i tilâvetyapmak içinveyâab-
destiçinveyâgusliçinteyemmümetmeğeniyyetlâz›md›r.
Teyemmümeniyyetederken, abdest ileguslüay›rmağa lü-

zûmyokdur.Abdest içinniyyetetmekle,cenâbetdendetemiz
olur.Cenâbetdentemizlenmeğeniyyetedilenteyemmümilene-
mâzk›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,yüzününiğneucukadaryerinedeğ-
mezse,teyemmümyap›lm›şolmaz.
Yüzütammeshedebilmekiçin,avuclaraç›kvedörtparmak

birbirlerineyap›ş›kveikielinikişeruzunparmaklar›n›nuçlar›
birbirlerinedeğmişolarak,avuciçlerisaçkesiminekoyup,çe-
neye 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-‹kiavucutekrâr toprağasürüp,birbirineçarparak, tozu

toprağ›silkeledikdensonra,öncesolelindörtparmağ› içi ile,
sağ kolun alt yüzünü, parmakucundandirseğe 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.Topra-
ğ›n,tozuneldekalmas›lâz›mdeğildir.
Abdestvegusliçinteyemmümayn›d›r.

Te�yem�mü�mü�Bo�zan�Şey�ler
Teyemmümügerekdirenözrhâliortadankalk›nca,subulu-

nunca,abdestiveguslübozanhâllerde,teyemmümdebozulur.

Ab�des�tin,�Gus�lün�ve�Te�yem�mü�mün�Fâ�ide�le�ri
‹bâdetmaksâd›ylayap›lanherikitemizlik,bedensağl›ğ›m›z

içinpekçokfâidelerihâs›letmekdedir.Bedenîfâidelerininya-
n›nda,rûhsağl›ğ›yönündendefâidesiçokdur.Tesbîtedilensa-
y›s›zfâidelerindenba’z›lar›n›şöyles›ralayabiliriz:
1-Günlükhayât›m›zda, ellerimizindokunmad›ğ› yer, kap-

mad›ğ›mikropkalm›yor.‹şteabdestal›rken,el,yüzveayakla-
r›y›kamak,cilthastal›klar›veiltihâblar›içinengüzelbirkorun-
mad›r.Mikroplar,parazitbakterilerinba’z›lar›vücûdaderiyo-
luyladâhilolurlar.
2-Solunumsistemimizinbekçiliğiniyapanburnuy›kamakla,

tozvemikropy›ğ›nlar›n›nvücûdagirmeleriönlenmişolmakda-
d›r.
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3-Yüzüny›kanmas›,cildikuvvetlendirir,başdakiağ›rl›ğ›ve
yorgunluğu hafîfletir. Damarlar› ve sinirleri harekete geçirir.
Devâml›abdestalanlar›n,ihtiyârlasalarbileyüzlerindekigüzel-
likleriningitmemesibuyüzdendir.
4-Cünüblüğesebebolanhâllerdebüyükbirenerjiharcan-

makda,kalbvedolaş›mh›z›artmakda,solunumh›zlanmakda-
d›r.Vücûdunaş›r›çal›şmas›yladayorgunluk,bitkinlik,uyuşuk-
lukvegevşeklikhissedilmekde,umûmiyyetle zihnî faaliyetler
oldukçayavaşlamakdad›r.Guslilevücûdeskizindeliğinikaza-
n›r.Vücûdubelirliaral›klarladevâml›y›kamak,koruyucuhe-
kimlikyönündenfevkalâdeönemlidir.
5-Vücûdumuzunnormaldebirstatikelektrikdengesivar-

d›r.Vücûdsağl›ğ›buelektrikseldengeileyak›ndanalâkal›d›r.
Bu denge, psikolojik gerilimler, iklim şartlar›, giyim eşyâlar›,
yaşamaveişyerlerivebuaradaguslügerekdirenhâllerlebozu-
lur.Buelektrikselyük,öfkehâlindenormalindörtkat›na,gus-
lü gerekdiren hâllerde 12 kat›na ç›kmakdad›r. Günümüzde
“K›z›lötesi”(Enfra-rouje)›ş›nlarlad›şderininözelfotoğrafla-
r› çekilmiş,bu fotoğraflardacinsîmünâsebetdensonra,vücû-
dunbütünyüzeyininfazlastatikelektriktabakas›ylaörtüldüğü
tesbîtedilmişdir.Butabaka,derininoksijenal›şverişineengel
olduğugibi,cildinrengininbozulmas›naveçabukk›r›şmas›na
sebebolur.Budurumdankurtulmakiçinvücûduniğneucuka-
daryeridahîkalmayacakşekldetemâmeny›kanmas›gerekir.
Böylecesuzerreleri,olumsuzelektrikgeriliminialarak,vücû-
du toprakl›yor ve yeniden normale döndürüyor. Bu aç›dan
gusl,t›bbîyöndendemutlakayap›lmas›gerekenbirtemizlik-
dir.
6-Abdest ve gusl abdestinin, dolaş›m sistemi üzerinde de

olumlu te’sîrleri bulunmakdad›r. Damarlardaki sertleşme ve
daralmay›önler.Abdestdemevzi’îbiruyar›lmavard›r.Lenfsis-
temi,enönemlimerkezlerindenbiriolanburunarkas›veba-
demciklery›kanarakuyar›lmakdad›r.Ayr›caboyunveyanlar›-
n›n y›kanmas› da, lenf sistemine te’sîr eder.Abdest ve guslle
kolaylaşanlenfdolaş›m›sâyesinde,lenfositdenensavaşç›hüc-
reler vücûdu zararl› unsûrlardan korurlar ve vücûd direncini
artd›r›rlar.
7- Su bulunmad›ğ› zemân toprakla yap›lan teyemmüm de

büyükölçüdevücûddakistatikelektriğiyoketmekdedir.

–68 –



2-�NE�CÂ�SET�DEN�TA�HÂ�RET
Bedende, elbisede ve namâz k›lacak yerde necâset, pislik

bulunmamakd›r.Başörtüsü,başl›k,sar›k,mestvena’l›ndael-
bisedensay›l›r.Boyunasar›l›atk›n›nsarkank›sm›,namâzk›lan
ilebirlikdehareketetdiğiiçinelbisesay›l›rveburas›temizol-
mazsa,namâzkabûlolmaz.Yayg›n›n,basd›ğ›vebaş›n›koydu-
ğuyeritemizolunca,başkayerindenecâsetbulunursa,namâz
kabûlolunur.Çünkiyayg›,atk›gibibedenebitişikdeğildir.Fe-
katkapal›şişeiçinde,idrârtaş›yan›nnamâz›câizolmaz.Çünki,
şişebevlinmeydânageldiğiyerdeğildir.[Bundananlaş›l›yorki,
cebindekapal› kolonya, ispirto, tentürdiyot şişesi veyâkapal›
kutudakikanl›mendil,necsbezvarkennamâzk›lmakcâizde-
ğildir.]‹kiayağ›nbasd›ğ›vesecdeetdiğiyerintemizolmas›lâ-
z›md›r.Necâsetüstüneörtülübez,cam,naylonüstündenamâz
kabûlolur.Secdedeeteklerikurunecâsetedeğerse,zarar›ol-
maz.
Deride,elbisede,namâzk›l›nanyerde,(dir�hem�mik�dâ�r›) veyâ

dahâçokkabanecâsetyokise,namâzkabûlolurisede,dirhem
mikdâr›bulunursa,tahrîmenmekrûholurvey›kamakvâcibolur.
Dirhemdençokise,y›kamakfarzolur.Azisesünnetdir.Şerâb›n
damlas›n›day›kamakfarzd›r.‹mâmeyne[‹mâm-›EbûYûsüfve
‹mâm-›Muhammede]görevediğerüçmezhebdekabanecâset-
lerinhepsininzerresinibiley›kamakfarzd›r.Necâsetmikdâr›,bu-
laşd›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-Ka�ba�Ne�câ�set: ‹nsandanç›k›nca,abdestveyâguslesebeb

olanherşey,etiyinmiyenhayvanlar›n,(yarasahâric)veyavru-
lar›n›nyüzülmüş,dabağlanmam›şderisi,eti,pisliğivebevli,in-
san›nvebütünhayvanlar›nkan›veşerâb,leş,domuzetivekü-
meshayvanlar›n›npisliğiveyükhayvanlar›n›n,koyunvekeçi-
ninnecâsetleri,galiz,ya’nîkabad›r.
2-Ha�fîf�Ne�câ�set: Hafîfolannecâsetlerden,biruzvaveelbi-

seninbirk›sm›nabulaş›nca,buk›smveyâuzvundörtdebirika-
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dar› namâza zarar vermez. Eti yinen dört ayakl› hayvanlar›n
bevliveetiyinmiyenkuşlar›npisliğihafîfdir.Güvercin,serçeve
benzerlerigibietiyinenkuşlar›npisliğitemizdir.
Şerâb›n,imbiklenmesiileeldeedilenrak›veispirtokabane-

câsetolup,içilmesişerâbgibiharâmd›r.Namâzk›larken,kan,
ispirtovealkollüiçkiler,elbisedenvederideny›kan›ptemizlen-
melidir.Uçmaklatemizolmaz.Bunlarbulunanşişevebenzer-
lericebdenç›kar›lmal›d›r.
Necâset,hertemizsuile,abdestveguslal›nm›şsuile,sirke

vegül suyugibi ak›c›mây›’lerle temizlenir.Abdestde, guslde
kullan›lansuya(müs�ta’mel�su) denir.Busutemizdir.Fekat,ha-
desitemizleyicideğildir.Bununlanecâsettemizlenir.Fekat,ab-
destal›nmazvegusledilmez.
‹S�T‹N�CÂ:�Öndenvearkadannecâsetç›k›nca,buyerlerite-

mizlemeğe istincâdenir. ‹stincâ,ya’nî tahâretlenmek,sünnet-i
müekkededir.Ya’nî halâda abdest bozuldukdan sonra, erkek
vekad›n›n,taşileveyâsuile,önünüvearkas›n›temizliyerekid-
rârvepislikb›rak›lmamas›sünnetdir.Fekat,başkas›n›nyan›n-
daavretyeriniaçmadansuileistincâyapam›yacaksa,pislikfaz-
laolsabile,suileistincâdenvazgeçer.Avretyeriniaçmaz.Na-
mâz›öylek›lar.Açarsafâs›kolur.Harâmişlemişolur.Tenhâbir
yerbuluncasuileistincâyaparvenamâz›iâdeeder.Çün�ki,�bir
em�ri�yap�mak,�bir�ha�râ�m›�iş�le�me�si�ne�se�beb�olur�sa,�ha�râ�m›�iş�le�-
me�mek�için,�o�emr�[te’hîr�edi�lir�ve�yâ]�terk�edi�lir,�ya�p›l�maz.
Kemik, taâm,gübre, tuğla, saks› ve camparçalar›, kömür,

hayvan yemi ve başkas›n›nmal› ile vemuhterem, ya’nî para
ederşeyler,meselâ ipek ile,câmi’denat›lanşeylerle,zemzem
suyuile,yaprakile,kâğ›dileistincâtahrîmenmekrûhdur.Boş
kâğ›dadasayg›lâz›md›r.Muhteremolmayanismler,dîneyara-
m›yanyaz›larbulunankâğ›dlarvegazeteileistincâcâizdir.Fe-
kat‹slâmharfleri ileyaz›lm›şhiçbirkâğ›dileistincâedilmez.
Önüvearkay›k›bleyedönerekveayakdaveözrsüzç›plakab-
destbozmakmekrûhdur.‹drârtoplananyerdeguslcâizdeğil-
dir.Fekat,bevlakargider,toplanmazsa,bunlarcâizolur.‹stin-
câdakullan›lansunecsolur.Elbiseyes›çratmamal›d›r.Bunun
içinistincâyaparken,avretyeriniaçmak,tenhâyerdeyapmak
lâz›md›r.Muslukbaş›nda,elinidonununiçinesokup,idrârye-
riniavucdakisuyasürereky›kamaklaistincâolmaz.‹drârdam-
las›bulaş›nca,avucdakisunecsolurvedamlad›ğ›çamaş›rpis
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olur.Bu suyun damlad›ğ› yerlerin toplam› avuc içinden fazla
olursa,namâzkabûlolmaz.
‹S�T‹B�RÂ: Erkeklerinyürüyerek,öksürerekveyâsoltarafa

yatarak(‹s�tib�râ) etmesi,ya’nîidrâryolundadamlalarb›rakma-
mas›vâcibdir.‹drârdamlas›kalmad›ğ›nakanâ’atgelmedenab-
destalmamal›d›r.Birdamlas›zarsa,hemabdestbozulur,hem
deelbisekirlenir.Çamaş›raavuciçindenazs›zarsa,abdestal›p
k›ld›ğ›namâzmekrûholur.Çoks›zarsa,namâzkabûlolmaz.‹s-
tibrâda güçlük çekenler, arpa kadar nebâtî pamuk fitili idrâr
deliğinekoymal›d›r.S›zanidrâr›pamukemer.Yaln›zpamuğun
ucunund›şardakalmamas›lâz›md›r.

3-�SETR-‹�AV�RET
(Av�ret�Ma�hal�li�ve�Ka�d›n�la�r›n�Ör�tün�me�le�ri)

Bir kimsenin açmas›, başkas›na göstermesi ve başkas›n›n
bakmas›harâmolanyerlerine(Av�ret�ma�hal�li) denir.Erkekle-
rinavretmahalligöbekden,dizalt›nakadard›r.Dizavretdir.
Buralar› aç›k iken k›l›nan namâz kabûl olmaz.Namâz k›lar-
ken, 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› dörtmezhebde de avretdir.
Bunun için kad›nlara (Av�ret) denilmişdir. Buralar›n› örtmesi
farzd›r. Avret uzvlar›ndan herhangi birinin dörtde birisi, bir
rüknaç›kkal›rsa,namâzbozulur.Az›aç›l›rsabozulmaz.Namâ-
z›mekrûholur.‹nceolup,içindekiuzvunşekliveyârengigörü-
nenkumaş,yokdemekdir.
Kad›nlar›n,namâzd›ş›nda,yaln›ziken,dizvegöbekaras›n›

örtmesifarzolup,s›rt›n›vekarn›n›örtmesivâcib,başkayerle-
riniörtmesiedebdir.
Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”buyuruyorki:(Ya�-

ban�c›�ka�d›�na�şeh�vet�le�ba�kan�bir�kim�se�nin�göz�le�ri�ateş�le�dol�du�-
ru�lup,�Ce�hen�ne�me�so�ku�la�cak�d›r.�Ya�ban�c›�ka�d›n�ile�to�ka�ede�nin
kol�la�r›� en�se�sin�den� bağ�la�n›p,�Ce�hen�ne�me� at›�la�cak�d›r.�Ya�ban�c›
ka�d›n�ile�lü�zûm�suz�ye�re�şeh�vet�le�ko�nu�şan�lar,�her�ke�li�me�si�için
bin�se�ne�Ce�hen�nem�de�ka�la�cak�d›r.)
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Diğerbirhadîs-işerîfdeise:(Kom�şu�ka�d›�na�ve�ar�ka�daş�la�r›�-
n›n� ka�d›n�la�r›�na� şeh�vet�le� bak�mak,� ya�ban�c›� ka�d›n�la�ra� bak�mak�-
dan�on�kat�da�hâ�gü�nâh�d›r.�Ev�li�ka�d›n�la�ra�bak�mak,�k›z�la�ra�bak�-
mak�dan�bin�kat�da�hâ�çok�gü�nâh�d›r.�Zi�nâ�gü�nâh�la�r›�da�böy�le�dir)
buyuruldu.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Yâ

Alî!�Uy�lu�ğu�nu�aç�ma�ve�ölü�ve�yâ�di�ri,�hiç�kim�se�nin�uy�luk�ye�ri�ne
bak�ma!)
Diğerbirhadîs-işerîfde;(Av�ret�yer�le�ri�ni�zi�aç�ma�y›�n›z.�Çün�-

ki,�ya�n›�n›z�dan�hiç�ay�r›l�ma�yan�kim�se�ler�var�d›r.�On�lar�dan�uta�n›�-
n›z�ve�on�la�ra�say�g›�l›�olu�nuz) [Bunlar,Hafazamelekleridir]bu-
yuruldu.
Yine hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: (Av�ret� yer�le�ri�ni� ört.

Zev�cen�den�ve�câ�ri�yen�den�baş�ka�s›�na�gös�ter�me.�Yal�n›z�iken�de
Al�la�hü�te�âlâ�dan�ha�yâ�edi�niz!)
(Ken�di�le�ri�ni� ka�d›n�la�ra� ben�ze�ten� er�kek�le�re� ve� er�kek�le�re

ben�ze�ten�ka�d›n�la�ra�Al�lah�la’net�ey�le�sin!)
(Bir�k›�z›n�gü�zel�li�ği�ni�gö�ren�kim�se,�gö�zü�nü�on�dan�he�men�ay›�-

r›r�sa,�Al�la�hü�teâ�lâ�ye�ni�bir�ibâ�det�se�vâ�b›�ih�sân�eder�ki,�bu�ibâ�-
de�tin�lez�ze�ti�ni�he�men�du�yar.)
(Av�ret�yer�le�ri�ni�aça�na�ve�baş�ka�s›�n›n�av�ret�ma�hal�le�ri�ne�ba�-

ka�na,�Al�lah�la’net�ey�le�sin!)
(Ken�di�ni�bir�kav�me�ben�ze�ten,�on�lar�dan�olur).�Demekki,ahlâ-

k›n›,işleriniveyâelbiselerinibaşkalar›nabenzetenonlardanolur.
Modaya,kâfirlerinâdetlerineuyanlar,harâmlaragüzelsan’atis-
mini takanlar veharâm işliyenlere san’atkâr, ilerici diyenler, bu
hadîs-işerîflerdenibretalmal›,korkmal›,uyanmal›d›rlar.
Erkekerkeğinvekad›nkad›n›navretyerlerinedebakmala-

r›harâmd›r.Görülüyorki,erkeklerinkad›nlaravekad›nlar›n,
erkeklerinavretyerlerinebakmalar›harâmolduğugibi,erkek-
lerin 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,elle-
rinden 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-
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danç›kar›pk›larsa,yorganlaörtülük›lm›şolup,câizolur.
Birerkek,nikâhlaalmas›ebedîharâmolan,onsekiz(mah�-

rem) kad›n›n,baş›na,yüzüne,gerdân›na,kollar›na,dizdenaşa-
ğ›bacağ›na,şehvetdenemînisebakabilir.Bukimse,göğüsleri-
ne,koltuklar›na,uyluklar›na,dizlerineves›rt›nabakamaz.
Birkad›niçin,amca,hala,teyzeveday›çocuklar›dayaban-

c› erkek gibidir. Enişte, kay›n birâderi de yabanc› erkekdir.
Bunlarla konuşmas›, şakalaşmas› ve bir yerde bulunmas› ha-
râmd›r.Erkeklerindeamca,hala, teyze veday›k›zlar› ile ve
bald›zveyengeilekonuşmalar›harâmd›r.
Bir erkek,mahremolanonsekiz kad›n ile ölünceyekadar

evlenemez.Bunlarlakonuşabilir.Yaln›zolarakbiryerdebulu-
nabilir.Kad›nda,onsekizerkekileevlenemez.Buonsekizer-
kekvekad›nşunlard›r:

Ne�seb�(Soy)�ile�Ak�ra�bâ�Olan�lar
Er�kek�ler: Ka�d›n�lar:
1-Baba. 1-Anne.
2-Babas›n›nveannesinin 2-Annesininve
babalar›. babas›n›nanalar›.

3-Oğluveoğlununve 3-K›z›veoğlununve
k›z›n›noğullar› k›z›n›nk›zlar›.

4-Erkekkardeşi. 4-K›zkardeşi.
5-Erkekkardeşininoğullar›. 5-K›zkardeşinink›zlar›.
6-K›zkardeşininoğullar›. 6-Erkekkardeşinink›zlar›.
7-Amcaveday›. 7-Halaveteyze.

Süt�ile�Ak�ra�bâ�Olan�lar
Er�kek�ler: Ka�d›n�lar:

8-Sütbaba. 8-Sütanne.
9-Sütbabas›n›nve 9-Sütannesininve
annesininbabalar›. babalar›n›nanneleri.

10-Sütoğlu,sütoğlunun 10-Sütk›z›,sütk›z›n›n
vesütk›z›n›noğullar›. vesütoğlununk›zlar›.
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11-Süterkekkardeşi. 11-Sütk›zkardeşi.
12-Sütk›zkardeşininoğullar›. 12-Sütk›zkardeşinink›zlar›.
13-Süterkekkardeşinin 13-Süterkekkardeşinin

oğullar›. k›zlar›.
14-Sütamcaveday›lar›. 14-Süthalaveteyzeleri.

S›h�r›�yet�(Ev�li�lik)�ile�Ak�ra�bâ�Olan�lar
Er�kek�ler: Ka�d›n�lar:
15-Kay›nbaba. 15-Kaynana.
16-Üveyoğlu. 16-Üveyk›z›.
17-Üveybaba. 17-Üveyanne.
18-Dâmât. 18-Gelin.
Avretmahalliaç›kolaraksokağaç›kanvebaşkalar›n›nav-

retyerlerinebakan,erkeklervek›zlar,Cehenneminçokk›zg›n
alevliateşindeyanacaklard›r.

4-�‹S�T‹K�BÂL-‹�KIB�LE
(K›b�le�ye�dön�mek)

Namâz›Kâ’beyekarş›k›lmakd›r.Mekke-iMükerremeşeh-
rindebulunanKâ’bebinâs›n›nistikametine(K›b�le) denir.K›b-
leönce(Ku�düs) idi.HicretdenonyediaysonraŞa’bânay›n›n
ortas›ndasal›günü,Kâ’beyedönülmesiemrolundu.
K›ble,Kâ’beninbinâs› değil, arsas›d›r.Ya’nî, yerdenArşa

kadar,oboşlukk›bledir.Bununiçindenizvekuyudiplerinde,
yüksekdağlardaveuçaklarda,bucihetedoğrunamâzk›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›gücüyetdiğitara-
fadoğruyönelerekk›lar.Vapurda,trendeveuçaklardak›bleye
dönmekşartd›r.
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5-�NA�MÂZ�VAKT�LE�R‹
Resûl-iekrem“sallallahüaleyhivesellem”birhadîs-işerîf-

debuyurdularki,(Ceb�râ�îl�aley�his�se�lâm�Kâ’be�ka�p›�s›�ya�n›n�da�iki
gün�ba�na�imâm�ol�du.�‹ki�miz,�fecr�do�ğar�ken�sa�bâh�na�mâ�z›�n›,�gü�-
neş�te�pe�den�ay�r›�l›r�ken�öğ�le�yi,�her�şe�yin�göl�ge�si�ken�di�bo�yu�olun�-
ca�ikin�di�yi,�gü�neş�ba�tar�ken�[üstkenâr›gaybolunca]ak�şa�m›�ve
şa�fak�ka�ra�r›n�ca�yat�s›�y›�k›l�d›k.� ‹kin�ci�gü�nü�de,� sa�bâh�na�mâ�z›�n›,
ha�va� ay�d›n�la�n›n�ca,� öğ�le�yi,� her�şe�yin� göl�ge�si� ken�di� bo�yu�nun� iki
ka�t›�olun�ca,�ikin�di�yi,�bun�dan�he�men�son�ra,�ak�şa�m›,�oruc�bo�zul�-
du�ğu�ze�mân,�yat�s›�y›,�ge�ce�nin�üç�de�bi�ri�olun�ca�k›l�d›k.�Son�ra�yâ
Mu�ham�med!� Se�nin� ve� geç�miş�Pey�gam�ber�le�rin� na�mâz� vakt�le�ri
bu�dur.�Üm�me�tin,�beş�vakt�na�mâ�z›n�her�bi�ri�ni,�bu�k›l�d›�ğ›�m›z�iki
vak�tin�ara�s›n�da�k›l�s›n�lar�de�di).�Hergünk›l›nmas›emrolunanna-
mâzsay›s›n›nbeşolduğuburadandaanlaş›lmakdad›r.
Sa�bâh�Na�mâ�z›�Vak�ti: Fecrindoğmas›ndan,ya’nîşarkdabe-

yâzl›kbaşlamas›ndani’tibâren,güneşdoğuncayakadard›r.
Öğ�le�Na�mâ�z›�Vak�ti:�Gölgelerk›sal›p,uzamağabaşlad›ğ›ze-

mândani’tibârenbaşlarvegölgebirmisliveyâikimisliuzay›n-
cayakadardevâmeder.Birincisiikiimâma,ya’nî‹mâm-›Ebû
Yûsüfile‹mâm-›Muhammedegöre,ikincisiise,‹mâm-›a’zam
EbûHanîfeye“rahmetullahialeyhim”göredir.
‹kin�di�Na�mâ�z›�Vak�ti: Öğlevaktibitincebaşlar.Buda:
1- ‹mâm-›EbûYûsüfve ‹mâm-›Muhammedegöre,gölge

kendisinimeydânagetirencismkadaruzay›ncabaşlarvegüneş
kayboluncayakadardevâmeder.
2- ‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfeye göre ise; gölge kendisini

meydânagetirencisminikimislioluncabaşlar,güneşkaybolun-
cayakadardevâmeder.
Fekat,güneşsarard›kdansonraya’nîüfukhatt›nabirm›zrak

boyuyaklaş›nca,hernamâz›k›lmakharâmd›r.Ya’nîikindina-
mâz›n›bukadargecikdirmekharâmd›r.Fekat,ikindinamâz›n›
k›lmam›şise,güneşbat›ncayakadardak›lmaklâz›md›r.
Ak�şam�Na�mâ�z›�Vak�ti:�Güneşkayboldukdansonrabaşlay›p,

şafak karar›ncaya kadar, ya’nî k›rm›z›l›k kayboluncaya kadar
devâmeder.
Yat�s›�Na�mâ�z›�Vak�ti:�Akşamnamâz› vaktinin ç›kmas›ndan

i’tibâren, fecrinağarmas›nakadardevâmeder. ‹mâm-›a’zam
EbûHanîfeye“rahmetullahialeyh”göre,yats›n›nvakti,gökde-
ki beyâzl›k kaybolunca başlar.Nitekim ikindi vaktinde böyle
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geçmişdi.Ya’nîikiimâmagöreyats›vaktioldukdansonra,en
azyar›msâatdahâbekleyipyats›y›k›larsa,bütünimâmlaragö-
rek›lm›şolur.Yats›namâz›n›özrsüz,şer’îgeceninyar›s›ndan
sonrayab›rakmakmekrûhdur.
Namâzlar›vaktlerindenöncevesonrak›lmakharâmd›r.Bü-

yük günâhd›r. (Tür�ki�ye� ga�ze�te�si)nin hâz›rlam›ş olduğu d›var
takvîmlerinde, namâz ve imsâk vaktleri doğruolarakbildiril-
mişdir.
Namâzk›lmas›tahrîmenmekrûh,ya’nîharâmolanvaktler

üçdür.Buüçvaktdebaşlananfarzlarsahîholmaz.Güneşdo-
ğarken,batarken,gündüzortas›ndaikendir.Buüçvaktde,ön-
cedenhâz›rlanm›şcenâzeninnamâz›,secde-itilâvetvesecde-i
sehvdecâizdeğildir.Güneşbatarken,yaln›zogününikindina-
mâz›k›l›n›r.
Yaln›znâfilek›lmakmekrûholanikivaktvard›r.Sabâhna-

mâz›n›nfarz›n›k›ld›kdansonra,güneşdoğuncayakadar.‹kindi
farz›n›k›ld›kdansonra,akşam›n farz›ndanöncenâfilek›lmak
mekrûhdur.

AÇIK�LA�MA�(Ku�tup�lar�da�Na�mâz�ve�Oruc):
Her memleketin namâz vakti, o memleketin ekvatordan

uzakl›ğ›vemevsimleregöredeğişir:
67derecedengeçenkuzeykutupdâiresininkuzeyindebulu-

nansoğukmemleketlerde,güneşinmeyliçokolduğuzemânlar-
da,şafakkaybolmadanfecrbaşlar.BununiçinBalt›kDenizinin
şimâl [kuzey] ucunda, yaz›n geceolmay›p, yats› ve sabâhna-
mâzlar›n›nvaktibaşlamaz.
Hanefîmezhebindevakt,namâz›nşart›değil, sebebidir.Se-

bebbulunmazsa,namâzfarzolmaz.Ohâlde,böylememleketler-
debulunanmüslimânlarabuikinamâzfarzolmaz.Güneyyar›m
kürede,heryerdenizolduğuiçinböylememleketyokdur.
Şa’bân›notuzuncugecesi,birşehrdehilâlgörülünce,bütün

dünyâdaorucabaşlamaklâz›molur.Gündüzgörülenhilâlgele-
cekgeceninhilâlidir.[KutublaraveAyagidenmüslimân›nda,
seferîdeğilse,buaydagündüzlerioructutmas›lâz›md›r.Yirmi-
dörtsâatdendahâuzungünlerde,orucasâatlebaşlarvesâatle
bozar.Gündüzüböyleuzunolm›yanbirşehrdekimüslimânla-
r›nzemân›nauyar.Eğeroructutmazsa,gündüzleriuzunolma-
yanyeregelincekazâeder.]
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EZÂN�VE�‹KÂ�MET
Ezân,herkesebildirmekdemekdir.Beşvaktnamâzvekazâ

namâzlar›içinveCum’anamâz›ndahatîbinkarş›s›nda,erkekle-
rin ezân okumas›, sünnet-imüekkededir. 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.

Ezân�ve�‹kâ�met�Han�gi�Hâl�ler�de�Oku�nur?
1-K›rda,bostândayaln›zveyâcemâ’atilekazâk›larken,er-

keklerin ezân› ve ikâmeti yüksek sesle okumalar› sünnetdir.
Ezân› işiten insanlar, cinnîler, taşlar,k›yâmetgünü şâhidola-
cakd›r.Birkaçkazânamâz›n›biraradak›lan,önceezânveikâ-
met 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’in-
devecemâ’atibellikimselerolanhercâmi’de,vaktnamâz›,ce-
mâ’atilek›l›nd›kdansonra,yaln›zk›lankimse,ezânveikâmet
okumaz.Yollardabulunanveyâ imâm› vemüezzinibulunma-
yan ve cemâ’ati belli kimseler olmayan câmi’lerde, çeşidli ze-
mânlardagelenler,birvaktinnamâz›için,çeşidlicemâ’atlerya-
parlar.Hercemâ’atiçinezânveikâmetokunur.Böylecâmi’de
yaln›zk›landaezânveikâmetikendiişiteceğikadarsesleokur.
3-Misâfirolanlar,kendiaralar›ndakicemâ’atilede,yaln›z

k›larkendeezânveikâmetokur.Yaln›zk›lan›nyan›nda,arka-
daşlar›varsa,ezân›terkedebilir.Seferîolankimsebirevdeyal-
n›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›bi-

len câhil köylünün ezân okumas› kerâhetsiz câizdir. Cünüb
kimseninezânveikâmetokumas›veabdestsizezânokumakve
kad›n›n,fâs›k›n,serhoşun,akls›zçocuğunezânokumas›veotu-
rarak 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›ileveyâverdiğibirişâ-
retileorucbozulmaz.
Ezânata’zîmvehürmetedenlerveonu,harflerini,kelimeleri-

nideğişdirmeden,bozmadan, tegannîetmeden,minâreyeç›k›p,
sünneteuygunokuyanlar,yüksekderecelerevâs›lolacaklard›r.
Fekat,ezânsünneteuygunokunmuyorsa,meselâba’z›keli-

melerideğişdirilmiş,tercemeedilmişseveba’z›yerindetegannî
ederek okunuyorsa veyâ ezân sesi, ho-parlör denilen âletden
geliyorsa,(Çünki,ho-parlördenç›kanses, imâmveyâmüezzi-
ninsesideğildir.Bunlar›nsesielektrikvemiknât›shâlinedönü-
yor.Buelektrikvemiknât›s›nhâs›letdiğisesduyulur)bunuişi-
ten,hiçbirparças›n›tekrâretmez.

AÇIK�LA�MA�(Ezân�Ho-par�lör�ile�Oku�nur�mu?):
Minârelerekonulanho-parlör,müezziniçinbirtenbellikvâ-

s›tas›olmuş,ezân›nkaranl›kodalardaoturarakvesünneteuy-
m›yarakokunmas›nasebebolmuşdur.Asrlarca,gökleredoğru
uzananma’nevîsüslerimizminârelerde,bukötübid’atyüzün-
denbirerho-parlördireğihâlinegetirilmişlerdir.‹slâmâlimleri
fenninbulduklar›n›hep iyikarş›lam›ş,meselâmatba’an›nku-
rulmas›n›teşvîketmişler,fâidelikitâblar›nbas›larakilminyay›l-
mas›n›istemişlerdir.Radyoveho-parlörle,heryerdefâideliya-
y›nlaryap›lmas›da,islâmiyyetinbeğendiğivefâideleneceğibir
buluşolduğuşübhesizdir.Fekat,müslimânlar›ezân›ntatl›sesin-
denmahrûmb›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-›Kirâmze-
mân›ndaolduğugibinamâzlar›n›huşû’ ilek›l›yorlard›.Ezân›n
mü’minleri heyecâna getiren ilâhî te’sîri, ho-parlörünmetalik
sesleriilegaybolmakdad›r.
Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”birhadîs-işerîfin-
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de,(Her�kim�ezân�se�si�işit�di�ği�ze�mân,�mü�ez�zin�ile�be�râ�ber�ha�fîf�-
ce�oku�sa,�her�har�fi�ne�bin� se�vâb�ve�ri�lir,�bin�gü�nâ�h›�mah�vo�lur)
buyurdu.
Ezân›duyankimse,Kur’ân-›kerîmokuyorisede,işitdiğini

yavaşça söylemesi sünnetdir. (Hay�ye�alâ)lar›duyuncabunlar›
söylemeyip,(lâ�hav�le�ve�lâ�kuv�ve�te�il�lâ�bil�lâh) der.Ezândanson-
rasalevâtgetirilir.Sonraezândüâs›okunur.‹kinci(Eş�he�dü�en�-
ne�Mu�ham�me�den�Re�sû�lul�lah) söyleyince, iki baş parmağ›n›n
t›rnaklar›n›öpdükdensonra,ikigözüzerinesürmekmüstehab-
d›r.‹kâmetdeböyleyap›lmaz.

Ezâ�n›n�Oku�nu�şu
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)dansonraikiker-
re(Es-sa�lâ�tü�hay�run�mi�nen-nevm) okunur.
‹kâmetde ise, (Hay�ye� alel-fe�lâh)dan sonra iki kerre (Kad

kâ�me�tis-sa�lâ�tü) denir.
Ezân�Dü�âla�r›:
Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki:
(Ezân�oku�nur�ken�şu�düâ�y›�oku�yun:
“Ve�ene�eş�he�dü�en�lâ�ilâ�he�il�lal�la�hü�vah�de�hû�lâ�şe�rî�ke�leh�ve

eş�he�dü�en�ne�Mu�ham�me�den�ab�dü�hü�ve�re�sû�lüh�ve�ra�dî�tü�bil�lâ�-
hi rab�ben� ve� bil-is�lâ�mi� dî�nen� ve� bi� Mu�ham�me�din� sal�lal�la�hü
aley�hi�ve�sel�le�me�re�sû�len�ne�biy�yâ”).
Yinebirhadîs-işerîflerindebuyurdularki,“Ey�be�nim�üm�-

me�tim.�Ezân�bi�tin�ce�şu�düâ�y›�da�oku�yu�nuz:
“Al�la�hüm�me�rab�be�hâ�zi�hid-da’ve�tit-tâm�me�ti�ves-sa�lâ�til-kâ�-

ime�ti�âti�Mu�ham�me�de�nil-ve�sî�le�te�vel-fa�dî�le�te�ved-de�re�ce�ter-re�-
fîa�te�veb’as�hü�me�kâ�men�mah�mû�de�nil-le�zî�ve’ad�te�hü�in�ne�ke�lâ
tuh�li�fül-mî�âd”).

–79 –



Ezân�Ke�li�me�le�ri�nin�Ma’nâ�la�r›:
AL�LA�HÜ�EK�BER:�Allahüteâlâ,büyükdür.Onabirşeylâ-

z›mdeğildir.Kullar›n›nibâdetlerinedemuhtâcolmakdanbü-
yükdür. ‹bâdetlerin, Ona hiçbir fâidesi yokdur. Bu mühîm
ma’nây›zihnlerdeiyiyerleşdirmekiçin,bukelime,dörtkerre
söylenir.
EŞ�HE�DÜ�EN�LÂ�‹LÂ�HE�‹L�LAL�LAH: Kibriyâs›,büyük-

lüğüilekimseninibâdetinemuhtâcolmad›ğ›hâlde,ibâdetolun-
mağa,Ondanbaşkakimseninhakk›olmad›ğ›naşehâdeteder,
elbetteinan›r›m.HiçbirşeyOnabenzemez.
EŞ�HE�DÜ� EN�NE� MU�HAM�ME�DEN� RESÛLUL�LAH:

Muhammedin“aleyhivealââlihissalâtüvesselâm”,Onungön-
derdiğiPeygamberiolduğuna,Onunistediğiibâdetlerinyolunu
bildiricisi olduğuna ve Allahü teâlâya ancak Onun bildirdiği,
gösterdiğiibâdetlerinyaraş›rolduğunaşehâdeteder,inan›r›m.
HAY�YE� ALES-SA�LÂH,� HAY�YE� ALEL-FE�LÂH:

Mü’minlerifelâha,se’âdete,kurtuluşasebebolannamâzaçağ›-
ranikikelimedir.
AL�LA�HÜ�EK�BER:�Onalây›kbiribâdetikimseyapamaz.

HerhangibirkimseninibâdetininOnalây›k,yak›ş›rolmas›ndan
çokbüyükdür,çokuzakd›r.
LÂ� ‹LÂ�HE� ‹L�LAL�LAH: ‹bâdete, karş›s›nda alçalmağa

müstehakolan,hakk›olanancakOdur.Onalây›kibâdetikim-
seyapamamaklaberâber,Ondanbaşkakimseninibâdetolun-
mağahakk›yokdur.
Namâz›n şerefininbüyüklüğüOnuherkese,habervermek

içinseçilmişolanbukelimelerinbüyüklüğündenanlaş›lmal›d›r.

6-�N‹Y�YET
‹ftitâh tekbîri söylenirkenniyyet edilir.Namâzaniyyet et-

mekdemek, ismini,vaktini,k›bleyi, imâmauymağ›kalbinden
geçirmekdemekdir.
‹ftitâhtekbîrindensonraedilenniyyet,sahîholmazveona-

mâzkabûlolmaz.Farzlardavevâciblerdeniyyetederken,han-
gifarzvehangivâcibolduğunubilmeklâz›md›r.Rek’atsay›s›-
naniyyetlâz›mdeğildir.Sünnetik›larken,(Namâza)niyyetet-
mekkâfîdir.Cenâzenamâz›na,(Al�lah�için�na�mâ�za,�mey�yit�için
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düâ�ya) diyeniyyetedilir.
‹mâm›nerkeklereimâmolmağaniyyetetmesişartdeğildir.

‹mâm,hâz›rolan cemâ’ate imâmoldumdiyeniyyet etmezse,
cemâ’at ilek›lmak sevâb›nakavuşamaz. ‹mâmolmağaniyyet
ederse,busevâbadakavuşur.‹mâm›n,(ka�d›n�la�ra�imâm�ol�ma�-
ğa) niyyetetmesilâz›md›r.
‹bâdetleri yaparken, yaln›z ağ›z ile söylemeğe niyyet den-

mez.Kalbileniyyetedilmezse,ibâdetlerkabûlolmaz.

7-�TAHRÎME�TEKBÎR‹
Namâza dururken, (Al�la�hü� ek�ber) demekdir ki, farzd›r.

Başkakelimesöylemekleolmaz.Ba’z›âlimler,tahrîmetekbîri-
nin,namâz›niçindeolduğunusöylemişlerdir.Bunlaragöre,na-
mâz›nşartlar›da,rüknleride,alt›olmakdad›r.

NA�MÂ�ZIN�RÜKN�LE�R‹:
Namâz›niçindekifarzlar›na(Rükn)denir.Hepsibeşdir:
1-�KI�YÂM: 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,gö-

züveyâbaşkayeriçokağr›yan,idrâr,yelkaç›ran,yaras›akan,
ayakdadüşmankorkusu,mal›nçal›nmaktehlükesiolan,ayak-
dak›l›ncaorucuveyâokumas›bozulacakveyâavretyeriaç›la-
cakolankimseler,oturarakk›lar.Rükü’içinbirazeğilir.Secde
için,baş›n›yerekoyar.Baş›n›yerekoyamayankimse,rükü’için
biraz,secdeiçinise,dahâçokeğilir.Secdeiçineğilmesirükü’
içineğilmesindendahâçokolmazsanamâz›kabûlolmaz.Yere
taş ve tahtakoyup,bununüstüne secdeederse, namâzkabûl
olursada,günâhagirer.Ya’nîtahrîmenmekrûholur.
2-�KI�RÂ�ET:�Sünnetlerinvevitrinherrek’atindeveyaln›z

k›larkenfarzlar›nikirek’atinde,ayakdaKur’ân-›kerîmdenbir
âyetokumakfarzd›r.K›sasûreokumakdahâsevâbd›r.
K›râetolarak,buralardaFâtihaokumakve sünnetlerinve
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vitrnamâz›n›nherrek’atindevefarzlar›nikirek’atindeFâtiha-
danbaşkabirde,sûreveyâüçâyetokumakvâcibdir.Farzlarda
Fâtihay›vezamm-›sûreyi ilk iki rek’atdeokumakvâcibveyâ
sünnetdir.Fâtihay›sûredenönceokumakdavâcibdir.Bubeş
vâcibdenbiriunutulursasecde-isehvyapmakgerekir.
K›râetde,Kur’ân-›kerîmtercemesiniokumakcâizdeğildir.
‹mâm›nCum’avebayramnamâzlar›ndanbaşka,hernamâz-

da,birinci rek’atde, ikinci rek’atdeokuyacağ›n›n ikimisliuzun
okumas›sünnetdir.Yaln›zikenherrek’atdeayn›mikdârdaoku-
yabilir.‹mâm›nayn›namâzlar›n,ayn›rek’atlerinde,ayn›âyetleri
okumağ›âdetedinmesimekrûhdur.Birincirek’atdeokuduğunu
ikinci rek’atde de okumas› tenzîhen mekrûhdur. Tersine oku-
mak,dahâkerîhdir.‹kincide,birincirek’atdeokuduğundanson-
raki sûreyi atl›yarak dahâ sonrakini okumak, mekrûhdur.
Kur’ân-›kerîmimushafdakis›raileokumak,herzemânvâcibdir.
3-�RÜ�KÜ’: K›yâmdak›râetden sonra tekbîr getirerek, rü-

kü’aeğilir.Rükü’daerkeklerparmaklar›n›aç›p,dizlerinüstüne
koyar,s›rt›n›vebaş›n›düztutarlar.
Rükü’daenazüçdef’a,(Süb�hâ�ne�rab�bi�yel�azîm) 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 (Se�mi’al�la�hü� li�men� ha�mi�deh)� demek,

imâmaveyaln›zk›lanasünnetdir.Cemâ’atbunusöylemez.Bu-
nunarkas›ndanhemen(Rab�be�nâ�le�kel�hamd) denirvedikduru-
lurve(Al�la�hü�ek�ber) diyereksecdeyevar›l›rken,öncesağ,sonra
soldiz,sonrasağ,sonrasolel,sonraburunveal›nyerekonur.
4-�SEC�DE:�Secdedeelparmaklar›,birbirinebitişik,k›bleye

karş›,kulaklarhizâs›nda,başikielaras›ndaolmal›d›r.Aln›te-
miz 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›ye-

rekoymakfarzd›rveyâvâcibdir.Ya’nîikiayakyerekonmazsa,
namâzkabûlolmazveyâmekrûholur.
Secdede,ayakparmaklar›n›bükerekuçlar›n›k›bleyeçevir-

meksünnetdir.
Erkekler,kollar›veuyluklar›kar›ndanayr›bulundurur.El-
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lerivedizleriyerekoymaksünnetdir.Topuklar›k›yâmda,bir-
birindendörtparmakenikadaruzak,rükü’da,kavmedevesec-
dedebitişiktutmaksünnetdir.
Secdeyegiderken,pantalonpaçalar›n›yukar›çekmekmek-

rûhdurvebunlar›yukar›çekipk›v›r›pda,namâzadurmakmek-
rûhdur.Kollar›,bacaklar›,etekleris›ğal›,k›vr›k,k›saolarakna-
mâzk›lmakmekrûhdur.Tenbellikleveyâbaş›kapal›k›lman›n
ehemmiyyetinidüşünmiyerek,baş›aç›knamâzk›lmakmekrûh-
dur.Namâzaehemmiyyetvermemek ise,küfrdür.Kirlielbise
ileveişelbisesiilenamâzk›lmakdamekrûhdur.
5-�KA’DE-‹�AHÎRE:�Sonrek’atde(Et�te�h›y�yâ�tü)yüokuya-

cakkadaroturmakfarzd›r.Otururken,elparmaklar›ileişâret
edilmez.Erkeklersolayağ›n›,parmakuçlar›sağadoğrudönük
olarakyeredöşer.Buayağ›nüzerineoturur.Sağayağ›diktu-
tar.Bununparmaklar›yeredeğer.Parmaklar›n›nucuk›bleye
karş›birazbükülmüşolur.Böyleoturmaksünnetdir.
Kad›nlarkabaetleriniyerekoyarakoturur.Uyluklar›birbi-

rineyak›nolur.Sağayağ›n›,sağtarafdand›şar›ç›kar›r.Solaya-
ğ›,parmakuçlar›sağadönmüşolarakalt›ndakal›r.

NA�MÂZ�NA�SIL�KI�LI�NIR?

Yal�n›z�K›�lan�Er�ke�ğin�Na�mâ�z›
Meselâ(Sa�bâh�Na�mâ�z›�n›n�Sün�ne�ti) şöylek›l›n›r:
1-Öncek›bleyekarş›dönülür.Ayaklarbirbirindendörtpar-

makkadaraç›kolarakparalel tutulur.Ellerinbaşparmaklar›
kulak yumuşaklar›na değdirilir, avuç içleri k›ble istikâmetine
aç›l›r.“Niy�yet�et�dim.�Al�lah�r›�zâ�s›�için�bu�gü�nün�sa�bâh�na�mâ�z›�-
n›n�sün�ne�ti�ni�k›l�ma�ğa,�dön�düm�k›b�le�ye”�diyekalbdengeçiril-
dikdensonra,“Al�la�hü�ek�ber”�diyerekgöbekalt›ndasağelsol
elinüzerinebağlan›r.
2-Gözleri, secdeedilecekyerdenay›rmaks›z›n:a)(Süb�hâ�-

ne�ke) okunur.b)E’ûzüBesmeledensonra(Fâ�ti�ha) okunur.c)
Fâtihadansonrabesmeleokunmaks›z›nbirzamm-›sûre(mese-
lâ;Elemterekeyfe)okunur[1].
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3-Zamm-›sûredensonra(Al�la�hü�ek�ber) diyerekrükü’aeği-
linir.Ellerledizkapaklar›kaplan›r,beldüz tutulurvegözleri
ayaklar›ndanay›rmayarak,üçdef’a (Süb�hâ�ne�Rab�bi�yel-azîm)
denir.Beşveyâyedidef’adasöylenebilir.
4-(Se�mi’al�la�hü�li�men�ha�mi�deh)�diyerekdoğrulurken,pantalon

çekilmez ve gözler secde yerinden ayr›lmaz. Tam dik durunca
(Rab�be�nâ�le�kel�hamd)�denir.[Budikdurmağakavmedenir.]
5-Ayakda fazladurmadan(Al�la�hü�ek�ber)�diyereksecdeye

gidilir.Secdeyegiderkens›ras›ile;a)Sağdiz,sonrasoldiz,sağ
el, sonrasolel,burunveal›nyerekonur.b)Ayakparmaklar›
k›bleistikâmetindebükülür.c)Başikielinaras›naal›n›r.d)Elin
parmaklar›kapan›r.e)Avuçiçleriyereyap›şd›r›l›r.Dirseklerye-
reyap›şd›r›lmaz.f)Buvaziyetdeikenenazüçdef’a(Süb�hâ�ne
Rab�bi�yel-a’lâ)�denir.Sonra:
6-(Al�la�hü�ek�ber)�diyereksolayakyereyay›l›r,sağayağ›n

parmaklar›k›bleistikâmetindebükülürveuyluklar›nüzerinde
oturulur.Avuçlar,dizinüzerinekonurveparmaklarkendihâ-
lineb›rak›l›r.
7-Uyluklarüzerindefazladurmadan(Al�la�hü�ek�ber)�diyerek,

tekrârsecdeyevar›l›r.[‹kisecdearas›ndaoturmağacelsedenir.]
8-Secdede,yineenazüçdef’a(Süb�hâ�ne�Rab�bi�yel-a’lâ)�de-

dikdensonra,(Al�la�hü�ek�ber) diyerekayağakalk›l›r.Ayağakal-
karken, ellerle yerdenkuvvet al›nmazveayaklaroynat›lmaz.
Secdedenkalkarkenönceal›n,sonraburun,sonradasolelve
sağel,sonrasoldizvesağdizyerdenkald›r›lmal›d›r.
9-Ayakdaikenbesmeledensonra(Fâ�ti�ha) vebundansonra

birzamm-›sûreokunup,(Al�la�hü�ek�ber) diyerekrükü’aeğilinir.
10-‹kincirek’atde,birincirek’atdeta’rifedildiğişekldeta-

mâmlan›r.Yaln›zikincisecdedensonra,(Al�la�hü�ek�ber) deyin-
ceayağakalkmay›puyluklarüzerineoturulurve:
a)(Et�te�h›y�yâ�tü),�(Al�la�hüm�me�sal�li),�(Al�la�hüm�me�bâ�rik)ve

(Rab�be�nâ�âti�na) düâlar›n›okudukdansonra,öncesağa(Es�se�-
lâ�mü�aley�küm�ve�rah�me�tul�lah),�sonrasola(Es�se�lâ�mü�aley�küm
ve�rah�me�tul�lah)�diyeselâmverilir.
b)Selâmverdikdensonra(Al�la�hüm�me�en�tes�se�lâm�ve�min�kes�-

se�lâm�te�bâ�rek�te�yâ�zel-ce�lâ�li�vel-ik�râm)�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-kür�sî) veotuzüçtesbîh,otuzüçtahmîd
veotuzüçtekbîrvebirtehlîl,ya’nî(Lâ�ilâ�he�il�lal�lah�vah�de�hu�lâ
şe�rî�ke�leh,� le�hül�mül�kü�ve� le�hül�ham�dü�ve�hü�ve�alâ�kül�li� şey’in
ka�dîr) okunur.[Bunlar›sessizceokumal›d›r.Yükseksesleoku-
makbid’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,herbirin-
deBesmeleçekerekonbir‹hlâs,ikiKul-e’ûzüve67(Es�tag�fi�rul�-
lah) demekmüstehabd›r.(Süb�hâ�ne�rab�bi�ke...) âyet-ikerîmesini
okuyup,elleriyüzünesürer.
Dörtrek’atlisünnetlerinvefarzlar›nikincirek’atindenson-

rateh›yyâtokuyupkalk›l›r.Sünnetlerinüçvedördüncürek’at-
lerindeFâtihadansonra,zamm-›sûreokunur.Farzlar›nüçüncü
vedördüncü rek’atlerinde yaln›zFâtihaokunur, zamm-› sûre
okunmaz.Akşam›nfarz›daböyledir.Ya’nîüçüncürek’atinde
zamm-›sûreokunmaz.Vitrinüçrek’atindede,Fâtihadanson-
razamm-›sûreokunur.Sonratekbîrgetiripellerkulaklarakal-
d›r›l›r. Sonra (Ku�nût) düâlar› okunur. Gayr-i müekked olan
ikindinin ve yats›n›n önceki sünnetleri de diğer dört rek’atli
sünnetlergibidir.Ancakikincirek’atdensonrakioturmadate-
hiyyâtdansonraAllahümmesallivebâriklerdeokunur.

Yal�n›z�K›�lan�Ka�d›�n›n�Na�mâ�z›
Meselâ(Sa�bâh�na�mâ�z›�n›n�sün�ne�ti)nişöylek›lar:
1-Vücûdunşeklibelliolmayacakşeklde,tepedent›rnağaka-

darörtünür.Yaln›zellerveyüzaç›kkal›r.Namâzdaokuyacağ›
sûrevedüâlar,dahâevvelanlat›lan(Yaln›zk›lanerkeğinnamâ-
z›)gibidir.Farkl›k›smlar›iseşöyledir:a)Ellerierkeklergibiku-
laklara getirmez, elleri omuz hizâs›na getirerek, niyyet eder,
tekbîr al›r, elleri göğsü üzerine bağlar, namâza başlar. b)Rü-
kü’datamdüzdurmaz.c)Secdededirsekleriyereyayar.d)Te-
şehhüdde uyluklar›n üzerine oturur.Ya’nî sağ ve sol ayaklar,
sağtarafdaolup,soluyluğuüzerineoturur.
Namâzda,kad›nlariçiniyiörtülüolman›nenkolayşekli,el-

lerinideörtecekgenişbirbaşörtüveayaklar›n›daörtecek,ge-
nişveuzunbireteklikdir.
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NA�MÂ�ZIN�VÂ�C‹B�LE�R‹
Namâz›nvâciblerişunlard›r:
1-Fâtihasûresiniokumak.
2-Fâtihadansonrabirsûreveyâenazüçk›saâyetokumak.
3-Fâtihay›,sûredenönceokumak.
4-Fâtihay›veFâtihadansonraokunansûreyi, farzlar›nbi-

rinciveikincirek’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(Et�te�h›y�yâ�tü)�düâs›n›okumak.
10-Namâzdata’dîl-ierkânariâyetetmek.
11-Namâz›nsonunda,(Es�se�lâ�mü�aley�küm�ve�rah�me�tul�lah)

demek.
12-Vitrnamâz›n›nüçüncürek’atininsonunda,kunûtdüâs›

okumak.
13-Bayramnamâzlar›ndatekbîrgetirmek.
14-‹mâm›nsabâh,Cum’a,bayram,terâvîh,vitrnamâzlar›n-

daveakşamileyats›n›nilkikirek’atindeyükseksesleokuma-
s›.
15-‹mâm›nveyaln›zk›lan›nöğleveikindifarzlar›ndaveak-

şam›nüçüncü,yats›n›nüçüncüvedördüncürek’atlerindehafîf
sesle okumas›, vâcibdir. ‹mâm›n yüksek sesle okumas› vâcib
olanyerleri,yaln›zk›lan›n,yükseksesilede,hafîfsesledeoku-
mas›câizdir.
Kurbanbayram›n›narefesininsabâhnamâz›ndan,dördüncü

gününikindinamâz›nakadar,yirmiüçfarznamâz›n›nakâbin-
de,(Tek�bîr-i�teş�rîk) okumakvâcibdir.

SEHV�(Ya�n›l�ma�ve�Unut�ma)�SEC�DE�S‹:�Namâzk›lan,na-
mâzda farzolanbir şeyi,bilerekveyâunutarak terkederse,
namâz›bozulur.Eğerbirvâcibi,unutarakterkederse,namâz›
bozulmaz. Fekat, sehv secdesi yapmas› lâz›m olur. Secde-i
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sehvibilebileyapm›yanveyânemâz›nvâciblerindenbirinibi-
lerekterkedenkimseninonemâz›yenidenk›lmas›vâcibolur.
K›lmazsa günâhkâr olur. Sünnetin terkinde secde-i sehv ge-
rekmez.Secde-isehv,birfarz›ntehîrindeveyâbirvâcibinterk
vetehîrindeyap›l›r.
Namâzdabirkaçkerresecde-isehvîcâbetse,birkerreyap-

makyetişir.‹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(Te�h›y�yât),�(Sal�-
li� ve� bâ�rik),� (Rab�be�nâ) düâlar› okunarak namâz temâmlan›r.
Birveyâikitarafaselâmverdikdensonraveyâhiçselâmverme-
dendesecde-isehvyap›labilir.
Sec�de-i�seh�vi�îcâb�et�di�ren�hu�sûs�lar:
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-›kerîmdenokuna-
cakyerdedüâokumak.Meselâ,FâtihasûresiyerineEtteh›yyâ-
tü düâs›n› okumak, Etteh›yyâtü okunacak yerde Fâtiha oku-
makgibi.BuradaFâtihaterkedilmişoluyor.Namâz›temâmla-
madanselâmvermek.Farznamâzlar›nbirinciveikincirek’at-
lerindezamm-›sûreyiokumay›p,üçüncüvedördüncürek’atle-
rinde okumak. ‹lk iki rek’atde, Fâtihadan sonra zamm-› sûre
okumamak.Bayramnamâz› tekbîrlerini terk etmek.Vitr na-
mâz›ndakunûtdüâs›n›terketmek.

T‹�LÂ�VET�SEC�DE�S‹: Kur’ân-›kerîmdeondörtyerde,sec-
deâyetivard›r.Bunlardanbiriniokuyan›nveyâişitenin,ma’nâ-
s›n›anlamasada,birsecdeyapmas›vâcibdir.Secdeâyetlerini
yazan,heceleyensecdeyapmaz.
Dağlardan,çöllerdenvebaşkayerlerdenaksedip,gerigelen

sadây› işitenlerin ve kuşdan işitenlerin secde etmesi vâcib ol-
maz.‹nsansesiolmas›lâz›md›r.Radyodan,ho-parlördenişiti-
len sesin, insan sesi olmad›ğ›, hâf›z›n sesine benzeyen, cans›z
âletsesiolduğudahâevvelbildirilmişdi.Bununiçinradyodan
veteypdenokunansecdeâyetleriniişitenintilâvetsecdesiyap-
mas›vâcibolmaz.
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Tilâvet secdesi yapmak için abdestli olarak, k›bleye karş›
ayakdadurup,ellerikulaklarakald›rmadan(Al�la�hü�ek�ber)�diye-
reksecdeyeyat›l›r.Üçkerre(Süb�hâ�ne�rab�bi�yel�a’lâ)�denir.Son-
ra(Al�la�hü�ek�ber)�deyipsecdedenkalk›ncasecde-itilâvettemâm
olur.Önceniyyetetmeklâz›md›r.Niyyetsizkabûlolmaz.
Namâzdaokuyunca,hemenayr›carükü’veyâbirsecdeya-

p›payağakalkar.Okumas›nadevâmeder.Secdeâyetinioku-
dukdansonraikiüçâyetsonranamâz›nrükü’unaeğilirseveti-
lâvetsecdesineniyyetederse,namâz›nrükü’uveyâsecdeleri,ti-
lâvetsecdesiyerinegeçer.Cemâ’atilek›lan,imâmsecdeâyeti-
niokuyuncaimâm›nokuduğunuişitmesede,imâmlabirlikde,
ayr›cabirrükü’veikisecdeyapar.Cemâ’atinrükü’daniyyetet-
mesilâz›md›r.Namâzd›ş›nda,sonrayadab›rakabilir.

ŞÜKR�SEC�DE�S‹:�Tilâvetsecdesigibidir.Kendisineni’met
gelen veyâ bir dertden kurtulan kimsenin, Allahü teâlâ için
(sec�de-i�şükr)�yapmas›müstehabd›r.Secdedeönce(El�ham�dü�-
lil�lah)�der.Sonrasecdetesbîhiniokur.Namâzdansonrasecde
yapmakmekrûhdur.
Namâzdata’dîl-ierkânariâyetetmiyeninbütünmahlûklara

zarâr› dokunur.Zîrâ o kimsenin günâh› sebebi ile yağmurlar
yağmaz,yerdeekinlerbitmezvevaktsizolarakyağmuryağm›ş
olup,fâideyerinezararvermişolur,buyurulmuşdur.

NA�MÂ�ZIN�SÜN�NET�LE�R‹
1—Namâzdaellerikulağakald›rmak.
2—Elayas›n›k›bleyeçevirmek.
3—Tekbîrald›kdansonra,elbağlamak.
4—Sağeli,solelininüzerinekoymak.
5—Erkeğinellerinigöbeğindenaşağ›yakoymas›,kad›n›n

göğsünekoymas›.
6—‹ftitâhtekbîrindensonra,(Süb�hâ�ne�ke)�okumak.
7—‹mâm›nveyaln›zk›lan›n(E’ûzü) okumas›.
8—Besmeleokumak.
9—Rükü’daüçkerre(Süb�hâ�ne�rab�bi�yel-azîm) demek.
10—Secdedeüçkerre(Süb�hâ�ne�rab�bi�yel-a’lâ) demek.
11—Sonoturuşda(Sa�le�vât) 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 (Se�-
mi’al�la�hü�li�men�ha�mi�deh) demesi.

15—Rükü’dankalk›nca(Rab�be�nâ�le�kel-hamd)�demek.

16—Secdedeayakparmaklar›n›bükerekuçlar›n›k›bleye
çevirmek.

17—Rükü’vesecdelereinerkenvesecdelerdenkalkarken
(Al�la�hü�ek�ber) 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.Süb�hâ�ne�ke�okur.Tek-
bîrlerisöyler.Teh›yyâtvesalevât-›şerîfeleriokur.

NA�MÂ�ZIN�MÜS�TE�HAB�LA�RI
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,sonrasoldizleriniyerekoy-
mak.

10—Secdeyi,ikieliaras›ndayapmak.

11—Secdeye,burnundansonraaln›n›koymak.

12—Namâzesnâs›ndaesnerse, eli arkas› ile ağz›n› kapa-
mak.

13—Erkeklerin,secdededirseklerinikald›r›p,yüksektut-
mak.Kad›nlarkollar›n›yeresererler.

14—Erkeklerin,secdedekollar›n›veayaklar›n›karn›ndan
ayr›tutmak.

15—Rükü’vesecdedeüçerkerretesbîhedecekkadardur-
mak.

16— Secdeden baş›n› kald›rd›kdan sonra, ellerini yerden
kald›rmak.

17—Ellerinikald›rd›kdansonra,dizlerinikald›rmak.

18—Teh›yyâtdaelleriniuyluklar›üzerinekoyup,parmak-
lar›n›k›bleyekarş›düztutmak,bükmemekvehiçbirinioynat-
mamak.

19—Sağ›na,solunaselâmverirkenbaş›n›çevirmek.

20—Selâmverirken,omuzbaşlar›nabakmak.

NA�MÂ�ZIN�MEKRÛHLA�RI
1—Elbiseyigiymeyip,omuzlar›naalarakk›lmak.
2— Secdeye inerken etekleri, pantalon paçalar›n› kald›r-

mak.
3—Antârinin, etekleri, kollar› s›ğal› olarak,namâzadur-

mak.
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›eliilesüpür-

mek.
10—Namâzadururken,namâziçindeparmaklar›ç›t›rdat-

mak.
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›r-

t›nakarş›k›lmak.
16—Birininselâm›naeliile,baş›ilecevâbvermek.
17—Namâzdavenamâzhâricindeesnemek.
18—Namâzdagözleriyummak.
19—‹mâm›nmihrâbiçindedurmas›.
20—‹mâm›nyaln›zbaş›na, cemâ’atdenyar›mmetreyük-

sekdedurmas›tenzîhenmekrûhdur.
21— ‹mâm›n yaln›z baş›na, aşağ›da durmas› da tenzîhen

mekrûhdur.
22—Öndekisafdaboşyervarken,arkas›ndakisafdadur-

makvesafdayeryokiken,safarkas›ndayaln›zdurmak.
23—Üzerindecanl›resmibulunanelbiseilek›lmak.
24—Canl›resmi,namâzk›lan›nbaş›nda,önünde,sağvesol

hizâs›ndad›varaçizilmişveyâbeze,kâğ›dayap›larakas›lm›şve-
yâkonmuşisemekrûhdur.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,me-

selâsüslüşeylerkarş›s›nda,oyun,çalg›yan›ndavearzûetdiği
yemekkarş›s›ndak›lmak.
35—Farzk›larken,özrsüzd›varavedireğedayanmak.
36—Rükü’aeğilirkenvekalkarkenellerikulaklarakald›r-

mak.
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.

Na�mâz�D›�ş›n�da�Mek�rûh�Olan�Şey�ler
1—Halâdaveheryerdeabdestibozarkenveistincâeder-

ken,k›bleyeönünüvearkas›n›dönmek.
2—Güneşeveayakarş›abdestbozmak.
3—Küçükçocuklar›k›bleyekarş› tutarakabdestbozdur-

mak,tutanbüyüğemekrûholur.Bununiçin,büyüklereharâm
olanşeyi,küçüklereyapd›rmak,yapd›ranaharâmolur.
4—K›bleyekarş›özrsüzayaklar›n›veyâbirayağ›n›uzat-

mak.
5—Mushafavedinkitâblar›nakarş›ayakuzatmak.Yük-

sekdeiseler,mekrûholmaz.

NA�MÂ�ZI�BO�ZAN�ŞEY�LER
1—Özrsüz,öksürmekveyâbuğaz›n›ay›klamak.
2—Namâzk›lankimse,başkas›aks›r›nca(Yer�ha�mü�kel�lah)

demek.
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3—Namâz›yaln›zk›lankimse,diğertarafdacemâ’atiçinde
imâmokurkenyan›ld›ğ›n›duyup,onaihtâretse,namâz›bozu-
lur.Eğerimâmdabukimsenin,ihtâr›nauyarakokursa,imâm›n
namâz›dabozulur.
4—Namâziçinde(lâ�ilâ�he�il�lal�lah)�dese,eğermaksâd›ce-

vâb ise, namâz› bozulur.Eğermaksâd› bildirmek ise, namâz›
bozulmaz.
5—Avretyeriniaçmak.
6—Ağr›veyâbaşkabirdert sebebi ileağlamak.(Cennet

veyâCehennemzikrolunup,onlar›düşünüpondandolay›ağ-
larsabozulmaz.)
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.

Her�Na�mâ�z›�Boz�ma�y›�Mu�bâh�K›�lan�Şey�ler
1—Y›lan›öldürmekiçin.
2—Kaçanhayvan›yakalamakiçin.
3—Sürüyükurddankurtarmakiçin.
4—Taşantencereyikurtarmakiçin.
5—Vaktinveyâcemâ’atinkaçmas›ndankorkuolmad›ğ›ze-

mân,başkamezhebdenamâz›bozanbirşeydenkurtulmakiçin,
meselâdirhemdenaznecâsetitemizlemekiçinveyabanc›kad›-
nadokunmuşolduğunuhât›rlay›nca,abdestalmakiçin,namâz›
bozmakcâizolur.
6—Abdestveyels›k›şd›rmas›ndankurtulmakiçindena-

mâzbozulur.
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Her�Na�mâ�z›�Boz�mak�‹çin�Farz�Olan�Şey�ler
1—‹mdâtdiyebağ›ranbirkimseyikurtarmakiçinvekuyu-

ya düşecek a’mây›, yanacak, boğulacak kimseyi kurtarmak,
yang›n›söndürmekiçin.
2—Ana,baba,dedevenineçağ›r›ncafarznamâz›bozmak

vâcibolmaz,câizolurisede,ihtiyâcyokisebozmamal›d›r.Nâ-
file(sünnetlerdâhil)isebozulur.Bunlar,imdâtisterse,farzlar›
dabozmaklâz›molur.

CE�MÂ’AT�‹LE�NA�MÂZ
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:(Ce�mâ’at�ile�k›�l›�nan�na�mâ�za,�yal�-
n›z� k›�l›�nan� na�mâz�dan� yir�mi�ye�di� kat� faz�la� se�vâb� ve�ri�lir.)�Yine
buyurduki:(‹yi�bir�ab�dest�al›p,�mes�cid�ler�den�bi�ri�ne�ce�mâ’at�ile
na�mâz�k›l�mak�için�gi�de�nin,�Al�la�hü�teâ�lâ,�her�ad›�m›�na�bir�se�vâb
ya�zar�ve�her�ad›�m›n�da�amel�def�te�rin�den�bir�gü�nâ�h›�si�ler�ve�Cen�-
net�de�onu�bir�de�re�ce�yük�sel�tir).
Cemâ’atilek›l›nannamâz,müslimânlararas›ndabirliğibe-

râberliğisağlar.Sevgivebağl›l›ğ›artd›r›r.Cemâ’attoplan›pbir-
birleriylesohbetederler.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›nşart-
lar›vard›r.

‹mâm�l›�ğ›n�Şart�la�r›
‹mâmolmakiçinalt›şartlâz›md›r.Buşartlardanbiribulun-

mad›ğ›bilinenimâm›narkas›ndak›l›nannamâzkabûlolmaz.
1—Müslimânolmak.EbûBekr-iS›ddîkveÖmer-ülFârû-
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kun“rad›yallahüanhümâ”halîfeolduğunainanmayan,mi’râ-
ca,kabrazâb›nainanmayanimâmolamaz.
2—Bülûğyaş›ndaolmak.
3—Akll›olmak.Serhoşvebunakimâmolamaz.
4—Erkekolmak.Kad›n,erkeklereimâmolamaz.
5—Hiçolmazsa,Fâtiha-y›şerîfeile,birâyetidoğruokuya-

bilmek.Birâyetiezberlememişolanveezberlesede,tecvîdile
okuyam›yan,nağmeyapankimseimâmolamaz.
6—Özrsüzolmak.Özrüolan,özrüolmayanlaraimâmola-

maz.
‹mâm›n,Kur’ân-›kerîmitecvîdileokumas›lâz›md›r.K›râe-

tigüzeldemek,tecvîdileokumakdemekdir.Namâz›nşartlar›-
na ehemmiyyet vermeyen imâmlar›n arkas›nda namâz k›l›n-
maz.(Sâ�lih�ve�fâ�cir�ar�ka�s›n�da�na�mâz�k›�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,mek-

rûhdur.‹mâmcemâ’ateusançverecekveonlar›s›kacakşeklde
namâz›uzatmaz.
Kad›nlar›n yaln›z başlar›na cemâ’at ile k›lmalar›mekrûh-

dur.
Tekşahsilek›lacakolanimâm,onusağtaraf›ndadurdurur.

‹kikişiyeimâmolacaksa,önlerinegeçer.Erkeklerinkad›na,ço-
cuğauymalar›câizdeğildir.
‹mâm›narkas›ndaerkeklersafbağlar,sonraçocuklarveon-

lar›narkas›ndadakad›nlarsafbağlar.
‹mâmkad›nlarada imâmeteniyyetetmişse,ayn›namâzda

bulunanbirkad›n,birerkekleayn›hizâdanamâzadurursa,er-
keğinnamâz›bozulur.Eğerimâmbukad›naimâmetiniyyetet-
memişse,yan›ndadurduğuerkeğezarârolmaz.Ancakkad›n›n
namâz› câiz olmaz. Ayakda namâz k›lan›n, otururken k›lana
uymas›câizdir.Mukîmolanseferî imâmauyabilir.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›lmakmek-

rûhdur.
Cemâ’atistesede,imâm›nfarzk›ld›r›rkenk›râetivetesbîh-

lerisünnetdenfazlaokumas›tahrîmenmekrûhdur.
‹mâmarükü’dayetişemiyenorek’atiimâmlak›lm›şolmaz.

‹mâmrükü’daikengelen,niyyetederveayakdatekbîrgetirip,
namâzagirer.Hemenrükü’aeğilip,imâmauyar.Rükü’aeğil-
meden,imâmrükü’dankalkarsarükü’ayetişmemişolur.
‹mâmdanönce rükü’a eğilmek, secdeye gitmekveyâönce

kalkmak tahrîmenmekrûhdur. Farz namâzlar› k›l›nca, saflar›
bozmakmüstehabd›r.
Birmü’minbeşvaktnamâz›n›,hergüncemâ’atilek›lsa,bü-

tünPeygamberlerle “aleyhimüsselâm”k›lm›ş gibi sevâbanâil
olur.
Cemâ’atilek›l›nannamâz›nbukadarfazîleti,imâm›nnamâ-

z›kabûlolduğutakdîrdedir.
Birkimse,cemâ’atiözrsüzterketse,oşahsCennetkokusu

duyamaz.Cemâ’atiözrsüzterkedenler,dörtkitâbdamel’undi-
yevasfland›r›lm›şlard›r.
Beşvaktnamâz›cemâ’atilek›lmağagayretetmelidir.K›yâ-

metgünüAllahüteâlâhazretleriyedikatyerleri,yedikatgök-
leri,Arş›,Kürsîyivebütünmahlûkât›terâzîninbirtaraf›nakoy-
sa,şartlar›gözetilerekcemâ’atilek›l›nanbirvaktnamâz›nse-
vâb›n› diğer tarâfa koysa, cemâ’at ile k›l›nan namâz›n sevâb›
dahâağ›rgelir.

‹mâ�ma�uy�ma�n›n�doğ�ru�ola�bil�me�si�için,�on�şart�var�d›r:
1—Namâzadururken,tekbîrisöylemedenönce,imâmauy-

mağaniyyetetmekdir.“Uy�dum�hâ�z›r�olan�imâ�ma”�diyerekkal-
bindengeçirmeklâz›md›r.
2—‹mâm›n,kad›nlaraimâmolmağaniyyetetmesilâz›md›r.

Erkeklereimâmolmağaniyyetetmesilâz›mdeğildir.Fekatniy-
yetederse,kendisicemâ’atinsevâb›nadakavuşur.
3—Cemâ’at›ntopuğu,imâm›ntopuğunungerisindeolma-

l›d›r.
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4—‹mâmilecemâ’atayn›farznamâz›k›lmas›lâz›md›r.
5—‹mâmilecemâ’ataras›ndakad›nsaf›bulunmamas›lâ-

z›md›r.
6—‹mâmilecemâ’ataras›ndakay›kgeçecekkadarnehrve

arabageçecekkadaryolbulunmamas›lâz›md›r.
7—‹mâmveyâcemâ’atdenbirinigörmeğeveyâsesiniduy-

mağaelverişlipenceresiolmayand›vararadabulunmamal›d›r.
8—‹mâmhayvanda,cemâ’atyerdeveyâbununtersiolma-

mal›d›r.
9—‹mâmilecemâ’atyap›ş›kolmayanikigemidebulunma-

mas›lâz›md›r.
10—Başkamezhebdekiimâmauyancemâ’atinnamâzlar›-

n›nsahîholmas› için ikirivâyetvard›r:Birincikavlegöre,ce-
mâ’atin kendi mezheblerine göre namâz› bozan bir şeyin,
imâmda bulunduğunu bilmemesi lâz›md›r. ‹kinci kavle göre,
kendimezhebine görenamâz› sahîholan imâma,başkamez-
hebdeolanlardauyabilir.Bukavlegörekaplamavedolgusu
olanimâmauymakcâizolur.
Cemâ’atbirkişiise,imâm›nsağyan›ndahizâs›ndadurur.So-

lundadurmas›mekrûhdur.Arkas›ndadurmas›damekrûholur.
Ayağ›n›ntopuğu,imâm›ntopuğundanileriolmazsa,namâz›sa-
hîholur.‹kiveyâdahâçokkişiiseimâm›narkas›ndadurur.
‹mâmlabirlikde,yaln›zk›largibik›l›n›r.Ancak,ayakdaiken

imâmiçindenokusada,yükseksesleokusada,cemâ’atbirşey
okumaz.[Şâfi’îmezhebinde,imâmlabirlikdecemâ’atdesessiz-
ce Fâtiha okur.] Yaln›z, birinci rek’atde (Süb�hâ�ne�ke) okur.
‹mâm,yükseksesleFâtihay›bitirince, cemâ’atyavaşça(âmîn)
der. Bunu yüksek sesle söylememelidir.Rükü’dan kalkarken,
imâm (Se�mi’al�la�hü� li�men� ha�mi�deh)� deyince, cemâ’at yaln›z
(Rab�be�nâ�le�kel�hamd)�der.Sonraeğilirken(Al�la�hü�ek�ber)�diye-
rek,imâmlabirlikdecemâ’atdesecdeyeyatar.Rükü’da,secde-
lerdeveotururkenyaln›zk›largibicemâ’atdeokur.
Vitrnamâz›,Ramezândacemâ’at ilek›l›n›r.Başkazemân-

lardayaln›zk›l›n›r.
Mes�bû�kun�na�mâ�z›

‹mâmauyanlardörtçeşitdir.Bunlar,(Müd�rik),�(Muk�te�dî),
(Mes�bûk) ve(Lâ�h›k)d›r.
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Müd�rik,�iftitâhtekbîriniimâmilebirlikdealanadenir.
Muk�te�dî,�iftitâhtekbîrineyetişemiyenedenir.
Mes�bûk,�imâmabirincirek’atdeyetişemiyenedenir.
Lâ�h›k,�iftitâhtekbîriniimâmileberâberalm›ş,fekatsonra,

kendisinde abdestini bozan bir hâlmeydâna geldiğinden, ab-
destal›p,tekrârimâmauymuşolanadenir.Bukimse,yineev-
velceolduğugibi,k›râetsiz,rükü’vesecdetesbîhlerinisöyleye-
reknamâz›n›k›lar.Okişi,eğerdünyâkelâm›söylememişise,
imâm›nard›ndagibidir.Fekat,câmi’denç›kd›kdansonra,yak›n
biryerdeabdestinialmal›d›r.Zirâ,çok ileriyegidersenamâz›
bozulurdadenildi.
Mesbûk,ya’nîimâmabirincirek’atdeyetişemiyenbirkimse,

imâmikitarâfadaselâmverdikdensonra,ayağakalkarakyeti-
şemediğirek’atleritemâmlar.
K›râetleribirinci,sonra ikinci,sonraüçüncürek’atk›l›yor-

muşgibiokur.Oturmağ›isedördüncü,üçüncüveikincirek’at
s›ras›ile,ya’nîsondanbaşlam›şolarakyapar.Meselâ;yats›n›n
sonrek’atineyetişenkimse,imâmselâmverdikdensonrakal-
k›p,birinciveikincirek’atdeFâtihavesûreokur.Birincirek’at-
deoturur.‹kincideoturmaz.

Beş�şe�yi�imâm�yap�maz�sa,�ce�mâ’at�de�yap�maz:
1—‹mâmkunûtokumazsacemâ’atdeokumaz.
2—‹mâmbayramnamâzlar›ndakitekbîrleriyapmazsa,ce-

mâ’atdeyapmaz.
3—‹mâm,dörtrek’atlinamâz›nikincirek’atindeoturmaz-

sa,cemâ’atdeoturmaz.
4—‹mâmsecdeâyetiokuyup,secdeetmezsecemâ’atdeet-

mez.
5—‹mâmsecde-isehvetmezsecemâ’atdeetmez.

Dört�şe�yi�imâm�ya�par�sa,�ce�mâ’at�yap�maz:
1—‹mâmikidençoksecdeyaparsa,cemâ’atyapmaz.
2—‹mâmbayramtekbîrini,birrek’atdeüçdençokyapar-

sa,cemâ’atyapmaz.
3—‹mâmcenâzenamâz›nda,dörtdençok tekbîryaparsa
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cemâ’atyapmaz.
4—‹mâmbeşincirek’atekalkarsa,cemâ’atkalkmaz,imâm›

bekler,beraberselâmverirler.

On�şe�yi�imâm�yap�maz�sa,�ce�mâ’at�ya�par:
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,yirmiüçfarzdansonraselâmve-

rirvermez,tekbîrokumakd›r.Buyirmiüçtekbîre,teşrîktekbîr-
leridenir.

‹F�T‹�TÂH�TEKBÎR‹�N‹N�FAZÎLET�LE�R‹
Birkimse,iftitâhtekbîriniimâmileberâberal›rsa,sonbehâr

günlerinde,ağaçlar›nyapraklar›,rüzgârestikçeneşekldedökü-
lürse,okişiningünâhlar›daöylecedökülür.
Birgün,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”namâzk›-

larken,birkimsesabâhnamâz›nda,iftitâhtekbîrineyetişemedi.
Bir kul âzâd etdi.Ondan sonra gelipResûlullaha “sallallahü
aleyhivesellem”sordu:“YâResûlallah!Benbugün,iftitâhtek-
bîrineyetişemedim.Birkulâzâdetdim.Acabâiftitâhtekbîrinin
sevâb›nanâilolabildimmi?” Resûlullah“sallallahüaleyhive
sellem”,EbûBekr-iS›ddîka“rad›yallahüanh”,(Sen�ne�der�sin,
bu�if�ti�tâh�tek�bî�ri�nin�hak�k›n�da?) diyesordu.EbûBekr-iS›ddîk
“rad›yallahüanh”buyurduki,(YâResûlallah!K›rkdeveyemâ-
likolsam,k›rk›n›ndayükücevâhirolsa,cümlesinifakîrlereta-
sadduketsem, yine imâm ileberâber al›nan iftitâh tekbîrinin
sevâb›nanâilolamam).
Ondansonra,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,(Yâ

Ömer!�Sen�ne�der�sin,�bu�if�ti�tâh�tek�bî�ri�nin�hak�k›n�da?) dedikde,
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Hazret-iÖmer“rad›yallahüanh”, (YâResûlallah!Mekkeve
Medînearas›doludevemolsavebunlar›nyüklericevâhirolsa,
cümlesinifakîrleretasadduketsem,yineimâmileberâberal›-
naniftitâhtekbîrininsevâb›nanâilolamam)dedi.
Ondansonra,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,(Yâ

Os�mân!�Sen�ne�der�sin,�bu� if�ti�tâh� tek�bî�ri�hak�k›n�da?) dedikde,
Hazret-iOsmânzin-nûreyn“rad›yallahüanh”(YâResûlallah!
Geceikirek’atnamâzk›lsam,herbirinde,Kur’ân-›azîm-üş-şâ-
n›hatmeylesem,yineimâmileberâberal›naniftitâhtekbîrinin
sevâb›nanâilolamam)dedi.
Ondansonra,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”haz-

retleri,(Yâ�Alî!�Sen�ne�der�sin,�bu�if�ti�tâh�tek�bî�ri�hak�k›n�da?) de-
dikde, Hazret-i Alî “kerremallahü vecheh”: (Yâ Resûlallah!
Magribilemaşrikaras›küffâriledoluolsa,Rabbimbanakuv-
vetverse, cümlesi ileharbetsem,yine imâm ileal›nan iftitâh
tekbîrininsevâb›nanâilolamam)dedi.
Ondansonra,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”haz-

retleri:(Ey�be�nim�üm�met�ve�Es�hâ�b›m!�Ye�di�kat�yer�ler�ve�ye�di
kat�gök�ler�kâ�ğ›d�ol�sa�ve�der�yâ�lar�mü�rek�kep�ol�sa�ve�bü�tün�ağaç�-
lar�ka�lem�ol�sa�ve�bü�tün�me�lek�ler�kâ�tip�ol�sa�lar�ve�k›�yâ�me�te�ka�-
dar�yaz�sa�lar,�yi�ne�imâm�ile�al›�nan�if�ti�tâh�tek�bî�ri�nin�se�vâ�b›�n›�ya�-
za�maz�lar) diyebuyurdu.

Men�k›�be:�Se�râ�ya�Ya�p›�lan�Mes�cid
‹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.Eğerdoğrusöyle-
diyse,köleninşâhidliğimakbûldeğildir.Yalansöylediyse,yalan-
c›n›nşâhidliğidedinlenmezbuyurdu.Halîfe,benşâhidlikeder-
sem,kabûledermisin?dedi.Hây›r,etmembuyurdu.Niçin?de-
di.Sennamâz›cemâ’atilek›lm›yorsun,buyurdu.Benmüslimân-
lar›nişleriilemeşgûlümdedi.‹mâm,Hâl›katâ’at›nolduğuyer-
de,mahlûka itâ’atedilmezbuyurdu.Halîfe,doğrusöylüyorsun
dediveserây›ndamescidyap›lmas›n›emretdi.Müezzinveimâm
ta’yînedildiveondansonranamâz›hepcemâ’atilek›ld›.
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CUM’A�NA�MÂ�ZI
AllahüteâlâCum’agününümüslimânlaramahsûsk›lm›şd›r.

Cum’agünüöğlevaktinde,Cum’anamâz›n›k›lmak,Allahüte-
âlân›nemridir.
Allahüteâlâ,Cum’asûresisonundakiâyet-ikerîmedemeâ-

lenbuyurduki,(Ey�îmân�et�mek�le�şe�ref�le�nen�kul�la�r›m!�Cum’a
gü�nü,�öğ�le�ezâ�n›�okun�du�ğu�vakt�hut�be�din�le�mek�ve�Cum’a�na�-
mâ�z›� k›l�mak� için� câ�mi’e� ko�şu�nuz!�Al›ş�ve�ri�şi� b›�ra�k›�n›z!�Cum’a
na�mâ�z›�ve�hut�be,�si�ze�baş�ka�iş�le�ri�niz�den�da�hâ�fâ�ide�li�dir.�Cum’a
na�mâ�z›�n›�k›l�d›k�dan�son�ra,�câ�mi’den�ç›�kar,�dün�yâ�iş�le�ri�ni�zi�yap�-
mak�için�da�ğ›�la�bi�lir�si�niz.�Al�la�hü�te�âlâ�dan�r›zk�bek�le�ye�rek�ça�l›�-
ş›r�s›�n›z.�Al�la�hü�te�âlâ�y›�çok�hâ�t›r�la�y›�n›z�ki,�kur�tu�la�bi�le�si�niz!)
Namâzdansonra,isteyenişinegiderçal›ş›r,isteyencâmi’de

kal›pnamâzk›lmakile,Kur’ân-›kerîmvedüâilemeşgûlolur.
Cum’anamâz›vaktigirince,al›ş-verişgünâhd›r.
Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”çeşidlihadîs-i

şerîflerindebuyurduki:(Bir�müs�li�mân,�Cum’a�gü�nü�gusl�ab�des�-
ti�al›p,�Cum’a�na�mâ�z›�na�gi�der�se,�bir�haf�ta�l›k�gü�nâh�la�r›�afv�olur
ve�her�ad›�m›�için�se�vâb�ve�ri�lir.)
(Cum’a� na�mâ�z›� k›l�ma�yan�la�r›n� kalb�le�ri�ni�Al�la�hü� teâ�lâ�mü�-

hür�ler.�Gâ�fil�olur�lar).
(Gün�le�rin� en� k›y�met�li�si� Cum’ad›r.� Cum’a� gü�nü,� bay�ram

gün�le�rin�den�ve�Aşû�re�gü�nün�den�da�hâ�k›y�met�li�dir.�Cum’a,�dün�-
yâ�da�ve�Cen�net�de�mü’min�le�rin�bay�ra�m›�d›r).
(Bir�kim�se,�mâ�ni’�yok�iken,�üç�Cum’a�na�mâ�z›�k›l�maz�sa,�Al�-

la�hü�teâ�lâ,�kal�bi�ni�mü�hür�ler.�Ya’nî�iyi�lik�yap�maz�olur).
(Cum’a�na�mâ�z›n�dan�son�ra�bir�an�var�d›r�ki,�mü’mi�nin�o�an�da

et�di�ği�dü�â�red�ol�maz).
(Cum’a� na�mâ�z›n�dan� son�ra,� ye�di� def’a� ‹h�lâs� ve�Mu’av�vi�ze�-

teyn�oku�ya�n›�Al�la�hü�teâ�lâ,�bir�haf�ta�ka�zâ�dan,�be�lâ�dan�ve�kö�tü
iş�ler�den�ko�rur).
(Cu�mar�te�si�gün�le�ri�ye�hû�dî�le�re,�Pa�zar�gün�le�ri�na�sâ�râ�ya� [h›-

ristiyanlara] ve�ril�di�ği�gi�bi,�Cum’a�gü�nü�de�Müs�li�mân�la�ra�ve�ril�-
di.�Bu�gün,�Müs�li�mân�la�ra�hayr,�be�re�ket,�iyi�lik�var�d›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.Kabr-
lerziyâretedilir.Bugündekabrazâb›durdurulur.Ba’z›âlimle-
regöre,mü’mininazâb›art›kbaşlamaz.Kâfirin,Cum’aveRa-
mezândayap›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,Al-
lahüteâlây›Cum’agünlerigöreceklerdir.

Cum’a�Na�mâ�z›�n›n�Farz�la�r›
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.Vü-

cûbşartlar›bulunmazsakabûlolur.

Edâ,�ya’nî�Cum’a�na�mâ�z›�n›n�sa�hîh�ol�ma�s›�için�şart�la�r›�ye�di�dir:
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(Al�la�hü�ek�ber) demekgibidirdedi.
Ya’nîikihutbeyide,yaln›zarabcaokumaklâz›md›r.Hatîb

efendi,içindenE’ûzüokuyup,sonrayükseksesle,hamdvese-
nâvekelime-işehâdet,salât-üselâmokur.Sonra,sevâba,azâ-
basebebolanşeylerihât›rlat›rveâyet-ikerîmeokur.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’a�na�mâ�z›�n›n�vü�cûb�şart�la�r›�do�kuz�dur:
1—Şehrde,kasabadaoturmak.Müsâfirlerefarzdeğildir.
2—Sağlamolmak,hastaya,hastay›b›rakam›yanbak›c›ya

veihtiyârlarafarzdeğildir.
3—Hürolmak.
4—Erkekolmak.Kad›nlarafarzdeğildir.
5—Âk›lvebâliğolmak.Ya’nî(Mü�kel�lef) olmak.
6—Körolmamak.Yoldagötürenolsabile,a’mâolanafarz

değildir.
7—Yürüyebilmekdir.Naklvâs›tas›olsabilefelçliye,ayak-

s›zafarzdeğildir.
8—Hapsedilmişolmamakvedüşmankorkusu,hükûmet-

den,zâlimdenkorkusuolmamak.
9—Fazlayağmur,kar,f›rt›na,çamurvesoğukolmamak.

Cum’a�Na�mâ�z›�Na�s›l�K›�l›�n›r?
Cum’agünü,öğleezân›okununca,onalt›rek’atCum’ana-

mâz›k›l›n›r.Bunlars›ras›ileşöyledir:
1—Önce,Cum’anamâz›n›ndörtrek’atlik“‹lk�sün�ne�ti”�k›-

l›n›r.Bu sünnet, öğlenamâz›n›n ilk sünneti gibik›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“far�z›”�k›l›n›r.
4—Cum’anamâz›n›nfarz›k›l›nd›kdansonra,dörtrek’atlik

“Son�sün�ne�ti”�k›l›n›r.Bununk›l›n›ş›öğlenamâz›n›nilksünne-
tigibidir.
5—Bundansonra,“Üze�ri�me�farz�olan�k›�la�ma�d›�ğ›m�son�öğ�-

le�na�mâ�z›�n›n�far�z›�n›�k›l�ma�ğa”�diyeniyyetederek,“Âhir�zu�hûr”
namâz›k›l›n›r.Dörtrek’atlikbunamâz›nk›l›n›ş›öğlenamâz›-
n›nfarz›n›nk›l›n›ş›gibidir.
6—Sonrada,ikirek’at“Vak�tin�sün�ne�ti”�k›l›n›r.K›l›n›ş›,sa-

bâhnamâz›n›nsünnetinink›l›n›ş›gibidir.
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7—Bundan sonra,Âyetel-kürsî ve tesbîhlerokunup,düâ
edilir.
Cum’a�Gü�nü�nün�Sün�net�ve�Edeb�le�ri:
1—Cum’ay›perşembegünündenkarş›lamak.
2—Cum’agünüguslabdestialmak.
3—Baş›traşetmek.Sakal›nbirtutamdanfazlas›n›vet›r-

naklar›kesmek.Temizelbisegiymek.
4—Cum’anamâz›namümkinolduğukadarerkengitmek.
5—Önsafageçmekiçin,cemâ’atinomuzlar›ndanaşmama-

l›d›r.
6—Câmi’denamâzk›lan›nönündengeçmemek.
7—Hatîbefendiminbereç›kd›kdansonrahiçbirşeysöyle-

memek,konuşanaişâretilebilecevâbvermemekveezân›tek-
rârlamamak.
8—Cum’anamâz›ndansonraFâtiha,Kâfirûn,‹hlâs,Felâk

veNâssûreleriniyedikerreokumak,
9—‹kindiyekadarcâmi’dekal›p,ibâdetetmek.
10—Ehl-isünnetâlimlerininkitâblar›ndananlatanâlimle-

rindersinde,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,ka-

zânamâz›k›lmal›d›r.

BAY�RAM�NA�MÂZ�LA�RI
Şevvâlay›n›nbirincigünü f›tr, ya’nîRamezânbayram›n›n,

Zilhicceninonuncugünüise,Kurbanbayram›n›nbirincigünle-
ridir.Buikigünde,güneşdoğdukdanvekerâhetvaktiç›kd›k-
dansonra,ikirek’atbayramnamâz›k›lmak,erkeklerevâcibdir.
Bayramnamâzlar›n›nşartlar›,Cum’anamâz›n›nşartlar›gibi-

dir.Fekat,buradahutbesünnetdirvenamâzdansonraokunur.
Ramezânbayram›ndanamâzdanöncetatl›[hurmaveyâşe-
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ker]yimek,gusletmek,misvâkkullanmak,eniyielbiselerigiy-
mek,f›tray›namâzdanöncevermek,yoldayavaşçatekbîroku-
makmüstehabd›r.
Kurbanbayram›namâz›ndanöncebirşeyyimemek,namâz-

dansonraöncekurbanetiyimek,namâzagiderkenyüksekses-
le,özrüolanyavaşçatekbîrgetirmekmüstehabd›r.
Bayramnamâzlar›ikirek’atdir.Cemâ’atilek›l›n›r,yaln›zk›-

l›nmaz.

Bay�ram�Na�mâ�z›�Na�s›l�K›�l›�n›r?
1-Önce“Niyyetetdimvâcibolanbayramnamâz›n›k›lmağa,

uydumhâz›rolanimâma”diyeniyyetederek,namâzadurulur.
Sonra“Süb�hâ�ne�ke”�okunur.
2-Sübhânekedensonraellerüçdef’atekbîrgetirerekkulak-

larakald›r›l›p,birinciveikincisindeikiyanab›rak›l›r.Üçüncü-
sünde,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, rü-
kü’aeğilinir.K›saca:‹ki�sal�la,�bir�bağ�la,�Üç�sal�la,�bir�eğil!�diye
ezberlenir.
Teş�rîk�Tek�bîr�le�ri:
KurbanBayram›n›narefesi günü, sabâhnamâz›ndan,dör-

düncügünü ikindinamâz›nakadar,hâc›lar›nvehaccagitme-
yenlerin,erkek,kad›nherkesin,cemâ’atilek›ls›n,yaln›zk›ls›n,
farznamâz›ndan sonra selâmverir vermez, bir kerre“Teş�rîk
tek�bîr”iniokumas›vâcibdir.
Cenâze namâz›ndan sonra okunmaz. Câmi’den ç›kd›kdan

sonraveyâkonuşdukdansonra,okumaklâz›mdeğildir.
‹mâmtekbîriunutursa,cemâ’atterketmez.Erkekler,yük-

seksesleokuyabilir.Kad›nlaryavaşsöyler.
Teş�rîk�Tek�bî�ri:
“AL�LA�HÜ�EK�BER,�AL�LA�HÜ�EK�BER.�LÂ�‹LÂ�HE�‹L�-

LAL�LAH�VAL�LA�HÜ�EK�BER.�AL�LA�HÜ�EK�BER�VE�L‹L�-
LÂ�H‹L�HAMD”.
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ÖLÜ�ME�HÂ�ZIR�LIK
Ölümü hât›rlamak, en büyük nasîhatd›r. Her îmân sâhibi

kimsenin,ölümüçokhât›rlamas›sünnetdir.Ölümüçokhât›rla-
mak,emrleresar›lmayavegünâhlardansak›nmayasebebolur.
Harâmişlemeğecesâretiazalt›r.SevgiliPeygamberimiz“sallal-
lahüaleyhivesellem”buyurduki:(Lez�zet�le�ri�y›�kan,�eğ�len�ce�le�-
re� son� ve�ren� ölü�mü,� çok� hâ�t›r�la�y›�n›z!).� Din büyüklerinden
ba’z›s›hergünbirkerrehât›rlamay›âdetedinmişdi.Evliyân›n
büyüklerindenMuhammedBehâeddîn-i Buhâri “kuddise sir-
ruh”hergünyirmikerre,kendiniölmüş,mezârakonmuşdüşü-
nürdü.

Uzunemel,çokyaşamağ›istemekdir.‹bâdetyapmak,dîne
hizmet etmek için çokyaşamağ› istemek,uzunemeldeğildir.
Uzunemelsâhibleri,ibâdetlerivaktindeyapamazlar.Tevbeet-
meğiterkederler.Kalblerikat›olur.Ölümühât›rlamazlar.Va’z
venasîhatlerdenibretalmazlar.

Uzunemelsâhibi,hepdünyâmal›navemevk›’inekavuşmak
içinömrünüharcar.Âhiretiunutur.Yaln›zzevkvesefâs›n›dü-
şünür.

Hadîs-işerîflerdebuyurulduki:

(Öl�me�den�ev�vel�ölü�nüz.�He�sâ�ba�çe�kil�me�den�ön�ce�ken�di�ni�zi
he�sâ�ba�çe�ki�niz!)
(Ölüm�den�son�ra�ola�cak�şey�le�ri,�si�zin�bil�di�ği�niz�gi�bi,�hay�van�-

lar�da�bil�se�ler�di,�yi�mek�için�se�miz�hay�van�bu�la�maz�d›�n›z).
(Ge�ce�gün�düz�ölü�mü�hâ�t›r�la�yan�kim�se,�k›�yâ�met�gü�nü�şe�hîd�-

ler�ya�n›n�da�ola�cak�d›r).
Uzun emelin sebebleri; dünyâ zevklerine düşkün olmak,

ölümü unutmak ve s›hhatine, gençliğine aldanmakd›r. Uzun
emelhastal›ğ›ndankurtulmakiçin,busebebleriyoketmeklâ-
z›md›r.Ölümünherângelebileceğinidüşünmelidir.Uzunemel
sâhibiolman›nzarârlar›n›veölümühât›rlaman›nfâideleriniöğ-
renmelidir.Hadîs-işerîfdebuyurulduki:

(Ölü�mü�çok�hâ�t›r�la�y›�n›z.�Onu�hâ�t›r�la�mak,�in�sa�n›�gü�nâh�iş�le�-
mek�den�ko�rur�ve�âh›�ret�de�za�râr�l›�olan�şey�ler�den�sa�k›n�ma�ğa�se�-
beb�olur).
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Ölüm�Ne�dir?
Ölüm,yokolmakdemekdeğildir.Ölüm,rûhunbedeneolan

bağl›l›ğ›n›n sona ermesidir. Rûhun, bedenden ayr›lmas›d›r.
Ölüm,insan›nbirhâlden,başkabirhâledönmesidir.Birevden,
birevegöçetmesigibidir.ÖmerbinAbdüla’zîzhazretleribu-
yurduki, (Sizler,ancakebediyyet, sonsuzluk içinyarat›ld›n›z.
Lâkinbirevden,birevegöçedersiniz).Ölüm,mü’minehediy-
yedir,ni’metdir.Günâh›olanlaramusîbetdir.‹nsanölümüiste-
mez.Hâlbuki ölüm, fitnedenhayrl›d›r. ‹nsan yaşamay› sever.
Hâlbukiölüm,onahayrl›d›r.Sâliholanmü’min,ölümiledün-
yân›n eziyyet ve yorgunluğundan kurtulur. Zâlimlerin ölümü
ilememleketlervekullarrâhatakavuşur.Birzâliminölümün-
de,söyleneneskibirbeytşöyledir:

Nekendietdirâhat,neâlemeverdihuzûr,
Y›k›ld›gitdicihândan,dayans›nehl-ikubûr.

Mü’mininrûhununbedendenayr›lmas›,esîrinhapisdenkur-
tulmas›gibidir.Mü’minöldükdensonra,budünyâyagerigel-
mekistemez.Yaln›zşehîdler,dünyâyagerigelipbirdahâşehîd
olmak ister.Ölüm,hermüslimân içinhediyyedir.Biradam›n
dînini, ancak mezâr› korur. Mezârdaki hayât ise, ya Cennet
bağçelerinde bulunmak veyâhud da, Cehennem çukurlar›nda
bulunmakgibidir.

Ölüm�Hak�d›r
Ölümdenkurtulmak,mümkinmidir?Elbettedeğildir.Kim-

seninbirsâniyebileyaşamayaelindeimkân›yokdur.Ecelige-
lenölür.Buvakt,gözaç›pkapay›ncayakadargeçenbirând›r.
Kur’ân-›kerîmdebirâyet-ikerîmedemeâlen,(Ecel�le�ri�gel�di�ği
ze�mân,�onu�bir�sâ�at�ile�ri�ve�ge�ri�ala�maz�lar) buyurulmuşdur.
Allahüteâlâbirkimseninölümününeredetakdîretdiise,o

kişimal›n›,mülkünü,evlâd›n›b›rak›poradavefâteder.
Allahüteâlâ,bizimgündenekadarnefesal›pverdiğimizibi-

lir.Onunbilmediğibirşeyyokdur.Îmânedip,hayât›m›zibâdet
ilegeçdiise,sonuse’âdetolur.AllahüteâlâAzrâil“aleyhisselâ-
ma”buyurur ki: (Dost�la�r›�m›n� ca�n›�n›� ko�lay� al,� düş�man�la�r›�m›n
ca�n›�n›�güç�al!).�Îmânsâhiblerine,bunebüyükmüjdedir.Îmân-
danmahrûmkalanlariçinde,nebüyükfelâketdir.
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CE�NÂ�ZE�NA�MÂ�ZI
Bir mü’minin vefât etdiğini, haber alan erkeklere, erkek

yoksa,kad›nlaracenâzenamâz›farz-›kifâyedir.Cenâzenamâ-
z›,Allahiçinnamâzveölenkimseiçindüâd›r.Ehemmiyyetver-
meyeninîmân›gider.

Ce�nâ�ze�Na�mâ�z›�n›n�Şart�la�r›
1-Meyyitmüslimânolmal›d›r.
2-Y›kanm›şolmal›d›r.Y›kanmadangömülen,üzerinetop-

rakat›lmam›şise,ç›kar›l›py›kan›r,sonranamâz›k›l›n›r.Cenâ-
zeninveimâm›nbulunduğuyerintemizolmas›lâz›md›r.
3-Cenâzeninveyâbedeninyar›s›ile,baş›n›nveyâbaşs›zya-

r›danfazlabedenin,imâm›nönündebulunmas›lâz›md›r.
4-Cenâze,yerdeveyâyereyak›n,ellerletutulmuşveyâtaş

üstünekonmuşolmal›d›r.Cenâzeninbaş›,imâm›nsağ›na,aya-
ğ›solunagelecekdir.Tersinekoymakgünâhd›r.
5-Cenâzeimâm›nönündehâz›rolmal›d›r.
6-Cenâzeninveimâm›navretmahalliörtülüolmal›d›r.

Ce�nâ�ze�Na�mâ�z›�n›n�Farz�la�r›
1-Dörtkerretekbîrgetirmekdir.
2-Ayakdak›lmakd›r.

Ce�nâ�ze�Na�mâ�z›�n›n�Sün�net�le�ri
1-Sübhânekeokumak,
2-Salevâtokumak,
3-Kendinevemeyyitevebütünmüslimânlaraafvvemağfi-

retiçinbildirilmişolandüâlardanbildiğiniokumak.
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.

Ce�nâ�ze�Na�mâ�z›�Na�s›l�K›�l›�n›r?
Cenâzenamâz›n›ndörttekbîrindenherbiri,birrek’atgibi-

dir.Dört tekbîrinyaln›zbirincisindeellerkulaklarakald›r›l›r.
Sonrakiüçtekbîrdeellerkald›r›lmaz.
1-‹lktekbîral›n›p,ikielbağlan›nca(Süb�hâ�ne�ke) okunurve

okunurken(ve�cel�le�se�nâü�ke) dedenir.Fâtihaokunmaz.
2-‹kincitekbîrdensonra,teşehhüddeotururkenokunan(sa�-

le�vât)lar,ya’nî(Al�la�hüm�me�sal�li) ve(Bâ�rik) düâlar›okunur.
3-Üçüncü tekbîrden sonra, cenâzedüâs›okunur. [Cenâze

düâs›yerine“Rab�be�nâ�âti-nâ...”�veyâyaln›z“Al�la�hüm�mağ�fir
leh”�demekveyâhuddüâniyyetiyle(Fâ�ti�ha-i�şe�rî�fe)yiokumak
daolur.]
4-Dördüncütekbîrdensonra,hemensağavesonrasolase-

lâmverilir.Selâmverirken,cenâzeyevecemâ’ateniyyetedilir.
‹mâmyaln›zdörttekbîriveikiomuzaselâm›,yükseksesle

söyler,diğerleriniiçindenokur.
Cenâzenamâz›,k›l›nd›kdansonra,tabutunyan›ndadüâet-

mekcâizdeğildir.Mekrûholur.

TE�RÂVÎH�NA�MÂ�ZI
Terâvîhnamâz›erkekvekad›nlariçinsünnetdir.Ramezân-›

şerîfinhergecesindek›l›n›r.Cemâ’atilek›l›nmas›sünnet-ikifâ-
yedir.Vaktiyats›namâz›ndansonravevitrdenöncedir.Vitr-
densonradak›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,nâ-

fileolur.Terâvîholmaz.
Terâvîhnamâz›yirmirek’atdir.

Te�râ�vîh�Na�s›l�K›�l›�n›r?
Vitrnamâz›,yaln›zRamezânay›ndacemâ’atilek›l›n›r.Te-
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râvîhnamâz›n›ikişerrek’atolmaküzere,onselâmlaveherdört
rek’at sonunda bekleyip tesbîh yaparak k›lmakmüstehabd›r.
Kazâborcuolan,boşzemânlar›nda,beşvaktinsünnetlerivete-
râvîhyerinedekazâk›l›p,birânönce,kazâlar›bitirip,sonrabu
namâzlar›k›lmağabaşlamal›d›r.
Terâvîhnamâz›câmi’decemâ’at ilek›l›n›nca,başkalar›evde

yaln›zk›labilir, günâholmaz.Fekat câmi’deki cemâ’at sevâb›n-
danmahrûmkal›r.Evde,birveyâbirkaçkişiilecemâ’atilek›lar-
sa,yaln›zk›lmakdanyirmiyedikatfazlasevâbkazan›r.Heriftitâh
tekbîrindeniyyetetmekdahâiyidir.Yats›y›cemâ’atilek›lm›yan-
lar,terâvîhicemâ’atilek›lamaz.Yats›y›cemâ’atilek›lm›yanbir
kimse,farz›yaln›zk›l›p,sonraterâvîhicemâ’atilek›labilir.

Be�şin�ci�Bö�lüm

YOL�CU�LUK�DA�NA�MÂZ
Hanefîmezhebindeolanbirkimse,onbeşgündenazkalmak

niyyetiileyüzdörtkilometrevedahâuzakbiryeregidersemü-
sâfirolur.
Seferî veyâmüsâfir olmakdemek, yolcuolmakdemekdir.

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.Sonraonauymuşolance-
mâ’at,namâzlar›n›temâmlamakiçinikişerrek’atdahâk›larlar.
Seferî olan bir kimse,mest üzerine üç gün, üç gecemesh

edebilir.Orucunubozabilir.Yolcurâhatiseorucunubozmama-
s›dahâiyidir.Kurbankesmesivâcibolmaz.Cum’anamâz›da
seferîolanafarzdeğildir.
Namâzvaktininsonundasefereç›kankimsebunamâz›k›l-

mam›şise,ikirek’atk›lar.Fekatvaktinsonundavatan›nagelen,
buvaktinnamâz›n›k›lmam›şisedörtrek’atk›lar.
(Ni’met-i�is�lâm)dadiyorki:Nâfilenamâzlar›ayakdak›lma-

ğagücüyeterken,oturarakk›lmak,herzemânveheryerdecâ-
izdir.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,köyhâricinde,nâfilenamâzlar› hayvanüzerindek›lmak
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câizdir.K›bleyedönmekverükü’vesecdeyapmaklâz›mdeğil-
dir.Îmâilek›lar.Ya’nî,rükü’için,bedeniilebirazeğilir.Secde
için,bundandahâçokeğilir.Hayvanüzerindefazlanecâsetbu-
lunmas›,namâzamâni’değildir.Yerdenâfilek›larkenyorula-
n›n, bastona, insana, d›varadayan›pk›lmas›, câiz olur.Kendi
yürürkennamâzk›lmaksahîhdeğildir.
Farzvevâcibnamâzlar›,zarûretolmad›kça,hayvanüzerin-

dek›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›ndakimal›n çal›nmas›,
y›rt›c› hayvan, düşman, yerde çamur olmas›, yağmur olmas›,
hastan›ninerken,binerken,iyiolmas›n›ngecikmesiveyâhasta-
l›ğ›n›nartmas›,arkadaşlar›n›nbeklemeyip,tehlükedekalmas›,
indikdensonra,hayvanayard›mc›s›zbinememek.Mümkinise,
hayvan›k›bleyekarş›durdurupk›lar.Mümkindeğil ise,hare-
ketcihetlerindek›lar.Hayvanüzerindekimahmildenilensan-
d›kgibişeylerin içindek›lmakda,böyledir.Hayvandurduru-
lup,mahmilinalt›nadirekkonursa,(Se�rîr),ya’nîmasa,kanape
gibiolup,yerdek›lmakdemekdir.K›bleyekarş›ayakdak›lma-
s›lâz›molur.‹nebilenkimse,farzlar›mahmildek›lamaz.
Gemidenamâzk›lmak,Ca’ferTayyârhazretleriHabeşistâna

giderken,Resûlullah›n“sallallahüaleyhivesellem”onaöğretdi-
ğigibi,şöyledir:Hareketedengemide,özrüolmadanfarzvevâ-
cibdek›l›n›r.Gemidecemâ’atilek›l›nabilir.Hareketedengemi-
dede,îmâilek›lmakcâizolmay›p,rükü’vesecdeyapar.K›ble-
yedönmesidelâz›md›r.Namâzabaşlarkenk›bleyekarş›durur.
Gemidöndükçe,kendisik›bleyedöner.Gemidenecâsetdenta-
hâretdelâz›md›r.‹mâm-›a’zamEbûHanîfeyegöre,gidengemi-
defarzlar›da,özrsüziken,yerdeoturarakk›lmakcâizolur.
Denizortas›ndademirlemişgemi,çoksallan›yor ise,giden

gemigibidir.Azsallan›yorsa,sâhildedurangemigibidir.Sâhil-
de duran gemide farzlar oturarak k›l›nmaz. Sâhile ç›kmak
mümkinise,ayakdak›lmakdasahîholmay›p,karayaç›k›pk›l-
maklâz›md›r.Mal›,can›veyâgemininhareketetmektehlükesi
varsa,gemideayakdak›lmas›câizolur.
(‹b�ni�Âbi�dîn) diyorki:(‹kitekerlekliolupda,hayvanabağ-

lanmadanyerdedüzduram›yanarabada,dururkende, gider-
kende,namâzk›lmak,hayvanüzerindek›lmakgibidir.Dörtte-
kerlekliaraba,dururkenserîr,masagibidir.Hareketederken
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ise,hayvaniçinyukar›dayaz›l›özrlerle,içindefarzk›l›nabilirve
arabay›durdurupk›bleyekarş›k›lar.Durduramazsa,gidenge-
midekigibik›lar).Hareketesnâs›ndak›bleyedönemiyen,Şâfi’î
mezhebinitaklîdederek,ikinamâz›cem’eder.Bunadaimkân
olmazsa,k›bleyedönmesisâk›tolur.Sandalyada,koltukdaotu-
rarak,îmâilenamâzk›lmak,hiçkimseyecâizdeğildir.Otobüs-
de,tayyâredenamâzk›lmak,arabadak›lmakgibidir.
Farzlar›vevâcibleri,yolculukdazarûretolmad›kçahayvan

üzerinde k›lmamal›d›r. Vâs›talar› durdurup, k›bleye karş› ve
ayakdak›lmal›d›r.Bunun içinvâs›tayabinmedengerekli ted-
bîrleriöncedenalmal›d›r.
Müsâfir,vapurdavetrende,farznamâza,k›bleyekarş›du-

rup,secdeyeriyan›napusulakoymal›.Vapurvetrendöndük-
ce,kendisik›bleyedönmelidir.Göğsük›bledenayr›l›rsa,namâ-
z›bozulur.Otobüsde,trende,dalgal›denizdek›bleyedönemi-
yenlerin farznamâzlar› câizolm›yacağ›ndan,bunlar yoldaol-
duklar›müddetçeŞâfi’îmezhebinitaklîdederek,öğleileikin-
diyiveakşamileyats›y›,cem’edebilir.Ya’nîseferdeikenbuiki
namâz›birbiriarkas›nak›lar.Çünki,Şâfi’îmezhebinde80kilo-
metredenziyâdesürenyolculukda,ikindiyiöğlenamâz›vaktin-
deveyats›y›akşamnamâz›vaktindetakdîmederekk›lmak,ve-
yâhudöğleyiikindivaktineveakşam›,yats›namâz›vaktinete-
hîrederek,ikinamâz›biraradak›lmakcâizdir.Bununiçin,Ha-
nefîmezhebinde olan kimse, yolda k›bleye dönemiyecek ise,
yola ç›kd›kdan sonra, gündüzbir yerdedurduğu zemân, öğle
vaktindeöğleyik›l›ncahemenikindiyidek›lmal›,geceduruldu-
ğuzemân,yats›vaktindeakşam›vesonrayats›y›biraradak›l-
mal›vebudörtnamâzaniyyetederken(Şâ�fi’î�mez�he�bi�ni�tak�lîd
ede�rek�edâ�edi�yo�rum) diyeniyyetetmeli,ya’nîkalbindengeçir-
melidir.Yolaç›kmadanveyâyolculukbitdikdensonra,ikivak-
tinnamâz›birlikdek›l›nmaz.

HAS�TA�LIK�DA�NA�MÂZ
Abdesti bozan şeyin bedenden ç›kmas›, devâml› olursa,

(Özr) denir.‹drâr,içsürmesi,yelkaç›rmak,burunkanamas›ve
yaradankan,sar›suakmas›,ağr›dan,şişdendolay›gözyaş›ak-
mas›,birnamâzvaktiiçinde,devâml›olunca,bukimseveisti-
hâzakan›akankad›n,özrsâhibiolurlar.T›kamakla,ilâcileve-
yânamâz›oturarakyâhudîmâilek›larak,bunlar›durdurmala-
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r›lâz›md›r.‹drârkaç›ranerkek,idrâryolunaarpakadarnebâtî
pamuksokar.Fitil,azolanidrâr›emerek,d›şar›damlamas›na
mâni’olur.Böylece,abdestbozulmaz.‹drâryaparken,fitilken-
diliğindend›şar›ç›kar,gider.‹drârçokkaç›yorsa,fazlas›fitilden
geçerek,d›şar›s›zarveabdestibozulur.S›zanidrâr›nçamaş›r›
kirletmemesilâz›md›r.Kad›nlar,önlerinedâimâ(Kürsüf)deni-
lenbezkoymal›d›r.Ak›nt›y›durduramazlarsa,hernamâzvak-
tindeabdestal›p,namâz›öylecek›lar.Özrsâhibiolankimsebir
abdestile,vaktç›k›ncayakadarfarz,kazâvenâfilek›labilirler.
Kur’ân-›kerîmitutabilirler.Namâzvaktiç›k›nca,abdestibozu-
lur.Vaktç›kmadanöncede,özrolanşeydenbaşkabirsebebile
abdestiyinebozulur.Meselâ,burundeliklerininbirindenkan
gelmekdeikenabdestal›p,sonradiğerdelikdendekanakma-
ğabaşlasa,abdestibozulur.Özrsâhibiolmakiçin,abdestibo-
zanşeyin,birnamâzvaktindedevâml›akmas›lâz›md›r.Abdest
al›p,ovaktin farz›n›k›lacakkadarbirzemândaakmazsa,özr
sâhibiolmaz.Mâlikîninbirkavlinegöre,birdamlaak›nca,özr
sâhibiolur.Birkimseözrsâhibiolunca,sonrakinamâzvaktle-
rinde,birkerre,birdamlagelince,özrsâhibiolmas›,ovaktler-
dededevâmeder.Birnamâzvaktindehiçgelmezse,özrsâhibi
olmakbiter.Özresebebolannecâset,elbiseyedirhemmikdâ-
r›ndanfazlabulaş›nca,tekrârbulaşmas›namâni’olmakmüm-
kinise,bulaşm›şyeriy›kamaklâz›molur.
Gusl abdesti al›nca, hasta olmakdan veyâ hastal›ğ›n›n şid-

detlenmesindenyâhuduzamas›ndankorkan,teyemmümeder.
Bu korku, kendi tecrîbeleri ile yâhudmüslimân, âdil tabîbin
[doktorun]söylemesiilebilinmişolur.F›sk›,günâhişlemesidil-
leredüşmüşolm›yantabîbinsözüdekabûledilir.Soğukolup,
bar›nacakyer,suyu›s›tacakşey,şehrdehamamparas›bulama-
mak,hastal›ğasebebolabilir.Hanefîde,birteyemmümile,di-
lediğikadarfarzk›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
teyemmümeder.Yaral› yer, yar›dan az ise, sağlam›n› y›kay›p
yaralar› mesh eder. Yaraya mesh zarar verirse, sarg›ya mesh
eder.Bunadazararverirse,meshiterkeder.Abdestdevegusl-
de,başameshzararverirse,baş›meshetmez.Eliçolak[ekzema,
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yara]olup,sukullanam›yanteyemmümeder.Yüzünü,kollar›n›
yere,[kireçli,toprakl›,taşl›d›vara]sürer.Elleriveayaklar›ke-
sikolan›nyüzüdeyaraise,namâz›abdestsizk›lar.Abdestald›-
racakkimsebulam›yan,teyemmümeder.Çocuğu,kölesi,ücret
iletutduğukimse,yard›mamecbûrdurlar.Başkalar›ndandayar-
d›mister.Fekat,onlaryard›mamecbûrdeğildir.Kad›nvekoca
dabirbirlerineabdestald›rmağamecbûrdeğildirler.
Kanald›rarak, sülük tutunarak,yara, ç›banolarak,kemiği

k›r›larakveyâincinereksarg›[pamuk,gazbeziüzerineflaster,
merhem]koyan,oras›n›soğuk,s›caksuiley›kamağaveyâmesh
etmeğekâdir olamazsa, abdestde ve guslde, bunlar›n yar›dan
fazlas›üstünebirkerremesheder.Sarg›y›çözmekzararverir-
se,alt›ndakisağlamyerlery›kanmaz.Sarg›aralar›ndagörünen
sağlamderik›smlar›meshedilir.Sarg›y›abdestliolaraksarmak
lâz›mdeğildir.Meshdensonra,sarg›değişdirilirse,üstünebaş-
kas›dasar›l›rsa,yenisinemeshlâz›molmaz.
Ayakdaduram›yanveyâayakdadurunca,hastal›ğ›n›nuzaya-

cağ›n›çokzanedenhasta,namâz›n›oturarakk›l›p,rükü’içinbe-
deninibirazeğer.Sonradikilip,sonrayereikikerresecdeyapar.
Kolay›nageldiğigibioturur.Dizçökmesi,bağdaşkurmas›,ihti-
bâetmesi, ya’nîkabaetleriüzerineoturupkollar›n›dizlerinin
etrâf›nahalkayapmas›câizdir.Baş,diz,gözağr›s›hastal›ksay›-
l›r.Düşmanagörünmekkorkusuda,özrdür.Ayakdaorucu,ab-
destibozulandaoturarakk›lar.Birşeyedayanarakayakdadu-
rabilendayanarakk›lar.Ayakdafazladuram›yan,iftitâhtekbî-
riniayakdaal›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 fazlaeğilmiş ise,namâz› sahîholursada,mek-
rûhdur.Dayanarakoturmakmümkiniken,yatarakîmâcâizol-
maz.Peygamberimiz“sallallahüaleyhi ve sellem”,birhastay›
ziyâretetdi.Bununeliileyasd›ğ›kald›r›p,üzerinesecdeetdiği-
ni görünce, yast›ğ› ald›.Hasta,odunkald›rarakbununüstüne
secdeetdi.Odunudaald›ve(Gü�cün�ye�ter�se,�ye�re�sec�de�et!�Ye�-
re�eği�le�mez�sen,�yü�zü�ne�bir�şey�kal�d›�r›p,�bu�nun�üze�ri�ne�sec�de�et�-
me!�Îmâ�ede�rek�k›l�ve�sec�de�de,�rü�kü’dan�da�hâ�çok�eğil!) bu-
yurdu.(Bahr-ür-râ�›k)dabildirildiğiüzere,Âl-i‹mrânsûresinin
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yüzdoksanbirinciâyet-ikerîmesindemeâlen,(Na�mâ�z›,�gü�cü�ye�-
ten�ayak�da�k›�lar.�Âciz�olan�otu�ra�rak�k›�lar.�Bun�dan�da�âciz�olan
ya�ta�rak�k›�lar) buyurulmakdad›r.‹mrânbinHusaynhastaolun-
ca,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”buna,(Ayak�da�k›l!
Gü�cün�yet�mez�se,�otu�ra�rak�k›l!�Bu�na�da�kud�re�tin�ol�maz�sa,�yan
ve�yâ�s›rt�üs�tü�ya�ta�rak�k›l!)�buyurdu.Görülüyorki,ayakdadura-
m›yanhasta,oturarakk›lar.Oturam›yan,yatarakk›lar.Sandal-
yada,koltukdak›lmağaiznverilmemişdir.Hastan›nveotobüs-
de,tayyâredegidenin,koltukda,sandalyadak›lmas›islâmiyyete
uygun değildir. Cemâ’ate gidince ayakda k›lam›yan, evinde
ayakdak›lar.Yirmişeydenbirininbulunmas›,cemâ’ategitme-
mekiçinözrolur.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,kötü-
rümolmak,çamur,yürüyememek,yürüyemiyen ihtiyâr,nâdir
bulunanf›khdersinikaç›rmak,sevdiğiyemeğikaç›rmakkorku-
su, 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›ndankor-
kanhastavehastas›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’atişlemeninbüyükgünâhol-
duğuf›khkitâblar›ndayaz›l›d›r.
Birşeyedayanarakoturam›yanhasta,s›rtüstüyatarak,s›rt

üstüyatamazsa,sağyan›nayatarakbaş› ile îmâeder.K›bleye
dönemiyen,kolay›nagelencihetedoğruk›lar.S›rtüstüyatan›n
baş›alt›nabirşeykonarak,yüzük›bleyekarş›yap›l›r.Dizlerini
dikmesiiyiolur.Baş›ileîmâedemiyeninnamâz›kazâyab›rak-
mas›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›acelekazâetmekfarz-

d›r. Kazâetmedenölümhâlinegelirse,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.

KA�ZÂ�NA�MÂZ�LA�RI
Namâz,bedenileyap›lanbiribâdetolduğundan,başkas›ye-

rinek›l›namaz.Herkesinkendisinink›lmas›lâz›md›r.Namâzla-
r›vaktindek›lmaya“Edâ” denir.Herhangibirzemândatekrâr
k›lmaya“‹â�de”�denir.Meselâmekrûholarakk›l›nannamâz›n
vaktiç›kmadan,bunaimkânolmazsa,herzemâniâdesivâcib-
dir.Farzvevâcibolannamâz›,vaktigeçdikdensonrak›lmağa
“Ka�zâ”�etmekdenir.
Birgünlükbeşvaktfarz›vevitrnamâz›n›k›larkenvekazâ

ederken,tertîbsâhibiolmakfarzd›r.Ya’nî,namâzk›larken,s›-
ralar›n›gözetmeklâz›md›r.Beşdenfazlakazâs›olmayana(Ter�-
tîb�sâ�hi�bi) denir.Cum’afarz›n›,ogününöğlenamâz›s›ras›nda
k›lmaklâz›md›r.Sabâhnamâz›nauyanamayan,hutbeokunur-
kenbilehât›rlarsa,hemenbunukazâetmelidir.Birnamâz›k›l-
mad›kçaondansonrakibeşnamâz›k›lmakcâizolmaz.Hadîs-i
şerîfde,(Bir�na�mâ�z›�uy�ku�da�ge�çi�ren�ve�yâ�unu�tan�kim�se,�son�ra�-
ki�na�mâ�z›�ce�mâ’at�ile�k›�lar�ken�hâ�t›r�lar�sa,�imâm�la�na�mâ�z›�bi�ti�rip,
son�ra�ön�ce�ki�na�mâ�z›�n›�ka�zâ�et�sin!�Bun�dan�son�ra,�imâm�la�k›l�d›�-
ğ›�n›�tek�râr�k›l�s›n!) buyuruldu.
Farz›,kazâetmekfarzd›r.Vâcibikazâetmekvâcibdir.Sün-

netikazâetmek,emrolunmad›.Hanefîmezhebininâlimlerisöz-
birliğiilebildiriyorlarki;(Sünnetnamâzlar›n›nyaln›zvaktinde
k›l›nmalar›emrolundu.Vaktindek›l›nmayansünnetnamâzlar,
insan›nüzerindeborçkalmaz.Bununiçin,vaktindensonrakazâ
edilmeleri emrolunmad›. Sabâh›n sünneti, vâcibe yak›noldu-
ğundan,ogünöğledenöncefarz›ilekazâedilir.Sabâhsünneti
öğledensonra,başkasünnetlerise,hiçbirzemânkazâedilmez.
Kazâ olursa, sünnet sevâb› hâs›l olmaz. Nâfile k›l›nm›ş olur.)
(‹b�ni�Âbi�dîn)deve (Ter�gîb-üs-sa�lât) 162.ci sahîfelerindediyor
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›kazâetmeklâ-
z›md›r.Farzvevâcibolanbirnamâz›bilebilekazâyab›raka-
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bilmek için, iki özr vard›r:Biri, düşman karş›s›nda olmakd›r.
‹kincisi,seferdeolan,ya’nî,üçgünlükyolgitmeyeniyyetiolma-
sa bile, yolda bulunan kimsenin h›rs›zdan, y›rt›c› hayvandan,
selden,f›rt›nadankorkmas›d›r.Bunlaroturarakveherhangibir
tarafadönerekveyâhayvanüzerindeîmâiledek›lamad›ğ›ze-
mân, kazâyab›rakabilir.Bu iki sebeble farzlar› kazâyab›rak-
mak,uykuveunutmaksebebiilekaç›rmakgünâholmaz.(Eş�-
bâh) şerhinde, (Boğulmaküzereolan› vebenzerlerini kurtar-
makiçinnamâz›vaktindensonrak›lmakdasahîhdir)diyor.Fe-
kat,özrbitince,hemenkazâk›lmas› farzolur.Harâmolanüç
vaktdenbaşka,boşvaktlerindek›lmakşart› ile,çolukçocuğu-
nunr›zk›n›kazanacakkadargecikdirmekcâizolur.Dahâfazla
gecikdirirse,günâhagirmeğebaşlar.NitekimsevgiliPeygambe-
rimiz“sallallahüaleyhivesellem”,Hendekmuhârebesininşid-
detindenk›lamad›klar›dörtnamâz›hemenogece,Eshâb-›ki-
râm“rad›yallahüanhüm”yaral›veçokyorgunolduklar›hâlde,
cemâ’at ile k›ld›. Sevgili Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve
sellem”buyurduki;(‹ki�farz�na�mâ�z›�bir�ara�ya�ge�tir�mek�bü�yük
gü�nâh�lar�dan�d›r).�Ya’nî, birnamâz› vaktindek›lmay›p, vaktin-
densonrak›lmakenbüyükgünâhd›r.Birhadîs-işerîfdebuyu-
rulduki,(Bir�na�mâ�z›�vak�ti�ç›k�d›k�dan�son�ra�k›�lan�kim�se�yi,�Al�la�-
hü�teâ�lâ�sek�sen�huk�be�Ce�hen�nem�de�b›�ra�ka�cak�d›r.) Birhukbe,
seksenâh›retsenesidirveâh›retinbirgünü,dünyân›nbinsene-
sikadard›r.Birvaktnamâz›,vaktindensonrak›lman›ncezâs›bu
olursa,hiçk›lmayan›ncezâs›n›düşünmelidir.
Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki,

(Na�mâz�dî�nin�di�re�ği�dir.�Na�mâz�k›�lan,� dî�ni�ni� doğ�rult�muş�olur.
Na�mâ�z›�k›l�m›�yan,�dî�ni�ni�y›k�m›ş�olur.) Birhadîs-işerîfdebuyur-
duki, (K›�yâ�met�gü�nü,�îmân�dan�son�ra�ilk�sü�âl�na�mâz�dan�ola�cak�-
d›r.)�Allahüteâlâbuyuracakki,(Ey�ku�lum!�Na�mâz�he�sâ�b›�n›n
al�t›n�dan�kal�kar�san�kur�tu�luş�se�nin�dir.�Öte�ki�he�sâb�la�r›�ko�lay�laş�-
d›�r›�r›m).�Ankebûtsûresi,k›rkbeşinciâyetinde,meâlen(Ku�sûr�-
suz�k›�l›�nan�bir�na�mâz,�in�sa�n›�pis,�çir�kin�iş�le�ri�iş�le�mek�den�ko�rur)
buyurulmakdad›r.Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”
buyurduki, (‹n�sa�n›n�Rab�bi�ne�en�ya�k›n�ol�du�ğu� ze�mân�na�mâz
k›l�d›�ğ›�ze�mân�d›r).
Birmüslimân›nherhangibirnamâz›vaktindek›lmamas›iki

dürlü olur: 1-Özr ile k›lmamas›d›r. 2- Namâz› vazîfe bildiği,
önemverdiğihâldetenbellikleterketmesidir.
Farznamâz›özrüolmadan,vakti geçdikden sonrak›lmak,

–117 –



ya’nîkazâyab›rakmakharâmd›r, büyükgünâhd›r.Bugünâh,
kazâedinceafvolmuyor.Kazâedince,yaln›znamâz›k›lmamak
günâh› afv olur. Bir kimse namâzlar› kazâ etmedikçe, yaln›z
tevbeileafvolmaz.Kazâetdikdensonratevbeederse,afvol-
mas›ümîdedilir.Tevbeederkenk›lmad›ğ›namâzlar›kazâet-
mesilâz›md›r.Kazâetmeyegücüvarken,kazâetmezse,ayr›ca
büyükbirgünâhişlemişolur.Bubüyükgünâh,hernamâzk›la-
cakkadar[6dakîka]boşzemângeçince,birevvelkiazâbzemâ-
n› kadar artmakdad›r.Çünki namâz›, boş zemânlarda hemen
kazâ etmek de farzd›r. Kazâ k›lmağa ehemmiyyet vermiyen
sonsuzyanacakd›r.(Um�det-ül-is�lâm) ve(Câ�mi’-ül�fe�tâ�vâ)dadi-
yor ki, (Düşman karş›s›nda, bir farz namâz› k›lmakmümkin
iken,terketmek,yediyüzbüyükgünâhişlemişgibigünâhd›r.)
Kazây›gecikdirmeningünâh›,vaktindek›lmamakgünâh›ndan
dahâçokdur.Birnamâz›n ilkkazâs›n›k›lmağaniyyetederek,
birkazâk›l›nca,bugünâhlar›nhepsiafvolur.

AÇIK�LA�MA:�(Sün�net�ler�Ye�ri�ne�Ka�zâ�K›�l›�n›r�m›?)

Abdülkâdir-i Geylânî hazretleri (Fü�tûh-ul� gayb) kitâb›nda
diyor ki:Mü’minin en önce farzlar› yapmas› lâz›md›r. Farzlar
bitdikdensonra,sünnetleriyapar.Ondansonranâfilelerlemeş-
gûlolur.Farzborcuvarken,sünnetilemeşgûlolmakahmakl›k-
d›r.Farzborcuolan›nsünnetlerikabûlolmaz.AlîibniEbîTâlib
“rad›yallahü anh” bildiriyor: Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem”buyurduki:(Üze�rin�de�farz�bor�cu�olan�kim�se,�ka�zâ�s›�n›
k›l�ma�dan�nâ�fi�le�k›�lar�sa,�boş�ye�re�zah�met�çek�miş�olur.�Bu�kim�se,
ka�zâ�s›�n›�öde�me�dik�çe,�Al�la�hü�teâ�lâ,�onun�nâ�fi�le�na�mâz�la�r›�n›�ka�-
bûl� et�mez).�Abdülkâdir-i Geylânînin yazd›ğ› bu hadîs-i şerîfi
şerheden Hanefî mezhebi âlimlerinden Abdülhak-› Dehlevî
hazretleribuyuruyorki:(Buhaber,farzborcuolanlar›n,sünnet-
lerininvenâfilelerininkabûlolm›yacağ›n›göstermekdedir.Sün-
netlerin,farzlar›tamaml›yacağ›n›biliyoruz.Bununma’nâs›farz-
laryap›l›rken,bunlar›nkemâllerinesebebolanbirşeykaç›r›l›r-
sa, sünnetler,k›l›nan farz›nkemâlbulmas›na sebebolur.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›lmak-
danmaksad,ovaktiçinde,farzdanbaşkabirnamâzdahâk›l-
makdemekdir.Şeytânhiçnamâzk›ld›rmamak ister.Farzdan
başkabirnamâzdahâk›larak,şeytânainatedilmiş,rezîledilmiş
olur.Sünnetyerinekazâk›lmakda,sünnetdeyerinegetirilmiş
olur.Kazâborcuolanlar›n,hernamâzvakti,ovaktinfarz›ndan
başkanamâzk›larak,sünnetiyerinegetirmekiçin,kazâk›lma-
s›lâz›md›r.Çünkiçokkimse,kazâk›lmay›p,sünnetlerik›l›yor.
BunlarCehennemegidecekdir.Hâlbuki,sünnetlerinyerineka-
zâk›lan,Cehennemdenkurtulur)buyurdu.

Ka�zâ�Na�mâz�la�r›�Na�s›l�K›�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,se-
nelercekazâborcuolanlar,namâzabaşlad›klar›zemân,sünneti
k›larken,ovaktinilkkazâyakalm›şnamâz›n›kazâetmeğiniy-
yetederekk›lmal›d›r.Bunlar›n,sünnetlerikazânamâz›içinniy-
yetederekk›lmas›,dörtmezhebdedelâz›md›r.Hanefîmezhe-
bindenamâz›özrsüzkazâyab›rakmakekber-ikebâirdir.Buçok
büyükgünâh,hernamâzk›lacakkadarboşzemângeçincebir
misliartmakdad›r.Çünki,namâz›,boşzemânlardahemenkazâ
etmekdefarzd›r.Hesâba,say›yas›ğmayanbumüdhişgünâhdan
veazâbdankurtulmakiçin,öğlenamâz›n›nilkdörtrek’atsün-
netinik›larken,ilkkazâyakalm›şöğleninfarz›n›niyyetederek
kazâk›lmal›d›r.Öğleninsonsünnetinik›larken,ilkkazâyakal-
m›şsabâh›nfarz›n›niyyetederek,kazâk›lmal›d›r.‹kindininsün-
netinik›larken,ikindifarz›n›niyyetederekkazâk›lmal›d›r.Ak-
şam›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,birgünlükka-
zâödenir.Terâvîhnamâzlar›n›k›larkende,kazâniyyetederek,
kazâk›lmal›d›r.Kaçsenelikkazânamâz›varsa,buna,okadar
senedevâmetmelidir.Kazâlarbitince,yinesünnetleri,k›lmağa
başlamal›d›r.Vaktivarsa,ayr›caher f›rsatdakazâk›l›p,biran
öncekazâborçlar›n›bitirmelidir.K›l›nm›yankazâlar›n,günâh›,
hergüngeçdikçebirmisliartmakdad›r.
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Al�t›n�c›�Bö�lüm
NA�MÂZ�KIL�MA�YAN�LAR

Hazret-iEbûBekr-iS›ddîk“rad›yallahüanh”buyuruyorki,
beşnamâzvaktlerigelince,meleklerderki:(EyÂdemoğullar›,
kalk›n›z!‹nsanlar›yakmakiçinhâz›rlanm›şolanateşinamâzk›-
laraksöndürünüz.)Birhadîs-işerîfde,(Mü’min�ile�kâ�fi�ri�ay›�ran
fark,�na�mâz�d›r) buyuruldu.Ya’nîmü’minnamâzk›lar,kâfirk›l-
maz.Münâf›klarise,ba’zank›lar,ba’zank›lmaz.Münâf›klar,Ce-
hennemdeçokac›azâbgörecekdir.Müfessirlerinşâh›,Abdüllah
ibniAbbâs“rad›yallahüanhümâ”diyorki,Resûlullahdan“sal-
lallahüaleyhivesellem”işitdim.Buyurduki:(Na�mâz�k›l�ma�yan�-
lar,�k›�yâ�met�gü�nü,�Al�la�hü�te�âlâ�y›�k›z�g›n�ola�rak�bu�la�cak�lar�d›r).
Hadîs imâmlar› sözbirliği ilebildiriyorlarki: (Birnamâz›,

vaktindeamdenk›lmayan,ya’nînamâzvaktigeçerken,namâz
k›lmad›ğ›içinüzülmeyen,kâfirolur).Veyâölürkenîmâns›zgi-
der.Ya,namâz›hât›r›nabilegetirmeyenler,namâz›vazîfetan›-
mayanlarneolur?Ehl-isünnetâlimleri,sözbirliğiilebuyurdu-
larki, ibâdetlerîmândanparçadeğildir.Yaln›z,namâzdasöz-
birliğiolmad›.F›khimâmlar›ndan,‹mâm-›�Ah�med�ib�ni�Han�bel,
‹s�hak�ib�ni�Râ�he�veyh,�Ab�dül�lah�ib�ni�Mü�bâ�rek,�‹b�râ�hîm�Ne�ha�î,
Ha�kem�bin�Utey�be,�Ey�yûb�Sah�ti�yâ�nî,�Dâ�vüd�Tâ�î,�Ebû�Bekr�ib�-
ni�Şey�be,�Zü�beyr�bin�Harb�vedahâbirçokbüyükâlimler,bir
namâz›amden,ya’nîbilebilek›lmayankimsekâfirolurdedi.O
hâlde,eydinkardeşim,birnamâz›n›kaç›rmavegevşekk›lma!
Sevesevek›l!Allahüteâlâk›yâmetgünü,buâlimlerinictihâd-
lar›nagörecezâverirseneyapars›n?
Hanbelîmezhebinde, bir namâz› özrsüz k›lmayan,mürted

gibikatlolunur.Y›kanmaz,kefenlenmezvenamâz›k›l›nmaz.
Müslimânlar›nmezârl›ğ›nagömülmezvemezâr›belliedilmez.
Dağdabirçukurakonur.
Namâz k›lmayan kimse, Şâfi’îmezhebinde,mürted olmaz

isede,cezâs›katldir.Namâzk›lm›yan içinMâlikîmezhebinin
hükmleri,Şâfi’îhükmlerininayn›d›r.
Namâzk›lmayan,Hanefîmezhebinde,namâzabaşlay›nca-
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yakadarhabsolunurveyâkanak›ncayakadardövülür.
Beşşeyiyapm›yan,beşşeydenmahrûmolur:
1—Mal›n›nzekât›n›vermeyen,mal›n›nhayr›n›göremez.
2—Uşrunuvermeyenintarlas›nda,kazanc›ndabereketkal-

maz.
3—Sadakavermiyeninvücûdundas›hhatkalmaz.
4—Düâetmiyenarzûsunakavuşamaz.
5—Namâz vakti gelince, k›lmak istemeyen, son nefesde

Kelime-işehâdetgetiremez.
Birhadîs-işerîfdebuyurulduki:
(Na�mâ�z›�özr�süz�k›l�ma�yan�kim�se�ye,�Al�la�hü�teâ�lâ�on�beş�s›�k›n�-

t›�ve�rir.�Al�t›�s›�dün�yâ�da,�üçü�ölüm�ze�mâ�n›n�da,�üçü�kabr�de,�üçü
kabr�den�kal�kar�ken�dir.
Dünyâdaolanalt›azâb:
1�—�Na�mâz�k›l�m›�ya�n›n�öm�rün�de�be�re�ket�ol�maz.
2�—�Yü�zün�de,�Al�la�hü�te�âlâ�n›n�sev�di�ği�kim�se�le�rin�gü�zel�li�ği,

se�vim�li�li�ği�kal�maz.
3�—�Hiç�bir�iyi�li�ği�ne�se�vâb�ve�ril�mez.
4�—�Dü�âla�r›�ka�bûl�ol�maz.
5�—�Onu�kim�se�sev�mez.
6�—�Müs�li�mân�la�r›n�iyi�dü�âla�r›�n›n�bu�na�fâ�ide�si�ol�maz.
Ölürkençekeceğiazâblar:
1�—�Ze�lîl,�kö�tü,�çir�kin�can�ve�rir.
2�—�Aç�ola�rak�ölür.
3�—�Çok�su�iç�se�de,�su�suz�luk�ac›�s›�ile�ölür.
Kabrdeçekeceğiac›lar:
1�—�Kabr�onu�s›�kar.�Ke�mik�le�ri�bir�bi�ri�ne�ge�çer.
2�—�Kab�ri�ateş�le�dol�du�ru�lur.�Ge�ce�gün�düz�onu�ya�kar.
3�—�Al�la�hü�teâ�lâ�kab�ri�ne�çok�bü�yük�y›�lan�gön�de�rir.�Dün�yâ

y›�lan�la�r›�na�ben�ze�mez.�Her�gün,�her�na�mâz�vak�tin�de�onu�so�kar.
Bir�an�b›�rak�maz.
K›yâmetdeçekeceğiazâblar:
1�—�Ce�hen�ne�me�sü�rük�li�yen�azâb�me�lek�le�ri�ya�n›n�dan�ay�r›l�-

maz.
2�—�Al�la�hü�teâ�lâ,�onu�k›z�g›n�ola�rak�kar�ş›�lar.
3�—�He�sâ�b›�çok�çe�tin�olup,�Ce�hen�ne�me�at›�l›r.)
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NA�MÂZ�KI�LAN�LA�RIN�FAZÎLET�LE�R‹
Namâz kılmanın fazîletlerini ve namâz kılanlara verilecek

sevâblarıbildirenhadîs-işerîflerçokdur.AbdülhakbinSeyfüd-
dîn Dehlevînin (Eşi’at-ül-le�me’ât)� kitâb›nda, namâz›n ehem-
miyyetinibildirenhadîs-işerîflerdebuyuruluyorki:
1 - Ebû Hüreyre “rad›yallahü anh” bildiriyor. Resûlullah

“sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Beş� vakt� ne�mâz� ve
Cum’a�ne�mâ�z›,�ge�le�cek�Cum’aya�ka�dar�ve�Ra�me�zân�oru�cu,�ge�le�-
cek� Ra�me�zâ�na� ka�dar� ya�p›�lan� gü�nâh�la�ra� kef�fâ�ret�dir�ler.� Bü�yük
gü�nâh�iş�le�mek�den�sa�k›�nan�la�r›n�kü�çük�gü�nâh�la�r›�n›n�af�v›�na�se�beb
olur�lar.)�Aradaişlenilmişolanküçükgünâhlardankulhakk›bu-
lunm›yanlar› yok ederler.Küçük günâhlar› afv edilerek bitmiş
olanlar›n,büyükgünâhlar›içinolanazâblar›n›nhafiflemesinese-
bebolurlar.Büyükgünâhlar›nafvedilmesiiçintevbeetmekde
lâz›md›r.Büyükgünâh›yokise,derecesininyükselmesinesebeb
olurlar.Buhadîs-i şerîf,(Müs�lim)deyaz›l›d›r.Beşvaktnemâz›
kusûrlu olanlar›n afv olmas›na, Cum’a nemâzlar› sebeb olur.
Cum’anemâzlar›dakusûrluise,Ramezânoruclar›sebebolur.
2-YineEbûHüreyre“rad›yallahüanh”bildiriyor.Resûlul-

lah“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki,(Ka�p›�s›�n›n�önün�de
akar�su�olan�bir�kim�se,�bu�su�da�her�gün�beş�ker�re�y›�kan�sa,�be�de�-
nin�de�kir�ka�l›r�m›?)�Eshâb-›kirâm,cevâbvererek,hay›rhiçkir
kalmazyâResûlallahdediler.(Beş�vakt�ne�mâz�da�böy�le�dir.�Beş
vakt�ne�mâz�k›�lan�la�r›n�kü�çük�gü�nâh�la�r›�n›�Al�la�hü�teâ�lâ�yok�eder)
buyurdu.Buhadîs-işerîf,(Bu�hâ�rî)deve(Müs�lim)deyaz›l›d›r.
3-AbdüllahibniMes’ûd“rad›yallahüanh”diyorki,birisi,ya-

banc›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›söy-
ledi.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”bunacevâbverme-
di.Allahüteâlâdanvahybekledi.Sonra,buzâtnemâzk›ld›.Alla-
hüteâlâHûdsûresininyüzonbeşinciâyetinigönderdi.Buâyet-i
kerîmedemeâlen,(Gü�nün�iki�ta�ra�f›n�da�ve�gü�neş�ba�t›n�ca�ne�mâz
k›l!�‹yi�lik�ler,�kö�tü�lük�le�ri�el�bet�te�yok�eder)�buyuruldu.Gününiki
taraf›,öğledenevvelveöğledensonrademekdir.Ya’nîsabâh,öğ-
leve ikindinemâzlar›d›r.Gündüzeyak›nolangecenemâz›da,
akşamveyats›nemâzlar›d›r.Buâyet-ikerîmede,hergünbeşvakt
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nemâz›n, günâhlar›n afv edilmelerine sebeb olduklar› bildiril-
mekdedir.Buzât,yâResûlallah!Bumüjdeyaln›zbenimiçinmi-
dir?Yoksabütünümmetiçinmidir,dedi.(Bü�tün�üm�me�tim�için�-
dir)�buyurdu.Buhadîs-işerîf,ikiSahîhdedeyaz›l›d›r.
4-EnesbinMâlik“rad›yallahüanh”diyorki,birkimseRe-

sûlullaha“sallallahüaleyhivesellem”gelip,(Hadcezâs›verile-
cekbirgünâhişledim.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.Allahüte-
âlân›nkitâb›ndaemrolunancezây›banayap!)dedi.(Sen�bi�zim�-
le� be�râ�ber� ne�mâz� k›l�ma�d›n� m›?)� buyurdu. Evet k›ld›m dedi.
(Üzül�me,�Al�la�hü�teâ�lâ�gü�nâ�h›�n›�afv�ey�le�di!)�buyurdu.Buhadîs-i
şerîf, iki temelkitâbdayaz›l›d›r.Buzât,hadlâz›molanbüyük
günâh işlediğini zanetmişdi.Nemâzk›l›ncaafvolmas›,bunun
küçükgünâholduğunugöstermekdedir.Yâhudhaddemesi,kü-
çükgünâhlar›nkarş›l›ğ›olan(Ta’zîr)�cezâs›idi.‹kincisorusun-
da,(Hadcezâs›yap!)dememeside,böyleolduğunugösteriyor.
5-AbdüllahibniMes’ûd“rad›yallahüanh”diyorki,Allahü

teâlân›nençokhangiamelisevdiğiniResûlullahdan“sallallahü
teâlâaleyhivesellem”sordum:(Vak�tin�de�k›�l›�nan�ne�mâz)�bu-
yurdu.Ba’z›hadîs-işerîflerde ise,(Ev�vel�vak�tin�de�k›�l›�nan�ne�-
mâ�z›�çok�se�ver)�buyurulmuşdur.Ondansonrahangisiniçokse-
ver dedim. (Ana�ya-ba�ba�ya� iyi�lik� yap�ma�y›)� buyurdu. Bundan
sonradahangisiniçokseverdedim.(Al�lah�yo�lun�da�ci�hâd�et�me�-
yi)�buyurdu.Buhadîs-işerîfde,ikiSahîhkitâbdayaz›l›d›r.Baş-
kabirhadîs-işerîfde,(Amel�le�rin�en�iyi�si,�ye�mek�yi�dir�mek�dir)
buyuruldu. Bir başkas›nda, (Se�lâm� ver�me�yi� yay�mak�d›r.)� Bir
başkas›nda ise, (Ge�ce,� her�kes�uy�ku�da� iken�ne�mâz�k›l�mak�d›r)
buyurulmuşdur.Başka bir hadîs-i şerîfde, (En� k›y�met�li� amel,
elin�den�ve�di�lin�den�kim�se�nin�in�cin�me�me�si�dir.)�Birhadîs-işerîf-
dede,(En�k›y�met�li�amel,�ci�hâd�d›r)�buyuruldu.Birhadîs-işerîf-
de,(En�k›y�met�li�amel,�hacc-›�meb�rûr�dur.)�Ya’nî,hiçgünâhişle-
medenyap›lanhacd›r buyuruldu. (Al�la�hü� te�âlâ�y›� zikr� et�mek�-
dir)�ve(De�vâm�l›�olan�amel�dir)�hadîs-işerîfleridevard›r.Süâli
soranlar›nhâllerineuygun,çeşidlicevâblarverilmişdir.Yâhud,
zemânauyguncevâbverilmişdir.Meselâ,islâmiyyetinbaşlang›-
c›nda,amellerinenefdali,enk›ymetlisicihâdidi.[Zemân›m›z-
da,amellerinenefdali,yaz›ile,neşriyyâtile,kâfirlere,mezheb-
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sizlerecevâbvermek,Ehl-isünneti’tikâd›n›yaymakd›r.Böyle
cihâdedenlere,para ile,mal ile,beden ileyard›medenlerde
bunlar›nkazand›klar›sevâblaraortakolurlar.Âyet-ikerîmeler,
hadîs-işerîfler,nemâz›n,zekâtdan,sadakadandahâk›ymetliol-
duğunugösteriyor.Fekat,ölümhâlindebulunanabirşeyverip,
ölümdenkurtarmak,nemâzk›lmakdandahâk›ymetliolur.]
6-CâbirbinAbdüllahhaberveriyor:Resûlullah“sallallahü

aleyhivesellem”buyurduki,(‹n�san�ile�küfr�ara�s›n�da�ki�s›�n›r,�ne�-
mâ�z›�terk�et�mek�dir.)�Çünkinemâz,insan›küfrevarmakdanko-
ruyanperdedir.Buperdearadankalk›ncakulküfrekayar.Bu
hadîs-işerîf,(Müs�lim)deyaz›l›d›r.Buhadîs-işerîf,nemâz›terk
etmenin çok fenâ olduğunu gösteriyor. Eshâb-› kirâmdan çok
kimse,nemâz›özrsüzterkedenkâfirolurdediler.Şâfi’îvemâli-
kîmezheblerindekâfirolmazisedeöldürülmesivâcibdir.Hane-
fîmezhebinde,nemâzk›l›ncayakadarhabsolunurvedövülür.
7-ÜbâdebinSâmit“rad›yallahüanh”haberveriyor.Resû-

lullah “sallallahü aleyhi ve sellem”buyurduki, (Al�la�hü� teâ�lâ
beş�vakt�ne�mâz�k›l�ma�ğ›�emr�et�di.�Bir�kim�se,�gü�zel�ab�dest�al›p,
bun�la�r›� vak�tin�de�k›�lar�sa� ve� rü�kû’la�r›�n›,� hu�şû’la�r›�n›� te�mâm�ya�-
par�sa,�Al�la�hü� teâ�lâ,� onu� afv� ede�ce�ği�ni� söz� ver�miş�dir.�Bun�la�r›
yap�m›�yan�için�söz�ver�me�miş�dir.�Bu�nu,�is�ter�se�afv�eder,�is�ter�se
azâb�ya�par.)�Buhadîs-işerîfi,‹mâm-›Ahmed,EbûDâvüdve
Nesâî bildirmişlerdir.Görülüyorki, 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.Resû-

lullah“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki,(Beş�vakt�ne�mâ�-
z›�n›�z›� k›�l›�n›z!�Bir� ay›�n›z�da�oruc� tu�tu�nuz!�Mal�la�r›�n›�z›n� ze�kâ�t›�n›
ve�ri�niz!�Ba�ş›�n›z�da�olan�âmir�le�re�itâ’at�edi�niz.�Rab�bi�ni�zin�Cen�-
ne�ti�ne�gi�ri�niz.)�Görülüyorki,hergünbeşvaktnemâzk›lanve
Ramezânay›ndaoructutanvemal›n›nzekât›n›verenveAlla-
hüteâlân›nyeryüzündehalîfesiolanâmirlerinislâmiyyeteuy-
gun emrlerine itâ’at eden birmüslimân, Cennete gidecekdir.
Buhadîs-işerîfi,imâm-›AhmedveTirmüzîbildirmişlerdir.
9-Eshâb-›kirâm›nmeşhûrlar›ndanBüreyde-iEslemî“rad›-

yallahüanh”haberveriyor.Resûlullah“sallallahüaleyhivesel-
lem”buyurduki,(Si�zin�le�ara�m›z�da�olan�ahd,�ne�mâz�d›r.�Ne�mâ�-
z›�terk�eden�kâ�fir�olur.)�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,son-

behârgünlerindenbirinde,Resûlullah“sallallahüaleyhivesel-
lem” ile berâber sokağa ç›kd›k. Yapraklar dökülüyordu. Bir
ağaçdan ikidalkopard›.Bunlar›nyapraklar›hemendöküldü.
(Yâ�Ebâ�Zer!�Bir�müs�li�mân�Al�lah�r›�zâ�s›�için�ne�mâz�k›�l›n�ca,�bu
dal�la�r›n�yap�rak�la�r›�dö�kül�dü�ğü�gi�bi,�gü�nâh�la�r›�dö�kü�lür)�buyur-
du.Buhadîs-işerîfiimâm-›Ahmedhaberverdi.
11-ZeydbinHâlidCühemîhaberveriyor.Resûlullah“sal-

lallahüaleyhivesellem”buyurduki,(Bir�müs�li�mân,�doğ�ru�ola�-
rak�ve�hu�şû’� ile�iki�rek’at�ne�mâz�k›�l›n�ca,�geç�miş�gü�nâh�la�r›�afv
olur.)�Ya’nîküçükgünâhlar›n›nhepsiafvolur.Buhadîs-işerîfi
‹mâm-›Ahmed“rahime-hullahüteâlâ”bildirdi.
12-AbdüllahbinAmribniÂs“rad›yallahüteâlâanhümâ”

haberveriyor.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”buyurdu
ki,(Bir�kim�se,�ne�mâ�z›�edâ�eder�se,�bu�ne�mâz�k›�yâ�met�gü�nü�nûr
ve�bur�hân�olur�ve�Ce�hen�nem�den�kur�tul�ma�s›�na�se�beb�olur.�Ne�-
mâ�z›�mu�hâ�fa�za�et�mez�se,�nûr�ve�bur�hân�ol�maz�ve�ne�cât�bul�maz.
Kâ�rûn�ile,�Fir’avn�ile,�Hâ�mân�ile�ve�Übey�bin�Ha�lef�ile�bir�lik�de
bu�lu�nur.)�Görülüyorki,birkimse,nemâz›farzlar›na,vâcibleri-
ne,sünnetlerineveedeblerineuygunolarakk›larsa,bunemâz,
k›yâmetdenûriçindeolmas›nasebebolur.Böylenemâzk›lma-
ğadevâmetmezse,k›yâmetgünüad›geçenkâfirlerleberâber
olur.Ya’nî,Cehennemdeşiddetliazâbçeker.ÜbeybinHalef,
Mekkekâfirlerininazg›nlar›ndan idi.UhudGazâs›nda,Resû-
lullah“sallallahüaleyhivesellem”mubârekeliileonuCehen-
nemegönderdi.Buhadîs-işerîfi,imâm-›AhmedileBeyhekîve
Dârimîbildirmişlerdir.
13-Tâbi’îninbüyüklerindenAbdüllahbinŞakîk“rahime-

hullahü teâlâ”diyorki, (Eshâb-›kirâm“rad›yallahüanhüm”,
ibâdetleriçinde,yaln›znemâz›terketmeninküfrolacağ›n›söy-
lediler.)Bunu,Tirmüzîbildirdi.AbdüllahbinŞakîk,Ömerden,
Alîden,OsmândanveÂişeden“rad›yallahüanhüm”hadîs-işe-
rîflerrivâyetetmişdir.Hicretinyüzsekizsenesindevefâtetdi.
14-Ebüdderdâ“rad›yallahüanh”diyorki,çoksevdiğimba-

nadediki,(Par�ça�par�ça�par�ça�lan�san,�ateş�de�ya�k›l�san�bi�le,�Al�la�-
hü� te�âlâ�ya�hiç�bir� şe�yi� şe�rîk� yap�ma!�Farz�ne�mâz�la�r›� terk� et�me!
Farz�ne�mâz�la�r›�bi�le�bi�le�terk�eden�müs�li�mân�l›k�dan�ç›�kar.�Şe�râb
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iç�me!�Şe�râb,�bü�tün�kö�tü�lük�le�rin�anah�ta�r›�d›r.)�Görülüyorki,farz
nemâzlaraald›r›şetmeyipterkedenkâfirolur.Tenbellikleterk
edenkâfirolmazisedebüyükgünâholur.‹slâmiyyetinbildirdi-
ğibeşözrdenbiriilefevtetmekgünâhdeğildir.Şerâbvealkollü
içkilerinhepsiakl›giderir.Akl›olm›yanherkötülüğüyapabilir.
15-Alî“rad›yallahüanh”haberveriyor.Resûlullah“sallal-

lahüaleyhivesellem”buyurduki,(Yâ�Alî!�Üç�şe�yi�yap�ma�ğ›�ge�-
cik�dir�me:�Vak�ti�ge�lin�ce,�ne�mâ�z›�he�men�k›l!�Ce�nâ�ze�hâ�z›r�la�n›n�-
ca,�ne�mâ�z›�n›�he�men�k›l!�Bir�k›�z›n�küf�vü�nü�bu�lun�ca,�he�men�ev�-
len�dir!)�Buhadîs-işerîfiTirmüzî“rahime-hullahüteâlâ”bildir-
di.Cenâzenemâz›n›gecikdirmemekiçin,mekrûholanüçvakt-
dedek›lmal›.
[Görülüyorki,kad›n›,k›z›küfvüne,ya’nîdenginevermeklâ-

z›md›r.Küfvdemek,zenginolmak,ma’âş›çokolmakdemekde-
ğildir.Küfvolmak,erkeğinsâlihmüslimânolmas›,Ehl-isünnet
i’tikâd›ndaolmas›,nemâzk›lmas›,içkiiçmemesi,ya’nîislâmiy-
yeteuymas›venafakakazanacakkadarişsâhibiolmas›demek-
dir.Erkeğin, yaln›z zenginolmas›n›, apartman sâhibiolmas›n›
isteyenler,k›zlar›n›felâketesürüklemiş,Cehennemeatm›şolur-
lar.K›z›ndanemâzk›lmas›,baş›,koluaç›ksokağaç›kmamas›,
mahremolm›yanakrabâs›iledahîyaln›zkalmamas›lâz›md›r.]
16-AbdüllahibniÖmer“rad›yallahüanhümâ”haberveri-

yor.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki,(Ne�-
mâz�la�r›�n›�vakt�le�ri�ge�lin�ce�he�men�k›�lan�lar�dan�Al�la�hü�teâ�lâ�râ�z›
olur.�Vakt�le�ri�nin�so�nun�da�k›�lan�la�r›�da�afv�eder.)�Buhadîs-işe-
rîfiTirmüzî“rahime-hullahüteâlâ”bildirdi.
Şâfi’î vehanbelîde,hernemâz›, vaktininevvelindek›lmak

efdaldir.Mâlikîmezhebidebunayak›nd›r.Ancak,çoks›cakda,
yaln›zk›lan›n,öğleyigecikdirmesiefdalolur.Hanefîmezhebin-
de,sabâhveyats›nemâzlar›n›gecikdirmekves›cakzemânlar-
daöğleyi,havaserinleyincek›lmakefdaldir.[Fekatöğleyi,imâ-
meynkavlinegöre,ikindivaktigirmedenveikindiyiveyats›y›
da,‹mâm-›a’zamagöre,vaktigirincek›lmakiyiolur,ihtiyâtl›
olur.Takvâehliolanlar,herişlerindeihtiyâtl›olurlar.]
17-Ümm-iFerve“rad›yallahüanhâ”haberveriyor.Resûlul-

laha“sallallahüaleyhivesellem”hangiamelinefdalolduğuso-
ruldu. (Amel�le�rin� ef�da�li,� vak�ti�nin� ev�ve�lin�de� k›�l›�nan� ne�mâz�d›r)
buyurdu.Buhadîs-işerîfi,imâm-›Ahmed,TirmüzîveEbûDâ-
vüd“rahime-hümullahüteâlâ”bildirdiler.Nemâz,ibâdetlerinen
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üstünüdür.Vaktigirergirmezk›l›nca,dahâüstünolmakdad›r.
18-Âişe“rad›yallahüanhâ”diyorki,(Resûlullah›n“sallal-

lahüteâlâaleyhivesellem”nemâz›n›âh›rvaktindek›ld›ğ›n›,iki
def’agörmedim.)
19-Ümm-iHabîbe“rad›yallahüanhâ”haberveriyor.Resû-

lullah“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki,(Bir�müs�li�mân
kul,�her�gün,�farz�ne�mâz�lar�dan�baş�ka,�on�iki�rek’at,�te�tav�vu’�ola�-
rak�ne�mâz�k›�lar�sa,�Al�la�hü�teâ�lâ�ona�Cen�net�de�bir�köşk�ya�par.)
Buhadîs-işerîf(Müs�lim)deyaz›l›d›r.Görülüyorki,hergünbeş
vakt farz ile k›l›nan sünnet nemâzlara Resûlullah “sallallahü
aleyhivesellem”tetavvu’,ya’nînâfilenemâzdemekdedir.
20-Tâbi’îninbüyüklerindenAbdüllahbinŞakîk“rahime-

hullahüteâlâ”diyorki,Resûlullah›n“sallallahüaleyhivesel-
lem”tetavvu’nemâzlar›n›,ya’nînâfilenemâzlar›n›,hazret-iÂi-
şeden“rad›yallahüanhâ”sordum.(Öğlefarz›ndanevveldört,
sonraiki,akşam›nveyats›n›nfarzlar›ndansonraiki,sabâhne-
mâzlar›n›n farz›ndanevvel iki rek’atk›lard›)dedi.Buhaberi,
MüslimveEbûDâvüd“rahime-hümallahüteâlâ”bildirdiler.
21-Âişe“rad›yallahüanhâ”dediki,(Resûlullah›n“sallalla-

hüaleyhivesellem”nâfile ibâdetlerdenençokdevâmetdiği,
sabâhnemâz›n›nsünneti idi.)Buhaber,(Bu�hâ�rî)deve(Müs�-
lim)deyaz›l›d›r.Âişe“rad›yallahüanhâ”,beşvaktnemâzdak›-
l›nansünnetnemâzlara,nâfilenemâzdemekdedir.
[Büyükislâmâlimi,sap›klara,mezhebsizlerekarş›Ehl-isün-

netin en kuvvetli hâmîsi, Allahü teâlân›n seçdiği dîni yayan,
bid’atleri y›kan büyükmücâhid, ‹mâm-›Rabbânîmüceddid-i
elf-isânîAhmedbinAbdül-ehadFârûkîSerhendî“rahmetulla-
hialeyh”, islâmdînindebirbenzeriyaz›lmam›şolan,(Mek�tû�-
bât)�kitâb›n›nbirincicildi,yirmidokuzuncumektûbundabuyu-
ruyorki:
Allahüteâlân›nrâz›olduğuişler,farzlarvenâfilelerdir.Farz-

lar›nyan›ndanâfilelerinhiçk›ymetleriyokdur.Birfarz›vaktin-
de k›lmak, bin sene, durmadannâfile ibâdet yapmakdandahâ
k›ymetlidir.Herçeşidnâfile,meselânemâz,zekât,oruc,ömre,
hac,zikr,fikr,hepböyledir.Hattâbirfarz›yaparken,bununsün-
netlerinden bir sünneti ve edeblerinden bir edebi yapmak da,
başkanâfileleriyapmakdankatkatdahâk›ymetlidirler.Emîr-ül-
mü’minînÖmer-ül-Fârûk “rad›yallahü anh”, birgün sabâh ne-
mâz›n› k›ld›r›nca, cemâ’at aras›ndabirisini göremeyip sebebini
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sordukda, o her gece nâfile ibâdet yap›yor.Belki uyumuş, ce-
mâ’ate gelememişdir dediler. (Bütün gece uyusayd› da, sabâh
nemâz›n›cemâ’atilek›lsayd›,dahâiyiolurdu)buyurdu.Görülü-
yorkibirfarz›yaparken,edeblerindenbiredebiyapmakvebir
mekrûhundansak›nmak,zikr,fikrvemurâkabadankatkatdahâ
k›ymetlidir.Evetbunlar,oedebleriyapmaklavemekrûhlardan
sak›nmaklaberâberyap›l›rsa,elbetçokfâideliolurlar.Fekaton-
lars›zolunca,birşeyeyaramazlar.Bunungibi,birlirazekâtver-
mek,binlerceliranâfilesadakavermekdendahâiyidir.Obirli-
ray›verirkenbiredebinigözetmek,meselâ,yak›nakrabâyaver-
mekdeonâfilesadakadankatkatdahâiyidir.[Gecenemâz›k›l-
mak istiyenlerin kazâ k›lmalar› lâz›m olduğu buradan anlaş›l-
makdad›r. Allahü teâlân›n emrlerine (Farz), yasaklar›na (Ha�-
râm), Peygamberimizin emrlerine (Sün�net), yasaklar›na (Mek�-
rûh),bunlar›nhepsine(Ah�kâm-›� is�lâ�miy�ye)�denir.Güzelahlâk
sâhibiolmak,insanlaraiyiliketmekfarzd›r.Ahkâm-›islâmiyye-
ninbirhükmüneinanm›yan,beğenmiyen(Kâ�fir),(Mür�ted) olur.
Hepsine inanana (Müs�li�mân) denir. Tenbellikle ahkâm-› islâ-
miyyeyeuym›yanmüslimâna(Fâ�s›k) denir.Birfarza,birharâma
uym›yanfâs›k,Cehennemegidecekdir.Bununyapd›klar›n›nhiç-
birivesünnetlerikabûlolmaz,sevâbverilmez.Birlirazekâtver-
miyeninmilyonlar vererek yapd›ğ› hayrâtlar›n ve hasenâtlar›n
hiçbirikabûlolmaz.Yapd›ğ›câmi’lere,mekteblere,hastahânele-
re,hayrcem’›yyetlerineyapd›ğ›yard›mlarasevâbverilmez.Yat-
s›nemâz›n›k›lm›yan›nterâvîhnemâz›kabûlolmaz.Farzlardan
vevâciblerdenbaşkayap›lanibâdetlere(Nâ�fi�le)�denir.Sünnetler
nâfileibâdetdir.Buta’rîfegöre,kazânemâzlar›k›lan,sünnetde
k›lm›şolur.Birfarz›yapman›n,birharâmdansak›nman›nsevâ-
b›,milyonlarcanâfilesevâb›ndançokdur.Birfarz›yapm›yan,bir
harâm işleyen,Cehennemdeyanacakd›r.Nâfile ibâdetleri,onu
Cehennemden kurtaramaz. ‹bâdetlerde yap›lan değişikliklere
(Bid’at) denir.‹bâdetyaparkenbid’atişlemekharâmd›rveibâ-
detinbozulmas›na sebebolur.Hadîs-i şerîfde (Bid’at� iş�le�ye�nin
hiç�bir�ibâ�de�ti�ka�bûl�ol�maz) buyuruldu.Fâs›k›n,meselâkar›s›,k›-
z›tesettüryapm›yankimseninvebid’atsâhibinin,meselâibâdet-
lerdeho-parlörkullanankimseninarkas›ndanemâzk›lmamal›,
va’zlar›n›, din üzerindeki uydurma nutklar›n› dinlememeli, ki-
tâblar›n›okumamal›d›r.Dostada,düşmanadagüleryüz,tatl›dil
göstermeli,hiçkimseilemünâkaşaetmemelidir.Hadîs-işerîfde
(Ah�ma�ka�ce�vâb�ve�ril�mez) buyuruldu.‹bâdetler,kalbintemizliği-
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ni artd›r›r. Günâhlar kalbi karart›r, feyzleri alamaz olur. Her
müslimân›n,îmân›nşartlar›n›vefarzlar›veharâmlar›öğrenmesi
farzd›r.Bilmemesiözrdeğildir.Ya’nîbilipdeinanmamakgibi-
dir.](Mek�tû�bât)�kitâb›fârisîdir.Tercemesiburadatemâmoldu.
‹mâm-›Rabbânîhazretleri,1034[m.1624]senesinde,Hindistân-
da,Serhendşehrindevefâtetdi.

NA�MÂ�ZIN�HAKÎKA�T‹
BüyükislâmâlimiAbdüllah-›Dehlevî“rahmetullahialeyh”

(Me�kâ�tib-i�şe�rî�fe) kitâb›n›n85.cimektûbundabuyuruyorki:
Namâz› cemâ’at ile k›lmak ve (Tü�mâ�nî�net) ile k›lmak, rü-

kü’dan sonra (Kav�me) yapmak ve iki secde aras›nda (Cel�se)
yapmakbizlereAllah›nPeygamberi taraf›ndanbildirildi.Kav-
meninvecelseninfarzolduğunubildirenâlimlervard›r.Hanefî
mezhebininmüftîlerinden(Kâ�dî�hân),�buikisininvâcibolduğu-
nu,ikisindenbirisiniunutunca(Sec�de-i�sehv) yapmakvâcibol-
duğunu ve bilerek yapm›yan›n namâz› tekrâr k›lmas›n› bildir-
mişdir.Müekkedsünnetolduklar›n›bildirenlerde,vâcibeyak›n
sünnetdemişlerdir.Sünnetihafîfgörerek,ehemmiyyetvermiye-
rek terketmekküfrdür.Namâz›nk›yâm›nda, rükü’unda,kav-
mesinde,celsesinde,secdelerindeveoturulduğuzemân›nda,ay-
r›ayr›,başkabaşkakeyfiyyetler,hâllerhâs›lolur.Bütünibâdet-
lernamâz içinde toplanm›şd›r.Kur’ân-›kerîmokumak, tesbîh
söylemek[ya’nîsübhânallahdemek],Resûlullahasalevâtsöyle-
mekvegünâhlaraistiğfâretmekveihtiyâclar›yaln›zAllahüte-
âlâdan istiyerek Ona düâ etmek namâz içinde toplanm›şd›r.
Ağaçlar,otlar,namâzdadururgibidikduruyorlar.Hayvanlar,
rükü’hâlinde,cans›zlardanamâzda(Ka’de)deotururgibiyere
serilmişlerdir.Namâzk›lan,bunlar›nibâdetlerininhepsiniyap-
makdad›r. Namâz k›lmak, mi’râc gecesi farz oldu. O gece,
mi’râcyapmaklaşereflenen,Allah›nsevgiliPeygamberineuy-
mağ›düşünereknamâzk›lanbirmüslimân,OyücePeygamber
gibi,Allahü teâlâyayaklaşd›ranmakâmlardayükselir.Allahü
teâlâyaveOnunResûlünekarş›edebitak›narakhuzûrilena-
mâz k›lanlar, bumertebelere yükseldiklerini anlarlar.Allahü
teâlâveOnunPeygamberi,buümmetemerhametederek,bü-
yükihsândabulunmuşlar,namâzk›lmağ›farzetmişlerdir.Bu-
nuniçinRabbimizehamdveşükrolsun!OnunsevgiliPeygam-
berinesalevâtveteh›yyâtvedüâlarederiz!Namâzk›larkenhâ-
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s›lolansafâvehuzûrşaş›lacakşeydir.Üstâd›m[Mazher-iCân-›
Cânân] buyurdu ki, (Namâz k›larken,Allahü teâlây› görmek
mümkindeğil isede,görürgibibirhâlhâs›lolmakdad›r).Bu
hâlinhâs›lolduğunutesavvufbüyüklerisözbirliğiilebildirmiş-
lerdir.‹slâmiyyetinbaşlang›c›ndanamâzKudüsekarş›k›l›n›rd›.
Beyt-ül-mukaddesekarş›k›lmağ›b›rak›p, ‹brâhîmaleyhisselâ-
m›nk›blesinedönmekemrolunduğuzemân,Medînedekiyehû-
dîler k›zd›lar. (Beyt-ül-mukaddese karş› k›lm›ş olduğunuz na-
mâzlarneolacak?)dediler.Bekarasûresinin143.cüâyet-ikerî-
mesigelerek,(Al�la�hü�teâ�lâ�îmân�la�r›�n›�z›�zâ�y›’�ey�le�mez!)�meâlin-
de buyuruldu.Namâzlar›n karş›l›ks›z kalm›yacaklar› bildirildi.
Namâz,îmânkelimesiilebildirildi.Bundananlaş›l›yorki,namâ-
z›sünneteuygunolarakk›lmamak,îmân›zây›’etmekolur.Re-
sûlullah efendimiz “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”, (Gö�zü�-
mün�nû�ru�ve�lez�ze�ti�na�mâz�da�d›r) buyurdu.Buhadîs-işerîf,(Al-
lahüteâlânamâzdazuhûrediyor,müşâhedeolunuyor.Böylece
gözümerâhatl›kgeliyor)demekdir.Birhadîs-işerîfde,(Yâ�Bi�-
lâl�“rad›yallahüteâlâanh”!�Be�ni�râ�hat�lan�d›r!)�buyurulduki,(Ey
Bilâl!Ezânokuyarakvenamâz›nikâmetinisöyliyerek,benirâ-
hatakavuşdur)demekdir.Namâzdanbaşkabir şeyde râhatl›k
ar›yanbirkimse,makbûldeğildir.Namâz›zây›’eden,eldenka-
ç›ran,başkadinişlerinidahâçokkaç›r›r.

NA�MÂZ�DA�K‹�ÜS�TÜN�LÜK�LER
‹mâm-›Rabbânî“rahmetullahialeyh”(Mek�tû�bât) kitâb›n›n

birincicild,ikiyüzaltm›şbirincimektûbundabuyuruyorki:
Şuras›muhakkakolarakbilinmelidirki,namâz,‹slâm›nbeş

şart›ndanikincisidir.Bütünibâdetlerikendisindetoplam›şd›r.‹s-
lâm›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“aleyhivealeyhimüssalevâtüvesse-
lâm”enüstünüolanami’râcgecesi,Cennetdenasîbolanrü’yet
şerefi dünyâya indikden sonra, dünyân›n hâline uygun olarak,
kendisineyaln›znamâzdamüyesserolmuşdur.Bununiçindirki:
(Na�mâz�mü’min�le�rin�mi’râ�c›�d›r) buyurulmuşdur.Birhadîs-işe-
rîfde,(‹n�sa�n›n�Al�la�hü�te�âlâ�ya�en�ya�k›n�ol�ma�s›�na�mâz�da�d›r)�bu-
yurulmuşdur. Onun yolunda, tam izinde giden büyüklere o
rü’yetdevletinden,budünyâdabüyükpay,yaln›znamâzdaol-
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makdad›r.Evet,budünyâdaAllahüteâlây›görmekmümkinde-
ğildir.Dünyâbunaelverişlideğildir.Fekat,onatâbiolanbüyük-
lere,namâzk›larkenrü’yetdenbirşeylernasîbolmakdad›r.Na-
mâzk›lmağ›emrbuyurmasayd›,maksâd›n,gâyeningüzelyüzün-
denperdeyikimkald›r›rd›?Âş›klarma’şûkunas›lbulurdu?Na-
mâz,üzüntülürûhlaralezzetvericidir.Namâz,hastalar›n,râhat
vericisidir.Rûhung›dâs›namâzd›r.Kalbinşifâs›namâzd›r.(Ey
Bi�lâl,� be�ni� fe�râh�lan�d›r!) diyeezânokumas›n› emredenhadîs-i
şerîf,bunugöstermekde,(Na�mâz,�kal�bi�min�neş’esi,�gö�zü�mün�be�-
be�ği�dir) hadîs-i şerîfi, bu arzûyu işâret etmekdedir. Zevkler,
vecdler,bilgiler,ma’rifetler,makâmlar,nûrlar,renkler,kalbdeki
telvinlervetemkînler,anlaş›lanveanlaş›lam›yantecellîler,s›fat-
l›ves›fats›zzuhûrdanhangisinamâzd›ş›ndahâs›lolursavena-
mâz›nhakîkatindenbirşeyanlaş›lamazsa, buhâs›l olanlar, hep
z›lden,aksdenvesûretdenmeydânagelmişdir.Belkide,vehmve
hayâldenbaşkabirşeydeğildir.Namâz›nhakîkatinianlam›şolan
birkâmil,namâzadurunca,sankibudünyâdanç›k›pâhirethayâ-
t›nagirerveâhiretemahsûsolanni’metlerdenbirşeylerekavu-
şur.Arayaaks,hayâlkar›şmaks›z›n,asldanhazvepayal›r.Çün-
ki,dünyâdakibütünkemâlât,ni’metler,z›lden,sûretvegörünüş-
denhâs›lolmakdad›r.Z›l,görünüşaradaolmadan,doğrucaasl-
danhâs›lolmak,âhiretemahsûsdur.Dünyâdaasldanalabilmek
içinmi’râclâz›md›r.Bumi’râc,mü’mininnamâz›d›r.Buni’met,
yaln›zbuümmetemahsûsdur.Peygamberlerinetâbi’olmaksâ-
yesindebunakavuşurlar.Çünkibunlar›nPeygamberi“sallallahü
aleyhi ve sellem”,Mi’râc gecesi dünyâdan ç›k›p, âhirete gitdi.
Cennetegirdiverü’yetse’âdeti,ni’metiileşereflendi.YâRabbî!
SenobüyükPeygambere“sallallahüaleyhivesellem”bizimta-
raf›m›zdanOnunbüyüklüğüneyak›şaniyilikleriihsâneyle!Bü-
tünPeygamberlerede,“alânebiyyinâvealeyhimüssalevâtüvet-
teslîmât”hayrlar,iyiliklerverki,onlarinsanlar›senitan›mağave
r›zânakavuşmağaçağ›rm›şvebeğendiğinyolugöstermişlerdir.
Tesavvufyolundabulunanlar›nbirçoğu,kendilerinenamâ-

z›nhakîkatibildirilmediğiveonamahsûskemâlâttan›t›lmad›ğ›
için,dertlerininilâc›n›başkaşeylerdearad›.Maksadlar›naka-
vuşmakiçin,başkaşeyleresar›ld›.Hattâbunlardanba’z›s›,na-
mâz›,buyolund›ş›nda,maksadileilgisizsand›.Orucunamâz-
danüstünbildi.Namâz›nhakîkatinianlayam›yanlardanbirço-
ğuda, ›zd›rablar›n› teskînverûhlar›n› ferâhland›rmay›, simâ’
venağmedeya’nîmûsikîde, vecdegelmekde,kendindengeç-
mekdearad›.Maksad›,ma’şûku,mûsikîperdelerininarkas›nda
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sand›.Bununiçinraksa,dansasar›ld›lar.Hâlbuki(Al�la�hü�teâ�lâ
ha�râm�da�şi�fâ�te’sî�ri�ya�rat�ma�m›ş�d›r)�hadîs-işerîfiniişitmişlerdi.
Evet,boğulmaküzereolanbiracemiyüzücü,herotadasar›l›r.
Birşeyinaşk›,âş›kolan›sağ›rveköreder.Bunlaraeğernamâ-
z›n kemâlât›ndanbirşey tatd›r›lm›ş olsayd›, simâ’ ve nağmeyi
ağ›zlar›naalmaz,vecdegelmeyihât›rlar›nabilegetirmezlerdi.
Eykardeşim!Namâz ilemûsikîaras›ndanekadaruzakl›k

varsa,namâzdanhâs›lolankemâlâtilemûsikîdenhâs›lolante-
essürde,birbirindenokadaruzakd›r.Akl›olan,bukadarişâ-
retdençokşeyanlar.
‹bâdetlerdenzevkduymakvebunlar›nyap›lmas›güçgelme-

mek,Allahüteâlân›nenbüyükni’metlerindendir.Helenamâz›n
tad›n›duymak,nihâyeteyetişmiyenlerenasîbolmaz.Helefarz
namâzlar›ntad›n›almak,ancakonlaramahsûsdur.Çünkinihâ-
yeteyaklaşanlara,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,bütünsünnetlernâfi-
ledir.]
Namâzlar›nhepsindehâs›lolanlezzetden,nefsebirpayyok-

dur.‹nsanbutad›duyarken,nefsi inlemekde,feryâtetmekde-
dir.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, namâzk›ld›ğ› ze-
mând›r.Âhiretdeenyak›nolduğuda,rü’yet,ya’nîAllahüte-
âlây›gördüğüzemând›r.Dünyâdakibütünibâdetlerinsan›na-
mâzk›labilecekbirhâlegetirmekiçindir.As›lmaksad,namâz
k›lmakd›r.Se’âdet-iebediyyeyevesonsuzni’metlerekavuşmak
ancaknamâzk›lmaklaeldeedilir.
Na�mâz,�bütünibâdetlerdenveorucdank›ymetlidir.Na�mâz

vard›rki,k›r›kkalblerizevkledoldurur.Na�mâz�vard›rki,gü-
nâhlar›yokeder.‹nsan›kötülükdenkorur.Hadîs-işerîfde,(Na�-
mâz,�kal�bi�min�neş’esi�ve�se�vinç�kay�na�ğ›�d›r)�buyuruldu.Na�mâz,
üzüntülürûhlaralezzetverir.Na�mâz,�rûhung›dâs›d›r.Na�mâz,
kalbinşifâs›d›r.Namâzdaöyleanolurki,ârifindiliMûsâaley-
hisselâmasöyleyen,ağaçgibiolur.
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‹mâm-›�Rab�bâ�nî�haz�ret�le�ri,�(Mektûbât)�kitâb›n›n
1.cild,�266.c›�mek�tû�bun�da�bu�yu�ru�yor�ki:

Îmân›,i’tikâd›düzeltdikdensonra,f›khahkâm›n›,[ya’nîdîni-
mizinemretdiğiveyasaketdiğiişleri]öğrenmek,elbettelâz›m-
d›r.Farzlar›,vâcibleri,halâlveharâmlar›,sünnetvemekrûhlar›
veşübhelilerilüzûmukadaröğrenmelivebubilgiilehareketet-
melidir. F›kh kitâblar›n› öğrenmek, her müslimâna lâz›md›r.
[Bunlar›bilmedenmüslimânl›kolmaz.]Allahüteâlân›nemrleri-
niyapmağa,Onunbeğendiğigibiyaşamağaçal›şmal›d›r.Onun
ençokbeğendiğiveemretdiğişey,hergünbeşvaktnemâzk›l-
makd›r.Nemâz,dînindireğidir.Nemâz›n,ehemmiyyetindenve
nas›lk›l›nacağ›ndanbirkaçşeybildireceğim.Cânkulağ›iledin-
leyiniz!Önce,sünnete[ya’nîf›khkitâblar›ndayaz›lana]tâmuy-
gun 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› veenseyi iyimeshetmelidir.Ayakpar-
maklar›n› hilâllerken, [ya’nî parmakaralar›n› temizlerken] sol
elinküçükparmağ›n›,ayakparmaklar›n›nalttaraf›ndan,arala-
r›nasokulmas›bildirilmişdir.Bunaehemmiyyetvermeli,müste-
habdiyipgeçmemelidir.Müstehablar›hafîfgörmemelidir.Bun-
lar,Allahü teâlân›n sevdiği şeylerdirvebeğendikleridir.Eğer,
bütündünyây›vermekle,beğendiğibirişinyap›labileceğibilin-
mişolsavedünyây›veripoişyap›labilse,çokkâredilmişolurve
birkaçsaks›parças›veripk›ymetlibirelmas›elegeçirmekgibi
olur.Yâhud,birkaççak›lparças›n›verip,ölmüşbirsevgilininrû-
hunugeriyegetirerek,hayâtkazand›rmakgibidir.
Nemâz,mü’minlerinmi’râc›d›r.Ya’nî,mi’râcgecesindePey-

gamberimize“sallallahüaleyhivesellem”ihsânolunanni’met-
ler,budünyâda,Onunümmetineyaln›znemâzdatatd›r›lmak-
dad›r.Erkekler,farznemâzlar›cemâ’atilek›lmağaçokdikkat
etmeli,hattâbirinci tekbîri imâmileberâberalmağ›kaç›rma-
mal›d›r. [Kad›nlar›n gerek cemâ’at ilenemâzk›lmak için, ge-
reksehâf›zdinlemekveyâmevliddinlemekiçin,câmi’lerdeer-
kekleraras›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-
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yiveyats›y›‹mâm-›a’zam›nkavlinegörek›lmal›d›r.Nemâzne
kadargeçk›l›n›rsasevâb›okadarazal›r.Müstehabolanvakt-
ler,cemâ’atilek›lmakiçin,mescidegitmekiçindir.Nemâz›k›l-
madan vakti ç›karsa, adam öldürmüş gibi büyük günâh olur.
Kazâetmekle,bugünâhafvolmaz.Yaln›zborcödenir.Bugü-
nâh›afvetdirmekiçin,tevbe-inasûhyapmakveyâhacc-imeb-
rûryapmaklâz›md›r.(‹bn-i�Âbi�dîn).]
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.Bunlaraherhâldeçokdik-
kat etmelidir.Rükû’deve secdelerde tesbîh enazüçkerredir.
Çoğuyediveyâonbirdir.‹mâmiçinise,cemâ’atinhâlinegöredir.
Kuvvetlibirinsan›n,s›k›nt›s›olmad›ğ›zemânlarda,yaln›zk›lar-
ken,tesbîhleri,enazmikdârdasöylemesi,nekadarutanacakbir
hâldir.Hiç olmazsa, beş kerre söylemelidir. Secdeye yatarken,
yeredahâyak›na’zây›,yeredahâevvelkoymal›d›r.Ohâlde,ön-
cedizler,sonraeller,dahâsonraburun,ensonradaal›nkonur.
Dizlerdenveellerden,evvelâsağlaryerekonur.Secdedenkal-
karken,yukar›daolana’zâevvelkald›r›l›r.Ohâlde,evvelâal›n
kald›r›lmal›d›r.Ayakdaiken,secdeyerine,rükû’deikenayakla-
ra,secdedeburunucunaveotururken ikiellereveyâkucağ›na
bak›l›r.Busöylediğimizyerlerebak›pda,gözleretrâfakaymaz
ise,nemâz,cem’›yyetlek›l›nabilir.Ya’nîkalbde,dünyâdüşünce-
lerindenkurtulabilir.Huşû’hâs›lolur.Nitekim,Peygamberimiz
“sallallahüaleyhivesellem”böylebuyurmuşdur.Elparmaklar›-
n›rükû’deaçmakvesecdedebirbirlerineyap›şd›rmaksünnetdir.
Bunlaradadikkatetmelidir.Parmaklar›aç›kyâhudbitişikbu-
lundurmak sebebsiz, boş şeyler değildir. ‹slâmiyyetin sâhibi
[ya’nî Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”] fâidelerini
düşünerekböyleyapm›şd›r.Bizleriçin,islâmiyyetinsâhibineuy-
makkadarbüyükbir fâideyokdur“aleyhissalevâtüvesselâm”.
Busöylediklerimiz,f›khkitâblar›ndabildirilenşeyleriyapmağa
teşvîkdir,heveslendirmekdir.Allahüteâlâ,bizevesizeislâmiy-
yetingösterdiğisâlihişleriyapmaknasîbetsin!Peygamberlerin
seyyidi,efendisi,eniyisi,enüstünühurmetiiçin“aleyhivealey-
himvealââliküllinminessalevâtiefdalühâveminetteslîmâtiek-
melühâ”,budüâm›z›kabûlbuyursun!Âmîn.
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‹mâm-›�Rab�bâ�nî�“rah�me�tul�la�hi�aleyh”�(Mek�tû�bât)�ki�tâ�b›�n›n
yi�ne�ikin�ci cild,�alt�mış�do�ku�zun�cu mek�tû�bun�da�bu�yu�ru�yor�ki:

Allahüteâlâyahamdolsun!Onunseçdiği,beğendiğikullar›-
na selâmlar, râhatl›klar olsun!Mektûbunuz geldi.Arkadaşla-
r›n,dostlar›n,doğruyoldanayr›lmad›klar›anlaş›larak,çokse-
vindirdi.Allahüteâlâ,doğruluğunuzuvedoğruyoldabulunma-
n›z› artd›rs›n! Arkadaşlar›m›z ile birlikde verdiğiniz vazîfeyi
yapmağadevâmediyoruz.Beş vaktnemâz›, elli altm›şkişilik
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›belirtme-
ğe mecbûr oldum. ‹yi dinleyiniz! Peygamberimiz “sallallahü
aleyhi ve sellem”, (En�bü�yük�h›r�s›z,� ken�di� ne�mâ�z›n�dan� ça�lan
kim�se�dir) buyurdu.YâResûlallah!Birkimse,kendinemâz›n-
dannas›lçalar?diyesordular.(Ne�mâ�z›n�rü�kü’unu�ve�sec�de�le�ri�-
ni�te�mâm�yap�ma�mak�la) buyurdu.Birdef’adabuyurduki,(Rü�-
kü’da�ve� sec�de�ler�de,�be�li�ni� ye�ri�ne�yer�leş�di�rip�bi�raz�dur�ma�yan
kim�se�nin�ne�mâ�z›�n›�Al�la�hü�te�âlâ�ka�bûl�et�mez).�Peygamberimiz
“sallallahüaleyhi ve sellem”,birkimseyinemâzk›larken, rü-
kü’unuvesecdelerinitemâmyapmad›ğ›n›görüp,(Sen�ne�mâz�-
la�r›�n›� böy�le� k›l�d›�ğ›n� için,� Mu�ham�me�din� “aleyhissalâtü vesse-
lâm” dî�nin�den� baş�ka� bir� din�de� ola�rak� öl�mek�den� kork�mu�yor
mu�sun?) buyurdu.Yinebuyurduki,(Siz�ler�den�bi�ri�niz,�ne�mâz
k›�lar�ken,� rü�kü’dan� son�ra� te�mâm� kal�k›p,� dik� dur�ma�d›k�ca� ve
ayak�da,�her�uzv�ye�ri�ne�yer�le�şip�dur�ma�d›k�ca�ne�mâ�z›�te�mâm�ol�-
maz).�Birkerredebuyurduki,(‹ki�sec�de�ara�s›n�da�dik�otur�ma�-
d›k�ca,�ne�mâ�z›�n›z�te�mâm�ol�maz).�BirgünPeygamberimiz“sallal-
lahüaleyhivesellem”,birininemâzk›larken,nemâz›nahkâm
veerkân›na riâyetetmediğini, rükü’dankalk›nca,dikilipdur-
mad›ğ›n›veikisecdearas›ndaoturmad›ğ›n›görüp,buyurduki,
(Eğer� ne�mâz�la�r›�n›� böy�le� k›�la�rak� ölür�sen,� k›�yâ�met� gü�nü,� sa�na
be�nim� üm�me�tim�den� de�mez�ler).�Bir başka yerde de buyurdu,
(Bu� hâl� üze�re� ölür�sen,�Mu�ham�me�din� “aleyhisselâm”dî�nin�de
ola�rak�öl�me�miş�olur�sun).�EbûHüreyre“rad›yallahüanh”bu-
yurduki,(Altm›şsene,bütünnemâzlar›n›k›l›pda,hiçbirnemâ-
z›kabûlolm›yankimse,rükü’vesecdelerinitemâmyapm›yan
kimsedir).ZeydibniVehb“rahmetullahiteâlâaleyh”birinine-
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mâzk›larken rükü’ ve secdelerini temâmyapmad›ğ›n› gördü.
Yan›naçağ›r›p,nekadarzemând›rböylenemâzk›l›yorsun,de-
di. K›rk sene deyince, sen k›rk senedir nemâz k›lmam›şs›n.
ÖlürsenMuhammedResûlullah›n“sallallahüaleyhivesellem”
sünneti[ya’nîdîni]üzereölmezsin,dedi.
Taberânînin“rahmetullahiteâlâaleyh”(Ev�sât)›ndabildiril-

mişdirki,birmü’minnemâz›n›güzelk›lar,rükü’vesecdelerini
temâmyaparsa,nemâzsevinirvenûrluolur.Melekler,onemâ-
z›gökeç›kar›r.Onemâz,nemâz›k›lm›şolana,iyidüâederve
senbenikusûrluolmakdankoruduğungibi,Allahüteâlâda,se-
nimuhâfazaetsin,der.Nemâzgüzelk›l›nmazsa,siyâholur.Me-
lekleronemâzdaniğrenir.Gökegötürmezler.Onemâz,k›lm›ş
olana,fenâdüâeder.Senbenizây›’eylediğin,kötühâlesokdu-
ğungibi,Allahüteâlâda,senizây›’eylesin,der.Ohâlde,ne-
mâzlar› temâm k›lmağa çal›şmal›, ta’dîl-i erkân› yapmal›, rü-
kü’u,secdeleri,(Kav�me)yi[ya’nîrükü’dankalk›pdikilmeği]ve
(Cel�se)yi [ya’nî, iki secde aras›nda oturmağ›] iyi yapmal›d›r.
Başkalar›n›ndakusûrlar›n›görüncesöylemelidir.Dinkardeş-
lerinin nemâzlar›n› temâm k›lmalar›na yard›m etmelidir. Tu-
mânînet [ya’nî uzvlar›n hareket etmemesi] ve ta’dîl-i erkân›n
[Birkerresübhânallahdiyecekkadarhareketsizdurmak]yap›l-
mas›naç›ğ›raçmal›d›r.Müslimânlar›nçoğu,bunlar›yapmakşe-
refindenmahrûmkal›yor.Buni’met,eldenç›km›şbulunuyor.
Bu ameli meydâna ç›karmak çok mühimdir. Peygamberimiz
“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki,(Unu�tul�muş�bir�sün�-
ne�ti�mi�mey�dâ�na�ç›�ka�ra�na,�yüz�şe�hîd�se�vâ�b›�ve�ri�le�cek�dir).
Cemâ’at ilenemâzk›larkensaflar›düzyapmağadadikkat

etmelidir. Safdan ileride ve geride durmamal›d›r.Herkes, bir
hizâdadurmağaçal›şmal›d›r.Peygamberimiz“sallallahüaleyhi
vesellem”,öncesaflar›düzeltir,ondansonranemâzadururdu.
(Saf�la�r›�dü�zelt�mek,�ne�mâz�k›l�ma�n›n�bir�par�ça�s›�d›r) buyururdu.
YâRabbî!Bizlere, nihâyetsiz rahmet hazînenden nasîb eyle!
Hepimizidoğruyoldanay›rma!

_________________________

Bir�müs�li�mân:�Dünyâdaazîz,âh›retdesa’îdolmas›n›isterse,
kendisindeşuüçhuybulunsun:
Mahlûkatdanhiçbirşeybeklememek.Müslimânlar›[vezim-

mîkâfirleri,ölmüşiselerde]gîbetetmemek.Başkas›n›nhakk›
olanbirşeyialmamak.
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NA�MÂ�ZIN�ES�RÂ�RI
‹mâm-›Rabbânî“kuddisesirruh”(Mek�tû�bât) kitâb›n›nbi-

rincicild,üçyüzdördüncümektûbundabuyuruyorki:
AllahüteâlâyahamdetdikdenvePeygamberimize“sallalla-

hüaleyhivesellem”salevâtgetirdikdensonra,ebedîse’âdete
kavuşman›zadüâederim.Allahüteâlâ,birçokâyet-ikerîmede,
a’mâl-isâlihaişleyenmü’minlerin,Cennetegireceklerinibildi-
riyor.Buamel-isâlihlernelerdir,iyiişlerinhepsimi,yoksabir
kaç›m›?Eğer, iyişeylerinhepsiolsa,bunlar›kimseyapamaz.
Birkaç›ise,acabahangiiyiişleristeniliyor?NihâyetAllahüteâ-
lâlutfederekşöylebildirdiki,a’mâl-isâliha,‹slâm›nbeşrüknü,
direğidir.‹slâm›nbubeştemelini,birkimsehakk›ilekusûrsuz
yaparsa, Cehennemden kurtulmas› kuvvetle umulur. Çünki
bunlar,asl›ndasâlihişlerolup,insan›günâhlardanveçirkinşey-
leriyapmakdankorur.Nitekim,Kur’ân-›kerîmde,Ankebûtsû-
resi,k›rkbeşinciâyetindemeâlen,(Ku�sûr�suz�k›�l›�nan�bir�na�mâz,
in�sa�n›�pis,�çir�kin�iş�le�ri�iş�le�mek�den�ko�rur) buyurulmakdad›r.Bir
insana,‹slâm›nbeşşart›n›yerinegetirmeknasîbolursa,ni’met-
lerinşükrünüyapm›şolur.Çünkikendisi,Nisâsûresi,yüzk›r-
kalt›nc› âyetindemeâlen, (Îmân�eder� ve� şükr� eder�se�niz,� azâb
yap�mam) buyuruyor.Ohâlde,‹slâm›nbeşşart›n›yerinegetir-
meğe,cân-ügönüldençal›şmal›d›r.
Bubeşşartdanenmühimi,namâzd›rki,dînindireğidir.Na-

mâz›nedeblerindenbiredebikaç›rm›yarakk›lmağagayretetme-
lidir.Namâztemâmk›l›nabildiise,‹slâm›nesâsvebüyüktemeli
kurulmuş olur. Cehennemden kurtaran sağlam ip yakalanm›ş
olur.Allahüteâlâ,hepimize,doğrunamâzk›lmaknasîbetsin!
Namâza dururken, (Al�la�hü� Ek�ber) demek, (Allahü teâlâ-

n›n,hiçbirmahlûkunibâdetinemuhtâcolmad›ğ›n›,herbak›m-
dan hiçbir şeye ihtiyâc› olmad›ğ›n›, insanlar›n namâzlar›n›n,
onafâidesiolm›yacağ›n›)bildirmekdedir.Namâziçindekitek-
bîrlerise,(Allahüteâlâyakarş›yak›ş›rbiribâdetyapmağa,li-
yakatvegücümüzolmad›ğ›n›)gösterir.Rükü’dekitesbîhlerde
debuma’nâbulunduğuiçin,rükü’dansonra,tekbîremrolun-
mad›.Hâlbuki secde tesbîhlerinden sonraemrolundu.Çünki
secdetevâzu’veaşağ›l›ğ›nenziyâdesivezilletveküçüklüğün
sonderecesiolduğundan,bunuyap›nca,hakk›yla, tam ibâdet
etmişsan›l›r.Budüşüncedenkorunmak için, secdelerdeyat›p
kalkarken,tekbîrsöylemeksünnetolduğugibi,secdetesbîhle-
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rinde(a’lâ) demekemrolundu.Namâzmü’mininmi’râc›oldu-
ğu için,namâz›n sonundaPeygamberEfendimizin“sallallahü
aleyhivesellem”mi’râcgecesindesöylemekleşereflendiğike-
limeleri,ya’nîEt�te�h›y�yâ�tü�yüokumakemrolundu.Ohâldena-
mâzk›lanbirkimse,namâz›kendinemi’râcyapmal›.Allahüte-
âlâyayak›nl›ğ›n›nnihâyetininamâzdaaramal›d›r.
Peygamberimiz“aleyhivealââlihissalâtüvesselâm”buyur-

duki,(‹n�sa�n›n,�Rab�bi�ne�en�ya�k›n�ol�du�ğu�ze�mân�na�mâz�k›l�d›�ğ›
ze�mân�d›r).Namâzk›lanbirkimse,Rabbiilekonuşmakda,Ona
yalvarmakdaveOnunbüyüklüğünüveOndanbaşkaherşeyin,
hiçolduğunugörmekdedir.Bunun için,namâzdakorku,deh-
şet,ürkmekhâs›lolacağ›ndan,tesellîverâhatbulmas›için,nâ-
maz›nsonunda,ikidef’aselâmvermesiemrbuyuruldu.
Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”birhadîs-işe-

rîfde,(Farz�na�mâz�dan�son�ra�33�tes�bîh,�33�tah�mîd,�33�tek�bîr�ve
bir�de�teh�lîl) emretmişdir.Bununsebebi,namâzdakikusûrlar
tesbîhileörtülür.Lây›kolan,tamibâdetyap›lamad›ğ›bildirilir.
(Tah�mîd) ile,namâzk›lmaklaşereflenmenin,Onunyard›m›ve
erişdirmesi ileolduğubilinerek,bubüyükni’meteşükredilir,
hamd edilir. (Tek�bîr) ederek de, Ondan başka ibâdete lây›k
kimseolmad›ğ›bildirilir.
Namâz,şartlar›naveedeblerineuygunolarakk›l›n›pveya-

p›lan kusûrlar da böylece örtülüp, namâz› nasîb etdiğine de
şükredip, ibâdetebaşkahiçkimseninhakk›olmad›ğ›,kalbin-
dentemizvehâlisolarak,kelime-itevhîdilebildirilince,buna-
mâzkabûlolunabilir.Bukimse,namâzk›lanlardanvekurtulu-
culardanolur.YâRabbî!Peygamberlerininenüstünühurmeti
için“aleyhivealââlihimüssalevâtüvetteslîmât”bizlerinamâz
k›lanvekurtulan,mes’ûdkullar›ndaneyle!Âmîn.

İmâm-ı�Mu�ham�med�Ma’sûm�haz�ret�le�ri,�(Mek�tû�bât)ının,
ikin�ci�cild,�on�bi�rin�ci�mek�tû�bun�da�bu�yu�ru�yor�ki:

Allahüteâlâ,insanlar›baş›boşb›rakmad›.Heristediklerini
yapmağaiznvermedi.Nefslerininarzûlar›navetabî’î,hayvânî
zevklerine,taşk›nveşaşk›nolaraktâbi’olmalar›n›,böylecefe-
lâketleresürüklenmelerinidilemedi.Râhatvehuzûriçindeya-
şamalar›vesonsuzse’âdetekavuşmalar›içinarzûlar›n›vezevk-
lerinikullanmayollar›n›gösterdivedünyâveâh›retse’âdetine
sebebolanfâidelişeyleriyapmalar›n›emretdi.Zararl›şeyleri
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yapmalar›n›yasaketdi.Buemrlereveyasaklara(Ah�kâm-›�is�lâ�-
miy�ye)�denildi.Dünyâdarâhatyaşamak,se’âdetekavuşmakis-
tiyen, islâmiyyeteuymağamecbûrdur.Nefsininve tabî’atinin,
islâmiyyeteuymayanarzûlar›n›terketmesilâz›md›r.‹slâmiyye-
te uymazsa, sâhibinin, yaratan›n›n gadab›na, azâb›na dûçâr
olur.‹slâmiyyeteuyankul,müslimânolsada,kâfirolsada,dün-
yâdames’ûd,râhatolur.Sâhibionayard›meder.Dünyâzirâ’at
yeridir.Tarlay›ekmeyip,tohumlar›yiyerekzevkvesafâsüren,
mahsûlalmakdanmahrûmkalacağ›gibi,dünyâhayât›n›,geçici
zevkleri,nefsinarzûlar›n›taşk›nveşaşk›nolarakyapmaklage-
çirende,ebedîni’metlerden,sonsuzzevklerdenmahrûmolur.
Buhâl,akl›baş›ndaolan›nkabûledeceğibirşeydeğildir.Son-
suz lezzetleri kaç›rmağa sebeb olan, geçici lezzetleri zararl›
şeklde yapmağ› tercîh etmez. [Allahü teâlâ, dünyâ zevklerin-
den,geçicilezzetlerinden,nefsetatl›gelenşeylerdenhiçbirini,
men’etmedi,yasaketmedi.Bunlar›,islâmiyyeteuygun,zarar-
s›zolarakkullanmağa iznverdi.] ‹slâmiyyete tâmuymakiçin,
evvelâ(Ehl-i�sün�net)�âlimlerinin,Eshâb-›kirâmdanöğrenipve
Kur’ân-› kerîmden ve hadîs-i şerîflerden anlay›p bildirdikleri
(Akâ�id)euygunîmânetmek,sonraharâm,yasakedilmişolan-
lar›öğrenipbunlardansak›nmakveyapmas›emrolunanfarzla-
r›öğrenipyapmak lâz›md›r.Bunlar›yapmağa(‹bâ�det) etmek
denir.Harâmlardansak›nmağa(Tak�vâ) denir.
Niyyetederekahkâm-›islâmiyyeyeuymağa(‹bâ�det�et�mek)

denir.Allahüteâlân›nemrlerineveyasaklar›na(Ah�kâm-›�is�lâ�-
miy�ye)�ve(Ah�kâm-›�ilâ�hiy�ye) denir.Emredilenlere(Farz),ya-
sakedilenlere(Ha�râm) denir.‹bâdetlerinenk›ymetlisiveislâm
dîninintemelihergünbeşvakt(Ne�mâz)�k›lmakd›r.[Nemâzk›l-
mak,ayakdak›bleyekarş›Fâtihaokumakvek›bleyekarş›eğil-
mek 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,
beşvaktnemâz›, cem’›yyet ile [ya’nîdünyâ işlerinidüşünme-
den]vecemâ’atileveta’dîl-ierkânileveabdestidikkatliala-
rakvemüstehabolanvaktlerindek›lmal›d›r.Nemâzk›larken,
Allahüteâlâilekularas›ndakiperdelerkalkar.Beşvaktnemâz
k›lan,hergünbeşkerrey›kan›ptemizlenenkimsegibi,günâh-
lardantemizlenir.Hergünbeşvaktnemâz›doğruolarakk›lana
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yüzşehîdsevâb›verilir.
Ticâreteşyâs›n›nvek›rdaotl›yanhayvânlar›n[vetarladan,

ağaçlardaneldeedilenmahsûlünvekâğ›dliralar›nvealacakla-
r›n]zekâtlar›n›emrolunanyerleresevesevevermelidir.Zekâ-
t› verilen mâl azalmaz. Zekât› verilmiyen mâl, Cehennemde
ateşolur.Allahüteâlâ,çokmerhametederek,ihtiyâcdanfazla
olanmâl,nisâbmikdâr›olursa,birsenesonrazekât›n›vermeği
emretdi.Cân›vemâl›verenOdur.Mâl›nhepsinivecân›ver-
meğiemretseydi,Onunâş›klar›hemenverirdi.
Ramezân-›şerîfay›nda,Allahüteâlâemretdiğiiçin,sevese-

veoructutmal›d›r.Buaçl›ğ›vesusuzluğuse’âdetbilmelidir.
‹slâm›nbinâs›beşdir:Birincisi,(Eş�he�dü�en-lâ-ilâ�he-il�lal�lah

ve�eş�he�dü�en�ne�Mu�ham�me�den�ab�dü�hü�ve�Re�sû�lü�hü)�demekve
bununma’nâs›n›bilmekveinanmakd›r.Buna(Ke�li�me-i�şe�hâ�-
det) denir.Dördüde,nemâz,zekât,orucvehacd›r.Bubeşesâs-
danbiribozukolursa,islâmiyyetdebozukolur.‹’tikâd›düzelt-
dikdenveislâmiyyeteuydukdansonra,Sôfiyye-ialiyyeninyo-
lunda ilerlemek lâz›md›r. Allahü teâlân›nma’rifeti, bu yolda
hâs›lolurvenefsinarzûlar›ndankurtulmaknasîbolur.Sâhibini
tan›mayankimse,nas›l yaş›yabilir,nas›l râhateder!Buyolda
ma’rifetsâhibiolmakiçin,(fe�nâ�bil-ma’rûf) lâz›md›r.Ya’nî,Al-
lahüteâlâdanbaşkaherşeyiunutmaklâz›md›r.Kendinivarbi-
len kimse, ma’rifete kavuşamaz. (Fe�nâ) ve (Be�kâ) vicdânda,
kalbde hâs›l olan şeylerdir. Anlatmakla anlaş›lmaz. Ma’rifet
ni’metinekavuşm›yan›n,bunudâimâaramas›lâz›md›r.Tahkîri
emrolunanvemuvakkatolanşeyinta’mîriileuğraşmamal›d›r.

NA�MÂZ�DAN�SON�RA�DÜ�Â
ElhamdülillahiRabbil’âlemîn.EssalâtüvesselâmüalâResû-

linâMuhammedinveÂlihîveSahbihîecma’în.YâRabbî!K›l-
d›ğ›mnemâz›kabûleyle!Âhirveâk›betimihayreyle.Sonne-
fesimdeKelime-itevhîdsöylememinasîbeyle.Ölmüşlerimiafv
vemagfiret eyle.Allahümmagfir verham ve ente hayrürrâhi-
mîn.Teveffenîmüslimenveelh›knîbissâlihîn.Allahümmagfir-lî
veli-vâlideyyeveli-üstâziyyevelilmü’minînevelmü’minâtyev-
meyekûmülhisâb.YâRabbî!Benişeytânşerrindenvedüşman
şerrindenvenefs-iemmâremşerrindenmuhâfazaeyle!Evimize
iyilikler,halâlvehayrl›r›zklarihsâneyle!Ehl-iislâmaselâmet
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ihsâneyle!A’dây-›müslimînikahrveperîşâneyle!Kâfirlerleci-
hâdetmekdeolanmüslimânlaraimdâd-iilâhiyyenileimdâdey-
le!Allahümmeinnekeafüvvünkerîmüntuhibbül’afvefa’füan-
nî.YâRabbî!Hastalar›m›zaşifâ,dertliolanlar›m›zadevâihsân
eyle!Allahümmeinnîes’elükess›hhatevel-âfiyetevel-emânete
vehüsnelhulk›verr›dâebilkaderibi-rahmetikeyâerhamerrâhi-
mîn.Anama,babamaveevlâdlar›maveakrâbaveahbâb›mave
bütündinkardeşlerimehayrl›ömürlervehüsn-ihulk,akl-›se-
lîmves›hhatveâfiyet,rüşdühidâyetveistikâmetihsâneyleyâ
Rabbî!Âmîn.Velhamdü-lillâhirabbil’âlemîn.Allahümmesalli
alâ...,Allahümmebârikalâ...,AllahümmeRabbenââtinâ...Vel-
hamdülillâhiRabbil’âlemîn.Estagfirullah,estagfirullah,estag-
firullah, estagfirullahel’azîm elkerîm ellezî lâ-ilâhe illâ huv el-
hayyel-kayyûmeveetûbüileyh.

AÇIK�LA�MA:�(Düâ�n›n�ka�bûl�ol�ma�s›�için,�şart�lar):
1-Müslimânolmak.
2-Ehl-isünneti’tikâd›ndaolmak.Bununiçin,dörtmezheb-

denbirinitaklîdetmeklâz›md›r.
3-Farzlar›yapmak.Kazâyakalm›şnamâzlar›,gecelerideve

sünnetleryerinedekazâederek,birânönceödemelidir.
Farznamâz›kazâyakalankimsenin,sünnetvenâfilenamâz-

lar›vedüâlar›kabûlolmaz.Ya’nî,sahîholsadasevâbverilmez.
Şeytân, müslimânlar› aldatmak için, farzlar› ehemmiyyetsiz
gösterip,sünnetvenâfileleriyapmağasevkeder.Namâz›vak-
tingeldiğinibilerekveevvelvaktindek›lmal›d›r.
4-Harâmdansak›nmal›d›r.Halâlyiyenindüâs›makbûldür.
5-Evliyâ-y›kirâmdanbirinivesîleederek,düâetmelidir.
HindistânâlimlerindenMuhammedbinAhmedZâhid,(Ter�-

gîb-üs-sa�lât) kitâb›n›nelli-dördüncüfasl›nda,fârisîolarakdiyor
ki, (hadîs-i şerîfde(Düâ�n›n�ka�bûl�ol�ma�s›� için,� iki�şey� lâ�z›m�d›r:
Bi�rin�ci�si,�düâ�y›�ih�lâs�ile�yap�ma�l›�d›r.�‹kin�ci�si,�yi�di�ği�ve�giy�di�ği�ha�-
lâl�dan�ol�ma�l›�d›r.�Mü’mi�nin�oda�s›n�da,�ha�râm�dan�bir� ip�lik�var�sa,
bu�oda�da�yap�d›�ğ›�düâ�s›,�hiç�ka�bûl�ol�maz) buyuruldu.)‹hlâs,Al-
lahüteâlâdanbaşka,hiçbirşeydüşünmeyip,yaln›zAllahüteâlâ-
danistemekdir.Bununiçin,Ehl-isünnetâlimlerininbildirdikleri
gibiîmânetmekveahkâm-›islâmiyyeyeuymak,bilhâssaüzerin-
dekulhakk›bulunmamakvebeşvaktnamâz›k›lmaklâz›md›r.
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TECDÎD-‹�ÎMÂN�DÜÂ�SI
YâRabbî!Hîn-ibülûgumdanbuânagelinceyekadar, islâm

düşmanlar›navebid’atehlinealdanarak,edindiğimyanl›ş,bozuk
i’tikâdlar›mavebid’at,f›skolansöylediklerime,dinlediklerime,
gördüklerimeveişlediklerimenâdimoldum,pişmânoldum,bir
dahâböyleyanl›şinanmamağaveyapmamağaazm,cezmvekasd
eyledim.PeygamberlerinevveliÂdemaleyhisselâmveâhiribi-
zim sevgili PeygamberimizMuhammedaleyhisselâmd›r.Bu iki
Peygambere ve ikisi aras›nda gelmiş geçmiş Peygamberlerin
cümlesineîmânetdim.Hepsihakd›r,sâd›kd›r.Bildirdikleridoğ-
rudur.Âmentübillahvebi-mâcâeminindillah,alâmurâdillah,
veâmentübi-Resûlillahvebi-mâcâeminindiResûlillahalâmu-
râd-iResûlillah,  âmentü billâhi veMelâiketihi ve kütübihi ve
Rüsülihivelyevmil-âhirivebilkaderihayrihiveşerrihiminallâhi
teâlâvel-ba’süba’delmevtihakkuneşhedüenlâilâheillallahve
eşhedüenneMuhammedenabdühuveresûlüh.

NA�MÂ�ZIN�H‹K�MET�LE�R‹�(Na�mâz�ve�Sağ�l›�ğ›�m›z)
Müslimân, namâz›Allahü teâlân›n emri olduğu için k›lar.

Rabbimizinemrlerindebirçokhikmet,fâidevard›r.Yasaklar›n-
dadabirçokzararlar›nolduğumuhakkakd›r.Bufâidevezarar-
lar›n bir k›sm› bugün t›pmütehass›slar›nca tesbît edilmiş du-
rumdad›r.‹slâmiyyetinsağl›ğaverdiğiönemi,hiçbirdinvedü-
şüncevermemişdir.Dînimiz,ibâdetlerinenüstünüolannamâ-
z›,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›lanhareketleryavaşolduğundankalbiyor-
mazvegününmuhtelifsâatlerindeolduğuiçininsan›devâml›
dinçtutar.

2-Gündebaş›n›seksendef’ayerekoyanbirkimseninbey-
nineritmikolarakfazlakanulaş›r.Buyüzdenbeyinhücreleri
iyicebeslendiğindenhâf›zaveşahsiyetbozukluklar›na,namâz
k›lanlardaçokdahaaz rastlan›r.Bu insanlardahâ sağl›kl›bir
ömür geçirirler.Bugün t›pta “demans senil” denilen bunama
hastal›ğ›nauğramazlar.

3-Namâzk›lanlar›ngözleri,muntazamolarakeğilip-doğrul-
makdanötürüdahâkuvvetlikandeverân›namâlikolur.Buse-
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beblegöziçitansiyonundaartmaolmazvegözünönk›sm›nda-
ki s›v›n›n devâml› değişmesi temîn edilmiş olur.Gözü “kata-
rakt”veyâ“karasu”hastal›ğ›ndankorur.

4-Namâzk›lmakdakiizometrikhareketler,midedekig›da-
lar›n iyi kar›şmas›na, safran›n kolay akmas›na ve dolay›s›yla
safrakesesindebirikintiyapmamas›na,pankreasdakienzimle-
rinkolayboşalmas›nayard›mc›olacağ›gibi,kab›zl›ğ›ngideril-
mesindede rolübüyükdür.Böbreğinve idraryollar›n›n iyice
çalkalanmas›ndan,böbrekdetaşteşekkülününönlenmesineve
mesaneninboşalmas›nadayard›mc›olmakdad›r.

5-Beşvaktk›l›nannamâzdakiritmikhareketler,günlükha-
yatdaçal›şd›r›lam›yanadaleveeklemleriçal›şd›rarak,artrozve
kireçlenmegibieklemhastal›klar›n›veadaletutulmalar›n›önler.

6-Vücûdsağl›ğ›içintemizlikmuhakkaklâz›md›r.Abdestve
gusl,hemmaddi,hemdema’nevîbir temizlikdir.‹ştenamâz,
temizliğintâkendisidir.Zîrâhembedenî,hemderûhîtemizlik
olmadannamâzolmaz.Abdestveguslbedenîtemizliğisağlar.
‹bâdetgöreviniyerinegetirenbirkimse, rûhendinlenmiş, te-
mizlenmişolur.

7-Koruyucuhekimlikde,muayyenzemânlardayap›lanbe-
denhareketleriçokmühimdir.Namâzvaktleri,kandolaş›m›n›
tâzelemekveteneffüsücanland›rmakiçinenuygunvaktlerdir.

8-Uykuyutanzimedenönemliunsurnamâzd›r.Hattâvü-
cûdda biriken statik (durgun) elektriklenme, secde yapmakla
topraklamayap›lm›şolur.Böylecevücûdtekrârzindeliğekavu-
şur.

Namâz›nbufâidelerinekavuşmakiçin,namâz›vaktindek›l-
maklabirlikde,temizliğe,çokyimemeğeveyinileng›dâlar›nte-
miz,halâlolmas›nadadikkatedilmesidelâz›md›r.

Kimseyebâkîdeğildir,mülk-idünyâsîmüzer,
birharâbolmuşkalbi,ta’mîretmekdirhüner.
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Ye�din�ci�Bö�lüm
NA�MÂZ�‹S�KÂ�TI

Mey�yit�‹çin�‹s�kât�ve�Devr
(Nûr� ül-izâh)da ve (Tah�tâ�vî) hâşiyesinde ve (Ha�le�bî)� ile

(Dürr-ül-muh�târ) da,namâzlar›nkazâs›sonunda,(Mül�te�kâ)da
ve(Dürr-ül-mün�te�kâ)dave(Vi�kâ�ye)de,(Dü�rer)deve(Cev�he�-
re)de vebaşkak›ymetli kitâblarda, orucun sonunda, vas›yyet
edenmeyyit için iskâtvedevryapmaklâz›molduğuyaz›l›d›r.
Meselâ,(Tah�tâ�vî) 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›gibiiskâtya-
p›lmas›için,bütünâlimlerinsözbirliğivard›r.Namâz›niskât›ol-
mazdiyenkimsecâhildir.Çünki,mezheblerinsözbirliğinekar-
ş›gelmekdedir.Hadîs-işerîfde,(Bir�kim�se,�baş�ka�s›�ye�ri�ne�oruc
tu�ta�maz�ve�na�mâz�k›�la�maz.�Fe�kat,�onun�oru�cu�ve�na�mâ�z›� için
fa�kî�ri�do�yu�rur) buyuruldu.)Ehl-isünnetâlimlerininüstünlükle-
rinianl›yam›yanvemezhebimâmlar›m›z›da,kendilerigibiha-
yâlilekonuşuyorsananba’z›kimselerin,(‹slâmiyyetdeiskâtve
devryokdur.‹skât,h›ristiyanlar›ngünâhç›karmas›nabenziyor)
gibişeylersöyledikleriniişitiyoruz.Bugibisözleri,kendilerini
tehlükelidurumadüşürmekdedir.ÇünkiPeygamberimiz“sal-
lallahüaleyhi ve sellem”, (Üm�me�tim,�da�lâ�let�üze�rin�de�bir�leş�-
mez) buyurdu.Buhadîs-işerîf,müctehidlerinsözbirliğiilebil-
dirdiklerişeylerinelbettedoğruolduklar›n›gösteriyor.Bunlara
inanm›yan,buhadîs-işerîfe inanmam›şolur.‹b�ni�Âbi�dîn,�vitr
namâz›n›anlat›rken,(Dindezarûrîolan,ya’nîcâhillerindebil-
dikleri icmâ’ bilgilerine inanm›yankimse, kâfir olur) buyuru-
yor.(‹c�mâ’),âlimlerinsözbirliğidemekdir.‹skât,günâhç›kart-
mağanas›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,iskâtvedevrişleriislâmiyyeteuy-

gun yap›lmamakdad›r. ‹slâmiyyetde iskât yokdur diyenler,
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böylesöylemeyipde,bugünyap›lmakdaolan iskâtvedevrler
‹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,dînimizeuygunola-
rak nas›l yap›lacağ› aşağ›da bildirilecekdir. ‹bniÂbidîn, kazâ
namâzlar›n›nsonundabuyuruyorki:
Fâitenamâzlar›olan[ya’nîözrilekaç›r›p,kazâyakalm›şna-

mâzlar›bulunan]birkimse,bunlar›îmâiledek›lmağagücüye-
terikenk›lmam›şise,öleceğizemân,keffâretininiskâtedilme-
siiçinvas›yyetetmesivâcibdir.Kazâyagücüyetmemişise,va-
s›yyetetmesilâz›molmaz.Ramezân-›şerîfdeorucyiyenmüsâ-
firvehastadakazâedecekzemânbulamadanölürse,vas›yyet
etmeleri lâz›m gelmez.Allahü teâlâ, bunlar›n özrlerini kabûl
eder.Hastan›nkeffâretlerininiskât›,öldükdensonravelîsitara-
f›ndanyap›l›r.Ölmedenönceyap›lmaz.Diriinsan›n,kendiiçin
iskâtyapd›rmas›câizdeğildir.(Ci�lâ-ül�ku�lûb)dadiyorki,(Üze-
rindeAllahüteâlân›nhakk›veyâkulhakk›bulunankimsenin,
iki şâhid yan›nda vas›yyet söylemesi veyâ yazm›ş olduğunu
bunlaraokumas›vâcibdir.Üzerindehakbulunmayan›nvas›y-
yetetmesimüstehabd›r).
Keffâretiskât›içinvas›yyetedenmeyyitinvelîsi,ya’nîmîrâ-

s›n›yerlerinesarfiçinvas›yyetetdiğiveyâvârisiolankimse,mî-
râs›nüçdebirinden,herbirvaktnamâziçinvevitrnamâz›içinve
kazâedilmesilâz›molanbirgünlükoruciçin,birf›tramikdâr›
ya’nîyar›msâ’[Beşyüzyirmidirhemveyâbinyediyüzelligram]
buğday›fakîrlere[veyâfakîrlerinvekîllerine]fidyeverir.
Keffâretiskât›içinvas›yyetetmediise,velîninkeffâretiskâ-

t›yapmas›Hanefîdelâz›molmaz.Şâfi’îmezhebinde,vas›yyetet-
mediisede,velîniniskâtyapmas›lâz›md›r.Kulhakk›n›,vas›y-
yetolmazsada,meyyitinb›rakd›ğ›maldanvelîninödemesi,Ha-
nefîmezhebindedelâz›md›r.Hattâalacakl›lar,mirâs›elegeçi-
rince,mahkemesizalabilirler.Kazâyakalanoruclar›nfidyesini,
ya’nîmalileödenmesinivas›yyetetdiise,bunuyerinegetirmek
vâcibdir. Çünki, islâmiyyet emr etmekdedir. Vas›yyet etmedi
ise,namâzfidyesinivermekvâcibdeğil,câizolur.Busonikisi
kabûlolmazise,hiçolmazsasadakasevâb›hâs›lolup,günâhla-
r›n› temizlemeğe yard›m eder. ‹mâm-›Muhammedböyle bu-
yurmuşdur.(Mec�ma-ul-en�hür)dediyorki,(Nefsineveşeytâna
uyaraknamâzlar›n›k›lmam›ş,ömrününsonunadoğrubunapiş-
man[olupk›lmağavekazâetmeğebaşlam›ş]olan›n,kazâede-
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mediğinamâzlar›n›niskât›n›nyap›lmas›içinvas›yyetetmesicâ-
izolmazdenildiisede,câizolduğu(Müs�tas�fâ)dayaz›l›d›r).
(Ci�lâ-ül-ku�lûb)dadiyorki:(Kulhaklar›,ödenecekborçlar,

emânet,gasb,sirkat,ücretvebey’sebebiilevereceklervedöğ-
mek,yaralamak,haks›zolarakkullanmakgibibedenhaklar›ve
söğmek,alay,g›ybet,iftiragibikalbhaklar›d›r).
Vas›yyetedenmeyyitinmal›n›nüçdebiriiskâtyapmağaki-

fâyetediyorsa,velîninbumalilefidyevermesilâz›md›r.Kifâ-
yet etmiyorsa, üçde birinden fazlas›n› vârisin teberru’ etmesi
câiz olduğu (Feth-ul-ka�dîr)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
olmazdiyenlervarsada,(Dürr-ül-muh�tar) ve(Me�râ�k›l-fe�lâh)
ve(Ci�lâ-ül-ku�lûb) kitâblar›n›nsâhibleriolur,dediler.
Keffâretiskât›,buğdayyerineunveyâbirsâ’arpa,hurma,

üzümiledehesâbedilerek,bunlardaverilebilir.[Çünki,bun-
larbuğdaydandahâk›ymetliolduklar›için,fakîredahâfâideli-
dirler].Hepsiyerinek›ymetleriolanalt›nveyâgümüşdeverile-
bilir. [Kâğ›dpara ile iskâtyap›lmaz].Secde-i tilâvet için fidye
vermeklâz›mdeğildir.

‹s�kât�ve�Devr�Na�s›l�Ya�p›�l›r?
Fidyeparas›,mirâs›nüçdebiriniaşarsa,vârisleriznvermedik-

çe,velîüçdebirdenfazlas›n›sarfedemez.(K›n�ye) kitâb›ndadi-
yorki,bütünömrününnamâzlar›içinmal›n›nüçdebirininveril-
mesinivas›yyetedenmeyyitin,borcudaolsa,alacakl›s›,vas›yye-
tin 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,iskâtayetişmediğize-
mân,üçdebiri ile, iskâtedileceknamâzlar›n say›s›bellioldu-
ğundan,vas›yyetibunamâzlar için sahîholur.Gerikalanna-
mâzlar›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,
velîkendimal› ile iskâtyapmak istiyorsa,(Devr)�yapar.Fekat
velîdevryapmağamecburdeğildir.Devryapmakiçin,velî,bir
ayl›kveyâbirsenelikiskâtiçinlâz›molanalt›nliral›kveyâbeşi-
biryerdeveyâbilezik,yüzükveyâgümüşgeçerparaödünçal›r.
Meyyiterkekise,yaş›ndanonikisene,kad›nisedokuzsenedü-
şerek,kaçseneborcuolduğunuhesâblar.Bir�gün�lük�al�t›�na�mâz
için,�on�ki�lo,�bir�gü�neş�y›�l›� için,�üç�bi�nal�t›�yü�zalt�m›ş�ki�lo�buğ�day
ver�mek�lâ�z›m�d›r.�Meselâbirkilobuğdayyüzseksenkuruşoldu-
ğuzemân,birseneliknamâziskât›alt›binbeşyüzseksensekizve-
yâk›sacaalt›binalt›yüzliraolur.Biralt›nlira[yedigramveyir-
misantigramolup]yüzyirmiliraolduğuzemân,bir�se�ne�lik�na�-
mâz�is�kâ�t›�için�el�li�beş�ve�yâ�ih�ti�yât�l›�ola�rak�alt�m›ş�al�t›n�lâ�z›m�olur.
Meyyitinvelîsibeşalt›nödünçalsavedünyâyadüşkünolmayan,
dîninibilenvesevenbirkaç,meselâdörtfakîrbulsa:[Bunlar›n
f›traveremiyecek,ya’nîsadakaalacakfakîrolmalar›şartd›r.Fa-
kîrolmazlarise,iskâtkabûlolmaz].Meyyitinvelîsi,ya’nîvas›y-
yetetdiğikimseveyâvârislerindenbiriveyâbunlardanbirinin
vekîletdiğikimse,(Merhûm..........efendininiskât›salât›için,be-
delolarak,bubeşalt›n›sanaverdim)diyerek,beşalt›n›birinci
fakîresadakaniyyetederekverir.Sonrafakîr,(Ald›mkabûlet-
dim.Sanahediyyeetdim)diyerekbunuvâriseveyâvârisinvekî-
linehediyyeedervevâristeslîmal›r.Sonra,yinebunaveyâikin-
cifakîreverirvehediyyeolarakondangeriteslîmal›r.Böylece,
ayn› fakîredörtkerreveyâdört fakîrebirerkerreveripveal-
maklabirdevrolur.Birdevrde,yirmialt›nl›knamâzkeffâretiis-
kâtedilmişolur.Meyyiterkekvealtm›şyaş›ndaise,k›rksekizse-
neliknamâziçin48x60=2880alt›nvermeklâz›molur.Bunun
içinde,2880:20=144kerredevryapar.Alt›nadedionise,72
devr;Alt›nadediyirmiise,36devryapar.Fakîradedionveal-
t›nadedideonise,48seneliknamâzkeffâretininiskât›için,yir-
midokuzdevryapar.Çünki:
Na�mâz�k›l�ma�d›�ğ›� y›l�lar� x� bir� y›l�l›k� al�t›n� sa�y›�s›=fa�kîr� sa�y›�s›� x

devr�eden�al�t›n�sa�y›�s›�x�devr�sa�y›�s›�d›r.�Misâlimizdeyaklaş›kola-
rak:48x60=4x5x144=4x10x72=4x20x36=10x10x29
Görülüyor ki, namâz iskât›nda, devr say›s›n› bulmak için,

bir�y›l�l›k�al�t›n�sa�y›�s›�ile�mey�yi�tin�na�mâz�bor�cu�y›�l›�çar�p›�l›r.�Ay�-
r›�ca,�devr�olu�nan�al�t›n�sa�y›�s›�ile,�fa�kîr�sa�y›�s›�da�çar�p›�l›r.�Bi�rin�ci
çar�p›m,�ikin�ci�çar�p›�ma�bö�lü�nür.�Bölüm,devrsay›s›olur.Buğ-
day›nvealt›n›nkâğ›dliradeğerleriherzemânyaklaş›kolarak
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ayn›orandadeğişmekdedir.Ya’nîalt›ndeğeriilebuğday›nde-
ğeriherzemânbirlikdeazalmakdaveyâartmakdad›r.Buba-
k›mdan, iskât için,biry›ll›kbuğdaymikdâr›değişmediğigibi,
biry›ll›kalt›nsay›s›daya’nîyukar›dabulduğumuzaltm›şalt›n
dahemenhemenayn›olmakdad›r.Bununiçin,iskâthesâb›nda,
herzemânihtiyâtl›olarak:
Bir�ay�l›k�na�mâz�is�kâ�t›�beş�al�t›n�d›r.
Bir�ay�l›k�ra�me�zân�oru�cu�is�kâ�t›�bir�al�t›n�d›r.

kabûledilmekdedir.Devredilecekalt›nmikdâr›vedevrsay›s›
buradanbulunur.
Namâz iskât› bitdikden sonra, tutulm›yan, kazâ edilmeleri

lâz›molanoruclar›n iskât› için, beş alt›n dört fakîre üçkerre
devreder.Çünki,birsenelikya’nî,otuzgünlükoruckeffâretis-
kât›, elliikibuçukkilobuğdayveyâ5,25gramalt›n, ya’nî 0,73
adetalt›nliraolmakdad›r.GörülüyorkiHanefîde,bir�al�t›n�bir
se�ne�lik�oruc�kef�fâ�re�ti�ni�is�kât�eder�vek›rksekizseneiçink›rkse-
kizalt›nvermeklâz›molur.Beşalt›nile,dörtfakîrebirdevrya-
p›nca, yirmi alt›n verilmiş oluyor.Kazâ edilmeleri lâz›molan
oruclar›niskât›yap›ld›kdansonra,zekât›için,sonrakurbaniçin
birkaçdevryap›l›r.
Biryemînkeffâretiiçin,hergünonfakîrveözrsüzbozulup,

keffâretlâz›molanbirgünlükoruckeffâretiiçinbirgündealt-
m›şfakîrlâz›md›rvebirfakîrebirgünde,yar›msâ’buğdaydan
fazlaverilmez.Ya’nî,birkaçyemînkeffâreti,birgündeonfakî-
reverilmez.Ohâlde,yemînveoruckeffâretleriiçinbirgünde
devryap›lmaz.Yemînvas›yyetivarsa,biryemîniçin,birgünde
onfakîrinherbirineikişerkilobuğdayveyâunveyâbudeğer-
deherhangibirmal,alt›n,gümüşverilir.Bunlar›,birfakîreon
günarkaarkayavermekdeolur.Yâhudbirfakîrekâğ›dpara
verip,“Senivekîletdim.Buparaile,hergün,sabâhveakşâm
olmaküzereikikerre,ongünkarn›n›doyuracaks›n!”demeli-
dir.Karn›n›böyleongündoyurmay›p,kahve,gazeteparas›ya-
parsacâizolmaz.Eniyisi,biraşç›ilepazarl›kedip,ongünlük
paray›aşç›yaverip,fakîr,buaşç›dahergünsabâhveakşâmol-
maküzereikikerreongünkarn›n›doyurmal›d›r.Niyyetetdik-
densonrabozulanorucvez›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,namâzve-

yâoruciskât›diyeniyyetetmelidir.Fakîrde,geriyeverirken,
hediyyeetdimdemelivevelîteslîmald›mdemelidir.Velî,iskât
yapam›yacakhâldeise,meyyitiniskâtlar›n›yapmakiçinbirini
vekîleder,iskâtlar›vedevribirvekîlyapar.
‹mâm-›Birgivînin(Va�s›y�yet�nâ�me)�kitâb›ndavebununKâdi-

zâdeAhmedefendişerhindediyorki,fakîrlerinnisâbamâlikol-
mamas›şartd›r.Meyyitinakrabâs›ndanolsa,câizdir.Fakîreve-
rirken, (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(Fa-
lancan›nnamâz›n›niskât›için,bedelolarakşunusanaverdim)
diyerek,başkafakîreverir.Ofakîrde,elineal›p,(Kabûletdim)
demelidir.Al›ncakendimülküolduğunubilmelidir.Emânethe-
diyyegibial›rsa,devrkabûlolmaz.Buikincifakîrde,(Ald›m,
kabûletdim)dedikdensonra,(olvechilesanaverdim)diyerek
üçüncüfakîreverir.Böylecenamâz,oruc,zekât,kurban,sada-
ka-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›ndanbufa-
kîrlereverip,busadakasevâb›n›dameyyitin rûhunahediyye
eder.Borcuolanfakîrvebâligolmam›şçocuk,devryapmağa
kat›lmamal›d›r.Çünki,elinegeçenalt›nlarileborcunuödeme-
sifarzd›r.Bufarz›yapmay›p,alt›nlar›meyyitinkeffâretiiçinya-
n›ndakifakîrevermesicâizolmaz.Devrkabûlolurisede,ken-
disihiçsevâbkazanmaz.Hattâgünâhagirer.
Mal›olm›yanmeyyit,devryap›lmas›n›vas›yyetederse,velî-

nin devr yapmas› vâcib olmaz. Meyyitin keffâretlerini iskât
edecek kadar mal›n›n hepsini, mîrâs›n üçde birini aşmamak
üzerevas›yyetetmesivâcibolur.Böylece,devre lüzûmkal›n-
madan,iskâtyap›l›r.Üçdebiriiskâtayetişdiğihâlde,üçdebi-
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rindenazmal›ndevredilmesinivas›yyetederse,günâhagirer.
‹bniÂbidîn,beşincicildikiyüzyetmişüçüncü(273)sahîfedebu-
yuruyorki,(Küçükçocuklar›olanveyâfakîrolup,mîrâsamuh-
tâchâldebâligçocuklar›sâliholanhastan›n,nâfileolanhayrât
vehasenât›vas›yyetetmeyip,mal›n›sâlihçocuklar›nab›rakma-
s› dahâ iyidir.) (Bez�zâ�ziy�ye)dehediyyeyi anlat›rken, diyorki,
(Mal›n›hayrâtasarfedip,fâs›kolançocuğunamîrâsb›rakma-
mal›d›r.Çünkigünâhayard›metmekolur.Fâs›kçocuğadana-
fakadanfazlapara,malvermemelidir).
Çok say›da namâz, oruc, zekât, kurban ve yemîn borçlar›

olup da, bunlar için,mîrâs›n üçde birinden az birmal›n devr
edilmesinivegerikalanmalile,Kur’ân-›kerîm,hatm-itehlîlve
mevlidokutulmas›n›vas›yyetetmekcâizdeğildir.Bunlar›oku-
makiçinparaverenvealangünâhagirer.Kur’ân-›kerîmöğret-
mekiçinparaal›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›meyyitinrûhunahediyyeet-
mekcâizveiyiolur.
Meyyitinborcuolanhacc›n›, vas›yyet etdiği kimseninkazâ

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.
(Mec�ma’ul-en�hür)de ve (Dürr-ül-mün�te�kâ)da diyor ki,

(Meyyitiniskât›n›defndenönceyapmal›d›r.)Defndensonrada
câizolduğu(Ku�his�tâ�nî)deyaz›l›d›r.
Meyyitiçinnamâz,oruc,zekât,kurbankeffâretlerininiskâ-

t›nda,birfakîrenisâbdanfazlaverilebilir.Hattâ,alt›nlar›nhep-
si,birfakîreverilebilir.
Ölümhastas›n›n,k›lmad›ğ›namâzlar›nfidyesinivermesicâ-

izdeğildir.Oructutam›yacakkadar ihtiyârolan›n, tutamad›ğ›
oruclar›n fidyesini vermesi câizdir.Hastan›n namâzlar›n› baş›
ileîmâederekdek›lmas›lâz›md›r.Böyleîmâilebirgündenfaz-
lanamâzk›lam›yacakhastan›n,k›lamad›ğ›namâzlar›afvolur.
‹yiolursa,bunlar›kazâetmesilâz›mgelmez.Tutamad›ğ›oruc-
lar›, iyi olunca tutmas› lâz›md›r. ‹yi olmay›p vefât ederse, bu
oruclar›afvolur.
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Se�ki�zin�ci�Bö�lüm
OTU�Z‹�K‹�VE�EL�L‹�DÖRT�FARZ

Birçocukbâliğolduğuzemânvebirkâfir(Ke�li�me-i�tev�hîd)
söyleyince, ya’nî, (Lâ� ilâ�he� il�lal�lah�Mu�ham�me�dün� re�sû�lul�lah)
deyince ve bunun ma’nâs›n› bilip inan›nca (Müs�li�mân)� olur.
Kâfiringünâhlar›n›nhepsihemenafvolur.Fekat,bunlar›nher
müslimângibi,imkânbulunca,îmân›nalt›şart›n›,ya’nî(Âmen�-
tü)yüezberlemelerivema’nâs›n›öğrenerekbunlarainanmala-
r› ve (‹slâmiyyetin hepsini, ya’nî Muhammed aleyhisselâm›n
söylediğiemrlerinveyasaklar›nhepsiniAllahüteâlân›nbildir-
mişolduğuna inand›m)demeleri lâz›md›r.Dahâ sonra imkân
buldukça,bütünhuylardanvekarş›laşd›ğ›işlerdenfarzolanla-
r›,ya’nîemrolunanlar›veharâmolanlar›,ya’nîyasakedilmiş
olanlar›öğrenmeside farzd›r.Bunlar›öğrenmeninve farzlar›
yapman›n ve harâmlardan sak›nman›n farz olduğunu inkâr
ederse,ya’nîinanmazsaîmân›gider.Buöğrendiklerindenbiri-
nibeğenmezse,kabûletmezseMürtedolur.Mürted,(Lâ�ilâ�he
il�lal�lah)�demekleve‹slâmiyyetinba’z›emrleriniyapmakla,me-
selânamâzk›lmakla,oructutmakla,haccagitmekle,hayrâtve
hasenâtyapmaklamüslimânolmaz.Buiyiliklerininâh›retdehiç
fâidesinigörmez.‹nkâr›ndan,ya’nîinanmad›ğ›şeydentevbeet-
mesi,pişmânolmas›lâz›md›r.
‹slâmâlimleri,hermüslimân›nöğrenmesi,inanmas›vetâbi’

olmas› lâz›molanfarzlardanotuzikiveayr›caellidörtadedini
seçmişlerdir.

OTU�Z‹�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,hep-

siotuzüçfarzolur.
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Îmâ�n›n�Şart�la�r›�(6)
1-Allahüteâlân›nvarl›ğ›navebirliğineinanmak.
2-Meleklerineinanmak.
3-Allahüteâlân›nindirdiğikitâblar›nainanmak.
4-Allahüteâlân›nPeygamberlerineinanmak.
5-Âhiretgününeinanmak.
6-Kadere,ya’nîhayrveşerlerin(iyilikvekötülüklerin)Al-

lahüteâlâdanolduğunainanmak.

‹s�lâ�m›n�Şart�la�r›�(5)
7-Kelime-işehâdetgetirmek.
8-Hergünbeşkerrevaktigelincenamâzk›lmak.
9-Mal›nzekât›n›vermek.
10-Ramezânay›ndahergünoructutmak.
11-Gücüyeteninömründebirkerrehacetmesidir.

Na�mâ�z›n�Farz�la�r›�(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.

–152 –



Ab�des�tin�Farz�la�r›�(4)
24-Abdestal›rkenyüzüy›kamak.
25-Elleridirsekleriilebirlikdey›kamak.
26-Baş›ndörtdebirinimeshetmek.
27-Ayaklar›topuklar›ilebirlikdey›kamak.

Gus�lün�Farz�la�r›�(3)
28-Ağz›y›kamak(mazmaza).
29-Burnuy›kamak(istinşak).
30-Bütünbedeniy›kamak.

Te�yem�mü�mün�Farz�la�r›�(2)
31- Cünüblükden veyâ abdestsizlikden temizlenmek için

niyyetetmek.
32-‹kielitemiztoprağavurup,yüzümeshetmekvetekrar

ikielitemiztoprağavurup,herikikoludirsekdenavucakadar
s›ğamak.

EL�L‹�DÖRT�FARZ
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›veaz-

g›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.

KÜFR�BAH�S‹
Kötülüklerinenkötüsü,Allahüteâlâyainanmamak,ateistol-

makd›r. ‹nan›lmas› lâz›molanşeye inanmamakküfrolur.Mu-
hammedaleyhisselâmainanmamakküfrolur.Muhammedaley-
hisselâm›n,Allahüteâlâkat›ndangetiripbildirdiğişeylerinhep-
sinekalbileinan›p,dililedeikrâretmeğe,söylemeğe,(ÎMÂN)
denir. Söylemeğe mâni’ bulunduğu zemân, söylememek afv
olur.Îmânhâs›lolmakiçin,islâmiyyetinküfralâmetidediğişey-
lerisöylemekdenvekullanmakdansak›nmakdalâz›md›r.‹slâ-
miyyetinahkâm›ndan,ya’nî islâmiyyetinemrveyasaklar›ndan
birinihafîfgörmek,Kur’ân-›kerîmile,melekile,Peygamberler-
den biri ile “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” alay etmek, küfr
alâmetlerindendir.‹nkâretmek,ya’nîişitdikdensonrainanma-
mak,tasdîketmemekdemekdir.Şübheetmekdeinkârolur.
Küfr�üç�nev’dir:�Ceh�lî,�Cü�hû�dî�vehük�mî.
I- ‹şitmediği, düşünmediği için kâfir olanlar›n küfrü (Küfr-i

ceh�lî)dir.Cehldeikidürlüdür:Birincisibasitdir.Böylekimse,câ-
hilolduğunubilir.Bunlardayanl›şi’tikâdolmaz.Hayvangibidir-
ler.Çünki,insan›hayvandanay›ran,ilmveidrâkdir.Bunlar,hay-
vandandaaşağ›d›rlar.Çünki,hayvanlar,yarat›ld›klar›şeydeileri-
dirler.Cehlinikincisi,(Cehl-i�mü�rek�keb)dir.Yanl›ş,sap›ki’tikâd-
d›r.Yunanfelsefecilerininvemüslimânlardanyetmişikibid’atf›r-
kas›n›n aç›kca bildirilmiş olanlara uym›yan i’tikâdlar› böyledir.
Bucehâlet,birincisindendahâfenâd›r.‹lâc›bilinmiyenbirhasta-
l›kd›r.
II-Küfr-icühûdîye,küfr-iinâdîdedenir.Bilerek,inâdede-
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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� hük�mî)dir. ‹slâmiyyetin

îmâns›zl›kalâmetidediği sözleri söyliyenve işleri yapan,kal-
bindetasdîkolsadaveinand›ğ›n›söylesedekâfirolur.‹s�lâ�miy�-
ye�tin�tah�kî�ri�ni�emr�et�di�ği�şe�yi�ta’zîm,�ta’zî�mi�ni�emr�et�di�ği�şe�yi
tah�kîr�küfr�dür.
1–Allahü teâlâ,Arşdanveyâgökdenbizebak›yordemek

küfrdür.
2–Senbanazulmetdiğingibi,Allahüteâlâdasanazulmedi-

yordemekküfrdür.
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›kötüle-

mekküfrdür.[Şimdi,hakîkîTevrâtve‹ncîlyokdur.]
9–Kur’ân-›kerîmişâzolanharflerleokuyup,Kur’ânbudur

demekküfrolur.
10–Peygamberleriküçültücüşeylersöylemekküfrdür.
11–Kur’ân-›kerîmdeismleribildirilenyirmibeşPeygamber-

den “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” birine inanmamak küfr-
dür.
12–Çok iyilikyapanbirisi için,Peygamberdendahâ iyidir

demekküfrolur.
13–Peygamberlermuhtâcididemekküfrolur.Çünki,onla-

r›nfakîrliklerikendiistekleriileidi.
14–Birisi,Peygamberolduğunusöylese,bunainananlarda

kâfirolur.
15–Âh›retdeolacakşeylerlealayetmekküfrolur.
16–Kabrdeki vek›yâmetdeki azâblara [akla, fenneuygun
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değildirdiyerek]inanmamakküfrdür.
17– Cennetde Allahü teâlây› görmeğe inanmamak, ben

Cennetiistemem,Allahüteâlây›isterimdemekküfrolur.
18–‹slâmiyyeteinanmamakalâmetiolansözler,fenbilgile-

ri,dinbilgilerindendahâhayrl›d›rdemekküfrdür.
19–Namâzk›lsamda,k›lmasamdaberâberdirdemekküfr-

dür.
20–Zekâtvermemdemekküfrdür.
21–Fâizhalâlolsayd›demekküfrdür.
22–Zulmhalâlolsayd›demekküfrdür.
23–Harâmdanolanmal› fakîreverip,sevâbbeklemek,fa-

kîr,verilenparan›nharâmolduğunubilerek,verenehayrdüâ
etmekküfrdür.
24–‹mâm-›a’zamEbûHanîfenink›yâs›hakdeğildirdemek

küfrdür.Vehhâbîler,bununiçin,kâfiroluyor.
25–Meşhûrsünnetlerdenbirinibeğenmemekküfrdür.
26–“Kab�rim�ile�min�be�rim�ara�s›,�[Rav�da-i�mu�tah�ha�ra]�Cen�-

net� bağ�çe�le�rin�den� bir� bağ�çe�dir”� hadîs-i şerîfini işitince, ben
minber,has›rvekabrdenbaşkabirşeygörmiyorumdemekküfr
olur.
27– ‹slâmbilgilerine inanmamak,bunlar› vedinâlimlerini

aşağ›lamakdaküfrolur.
28–Kâfirolmağ›isteyenkimse,bunaniyyetetdiğiandakâ-

firolur.
29–Başkas›n›nkâfirolmas›n›istiyenkimse,küfrübeğendiği

içinistiyorsakâfirolur.
30–Küfresebebolduğunubilerekvearzûsuileküfrkelime-

lerinisöyliyenkâfirolur.Bilmiyereksöyliyorsa,âlimlerinçoğu-
nagöreyinekâfirolur.
31–Küfresebebolanbirişibilerekyapmakküfrolur.Bilmi-

yerekyap›ncadaküfrolurdiyenâlimlerçokdur.
32–Beline,zünnârdenilenpapazkuşağ›n›bağlamakveküf-

remahsûsbirşeygiymekküfrolur.Tüccâr›ndâr-ülharbdede
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 ikennikâhedilmişk›z,âk›lvebâligolduğuze-

mân, îmân›, islâm› bilmese, sorulunca anlatamasa, zevcinden
boşolur,kendisimürtedolur.Erkekdeböyledir.
37–Birmü’mini[haks›zolarak],öldürenveyâöldürülmesi-

niemredenkimseye,iyiyapd›ndiyenkâfirolur.
38–Katlivâcibolm›yankimseiçin,öldürülmesilâz›md›rde-

mekküfrolur.
39–Birkimseyihaks›zolarakdövenveyâöldürenzâlime,iyi

yapd›n,bunuhaketmişdidemekküfrolur.
40–Yalanolarak,Allahüteâlâbiliyorki,seniçocuğumdan

çokseviyorumdemekküfrolur.
41–Mevki’sâhibibirmüslimânaks›r›nca,buna(Yer�ha�mü�-

kal�lah)�diyenkimseye,büyüklerekarş›böylesöylenmezdemek
küfrolur.
42–Vazîfeolduğunainanm›yarak,hafîfgörereknemâzk›l-

mamak,oructutmamak,zekâtvermemek,küfrolur.
43–Allah›nrahmetindenümmîdinikesmekküfrolur.
44–Kendisiharâmolmay›p,sonradanhâs›lolanbirsebeb-

dendolay›harâmolanmala,paraya(ha�râm-›�li�gay�ri�hî)�denir.
Çal›nanveharâmyollardangelenmalböyledir.Bunlarahalâl
demek küfr olmaz. Leş, domuz, şerâb gibi, kendileri harâm
olanşeylere(ha�râm-›�li�ay�ni�hî)�denir.Bunlarahalâldemekküfr
olur.
45–Harâmolduklar›,kesinolarakbilinenbütüngünâhlara

halâldemekde,küfrolur.
46–Ezân,câmi’,f›khkitâblar›gibiislâmiyyetink›ymetver-

diğişeyleriaşağ›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›nma-

n›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” inan-

d›m,ammâ,ÂdemaleyhisselâmPeygambermidir,bilmiyorum
demekküfrdür.
57–Muhammedaleyhisselâm›nâh›rzemânPeygamberiol-

duğunubilmiyen,kâfirolur.
58–Birkimse,Peygamberlerindediğidoğruise,bizkurtul-

dukdese,kâfirolur. [Busözüşübheyolu ile söyledi isekâfir
olur.]
59–Birkimseye,gelnemâzk›ldeseler,oda,k›lmamdese,

kâfirolur.Ammâmurâd›,seninsözünlek›lmam,Allahüteâlâ-
n›nemriilek›lar›mdesekâfirolmaz.
60–Birkimseye,sakal›n›birtutamdank›sayapmaveyâbir

tutamdanfazlas›n›kes,t›rnaklar›n›kes,zîrâ,Resûlullah›n“sal-
lallahüteâlâaleyhivesellem”sünnetidirdeseler,odakesmem
dese,kâfirolur.Sâirsünnetlerdeböyledir.(Seninsözünleişle-
mem, 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,birşeyeyara-
mad›,dese,odiyeninküfründenkorkulur.[B›y›klar›k›saltmak
sünnetdir.Sünnetihafîfgörmüşolur.]
62–Birkimse,-başdanayağa-harîr(ipek)giyinse,başkabi-

risibuhâline,mubârekolsundese,küfründenkorkulur.
63–Birkimse,k›bleyekarş›ayağ›n›uzat›pyatmakveyâk›b-

leyekarş›tükürmekveyâk›bleyekarş›bevletmekgibibirmek-
rûhuişlese,okimseyebuyapd›klar›nmekrûhdur,işlemedese-
ler,oda,hergünâh›m›zbukadarolsa,dese,küfründenkorku-
lur.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.Şimdi-

kihâldeikidirdemekküfrdür.AmmâBeyt-iMukaddesk›ble
idi,sonraKâ’bek›bleoldudeseküfrolmaz.
67–Birkimsebirislâmâliminesebebsizbuğzetse,söğse,o

kimseninküfründenkorkulur.
68– Bir kimse, taâm yirken konuşmamak, mecûsîlerin iyi

âdetlerindendir, dese, yâhudâdetli ve lohusahâlinde, han›m›
ileyatmamakmecûsîleriniyişeylerindendirdese,kâfirolur,de-
mişlerdir.
69–Birkimseye sen,mü’minmisindeseler,oda inşâallah

dese,te’vîledemeseküfrdür.
70–Birkimse,evlâd›ölenkimseye,Allahüteâlâyaseninoğ-

lungerekidi,dese,kâfirolur,demişlerdir.
71–Birkad›nbelinebirkara ipbağlasa,bunedirdeseler,

zünnârd›rdese,kâfirolur.
72– Bir kimse, harâm taâm yidikde, Bismillah dese kâfir

olur.Harâm-› li-aynihî için,ya’nî leş, şerâbgibiharâmlar için
böyledir.Kendisiharâmolm›yan,harâm-›li-gayrihîiçinböyle
değildir.Gasb edilmişmal› yidikde besmele çekmek küfr ol-
maz.Mal›nkendisiharâmdeğil,gasbedilmesiharâmd›r.
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73– Bir kimsenin küfrüne râz› olmak küfrdür. Bir kişiye
beddüâederek,Allahüteâlâsenincân›n›küfrileals›ndesekâ-
firolmas›ndaâlimlerihtilâfetdiler.Küfrüner›zâküfrdür.Am-
mâ,zulmvef›sk›ndanötürü-azâb›dâimveşiddetliolsun-diye
r›zâiseküfrdeğildir.
74–Birkimse, -Allahüteâlâbilir- filân işi işlemedimdese,

hâlbukioişiişlediğinibilse,kâfirolur.Hakteâlâyacehlisnâd
etmişolur.
75–Birkimsebirkad›n›şâhidsiznikâhetse,okimseveka-

d›n,AllahüteâlâvePeygamberşâhidimizdirdeseler,herikisi
kâfirolur.ZîrâPeygamberimiz“sallallahüteâlâaleyhivesel-
lem”diri ikengayb›bilmezdi.Gayb›bilirdidemekküfrolur.
[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,Allahüteâlâyayemînini istemem,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”ye-

mekyidikdensonra,mubârekparmağ›n›yalard›dese,birbaş-
kas›,buişterbiyesizlikdirdese,kâfirolur.
83–BirkimsePeygamber“aleyhissalâtüvesselâm”siyâhidi

desekâfirolur.[Siyâhköpekleriarab,arabdiyeçağ›rmak,ha-
mamböceğinekaraFatmademekyayg›nhâldedir.Sak›nmak
lâz›md›r.]
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84–R›zkAllahüteâlâdand›r.Lâkinkuldandahareketgere-
kirdese,busözşirkdir.ZîrâkulunhareketideAllahüteâlâdan-
d›r.
85–Birkimse,nasrânîolmak,yehûdîolmakdan,Amerikan

kâfiriolmak,komünistolmakdanhayrl›d›rdese,kâfirolur.Ye-
hûdî,nasrânîden,komünisth›ristiyandanşerlidirdemelidir.
86–Kâfirolmak,h›yânetetmekdenyeğdirdese,kâfirolur.
87–‹lmmeclisindeneişimvar,yâhudâlimlerindediğiniiş-

lemeğekimkâdirolurdeseveyâfetvây›yereatsavedinadam-
lar›n›nsözüneyeyarardese,kâfirolur.
88–Birkimse,küfr söylese,birkişidahîgülse,gülendahî

kâfirolur.Gülmesizarûrîolursa,küfrdeğildir.
89–Birkimse,meşây›h›nervâh›hephâz›rd›r,bilirlerdese

kâfirolur.Hâz›rolurdeseküfrolmaz.[Evliyân›nrûhlar›,Alla-
hüteâlâgibihâz›rvenâz›rolamazlar.An›ld›klar›yerdehâz›r
olurlar.An›lmadanevveloradayokidiler.]
90–‹slâmiyyetibilmemveyâistememdese,kâfirolur.
91–Birkimse,Âdemaleyhisselâmbuğdayyimeseidi,bizşa-

kîolmazd›kdese,kâfirolur.Ammâbizdünyâdaolmazd›kde-
se,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
desekâfirolur.Zîrâ ilmi istihfâfd›r [küçükgörmek,hafîfeal-
makd›r].
95–Tefsîrvef›khkitâblar›nahakâreteden,bunlar›beğen-

miyen,kötüliyenkimsekâfirolur.
96– Bir kimseye, kimin zürriyyetindensin, kimin milletin-

densin, i’tikâdda mezhebin imâm› kimdir, amelde mezhebin
imâm›kimdirdiyesüâletseler,bilmese,kâfirolur.
97–Kat’iharâmahalâldiyenkâfirolur.[Tütüneharâmde-

mektehlükelidir.]
98–Bütündinlerdeharâmolan,halâledilmesihikmetemu-
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hâlifolanbirşeyinhalâlolmas›n›arzûetmekküfrdür.Zinâ,li-
vâta,karn›doydukdansonrayimek,fâizal›p-vermekgibi.Şerâ-
b›nhalâlolmas›n›temennîküfrdeğildir.Çünki,herdindeha-
râmdeğildi.
99–Kur’ân-›azîm-ûş-şân›, lâfve latîfearas›nda isti’mâlet-

mek[kullanmak]küfrdür.
100– Yahya adl› kimseye, (Yâ�Yah�ya!� huz-il-ki�tâ�be)� dese

kâfirolur.Kur’ân-›kerîmilealayetmişolur.Çalg›,oyun,şark›
aras›ndaKur’ân-›kerîmokumakdaböyledir.
101–ŞimdigeldimBismillâhidese,âfâtd›r.Birşeyiçokgör-

se(Mâ�ha�la�kal�lah)�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,küfrol-
mas›ndankorkulur.
105–Kur’ân-›kerîmi,mevlidiveilâhîleriçalg›çalarkenoku-

makveyâçalg›aletleriileokumakküfrdür.
106– Kur’ân-› kerîmi, mevlidi, ilâhîleri, salevât-› şerîfeleri

f›skmeclislerindehurmetileokumakharâmolur.Eğlence,keyf
içinokumakküfrolur.
107–SünnetüzereokunanEzân-›Muhammedîyidinleme-

yip,k›ymetvermezsehemenkâfirolur.
108–Kur’ân-›kerîmekendiakl›ilema’nâverenkâfirolur.
109–Kur’ân-›kerîmdevehadîs-işerîflerdeaç›kçabildirilmiş

olanvemüctehidimâmlar›nsözbirliğiilebildirdiklerivemüsli-
mânlararas›nayay›lm›şîmânbilgilerineuyguninanm›yankâfir
olur.Küfrünbudürlüsüne(‹l�hâd),�böyleinananlara(Mül�hid)
denir.
110–Kâfiresayg›ileselâmveren,kâfirolur.
111–Kâfiresayg›bildirenbirsözsöylemek,meselâüstâd›m

demekküfrolur.
112–Başkas›n›nküfrünerâz›olankâfirolur.
113–Kur’ân-›kerîmbulunanbantlarveplâklar,mushâf-›şe-
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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›nherşeyi bildiğine veherdilediğini yapacağ›na inan-
makolup,küfrolur.[Fenbilgilerineinanmamakböyledeğildir.]
115–Sünnetihafîfgörerek,ehemmiyyetvermiyerekterket-

mekküfrolur.
116–Zünnâr denilen papaz kuşağ›n› bağlamak ve putlara

ya’nîhaç,salîbdenilendikkesilenikiçubukveheykellereve
bunlar›n resmlerine tap›nmak, ta’zîm etmek ve ahkâm-› islâ-
miyyeyi bildiren din kitâblar›ndan birini tahkîr etmek, islâm
âlimlerindenbiriniistihzâ,alayetmekveküfresebebolanbir
sözsöylemekveyazmakveta’zîmetmemizemrolunanbirşe-
yi tahkîrvetahkîretmemizemrolunanbirşeyi ta’zîmetmek
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 olanmaldan sadaka

verse,sevâbumsa,alanfakîr,harâmdanolduğunubilerek,ve-
reneAllahrâz›olsundese,verendeveyâbaşkabirkimsede
âmîndese,hepsikâfirolur.
121–Nikâh›harâmolankad›nileevlenmeğehalâldiyenkâ-

firolur.
122–Meyhânelerde,oyunyerlerinde,günâh işlenen toplu-

luklarda,radyoileho-parlörileKur’ân-›kerîmvemevliddinli-
yerekkeyflenmekküfrolur.
123–Kur’ân-›kerîmiçalg›çalarakokumakküfrdür.
124– Kur’ân-› kerîmin radyoda ve ho-parlörde söylenen,

okunantambenzerinedesayg›s›zl›kyapmakküfrolur.
125–Allahüteâlâdanbaşkas›nahernemaksadileolur ise

olsun,Yarat›c›demekküfrdür.
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126–Abdülkâdiryerine,Abdülkoydurdemek,kasdileolur
iseküfrdür.Abdül’azîzyerineAbdülüzeyz,Muhammedyerine
Memo,HasenyerineHasso,‹brâhîmyerine‹bodemekböyle-
dir.Buismleri,ayakkab›veterliklereyazanlar›nveüzerlerine
basanlar›nîmânlar›n›ngitmesindenkorkulur.
127–Abdestsiz olduğunubilereknemâzk›lmak ve sünnet

olanbirişibeğenmemekküfrdür.Sünneteehemmiyyetverme-
mekküfrdür.
128–Câhillerin,Evliyây›yarat›c›sanmalar›ndankorkduğu-

muziçintürbeleriy›k›yoruzsözüküfrdür.
129–Başkas›n›n,helekendiyavrusununkâfirolmas›nase-

bebolankâfirolur.
130–Zinâya,livâtayacâizdemekküfrdür.
131–Nassile[ya’nîâyetvehadîsile]veicmâ’ilebildirilmiş

olanharâmaehemmiyyetvermemekküfrdür.
132–Büyükgünâhlaradevâmetmek,›sraretmek,küfresü-

rükler.Nemâzaehemmiyyetvermemekküfrdür.
133–Üzerindeyaz›,hattâharfbulunankâğ›d›,örtüyü,sec-

câdeyiyerekoymak[hakâretiçinsermekveyâkullanmak]küfr
olur.
134–EbûBekr-i S›ddîk ileÖmer-ül-Fârûkun“rad›yallahü

teâlâanhüm”hilâfetehaklar›yokididemekküfrdür.
135–Allahü teâlâdan ayr› olarak bir ölüden birşey bekle-

mekküfrolur.
136–Tezverendededemekçokçirkinveküfresebebolur.
137– Meyyiti toprağa gömmek farz olduğu için, bu farza

ehemmiyyetvermiyerekhizmetdenkaçan›n,ilmi,fenniilerisü-
rerek,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›fa-

t›yaln›zPeygamberlerdebulunur.]
141– ‹lmi bât›ndan nasîbi olm›yan›n îmâns›z gitmesinden
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korkulur.Bundannasîbalman›nenaşağ›s›builmeinanmak-
d›r.
142–Kur’ân-›kerîmi,dinâlimlerindenhiçbirininokumad›ğ›

şekldeokumak,ma’nây›vekelimeleribozmasabile,küfrdür.
143– Papaslar›n ibâdetlerinemahsûs şeyi kullanmak küfr-

dür.
144–Herhangibirhâdiseninkendikendineolduğunainan-

makvehayvanlar›n,tekhücrelilerden,yüksekyap›l›laradoğru,
birbirinevenihâyetinsanadöndüğünüsöylemekküfrdür.
145–Nemâz› bile bile k›lmay›p, kazâ etmeği düşünmiyen,

bununiçinazâbçekeceğindenkorkm›yankimse,hanefîmezhe-
bindedekâfirdir.
146–Kâfirlerin ibâdetlerini, ibâdetolarakyapmak,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.Mülhidkâfirol-

makdad›r.
148–Kâfirlerinresmleriniyükseğeasarakta’zîmküfrdür.
149–Resmin,heykelinsâhibindevesalîbde[haçda]veyây›l-

d›z,güneş,inekgibiherhangibirşeyde,ülûhiyyets›fat›bulun-
duğuna inanarak,meselâ, istediğini yarat›r, her istediğini, ya-
par,hastayaşifâverirdiyerekta’zîmetmekküfrolur.
150–Hazret-iÂişeyikazfeden[fâhişediyen]vebabas›n›n

sahâbîolduğunainanm›yankâfirolur.
151–Îsâaleyhisselâm›ngökdenineceğidezarûrîbilinmek-

dedir.Bunainanm›yankâfirolur.
152–Kur’ân-›kerîmdevehadîsşerîfdeCennetilemüjdele-

nenkimseyekâfirdemek,küfrdür.
153–Fennin,tecribenind›ş›ndaolan,fenileilgisibulunm›-

yanâyet-ikerîmeleri, fenbilgisineuydurmağakalk›şmak,Se-
lef-i sâlihînin tefsîrlerini değişdirmek, büyük suç olur. Böyle
tefsîrvetercemeyapanlarkâfirolur.
154–Müslimândenilenbirk›z,âk›l-bâligoluncamüslimân-

l›ğ›bilmezise,milletsizkâfirolur.Erkekdeböyledir.
155–Müslimânkad›n›n,baş›,kollar›vebacaklar›aç›kola-
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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›y-
metlidir. Bunlara da inanm›yan, kabûl etmiyen dinden ç›kar,
kâfirolur.
157–Rükü’ tesbîhinde(Z›) ile(azîm)demek;Rabbîmbü-

yükdürdemekdir.Eğerince(Ze)ile(azim)denilirse,(Rabbim
benimdüşman›md›r)demekolurvenemâzbozulur,ma’nade-
ğişdiğiiçinküfredesebebolur.
158– Kur’ân-› kerîmi tegannî ile okuyan hâf›za, ne güzel

okudundiyenkimseninîmân›gider,kâfirolur.Dörtmezhebde
deharâmolanbirşeye,güzeldiyenkâfirolur.Yoksa,sesi,sa-
dâs›,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 (‹s-
mâ’îlilere)uyanlarkâfirolur.
161– Sihr yaparken, küfre sebeb olan kelime ve iş olursa,

küfrdür.
162–Müslimâna,(eykâfir)diyen[veyâ,müslimânamason

diyen,komünistdiyen],onukâfir i’tikâdederse,kendisikâfir
olur.
163–‹bâdetleriyapankimse,îmân›n›nbozulmas›ndaşübhe

edervegünâh›mçokdur,ibâdetlerimbenikurtarmazdiyedü-
şünürse, îmân›n›n kuvvetli olduğu anlaş›l›r. Îmân›n›n devâm
edeceğindenşübheedenkâfirolur.
164–Peygamberlerinsay›s›n›söylemek,Peygamberolm›ya-

n›PeygamberyapmakveyâPeygamberiPeygamberkabûlet-
memekolabilir.Buiseküfrdür.Çünki,Peygamberlerdenbirini
kabûletmemek,hiçbirinikabûletmemekdemekdir.
Erkek veyâ kad›n, bir müslimân, âlimlerin sözbirliği ile

küfresebebolacağ›n›bildirdikleribirsözünveyâişinküfrese-
bebolduğunubilerek,amden[tehdidedilmeden,istekle]ciddî
olarak veyâ hezl, güldürmek için söyler, yaparsa, ma’nâs›n›
düşünmesedahîîmân›gider.(Mür�ted) olur.Buna(küfr-i�inâ�-
dî)�denir.Küfr-iinâdîilemürtedolan›n,evvelkiibâdetlerinin
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sevâblar› yok olur. Tevbe ederse, geri gelmezler. Zengin ise
tekrarhaccagitmesilâz›molur.Mürtedikenk›lm›şolduğu,ne-
mâzlar›,oruclar›,zekâtlar›kazâetmez.Riddetdenevvelyap-
mad›klar›n›kazâeder.Tev�be�et�mek�için,�yal�n›z�Ke�li�me-i�şe�hâ�-
det�söy�le�me�le�ri�kâ�fî�de�ğil�dir.�Küf�re�se�beb�olan�o�şey�den�de�tev�-
be�et�me�le�ri�lâ�z›m�d›r.�[‹slâmiyyetdenhangikap›danç›km›şise,
okap›dangirmesilâz›md›r.]Eğerküfresebebolacağ›n›bilme-
yipsöyler,yaparsaveyâküfresebebolacağ›âlimleraras›nda
ihtilâfl›olanbirsözüamdensöylerse,îmân›n›ngideceği,nikâ-
h›n›nbozulacağ› şübhelidir. ‹htiyâtl› olarak, tecdîd-i îmânve
nikâhetmesiiyiolur.Bilmiyereksöylemeğe(Küfr-i�ceh�lî)�de-
nir.Bilmemesiözrdeğil,büyükgünâhd›r.Çünki,hermüslimâ-
n›n,bilmesilâz›molanşeyleriöğrenmesifarzd›r.Küfresebeb
olansözü,hatâederek,yan›larakveyâte’vîlliolaraksöyliyenin
îmân›venikâh›bozulmaz.Yaln›z tevbeve istigfâr,ya’nî tec-
dîd-iîmânetmesiiyiolur.
Birkâfir,birkelime-itevhîdsöylemeklemü’minolduğugi-

bi,birmü’minde,birsözsöylemeklekâfirolur.
Birmüslimân›nbirsözündeveyâbirişindeyüzma’nâolsa,

ya’nîyüzşeyanlaş›lsa,bunlardanbiri,okimseninîmânl›oldu-
ğunugösterse,doksandokuzu,kâfirolduğunugösterse,okim-
seninmüslimânolduğunusöylemeklâz›md›r.Ya’nîküfrügös-
teren doksan dokuz ma’nâya bak›lmaz. Îmân› gösteren bir
ma’nâyabak›l›r.Busözüyanl›şanlamamal›.Bununiçinikinok-
tayadikkatetmeli.Birincisi,sözveyâişsâhibininmüslimânol-
mas›lâz›md›r.BirFrans›zKur’ân-›kerîmiövse,bir‹ngiliz,Al-
lahbirdirdese,bunlar›nmüslimânolduğusöylenemez.‹kincisi,
birsözünveyâbirişinyüzma’nâs›olsadenildi.Yoksa,yüzsöz-
denveyâyüzişdenbiriîmân›gösterse,doksandokuzuküfrübil-
dirse,bukimseyemüslimândenileceğibildirilmedi.
—Hermüslimân,sabâhveakşâm,şuîmândüâs›n›okuma-

l›d›r:
“AL�LA�HÜM�ME�‹NNÎ�E’ÛZÜ�B‹�KE�M‹N�EN�ÜŞ�R‹�KE

B‹�KE�ŞEY-EN�VE�ENE�A’LE�MÜ�VE�ES�TA⁄�F‹�RÜ-KE�L‹-
MÂ�LÂ-A’LE�MÜ�‹N�NE�KE�EN�TE�AL�LÂ�MÜL-GUYÛB.”
“AL�LA�HÜM�ME�‹NNÎ�ÜRÎDÜ�EN�ÜCED�D‹�DEL�ÎMÂ�-

NE�VEN�N‹�KÂ�HA�TECDÎDEN�B‹-KAV�L‹�LÂ�‹LÂ�HE�‹L�-
LAL�LAH� MU�HAM�ME�DÜN� RESÛLUL�LAH”� diyerek de
tevbe,tecdîd-iîmânvenikâhyapmal›d›r.
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ÎMÂ�NIN�B‹Z�DE�DE�VÂM�LI�KA�LIP,�
ÇIK�MA�MA�SI�‹Ç‹N:

1-Gâibeîmânetmelidir.
2-GâibiancakAllahüteâlâveOnunbildirdiklerininbilece-

ğineinanmal›d›r.
3-Harâm›harâmbilip,i’tikâdetmelidir.
4-Halâl›halâlbilip,i’tikâdetmelidir.
5-Allahüteâlân›nazâb›ndanemînolmay›p,dâimâkorkma-

l›d›r.
6-Allahüteâlâdanümmidkesmemelidir.
—Mürtedolacakşeyiinkâretmesidetevbeolur.Mürted

tevbeetmedenölürse,Cehennemateşindeebedîolarakazâb
görür.Bununiçin,küfrdençokkorkmal›,AZ�KO�NUŞ�MA�LI�-
d›r.Hadîs-işerîfde,(Hep�hayr�l›,�fâ�ide�li�ko�nu�şu�nuz.�Yâ�hud�su�-
su�nuz!)�buyuruldu.Ciddiolmal›,latîfeci,oyuncuolmamal›d›r.
Akla,insanl›ğauygunolm›yanşeyleryapmamal›d›r.Kendisini
küfrdenmuhâfazaetmesiiçinAllahüteâlâyaçokdüâetmeli-
dir.

Ş‹M�D‹�ÎMÂ�NI�OL�DU�⁄U�HÂL�DE,�
‹LE�R‹�DE�ÎMÂ�NI�NIN�G‹T�ME�S‹�NE

SE�BEB�OLAN�ŞEY�LER:
1-Bid’atsâhibiolmak.Ya’nî i’tikâd›bozukolmak.[Ehl-i

sünnet âlimlerininbildirdiği i’tikâddan çokazdaolsa 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-çocu-

ğa öğretmeğe ehemmiyyet vermemek, nemâzk›lanlarama’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-Müslimânve sâliholanmahremakrâbay› ziyâreti terk

etmek.
34-Allahü teâlân›n sevdiğikimseyi sevmemek; islâmiyyeti

bozmakistiyenlerisevmek.[HUBB-I�F‹L�LÂH,�BU⁄D-I�F‹L�-
LÂH�îmâ�n›n�şar�t›�d›r.]�
35-Mü’minkardeşineüçgündenfazlakintutmak.
36-Zinâyadevâmetmek.

–170 –



37-Livâtadabulunup,tevbeetmemek.
38-Ezân›, f›khkitâblar›n›nbildirdiği vaktlerdeve sünnete

uygunokumamakvesünneteuygunokunanezân›işitincesay-
g›iledinlememek.
39-Münkeri(harâm›)işliyenigörüpde,gücüyetdiğihâlde,

tatl›dililenehyetmemek.
40-Kar›s›n›n,k›z›n›nvenasîhatvermekhakk›nasâhiboldu-

ğukad›nlar›nbaş›,kollar›,bacaklar›aç›k,süslü,kokulusokağa
ç›kmas›navekötülerlegörüşmesinerâz›olmak.

BÜ�YÜK�GÜ�NÂH�LAR�ÇOK�DUR:�[Yet�mi�şi�ki�bü�yük�gü�-
nâh�şun�lar�d›r.]
1-Haks›zyereadamöldürmek.
2-Zinâetmek.
3-Livâtaetmek.
4-Şerâbvehertürlüalkollüiçkileriiçmek.[Birâiçmekha-

râmd›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]terket-

mek.
14-Muharebede,harbi terkedipdüşmankarş›s›ndankaç-

mak.
15-Haks›zyereyetîminmal›n›yimek.
16-Terâzisiniveölçeğinihaküzerekullanmamak.
17-Nemâz›vaktindenönceveyâsonrak›lmak.
18-Mü’min kardeşinin gönlünü k›rmak. [Kâ’beyi y›kmak-

dan dahâ büyük günâhd›r.Al�la�hü� te�âlâ�y›� en� zi�yâ�de� in�ci�ten
küfr�den�son�ra,�kalb�k›r�mak�gi�bi�bü�yük�gü�nâh�yok�dur.]
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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›dvânullahiteâlâaleyhimec-

ma’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,kar-

ş›gelmek.
57-Ehlininmahremyerlerini,anas›n›nmahremyerineben-

zetmek.
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-Allahüteâlâdanveislâmiyyetinbildirdiğiismlerdenbaş-

kaşeysöyliyerekyemînetmek.
65-‹lmdenkaç›nmak.
66-Câhilliğinmusîbetolduğunuanlamamak.
67-Küçükgünâh›tekrarişlemekde›sraretmek.
68-Zarûrîolm›yarak,kahkahaileçokgülmek.
69- Bir nemâz vaktini kaç›racak zemân kadar cünüb gez-

mek.
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›zla-
r›n,baş›,saç›,kollar›,bacaklar›aç›ksokağaç›kmalar›harâmol-
duğugibi,ince,süslü,dar,hoşkokuluelbiseileç›kmalar›daha-
râmd›r.
Kabaavretyerleridarelbiseileörtülmüşkad›na,şehvetsiz

debakmakharâmd›r.Yabanc›kad›n›niççamaş›rlar›naşehvet-
le bakmak harâmd›r. S›k›, dar örtülmüş, kaba olm›yan avret
yerlerine şehvetle bakmak harâmd›r. Şehvete, harâma sebeb
olanresmleriyapmak,basmak, resmetmekharâmolur. [Ha-
râmlara,neolurmuşdemekküfrolur].
Abdest ve guslde, lüzûmundan fazla su kullanmak isrâf

olup,harâmd›r.
Geçmişevliyâyadiluzatmak,onlaracâhildemek,sözlerin-

denahkâm-›islâmiyyeyeuym›yanma’nâlarç›karmak,öldükden
sonradakerâmetgösterdiklerineinanmamakveölüncevelîlik-
leribitersanmakveonlar›nkabrleriilebereketlenenleremâni’
olmak,müslimânlarasû’izan,zulmetmek,mallar›n›gasbetmek
gibivehased,iftirâveyalansöylemekveg›ybetetmekgibiha-
râmd›r.

ON�ŞEY,�SON�NE�FES�DE�ÎMÂN�SIZ
G‹T�ME�⁄E�SE�BEB�OLUR:

1-Allahüteâlân›nemrleriniveyasaklar›n›öğrenmemek.
2-Îmân›n›ehl-isünneti’tikâd›nagöredüzeltmemek.
3-Dünyâmal›na,rütbesine,şöhretinedüşkünolmak.
4-‹nsanlara,hayvanlara,kendinezulm,eziyyetetmek.
5-Allahüteâlâyaveiyilikgelmesinesebebolanlaraşükret-

memek.
6-Îmâns›zolmakdankorkmamak.
7-Beşvaktnemâz›vaktindek›lmamak.
8-Fâizal›p-vermek.
9-Dîninebağl›olanmüslimânlar›aşağ›görmek.Bunlarage-

ricigibişeylersöylemek.
10-Fuhşsözleri,yaz›lar›veresmleri;söylemek,yazmakve

yapmak.
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EHL-‹�SÜN�NET�‹’T‹�KÂ�DIN�DA�OL�MAK�‹Ç‹N
ŞU�HUSÛSLA�RA�D‹K�KAT�ET�ME�L‹�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-ibeytivePeygamberimizinzevce-

lerininhepsinisevmekşartd›r.
12-Dörthalîfeninüstünlükleri,hilâfets›ras›nagöredir.
13-Nemâz,oruc,sadakagibinâfileibâdetlerinsevâb›n›baş-

kas›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.‹nsandairâ-

de-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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KÖ�TÜ�HUY�LAR:
1-Küfr.
2-Cehâlet.
3-Ayblanmakkorkusu. [‹nsanlar›nkötülemelerine, çekiş-

dirmelerine,ayblamalar›naüzülüp,hakk›kabûletmemek.]
4-Övülmeyisevmek.[Kendinibeğenip,övülmeğisevmek.]
5-Bid’ati’tikâd.[Bozukîmân.]
6-Hevây-›nefs. [Nefsinisteklerine,lezzetlerine,şehvetleri-

netâbi’olmak.]
7-Taklîdileîmân.[Bilmediğikimseleritaklîd.]
8-Riyâ.[Gösteriş,Âh›retamelleriyaparakdünyâarzûlar›-

nakavuşmak.]
9-Tûl-iemel.[Zevkvesafâsürmekiçinçokyaşamağ›iste-

mek.]
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›k-

mas›n›istemek.Ebülleys-iSemerkandîdiyorki,(Üç�kim�se�nin
düâ�s›�ka�bûl�ol�maz:�Ha�râm�yi�ye�nin,�g›y�bet�ede�nin,�ha�sed�ede�-
nin).]
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

(Mü�nâ�f›k�l›k�alâ�me�ti�üç�dür:�Ya�lan�söy�le�mek,�va’di�ni� îfâ�et�me�-
mek,�emâ�ne�te�h›�yâ�net�et�mek) buyuruldu.]
23-Sû’izan.[Sû’izanharâmd›r.Günâhlar›n›nafvolunm›ya-

cağ›n›zanetmek,Allahüteâlâyasû’izanolur.Mü’minleriha-
râmişleyici,ya’nîfâs›kzanetmeksû’izanolur.]
24-Malamuhabbet.[Maladüşkünolmak.]
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25-Tesvif.[Hayrl›işyapmağ›sonrayab›rakmak.]Hadîs-işe-
rîfde,(Beş�şey�gel�me�den�ev�vel�beş�şe�yin�k›y�me�ti�ni�bi�li�niz:�Öl�-
me�den�ön�ce�ha�yâ�t›n�k›y�me�ti�ni,�has�ta�l›k�dan�ön�ce�s›h�ha�tin�k›y�-
me�ti�ni,�dün�yâ�da�âh›�re�ti�ka�zan�ma�n›n�k›y�me�ti�ni,�ih�ti�yâr�la�ma�dan
genç�li�ğin�k›y�me�ti�ni,�fa�kîr�lik�den�ev�vel�zen�gin�li�ğin�k›y�me�ti�ni) bu-
yuruldu.
26-Fâs›klar›sevmek.[F›sk›nenkötüsüzulmdür.Harâmiş-

leyenefâs›kdenir.]
27-Âlimlere düşmanl›k. [‹slâm ilmleri ve âlimleri ile alay

küfrdür.]
28-Fitne. [‹nsanlar› s›k›nt›ya,belâyadüşürmekdir.Hadîs-i

şerîfde;(Fit�ne�uy�ku�da�d›r,�uyan�d›�ra�na�la’net�ol�sun!) buyuruldu.]
29-Müdâhenevemüdâra.[Gücüyetdiğihâlde,harâmişle-

yenemâni’olmamakvedünyâs›içindîninivermekmüdâhene-
dir.Dîniiçindünyâs›n›vermeğemüdâradenir.]
30-‹nâdvemükâbere.[Hakk›,doğruyuişitincekabûletme-

mek.]
31-Nifâk.[Münâf›kl›k,içinind›ş›nauymamas›.]
32-Tefekküretmemek.[Günâhlar›n›,mahlûklar›vekendi-

nidüşünmemesi.]
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:(‹bâ�det�le�ri�az�olan�bir�kul,�iyi
hu�yu�ile,�k›�yâ�met�de�yük�sek�de�re�ce�le�re�ka�vu�şur.)
(‹bâ�det�le�rin�en�ko�la�y›�ve�çok�fâ�ide�li�si,�az�ko�nuş�mak�ve�iyi

huy�lu�ol�mak�d›r.)
(Ken�din�den�uzak�la�şan�la�ra�yak�laş�mak,�zulm�eden�le�ri�afv�et�-

mek,� ken�di�ni�mah�rûm� eden�le�re� ih�sân� et�mek� gü�zel� huy�lu� ol�-
mak�d›r.)]
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Do�ku�zun�cu�Bö�lüm
Sû�re�ve�Düâ�lar�Lâ�tin�Harf�le�ri�ile�Ya�z›�l›r�m›?

Sûrelerivedüâlar›latinharfleriileyazmayauğraşd›ğ›m›zhâl-
de, bumümkin olmad›. Latin harflerine nas›l işâret konulursa
konulsun,sûrelerivedüâlar›doğruokuyabilmekmümkinolmaz.
Bunlar›Kur’ân-›kerîmdekiharflergibiokuyabilmekiçin,birbi-
leninokutmas›vetekrârtekrâral›şd›rmas›lâz›md›r.Bual›şd›r-
ma muhakkak lâz›m olduğuna göre, bilen kimseye doğrudan
doğruyaKur’ân-›kerîmharflerinitan›tmakveöğretmekimkân›-
n›veni’metinikazand›r›r.Buni’metinbüyüklüğünü,dünyâdave
âh›retdefâidesinihadîs-işerîflervef›khkitâblar›uzunuzunan-
latmakda,sevâb›n›nçokluğunubildirmekdedirler.
Ohâldehermüslimân,çocuğunucâmi’lere,Kur’ân-›kerîm

kurslar›nagöndermeli,Kur’ân-›kerîminharflerinivebunlar›n
nas›lokunacağ›n›iyiceöğretmelivebubüyüksevâbakavuşma-
ğaçal›şmal›d›r.
Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”buyuruyorki,

(He�pi�niz�bir�sü�rü�nün�ço�ba�n›�gi�bi�si�niz.�Ço�ban�sü�rü�sü�nü�ko�ru�du�-
ğu�gi�bi,�siz�de�ev�le�ri�niz�de�ve�emr�le�ri�niz�al�t›n�da�olan�la�r›�Ce�hen�-
nem�den� ko�ru�ma�l›�s›�n›z!� On�la�ra� müs�li�mân�l›�ğ›� öğ�ret�me�li�si�niz!
Öğ�ret�mez�ise�niz�mes’ûl�ola�cak�s›�n›z).�Birkerredebuyurduki,
(Çok�müs�li�mân�ev�lâ�d›,�ba�ba�la�r›�yü�zün�den�Veyl�is�min�de�ki�Ce�-
hen�ne�me� gi�de�cek�ler�dir.�Çün�ki,� bun�la�r›n� ba�ba�la�r›,� yal�n›z� pa�ra
ka�zan�mak�ve�keyf�sür�mek�h›r�s›�na�dü�şüp�ve�yal�n›z�dün�yâ�iş�le�ri
ar�ka�s›n�da�ko�şup,� ev�lâd�la�r›�na�müs�li�mân�l›�ğ›� ve�Kur’ân-›� ke�rî�mi
öğ�ret�me�di�ler.�Ben�böy�le�ba�ba�lar�dan�uza�ğ›m.�On�lar�da,�ben�den
uzak�d›r.� Ço�cuk�la�r›�na� din�le�ri�ni� öğ�ret�mi�yen�ler,� Ce�hen�ne�me� gi�-
de�cek�ler�dir).�Yinebuyurduki,(Ço�cuk�la�r›�na�Kur’ân-›�ke�rîm�öğ�-
re�ten�le�re�ve�yâ�Kur’ân-›�ke�rîm�ho�ca�s›�na�gön�de�ren�le�re,�öğ�re�ti�len
Kur’ân›n�her�har�fi�için,�on�ker�re�Kâ’be-i�mu’az�za�ma�zi�yâ�re�ti�se�-
vâ�b›�ve�ri�lir�ve�k›�yâ�met�gü�nü,�ba�ş›�na�dev�let�tâ�c›�ko�nur.�Bü�tün�in�-
san�lar�gö�rüp�im�re�nir).�Yinebuyurduki,(Bir�müs�li�mâ�n›n�ev�lâ�d›
ibâ�det�edin�ce,�ka�zan�d›�ğ›� se�vâb�ka�dar,�ba�ba�s›�na�da�ve�ri�lir.�Bir
kim�se,�ço�cu�ğu�na�f›sk,�gü�nâh�öğ�re�tir�se,�bu�ço�cuk�ne�ka�dar�gü�nâh
iş�ler�se,�ba�ba�s›�na�da�o�ka�dar�gü�nâh�ya�z›�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›bil-

meyendeağ›rokumal›d›r.
3-Ağl›yarakokumal›d›r.
4-Herâyetinhakk›n›vermeli,ya’nîazâbâyetiniokurken,

korkarak,rahmetâyetleriniheveslenerek,tenzîhâyetlerinites-
bîhederekokumal›.Kur’ân-›kerîmokumağabaşlarkenE’ûzü
veBesmeleçekmelidir.
5-Kendisinderiyâ,ya’nîgösterişuyan›rsaveyânemâzk›la-

namâni’oluyorsa,yavaşsesleokumal›d›r.Hâf›zlar›nmushafa
bakarakokumalar›,ezberokumakdandahâçoksevâbd›r.Çün-
ki,gözlerdeibâdetetmişolur.
6-Kur’ân-› kerîmi güzel sesle ve tecvîd üzere okumal›d›r.

Harfleri,kelimeleribozarak tegannîetmekharâmd›r.Harfler
bozulmazsa,mekrûholur.
7- Kur’ân-› kerîmAllahü teâlân›n kelâm›d›r, s›fat›d›r, ka-

dîmdir.Ağ›zdan ç›kan harfler, ateş demeğe benzer.Ateş de-
mek kolayd›r. Fekat ateşe kimse dayanamaz. Bu harflerin
ma’nâlar›daböyledir.Buharfler,başkaharflerebenzemez.Bu
harflerinma’nâlar›meydânaç›ksa,yedikatyerveyedikatgök
dayanamaz.Allahüteâlâkendisözününbüyüklüğünü,güzelli-
ğinibuharfleriniçinesaklayarakinsanlaragöndermişdir.
8-Kur’ân-›kerîmiokumadanevvel,bunusöyleyenAllahü

teâlân›n büyüklüğünü düşünmelidir. Kur’ân-› kerîme dokun-
makiçin,temizellâz›molduğugibi,onuokumakiçinde,temiz
kalblâz›md›r.Allahüteâlân›nbüyüklüğünübilmeyen,Kur’ân-›
kerîminbüyüklüğünüanlayamaz.Allahüteâlân›nbüyüklüğünü
anlamakiçinde,Onuns›fatlar›n›veyaratd›klar›n›düşünmeklâ-
z›md›r.Bütünmahlûkat›nsâhibi,hâkimiolanbirzât›nkelâm›
olduğunudüşünerekokumal›d›r.
9- Okurken başka şeyler düşünmemelidir. Bir kimse, bir

bağçeyidolaş›rken,gördüklerinidüşünmezse,obağçeyidolaş-
m›şolmaz.Kur’ân-›kerîmde,mü’minlerinkalblerinindolaşa-
cağ›yerdir.Onuokuyan,ondakiacâ’ibliklerivehikmetleridü-
şünmelidir.
10-Herkelimeyiokurkenma’nâs›n›düşünmeliveanlay›n-

cayakadartekrâretmelidir.
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Na�mâz�Dü�âla�r›�n›n�Me�âl�le�ri
SÜB�HÂ�NE�KE

EyAllah›m!Seninoksanl›klardantenzîheder.Bütünkemâls›-
fâtlar›yla tavsif ederim.Sanahamdederim.Senin ismin yücedir.
(Veseninşân›nherşeyinüstündedir)[1].Sendenbaşkailâhyokdur.

ET�TE�HIY�YÂ�TÜ
Herdürlühurmet,salevâtvebütüniyiliklerAllahamahsus-

dur.EyNebî!Allah›nselâm,rahmetvebereketiseninüzerine
olsun. Selâm,bizimveAllah›n sâlihkullar›n›nüzerineolsun.
Şehâdetederimki,Allahbirdirveyineşehâdetederimki,Mu-
hammed(aleyhisselâm)Onunkuluveresûlüdür.

AL�LA�HÜM�ME�SAL�L‹
EyAllah›m!‹brâhîme“aleyhisselâm”veâlinerahmetetdi-

ğingibi,(Efendimiz)Muhammede“aleyhisselâm”veâlinede
rahmeteyle.Muhakkaksenhamîdvemecîdsin.

AL�LA�HÜM�ME�BÂ�R‹K
EyAllah›m!‹brâhîme“aleyhisselâm”veâlinebereketlerih-

sanetdiğingibi,(Efendimiz)Muhammede“aleyhisselâm”veâli-
nedebereketlerihsaneyle.Muhakkaksenhamîdvemecîdsin.

RAB�BE�NÂ�ÂT‹�NÂ
YâRabbî!Dünyâdaveâh›retdebizeiyiliklervervebizinâ-

r›n(ateşin)azâb›ndankoru.Eymerhametlilerinenmerhamet-
lisi,seninrahmetinle...

KUNÛT�DÜÂ�SI
EyAllah›m!Bizsendenyard›mdileriz.Sanaistiğfarederiz.

Sendenhidâyetisteriz.Sanaîmânederiz.Sanatevbevesanate-
vekkülederiz.Bütünhayrlarlaseniöveriz.Sana(ni’metlerine)
şükreder,küfrân-›ni’metetmeyiz.Sanakarş›f›skvefücurede-
niatarveterkederiz.
EyAllah›m!Ancak sana ibâdet eder, namâz k›lar, secde

eder,sanakoşarveilticaederiz.Rahmetinirecâ(ümîd)eyler
veazâb›ndankorkar›z.Çünkiseninazâb›ngerçeğiörtenkâfir-
leremutlakaulaş›r.
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‹S�T‹G�FÂR�DÜÂ�SI

[Birçokâyet-ikerîmede,(Be�ni�çok�zikr�edin) ve(‹zâ�câ�e) sûre-
sinde,(Ba�na�is�tig�fâr�edin.�Dü�âla�r›�n›�z›�ka�bûl�eder,�gü�nâh�la�r›�n›�z›�afv
ede�rim) buyuruldu.Görülüyorki,Allahü teâlâ,çok istigfâredil-
mesini emr ediyor. Bunun için, MuhammedMa’sûm hazretleri,
ikinci cild, 80.ci mektûbunda, (Bu emre uyarak, her namâzdan
sonra,üçkerreistigfârdüâs›okuyorumve67kerre(Es�tag�fi�rul�lah)
diyorum.‹stigfârdüâs›,(Es�tag�fi�rul�la�hel’azîm�el�le�zî�lâ�ilâ�he�il�lâ�hüv
el�hay�yel�kay�yû�me�ve�etû�bü�ileyh)dir. Sizdebunuçokokuyunuz!
Herbirini söylerken,ma’nâs›n›,(Be�ni�afv�et�Al�la�h›m) olarakdü-
şünmelidir. Okuyan› ve yan›ndakileri, derdlerden, s›k›nt›lardan
kurtar›r.Çokkimse,okudu.Fâidesihepgörüldü)buyurdu.][Ya-
tarken,yâAllah,yâAllahveüçdef’a(Es�tag�fi�rul�lah�min�kül�li�mâ
ke�ri�hal�lah) demeliveuyuyuncayakadar,tekrâretmelidir.]

Şeyh-ül-islâmAhmedNâm›kîCâmî,h.536,m.1142devefâtet-
di.(Mif�tâh-ün-ne�cât) kitâb›ndabuyuruyorki,birkimsetevbeve
istigfârederveşartlar›n›yaparsa,hergeçdiğisokakveheroturdu-
ğuyeriftihâreder.Ay,güneş,y›ld›zlar,onuniçindüâeder.Kabri
Cennetbağçesiolur.Böyletevbenasîbolm›yankimse,böyletev-
be yapanlarla berâber olmal›d›r. Hadîs-i şerîfde (‹bâ�det�le�rin� en
k›y�met�li�si,� ev�li�yâ�y›� sev�mek�dir) buyuruldu ve (Tev�be� ve� is�tig�fâr
ede�nin�bü�tün�gü�nâh�la�r›�afv�olur) buyuruldu.[Tevbekalbileolur.
‹stigfârsöylemekleolur.]

_________________

TEVHÎD�DÜÂ�SI

Yâ�Al�lah,� yâ�Al�lah.�Lâ� ilâ�he� il�lal�lah�Mu�ham�me�dün
Re�sû�lul�lah.�Yâ�Rah�mân,�yâ�Ra�hîm,�yâ�afüv�vü�yâ�Ke�rîm,
fa’fü�an�nî�ver�ham�nî�yâ�er�ha�mer�râ�hi�mîn!�Te�vef�fe�nî�müs�-
li�men�ve�el�h›k�nî�bis�sâ�li�hîn.�Al�la�hüm�mag�fir�lî�ve�li-âbâî�ve
üm�me�hâ�tî�ve� li�âbâ-i�ve�üm�me�hât-i�zev�ce�tî�ve� li-ec�dâ�dî
ve�ced�dâ�tî�ve�li-eb�nâî�ve�be�nâ�tî�ve�li-ih�ve�tî�ve�eha�vâ�tî�ve
li-a’mâ�mî�ve�am�mâ�tî�ve�li-ah�vâ�lî�ve�hâ�lâ�tî�ve�li-üs�tâ�zî�Ab�-
dül�ha�kîm-i�Ar�vâ�sî�ve�li�kâf�fe�til�mü’mi�nî�ne�vel-mü’mi�nât.
“Rah�me�tul�la�hi�teâ�lâ�aley�him�ec�ma’în.”
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HAKÎKAT�K‹TÂBEV‹N‹N
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K‹TÂBIN�ADI F‹ATI_____________________________________________________________________________
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(HüseynHilmiIşık),Redd-iRevâf›d,Tezkiye-iEhl-iBeyt,
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Müslimânlar›n‹kiGözBebeği,‹slâmda‹lkFitne,
k›smlar›ile(416)sahîfe.Seksenyedinci Bask›(2017)..........4¨

6— KIYÂMET�VE�ÂHIRET:�K›yâmetveÂh›ret
(HüseynHilmiIşık),MüslimânaNasîhat,k›smlar›ile
(384)sahîfe.Yüzüncü Bask›(2017) .......................3.5¨

7— CEVÂB�VEREMED‹:�(HüseynHilmiIşık).
(368)sahîfe.EllidokuzuncuBask›(2017) ..................3.5¨

8— ‹N�G‹L‹Z�CÂSÛSUNUN�‹’T‹RÂF�LARI:�(M.S›dd›kGümüş)
(128)sahîfe.Yüzonbirinci Bask›(2017) ..................1.75¨
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(416)sahîfe.ElliüçüncüBask›(2017) .......................4¨

10— NAMÂZ�K‹TÂBI:�(HüseynHilmiIş›k)
(192)sahîfe.Yüzkırkdokuzuncu Bask›(2017) ..............2.5¨

11— ŞEVÂH‹D-ÜN�NÜBÜVVE:�(HüseynHilmiIşık)
(448)sahîfe.Altmışikinci Bask›(2017)......................4¨
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