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Bismillâhirrahmânirrahîm
‹nsan için üç dürlü hayât vard›r: Dünyâ, kabr, âh›ret hayât›. Dünyâda, beden rûh ile birlikdedir. ‹nsana hayât, canl›l›k veren rûhdur.
Rûh bedenden ayr›l›nca, insan ölür. Beden mezârda çürüyüp, toprak
olunca veyâ yan›p kül olunca, yâhud y›rt›c› hayvan yiyip yok olunca,
rûh yok olmaz. Kabr hayât› bafllar. Kabr hayât›nda his vard›r, hareket
yokdur. K›yâmetde bir beden yarat›l›p, rûh ile bu beden birlikde Cennetde veyâ Cehennemde sonsuz yaflarlar.
‹nsan›n dünyâda ve âh›retde mes’ûd olmas› için, müslimân olmas›
lâz›md›r. Dünyâda mes’ûd olmak, râhat yaflamak demekdir. Âh›retde
mes’ûd olmak, Cennete gitmek demekdir. Allahü teâlâ, kullar›na çok
ac›d›¤› için, mes’ûd olmak yolunu, Peygamberler vâs›tas› ile kullar›na
bildirmifldir. Çünki insanlar bu se’âdet yolunu, kendi akllar› ile bulamazlar. Hiçbir Peygamber kendi akl›ndan birfley söylememifl, hepsi, Allahü teâlân›n bildirdi¤i fleyleri söylemifllerdir. Peygamberlerin söyledikleri se’âdet yoluna (Din) denir. Muhammed aleyhisselâm›n bildirdi¤i
dîne (‹slâmiyyet) denir. Âdem aleyhisselâmdan beri binlerle Peygamber gelmifldir. Peygamberlerin sonuncusu Muhammed aleyhisselâmd›r.
Di¤er Peygamberlerin bildirdikleri dinler, zemânla bozulmufldur. fiimdi se’âdete kavuflmak için islâmiyyeti ö¤renmekden baflka çâre yokdur.
‹slâmiyyet, kalb ile inan›lacak (Îmân) bilgileri ve beden ile yap›lacak
(Ahkâm-› islâmiyye) bilgileridir. Îmân ve ahkâm ilmleri (Ehl-i sünnet
âlimleri)nin kitâblar›ndan ö¤renilir. Câhillerin, sap›klar›n bozuk kitâblar›ndan ö¤renilmez. Hicrî bin senesinden evvel, islâm memleketlerinde çok (Ehl-i sünnet âlimi) vard›. fiimdi hiç kalmad›. Bu âlimlerin yazd›klar› arabî ve fârisî kitâblar ve bunlar›n tercemeleri, dünyân›n her yerinde, kütübhânelerde çok vard›r. Hakîkat kitâbevinin bütün kitâblar›,
bu kaynaklardan al›nm›fld›r. Se’âdete kavuflmak için, (Hakîkat kitâbevi)nin kitâblar›n› okuyunuz!
TENBÎH: Misyonerler, h›ristiyanl›¤› yayma¤a, yehûdîler, Talmûtu
yayma¤a, ‹stanbuldaki Hakîkat Kitâbevi, islâmiyyeti yayma¤a, masonlar ise, dinleri yok etme¤e çal›fl›yorlar. Akl›, ilmi ve insâf› olan, bunlardan do¤rusunu iz’ân, idrâk eder, anlar. Bunun yay›lmas›na yard›m ederek, bütün insanlar›n dünyâda ve âh›retde se’âdete kavuflmalar›na sebeb olur. ‹nsanlara bundan dahâ k›ymetli ve dahâ fâideli bir hizmet olamaz. Bugün h›ristiyanlar›n ve yehûdîlerin ellerindeki Tevrât ve ‹ncîl denilen din kitâblar›n›n, insanlar taraf›ndan yaz›lm›fl olduklar›n› kendi
adamlar› da söyliyor. Kur’ân-› kerîm ise, Allahü teâlâ taraf›ndan gönderildi¤i gibi tertemizdir. Bütün papazlar›n ve hahamlar›n, Hakîkat Kitâbevinin neflr etdi¤i kitâblar› dikkat ile ve insâf ile okuyup anlama¤a çal›flmalar› lâz›md›r.

Bask›: ‹hlâs Gazetecilik A.fi.
29 Ekim Cad. No: 23 Yenibosna-‹STANBUL
Tel: 0.212.454 30 00
ISBN: 975-92119-3-9

‹flte budur, miftâh-› genc-i kadîm,
Bismillâhirrahmânirrahîm.

ÖNSÖZ
Namâz kitâb›n› yazma¤a E’ûzü Besmele okuyarak bafll›yorum.
Allahü teâlâya hamd olsun. Onun seçdi¤i ve sevdi¤i kullar›na ve
onlar›n en üstünü olan Muhammed aleyhisselâma salât ve selâm
olsun. O yüce Peygamberin temiz ehl-i beytine, âdil, sâd›k Eshâb-›
kirâm›n›n “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” her birine hayrl›
düâlar olsun!
Dünyâda iyi, fâideli fleyler, kötü, zararl› fleylerle kar›fl›kd›r.
Se’âdete, râhat ve huzûra kavuflmak için, hep iyi, fâideli fleyleri
yapmak lâz›md›r. Allahü teâlâ çok merhametli oldu¤u için, iyi fleyleri kötülerden ay›ran bir kuvvet yaratd›. Bu kuvvete (Akl) denir.
Temiz ve sa¤lam olan akl, bu iflini çok iyi yapar, hiç yan›lmaz. Günâh ifllemek, nefse uymak, akl› ve kalbi hasta yapar. ‹yiyi kötüden
ay›ramaz. Allahü teâlâ merhamet ederek, bu ifli kendi yapmakda,
iyi iflleri, Peygamberler vâs›tas› ile bildirmekde ve bunlar› yapma¤› emr etmekdedir. Zararl› fleyleri de bildirip, bunlar› yapma¤› yasak etmekdedir. Bu emr ve yasaklara (Din) denir. Muhammed
aleyhisselâm›n bildirdi¤i dîne, (‹slâmiyyet) denir. Bugün, yeryüzünde, de¤ifldirilmemifl, bozulmam›fl tek din vard›r. O da, islâmiyyetdir. Râhata kavuflmak için, islâmiyyete uymak, ya’nî müslimân
olmak lâz›md›r. Müslimân olmak için de, hiçbir formaliteye, imâma, müftîye gitme¤e lüzûm yokdur. Önce kalb ile îmân etmeli sonra da, islâmiyyetin emr ve yasaklar›n› ö¤renmeli ve yapmal›d›r.
Îmân etmek için, Kelime-i flehâdet söylemek ve ma’nâs›n› bilmek lâz›md›r. Bu kelimenin ma’nâs›na do¤ru inanmak için de,
Ehl-i sünnet âlimlerinin yazd›¤› kitâblar›nda bildirdikleri gibi
inanmal›d›r. Ehl-i sünnet âlimlerinin yazd›klar›, hakîkî din kitâblar›na tâbi’ olanlara yüz flehîd sevâb› verilecekdir. Dört mezhebden
herhangi birisinin âlimlerine (Ehl-i Sünnet âlimi) denir. Îmân›n
flartlar›, türkçe (Herkese Lâz›m Olan Îmân) kitâb›nda genifl olarak
anlat›lmakdad›r. Bu kitâb› okuman›z› tavsiye ederiz.
Bugün, bütün dünyâdaki müslimânlar, üç f›rkaya ayr›lm›fld›r.
Birinci f›rka, Eshâb-› kirâm›n yolunda olan, hakîkî müslimânlard›r. Bunlara (Ehl-i Sünnet) ve (Sünnî) ve (F›rka-i nâciyye) Cehennemden kurtulan f›rka denir. ‹kinci f›rka, Eshâb-› kirâma düflman
olanlard›r. Bunlara (fiî’î) ve (F›rka-i dâlle) sap›k f›rka denir.
Üçüncüsü, sünnîlere ve flî’îlere düflman olanlard›r. Bunlara (Veh–3–

hâbî) ve (Necdî) denir. Çünki bunlar, ilk olarak, Arabistân›n Necd
flehrinde meydâna ç›km›fld›r. Bunlara (F›rka-i mel’ûne) de denir.
Çünki bunlar›n müslimânlara müflrik dedikleri (K›yâmet ve Âh›ret) ve (Se’âdet-i Ebediyye) kitâblar›m›zda yaz›l›d›r. Müslimânlara kâfir diyene, Peygamberimiz la’net etmifldir. Müslimânlar› bu üç
f›rkaya parçalayan, yehûdîlerle ingilizlerdir.
Hangi f›rkadan olursa olsun, nefsine uyan ve kalbi bozuk olan
Cehenneme gidecekdir. Her mü’min nefsini temizlemek için, ya’nî
nefsin yarat›l›fl›nda mevcûd olan, küfrü ve günâhlar› temizlemek
için, her zemân çok (Lâ ilâhe illallah) ve kalbini tasfiye için, ya’nî
nefsden ve fleytândan ve kötü arkadafllardan ve zararl› bozuk kitâblardan gelen küfrden ve günâhlardan kurtulmak için, (Estagfirullah) okumal›d›r. ‹slâmiyyete uyan›n düâlar› muhakkak kabûl
olur. Nemâz k›lmayan›n, aç›k kad›nlara ve avret mahalli aç›k olanlara bakanlar›n ve harâm yiyip içenlerin, islâmiyyete uymad›klar›
anlafl›l›r. Bunlar›n düâlar› kabûl olmaz.
Îmân etdikden sonra en mühim emr namâzd›r. Befl vakt namâz
k›lmak, her müslimâna farz-› aynd›r. K›lmamak büyük günâhd›r.
Hanbelî mezhebinde ise, küfrdür. (Gâyetüttahkîk) risâlesine bak›n›z! Namâz› tam ve do¤ru olarak k›labilmek için, önce namâz bilgilerini ö¤renmek lâz›md›r. Bu kitâb›m›zda, dînimizde bildirilen
namâz bilgilerini k›sa ve öz olarak bildirme¤i fâideli gördük. Birçok ‹slâm âliminin kitâb›ndan istifâde ederek hâz›rlad›¤›m›z bu namâz bilgilerini, her müslimân mutlaka ö¤renmeli ve çocuklar›na da
ö¤retmelidir.
Namâz›n do¤ru k›l›nabilmesi için, namâzda okunacak sûre ve
düâlar› da ezberlemelidir. Hiç olmazsa namâz k›labilecek kadar
düâ ve sûreyi, bunlar› okumas›n› iyi bilen, tam telâffuz eden, bir
hoca efendiden veyâ arkadafl›ndan ö¤renmelidir.
Kur’ân-› kerîmi do¤ru okumak için, Kur’ân-› kerîm kurslar›na
gitmelidir. Kur’ân-› kerîmi do¤ru olarak okumas›n› mutlaka ö¤renmeli, çocuklara da ö¤retmelidir.
Kur’ân-› kerîmin latin harfleri ile yaz›lmas› mümkin de¤ildir.
Onun için asl›n› okumal›d›r. Okumas› çok kolayd›r. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” bir hadîs-i flerîfinde, (Çocuklar›na Kur’ân-› kerîm ö¤retenlere veyâ Kur’ân-› kerîm hocas›na gönderenlere, ö¤retilen Kur’ân›n her harfi için, on kerre Kâ’be-i
mu’azzamay› ziyâret sevâb› verilir. Ve K›yâmet günü bafl›na devlet
tâc› konur. Bütün insanlar görüp imrenir) buyurdu.
Allahü teâlâ hepimizi, do¤ru îmân etdikden sonra, namâz› do¤ru ö¤renen ve k›lan, hayrl› iflleri yapan kullar›ndan eylesin!
Mîlâdî
2001
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NAMÂZ BÜYÜK EMRD‹R
Âdem aleyhisselâmdan beri, her dinde bir vakt namâz vard›. Hepsinin k›ld›¤› bir araya toplanarak, Muhammed aleyhisselâma inananlara farz edildi. Namâz k›lmak, îmân›n flart› de¤ildir. Fekat, namâz›n farz oldu¤una inanmak, îmân›n flart›d›r.
Namâz, dînin dire¤idir. Namâz›n› devâml›, do¤ru ve tam
olarak k›lan kimse, dînini kurmufl, ‹slâm binâs›n› ayakda durdurmufl olur. Namâz› k›lmayan, dînini ve ‹slâm binâs›n› y›km›fl
olur. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki;
(Dînimizin bafl›, namâzd›r). Bafls›z insan olmad›¤› gibi, namâzs›z da, din olmaz.
Namâz, ‹slâm dîninde îmândan sonra ilk farz edilen emrdir.
Allahü teâlâ, kullar›n›n yaln›z kendisine ibâdet etmeleri için namâz› farz etdi. Kur’ân-› kerîmde yüzden fazla âyet-i kerîmede
(Namâz k›l›n›z!) buyurulmakdad›r. Hadîs-i flerîfde, (Allahü
teâlâ, hergün befl vakt namâz k›lmay› farz etdi. K›ymet vererek
ve flartlar›na uyarak, hergün befl vakt namâz k›lan› Cennete sokaca¤›n›, Allahü teâlâ söz verdi) buyuruldu.
Namâz, dînimizde yap›lmas› emr edilen bütün ibâdetlerin en
k›ymetlisidir. Bir hadîs-i flerîfde, (Namâz k›lmayan›n, ‹slâmdan
nasîbi yokdur!) buyuruldu. Yine bir hadîs-i flerîfde, (Mü’min ile
kâfiri ay›ran fark, namâzd›r) buyuruldu. Ya’nî mü’min namâz
k›lar, kâfir k›lmaz. Münâf›klar ise ba’zan k›lar, ba’zan k›lmaz.
Münâf›klar, Cehennemde çok ac› azâb görecekdir. Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” efendimiz buyurdu ki: (Namâz k›lmayanlar, k›yâmet günü, Allahü teâlây› k›zg›n olarak bulacaklard›r.)
Namâz k›lmak, Allahü teâlân›n büyüklü¤ünü düflünerek,
Onun karfl›s›nda kendi küçüklü¤ünü anlamakd›r. Bunu anlayan
kimse, hep iyilik yapar. Hiç kötülük yapamaz. Hergün befl kerre, Rabbinin huzûrunda oldu¤unu niyyet eden kimsenin kalbi
ihlâs ile dolar. Namâzda yap›lmas› emr olunan her hareket, kalbe ve bedene fâideler sa¤lamakdad›r.
Câmi’lerde cemâ’at ile namâz k›lmak, müslimânlar›n kalblerini birbirine ba¤lar. Aralar›nda sevgiyi sa¤lar. Birbirlerinin
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kardefl olduklar›n› anlarlar. Büyükler, küçüklere merhametli
olur. Küçükler de, büyüklere sayg›l› olur. Zenginler, fakîrlere
ve kuvvetliler, za’îflere yard›mc› olur. Sa¤lamlar, hastalar› câmi’de göremeyince, evlerinde ararlar. (Din kardeflinin yard›m›na koflan›n, yard›mc›s› Allahü teâlâd›r) hadîs-i flerîfindeki müjdeye kavuflmak için yar›fl ederler.
Namâz; insanlar›, çirkin, kötü ve yasak olan fleylerden al›koyar. Günâhlara keffâret olur. Hadîs-i flerîfde, (Befl vakt namâz,
sizden birinizin kap›s›n›n önünde akan nehr gibidir. Bir kimse,
o nehre hergün befl def’a girip y›kansa, üzerinde kir kalm›yaca¤› gibi, iflte befl vakt namâz› k›lanlar›n da, böyle küçük günâhlar› afv olunur) buyuruldu.
Namâz, Allahü teâlâya ve Resûlüne îmândan sonra, bütün
amel ve ibâdetlerden dahâ üstün bir ibâdetdir. Bunun için, namâzlar›, farzlar›na, vâciblerine, sünnetlerine, müstehablar›na
riâyet ederek k›lmal›d›r. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve
sellem” bir hadîs-i flerîflerinde buyurdu ki: (Ey ümmet ve Eshâb›m! Edâs›na tamâmiyle riâyet olunan namâz, Allahü teâlân›n
be¤endi¤i bütün amellerin en üstünüdür. Peygamberlerin sünnetidir. Meleklerin sevdi¤idir. Ma’rifetin, yerin ve göklerin nûrudur. Bedenin kuvvetidir. R›zklar›n berekât›d›r. Düân›n kabûlüne vesîledir. Melek-ül-mevte [ya’nî ölüm mele¤ine], flefâ’atç›d›r. Kabrde ›fl›k, Münker ve Nekîre cevâbd›r. K›yâmet gününde üzerine gölgedir. Cehennem atefliyle kendi aras›nda siperdir.
S›rât köprüsünü y›ld›r›m gibi geçiricidir. Cennetin anahtâr›d›r.
Cennetde bafl›na tâcd›r. Allahü teâlâ, mü’minlere namâzdan
dahâ önemli bir fley vermemifldir. E¤er namâzdan dahâ üstün
bir ibâdet olsayd›, en önce mü’minlere onu verirdi. Zirâ meleklerin kimi devâml› k›yâmda, kimi rükü’da, kimi secdede, kimi
de teflehhüddedir. Bunlar›n hepsini bir rek’at namâzda toplay›p, mü’minlere hediyye verdi. Zirâ namâz, îmân›n bafl›, dînin
dire¤i, islâm›n kavli [sözü] ve mü’minlerin mi’râc›d›r. Gö¤ün
nûru ve Cehennemden kurtar›c›d›r).
Birgün hazret-i Alînin “rad›yallahü anh ve kerremallahü
vecheh” ikindi namâz› geçmifldi. Üzüntüsünden kendisini bir
tepeden afla¤› atd›. ‹nleye inleye a¤lay›p, feryâd etdi. Peygamberimiz Muhammed Mustafâ “sallallahü aleyhi ve sellem”, Onun bu durumundan haber al›nca, Eshâb› ile berâber hazret-i
Alînin “rad›yallahü anh” yan›na geldiler. Hâlini görünce, kâinât›n Efendisi olan Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” de a¤lamaya bafllad›. Düâ etdi. Günefl tekrâr yükseldi.
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Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimiz: (Yâ Alî!
Bafl›n› kald›r, günefl hâlâ görünüyor) buyurdu. Hazret-i Alî “rad›yallahü anh” buna çok sevindi ve namâz›n› k›ld›.
Hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü anh”, bir gece, çok
ibâdet etdi¤inden, gece sonunda uyku basd›rd›. Vitr namâz›
geçdi. Sabâh namâz›nda, Peygamber efendimizi takîb ederek,
mescid kap›s›nda huzûruna gelip feryâd etdi. (Yâ Resûlallah!
‹mdâd›ma yetifl, vitr namâz›m geçdi) diye a¤l›yarak yalvard›.
Resûlullah efendimiz de, a¤lamaya bafllad›. Bunun üzerine
Cebrâîl “aleyhisselâm” gelip, (Yâ Resûlallah! S›ddîka söyle ki,
Allahü teâlâ Onu afv eyledi) dedi.
Evliyân›n büyüklerinden Bâyezîd-i Bistâmî “kuddise sirruh”, bir gece uyku bast›r›p, sabâh namâz›na uyanamad›. O kadar a¤lay›p inledi ki, bir ses iflitdi: (Ey Bâyezîd! Bu kusûrunu
afv eyledim. Bu a¤laman›n bereketi ile sana ayr›ca yetmifl bin
namâz sevâb› verdim) buyuruldu. Birkaç ay sonra yine uyku
bast›rd›. fieytân gelip, mübârek aya¤›ndan tutarak uyand›rd›.
(Kalk, namâz›n geçmek üzeredir) dedi. Bâyezîd-i Bistâmî hazretleri buyurdu ki: (Ey mel’ûn, sen böyle ifli nas›l yapars›n? Sen,
herkesin namâz›n›n kaçmas›n›, vaktini geçirmesini istersin. Beni niçin uyand›rd›n?) fieytân dedi ki: (Sabâh namâz›n› kaç›rd›¤›n gün, a¤layarak yetmiflbin namâz sevâb› kazanm›fld›n. Bugün
onu düflünerek, seni uyand›rd›m ki, bir vakt namâz sevâb› bulas›n. Yetmiflbin namâz sevâb›na kavuflam›yas›n!)
Büyük velî Cüneyd-i Ba¤dâdî hazretleri buyurdu ki: (Dünyân›n bir sâati, k›yâmetin bin senesinden dahâ iyidir. Zîrâ bu
bir sâatde, sâlih, makbûl bir amel ifllenebilir ve o bin senede birfley yap›lamaz). Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Bir kimse bir namâz›, bile bile öbür namâza birlefldirirse, seksen hukbe Cehennemde yanacakd›r). Bir hukbe, seksen
âhiret senesidir. Âhiretin bir günü bin dünyâ senesidir.
O hâlde, ey din kardeflim! Vaktini bofl, fâidesiz fleylerle geçirme. Zemân›n›n k›ymetini bil. Vaktini en iyi fleylere sarf et.
Sevgili Peygamberimiz, (Musîbetlerin en büyü¤ü, vakti fâidesiz
fleylerle geçirmekdir) buyurdu. Namâzlar›n› vaktinde k›l ki, k›yâmet günü piflmân olmay›p, çok büyük sevâba kavuflas›n!
Hadîs-i flerîfde buyuruldu ki, (Bir namâz› vaktinde k›lmayarak
kazâya b›rak›p, edâ etmezden önce vefât eden kimsenin mezâr›na, Cehennemden yetmifl pencere aç›l›p, k›yâmete kadar
azâb çeker). Bir namâz›n› vaktinde, bile bile k›lmayan, ya’nî
namâz vakti geçerken, namâz k›lmad›¤› için üzülmeyen, din– 11 –

den ç›kar veyâ ölürken îmâns›z gider. Yâ namâz›, hât›r›na bile
getirmeyenler, namâz› vazîfe tan›mayanlar ne olur? Namâza
ehemmiyyet vermiyenin, onu vazîfe tan›m›yanlar›n (Mürted)
ya’nî kâfir olacaklar›n› dört mezhebin bütün âlimleri sözbirli¤i
ile bildirmifllerdir. Namâz› bile bile k›lmay›p, kazâ etmeyi düflünmeyen ve bunun için azâb çekece¤inden korkmayan kimsenin de (Mürted) ya’nî kâfir olaca¤›, Abdülganî Nablüsî hazretlerinin “Hadîkatün nediyye” kitâb›n›n “Dilin âfetleri” bölümünde yaz›l›d›r.
_________________________
‹mâm-› Rabbânî hazretleri (Mektûbât) kitâb›n›n 1.ci cild, 275.ci
mektûbunda buyuruyor ki:
Sizin bu ni’mete kavuflman›z, islâmiyyet bilgilerini ö¤retmekle
ve f›kh hükmlerini yaymakla olmufldur. Oralara cehâlet yerleflmifldi ve bid’atler yay›lm›fld›. Allahü teâlâ, sevdiklerinin sevgisini size
ihsân etdi. ‹slâmiyyeti yayma¤a sizi vesîle eyledi. Öyle ise, din bilgilerini ö¤retme¤e ve f›kh ahkâm›n› yayma¤a elinizden geldi¤i kadar çal›fl›n›z. Bu ikisi bütün se’âdetlerin bafl›, yükselmenin vâs›tas›
ve kurtuluflun sebebidir. Çok u¤rafl›n›z! Din adam› olarak ortaya
ç›k›n›z! Oradakilere emr-i ma’rûf ve nehy-i münker yaparak, do¤ru yolu gösteriniz! Müzzemmil sûresinin ondokuzuncu âyetinde
meâlen, (Rabbinin r›zâs›na kavuflmak istiyen için, bu elbette bir
nasîhatdir) buyuruldu.

_________________________

Gelin namâz k›lal›m, kalbden pas› silelim,
Allaha yaklafl›lmaz, namâz›n k›lmad›kça!
Nerde namâz k›l›n›r, günâhlar hep dökülür,
‹nsan, kâmil olamaz, namâz›n k›lmad›kça!
Kur’ân-› kerîmde Hak, namâz› çok medh etdi,
Dedi sevmem kifliyi, namâz›n k›lmad›kça!
Bir hadîs-i flerîfde: Îmân›n alâmeti,
‹nsanda belli olmaz, namâz›n k›lmad›kça!
Bir namâz› k›lmamak, ekber-i kebâirdir,
Tevbe ile afv olmaz, kazâs›n k›lmad›kça!
Namâz› hafîf gören, îmândan ç›kar hemân,
Müslimân olamaz o, namâz›n k›lmad›kça!
Namâz kalbi temizler, kötülükden men eder,
Münevver olamazs›n, namâz›n k›lmad›kça!
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Birinci Bölüm
ÎMÂNIMIZ ve NAMÂZ
Herkes, Önce Îmân Etmelidir
Allahü teâlâ, insanlar›n dünyâda râhat ve huzûr içinde yaflamalar›n›, âhiretde de sonsuz se’âdete kavuflmalar›n› istiyor. Bunun için, se’âdete sebeb olan fâideli fleyleri yapmay› emr etdi.
Felâkete sebeb olan zarârl› fleyleri de yasak etdi. Allahü teâlân›n birinci emri, îmân etmekdir. Îmân etmek, bütün insanlara
lâz›md›r. Herkes için îmân zarûrîdir.
Îmân, lügatda, bir kimseyi tam do¤ru sözlü bilmek, ona
inanmak demekdir. ‹slâmiyyetde îmân demek; Muhammed
aleyhisselâm›n, Allah›n peygamberi oldu¤unu ve Onun taraf›ndan seçilmifl, haber verici (Nebî) oldu¤unu do¤ru bilmek ve inanarak söylemek ve Onun, Allahü teâlâ taraf›ndan k›saca bildirdiklerine k›saca inanmak ve genifl bildirdiklerine etrafl›ca inanmak ve gücü yetdikçe (Kelime-i flehâdet)i dil ile de söylemekdir. Kuvvetli îmân flöyledir ki, ateflin yakd›¤›na, y›lan›n zehrleyip öldürdü¤üne yakîn üzere inan›p kaçd›¤›m›z gibi, gönlünden
tam olarak, Allahü teâlây› ve s›fâtlar›n› büyük bilerek, Onun r›zâs›na ve cemâline koflmak ve gazab›ndan, celâletinden kaçmak ve îmân›, mermer üzerine yaz›lan yaz› gibi sa¤lam olarak
gönlüne yerlefldirmekdir.
Îmân, Muhammed aleyhisselâm›n söylediklerinin hepsini
be¤enip, kalbin tasdîk etmesi, ya’nî inanmas›d›r. Böylece inanan insanlara (Mü’min) ve (Müslimân) denir. Her müslimân›n,
Muhammed aleyhisselâma tâbi’ olmas›, Onun gösterdi¤i yolda
yürümesi lâz›md›r. Onun yolu Kur’ân-› kerîmin gösterdi¤i yoldur. Bu yola (‹slâmiyyet) denir. Ona uymak için, önce îmân etmek, sonra (Ahkâm-› islâmiyyeyi), ya’nî müslimânl›¤› iyice ö¤renmek, sonra farzlar› edâ edip, harâmlardan kaç›nmak, dahâ
sonra sünnetleri yap›p, mekrûhlardan kaç›nmak lâz›md›r. Bunlardan sonra, mubâhlarda da, Ona uyma¤a çal›flmal›d›r.
Dînimizin temeli îmând›r. Îmân› olmayanlar›n hiçbir ibâde– 13 –

tini ve iyili¤ini, Allahü teâlâ be¤enmez ve kabûl etmez. Müslimân olmak isteyen kimse, önce îmân etmeli, sonra guslü, abdesti, namâz› ve lâz›m oldukça di¤er farzlar› ve harâmlar› ö¤renmelidir.

Îmân Do¤ru Olmal›d›r
Duygu organlar›n›n ve akl›n kavrad›klar› bilgiler, îmâna kavuflma¤a yard›mc›d›r. Fen ilmleri, âlemdeki nizâm›n, düzgünlü¤ün tesâdüfen olmad›¤›n› ve bir yarat›c›n›n bulundu¤unu anlama¤a, bilme¤e ve îmâna kavuflma¤a sebeb olur. Îmân demek,
son Peygamber Muhammed aleyhisselâm›n Allahü teâlâdan
getirdi¤i bilgileri ö¤renip, inanmak demekdir. ‹nan›lmas› lâz›m
gelen bilgilere, akla uyarsa inan›r›m demek, Peygamberlere
inanmamak demek olur. Din bilgileri, akl sâhiblerinin bulufllar› de¤ildir. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm›n haber
verdi¤i husûslar›, (Ehl-i sünnet âlimleri)nin kitâblar›ndan ö¤renip öyle inanmal›d›r. Do¤ru ve makbûl bir îmân sâhibi olmak için, ayr›ca flu flartlara da uymal›d›r.
1- Îmân devâml› ve sâbit olmal›d›r. Bir an ayr›lmay› düflünmemelidir. Üç sene sonra müslimânl›kdan ç›kaca¤›m diyen
kimsenin, o andan i’tibâren îmân› gider, müslimânl›kdan ç›km›fl
olur.
2- Mü’minin îmân›, havf ve recâ aras›nda olmal›d›r. Allahü
teâlân›n azâb›ndan korkmal›, fekat rahmetinden bir an ümîd
kesmemelidir. Her günâh› ifllemekden çok sak›nmal›, günâh›
sebebiyle îmân›n›n gitmesinden korkmal›d›r. Bütün günâhlar›
ifllemifl olsa bile, Rabbimizin afv edece¤inden hiç ümîd kesmemelidir. Günâhlar› için tevbe etmelidir. Çünki tevbe eden, hiç
günâh ifllememifl gibi olur.
3- Can (rûh) bu¤aza gelmeden önce îmân etmifl olmal›d›r.
Can bu¤aza gelince, âh›retin bütün hâlleri gösterilir. O zemân
bütün kâfirler îmân etmek isterler. Hâlbuki îmân›n gaybî olmas› lâz›md›r. Görmeden inanmal›d›r. Görülen fleye îmân edilmifl
olmaz. Fekat bu anda, mü’minlerin tevbesi kabûl olunur.
4- Günefl bat›dan do¤madan önce îmân etmelidir. K›yâmetin
büyük alâmetlerinden birisi de, günefl garbdan (bat›dan) do¤acakd›r. Bunu gören bütün insanlar, îmân edecekler. Fekat, bu
îmânlar› kabûl olmayacakd›r. Art›k tevbe kap›s› kapanm›fl olur.
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5- Allahü teâlâdan baflka kimsenin gayb›, gizli olan fleyleri
bilmedi¤ine inanmal›d›r. Ya’nî gayb› yaln›z Allahü teâlâ bilir.
Bir de, Onun bildirdikleri bilir. Melekler, cinnîler, fleytânlar ve
hattâ Peygamberler de gayb› bilemez. Fekat, Peygamberlere ve
sâlih kullara gaybdan bilgi verilebilir.
6- Dînin, îmâna ve ibâdetlere âid bir hükmünü zarûretsiz ve
kasden red etmemelidir. Ahkâm-› islâmiyyeyi, ya’nî islâmiyyetin emr ve yasaklar›ndan birini hafîf görmek, Kur’ân-› kerîm ile,
meleklerle ve peygamberlerden birisi ile alay etmek ve bunlar
ile bildirilenleri, bir zorlama ve zarûret yok iken, dil ile inkâr etmek, küfr (inanmamak) olur. Allahü teâlân›n varl›¤›n›, melekleri, guslün ve namâz›n farz oldu¤unu, ölümle korkutulmak gibi bir zarûret ile red etdi¤ini söyleyen kâfir olmaz.
7- ‹slâm dîninin apaç›k bildirdi¤i zarûrî bilgilerde flübhe ve tereddüd etmemelidir. Namâz k›lman›n farz, flerâb ve di¤er alkollü
içkileri içmenin, kumar oynaman›n, fâizin, rüflvetin harâm oldu¤unda flübhe etmek veyâ meflhûr olan bir harâma halâl demek ve
halâl olan fleye harâm demek, îmândan ç›kmaya sebeb olur.
8- Îmân, ‹slâm dîninin bildirdi¤i fleklde olmal›d›r. Akl›n anlad›klar›na, felsefecilerin ve fen taklîdcilerinin bildirdiklerine
göre inanmak, îmân olmaz. Muhammed aleyhisselâm›n bildirdi¤i fleklde îmân etmek lâz›md›r.
9- Îmân eden, yaln›z Allah için sevmeli ve yaln›z Allah için
düflmanl›k etmelidir. Allahü teâlân›n dostlar› olan müslimânlar› sevmeli ve ‹slâmiyyete, eli ve kalemi ile düflmanl›k yapanlar›
sevmemelidir. Bu düflmanl›¤›n yeri kalbdir.
[Müslimân olmayan, gayrimüslim vatandafllara ve turistlere
de güler yüzlü ve tatl› dilli davranmal›d›r. Güzel ahlâk›m›z ile
dînimizi onlara sevdirmeliyiz.]
10- Peygamberimizin ve Eshâb›n›n gösterdi¤i do¤ru yoldan
ayr›lmayan hakîkî müslimânlar›n îmân etdi¤i gibi inanmal›d›r.
Do¤ru inanm›fl olmak için, Ehl-i sünnet vel-cemâ’at i’tikâd›na
uygun olarak îmân etmelidir. [Ehl-i sünnet âlimlerinin yazd›klar›, hakîkî din kitâblar›na tâbi’ olanlara yüz flehîd sevâb› verilecekdir. Dört mezhebden herhangi birisinin âlimlerine (Ehl-i
sünnet âlimi) denir. Ehl-i sünnet âlimlerinin reîsi, ‹mâm-› a’zam
Ebû Hanîfedir. Bu âlimler, Eshâb-› kirâmdan ö¤rendiklerini
yazm›fllar, Eshâb-› kirâm da, bunlara Resûlullahdan iflitdiklerini söylemifllerdir.]
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EHL-‹ SÜNNET ‹’T‹KÂDI
Müslimân olman›n ilk flart›, îmân etmekdir. Do¤ru îmân ise,
Ehl-i Sünnet i’tikâd›na uygun olarak inanma¤a ba¤l›d›r. Akll›
olan ve bülû¤ ça¤›na giren erke¤in ve kad›n›n birinci vazîfesi,
Ehl-i Sünnet âlimlerinin kitâblar›nda yazd›klar› îmân bilgilerini
ö¤renmek ve bunlara uygun olarak inanmakd›r. K›yâmetde Cehennem azâb›ndan kurtulmak, onlar›n bildirdiklerine inanma¤a ba¤l›d›r. Cehennemden kurtulacak olanlar, yaln›z bunlar›n
yolunda gidenlerdir. Onlar›n yolunda gidenlere (Sünnî) veyâ
(Ehl-i Sünnet) denir. (‹slâm Ahlâk›) sahîfe 553 de 46.c› mektûba bak›n›z!
Bir hadîs-i flerîfde, (Benim ümmetim yetmiflüç f›rkaya ayr›lacakd›r. Bunlardan yaln›z bir f›rka Cehennem azâb›ndan kurtulacak, di¤erleri ise helâk olacaklar, Cehenneme gideceklerdir) buyuruldu. Bu yetmiflüç f›rkadan herbiri, islâmiyyete uydu¤unu iddia etmekde ve Cehennemden kurtulaca¤› bildirilen bir
f›rkan›n, kendi f›rkas› oldu¤unu söylemekdedir. Mü’minûn sûresi 54.cü ve Rûm sûresi 32.ci âyet-i kerîmelerinde meâlen:
(Her f›rka, do¤ru yolda oldu¤unu sanarak sevinmekdedir) buyuruldu. Hâlbuki, bu çeflidli f›rkalar aras›nda, kurtulucu olan
birinin alâmetini, iflâretini, Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve
sellem” flöyle bildirmekdedir: (Bu f›rkada olanlar, benim ve Eshâb›m›n gitdi¤i yolda bulunanlard›r). Eshâb-› kirâmdan birini
dahî sevmiyen, Ehl-i Sünnetden ayr›lm›fl olur. Ehl-i sünnet i’tikâd›nda olmayan da, kâfir veyâ (Bid’at ehli) sap›k olur.

Ehl-i Sünnet ‹’tikâd›nda Olman›n Alâmetleri:
Allahü teâlâ, Ehl-i sünnet i’tikâd›na uygun îmân eden müslimânlardan râz›d›r. Böyle inanm›fl olman›n birçok flartlar› vard›r. Ehl-i sünnet âlimleri, bunlar› flöyle aç›klamakdad›r:
1- Îmân›n alt› flart›na, ya’nî Allahü teâlân›n varl›¤›na ve birli¤ine, efli ve benzeri olmad›¤›na, Meleklerine, Kitâblar›na, Peygamberlerine, Âh›ret hayât›na, hayr ve flerrin, iyilik ve kötülü¤ün Allahü teâlâ taraf›ndan yarat›ld›¤›na inanmal›d›r. (Bunlar
(Âmentü)de bildirilmifldir.)
2- Allahü teâlân›n son kitâb› olan Kur’ân-› kerîmin, Allahü
teâlân›n kelâm› oldu¤una inanmal›d›r.
3- Mü’min, kendi îmân›ndan hiç flübhe etmemelidir.
4- Peygamberimize “sallallahü aleyhi ve sellem” îmân edip,
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hayâtda iken Onu görmekle flereflenen Eshâb-› kirâm›n hepsini
çok sevmelidir. Dört halîfesine, yak›n akrabâlar› olan ehl-i beytine ve muhterem han›mlar›ndan hiçbirine dil uzatmamal›d›r.
5- ‹bâdetleri, îmândan bir parça bilmemelidir. Allahü teâlân›n emr ve yasaklar›na inan›p, tembellikle yapmayan mü’minleri kâfir bilmemelidir. Harâmlara ehemmiyyet vermeyenlerin,
hafîfe alanlar›n, islâmiyyetle alay edenlerin îmân› gider.
6- Ehl-i k›ble olduklar›n› söyleyen, Allahü teâlâya ve Peygamberi Muhammed aleyhisselâma inand›m dedi¤i hâlde, yanl›fl i’tikâtda olanlar› tekfîr etmemeli, kâfir olduklar›n› söylememelidir.
7- Aç›kca günâh iflledi¤i bilinmeyen her imâm›n arkas›nda
namâz k›lmal›d›r. Bu hükm, cum’a ve bayram namâzlar›n› k›ld›ran emîrlere, vâlîlere de flâmildir.
8- Müslimânlar, bafl›ndaki âmirlerine, idârecilerine isyân etmemelidir. Hurûc, ya’nî isyân etmek, fitne ç›karmak olur ve çeflidli felâketlere yol açar. Onlar›n hayrl› ifl yapmalar›na düâ etmeli ve f›sk, günâh ifllerinden vazgeçmeleri için tatl› dil ile nasîhat etmelidir.
9- Abdest al›rken ayaklar› y›kamak yerine, hiç özr ve zarûret olmasa bile, yafl el ile bir kerre, mest üzerine mesh edilmesi,
erkek için de, kad›n için de câizdir. Ç›plak ayak ve çorap üzerine mesh edilmez.
10- Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” Mi’râc›n›n, hem rûh ve hem de beden ile oldu¤una inanmal›d›r.
(Mi’râc, bir hâldir, ya’nî rü’yâda olmufldur) diyenler, Ehl-i sünnetden ayr›lm›fl olur.
Cennetde mü’minler Allahü teâlây› göreceklerdir. K›yâmet
gününde, Peygamberler ve sâlih, iyi zâtlar flefâ’at edeceklerdir.
Kabr süâli vard›r. Kabrde azâb, rûh ve bedene olacakd›r. Evliyân›n kerâmeti hakd›r. Kerâmet, Allah›n sevgili kullar›nda
meydâna gelen hârikulâde hâller olup, Allahü teâlân›n âdeti d›fl›nda, ya’nî fizik, kimyâ ve biyoloji kanûnlar› d›fl›nda ikrâm ve
ihsân etdi¤i fleylerdir ve inkâr edilemiyecek kadar çokdur.
Kabrde rûhlar, diri kimselerin yapd›klar›n› ve söylediklerini iflitirler. Kur’ân-› kerîm okumak, sadaka vermek ve hattâ bütün
ibâdetlerimizin sevâblar›n›, ölenlerin rûhlar›na göndermek, onlara fâide vermekde, azâblar›n›n hafîfletilmesine veyâ kald›r›lmas›na sebeb olmakdad›r. Bunlar›n hepsine inanmak, Ehl-i
Sünnet i’tikâd›nda olman›n alâmetlerindendir.
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Namâz Kitâb› – F:2

ÎMÂNIN fiARTLARI
Îmân›n flart›, alt›d›r. Bunlar, (Âmentü)de aç›klanm›fld›r.
Îmân›n, belli alt› fleye inanmak oldu¤unu, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bildirmifldir. Bunun için her müslimân, çocu¤una önce (Âmentü)yü ezberletmeli ve ma’nâs›n› da iyice
ö¤retmelidir.
ÂMENTÜ: (Âmentü billâhi ve Melâiketihi ve Kütübihi ve
Rüsülihi vel-yevmil-âh›ri ve bil kaderi, hayrihi ve flerrihi min
Allahi teâlâ vel-ba’sü ba’del-mevti hakkun, Eflhedü en lâ ilâhe
illallah ve eflhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlühû).

Birinci fiart
ALLAHÜ TEÂLÂYA ‹NANMAK
(Âmentü billâhi) demek, Allahü teâlân›n varl›¤›na ve birli¤ine inand›m, îmân etdim, kalbimle tasdîk, dilimle ikrâr etdim
demekdir. Allahü teâlâ vard›r ve birdir. Bir sözünün, lügatda
iki çeflid ma’nâs› vard›r. Birincisi, say› bak›m›ndan, ikinin yar›s›
olup, say›lar›n evvelidir. Di¤eri, orta¤› ve benzeri olmamak bak›m›ndan birdir. ‹flte Allahü teâlâ say› bak›m›ndan de¤il, orta¤›
ve benzeri olmamak bak›m›ndan birdir. Ya’nî zât›nda ve s›fatlar›nda hiçbir fleklde Ona ortak yokdur. Bütün mahlûkât›n zât
ve s›fatlar›, kendilerini yaratan›n zât ve s›fatlar›na benzemedi¤i
gibi, yaratan›n zât ve s›fatlar› da, yaratd›klar›ndan hiçbirinin zât
ve s›fatlar›na benzemez.
Bütün mahlûkât›n her uzvunun, her hücresinin yarat›c›s›,
yokdan var edicisi yaln›z Allahü teâlâd›r. Allahü teâlân›n zât›n›n hakîkat›n› hiçbir kimse bilemez. Akla ve hayâle gelenlerin
hepsinden münezzehdir, berîdir. Zât›n› akla, hayâle getirmek
câiz de¤ildir. Ancak, Kur’ân-› kerîmde beyân buyurulan s›fatlar›n›, ismlerini ezberleyip, ülûhiyyetini bunlarla tasdîk ve ikrâr
etmelidir. Bütün s›fatlar› ve ismleri ezelîdir, ebedîdir. Zât›, hiç
bir yerde durmad›¤› gibi, bilinen alt› cihetden de münezzehdir.
Ya’nî önde, arkada, sa¤da, solda, üstde, altda de¤ildir. Onun
– 18 –

için ancak (Her yerde hâz›r ve nâz›rd›r) söylenebilir.
Allahü teâlân›n s›fatlar› ondörtdür. Alt›s›na S›fât-› zâtiyye,
sekizine de S›fât-› sübûtiyye denir. Bunlar›n ma’nâlar›n› bilmek
ve ezberlemek çok lüzûmludur:

SIFÂT-I ZÂT‹YYE
1– Vücûd: Allahü teâlâ vard›r. Varl›¤› ezelîdir. Vâcib-ül vücûddür, ya’nî varl›¤› lâz›md›r.
2– K›dem: Allahü teâlân›n varl›¤›n›n evveli yokdur.
3– Bekâ: Allahü teâlân›n varl›¤›n›n sonu yokdur. Hiç yok olmaz. Orta¤› olmak muhâl oldu¤u gibi, zât ve s›fatlar› için de
yokluk muhâldir.
4– Vahdâniyyet: Allahü teâlân›n zât›nda, s›fatlar›nda ve ifllerinde orta¤›, benzeri yokdur.
5– Muhâlefetün-lilhavâdis: Allahü teâlâ, zât›nda ve s›fatlar›nda hiçbir mahlûkun zât ve s›fatlar›na benzemez.
6– K›yâm bi-nefsihi: Allahü teâlâ zât› ile kâimdir. Mekâna
muhtâc de¤ildir. Madde ve mekân yok iken O var idi. Zîrâ her
ihtiyâcdan münezzehdir. Bu kâinât› yoklukdan varl›¤a getirmeden önce, zât› nas›l idi ise, sonsuz olarak, hep öyledir.

SIFÂT-I SÜBÛT‹YYE
1– Hayât: Allahü teâlâ diridir. Hayât›, mahlûklar›n hayât›na
benzemeyip, zât›na lây›k ve mahsûs olan hayât, ezelî ve ebedîdir.
2– ‹lm: Allahü teâlâ herfleyi bilir. Bilmesi mahlûkât›n bilmesi gibi de¤ildir. Karanl›k gecede, kar›ncan›n, kara tafl üzerinde
yürüdü¤ünü görür ve bilir. ‹nsanlar›n kalbinden geçen düflüncelerini, niyyetlerini bilir. Bilmesinde de¤ifliklik olmaz. Ezelî ve
ebedîdir.
3– Sem’: Allahü teâlâ iflitir. Vâs›tas›z, cihetsiz iflitir. ‹flitmesi,
kullar›n iflitmesine benzemez. Bu s›fat› da, her s›fat› gibi ezelî ve
ebedîdir.
4– Basar: Allahü teâlâ görür. Âletsiz ve flarts›z görür. Görmesi göz ile de¤ildir.
5– ‹râdet: Allahü teâlân›n dilemesi vard›r. Diledi¤ini yarat›r. Her fley Onun dilemesi ile var olur. ‹râdesine engel olacak
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hiç bir kuvvet yokdur.
6– Kudret: Allahü teâlâ, herfleye gücü yeticidir. Hiçbirfley
Ona güç gelmez.
7– Kelâm: Allahü teâlâ söyleyicidir. Söylemesi âlet, harfler,
sesler ve dil ile de¤ildir.
8– Tekvîn: Allahü teâlâ yarat›c›d›r. Ondan baflka yarat›c›
yokdur. Her fleyi O yarat›r. Allahü teâlâdan baflkas› için yarat›c› dememelidir.
Allahü teâlân›n s›fatlar›n›n hakîkatlerini anlamak da muhâldir. Hiçbir kimse ve hiçbirfley Allahü teâlân›n s›fatlar›na ortak
ve benzer olamaz.

‹kinci fiart
MELEKLERE ‹NANMAK
Ve melâiketihi: Allahü teâlân›n meleklerine inand›m, demekdir. Allahü teâlân›n kullar›d›rlar. Hepsi Allahü teâlân›n
emrlerine itâat ederler. Günâh ifllemezler. Erkek ve difli de¤ildir. Evlenmezler. Diridirler. Yimezler, içmezler, uyumazlar.
Nûrânî cismdirler, akll›d›rlar. En üstünleri dört tânedir.
1– Cebrâîl aleyhisselâm: Vazîfesi, Peygamberlere vahy getirmek, emr ve yasaklar› bildirmekdir.
2– ‹srâfil aleyhisselâm: Sûr’a üfürmekle vazîfelidir. Birinci
üfürmesinde hâs›l olan sesi ifliten, Allahü teâlâdan baflka her
diri ölecek, ikincisinde hepsi tekrâr dirilecekdir.
3– Mikâil aleyhisselâm: R›zk gönderilmek, ucuzluk, bolluk,
k›tl›k, pahal›l›k ve her maddeyi hareket etdirmekle vazîfelidir.
4– Azrâil aleyhisselâm: ‹nsanlar›n rûhunu almakla vazîfelidir.
Bunlardan sonra dört s›n›f melek vard›r. Hamele-i Arfl denen melekler dört tânedir. Huzûr-i ilâhîde bulunan meleklere,
Mukarrebîn denir. Azâb meleklerinin büyüklerine Kerûbiyân,
rahmet meleklerine Rûhânîyân denir. Cennet meleklerinin
büyü¤ünün ad› R›dvân, Cehennem meleklerinin büyü¤ünün
ad› Mâlikdir. Cehennem meleklerine Zebânî denir. Say›s› en
çok olan mahlûk meleklerdir. Göklerde, meleklerin ibâdet etmedikleri bofl bir yer yokdur.
– 20 –

Üçüncü fiart
K‹TÂBLARA ‹NANMAK
Ve kütübihi: Allahü teâlân›n indirdi¤i kitâblara inand›m, demekdir. Allahü teâlâ bu kitâblar›, ba’z› Peygamberlere Cebrâîl
ismindeki melekle vahy ederek, ya’nî okutarak, ba’z›lar›na ise,
levhâ üzerine yaz›l› olarak, ba’z›lar›na da, meleksiz iflitdirerek,
indirdi. Hepsi Allahü teâlân›n kelâm›d›r. Ezelî ve ebedîdirler.
Mahlûk de¤ildirler. Hepsi hakd›r. Semâvî kitâblardan bize bildirdikleri yüzdörtdür. Bunlardan on suhûf, Âdem aleyhisselâma, elli suhûf, fiît aleyhisselâma, otuz suhûf, ‹dris aleyhisselâma, on suhûf, ‹brâhîm aleyhisselâma, Tevrât, Mûsâ aleyhisselâma, Zebûr, Dâvüd aleyhisselâma, ‹ncîl, Îsâ aleyhisselâma,
Kur’ân-› kerîm, Muhammed aleyhisselâma inmifldir.
Allahü teâlâ, insanlar›n dünyâda huzûr içinde yaflamalar›, âh›retde de sonsuz se’âdete kavuflmalar› için, ilk insan ve ilk Peygamber olan Âdem aleyhisselâmdan, son Peygamber Muhammed aleyhisselâma kadar, birçok Peygamber vâs›tas› ile kitâblar
göndermifldir. Bu kitâblarda, îmân ve ibâdet esâslar›n› aç›klam›fl,
insanlar›n muhtâc olduklar› her husûsda bilgi verilmifldir.
Bunlardan Kur’ân-› kerîm, son ilâhî kitâbd›r. Kur’ân-› kerîmin gönderilmesinden sonra, di¤er bütün ilâhî kitâblar›n hükmleri yürürlükden kald›r›lm›fld›r. Cebrâîl aleyhisselâm, Kur’ân-›
kerîmi, Muhammed aleyhisselâma yirmiüç senede getirmifldir.
Kur’ân-› kerîm, 114 sûre, 6236 âyetdir. Bu rakam›n ba’z› kitâblarda de¤iflik yaz›lmas›, bir uzun âyetin birkaç âyet say›lmas›ndand›r. Çünki, Kur’ân-› kerîm indirildi¤inden beri hiçbir de¤iflikli¤e u¤ramam›fl, bundan sonra da u¤ram›yacakd›r. Kur’ân-›
kerîm, Allah kelâm›d›r. Böyle bir kitâb›n insanlar taraf›ndan
yap›lmas› mümkin de¤ildir. Bir âyeti gibi bile söylemek mümkin olamam›fld›r.
Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” âh›rete teflrîflerinden sonra, birinci halîfesi olan hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk
“rad›yallahü anh”, Kur’ân-› kerîmin âyetlerini bir araya toplatd›. Böylece bir (Mushaf) meydâna geldi. Eshâb-› kirâm›n hepsi, bu mushaf›n Allah kelâm› oldu¤unu sözbirli¤i ile bildirdiler.
Üçüncü halîfe Osmân “rad›yallahü anh”, bu mushafdan alt› tâne dahâ yazd›rd›. Ba’z› vilâyetlere gönderdi.
Kur’ân-› kerîmi asl› üzere okumak lâz›md›r. Baflka harflerle
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yaz›lm›fl olanlara Kur’ân-› kerîm denmez.
a) Mushaf› eline al›rken, abdestli olmal›, k›bleye karfl› oturup, dikkat ile okumal›d›r.
b) A¤›r a¤›r, huflû’ ile okumal›d›r.
c) Mushafa bakarak, her âyetin hakk›n› vererek okumal›d›r.
d) Tecvîd kâidelerine göre okumal›d›r.
e) Okudu¤unun Allah kelâm› oldu¤unu düflünmelidir.
f) Kur’ân-› kerîmin emr ve yasaklar›na uymal›d›r.

Dördüncü fiart
PEYGAMBERLERE ‹NANMAK
Ve Rüsülihi: Allahü teâlân›n Peygamberlerine inand›m, demekdir. Peygamberler, Allahü teâlân›n be¤endi¤i yola kavufldurmak, do¤ru yolu göstermek için seçilmifllerdir. Bütün Peygamberler hep ayn› îmân› söylemifldir. Peygamberlerde “aleyhimüsselâm” yedi s›fat bulundu¤una inanmak lâz›md›r.
1- ‹smet: Günâh ifllememek. Peygamberler, herhangi bir
dinde harâm olmufl ve olacak küçük ve büyük hiçbir günâh ifllemezler.
2– Emânet: Peygamberler her bak›mdan güvenilir kimselerdir. Aslâ emânete h›yânet yapmazlar.
3– S›dk: Peygamberler sözlerinde, ifllerinde ve her türlü davran›fllar›nda do¤ru ve dürüst insanlard›r. Aslâ yalan söylemezler.
4– Fetânet: Peygamberler çok akll› ve çok anlay›fll› kimselerdir. Körlük, sa¤›rl›k gibi kusûrlar› bulunan kimselerden ve
kad›nlardan Peygamber gelmemifldir.
5– Teblîg: Peygamberler, insanlara bildirip aç›klad›klar›n›n
hepsini Allahü teâlâdan gelen vahy ile ö¤renmifllerdir. Bildirdikleri emr ve yasaklar›n hiçbiri kendi düflünceleri de¤ildir.
Emr olunan fleylerin hepsini bildirmifllerdir.
6– Adâlet: Peygamberler hiç zulm ve haks›zl›k yapmazlar.
Kimsenin hât›r› için adâletden ayr›lmazlar.
7– Emnül-azl: Peygamberlikden at›lmazlar. Dünyâda ve âh›retde hep Peygamberdirler.
Yeni din ve ahkâm getiren Peygamberlere Resûl denir. Ye– 22 –

ni bir din getirmeyip, insanlar›, önceki dîne da’vet eden Peygamberlere Nebî denir. Peygamberlere îmân etmek, aralar›nda
hiçbir fark görmiyerek, hepsinin Allahü teâlâ taraf›ndan seçilmifl sâd›k, do¤ru sözlü olduklar›na inanmak demekdir. Onlardan birine inanm›yan kimse, hiçbirine inanmam›fl olur.
Peygamberlik, çal›flmakla, çok ibâdet yapmakla, açl›k ve s›k›nt› çekmekle ele geçmez. Yaln›z Allahü teâlân›n ihsân›, seçmesi ile olur. Say›lar› belli de¤ildir. Yüzyirmidört binden çok olduklar› meflhûrdur. Bunlardan üçyüzonüç veyâ üçyüzonbefl adedi
Resûldür. ‹çlerinden alt›s› dahâ yüksekdir. Bunlara Ülül’azm
Peygamberler denir. Bunlar: Âdem, Nûh, ‹brâhim, Mûsâ, Îsâ ve
Muhammed Mustafâ aleyhimüsselâmd›r. Peygamberlerin otuzüçünün ismleri meflhûrdur. Bunlar: Âdem, ‹dris, fiît, Nûh, Hûd,
Sâlih, ‹brâhîm, Lût, ‹smâ’îl, ‹shak, Ya’kûb, Yûsüf, Eyyûb, fiuayb,
Mûsâ, Hârûn, H›d›r, Yûfla’ bin Nûn, ‹lyâs, Elyesa’, Zülkifl,
fiem’ûn, ‹flmoil, Yûnüs bin Metâ, Dâvüd, Süleymân, Lokmân,
Zekeriyyâ, Yahyâ, Üzeyir, Îsâ bin Meryem, Zülkarneyn ve Muhammed “aleyhi ve aleyhimüssalâtü vesselâm”d›r.
Bunlardan yaln›z yirmisekizinin ismi, Kur’ân-› kerîmde bildirilmifldir. Zülkarneyn, Lokmân, Üzeyir ve H›d›r›n, Peygamber olup olmad›klar›nda ihtilâf vard›r. Muhammed Ma’sûm
hazretleri 2.ci cild, 36.c› mektûbda, H›d›r aleyhisselâm›n Peygamber oldu¤unu bildiren haberin kuvvetli oldu¤unu yazmakdad›r. 182.ci mektûbda, H›d›r aleyhisselâm›n insan fleklinde görülmesi ve ba’z› iflleri yapmas›, Onun hayâtda oldu¤unu göstermez. Allahü teâlâ, Onun ve birçok Peygamberlerin ve velîlerin
rûhlar›n›n insan fleklinde görülmesine izn vermifldir. Onlar› görmek, hayâtda olduklar›n› göstermez, demekdedir.

Peygamberimiz MUHAMMED “aleyhisselâm”
Allahü teâlân›n Resûlüdür. Habîbidir. Peygamberlerin en
üstünü ve sonuncusudur. Babas› Abdüllahd›r. Mîlâd›n beflyüzyetmiflbir [571] senesi nisan ay›n›n yirmisine rastlayan, Rebî’ulevvel ay›n›n onikinci pazartesi gecesi, sabâha karfl›, Mekkede
tevellüd etdi. Babas›, dahâ önce ölmüfl idi. Alt› yafl›nda iken
annesi, sekiz yafl›nda iken dedesi öldü. Sonra, amcas› Ebû Tâlibin yan›nda büyüdü. Yirmibefl yafl›nda iken, Hadîce-tül-kübrâ
ile evlendi. Bundan dört k›z›, iki o¤lu oldu. ‹lk o¤lunun ad› Kâs›m idi. Bundan dolay›, kendisine (Ebül-Kâs›m) da denir. K›rk
– 23 –

yafl›nda iken, bütün insanlara ve cinne Peygamber oldu¤u bildirildi. Üç sene sonra, herkesi îmâna ça¤›rma¤a bafllad›. Elliiki
yafl›nda iken, bir gece Mekkeden Kudüse ve oradan göklere götürülüp getirildi. Bu yolculu¤una (Mi’râc) denir. Mi’râcda, Cennetleri, Cehennemleri ve Allahü teâlây› gördü. Befl vakt namâz,
bu gece farz oldu. Târîhcilere göre mîlâd›n 622 senesinde, Allahü teâlân›n emri ile, Mekkeden Medîneye gitdi. Bu yolculu¤una (Hicret) denir. Medîne flehrinin Kubâ köyüne geldi¤i, Rebî’ul-evvel ay›n›n sekizinci pazartesi gününe tesâdüf eden efrencî Eylül ay›n›n yirminci günü müslimânlar›n (Hicrî flemsî)
târîh bafllang›c› oldu. Müslimânlar›n (Hicrî kamerî) seneleri de,
o senenin Muharrem ay›ndan bafllar ve gökdeki ay›n, dünyâ etrâf›nda oniki def’a dönmesi bir kamerî sene olur. Hicrî 11 [m.
632] senesinde, Rebî’ul-evvel ay›n›n onikinci pazartesi günü,
ö¤leden evvel vefât etdi. Sal›y› çarflambaya ba¤l›yan gece [Çarflamba gecesi] yar›s›, vefât etmifl oldu¤u odaya defn edildi. Vefât›nda, kamerî 63, flemsî seneye göre 61 yafl›nda idi.
Muhammed “aleyhisselâm” beyâz idi. Bütün insanlar›n en güzeli idi. Güzelli¤ini, herkese belli etmezdi. Onun güzelli¤ini bir
kerre gören, hattâ rü’yâda gören kimsenin ömrü, lezzet ve nefl’e
ile geçmekdedir. O, her zemânda, dünyân›n her yerinde olan ve
gelecek olan her insandan, her bak›mdan üstündür. Akl›, fikri,
güzel huylar›, bütün organlar›n›n kuvveti her insandan ziyâde idi.
Çocuk iken iki kerre, ticâret edenlerle fiâm taraf›na gitdi ve
Busrâ denilen yerden geri döndüler. Baflka hiçbir zemân, hiçbir
yere gitmedi. Ümmî idi. Ya’nî hiç mektebe gitmedi. Kimseden
ders almad›. Fekat, herfleyi biliyordu. Ya’nî herneyi düflünse,
herneyi bilmek istese, Allahü teâlâ Ona bildiriyordu. Cebrâîl
“aleyhisselâm” ad›ndaki melek gelip, Ona her istedi¤ini söylüyordu. Mubârek kalbi, günefl gibi, nûr saç›yordu. Onun saçd›¤›
ilm, ma’rifet nûrlar›, radyo dalgalar› gibi, yerlere, göklere, heryere saç›l›yordu. fiimdi, kabrinden de yaymakdad›r. Yayma
kuvveti, her ân artmakdad›r. Elektro-manyetik dalgalar› almak
için, radyo al›c›s› lâz›m oldu¤u gibi, Onun nûrlar›n› almak için
de, Ona inanan ve seven ve gösterdi¤i yolda giderek temizlenen
kalb lâz›md›r. Böyle kalbi olan insan, bu nûrlar› al›r ve bu da,
etrâfa neflr eder, yayar. Böyle büyük insanlara (Velî) denir. Bu
Velîyi tan›yan, inanan ve seven kimse, bunun karfl›s›nda edeble
oturur veyâ uzakda, onu edeb ile, sevgi ile düflünürse, bu kimsenin de kalbi, nûr, feyz alma¤a, temizlenme¤e, olgunlaflma¤a
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bafllar. Allahü teâlâ, bedenimizi, maddemizi, yetifldirmek için
günefl enerjisini sebeb k›ld›¤› gibi, rûhlar›m›z›, kalblerimizi olgunlafld›rmak, insanl›kda yükseltmek için de, Muhammed aleyhisselâm›n kalbini, oradan f›flk›ran nûrlar› sebeb k›lm›fld›r. ‹nsan› besliyen, yap›s›n› ve enerjisini sa¤l›yan bütün besi maddeleri,
günefl enerjisi, özümleme ile hâs›l olduklar› gibi, kalbe, rûha g›dâ olan, Evliyân›n sohbetleri, sözleri ve yaz›lar› da, hep Resûlullah›n mubârek kalbinden f›flk›ran nûrlarla hâs›l olmufldur.
Allahü teâlâ, Cebrâîl “aleyhisselâm” ad›ndaki bir melek ile,
Muhammed aleyhisselâma (Kur’ân-› kerîm)i gönderdi. ‹nsanlara dünyâda ve âh›retde lüzûmlu, fâideli olan fleyleri emr etdi.
Zararl› olanlar› yasak etdi. Bu emrlerin ve yasaklar›n hepsine
(‹slâm dîni) veyâ (‹slâmiyyet) ve (Ahkâm-› ilâhiyye) denir.
Muhammed aleyhisselâm›n her sözü do¤rudur, k›ymetlidir,
fâidelidir. Böyle oldu¤una inanan kimseye (Mü’min) ve (Müslimân) denir. Muhammed aleyhisselâm›n sözlerinden birine
inanm›yan, be¤enmiyen kimseye (Kâfir) denir. Allahü teâlâ,
mü’min olan› sever. Bunu Cehennemde sonsuz olarak b›rakmaz. Yâ Cehenneme hiç sokmaz, yâhud, kabâhati için soksa da,
sonra Cehennemden ç›kar›r. Kâfir olan kimse, Cennete giremez. Do¤ru Cehenneme girer ve oradan hiç ç›kmaz. Ona inanmak, Resûlullah› sevmek, bütün se’âdetlerin, râhatl›klar›n, iyiliklerin bafl›d›r. Onun Peygamber oldu¤una inanmamak ise, bütün felâketlerin, s›k›nt›lar›n, kötülüklerin bafl›d›r.
Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” ilmi, irfân›, fehmi
yakîni, akl›, zekâs›, cömertli¤i, tevâzu’u, hilmi, flefkati, sabr›,
gayreti, hamiyyeti, sadâkati, emâneti, flecâ’ati, heybeti, yi¤itli¤i,
belâgati, fesâhati, fetâneti, melâheti (güzelli¤i, sevimlili¤i), vera’›, iffeti, keremi, insâf›, hayâs›, zühdü, takvâs›, bütün Peygamberlerden dahâ çokdu. Dostundan ve düflman›ndan gördü¤ü
zararlar› afv ederdi. Hiçbirine karfl›l›k vermezdi. Uhud gazâs›nda kâfirler, mubârek yana¤›n› kanat›p, difllerini k›rd›klar› zemân, bunu yapanlar için, (Yâ Rabbî! Bunlar› afv et! Câhilliklerine ba¤›flla!) diye düâ buyurmufldur.
Muhammed aleyhisselâm›n güzel huylar› pek çokdur. Her
müslimân›n bunlar› ö¤renmesi ve bunlar gibi ahlâklanmas› lâz›md›r. Böylece, dünyâda ve âh›retde felâketlerden, s›k›nt›lardan kurtulmak ve O iki cihân efendisinin “sallallahü aleyhi ve
sellem” flefâ’atine kavuflmak nasîb olur. Çünki, hadîs-i flerîfde;
(Allahü teâlân›n ahlâk› ile huylan›n›z!) buyurulmufldur.
– 25 –

ESHÂB-I K‹RÂM
Peygamber efendimizin mubârek yüzünü görmekle, tatl›
sözlerini iflitmekle flereflenen müslimânlara, “Eshâb-› kirâm”
denir. Peygamberlerden sonra, gelmifl ve gelecek bütün insanlar›n en hayrl›s›, en üstünü Ebû Bekr-i S›ddîkd›r “rad›yallahü
anh”. ‹lk halîfe budur. Bundan sonra insanlar›n en üstünü Fârûk-› a’zam, ikinci halîfe Ömer bin Hattâb, sonra en üstünü ve
Resûlullah›n üçüncü halîfesi, îmân, hayâ ve irfân kayna¤› hazret-i Osmân bin Affân “rad›yallahü anh”, bundan sonra insanlar›n en hayrl›s›, dördüncü halîfe, flafl›lacak üstünlükler sâhibi,
Allahü teâlân›n arslan› Alî bin Ebî Tâlibdir “rad›yallahü anh”.
Hadîs-i flerîflerden anlafl›ld›¤›na göre hazret-i Fât›ma, hazret-i
Hadîce, hazret-i Âifle, hazret-i Meryem, hazret-i Âsiye dünyâ
kad›nlar›n›n en üstünüdürler. Hadîs-i flerîfde: “Fât›ma, Cennet
hâtunlar›n›n üstünüdür. Hasen ve Hüseyn de, Cennet gençlerinin yüksekleridir” buyuruldu.
Bunlardan sonra Eshâb-› kirâm›n en üstünleri (Aflere-i mübeflflere)dir. Cennetle müjdelenmifl on kiflidir. Bunlar, hazret-i
Ebû Bekr-i S›ddîk, Ömer-ül-Fârûk, Osmân bin Affân, Alî bin
Ebû Tâlib, Ebû Ubeyde bin Cerrâh, Talha, Zübeyr bin Avvâm,
Sa’d bin Ebî Vakkâs, Sa’îd bin Zeyd, Abdürrahmân bin Avf
“r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în.” Sonra Bedr muhârebesinde, sonra Uhudda, sonra da Bî’at-ür-r›dvânda bulunanlard›r.
Resûlullah›n yolunda canlar›n›, mallar›n› fedâ eden, Ona
yard›m eden, Eshâb-› kirâm›n hepsinin ismlerini sayg› ve sevgi
ile söylemekli¤imiz bize vâcibdir. Onlar›n büyüklü¤üne yak›flm›yan sözler söylememiz, aslâ câiz de¤ildir. ‹smlerini sayg›s›zca
söylemek dalâletdir, sap›kl›kd›r.
Resûlullah› seven kimsenin, Onun Eshâb›n›n hepsini de sevmesi lâz›md›r. Çünki bir hadîs-i flerîfde buyurdu ki: “Eshâb›m›
seven, beni sevdi¤i için sever. Onlar› sevmiyen kimse beni sevmemifl olur. Onlar› inciten beni incitir. Beni inciten de, Allahü
teâlây› incitmifl olur. Allahü teâlây› inciten kimse, elbette azâb
görecekdir.” Baflka bir hadîs-i flerîfde: “Allahü teâlâ, benim
ümmetimden bir kuluna iyilik yapmak isterse, onun kalbine Eshâb›m›n sevgisini yerlefldirir. Onlar›n hepsini can› gibi sever”
buyurdu. Peygamberimiz vefât etdi¤i gün, Medîne flehrinde 33
bin Sahâbî vard›. Sahâbîlerin hepsi, yüzyirmidörtbinden fazla
idi.
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Dört Mezheb ‹mâm› ve Di¤er Âlimler
‹’tikâd bilgilerinde do¤ru olan tek yol vard›r. Bu da (Ehl-i
Sünnet vel-cemâ’at) mezhebidir. Yeryüzünde bulunan bütün
müslimânlara do¤ru yolu gösteren ve Muhammed aleyhisselâm›n yolunu de¤iflmeden, bozulmadan ö¤renmemize sebeb olan
dört büyük zâtd›r. Bunlardan birincisi, ‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfe Numân bin Sâbitdir. ‹slâm âlimlerinin en büyüklerindendir. Ehl-i sünnetin reîsidir. ‹kincisi, ‹mâm-› Mâlik bin Enes,
üçüncüsü, ‹mâm-› Muhammed bin ‹drîs fiâfi’î, dördüncüsü,
‹mâm-› Ahmed bin Hanbeldir “rahmetullahi aleyhim ecma’în”.
Bugün, bu dört imâmdan birine uym›yan bir kimse, büyük
tehlükededir. Do¤ru yoldan sapm›fld›r. Biz bu kitâb›m›zda Hanefî mezhebine göre namâzla ilgili mes’eleleri, o mezhebin büyük âlimlerinin kitâblar›ndan al›p, sâdelefldirerek bildirdik.
Bu dört imâm›n talebesinden ikisi, îmân bilgilerinde çok
yükseldi. Böylece i’tikâdda mezheb iki oldu. Kur’ân-› kerîme
ve hadîs-i flerîflere uygun îmân, bu ikisinin bildirdi¤i îmând›r.
F›rka-i nâciyye olan Ehl-i sünnetin îmân bilgilerini yeryüzüne
yayan bu ikisidir. Birisi, Ebû Mansûr-i Mâtürîdî, ikincisi, Ebûl
Hasen Alî Efl’arîdir.
Bu iki imâm, ayn› îmân› bildirmifllerdir. Aralar›nda olan birkaç fark, mühîm de¤ildir. Hakîkatde ayn›d›r. ‹slâm âlimleri,
Kur’ân-› kerîmde ve hadîs-i flerîflerde övülmekdedir. Bir âyet-i
kerîmede meâlen: (Hiç bilenlerle bilmiyenler bir olur mu?) buyurulmufldur. Baflka bir âyet-i kerîmede meâlen: (Ey müslimânlar! Bilmediklerinizi bilenlerden sorunuz) buyuruldu.
Hadîs-i flerîflerde geldi ki: (Allahü teâlâ ve melekler ve her
canl›, insanlara iyilik ö¤reten müslimânlara düâ ederler). (K›yâmet günü önce Peygamberler, sonra âlimler, sonra flehîdler flefâ’at edeceklerdir). (Ey insanlar, biliniz ki, ilm âlimden ifliterek
ö¤renilir). (‹lm ö¤reniniz. ‹lm ö¤renmek, ibâdetdir. ‹lm ö¤retene
ve ö¤renene cihâd sevâb› vard›r). (‹lm ö¤retmek, sadaka vermek gibidir. Âlimden ilm ö¤renmek, teheccüd namâz› k›lmak gibidir). (‹lm ö¤renmek, bütün nâfile ibâdetlerden dahâ sevâbd›r.
Çünki, kendine de, ö¤retece¤i kimselere de fâidesi vard›r). (Baflkalar›na ö¤retmek için ö¤renen kimseye, S›ddîklar sevâb› verilir). (‹lm hazînedir. Anahtar› sorup ö¤renmekdir). (‹lm ö¤reniniz ve ö¤retiniz). (Herfleyin kayna¤› vard›r. Takvân›n kayna¤›,
âriflerin kalbleridir). (‹lm ö¤retmek günâhlara keffâretdir).
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Beflinci fiart
ÂH‹RETE ‹NANMAK
Vel yevmil âh›ri: Âhiret gününe inand›m, demekdir. Bu zemân›n bafllang›c›, insan›n öldü¤ü gündür. K›yâmetin sonuna kadard›r. Son gün denilmesi, arkas›ndan gece gelmedi¤i içindir.
Yâhud dünyâdan sonra geldi¤i içindir. K›yâmetin ne zemân kopaca¤› bildirilmedi. Fekat, Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve
sellem” birçok alâmetlerini haber verdi. Hazreti Mehdî gelecek. Îsâ aleyhisselâm gökden fiâma inecek. Deccâl ç›kacak.
Ye’cüc ve Me’cüc denilen kimseler her yeri kar›fld›racak. Günefl bat›dan do¤acak. Büyük zelzeleler olacak. Din bilgileri
unutulacak. F›sk, kötülük ço¤alacak. Harâmlar her yerde ifllenecek. Yemenden atefl ç›kacak. Gökler ve da¤lar parçalanacak.
Günefl ve Ay kararacak... gibi.
Kabr süâli vard›r. Kabrde, Münker ve Nekîr meleklerine cevâb olarak flunlar› ezberlemelidir ve çocuklara da ezberletmelidir: (Rabbim, Allahü teâlâ, Peygamberim, Muhammed aleyhisselâm, dînim, islâm dîni, kitâb›m, Kur’ân-› kerîm, k›blem,
Kâ’be-i flerîf, i’tikâdda mezhebim, Ehl-i sünnet vel-cemâ’at,
amelde mezhebim, ‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfe mezhebi). K›yâmet günü herkes dirilecek. Mahfler yerinde toplanacak. Sâlihlerin amel defterleri sa¤›ndan, kötülerin arka veyâ sol taraf›ndan
verilecek. fiirkden, küfrden baflka her günâh›, Allahü teâlâ dilerse afv edecek, dilerse küçük günâh için de azâb edecekdir.
Amellerin dart›lmas› için (Mîzân) vard›r. (S›rât köprüsü),
Allahü teâlân›n emri ile Cehennem üzerine kurulur. Muhammed Mustafâ “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimize mahsûs
olan (Kevser havuzu) vard›r.
(fiefâ’at) hakd›r. Tevbesiz ölen mü’minlerin küçük ve büyük
günâhlar›n›n afv edilmesi için Peygamberler, Velîler, sâlihler,
âlimler, melekler, flehîdler ve Allahü teâlân›n izn verdikleri flefâ’at edecek ve kabûl edilecekdir.
(Cennet ve Cehennem) flimdi vard›r. Cennet, yedi kat göklerin üstündedir. Cehennem, herfleyin alt›ndad›r. Cennetin sekiz kap›s› vard›r. Her kap›dan bir Cennete girilir. Cehennem
yedi tabakad›r. Birinci tabakadan yedinci tabakaya do¤ru azâblar fliddetlenir.
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Alt›nc› fiart
KADERE ‹NANMAK
Ve bil-kaderi, hayrihi ve flerrihi minallahi teâlâ: Kadere,
hayr ve flerlerin Allahü teâlâdan oldu¤una inand›m, demekdir.
‹nsanlara gelen hayr ve fler, fâide ve zarar, kazanç ve ziyânlar›n
hepsi, Allahü teâlân›n takdîr etmesi iledir.
Allahü teâlân›n bir fleyin varl›¤›n› dilemesine kader denilmifldir. Kaderin, ya’nî varl›¤› takdîr edilmifl olan fleyin var edilmesine (kazâ) denir. Kader ve kazâ kelimeleri birbirinin yerine
de kullan›l›r.
Allahü teâlâ kullar›na (‹râde) vermifl, bu irâdelerini, dilemelerini, iflleri yaratmas›na sebeb k›lm›fld›r. Bir kul, bir fley yapmak isteyince, Allahü teâlâ da dilerse, o ifli yarat›r. Kul dilemezse, Allahü teâlâ da dilemez ve o fleyi yaratmaz.
Buraya kadar k›saca bildirdi¤imiz Ehl-i sünnet i’tikâd›n› dahâ genifl ö¤renmek istiyenler, Hakîkat Kitâbevinin yay›nlad›¤›,
islâm âlimlerinin gözbebe¤i büyük Velî, Mevlânâ Hâlid Ba¤dâdînin fârisî (‹’tikâdnâme) kitâb›n› ve Kemâhl› Feyzullah Efendinin yapd›¤› tercemesi olan (Herkese Lâz›m Olan Îmân) kitâb›n› okusunlar. Çok fâideli, pek nefîs bir eser olup, feyz ve bereketleri, iki cihân se’âdeti için yeterlidir.
Allahü teâlâ, herkese, tevekkülü emr eylemifldir. (Tevekkül
îmân›n flart›d›r) meâlindeki âyet-i kerîme, bu emrlerden biridir.
Sûre-i Mâidede, (E¤er îmân›n›z varsa, Allahü teâlâya tevekkül
ediniz!), sûre-i Âl-i ‹mrânda, (Allahü teâlâ, tevekkül edenleri
elbette sever), sûre-i Talâkda, (Bir kimse, Allahü teâlâya tevekkül ederse, Allahü teâlâ, ona kâfîdir), sûre-i Zümerde, (Allahü
teâlâ, kuluna kâfî de¤il midir?) meâllerinde dahâ nice âyet-i kerîme vard›r.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyuruyor ki, (Ümmetimden bir k›sm›n›, bana gösterdiler. Da¤lar›, sahrâlar› doldurmufllard›. Böyle çok olduklar›na flafld›m ve sevindim. Sevindin mi, dediler, evet dedim. Bunlardan ancak yetmiflbin adedi
hesâbs›z Cennete girer dediler. Bunlar hangileridir diye sordum. ‹fllerine sihr, büyü, da¤lamak, fal kar›fld›rmay›p, Allahü
teâlâdan baflkas›na, tevekkül ve i’timâd etmiyenlerdir buyuruldu). Dinliyenler aras›nda Ukâfle “rad›yallahü anh”, aya¤a kalk›p, (Yâ Resûlallah! Düâ buyur da, onlardan olay›m) deyince,
(Yâ Rabbî! Bunu onlardan eyle!) buyurdu. Biri kalk›p, ayn›
düây› isteyince, (Ukâfle senden çabuk davrand›) buyurdu.
Tevekkül, sebeblere yap›fl›p, ilerisi için zihni yormamakd›r.
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‹kinci Bölüm
‹BÂDETLER‹M‹Z VE NAMÂZ
‹bâdet Nedir?
‹bâdet, bizi ve bütün mevcûdât› yokdan var eden, her an
varl›kda durduran, görünür ve görünmez kazâlardan, belâlardan koruyan ve her an çeflidli ni’metler, iyilikler vererek yetifldiren Allahü teâlân›n emr ve yasaklar›n›, yerine getirmekdir.
Allahü teâlân›n sevgisine kavuflmufl olan Peygamberlere, Evliyâya, âlimlere özenmekdir, uymakd›r.
‹nsan›n, kendisine say›s›z ni’metleri gönderen Allahü teâlâya, gücü yetdi¤i kadar flükr etmesi, insanl›k vazîfesidir. Akl›n
emretdi¤i bir vazîfe, bir borçdur. Fekat insanlar, kendi kusûrlu
akllar›, k›sa görüflleri ile Allahü teâlâya karfl› flükr, sayg› olabilecek fleyleri bulamaz. fiükr etmeye, sayg› göstermeye yarayan
vazîfeler, Allahü teâlâ taraf›ndan bildirilmedikçe, övmek san›lan fleyler, kötülemek olabilir.
‹flte, insanlar›n Allahü teâlâya karfl› kalb, dil ve beden ile
yapmalar› ve inanmalar› lâz›m olan flükr borcu, kulluk vazîfeleri, Allahü teâlâ taraf›ndan bildirilmifl ve Onun sevgili Peygamberi taraf›ndan ortaya konmufldur. Allahü teâlân›n gösterdi¤i
ve emr etdi¤i kulluk vazîfelerine “‹slâmiyyet” denir. Allahü teâlâya flükr, Onun Peygamberinin getirdi¤i yola uymakla olur.
Bu yola uymayan, bunun d›fl›nda kalan hiçbir flükrü, hiçbir ibâdeti, Allahü teâlâ kabûl etmez, be¤enmez. Çünki, insanlar›n iyi,
güzel sand›klar› çok fley vard›r ki, ‹slâmiyyet, bunlar› be¤enmemekde, çirkin olduklar›n› bildirmekdedir.
Demek ki, akl› olan kimselerin, Allahü teâlâya flükr etmek,
ibâdet yapmak için Muhammed aleyhisselâma uymalar› lâz›md›r.
Muhammed aleyhisselâma uyan kimse müslimând›r. Allahü
teâlâya flükr etmeye, ya’nî Muhammed aleyhisselâma uymaya
da, “ibâdet etmek” denir. ‹slâmiyyet iki k›smd›r:
1- Kalb ile i’tikâd edilmesi, inan›lmas› lâz›m olanlar.
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2- Beden ve kalb ile yap›lacak ibâdetler.
Beden ile yap›lan ibâdetlerin en üstünü namâzd›r. Mükellef
olan her müslimân›n, günde befl vakt namâz k›lmas› farzd›r.

Mükellef Kime Denir?
Akll› olan ve bülû¤ ça¤›na giren erkek ve kad›nlara “Mükellef” denir. Mükellef olan kimseler, Allahü teâlân›n emr ve yasaklar›ndan mes’ûldürler. Dînimizde, mükellef olan kimseye,
önce îmân etmek ve sonra da ibâdet yapmak emr olunmufldur.
Ayr›ca, yap›lmas› yasak edilen harâmlardan ve mekrûh ifllerden
de kaç›nmalar› lâz›md›r.
Akl, anlay›c› bir kuvvetdir. Fâideliyi zararl›dan ay›rd etmek
için yarat›lm›fld›r. Akl, bir ölçü âleti gibidir. ‹ki iyi fleyden, dahâ
iyi olan›n› ve iki kötü fleyden, dahâ kötü olan›n› ay›r›r. Akll›
kimse, sâdece iyiyi ve kötüyü anlayan de¤il, iyiyi görünce onu
alan ve kötüyü görünce de onu terk edendir. Akl, göz gibidir.
‹slâmiyyet de ›fl›k gibidir. Ifl›k olmazsa göz göremez.
Bülû¤ ça¤›, erginlik yafl› demekdir. Erkek çocuklar›n bülû¤
ça¤›na girmeleri, oniki yafl›n› bitirince bafllar. Erkek çocu¤un
bülû¤ ça¤›na girdi¤ini gösteren alâmetler vard›r. Bu alâmetler
görünmezse, onbefl yafl›na gelince, dinde bülû¤ ça¤›na girdi¤ine
hükmedilir.
K›z çocuklar›n›n bülû¤a ermesi ise, dokuz yafl›n› doldurunca
bafllar. Dokuz yafl›ndaki k›z çocu¤unun bülû¤a erdi¤inin alâmetlerinin hiçbiri görünmezse, onbefl yafl temâm olunca, bülû¤
ça¤›na girdi¤ine hükmolunur.

Ef’âl-i Mükellefîn (Ahkâm-› ‹slâmiyye):
‹slâm dîninin bildirdi¤i emrlere ve yasaklara “Ahkâm-›
fler’›yye” veyâ “Ahkâm-› islâmiyye” denir. Bunlara “Ef’âl-i
mükellefîn” de denilmekdedir. Ef’âl-i mükellefin sekizdir:
Farz, vâcib, sünnet, müstehab, mubâh, harâm, mekrûh ve müfsid.
1- FARZ: Allahü teâlân›n, yap›lmas›n› âyet-i kerîme ile
aç›kca ve kesin olarak emr etdi¤i fleylere farz denir. Farzlar› terketmek harâmd›r. ‹nanm›yan ve yap›lmas›na ehemmiyyet vermeyen kâfir olur. Farz iki çefliddir:
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Farz-› Ayn: Her mükellef olan müslimân›n bizzat kendisinin
yapmas› lâz›m olan farzd›r. Îmân etmek, abdest almak, gusl etmek (ya’nî boy abdesti almak), befl vakt namâz k›lmak, Ramezân ay›nda oruc tutmak, zengin olunca zekât vermek ve hacca
gitmek, farz-› aynd›r. [Otuz iki farz ve elli dört farz meflhûrdur.]
Farz-› Kifâye: Müslimânlardan bir kaç›n›n veyâ sâdece birinin yapmas› ile di¤erlerinin sorumlulukdan kurtuldu¤u farzlard›r. Verilen selâm›n cevâb›n› söylemek, cenâzeyi gasl etmek
[ya’nî y›kamak], cenâze namâz› k›lmak, Kur’ân-› kerîmin temâm›n› ezberleyip hâf›z olmak, cihâd etmek, san’at›na, ticâretine
lâz›m olandan fazla din ve fen bilgilerini ö¤renmek gibi farzlar
böyledir.
2- VÂC‹B: Yap›lmas› farz gibi kesin olan emrlere denir. Bu
emrin Kur’ân-› kerîmdeki delîli farz kadar aç›k de¤ildir. Zannî
(flübheli) olan bir delîl ile sâbitdir. Vitr namâz›n› ve Bayram namâzlar›n› k›lmak, zengin olunca kurban kesmek, fitre (sadaka-i
f›tr) vermek vâcibdir. Vâcibin hükmü farz gibidir. Vâcibi terk
etmek, tahrîmen mekrûhdur. Vâcib oldu¤una inanm›yan kâfir
olmaz. Fekat, yapmayan Cehennem azâb›na lây›k olur.
3- SÜNNET: Allahü teâlân›n aç›kca bildirmeyip, yaln›z Peygamber efendimizin yap›lmas›n› övdü¤ü, yâhud devâm üzere
kendisinin yapd›¤› veyâhud yap›l›rken görüp de mâni’ olmad›¤›
fleylere “Sünnet” denir. Sünneti be¤enmemek küfrdür. Be¤enip
de yapm›yana azâb olmaz. Fekat özrsüz ve devâml› terk eden
itâba, azarlanmaya ve sevâb›ndan mahrûm olmaya lây›k olur.
Meselâ, Ezân okumak, ikâmet getirmek, cemâ’at ile namâz k›lmak, abdest al›rken misvâk kullanmak, evlendi¤i gece yemek
yidirmek ve çocu¤unu sünnet etdirmek gibi.
Sünnet iki çefliddir:
Sünnet-i Müekkede: Peygamber efendimizin devâml› yapd›klar›, pek az terketdikleri kuvvetli sünnetlerdir. Sabâh namâz›n›n sünneti, ö¤lenin ilk ve son sünnetleri, akflam namâz›n›n
sünneti, yats› namâz›n›n son iki rek’at sünneti böyledir. Bu sünnetler, aslâ özrsüz terk olunmaz. Be¤enmeyen kâfir olur.
Sünnet-i Gayr-i Müekkede: Peygamber efendimizin, ibâdet
maksâd› ile aras›ra yapd›klar›d›r. ‹kindi ve yats› namâzlar›n›n
dört rek’atl›k ilk sünnetleri böyledir. Bunlar çok kerre terk
olunursa, bir fley lâz›m gelmez. Özrsüz olarak büsbütün terk
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olunursa itâba ve flefâ’atden mahrûm olmaya sebeb olur.
Befl-on kimseden birisi ifllese, di¤er müslimânlardan sâk›t
olan sünnetlere de “Sünnet-i alel-kifâye” denir. Selâm vermek,
i’tikâfa girmek gibi. Abdest alma¤a, yime¤e, içme¤e ve her mübârek ifle bafllarken besmele çekmek sünnetdir.
4- MÜSTEHAB: Buna, mendub, âdâb da denir. Sünnet-i
gayr-i müekkede hükmündedir. Peygamber efendimizin ömründe bir iki kerre dahî olsa yapd›klar› ve sevdikleri, be¤endikleri
husûslard›r. Yeni do¤an çocu¤a yedinci gün ism koymak, erkek
ve k›z çocu¤u için akîka hayvan› kesmek, güzel giyinmek, güzel
koku sürünmek müstehabd›r. Bunlar› yapana çok sevâb verilir.
‹fllemeyene azâb olmaz. fiefâ’atden mahrûm kalmak da olmaz.
5- MUBÂH: Yap›lmas› emr olunmayan ve yasak da edilmeyen fleylere mubâh denir. Ya’nî günâh veyâ tâ’at oldu¤u bildirilmemifl olan ifllerdir. ‹yi niyyetle ifllenmesinde sevâb, kötü niyetle ifllenmesinde azâb vard›r. Uyumak, halâlinden çeflidli yemekler yimek, halâl olmak flart›yle türlü elbise giymek gibi ifller, mubâhd›rlar. Bunlar, ‹slâmiyyete uymak, emrlere sar›lmak
niyyetiyle yap›l›rsa sevâb olurlar. S›hhatli olup, ibâdet yapmaya
niyyet ederek, yimek içmek böyledir.
6- HARÂM: Allahü teâlân›n, Kur’ân-› kerîmde, “yapmay›n›z” diye aç›kça yasak etdi¤i fleylerdir. Harâmlar›n yap›lmas› ve
kullan›lmas› kesinlikle yasaklanm›fld›r. Harâma, halâl diyenin
ve halâle, harâm diyenin îmân› gider, kâfir olur. Harâm olan
fleyleri terk etmek, onlardan sak›nmak farzd›r ve çok sevâbd›r.
Harâm iki çefliddir:
Harâm li-aynihî: Adam öldürmek, zinâ, livâta etmek, kumar
oynamak, flarâb ve her dürlü alkollü içkileri içmek, yalan söylemek, h›rs›zl›k yapmak, domuz eti, kan ve lefl yimek, kad›nlar›n,
k›zlar›n bafl›, kollar›, bacaklar› aç›k soka¤a ç›kmalar› harâm
olup, büyük günâhd›rlar. Bir kimse, bu günâhlar› ifllerken Besmele okusa veyâ halâl oldu¤una i’tikâd etse, yâhud Allahü teâlân›n harâm etmesine ehemmiyet vermese, kâfir olur. Bunlar›n harâm oldu¤una inan›p, korkarak yapsa kâfir olmaz. Fekat
Cehennem azâb›na lây›k olur. E¤er ›srâr edip, tevbesiz ölürse,
îmâns›z gitmeye sebeb olur.
Harâm li-gayrihî: Bunlar asllar› i’tibâriyle halâl olup, baflkas›n›n haklar›ndan dolay› harâm olan fleylerdir. Meselâ bir kifli– 33 –
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nin ba¤›na girip, sâhibinin izni yok iken meyvesini kopar›p yimek, ev eflyâs›n› ve paras›n› çal›p kullanmak, emânete h›yânet
etmek, rüflvet, fâiz ve kumar ile mal, para kazanmak gibi. Bunlar› yapan kimse, yaparken Besmele söylese veyâhud halâldir
dese kâfir olmaz. Çünki, o kiflinin hakk›d›r, geri al›r. Beflbuçuk
arpa (bir dank) a¤›rl›¤›nda gümüfl k›ymeti kadar hak için, yar›n
k›yâmet gününde cemâ’at ile k›l›nm›fl yediyüz rek’at kabûl olunmufl namâz›n sevâb›, Allahü teâlâ taraf›ndan al›n›p, hak sâhibine verilir. Harâmlardan kaç›nmak, ibâdet yapmakdan dahâ çok
sevâbd›r. Onun için harâmlar› ö¤renip, kaç›nmak lâz›md›r.
7- MEKRÛH: Allahü teâlân›n ve Muhammed aleyhisselâm›n, be¤enmedi¤i ve ibâdetlerin sevâb›n› gideren fleylere mekrûh denir.
Mekrûh iki çefliddir:
Tahrîmen mekrûh: Vâcibin terkidir. Harâma yak›n olan
mekrûhlard›r. Bunlar› yapmak azâb› gerekdirir. Günefl do¤arken, tam tepede iken ve batarken namâz k›lmak gibi. Bunlar›
kas›tla iflleyen âsî ve günahkâr olur. Cehennem azâb›na lây›k
olur. Namâzda vâcibleri terk edenin, tahrîmi mekrûhlar› iflleyenin, o namâz› iâde etmesi vâcibdir. E¤er sehv ile, unutarak ifllerse, namâz içinde secde-i sehv yapar.
Tenzîhen mekrûh: Mubâh, ya’nî halâl olan ifllerine yak›n
olan, yâhud, yap›lmamas› yap›lmas›ndan dahâ iyi olan ifllerdir.
Gayri müekked sünnetleri veyâ müstehablar› yapmamak gibi.
8- MÜFS‹D: Dînimizde, meflrû olan bir ifli veyâ bafllanm›fl
olan bir ibâdeti bozan fleylerdir. Îmân› ve namâz›, nikâh› ve hacc›, zekât›, al›fl ve sat›fl› bozmak gibi. Meselâ, Allaha ve kitâba
sö¤mek küfr olup, îmân› bozar. Namâzda gülmek, abdesti ve namâz› bozar. Oruclu iken bilerek yimek, içmek orucu bozar.
Farzlar›, vâcibleri ve sünnetleri yapana ve harâmdan, mekrûhdan sak›nana ecr, ya’nî sevâb verilir. Harâmlar›, mekrûhlar›
yapan ve farzlar›, vâcibleri yapmayana günâh yaz›l›r. Bir harâmdan sak›nman›n sevâb›, bir farz› yapman›n sevâb›ndan kat
kat çokdur. Bir farz›n sevâb›, bir mekrûhdan sak›nman›n sevâb›ndan çokdur. Mekrûhdan sak›nman›n sevâb› da, sünnetin sevâb›ndan çokdur. Mubâhlar içinde, Allahü teâlân›n sevdiklerine “Hayrât ve Hasenât” denir. Bunlar› yapana da sevâb verilir
ise de, bu sevâb, sünnet sevâb›ndan azd›r.
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‹SLÂM DÜfiMANLARI
‹slâm düflmanlar›, islâmiyyeti yok etmek için, Ehl-i sünnet
kitâblar›na sald›r›yorlar. Kur’ân-› kerîmde, Mâide sûresinde, alt›nc› cüz’ün son sahîfesinde, (‹slâm›n en büyük düflman›, yehûdîlerle müflriklerdir) buyuruluyor. Müflrik, puta, heykele tapan
kâfirlerdir. H›ristiyanlar›n ço¤unun müflrik olduklar› meydândad›r. Yemenli Abdüllah bin Sebe’ ismindeki yehûdî, Ehl-i sünneti yok etmek için (fiî’î) f›rkas›n› kurdu. fiî’îler, kendilerine
(Alevî) diyorlar. ‹slâm düflman› ingilizler, bütün imperatorluk
kuvvetleri ile, Hindistândan, Afrikadan toplad›klar› alt›nlar ile,
kanl› muhârebeler ile ve (Vehhâbîlik) ismini verdikleri, yalanlarla dolu kitâblar› ile Ehl-i sünnete sald›rmakdad›rlar. Dünyân›n her yerinde, ebedî se’âdete kavuflmak istiyenlerin, flî’î ve
vehhâbî kitâblar›na aldanmay›p, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblar›na sar›lmalar›n› tavsiye ederiz.

‹SLÂMIN fiARTLARI
‹slâm dînine girmifl olanlara, ya’nî müslimânlara farz olan,
muhakkak yap›lmas› gereken befl esâs vazîfe vard›r:
1- ‹slâm›n flartlar›ndan birincisi (Kelime-i flehâdet) getirmekdir. Kelime-i flehâdet getirmek demek, (Eflhedü en lâ ilâhe illallah ve eflhedü enne Muhammeden abdühu ve resûlüh) söylemekdir. Ya’nî âk›l ve bâli¤ olan ve konuflabilen kimsenin, (Yerde ve gökde, Allahdan baflka, ibâdet edilme¤e hakk› olan ve tap›lma¤a lây›k olan hiçbirfley ve hiçbir kimse yokdur. Hakîkî
ma’bûd ancak, Allahü teâlâd›r). O, vâcib-ül-vücûddür. Her üstünlük Ondad›r. Onda hiçbir kusûr yokdur. Onun ismi (Allah)d›r, demesi ve buna kalb ile kesin olarak inanmas›d›r. Ve yine, o gül renkli, beyâz k›rm›z›, parlak, sevimli yüzlü ve kara kafll› ve kara gözlü, mübârek aln› aç›k, güzel huylu, gölgesi yere düflmez ve tatl› sözlü, Arabistanda Mekkede do¤du¤u için Arab denilen, Hâflimî evlâd›ndan (Abdüllah›n o¤lu Muhammed aleyhisselâm, Allahü teâlân›n kulu ve resûlüdür, ya’nî Peygamberidir).
Vehebin k›z› olan hazret-i Âminenin o¤ludur.
2- ‹slâm›n befl flart›ndan ikincisi, flartlar›na ve farzlar›na uygun olarak, hergün befl kerre (Vakti gelince, namâz k›lmakd›r).
Her müslimân›n, her gün, vaktleri gelince, befl kerre namâz k›l– 35 –

mas› ve herbirisini vaktinde k›ld›¤›n› bilmesi farzd›r. Namâzlar›;
farzlar›na, vâciblerine, sünnetlerine dikkat ederek ve gönlünü
Allahü teâlâya vererek, vaktleri geçmeden k›lmal›d›r. Kur’ân-›
kerîmde, namâza (Salât) buyuruluyor. Salât; lügatde insan›n düâ etmesi, meleklerin istigfâr etmesi, Allahü teâlân›n merhamet
etmesi, ac›mas› demekdir. ‹slâmiyyetde (Salât) demek; ilmihâl
kitâblar›nda bildirildi¤i fleklde, belli hareketleri yapmak ve belli
fleyleri okumak demekdir. Namâz k›lma¤a (‹ftitâh tekbîri) ile
bafllan›r. Ya’nî erkeklerin ellerini kulaklar›na kald›r›p göbek alt›na indirirken, (Allahü ekber) demeleri ile bafllan›r. Son oturuflda, bafl› sa¤ ve sol omuzlara döndürüp, selâm verilerek bitirilir.
3- ‹slâm›n befl flart›ndan üçüncüsü, (Mal›n›n zekât›n› vermekdir). Zekât›n lügat ma’nâs›, temizlik ve övmek ve iyi, güzel
hâle gelmek demekdir. ‹slâmiyyetde zekât demek; ihtiyâc›ndan
fazla ve (Nisâb) denilen belli bir s›n›r mikdâr›nda (Zekât mal›)
olan kimsenin, mal›n›n belli mikdâr›n› ay›r›p, Kur’ân-› kerîmde
bildirilen müslimânlara, bafla kakmadan vermesi demekdir. Zekât, yedi s›n›f insana verilir. Dört mezhebde de, dört dürlü zekât mal› vard›r: Alt›n ve gümüfl zekât›, ticâret mal› zekât›, senenin yar›dan fazlas›nda çay›rda otl›yan dört ayakl› kasab hayvanlar› zekât› ve toprak mahsûlleri zekât›d›r. Bu dördüncü zekâta
(Uflr) denir. Yerden mahsûl al›n›r al›nmaz uflr verilir. Di¤er üç
zekât, nisâb mikdâr› oldukdan bir sene sonra verilir.
4- ‹slâm›n befl flart›ndan dördüncüsü, (Ramezân-› flerîf ay›nda, hergün oruc tutmakd›r). Oruc tutma¤a (Savm) denir. Savm,
lügatde, birfleyi birfleyden korumak demekdir. ‹slâmiyyetde,
flartlar›n› gözeterek, Ramezân ay›nda, Allahü teâlâ emr etdi¤i
için, hergün üç fleyden kendini korumak demekdir. Bu üç fley;
yimek, içmek ve cimâ’d›r. Ramezân ay›, gökde hilâli [yeni ay›]
görmekle bafllar. Takvîmle önceden hesâb etmekle bafllamaz.
5- ‹slâm›n befl flart›ndan beflincisi, (Gücü yetenin, ömründe
bir kerre hac etmesidir). Yol emîn ve beden sa¤lam olarak,
Mekke-i mükerreme flehrine gidip gelinceye kadar, geride b›rakd›¤› çoluk-çocu¤unu geçindirme¤e yetiflecek maldan fazla
kalan para ile oraya gidip gelebilecek kimsenin, ömründe bir
kerre, ihrâml› olarak, Kâ’be-i mu’azzamay› tavâf etmesi ve
Arafât meydân›nda durmas› farzd›r.
Yukar›da bildirilen, islâm›n befl flart›ndan en üstünü, (Kelime-i flehâdet) söylemek ve ma’nâs›na inanmakd›r. Bundan sonra
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üstünü, namâz k›lmakd›r. Dahâ sonra, oruc tutmak, dahâ sonra,
hac etmekdir. En sonra, zekât vermekdir. Kelime-i flehâdetin en
üstün oldu¤u, sözbirli¤i ile bellidir. Geri kalan dördünün üstünlük s›ras›nda, âlimlerin ço¤unun sözü, yukar›da bildirdi¤imiz gibidir. Kelime-i flehâdet, müslimânl›¤›n bafllang›c›nda ve ilk olarak farz oldu. Befl vakt namâz, bi’setin onikinci senesinde ve hicretden bir sene ve birkaç ay önce mi’râc gecesinde farz oldu. Ramezân-› flerîf orucu, hicretin ikinci senesinde, fia’bân ay›nda farz
oldu. Zekât vermek, orucun farz oldu¤u sene, Ramezân ay› içinde farz oldu. Hac ise, hicretin dokuzuncu senesinde farz oldu.

Üçüncü Bölüm
NAMÂZ KILMAK
Dînimizde, îmândan sonra en k›ymetli ibâdet namâzd›r. Namâz dînin dire¤idir. Namâz ibâdetlerin en üstünüdür. ‹slâm›n
ikinci flart›d›r. Arabîde namâza (Salât) denir. Salât, asl›nda düâ,
rahmet ve istigfar demekdir. Namâzda, bu üç ma’nân›n hepsi
bulundu¤u için, salât denilmifldir.
Allahü teâlân›n en çok be¤endi¤i ve tekrâr tekrâr emretdi¤i
fley, befl vakt namâzd›r. Allahü teâlân›n, müslimânlara îmân etdikden sonra en önemli emri, namâz k›lmakd›r. Dînimizde ilk
emredilen farz da namâzd›r. K›yâmetde de, îmândan sonra ilk
soru namâzdan olacakd›r. Befl vakt namâz›n hesâb›n› veren, bütün s›k›nt› ve imtihânlardan kurtulup, sonsuz kurtulufla kavuflur.
Cehennem ateflinden kurtulmak ve Cennete kavuflmak, namâz›
do¤ru k›lmaya ba¤l›d›r. Do¤ru namâz için önce kusûrsuz bir abdest almal›, gevfleklik göstermeden namâza bafllamal›d›r. Namâzdaki her hareketi en iyi fleklde yapma¤a u¤raflmal›d›r.
‹bâdetlerin hepsini kendinde toplayan ve insan› Allahü teâlâya en çok yaklafld›ran hayrl› amel, namâzd›r. Sevgili Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Namâz dînin dire¤idir. Namâz k›lan kimse, dînini kuvvetlendirir. Namâz k›lmayan, elbette dînini y›kar). Namâz› do¤ru k›lmakla flereflenen bir
kimse, çirkin, kötü fleyler yapmakdan korunmufl olur. Ankebût
sûresinin k›rkbeflinci âyetinde meâlen, (Do¤ru k›l›nan namâz, insan› pis, çirkin ve yasak iflleri ifllemekden korur) buyuruldu.
‹nsan› kötülüklerden uzaklafld›rmayan bir namâz, do¤ru namâz de¤ildir. Görünüflde namâzd›r. Bununla beraber, do¤rusunu
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yap›ncaya kadar, görünüflü yapma¤› elden b›rakmamal›d›r. ‹slâm
âlimleri, (Bir fleyin hepsi yap›lamazsa, hepsini de elden kaç›rmamal›d›r) buyurdu. Sonsuz ihsân sâhibi olan Rabbimiz, görünüflü
hakîkat olarak kabûl edebilir. Böyle bozuk namâz k›laca¤›na, hiç
k›lma dememelidir. Böyle bozuk k›laca¤›na do¤ru k›l demeli, bozuk olanlar› düzeltmelidir. Bu inceli¤i iyi anlamal›d›r.
Namâzlar› cemâ’at ile k›lmal›d›r. Cemâ’at ile k›lmak, yaln›z
k›lmakdan dahâ çok sevâbd›r. Namâzda her uzvun tevâzu’ göstermesi ve kalbin de, Allahü teâlâdan korku üzere olmas› lâz›md›r. ‹nsan› dünyâda ve âh›retde felâketlerden, s›k›nt›lardan
kurtaracak ancak namâzd›r. Allahü teâlâ, Mü’minûn sûresinin
bafl›nda meâlen, (Mü’minler herhâlde kurtulacakd›r. Onlar, namâzlar›n› huflû’ ile k›land›r) buyurdu.
Tehlüke, korku bulunan yerde yap›lan ibâdetin k›ymeti kat
kat dahâ çok olur. Düflman sald›rd›¤› zemân, askerin ufak bir ifl
görmesi, pek çok k›ymetli olur. Gençlerin ibâdet etmeleri de,
bunun için dahâ k›ymetlidir. Çünki, nefslerinin kötü isteklerini
k›rmakda ve ibâdet yapmama iste¤ine karfl› gelmekdedirler.
Gençlik ça¤›nda, insana musallat olan üç düflman, ona ibâdet
yapd›rmak istemez. Bunlar, fleytân, nefs ve kötü arkadafld›r. Bütün fenâl›klar›n bafl›, fenâ arkadafld›r. Genç olan kimse, bunlardan gelen kötü isteklere uymay›p, namâz›n› k›larsa, ibâdetlerini
terk etmezse çok k›ymetli olur. Yafll› kimsenin yapd›¤› ibâdetden
kat kat fazla sevâb kazan›r. Az ibâdetine çok mükâfat verilir.

Namâz Kimlere Farzd›r?
Namâz k›lmak, akll› olan ve bülû¤ ça¤›na giren her erkek ve
kad›n müslimâna farzd›r. Namâz›n farz olmas› için üç flart vard›r:
1- Müslimân olmak. 2- Akll› olmak. 3- Bülû¤ ça¤›na girmek.
Dînimizde, akll› olmayan ve erginlik ça¤›na girmemifl olan
küçük çocuklar, namâz k›lmakdan sorumlu de¤illerdir. Fekat,
anne ve babalar, çocuklar›na din bilgilerini ö¤retmeli ve ibâdet
yapma¤a al›fld›rmal›d›rlar. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve
sellem” buyurdu ki: (Hepiniz bir sürünün çoban› gibisiniz! Çoban sürüsünü korudu¤u gibi, siz de evlerinizde ve emrleriniz
alt›nda olanlar› Cehennemden korumal›s›n›z! Onlara müslimânl›¤› ö¤retmelisiniz. Ö¤retmez iseniz mes’ûl olacaks›n›z.)
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Baflka bir hadîs-i flerîfde de, (Bütün çocuklar müslimânl›¤a uygun ve elveriflli olarak dünyâya gelir. Bunlar›, sonra analar› babalar›, h›ristiyan, yehûdî ve dinsiz yapar) buyurdu.
O hâlde, her müslimân›n birinci vazîfesi, çocuklar›na ‹slâmiyyeti ve Kur’ân-› kerîm okumas›n›, namâz k›lmas›n›, îmân›n
ve islâm›n flartlar›n› ö¤retmekdir. Çocu¤unun müslimân olmas›n› isteyen, dünyâda ve âh›retde râhata, huzûra kavuflmas›n›
dileyen anne ve babalar, önce bu vazîfesini yerine getirmelidir.
Çünki atalar›m›z, “A¤aç yafl iken e¤ilir” demifllerdir. Yafllan›nca e¤meye, bükmeye çal›fl›l›rsa, k›r›l›r, zararl› olur.
‹slâm bilgileri ve güzel ahlâk verilmeyen çocuk, kötü yoldaki kimselere çabuk aldan›r. Anne ve babas›na, devletine ve milletine zararl› olur.

Namâz K›lanlar›n Hâlleri
Menk›be: Hapisden Kurtaran Namâz
Horasan vâlîsi Abdüllah bin Tâhir, çok âdil idi. Jandarmalar›
birkaç h›rs›z yakalam›fl, vâlîye bildirmifllerdi. H›rs›zlardan biri
kaçd›. Hirâtl› bir demirci, Niflâpûra gitmifldi. Bir zemân sonra,
evine dönüp gece giderken, bunu yakalad›lar. H›rs›zlarla berâber, vâlîye ç›kard›lar. Hapis edin! dedi. Demirci, hapishânede
abdest al›p namâz k›ld›. Ellerini uzat›p, (Yâ Rabbî! Beni kurtar!
Günâh›m olmad›¤›n›, ancak sen biliyorsun. Beni bu zindândan,
ancak sen kurtar›rs›n. Yâ Rabbî! Beni kurtar!) diye düâ etdi. Vâlî, o gece, rü’yâda, dört kuvvetli kimse gelip, taht›n›, tersine çevirecekleri vakt uyand›. Hemen abdest al›p, iki rek’at namâz k›ld›.
Tekrâr uyudu. Tekrâr, o dört kimsenin, taht›n› y›kmak üzere oldu¤unu gördü ve uyand›. Kendisinde, bir mazlûmun âh› bulundu¤unu anlad›. Nitekim, fli’ir:
Binlerce top ve tüfek, yapamaz aslâ,
Gözyafl›n›n seher vakti yapd›¤›n›.
Düflman kaç›ran süngüleri, çok def’a,
Toz gibi yapar, bir mü’minin düâs›.
Yâ Rabbî! Büyük yaln›z sensin! Sen öyle bir büyüksün ki,
büyükler ve küçükler, s›k›fl›nca, ancak sana yalvar›r. Sana yalvaran, ancak murâd›na kavuflur.
Hemen, o gece, hapishâne müdürünü ça¤›r›p bir mazlûm
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kalm›fl m›, dedi. Müdür, bunu bilemem. Yaln›z, biri namâz k›l›p, çok düâ ediyor. Göz yafllar› döküyor deyince, onu getirtdi.
Hâlini sorup anlad›. Özr dileyip, hakk›n› halâl et ve bin gümüfl
hediyyemi kabûl et ve herhangi bir arzûn olunca bana gel! diye
ricâ etdi. Demirci, hakk›m› halâl etdim ve hediyyeni kabûl etdim. Fekat iflimi, dile¤imi senden isteme¤e gelemem, dedi. Niçin, deyince! Çünki, benim gibi bir fakîr için, senin gibi bir sultân›n taht›n› birkaç def’a tersine çeviren sâhibimi b›rak›p da, dileklerimi baflkas›na götürmekli¤im kullu¤a yak›fl›r m›? Namâzlardan sonra etdi¤im düâlarla, beni nice s›k›nt›dan kurtard›. Nice murâd›ma kavufldurdu. Nas›l olur da, baflkas›na s›¤›n›r›m?
Rabbim nihâyeti olm›yan rahmet hazînesinin kap›s›n› açm›fl,
sonsuz ihsân sofras›n› herkese yaym›fl iken, baflkas›na nas›l giderim? Kim istedi de, vermedi? ‹stemesini bilmezsen alamazs›n. Huzûruna edeble ç›kmazsan, rahmetine kavuflamazs›n.
fii’ir:
‹bâdet efli¤ine, kim ki, bir gece bafl kodu.
Dostun lutfu, açar ona, elbette binbir kapu.
Evliyân›n büyüklerinden Râbia-i Adviyye “rahmetullahi
aleyhâ”, adam›n biri, düâ ederken: (Yâ Rabbî, bana rahmet kap›s›n› aç!) dedi¤ini iflitince: Ey câhil! Allahü teâlân›n rahmet
kap›s›, flimdiye kadar kapal› m› idi de, flimdi aç›lmas›n› istiyorsun? dedi. [Rahmetin ç›k›fl kap›s› her zemân aç›k ise de, girifl
kap›s› olan kalbler, herkesde aç›k de¤ildir. Bunun aç›lmas› için
düâ etmeliyiz!]
‹lâhî! Herkesi s›k›nt›dan kurtaran yaln›z sensin. Bizi dünyâda ve âh›retde s›k›nt›da b›rakma! Muhtâclara, her fleyi gönderen, yaln›z sensin! Dünyâda ve âh›retde hayrl›, fâideli olan fleyleri, bize gönder! Dünyâda ve âh›retde, bizi kimseye muhtâc b›rakma! Âmîn!

Menk›be: Evi Yanm›fld›
Evliyâ-y› kirâmdan Hamîd-i Tavîl, kendi namâzgâh›nda namâz k›l›yordu. Evinde yang›n ç›kd›. ‹nsanlar toplan›p yang›n›
söndürdüler. Han›m› koflup, yan›na geldi ve k›zarak: “Evin yan›yor. ‹nsanlar toplan›yor. Yap›lacak bu kadar ifl var. Sen ise
yerinden k›m›ldam›yorsun” dedi. Allahü teâlâya yemîn ederim
ki, olanlar›n hiç birinden haberim yokdur, dedi.
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Allah›n dostlar›, Ona muhabbet ve yaklaflmakda öyle bir dereceye ulaflm›fllard›r ve dostun münâcât› lezzetine öyle dalm›fllard›r ki, kendilerini unutmufllard›r.

Menk›be: Tenceredeki Su
Eshâb-i kirâmdan Abdüllah bin fiehîr “rad›yallahü anh” anlat›r: Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” yan›nda namâz
k›l›yordum. Mübârek gö¤sünden, atefl üzerinde kaynayan tenceredeki su sesi gibi sesler duyuyordum.

Menk›be: Aya¤›ndaki Ok
Resûlullah›n sevgili dâmâd› hazreti Alî “rad›yallahü anh ve
kerremallahü vecheh” namâza durunca, dünyâ y›k›lsa haberi
olmazd›.
fiöyle anlat›l›r: Bir harbde hazret-i Alînin “rad›yallahü anh”
mubârek aya¤›na bir ok gelip, kemi¤e kadar saplanm›fld›. Oku
as›l›p çekemediler. Doktora gösterdiler. Doktor: (Sana akl› gideren, bay›ltan ilâc vermeli ki, ancak o zemân ok aya¤›ndan çekilir. Yoksa, bunun a¤r›s›na tahammül edilemez) dedi. Emîr-ulmü’minin hazret-i Alî “rad›yallahü anh”: (Bay›lt›c› ilâca ne lüzûm var. Biraz sabredin, namâz vakti gelsin, namâza durunca
ç›kar›n) buyurdu. Namâz vakti geldi. Hazret-i Alî namâza bafllad›. Doktor da hazret-i Alî efendimizin mübârek aya¤›n› yar›p
oku ç›kard›. Yaray› sard›. Hazret-i Alî “rad›yallahü anh”, namâz›n› bitirince doktora: (Oku ç›kard›n m›?) buyurdu. Doktor:
(Evet ç›kard›m) dedi. Hazret-i Alî “rad›yallahü anh”: (Hiç fark›na varmad›m) buyurdu.
Bunlarda flafl›lacak ne var! Nitekim Yûsüf aleyhisselâm›n
güzelli¤i karfl›s›nda M›sr kad›nlar› hayrân olup, kendilerini öyle unutmufllard› ki, ellerini kesdiklerinden haberleri olmam›fld›.
E¤er Allahü teâlân›n huzûru, kendi sevgililerini, kendilerinden
haberi olmayacak bir hâle getirirse, buna niçin flafl›ls›n?
Mü’minler de vefât ân›nda Resûlullah efendimizi görüp, ölüm
ac›s›n› duymayacaklard›r.

Menk›be: Bay›ltan ‹lâc
Evliyâdan olan Âmir-i Kays›n aya¤›n›n parma¤›nda cüzzâm
hastal›¤› görüldü. Bunu kesmek lâz›m dediler. Âmir, karâra
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teslîm, kullu¤un flart›d›r dedi. Kesdiler. Birkaç gün sonra, hastal›¤›n baca¤›na sirâyet etmifl, uylu¤una ulaflm›fl oldu¤unu gördüler. Bu aya¤› kesmek lâz›m, dînimiz buna izn veriyor dediler.
Cerrâh (operatör) getirdiler. Cerrâh, bay›ltmak için ilâc lâz›md›r ki, a¤r›y› duymas›n, yoksa dayanamaz dedi. Âmir, bu kadar
zahmete gerek yok. Güzel sesle Kur’ân-› kerîm okuyan birisini
getirin, Kur’ân-› kerîm okusun. Yüzümde de¤iflme gördü¤ünüz
zemân, aya¤›m› kesin, haberim olmaz dedi. Dedi¤i gibi yapd›lar. Birisi gelip, güzel sesle Kur’ân-› kerîm okumaya bafllad›.
Âmirin yüzünün rengi de¤ifldi. Cerrâh uylu¤unun yar›s›ndan
baca¤›n› kesdi. Da¤lay›p ba¤lad›. Kur’ân-› kerîm okuyan susdu.
Âmir kendine geldi ve kesdiniz mi? dedi. Kesdik dediler. Baca¤›n› kesmifller, da¤lam›fllar, sarm›fllar da, onun haberi olmam›fld›. Sonra kesik baca¤›m› bana verin, dedi. Verdiler. Kald›rd› ve:
“Yâ Rabbî, veren sensin. Ben de senin kulunum. Hükm senin
hükmün, kazâ senin kazând›r. Bu bir ayakd›r ki, e¤er k›yâmetde emr gelip, hiçbir zemân, bir günâha bir ad›m atmad›n m›?
dersen, diyebilirim ki, hiç bir zemân senin emrin olmadan, bir
ad›m atm›fl, bir nefes alm›fl de¤ilim.”

Menk›be: Namâz ‹çin Fedâkârl›k
Bursa, Osmânl›lara geçmeden önce, flehrde oturan rûmlardan biri gizlice müslimân olmufldu. Pek yak›n bir dostu, bunun
sebebini rûma sordu:
“Baba ve dedelerinin dînini nas›l olup da, terk etdin?” diye
ona sitem etdi. Rûmun cevâb› mânidâr olmufldu. Arkadafl›na
bu durumu flöyle anlatd›:
—Bir aral›k esîr edilen müslimânlardan bir dânesi benim yan›ma b›rak›ld›. Birgün bakd›m, bu esîr kapat›ld›¤› odada e¤ilip kalk›yordu. Yan›na giderek ne yapd›¤›n› sordum. Hareketleri bitince
ellerini yüzüne sürdü ve bana namâz k›ld›¤›n›, flâyet müsâde edersem, her namâz için bir alt›n verece¤ini ifâde etdi. Ben de tamâha
kap›ld›m. Gün geçdikçe ücreti art›rd›m. Öyle oldu ki, her vakt için
on alt›n istedim. O da kabûl etdi. ‹bâdeti için yapd›¤› fedâkârl›¤a
hayret etdim. Birgün ona “seni serbest b›rakaca¤›m” deyince, çok
sevindi ve ellerini kald›r›p; benim için flöyle düâ etdi:
“Ey Allah›m! Bu kulunu îmân ile flereflendir!” O anda, kalbimde müslimân olmak arzûsu meydâna geldi ve o kadar ço¤ald› ki, hemen (Kelime-i flehâdet) getirerek müslimân oldum.
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Dördüncü Bölüm
NAMÂZ ÇEfi‹DLER‹
Müslimânlara, k›lmalar› emr edilen namâzlar farz, vâcib ve
nâfile olmak üzere üçe ayr›l›r. Bunlardan;
1- Farz namâzlar: Befl vakt namâz›n farzlar›, Cum’a namâz›n›n iki rek’at farz› ve cenâze namâz›, farz namâzlard›r. (Cenâze
namâz› farz-› kifâyedir).
2- Vâcib namâzlar: Vitr namâz›, bayram namâzlar›, adak
olan namâz ve bafllan›p yar›da kalan nâfile namâzlard›r. Kazâya kalan vitr namâz›n› da, kazâ etmek vâcibdir.
3- Nâfile namâzlar: Befl vakt namâz›n sünnetleri, terâvih namâz› ve sevâb kazanmak niyyeti ile k›l›nan teheccüd, teh›yyetül-mescid, iflrâk, duhâ, evvâbin, istihâre, tesbîh namâzlar› gibi
namâzlar, nâfile namâzlard›r. Ya’nî k›l›nmas› emr de¤ildir. Farz
ve vâcib olan namâzlardan, borcu olmayan bir kimsenin, nâfile
ibâdetlerine de sevâb verilir.

BEfi VAKT NAMÂZ
Namâz, Allahü teâlân›n emridir. Allahü teâlâ, Kur’ân-› kerîmde yüzden çok yerde “Namâz› k›l›n›z!” buyurmakdad›r.
Akll› olan ve bülû¤ ça¤›na giren her müslimân›n, hergün befl
kerre namâz k›lmas›, Kur’ân-› kerîmde ve hadîs-i flerîflerde emr
edilmifldir.
Rûm sûresi onyedinci ve onsekizinci âyet-i kerîmelerinde
meâlen: (Akflam ve sabâh vaktlerinde Allah› tesbîh edin. Göklerde ve yeryüzünde olanlar›n yapd›klar› ve ikindi ve ö¤le
vaktlerinde yap›lan hamdler, Allahü teâlâ içindir) buyuruldu.
Bekara sûresi ikiyüzotuzdokuzuncu âyetinde meâlen, (Namâzlar› ve ikindi namâz›n› koruyun! [Ya’nî namâzlar› devâml› k›l›n!]) buyuruldu. Âyet-i kerîmede geçen tesbîh ve hamdin, namâz demek oldu¤u tefsîr kitâblar›nda bildirilmifldir. Hûd sûresi
yüzondördüncü âyetinde meâlen, (Gündüzün iki taraf›nda [ö¤le ve ikindi vaktlerinde] ve geceye yak›n üç vaktde [akflam,
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yats› ve sabâh vaktlerinde] gere¤i üzere namâz k›l! Do¤rusu bu
hasenât, [befl vakt namâz›n sevâb›, küçük] günâhlar› mahv eder.
Bu, ibretle düflünenlere bir nasîhatdir) buyuruluyor.
Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm buyurdu ki: (Allahü teâlâ kullar›na hergün befl kerre namâz k›lmay› farz etdi.
Güzel abdest al›p, bu befl namâz› vaktlerinde k›lan ve rükü’ ve
secdelerini iyi yapanlar›, Allahü teâlâ afv ve magfiret eder).
Befl vakt namâz, k›rk rek’at eder. Bunlardan onyedi rek’ati
farzd›r. Üç rek’ati vâcibdir. Yirmi rek’ati de sünnetdir. fiöyle ki;
1- Sabâh namâz›: Dört rek’atdir. Önce, iki rek’at sünneti,
sonra iki rek’at da farz› k›l›n›r. Bu sünnet, çok kuvvetlidir. Vâcib diyenler de vard›r.
2- Ö¤le namâz›: On rek’atdir. Önce, dört rek’at ilk sünneti,
sonra dört rek’at farz›, farzdan sonra da iki rek’at son sünneti
k›l›n›r.
3- ‹kindi namâz›: Sekiz rek’atdir. Önce, dört rek’at sünneti,
sonra dört rek’at farz› k›l›n›r.
4- Akflam namâz›: Befl rek’atdir. Önce üç rek’at farz›, sonra
iki rek’at sünneti k›l›n›r.
5- Yats› namâz›: Onüç rek’atdir. Önce, dört rek’at sünneti,
sonra dört rek’at farz›, sonra iki rek’at son sünneti, bundan sonra da üç rek’at (Vitr namâz›) k›l›n›r.
‹kindi ve yats›n›n ilk sünnetleri (Gayr-› müekkede)dir. Bunlar›n ikinci rek’atlerinde otururken, (Etteh›yyâtü)den sonra
(Allahümme salli) ve sonra, (Allahümme bârik) düâlar› sonuna
kadar okunur. Aya¤a kalk›nca, üçüncü rek’atde, önce Besmele
çekmeden, (Sübhâneke) okunur. Hâlbuki, ö¤le namâz›n›n ilk
sünneti (Müekked)dir. Ya’nî, kuvvetle emr olunmufldur. Sevâb› dahâ çokdur. Birinci oturuflda, farzlarda oldu¤u gibi, yaln›z
(Etteh›yyâtü) okunup, sonra üçüncü rek’at için, hemen aya¤a
kalk›l›r. Kalk›nca, önce Besmele çekip, do¤ruca (Fâtiha) okunur.
Ö¤lenin ve yats›n›n farz›ndan sonra dört rek’at ve akflam›n
farz›ndan sonra alt› rek’at dahâ k›lmak müstehabd›r, çok sevâbd›r. Hepsini bir selâm ile veyâ iki rek’atde birer selâm ile k›labilir. Her iki fleklde de, ilk iki rek’atleri, son sünnetler yerine say›l›r. Bu müstehab namâzlar›, son sünnetlerden sonra ayr›ca
k›lmak da olur.
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Birinci rek’at namâza durunca, di¤er rek’atler aya¤a kalk›nca bafllar ve tekrâr aya¤a kalk›ncaya kadar devâm eder. Son
rek’at ise, selâm verinceye kadar devâm eder. Çift rek’atlerde
ikinci secdeden sonra oturulur.
Herbir rek’atde namâz›n farzlar›, vâcibleri, sünnetleri, müfsidleri ve mekrûhlar› vard›r. ‹leriki sahîfelerde bunlar› (HANEFÎ) mezhebine göre bildirece¤iz.

NAMÂZIN FARZLARI
Farz, Allahü teâlân›n yap›lmas›n› istedi¤i kesin emridir. Bir
ibâdetin farzlar› yerine getirilmedikçe, o ibâdet sahîh, do¤ru olmaz. Namâz k›larken, oniki flart› yerine getirmek farzd›r. Bu
farzlar›n yedisi namâz›n d›fl›nda, befli de içindedir. D›fl›ndaki
farzlara (fiartlar) denir. ‹çindekilere de (Rüknler) denir. [Ba’z›
âlimler, tahrîme tekbîrinin, namâz›n içinde oldu¤unu söylemifllerdir. Bunlara göre, namâz›n flartlar› da, rüknleri de, alt› olmakdad›r.]
A) Namâz›n D›fl›ndaki Farzlar (fiartlar›):
1- Hadesden tahâret: Abdestsiz olan›n abdest almas›, cünüb
olan›n da gusl etmesidir.
2- Necâsetden tahâret: Namâz k›lan›n, vücûdunu, elbisesini
ve namâz k›laca¤› yeri, kaba ve hafîf necâsetden ya’nî dînimizde necs (pis) say›lan fleylerden temizlemekdir. (Meselâ; kan, idrâr, alkol gibi maddeler, dînimizde pis say›lmakdad›r).
3- Setr-i avret: Avret yerini örtmek demekdir. Avret yerini
örtmek, Allahü teâlân›n emridir. Mükellef olan, ya’nî âk›l ve
bâlig olan insan›n, namâz k›larken açmas› veyâ her zemân baflkas›na göstermesi ve baflkas›n›n da bakmas› harâm olan yerlerine (Avret mahalli) denir. Erke¤in avret yeri, göbe¤inden dizi
alt›na kadard›r. Kad›nlar›n ise, yüz ve ellerinden baflka her yeri
avretdir.
4- ‹stikbâl-i k›ble: Namâz k›larken k›bleye dönmekdir. Müslimânlar›n k›blesi, Mekke-i mükerreme flehrinde bulunan
(Kâ’be)nin arsas›d›r. Ya’nî yerden arfla kadar o boflluk k›bledir.
5- Vakt: Namâz›, vaktinde k›lmakd›r. Ya’nî namâz›n vaktinin girdi¤ini bilmek ve k›ld›¤› namâz›n vaktini kalbinden geçirmekdir.
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6- Niyyet: Namâza dururken kalb ile niyyet etmekdir. Yaln›z a¤›z ile söylemeye niyyet denmez. Namâza niyyet etmek demek, ismini, vaktini, k›bleyi, cemâ’at ile k›l›n›yorsa imâma uymay›, kalbden geçirmek demekdir. Niyyet, bafllama tekbîri söylenirken yap›l›r. Tekbîrden sonra edilen niyyet, geçerli de¤ildir
ve o namâz kabûl olmaz.
7- Tahrîme tekbîri: Namâza dururken (Allahü ekber) demekdir. Bu bafllama tekbîrine (‹ftitah tekbîri) de denir. Baflka
kelime söylemekle, tekbîr al›nm›fl olmaz.
B) Namâz›n ‹çindeki Farzlar (Rüknleri):
Namâza durunca yerine getirilecek befl farz vard›r. Bu befl
farzdan her birine (Rükn) denir. Namâz›n içindeki farzlar flunlard›r:
1- K›yâm: Namâza bafllarken ve k›larken ayakda durmak
demekdir. Ayakda duramayan hasta, oturarak k›lar. Oturarak
k›lamayan yatarak îmâ ile k›lar. Sandalyede oturarak namâz
k›lmak câiz de¤ildir.
2- K›râet: A¤›zla okumak ma’nâs›na gelir. Namâzda,
Kur’ân-› kerîmden sûre veyâ âyet okumakd›r.
3- Rükü’: K›râetden sonra, elleri dize koyup e¤ilmekdir. Rükü’da, en az üç kerre (Sübhâne rabbiyel-azîm) denir. Do¤rulurken (Semi’allahü limen hamideh) denir. Do¤rulunca da, (Rabbenâ lekel-hamd) denir.
4- Secde: Rükü’dan sonra yere kapanmak demekdir. Secde,
arka arkaya iki kerre elleri, aln› ve burnu yere koyup kapanmakd›r. Her bir secdede en az üç kerre (Sübhane rabbiyel-a’lâ)
denir.
5- Ka’de-i ahîre: Son rek’atde (Etteh›yyâtü)’yü okuyacak
kadar oturmakd›r. Buna (son oturufl) da denir.
Namâz›n büyük bir ifl ve ibâdetlerin en önemlisi oldu¤u, flartlar›n›n bu kadar çok olmas›ndan anlafl›lmakdad›r. Ayr›ca, vâcibleri, sünnetleri, müstehablar›, mekrûhlar›, müfsidleri de bunlara
eklenirse, kulun Rabbinin huzûrunda nas›l bulunaca¤›, nas›l bulunmas› lâz›m geldi¤i anlafl›l›r. Kullar, âciz, güçsüz, zevall› birer
mahlûkdurlar. Her nefesde, kendisini yaratan, Allahü teâlâya
muhtâcd›rlar. Namâz kula aczini bildiren bir ibâdetdir.
‹flte bu kitâb›m›zda bu bilgiler s›ras› ile anlat›lacakd›r.
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NAMÂZIN fiARTLARI
1- HADESDEN TAHÂRET:
Bu maddede; abdest, gusl ve teyemmümü bildirece¤iz.
ABDEST ALMAK:
Abdest almak, namâz›n farzlar›ndand›r. Kur’ân-› kerîmi tutmak, Kâ’beyi tavâf etmek, tilâvet secdesi yapmak, cenâze namâz› k›lmak için de abdest almak lâz›md›r. Her zemân abdestli
bulunmak, yata¤a abdestli girmek, abdestli yimek ve içmek çok
sevâbd›r.
Abdestli iken ölenlere flehîd sevâb› verilir. Peygamberimiz
“sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdular ki:
(Abdestli olarak ölen, ölüm ac›s› çekmez. Çünki abdest,
îmânl› olman›n alâmetidir. Namâz›n anahtâr›, bedenin günâhlardan temizleyicisidir.)
(Müslimân abdest al›nca, günâhlar› kula¤›ndan, gözünden,
elinden ve aya¤›ndan ç›kar. Oturunca, magfiret olunmufl olarak
oturur).
(Amellerin en hayrl›s› namâzd›r. Abdeste devâm edenler, ancak mü’minlerdir. Mü’min gündüz abdestli olmal›, gece de abdestli yatmal›d›r. Böyle yap›nca, Allahü teâlân›n korumas›nda
olur. Abdestli iken yiyip, içenin karn›ndaki yemek ve su zikreder. Karn›nda kald›klar› müddetçe, onun için istigfâr ederler).
Abdestin farzlar›, sünnetleri, edebleri ve memnû (yasak)
olan ve bozan fleyleri vard›r. Abdestsiz oldu¤unu bilerek zarûretsiz namâz k›lan kâfir olur. Namâz k›larken abdesti bozulan,
hemen omuzuna selâm verip, namâz›ndan ç›kar. Vakt ç›kmadan abdest al›p, namâz›n› bafldan tekrâr k›lar.

Abdestin Farzlar›
Abdestin farz› hanefî mezhebinde dörtdür:
1- Yüzü, bir kerre y›kamak.
2- ‹ki kolu, dirsekler ile birlikde, bir kerre y›kamak.
3- Bafl›n dörtde bir k›sm›n› mesh etmek, ya’nî yafl eli bafla
sürmek.
4- ‹ki aya¤›, iki yandaki topuk kemikleri ile birlikde bir kerre y›kamakd›r.
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fiâfi’î mezhebinde niyyet ve tertîb de farzd›r ve yüzü y›karken niyyet etmek lâz›md›r. Su yüze de¤meden önce niyyet
ederse, abdesti sahîh olmaz. Yüz ve çene üzerindeki sakal› y›kamak farzd›r. Mâlikî mezhebinde, delk [ovmak] ve muvâlât
[uzvlar› birbiri ard›nca ara vermeden y›kamak] farzd›r. fiî’îler,
ayaklar›n› y›kam›yor, ç›plak ayak üzerinde mesh ediyorlar.

Abdest Nas›l Al›n›r?
1- Abdeste bafllarken flu düâ okunur: Bismillâhil-azîm. Velhamdü lillâhi alâ dînil-‹slâm. Ve alâ tevfîk-›l-îmân. El-hamdü
lillâhil-lezî ce’alelmâe tahûren ve ce’alel-islâme nûren[1]. Sonra,
eller bileklere kadar üç def’a y›kan›r.
2- Sa¤ el ile a¤›za üç kerre su verirken flu düâ okunur:
“Allahümmes-k›nî min havdi nebiyyike ke’sen lâ ezmeu
ba’dehü ebeden[2].”
3- Sa¤ el ile buruna üç kerre su verip, sol el ile sümkürülür.
Buruna su verirken:
Allahümme erihnî râyihatel cenneti verzüknî min ni’amihâ.
Ve lâ türihnî râyihaten-nâr[3].
4- Avuçlara su al›p, al›ndan çene alt›na, flakaklara kadar yüzü y›karken flu düâ okunur:
Allahümme beyyid vechî binûrike yevme tebyaddü vücûhü
evliyâike ve lâ tüsevvid vechî bi zünûbî yevme tesveddü vücûhü a’dâike[4].
5- Sol el ile, sa¤ kol dirse¤e kadar (üç def’a) y›kan›rken:
Allahümme a’t›nî kitâbî biyemînî ve hâsibnî hisâben yesîren[5]
düâs› okunur.
[1] Azîm olan Allahü teâlân›n (ad›yla) bafllar›m. (Bize) ‹slâm dînini veren ve îmân› ihsân eden Allahü teâlâya hamdü senâlar olsun. Suyu
temizleyici, islâm› nûr k›lan Allaha hamdü senâlar olsun.
[2] Ey Allah›m! Ondan içdikden sonra, bir dahâ hiç susuzluk duyulmayan havz-› Nebîden ben kuluna bir kâse (bardak) içir.
[3] Ey Allah›m! Bana Cennet kokusunu koklat ve beni Cennet ni’metleri ile r›zkland›r. Cehennem kokular›yla de¤il.
[4] Ey Allah›m! Nûrunla, Evliyâlar›n yüzünü a¤artd›¤›n (beyâz etdi¤in)
gibi, benim yüzümü de a¤art. Düflmanlar›n›n yüzünün siyâh oldu¤u
günde, benim günâhlar›mdan dolay› yüzümü siyâh etme.
[5] Ey Allah›m! Kitâb›m› sa¤ taraf›mdan ver ve beni kolay hesâba çek.
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6- Sa¤ ile sol kol (üç def’a) dirsek dâhil y›kan›rken:
Allahümme lâ tu’tinî kitâbî bi flimâlî ve lâ min verâi zahrî
ve lâ tühâsibnî hisâben fledîden[6] düâs› okunur.
7- Her iki kolu y›kad›kdan sonra, elleri tekrâr y›kar ve o yafll›kla bafl› mesh ederken:
Allahümme harrim fla’rî ve beflerî alen-Nâr. Ve ez›llenî tahte z›llî arflike yevme lâ z›lle illâ z›llü arflike[7] düâs› okunur.
8- Dahâ sonra sa¤ ve sol elin flehâdet parmaklar› ile iki kula¤›n deliklerine su verirken bafl parmaklar ile kulaklar›n arkas› mesh edilir ve:
Allahümmec’alnî minellezîne yestemi’ûnel-kavle fe yettebiûne ahsenehû[8] düâs› okunur.
9- Ellerin d›fl yüzü ile enseyi mesh ederken:
Allahümme a’t›k rakabetî minen-Nâr[9] düâs› okunur.
10- Boynu mesh etdikden sonra, sol elin küçük parma¤› ile,
sa¤ aya¤›n küçük parma¤›ndan bafll›yarak, ayak parmaklar›n›n
aras›n› hilâllemek sûretiyle, topuklarla birlikde, sa¤ aya¤› üç
def’a y›karken:
Allahümme sebbit kademeyye ales-s›rât› yevme tezillü fîhilekdâmü[10] düâs› okunur.
11- Sol aya¤› üç def’a y›karken, ayak parmaklar›n›n aras›n›
küçük parma¤› ile bu sefer bafl parmakdan bafll›yarak, küçük
parma¤a do¤ru, ayak parmaklar›n›n aras›n› hilâllemek sûretiyle topu¤u ile birlikde y›karken:
Allahümme lâ tatrud kademeyye ales-s›râti yevme tatrudü küllü akdâmi a’dâike. Allahümme’c-al sa’yî meflkûren ve zenbî ma¤[6] Ey Allah›m! Kitâb›m› sol taraf›mdan ve arkamdan verme. Beni zor
bir hesâbla sorguya çekme.
[7] Ey Allah›m! Vücûdumu ve saçlar›m› Cehenneme atma. Gölgenin olmad›¤› (bulunmad›¤›) günde beni Arfl-› a’lân›n gölgesinde gölgelendir.
[8] Ey Allah›m! Beni, sözü dinleyip, en güzelini tutanlardan eyle.
[9] Ey Allah›m! Boynumu ateflden âzâd eyle.
[10] Ey Allah›m! Ayaklar›n kayd›¤› günde, s›rât üzerinde ayaklar›m› sâbit
eyle.
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fûren ve amelî makbûlen ve ticâretî len tebûre.[11] düâs› okunur.
Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyuruyor ki,
(Her kim abdest ald›kdan sonra, gök taraf›na bak›p, flu düây›
okursa, Sübhânekellahümme ve bihamdike, Eflhedü en lâ ilâhe
illâ ente vahdeke lâ flerîke leke estagfiruke ve etûbü ileyke eflhedü en lâ ilâhe illallah ve eflhedü enne Muhammeden abdüke
ve Resûlüke[12]. Allahü teâlâ hazretleri, o kimsenin günâhlar›n›
afv eder ve kabûl imzâs›yla tasdîk edip, Arfl-› a’lân›n alt›nda muhâfaza eder. K›yâmet gününde bu düây› okuyan flahs gelip, o sevâb›n ecrini al›r.)
Bir hadîs-i flerîfde: (Her kim abdest ald›kdan sonra “‹nnâ
enzelnâhü” sûresini bir kerre okursa, Allahü teâlâ hazretleri, o
kimseyi s›ddîklardan yazar. ‹ki kerre okursa, flehîdlerden yazar.
Üç kerre okursa Peygamberler ile haflr olur) buyurdular.
Yine bir hadîs-i flerîfde: (Her kim abdest ald›kdan sonra, benim üzerime on kerre salâtü selâm getirirse, Allahü teâlâ hazretleri, o kiflinin hüznünü giderip mesrûr eder, düâs›n› kabûl
eder) buyurdular.
Abdest al›rken bilmiyenler, abdest düâlar›n› okumasa da
olur. Fekat k›sa zemânda ezberlemeli ve abdest al›rken okumal›d›r. Çok sevâbd›r. Abdestin sonuna do¤ru veyâ abdesti bitirdikden sonra: “Allahümmec’alnî minet-tevvâbîn, vec’alnî minel-mütetahhirîn, vec’alnî, min ibâdik-es-sâlihîn, vec’alnî minellezîne lâ havfün aleyhim ve lâhüm yahzenûn” düâs›n› okumak
çok sevâbd›r.
Abdest düâlar›n› bilmeyen, her uzvu y›karken (Kelime-i flehâdet) okumal›, büyük sevâba kavuflmal›d›r.
AÇIKLAMA: Abdest düâlar› için, 182 ve 183.cü sahîfelere
bak›n›z!
Âk›l isen k›l namâz›, çün se’âdet tâc›d›r.
Sen namâz› öyle bil ki, mü’minin mi’râc›d›r!

[11] Ey Allah›m! Senin düflmanlar›n›n s›râtda ayaklar›n›n kayd›¤› günde,
benim ayaklar›m› kayd›rma. Ey Allah›m! Çal›flmam› meflkûr eyle.
Günâh›m› afv eyle. Amelimi kabûl eyle. Ticâretimi halâl eyle!
[12] Ey Allah›m! Seni, hamdinle tesbîh ve tenzîh eder(im). Senden baflka
ma’bûd olmad›¤›na, bir oldu¤una ve flerîkin (orta¤›n) olmad›¤›na ve
Muhammed aleyhisselâm›n senin kulun ve Resûlün oldu¤una flehâdet
ederim.
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Abdestin Sünnetleri
Abdestin sünnetleri on sekizdir:
1 — Abdeste bafllarken, Besmele okumak.
2 — Elleri, bilekleri ile beraber, üç kerre y›kamak.
3 — A¤z›, ayr› ayr› su ile üç kerre y›kamak. Buna (Mazmaza) denir.
4 — Burnu, ayr› ayr› su ile, üç kerre y›kamak. Buna (‹stinflak) denir.
5 — Kafllar›n, sakal›n, b›y›¤›n alt›ndaki görünmeyen deriyi,
yüzü y›karken ›slatmak.
6 — Yüzünü y›karken iki kafl›n alt›n› ›slatmak.
7 — Sakal›n, sarkan k›sm›n› mesh etmek.
8 — Sakal›n, sarkan k›sm›n›n içine, sa¤ elin yafl parmaklar›n› tarak gibi sokmak (hilâllemek).
9 — Diflleri, birfley ile o¤mak, temizlemek. [Misvâk kullanmak, mühîm sünnetdir.]
10 — Bafl›n her taraf›n› bir kerre mesh etmek.
11 — ‹ki kula¤›, bir kerre mesh etmek.
12 — Enseyi, üçer bitiflik parmakla, bir kerre mesh etmek.
13 — El ve ayak parmaklar›n›n aras›n› tahlîl etmek.
14 — Y›kanacak yerleri, üç kerre y›kamak.
15 — Yüzü y›kayaca¤› zemân kalb ile niyyet etmek.
16 — Tertîb. Ya’nî s›ra ile y›kamak.
17 — Delk. Y›kanan yerleri o¤mak.
18 — Müvâlât. Her uzvu birbiri arkas›ndan çabuk çabuk y›kamak.

Abdestin Edebleri
Abdestin edebleri yirmisekizdir:
Edeb, burada yap›lmas› sevâb olup, yap›lmazsa günâh olmayan fleyler demekdir. Hâlbuki, sünneti yapmak sevâb olup, yapmamak tenzîhen mekrûhdur. Edeblere, mendûb ve müstehab
da denir. Abdestin edebleri flunlard›r:
– 51 –

1 — Abdesti, namâz vakti girmeden önce almak. (Özr sâhiblerinin vakt girdikden sonra almas› lâz›md›r.)
2 — Halâda tahâretlenirken, k›bleyi sa¤ veyâ sol tarafa almak. Abdest bozarken k›bleye önünü ve arkas›n› dönmek tahrîmen mekrûhdur.
3 — Necâset bulaflmam›fl ise, su ile tahâretlenmek.
4 — Tahâretlendikden sonra, bez ile kurulanmak.
5 — Tahâretlendikden sonra, avret mahallini hemen örtmek.
6 — Baflkas›ndan yard›m istemeyip, abdesti kendisi almak.
7 — K›bleye karfl› abdest almak.
8 — Her uzvu y›karken, kelime-i flehâdet okumak.
9 — Abdest düâlar›n› okumak.
10 — A¤z›na sa¤ el ile su vermek.
11 — Burnuna sa¤ el ile su vermek.
12 — Burnu sol el ile temizlemek.
13 — A¤z› y›karken, diflleri (Misvâk) ile temizlemek. Misvâk bulunmazsa, f›rça da kullan›labilir.
14 — A¤z› y›karken, oruclu de¤ilse a¤z› çalkalamak. Bu¤az›nda hafîf gargara yapmak, abdestde de, guslde de sünnetdir.
Oruclu iken mekrûhdur.
15 — Burnu y›karken, suyu kemi¤e yak›n çekmek.
16 — Kula¤› mesh ederken bir parma¤›, kulak deli¤ine sokmak.
17 — Ayak parmaklar›n› tahlîl ederken, sol elin küçük parma¤› ile tahlîl etmek.
18 — Elleri y›karken, genifl yüzü¤ü oynatmak. Dar, s›k› yüzü¤ü oynatmak ise lâz›m olup, farzd›r.
19 — Su bol ise de isrâf etmemek.
20 — Suyu, ya¤ sürer gibi az kullanmamak (üç def’ada da,
y›kanan yerden, en az iki damla su damlamal›d›r.).
21 — Bir kabdan abdest al›nca o kab› dolu b›rakmak.
22 — Abdest bitince veyâ ortas›nda (Allahümmec-alnî minettevvâbîn...) düâs›n› okumak.
23 — Abdestden sonra (Sübhâ), ya’nî iki rek’at namâz k›lmak.
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24 — Abdestli iken, abdest almak, ya’nî namâz k›ld›kdan
sonra abdestli iken, yeni namâz için bir dahâ abdest almak.
25 — Yüzü y›karken, göz p›nar›n›, çapaklar› temizlemek.
26 — Yüzü, kollar›, ayaklar› y›karken, farz olan yerlerden
biraz fazlas›n› y›kamak. [Kollar› y›karken, avuca su doldurmal›, bunu dirse¤e do¤ru ak›tmal›.]
27 — Abdest al›rken, kullan›lan sudan, elbiseye, üste, bafla
s›çratmamak.
28 — Kendi mezhebinde mekrûh olm›yan birfley, baflka
mezhebde farz ise, bunu yapmak müstehabd›r.

Abdest Al›rken Yap›lmas› Yasak Olan fieyler
Abdest al›rken, yap›lmas› yasak olanlar onikidir. Bunlar›
yapmak harâm veyâ mekrûhdur ki, flunlard›r:
1 — Halâda, k›rda abdest bozarken, k›bleyi öne, arkaya getirmemelidir.
2 — Tahâretlenmek için, biri yan›nda avret yerini açmak harâmd›r.
3 — Sa¤ el ile tahâretlenmemelidir.
4 — Su olmad›¤› zemân, g›dâ maddesi ile, gübre ile, kemik
ile, hayvan g›dâs› ile, kömür ile ve baflkas›n›n mal› ile, saks›, kiremit parças› ile, kam›fl ile ve yaprak ile ve bez ile, kâ¤›d ile tahâretlenmek mekrûhdur.
5 — Abdest al›nan havuza tükürmemeli ve sümkürmemelidir.
6 — Abdest a’zâs›n›, hudûdundan pek afl›r› veyâ eksik olarak y›kamamal› ve üçden az veyâ çok y›kamamal›d›r.
7 — Abdest a’zâs›n›, tahâretde kurulad›¤› bez ile kurulamamal›d›r.
8 — Yüzü y›karken, suyu yüze çarpmamal›, al›n üstünden,
afla¤› do¤ru dökmelidir.
9 — Suya üflememelidir.
10 — A¤z› ve gözleri, s›k› kapamamal›d›r. Duda¤›n görünen
k›sm›nda ve göz kapa¤›nda ›slanmad›k, az bir yer kal›rsa, ab– 53 –

dest kabûl olmaz.
11 — Sa¤ el ile sümkürmemelidir.
12 — Bafl›, kulaklar› veyâ enseden birini, her def’as›nda eli
ayr› ayr› ›slatarak, birden fazla mesh etmemelidir. Her def’as›nda ›slatmadan tekrârlanabilir.
M‹SVÂK KULLANMAK: Abdest al›rken, misvâk kullanmak sünnet-i müekkededir. Hadîs-i flerîfde buyuruldu ki, (Misvâk kullanarak k›l›nan namâz, misvâks›z k›l›nan namâzdan yetmifl kat üstündür).
(Sirâc-ül-vehhâc) kitâb›nda, misvâk kullanman›n onbefl fâidesi oldu¤u bildirilmekdedir:
1- Ölüm ân›nda, flehâdet kelimesini söyleme¤e sebeb olur.
2- Difl etlerini kuvvetlendirir.
3- Balgam› giderir.
4- Safray› keser.
5- A¤›z a¤r›s›n› giderir.
6- A¤›z kokusunu giderir.
7- Allahü teâlâ ondan râz› olur.
8- Bafl damarlar›n› kuvvetlendirir.
9- fieytân gamlan›r.
10- Gözleri nûrlan›r.
11- Hayr› ve hasenât› çok olur.
12- Sünnet ile amel etmifl olur.
13- A¤z› pâk (temiz) olur.
14- Fasîh-ul-lisân olur, ya’nî güzel konuflur.
15- Misvâkl› olarak k›l›nan iki rek’at namâz›n sevâb›, misvâks›z olarak k›l›nan yetmifl rek’at namâz›n sevâb›ndan dahâ
çok olur.
Misvâk, Arabistânda yetiflen Erâk a¤ac›n›n dal›d›r. Düzgün ucundan, iki santimetre kadar, kabu¤u soyulup, buras›
birkaç sâat suda tutulur. Sonra, ezilince, f›rça gibi aç›l›r. Erâk
a¤ac› bulunmazsa, zeytin dal›ndan yap›l›r. Kad›nlar, misvâk
yerine, misvâk kullanma sünnetine niyyet ederek sak›z kullanmal›d›r.
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Abdest Al›rken Dikkat Edilecek Husûslar
Zarûret, mecbûriyyet olmad›kca afla¤›daki on fleye ri’âyet
etmelidir:
1 — ‹ki eli çolak olan, tahâretlenemez. Kollar› topra¤a, yüzünü d›vara sürerek teyemmüm eder. Yüzünde de yara varsa,
namâz› abdestsiz k›lar ve namâzlar›n› terk etmez.
2 — Hasta olana, zevcesi, câriyesi, çocuklar›, kardeflleri abdest ald›r›r.
3 — Tafl ve benzeri ile tahâretlenmek su yerine geçer.
4 — Deli olan veyâ bay›lan kimse, yirmi dört sâatde ay›lmazsa, iyi olunca namâzlar›n› kazâ etmez. ‹çki, afyon, ilâc ile akl› giden, her namâz› kazâ eder. Yatarken bafl› ile îmâ edemiyecek
kadar a¤›r hastal›¤›, yirmidört sâatden çok devâm eden kimseden, akl› bafl›nda olsa bile, namâz sâk›t olur.
5 — Halâya girmek için, husûsî flalvar kullanmak ve bafl› örtülü girmek müstehabd›r.
6 — Halâya girerken, elinde Allahü teâlân›n ismi ve
Kur’ân-› kerîm yaz›l› bir fley bulunmamal›d›r. Bir fleye sar›lm›fl
veyâ cebde olmal›d›r.
7 — Halâya sol ayakla girip, sa¤ ayakla ç›kmal›d›r.
8 — Halâda avret yerini, çömelince açmal›, konuflmamal›d›r.
9 — Avret yerine ve necâsete bakmamal›, halâya tükürmemelidir.
10 — Hiçbir suya, câmi’ d›var›na, kabristâna ve yola abdest
bozmamal›d›r.

Abdesti Bozan fieyler
Yedi fley abdesti bozar ki, flunlard›r:
1 — Önden ve arkadan ç›kan fleyler:
a) Büyük ve küçük abdest bozmak ve yel kaç›rmak.
b) ‹htikan, ya’nî lâvman âletinin ucu ve insan parma¤›, arkadan sokup ç›kar›l›nca, etrâf› yafl ise bozar. Kuru ise, yine abdesti tâzelemek iyi olur.
c) Erkeklerin ve kad›nlar›n idrâr kaç›rmamak için önlerine
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koyduklar› pamuk fitilin d›flarda kalan k›sm› ›slan›nca bozulur.
2 — A¤›zdan ç›kan necs fleyler:
a) Kay, a¤›z dolusu olursa.
b) Tükürdü¤ünde, kan tükürükden çok olursa.
c) Mi’de ve ci¤erden gelen s›v› kan, ‹mâm-› a’zama göre az
olsa dahî abdesti bozar.
d) Kula¤a damlat›lan ya¤, a¤›zdan ç›karsa, abdest bozulur.
3 — Deriden ç›kanlar:
a) Kan, cerâhat ve sar› su yaln›z olarak ç›karsa.
b) Çiçek hastas›ndan ve herhangi bir ç›bandan ç›kan kan, sar› su, gusl abdestinde y›kanmas› lâz›m olan yere yay›l›rsa, meselâ, burundan gelen kan, kemikleri geçerse, kulakdan gelen, kulak deli¤inden ç›karsa.
c) Ç›ban ve yaradaki kan›, sar› suyu, pamukla emerse.
d) Misvâk ve kürdan üzerindeki kan a¤za bulaflm›fl ise.
e) Kulak, göbek ve memeden a¤r› veyâ hastal›k ile s›v› gelirse.
f) Sülük çok kan emerse, abdest bozulur.
4 — Uyumak:
Yan yatarak veyâ dirse¤ine, yâhud birfleye dayan›p uyursa,
abdest bozulur.
5 — Bay›lmak, deli olmak, sar’a tutmak veyâ yürürken sallanacak kadar serhofl olmak, abdesti bozar.
6 — Rükü’ ve secdeleri olan namâzda kahkaha ile gülmek,
namâz› da, abdesti de bozar. Fekat, çocu¤un bozulmaz. Namâzda tebessüm, namâz› da, abdesti de bozmaz. Yan›ndakiler
iflitirse (Kahkaha) denir. Kendi de iflitmezse, (Tebessüm) denir.
7 — Mübâfleret-i fâhifle, ya’nî ç›plak olarak çirkin yerlerini
sürtünmek, erke¤in de kad›n›n da abdestini bozar.
Abdest ald›¤›n› bilip, sonra bozuldu¤unda flübhe ederse, abdesti var kabûl edilir. Abdesti bozuldu¤unu bilip, sonra abdest
ald›¤›nda flübhe ederse, abdest almas› lâz›m olur.
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Abdesti Bozmayan fieyler
fiunlar abdesti bozmaz:
1 — A¤›zdan, kulakdan ve derideki yaradan ç›kan kurtlar.
2 — Balgam kusmak.
3 — Kan kusunca, bafldan gelen s›v› kan, tükrükden az ise.
4 — Diflden akan kan, tükrükden az ise.
5 — Bafldan gelen kat› kan, çok olsa dahî.
6 — Mi’deden, ci¤erden gelen kat› kan, a¤›z dolusu de¤il ise.
7 — Kula¤a damlat›lan ya¤, kulakdan veyâ burundan ç›karsa.
8 — Buruna çekilen fley, burundan günlerce sonra da geri
gelirse.
9 — Birfleyi ›s›r›nca, o fley üzerinde kan görürse.
10 — A¤r› olmadan, herhangi bir sebeble, a¤lamakla ve so¤an, duman, gazlar te’sîri ile göz yafl› ak›nca.
11 — Kad›n çocu¤unu emzirince.
12 — Çok da olsa terlemekle.
13 — Sinek, sivrisinek, pire, tahta biti gibi haflereler çok emseler de.
14 — Az olup, yay›lmayan kan ve a¤›z dolusu olmayan kay
ya’nî kusmak.
15 — Uyurken dayan›lan fley çekildi¤inde düflmezse.
16 — Namâzda uyumak.
17 — Dizlerini dikip, bafl›n› dizlerinin üstüne koyup uyursa.
18 — Ayaklar›n› bir yan›na ç›kar›p, yere oturarak uyursa.
19 — Ç›plak hayvan üstünde uyursa, hayvan yokufl ç›k›yor
veyâ düz yerde gidiyorsa.
20 — Namâzda tebessüm etmek.
21 — Namâzda iken güldü¤ünü yaln›z kendi iflitirse, (Dahk)
denir. Dahk, yaln›z namâz› bozar.
22 — Saç, sakal, b›y›k ve t›rnak kesmek.
23 — Yara kabu¤unun düflmesi ile, abdesti bozulmaz.
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Abdest ‹çin Kolayl›klar (Mest ve Yara Üzerine Mesh)
Mesh, s›vazlamak demekdir. ‹ki dürlü mesh vard›r:
1 — MEST ÜZER‹NE MESH:
Mest, aya¤›n y›kanmas› farz olan yerini örten, su geçirmez
ayakkab› demekdir. Mest büyük olup da, parmaklar mestin
ucuna kadar gitmez ve mesh bofl yer üzerine rastlarsa, câiz olmaz. Mestin, bir sâat yol yürüyünce, ayakdan ç›kmayacak fleklde sa¤lam ve aya¤a uygun olmas› lâz›md›r.
Taban› ile ayak üstü veyâ yaln›z taban› deri kaplanm›fl çorap
üstüne mesh yapmak câizdir.
Sert olup da yürürken afla¤› düflmeyen çorap üzerine mesh
etmek câizdir.
Mestler, abdestsizli¤in ayaklara geçmesine mâni’ olmakdad›r. Ayaklar y›kand›kdan sonra mestleri giymek ve bundan sonra abdest almak câizdir.
Mesh, mestlerin üstüne yap›l›r. Mestlerin alt›na, ya’nî taban›na mesh yap›lmaz.
Sünnet üzere mesh etmek için, sa¤ elin yafl befl parma¤›, sa¤
mest üzerine, sol elin parmaklar› da, sol mest üzerine, boylu boyunca yap›fld›r›l›p, ayak parmaklar› üzerine gelen ucundan, baca¤a do¤ru çekilir. El ayalar› meste de¤dirilmez. Meshin üç el
parma¤› eninde ve boyunda olmas› farzd›r.
Mesh, elin d›fl taraf› ile câiz ise de, iç k›smlar› ile yapmak
sünnetdir.
Yafl ot üstünde yürüyerek veyâ ya¤mur ile, mestlerin üzeri
›slan›rsa mesh yerine geçer.
Mest üzerine mesh müddeti, mukîm olan için, yirmidört sâatdir. Müsâfir için, üç gün üç gece, ya’nî yetmifliki sâatdir. Bu
müddet mesti giydi¤i zemân de¤il, mesti giydikden sonra, abdesti bozuldu¤u zemân bafllar. Mestli kimse, abdesti bozuldukdan sonra yirmidört sâat geçmeden sefere ç›ksa, bu mestlere üç
gün ve gece mesh edebilir. Müsâfir iken mukîm olsa, yirmi dört
sâat geçmifl ise, mestleri ç›kar›p, ayaklar›n› y›kayarak abdest
al›r.
Aya¤›n üç parma¤› s›¤acak kadar y›rt›¤› bulunan mest üzerine mesh etmek câiz de¤ildir. Y›rt›k, bundan az ise, mesh câiz
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olur. Bir mestin birkaç yerinde, küçük y›rt›klar var ise bunlar
toplan›nca, üç parmak kadar olursa, buna mesh etmek câiz olmaz. Bir mestde iki parmak, di¤er mestde de iki veyâ bir parmak görünecek kadar y›rt›k varsa, bunlara mesh edilebilir.
Mesh câiz olmayan y›rt›k, üç parma¤›n ucu de¤il, üç parma¤›n
bütünü görünecek kadard›r.
2 — YARA VE SARGI ÜZER‹NE MESH:

Yaran›n, ç›ban›n, derideki çatlak ve yar›klar›n üzerine veyâ
içine konan merhem, pamuk, fitil, gaz bezi, flâster, sarg› ba¤› gibi fleylerin çözülmesi, ç›kar›lmas› yaraya zarar verirse üzerine
mesh edilir.
Özr sâhibi olan, istedi¤i zemân abdest al›r. Al›nan abdest ile
istedi¤i kadar farz ve nâfile k›lar ve Kur’ân-› kerîm okur. Namâz vakti ç›k›nca abdesti bozulmufl olur. Her namâz vakti girdikden sonra, yeni abdest al›p, bu vakt ç›k›ncaya kadar her ibâdeti yapar.
Özr sâhibi olabilmek için, abdesti bozan fleyin devâm üzere
mevcûd olmas› lâz›md›r. Ya’nî, herhangi bir namâz vakti içinde,
abdest al›p yaln›z farz› k›lacak kadar bir zemân abdestli kalamayan kimse, özr sâhibi olur. Özr sâhibinin özrü, sonraki her
namâz vaktinde bir kerre, biraz akarsa, özrü devâm ediyor say›l›r.

GUSL (Boy Abdesti)
Namâz›n do¤ru olmas› için, abdestin ve guslün do¤ru olmas› lâz›md›r. Cünüb olan her kad›n›n ve erke¤in, hayzdan ve nifâsdan kurtulan kad›nlar›n, namâz vaktinin sonunda o namâz›
k›lacak kadar zemân kal›nca, gusl abdesti almas› farzd›r. Cünüb
olmak, cimâ’ ve ihtilâm ile olur.
Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyuruyor ki:
(Gusl abdesti alma¤a kalkan bir kimseye, üzerindeki k›l adedince [ya’nî pek çok] sevâb verilir. O kadar günâh› afv olur.
Cennetdeki derecesi yükselir. Guslü için ona verilecek sevâb,
dünyâda bulunan herfleyden dahâ hayrl› olur. Allahü teâlâ, meleklere, bu kuluma bak›n›z! Gece, üflenmeden kalk›p, benim
emrimi düflünerek, cünüblükden gusl ediyor. fiâhid olunuz ki,
bu kulumun günâhlar›n› afv ve magfiret eyledim buyurur.)
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Di¤er bir hadîs-i flerîfde, (Kirlenince, çabuk gusl abdesti
al›n! Çünki kirâmen kâtibîn melekleri, cünüb gezen kimseden
incinir) buyuruldu. ‹mâm-› Gazâlî “rahmetullahi aleyh” buyurdu ki: “Bir kimse, rü’yâda bana dedi ki, (Bir mikdâr zemân cünüb kald›m. fiimdi üzerime ateflden gömlek giydirdiler. Hâlâ
atefl içindeyim). Bir hadîs-i flerîfde de, (Resim, köpek ve cünüb
kimse bulunan eve rahmet melekleri girmez) buyuruldu.
Namâz k›lan ve k›lmayan herkes, bir namâz vaktini cünüb
geçirirse, çok ac› azâb görecekdir. Su ile y›kanmak mümkin olmazsa teyemmüm etmelidir. Cünüb olan kimseler flunlar› yapamaz: 1- Hiç bir namâz› k›lamaz. 2- Kur’ân-› kerîme ve âyetlerine el süremez. 3- Kâ’beyi tavâf edemez. 4- Câmi’ ve mescidlere
giremez.

Guslün Farzlar›
Hanefî mezhebinde guslün farzlar› üçdür:
1- A¤z›n içini y›kamakd›r. A¤z›n içinde i¤ne ucu kadar ›slanmad›k yer kal›rsa, difllerin üzeri ve difl çukuru ›slanmazsa gusl
olmaz.
2- Burnu y›kamakd›r. Burnundaki kuru kirin alt›na ve a¤›zdaki çi¤nenmifl ekme¤in alt›na su geçmezse, gusl olmaz. Hanbelî mezhebinde, a¤z› ve burnu y›kamak, abdest al›rken de, guslde de farzd›r. fiâfi’î mezhebinde de, gusl ederken niyyet etmek
farzd›r.
3- Bedenin her yerini y›kamakd›r. Göbek içini, b›y›k, kafl ve
sakal› ve altlar›ndaki derileri ve bafldaki saçlar› y›kamak farzd›r. T›rnaklarda, dudak, göz kapa¤› veyâ vücûdun herhangi bir
yerinde su geçirmeyen maddeler bulunursa [t›rnakda oje bulunursa], gusl abdesti al›nm›fl olmaz.

Guslün Sünnetleri
1- Önce elleri y›kamak.
2- Edeb yerlerini y›kamak.
3- Bütün bedeni pislikden temizlemek.
4- Guslden evvel abdest almak, yüzü y›karken, gusle niyyet
etmek. fiâfi’î mezhebinde niyyet etmek farzd›r.
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5- Bütün bedeni, üç def’a o¤arak y›kamak.
6- Bütün vücûdu y›kad›kdan sonra, iki aya¤›n› y›kamak.

Gusl Abdesti Nas›l Al›n›r?
Sünnet üzere gusl abdesti, flöyle al›n›r:
1- Önce, temiz olsalar dahî, iki eli ve avret yerini ve bedeninde necâset (pislik) bulunan yerleri y›kamal›d›r.
2- Sonra, tam bir abdest almal›, yüzünü y›karken gusle niyyet etmelidir. Ayaklar›n alt›nda su toplanm›yorsa, ayaklar› da
y›kamal›d›r.
3- Sonra bütün bedene üç def’a su dökmelidir. Önce üç def’a
bafla, sonra sa¤ omuza, sonra sol omuza dökmelidir. Her döküflde o taraf temâm ›slanmal›d›r. Birinci döküflde o¤mal›d›r.
Guslde, bir uzva dökülen su, baflka uzvlara ak›t›l›rsa oras› da
temizlenir. Çünki, guslde bütün beden, bir uzv say›l›r. Abdest
al›rken bir uzva dökülen su ile baflka uzv ›slan›rsa, y›kanm›fl say›lmaz. Gusl temâm olunca, tekrâr abdest almak mekrûhdur.
Fekat, gusl ederken abdesti bozulursa, bir dahâ almak lâz›m
olur.
AÇIKLAMA (Dolgu ve Kaplama Difli Olanlar):
Hanefî mezhebinde, difllerin aras› ve difl çukurlar› ›slanmazsa, gusl temâm olmaz. Bunun için, difl kaplat›nca ve doldurunca, gusl abdesti sahîh olmaz. ‹nsan cenâbetlikden kurtulamaz.
Alt›n, gümüfl ve necs olmayan baflka maddelerden yap›lan kaplama ve dolgular›n alt›na su girmeyince, Hanefî mezhebi âlimlerinin hepsine göre, gusl abdesti câiz olmaz.
Tahtâvî, (Merâk›l-felâh) hâfliyesi, doksanalt›nc› sahîfesinde
ve ayr›ca bunun tercemesi olan (Ni’met-i ‹slâm) kitâb›nda flöyle yaz›yor: Bir Hanefînin, kendi mezhebine göre yapamad›¤› bir
ifli yapabilmesi için, fiâfi’î mezhebini taklîd etmesinde bir be’s
yokdur. (Bahr-ür-râ›k) ve (Nehr-ül-fâ›k) kitâblar›nda da böyle
yaz›l›d›r. Fekat, bu ifli yaparken, o mezhebin flartlar›n› da yerine getirmesi lâz›md›r. Harac, meflakkat olmadan ve flartlar›n›
yapmadan taklîd ederse, buna (müleffik) denir ki, kolaylar›
toplay›c› demekdir. Bu, câiz de¤ildir.
Kendi mezhebindeki bir farz› yapamayan kimsenin, yaln›z
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bu farz› yapmas› için baflka mezhebi taklîd etmesi lâz›md›r. Fekat, bu ifli yaparken, taklîd etdi¤i mezhebin flartlar›n› da yerine
getirmelidir. Kaplama ve dolgu yapd›ran Hanefî mezhebindeki
bir kimsenin, Mâlikî veyâ fiâfi’î mezhebini taklîd etmesi için,
guslde, abdest almakda ve namâzda niyyet ederken, ‹mâm-›
Mâlike veyâ ‹mâm-› fiâfi’îye tâbi’ oldu¤unu hât›rlamas› yetiflir.
Ya’nî gusl abdesti alma¤a bafllarken, (Niyyet etdim gusl abdesti alma¤a ve Mâlikî veyâ fiâfi’î mezhebine uyma¤a) sözünü kalbinden geçiren bir kimsenin, gusl abdesti sahîh olur. A¤z›nda
kaplama veyâ dolgu bulunan Hanefî mezhebindeki bir kimse,
böyle niyyet edince, guslü ya’nî boy abdesti sahîh olur. Cünüblükden kurtulur, temiz olur. Mâlikî veyâ fiâfi’î mezhebini taklîd
edince, abdesti ve namâzlar› sahîh olur. Kaplama ve dolgusu olmayanlara da imâm olabilir.
fiâfi’î mezhebini taklîd edenin, imâm arkas›nda Fâtiha sûresini okumas›, kendisinin veyâ baflkas›n›n sev’eteynine, ya’nî iki
abdest bozma uzvlar›na eli ayas› ile dokunursa ve nikâh ile almas› harâm olan onsekiz kad›ndan baflka kad›n›n derisine derisi de¤erse abdest almas›, abdeste niyyet etmifl olmas› ve az necâsetden de sak›nmas› lâz›md›r. Kur’ân-› kerîm tutaca¤› zemân
da fiâfi’î mezhebine göre abdestli olmas› lâz›md›r. Hanefî mezhebinde olan bir yolcunun, fiâfi’î mezhebini taklîd ederek, ö¤le
ile ikindi ve akflam ile yats› namâzlar›n› takdîm ve tehîr ederek,
birlikde k›labilmesi için, fiâfi’î mezhebine göre abdestli olmas›
lâz›md›r.

Kad›nlar›n Hayz ve Nifâs Hâlleri
Onbir dürlü gusl abdesti vard›r. Befli farzd›r. Bunlardan ikisi kad›n›n hayz ve nifâsdan kurtulunca gusl abdesti almas›d›r.
‹bni Âbidîn (Menhel-ül-vâridîn) ad›ndaki eserinde diyor ki:
Her müslimân erke¤in ve kad›n›n ilmihâl ö¤renmesi farz oldu¤unu, f›kh âlimleri söz birli¤i ile bildirdi. Her müslimân kad›n›n
hayz ve nifâs bilgilerini ö¤renmesi farzd›r. Her müslimân erke¤in evlenece¤i zemân, hayz ve nifâs bilgilerini ö¤renmeleri lâz›md›r. Evlenince, han›m›na da ö¤retmelidir.
Hayz, sekiz yafl›n› bitirip, dokuz yafl›na basm›fl ve sa¤l›¤› yerinde bir k›zdan veyâ (âdet zemân›) son dakîkas›ndan onbefl gün
geçmifl olan kad›ndan gelen ve en az üç gün devâm eden kana
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denir. Beyâzdan baflka her renge ve bulan›k olana hayz kan› denir. Bir k›z, hayz görmeye bafllay›nca, erginlik ça¤›na girer ve
kad›n hükmünde olup, dînin emr ve yasaklar›ndan mes’ûl olur.
Kan görüldü¤ü andan, kesildi¤i güne kadar olan günlerin say›s›na “Âdet zemân›” denir. Bu zemân›n en az› üç, en fazlas› on
gündür. Her kad›n›n kendi âdetinin gün say›s›n› ve sâatini bilmesi lâz›md›r. Sekiz yafl›n› temâml›yan k›za, anas›n›n, anas›
yoksa, ninelerinin, ablalar›n›n, hala ve teyzelerinin hayz ve nifâs ilmini bildirmeleri farzd›r.
Nifâs, lohusa demekdir. Kad›ndan, do¤umdan sonra gelen
kana denir. Bu kan›n en az müddeti yokdur. Kan kesildi¤i zemân derhâl gusl abdesti almal›d›r. En çok zemân› k›rk gündür.
K›rk gün temâm olunca, kan kesilmese de, gusl edip, namâza
bafllar. K›rk günden sonra gelen kan, istihâza, (ya’nî özr) olur.
Kad›nlar›n nifâs (lohusal›k) günlerini de ezberlemeleri lâz›md›r.
‹stihâza [özr kan›], üç günden, ya’nî yetmifliki sâatden befl dakîka bile az olan ve yeni bafllayan için on günden çok süren ve
yeni olmayanlardan âdetden çok olup, on günü de aflan ve hâmile, ellibefl yafl›n› geçmifl (âyise) kad›nlardan, dokuz yafl›ndan küçük k›zlardan gelen kanlara denir. Bu kan hastal›k iflâretidir.
Uzun zemân akmas› tehlîkeli olup, doktora baflvurmak lâz›md›r.
‹stihâza günlerinde bulunan kad›n, s›k s›k burnu kanayan
kimse gibi olup, bu hâlde namâz k›labilir ve oruc tutabilir.
Hayz ve nifâs hâlinde iken kad›n, namâz k›lamaz ve oruc tutamaz. Tilâvet ve flükr secdesi yapamaz. Kur’ân-› kerîme dokunamaz. Câmi’ ve mescide giremez, Kâ’beyi tavâf edemez. Vatyde bulunamaz. Temizlenince, oruclar›n› kazâ eder, namâzlar›n›
kazâ etmez. Kad›n›n, hayz›n bafllad›¤›n› kocas›na bildirmesi lâz›md›r. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” (Hayz›n
bafllad›¤›n› ve bitdi¤ini kocas›ndan saklayan kad›n mel’ûndur)
buyurdu. Hayz ve nifâs kesilince, hemen gusl edip y›kanmak
farzd›r. Allahü teâlân›n emridir.
Nikâh›n gitmesine, ya’nî boflanma¤a sebeb olan çok söz vard›r. Îmân›n gitmesinden korkar gibi, nikâh›n gitmesinden de çok
korkmak lâz›md›r. (Tam ‹lmihâl) 585.ci sahîfeye bak›n›z!
Hak teâlâ, intikâm›n› yine kul ile al›r.
Bilmiyen (ilm-i ledünnî), an› kul yapd› san›r.
Cümle eflyâ Hâl›k›nd›r, kul elîle ifllenir.
Emr-i Bârî olmay›nca, sanma bir çöp deprenir!
– 63 –

TEYEMMÜM
Teyemmüm, toprakla temizlenmek demekdir. Abdest almak veyâ gusl etmek için, su bulunmazsa veyâ su oldu¤u hâlde
kullan›lmas› mümkin olmayan durumlarda, temiz toprak, kum,
kireç ve tafl gibi toprak cinsinden temiz bir fley ile hanefîde vakt
girmeden önce de teyemmüm edilir. Di¤er üç mezhebde, vakt
girmeden önce câiz de¤ildir.
Teyemmüm, abdest ve gusl için bir kolayl›kd›r. Dînimizde,
toprak ile teyemmüm de, su ile temizlenmek gibidir. Dînimiz
bir çok kirlili¤in toprak ile temizlenebilece¤ini aç›kça bildirmekdedir.
Teyemmümü gerekdiren bafll›ca hâller flunlard›r:
1- Abdest ve gusl için temiz su bulamamak (fiehrde her zemân su aramak farzd›r).
2- Su kullanmaya mâni’ olan hastal›k, su kullan›nca so¤ukdan ölmek veyâ hasta olmak tehlükesi bulunmak.
3- Suyun yan›nda düflman veyâ y›rt›c›, zehrli hayvan bulunmak.
4- Hapisde olup, su kullanamamak.
5- Ölümle tehdîd edilmek.
6- Yolcu olup, yan›nda içme suyundan fazla su bulunmamak.
7- Kuyudan su ç›karmak imkân› olmamak.

Teyemmümün Farzlar›
Teyemmümün farz› üçdür: Abdest almak için ve gusl etmek
için, teyemmüm ayn›d›r. Yaln›z niyyetleri farkl›d›r. Abdest için
yap›lan teyemmüm ile gusl edilmifl olmaz. Ayn› teyemmümün
gusl için de sahîh olmas› için, gusl için de niyyet etmek lâz›md›r.
1- Niyyet etmek. 2- ‹ki elin içini temiz topra¤a sürüp, yüzün
temâm›n› mesh etmek. 3- Elleri temiz topra¤a vurup, önce sa¤
ve sonra sol kolu mesh etmek.
Teyemmümün farz› ikidir, diyenler de vard›r. ‹kinci ve üçüncü farz› bir farz olarak söylemekdedirler. ‹ki flekli de do¤rudur.

Teyemmümün Sünnetleri
1- Besmele ile bafllamak.
2- Topra¤a avucun içini koymak.
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3- Avuclar› toprak üzerinde ileri ve geri çekmek.
4- Avucda toprak varsa, toprak kalmay›ncaya kadar, iki eli,
bafl parmaklar› ile birbirine çarpmak.
5- Elleri topra¤a koyarken parmaklar› açmak.
6- Evvelâ yüzü, sonra sa¤ kolu, sonra sol kolu mesh etmek.
7- Abdest al›r gibi, çabuk yapmak.
8- Kollarda ve yüzde mesh edilmedik yer kalmamak.
9- Teyemmümden önce, umdu¤u yerde su aramak.
10- Elleri, topra¤a vurarak, kuvvetle koymak.
11- Kollar›, yukar›da anlat›lan fleklde mesh etmek.
12- Parmaklar›n aras›n› mesh etmek ve bunu yaparken yüzü¤ünü oynatmak.

Teyemmümde fiunlara Dikkat Etmelidir
1- Abdestsiz bir kimse talebesine göstermek için, teyemmüm ederse, bununla namâz k›lamaz.
2- Teyemmüm ile namâz k›labilmek için, yaln›z teyemmüme
niyyet etmek yetiflmez. Namâz için de niyyet etmek lâz›md›r.
3- Bir toprakdan birkaç kimse teyemmüm edebilir. Çünki,
teyemmüm edilen toprak ve benzerleri müsta’mel olmaz. Teyemmümden sonra elden, yüzden dökülen toz müsta’meldir.
4- fiâfi’î ve hanbelîde teyemmüm yaln›z toprak ile yap›l›r. Di¤er mezheblerde, toprak cinsinden olan her temiz fley ile, üzerinde bunlar›n tozu olmasa bile, teyemmüm edilir. Yan›p kül olan
veyâ s›cakda eriyebilen fleyler, toprak cinsinden de¤ildir. O hâlde,
a¤aç, ot, tahta, demir, pirinç, ya¤l› boya s›val› d›var, bak›r, alt›n,
cam ile teyemmüm edilemez. Kum ile olur. ‹nci, mercân ile olmaz.
Kireç ve alç› ile y›kanm›fl mermer, çimento, s›rs›z fayans, s›rs›z
porselen çanak çömlekle, çamur ile olur. Yaln›z çamur varsa, suyu yar›dan az ise, bununla teyemmüm edilir.
5- Bir teyemmüm ile çeflidli namâz k›lmak câizdir.
6- Müsâfir, iki kilometreden az uzakda su bulunaca¤›n› alâmetlerle veyâ akll›, bâli¤ ve âdil bir müslimân›n haber vermesi
ile, çok zan etdi¤i zemân, her tarafa do¤ru ikiyüz metre giderek
veyâ birini göndererek aramas› farz olur. Çok zan etmezse, suyu aramas› lâz›m olmaz.
7- Bir kimse, suyu sormadan teyemmüm edip, namâza dursa, sonra yan›nda bulunan âdil bir flahsdan, su oldu¤unu haber
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alsa, abdest al›p, namâz›n› iâde eder.
8- ‹ki kilometreden uzakda su varken, teyemmüm ile namâz
k›lmak câizdir.
9- Eflyâs› aras›nda su bulundu¤unu unutan kimse, flehrde,
köyde de¤ilse, teyemmüm ile namâz k›labilir.
10- Suyun bitdi¤ini zan eden kimse, namâzdan sonra suyunu
görse, teyemmüm ile k›ld›¤› namâz› iâde eder.
11- Müsâfirin, yan›nda bulunanlardan su istemesi vâcibdir.
Su vermezlerse, teyemmüm ile k›lar. Arkadafl› suyu, piyasadaki fiyât›na satarsa, fazla paras› olan müsâfirin sat›n almas› lâz›md›r. Sâhibi, suyunu gaben-i fâhifl ile satarsa, teyemmüm ile
k›lmas› câizdir. Piyasa fiyât›na alacak fazla paras› yoksa, yine
teyemmüm eder.
12- Çölde, yollarda içmek için konulan su varken, teyemmüm edilebilir.
13- Su az ise, cünüb olan kimsenin, hayzl› kad›ndan, abdestsizden ve meyyitden önce y›kanmas› lâz›md›r. Suyun sâhibi baflkalar›ndan önce y›kan›r. Sâhibleri ayr› ayr› olan sular, bir araya
getirilince, önce meyyit y›kan›r.
14- Cünüb bir kimse, teyemmüm etdikden sonra, abdesti bozulsa, cünüb olmaz. Az su varsa, yaln›z abdest al›r.
15- Cünüb kimsenin vücûd yüzeyinin yar›dan fazlas› yara veyâ çiçek, k›z›l gibi ise teyemmüm eder. Derisinin ço¤u sa¤lam
ise ve yaral› k›smlar› ›slatmadan y›kamas› mümkin ise, gusl
eder. Yaral› k›smlar› ›slatmadan y›kanamazsa yine teyemmüm
eder.

Teyemmüm Nas›l Yap›l›r?
1- Önce cünüblükden veyâ abdestsizlikden temizlenmek
için niyyet edilir.
Teyemmüm ile namâz k›labilmek için, yaln›z teyemmüme
niyyet etmek yetiflmez. ‹bâdet olan bir fleyi, meselâ, cenâze namâz›, secde-i tilâvet yapmak için veyâ abdest için veyâ gusl için
teyemmüm etmeye niyyet lâz›md›r.
Teyemmüme niyyet ederken, abdest ile guslü ay›rmak lâz›md›r. Cünüblükden temizlenmeye niyyet edilen teyemmüm ile
namâz k›l›namaz. Abdest için ikinci teyemmüm lâz›md›r.
2- ‹ki kolu dirseklerinden yukar› s›val› olarak, iki elin içini
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temiz topra¤a, tafla, toprak veyâ kireç s›val› d›vara sürüp, en az
üç parma¤› de¤mek üzere, iki avucu ile yüzünü bir kerre mesh
etmek, ya’nî s›¤amak. Eli, yüzünün i¤ne ucu kadar yerine de¤mezse, teyemmüm yap›lm›fl olmaz.
Yüzü tam mesh edebilmek için, avuclar aç›k ve dört parmak
birbirlerine yap›fl›k ve iki elin ikifler uzun parmaklar›n›n uçlar›
birbirlerine de¤mifl olarak, avuc içleri saç kesimine koyup, çeneye do¤ru yavaflça indirilir. Parmaklar yatay vaziyetde aln›,
göz kapaklar›n›, burnun iki yan›n› ve dudaklar›n üzerlerini ve
çenenin yüz k›sm›n› iyice s›¤amal›d›r. Bu esnâda avuc içleri de
yanaklar› s›¤ar.
3- ‹ki avucu tekrâr topra¤a sürüp, birbirine çarparak, tozu
topra¤› silkeledikden sonra, önce sol elin dört parma¤› içi ile,
sa¤ kolun alt yüzünü, parmak ucundan dirse¤e do¤ru s›¤ay›p
sonra, kolun iç yüzünü, sol avuc içi ile, dirsekden avuca kadar
s›¤amak ve sonra sol bafl parmak içi ile, sa¤ bafl parmak d›fl›n›
s›¤amakd›r. Yüzü¤ü ç›karmak lâz›md›r. Sonra, yine böyle sa¤ el
ile, sol kol s›¤an›r. El ayas›n› topra¤a sürmek lâz›md›r. Topra¤›n, tozun elde kalmas› lâz›m de¤ildir.
Abdest ve gusl için teyemmüm ayn›d›r.

Teyemmümü Bozan fieyler
Teyemmümü gerekdiren özr hâli ortadan kalk›nca, su bulununca, abdesti ve guslü bozan hâllerde, teyemmüm de bozulur.

Abdestin, Guslün ve Teyemmümün Fâideleri
‹bâdet maksâd›yla yap›lan her iki temizlik, beden sa¤l›¤›m›z
için pek çok fâideleri hâs›l etmekdedir. Bedenî fâidelerinin yan›nda, rûh sa¤l›¤› yönünden de fâidesi çokdur. Tesbît edilen say›s›z fâidelerinden ba’z›lar›n› flöyle s›ralayabiliriz:
1- Günlük hayât›m›zda, ellerimizin dokunmad›¤› yer, kapmad›¤› mikrop kalm›yor. ‹flte abdest al›rken, el, yüz ve ayaklar› y›kamak, cilt hastal›klar› ve iltihâblar› için en güzel bir korunmad›r. Mikroplar, parazit bakterilerin ba’z›lar› vücûda deri yoluyla dâhil olurlar.
2- Solunum sistemimizin bekçili¤ini yapan burnu y›kamakla,
toz ve mikrop y›¤›nlar›n›n vücûda girmeleri önlenmifl olmakdad›r.
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3- Yüzün y›kanmas›, cildi kuvvetlendirir, bafldaki a¤›rl›¤› ve
yorgunlu¤u hafîfletir. Damarlar› ve sinirleri harekete geçirir.
Devâml› abdest alanlar›n, ihtiyârlasalar bile yüzlerindeki güzelliklerinin gitmemesi bu yüzdendir.
4- Cünüblü¤e sebeb olan hâllerde büyük bir enerji harcanmakda, kalb ve dolafl›m h›z› artmakda, solunum h›zlanmakdad›r. Vücûdun afl›r› çal›flmas›yla da yorgunluk, bitkinlik, uyuflukluk ve gevfleklik hissedilmekde, umûmiyyetle zihnî faaliyetler
oldukça yavafllamakdad›r. Gusl ile vücûd eski zindeli¤ini kazan›r. Vücûdu belirli aral›klarla devâml› y›kamak, koruyucu hekimlik yönünden fevkalâde önemlidir.
5- Vücûdumuzun normalde bir statik elektrik dengesi vard›r. Vücûd sa¤l›¤› bu elektriksel denge ile yak›ndan alâkal›d›r.
Bu denge, psikolojik gerilimler, iklim flartlar›, giyim eflyâlar›,
yaflama ve iflyerleri ve bu arada guslü gerekdiren hâllerle bozulur. Bu elektriksel yük, öfke hâlinde normalin dört kat›na, guslü gerekdiren hâllerde 12 kat›na ç›kmakdad›r. Günümüzde
“K›z›l ötesi” (Enfra-rouje) ›fl›nlarla d›fl derinin özel foto¤raflar› çekilmifl, bu foto¤raflarda cinsî münâsebetden sonra, vücûdun bütün yüzeyinin fazla statik elektrik tabakas›yla örtüldü¤ü
tesbît edilmifldir. Bu tabaka, derinin oksijen al›flverifline engel
oldu¤u gibi, cildin renginin bozulmas›na ve çabuk k›r›flmas›na
sebeb olur. Bu durumdan kurtulmak için vücûdun i¤ne ucu kadar yeri dahî kalmayacak fleklde temâmen y›kanmas› gerekir.
Böylece su zerreleri, olumsuz elektrik gerilimini alarak, vücûdu toprakl›yor ve yeniden normale döndürüyor. Bu aç›dan
gusl, t›bbî yönden de mutlaka yap›lmas› gereken bir temizlikdir.
6- Abdest ve gusl abdestinin, dolafl›m sistemi üzerinde de
olumlu te’sîrleri bulunmakdad›r. Damarlardaki sertleflme ve
daralmay› önler. Abdestde mevzi’î bir uyar›lma vard›r. Lenf sistemi, en önemli merkezlerinden biri olan burun arkas› ve bademcikler y›kanarak uyar›lmakdad›r. Ayr›ca boyun ve yanlar›n›n y›kanmas› da, lenf sistemine te’sîr eder. Abdest ve guslle
kolaylaflan lenf dolafl›m› sâyesinde, lenfosit denen savaflç› hücreler vücûdu zararl› unsûrlardan korurlar ve vücûd direncini
artd›r›rlar.
7- Su bulunmad›¤› zemân toprakla yap›lan teyemmüm de
büyük ölçüde vücûddaki statik elektri¤i yok etmekdedir.
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2- NECÂSETDEN TAHÂRET
Bedende, elbisede ve namâz k›lacak yerde necâset, pislik
bulunmamakd›r. Bafl örtüsü, bafll›k, sar›k, mest ve na’l›n da elbiseden say›l›r. Boyuna sar›l› atk›n›n sarkan k›sm›, namâz k›lan
ile birlikde hareket etdi¤i için elbise say›l›r ve buras› temiz olmazsa, namâz kabûl olmaz. Yayg›n›n, basd›¤› ve bafl›n› koydu¤u yeri temiz olunca, baflka yerinde necâset bulunursa, namâz
kabûl olunur. Çünki yayg›, atk› gibi bedene bitiflik de¤ildir. Fekat kapal› flifle içinde, idrâr tafl›yan›n namâz› câiz olmaz. Çünki,
flifle bevlin meydâna geldi¤i yer de¤ildir. [Bundan anlafl›l›yor ki,
cebinde kapal› kolonya, ispirto, tentürdiyot fliflesi veyâ kapal›
kutudaki kanl› mendil, necs bez varken namâz k›lmak câiz de¤ildir.] ‹ki aya¤›n basd›¤› ve secde etdi¤i yerin temiz olmas› lâz›md›r. Necâset üstüne örtülü bez, cam, naylon üstünde namâz
kabûl olur. Secdede etekleri kuru necâsete de¤erse, zarar› olmaz.
Deride, elbisede, namâz k›l›nan yerde, (dirhem mikdâr›) veyâ
dahâ çok kaba necâset yok ise, namâz kabûl olur ise de, dirhem
mikdâr› bulunursa, tahrîmen mekrûh olur ve y›kamak vâcib olur.
Dirhemden çok ise, y›kamak farz olur. Az ise sünnetdir. fierâb›n
damlas›n› da y›kamak farzd›r. ‹mâmeyne [‹mâm-› Ebû Yûsüf ve
‹mâm-› Muhammede] göre ve di¤er üç mezhebde kaba necâsetlerin hepsinin zerresini bile y›kamak farzd›r. Necâset mikdâr›, bulafld›¤› zemân de¤il, namâza dururken olan mikdâr›d›r.
Dirhem mikdâr›, kat› necâsetlerde, bir miskâl, ya’nî dört
gram ve seksen santigram a¤›rl›kd›r. Ak›c› necâsetlerde, aç›k el
ayas›ndaki suyun yüzü geniflli¤i kadar yüzeydir. Bir miskâlden
az olan kat› necâset elbisenin, avuc içinden dahâ genifl yüzüne
yay›l›nca namâza mâni’ olmuyor.
Necâset iki dürlüdür:
1- Kaba Necâset: ‹nsandan ç›k›nca, abdest veyâ gusle sebeb
olan herfley, eti yinmiyen hayvanlar›n, (yarasa hâric) ve yavrular›n›n yüzülmüfl, daba¤lanmam›fl derisi, eti, pisli¤i ve bevli, insan›n ve bütün hayvanlar›n kan› ve flerâb, lefl, domuz eti ve kümes hayvanlar›n›n pisli¤i ve yük hayvanlar›n›n, koyun ve keçinin necâsetleri, galiz, ya’nî kabad›r.
2- Hafîf Necâset: Hafîf olan necâsetlerden, bir uzva ve elbisenin bir k›sm›na bulafl›nca, bu k›sm veyâ uzvun dörtde biri ka– 69 –

dar› namâza zarar vermez. Eti yinen dört ayakl› hayvanlar›n
bevli ve eti yinmiyen kufllar›n pisli¤i hafîfdir. Güvercin, serçe ve
benzerleri gibi eti yinen kufllar›n pisli¤i temizdir.
fierâb›n, imbiklenmesi ile elde edilen rak› ve ispirto kaba necâset olup, içilmesi flerâb gibi harâmd›r. Namâz k›larken, kan,
ispirto ve alkollü içkiler, elbiseden ve deriden y›kan›p temizlenmelidir. Uçmakla temiz olmaz. Bunlar bulunan flifle ve benzerleri cebden ç›kar›lmal›d›r.
Necâset, her temiz su ile, abdest ve gusl al›nm›fl su ile, sirke
ve gül suyu gibi ak›c› mây›’lerle temizlenir. Abdestde, guslde
kullan›lan suya (müsta’mel su) denir. Bu su temizdir. Fekat, hadesi temizleyici de¤ildir. Bununla necâset temizlenir. Fekat, abdest al›nmaz ve gusl edilmez.
‹ST‹NCÂ: Önden ve arkadan necâset ç›k›nca, bu yerleri temizleme¤e istincâ denir. ‹stincâ, ya’nî tahâretlenmek, sünnet-i
müekkededir. Ya’nî halâda abdest bozuldukdan sonra, erkek
ve kad›n›n, tafl ile veyâ su ile, önünü ve arkas›n› temizliyerek idrâr ve pislik b›rak›lmamas› sünnetdir. Fekat, baflkas›n›n yan›nda avret yerini açmadan su ile istincâ yapam›yacaksa, pislik fazla olsa bile, su ile istincâden vaz geçer. Avret yerini açmaz. Namâz› öyle k›lar. Açarsa fâs›k olur. Harâm ifllemifl olur. Tenhâ bir
yer bulunca su ile istincâ yapar ve namâz› iâde eder. Çünki, bir
emri yapmak, bir harâm› ifllemesine sebeb olursa, harâm› ifllememek için, o emr [te’hîr edilir veyâ] terk edilir, yap›lmaz.
Kemik, taâm, gübre, tu¤la, saks› ve cam parçalar›, kömür,
hayvan yemi ve baflkas›n›n mal› ile ve muhterem, ya’nî para
eder fleyler, meselâ ipek ile, câmi’den at›lan fleylerle, zemzem
suyu ile, yaprak ile, kâ¤›d ile istincâ tahrîmen mekrûhdur. Bofl
kâ¤›da da sayg› lâz›md›r. Muhterem olmayan ismler, dîne yaram›yan yaz›lar bulunan kâ¤›dlar ve gazete ile istincâ câizdir. Fekat ‹slâm harfleri ile yaz›lm›fl hiç bir kâ¤›d ile istincâ edilmez.
Önü ve arkay› k›bleye dönerek ve ayakda ve özrsüz ç›plak abdest bozmak mekrûhdur. ‹drâr toplanan yerde gusl câiz de¤ildir. Fekat, bevl akar gider, toplanmazsa, bunlar câiz olur. ‹stincâda kullan›lan su necs olur. Elbiseye s›çratmamal›d›r. Bunun
için istincâ yaparken, avret yerini açmak, tenhâ yerde yapmak
lâz›md›r. Musluk bafl›nda, elini donunun içine sokup, idrâr yerini avucdaki suya sürerek y›kamakla istincâ olmaz. ‹drâr damlas› bulafl›nca, avucdaki su necs olur ve damlad›¤› çamafl›r pis
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olur. Bu suyun damlad›¤› yerlerin toplam› avuc içinden fazla
olursa, namâz kabûl olmaz.
‹ST‹BRÂ: Erkeklerin yürüyerek, öksürerek veyâ sol tarafa
yatarak (‹stibrâ) etmesi, ya’nî idrâr yolunda damlalar b›rakmamas› vâcibdir. ‹drâr damlas› kalmad›¤›na kanâ’at gelmeden abdest almamal›d›r. Bir damla s›zarsa, hem abdest bozulur, hem
de elbise kirlenir. Çamafl›ra avuc içinden az s›zarsa, abdest al›p
k›ld›¤› namâz mekrûh olur. Çok s›zarsa, namâz kabûl olmaz. ‹stibrâda güçlük çekenler, arpa kadar nebâtî pamuk fitili idrâr
deli¤ine koymal›d›r. S›zan idrâr› pamuk emer. Yaln›z pamu¤un
ucunun d›flarda kalmamas› lâz›md›r.

3- SETR-‹ AVRET
(Avret Mahalli ve Kad›nlar›n Örtünmeleri)
Bir kimsenin açmas›, baflkas›na göstermesi ve baflkas›n›n
bakmas› harâm olan yerlerine (Avret mahalli) denir. Erkeklerin avret mahalli göbekden, diz alt›na kadard›r. Diz avretdir.
Buralar› aç›k iken k›l›nan namâz kabûl olmaz. Namâz k›larken, vücûdun di¤er k›smlar›n› (kollar›, bafl›) örtmek, (çorap
giymek) erkeklere sünnetdir. Buralar› aç›k namâz k›lmalar›
mekrûhdur.
Kad›nlar›n avuc içlerinden ve yüzlerinden baflka her yerleri,
ellerinin üstü, saçlar› ve ayaklar› dört mezhebde de avretdir.
Bunun için kad›nlara (Avret) denilmifldir. Buralar›n› örtmesi
farzd›r. Avret uzvlar›ndan herhangi birinin dörtde birisi, bir
rükn aç›k kal›rsa, namâz bozulur. Az› aç›l›rsa bozulmaz. Namâz› mekrûh olur. ‹nce olup, içindeki uzvun flekli veyâ rengi görünen kumafl, yok demekdir.
Kad›nlar›n, namâz d›fl›nda, yaln›z iken, diz ve göbek aras›n›
örtmesi farz olup, s›rt›n› ve karn›n› örtmesi vâcib, baflka yerlerini örtmesi edebdir.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyuruyor ki: (Yabanc› kad›na flehvetle bakan bir kimsenin gözleri ateflle doldurulup, Cehenneme sokulacakd›r. Yabanc› kad›n ile toka edenin
kollar› ensesinden ba¤lan›p, Cehenneme at›lacakd›r. Yabanc›
kad›n ile lüzûmsuz yere flehvetle konuflanlar, her kelimesi için
bin sene Cehennemde kalacakd›r.)
– 71 –

Di¤er bir hadîs-i flerîfde ise: (Komflu kad›na ve arkadafllar›n›n kad›nlar›na flehvetle bakmak, yabanc› kad›nlara bakmakdan on kat dahâ günâhd›r. Evli kad›nlara bakmak, k›zlara bakmakdan bin kat dahâ çok günâhd›r. Zinâ günâhlar› da böyledir)
buyuruldu.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Yâ
Alî! Uylu¤unu açma ve ölü veyâ diri, hiç kimsenin uyluk yerine
bakma!)
Di¤er bir hadîs-i flerîfde; (Avret yerlerinizi açmay›n›z. Çünki, yan›n›zdan hiç ayr›lmayan kimseler vard›r. Onlardan utan›n›z ve onlara sayg›l› olunuz) [Bunlar, Hafaza melekleridir] buyuruldu.
Yine hadîs-i flerîflerde buyuruldu ki: (Avret yerlerini ört.
Zevcenden ve câriyenden baflkas›na gösterme. Yaln›z iken de
Allahü teâlâdan hayâ ediniz!)
(Kendilerini kad›nlara benzeten erkeklere ve erkeklere
benzeten kad›nlara Allah la’net eylesin!)
(Bir k›z›n güzelli¤ini gören kimse, gözünü ondan hemen ay›r›rsa, Allahü teâlâ yeni bir ibâdet sevâb› ihsân eder ki, bu ibâdetin lezzetini hemen duyar.)
(Avret yerlerini açana ve baflkas›n›n avret mahallerine bakana, Allah la’net eylesin!)
(Kendini bir kavme benzeten, onlardan olur). Demek ki, ahlâk›n›, ifllerini veyâ elbiselerini baflkalar›na benzeten onlardan olur.
Modaya, kâfirlerin âdetlerine uyanlar, harâmlara güzel san’at ismini takanlar ve harâm iflliyenlere san’atkâr, ilerici diyenler, bu
hadîs-i flerîflerden ibret almal›, korkmal›, uyanmal›d›rlar.
Erkek erke¤in ve kad›n kad›n›n avret yerlerine de bakmalar› harâmd›r. Görülüyor ki, erkeklerin kad›nlara ve kad›nlar›n,
erkeklerin avret yerlerine bakmalar› harâm oldu¤u gibi, erkeklerin erke¤in avret yerine ve kad›nlar›n kad›n›n avret yerine
bakmalar› da harâmd›r. Erke¤in erkek için ve kad›n için avret
mahalli, diz ile göbek aras›d›r. Kad›n›n kad›n için avret mahalli
de böyledir. Kad›n›n yabanc› erkek için avret mahalli ise, ellerinden ve yüzünden baflka bütün bedenidir. Yabanc› kad›n›n
avret yerine flehvetsiz de bakmak harâmd›r.
Yorgan alt›nda ç›plak yatan bir hasta, bafl› yorgan içinde
iken, îmâ ile namâz k›l›nca, ç›plak k›lm›fl olur. Bafl›n› yorgan– 72 –

dan ç›kar›p k›larsa, yorganla örtülü k›lm›fl olup, câiz olur.
Bir erkek, nikâhla almas› ebedî harâm olan, onsekiz (mahrem) kad›n›n, bafl›na, yüzüne, gerdân›na, kollar›na, dizden afla¤› baca¤›na, flehvetden emîn ise bakabilir. Bu kimse, gö¤üslerine, koltuklar›na, uyluklar›na, dizlerine ve s›rt›na bakamaz.
Bir kad›n için, amca, hala, teyze ve day› çocuklar› da yabanc› erkek gibidir. Eniflte, kay›n birâderi de yabanc› erkekdir.
Bunlarla konuflmas›, flakalaflmas› ve bir yerde bulunmas› harâmd›r. Erkeklerin de amca, hala, teyze ve day› k›zlar› ile ve
bald›z ve yenge ile konuflmalar› harâmd›r.
Bir erkek, mahrem olan onsekiz kad›n ile ölünceye kadar
evlenemez. Bunlarla konuflabilir. Yaln›z olarak bir yerde bulunabilir. Kad›n da, onsekiz erkek ile evlenemez. Bu onsekiz erkek ve kad›n flunlard›r:

Neseb (Soy) ile Akrabâ Olanlar
Erkekler:
1- Baba.
2- Babas›n›n ve annesinin
babalar›.
3- O¤lu ve o¤lunun ve
k›z›n›n o¤ullar›
4- Erkek kardefli.
5- Erkek kardeflinin o¤ullar›.
6- K›z kardeflinin o¤ullar›.
7- Amca ve day›.

Kad›nlar:
1- Anne.
2- Annesinin ve
babas›n›n analar›.
3- K›z› ve o¤lunun ve
k›z›n›n k›zlar›.
4- K›z kardefli.
5- K›z kardeflinin k›zlar›.
6- Erkek kardeflinin k›zlar›.
7- Hala ve teyze.

Süt ile Akrabâ Olanlar
Erkekler:
8- Süt baba.
9- Süt babas›n›n ve
annesinin babalar›.
10- Süt o¤lu, süt o¤lunun
ve süt k›z›n›n o¤ullar›.

Kad›nlar:
8- Süt anne.
9- Süt annesinin ve
babalar›n›n anneleri.
10- Süt k›z›, süt k›z›n›n
ve süt o¤lunun k›zlar›.
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11- Süt erkek kardefli.
12- Süt k›z kardeflinin o¤ullar›.
13- Süt erkek kardeflinin
o¤ullar›.
14- Süt amca ve day›lar›.

11- Süt k›z kardefli.
12- Süt k›z kardeflinin k›zlar›.
13- Süt erkek kardeflinin
k›zlar›.
14- Süt hala ve teyzeleri.

S›hr›yet (Evlilik) ile Akrabâ Olanlar
Erkekler:
Kad›nlar:
15- Kay›n baba.
15- Kaynana.
16- Üvey o¤lu.
16- Üvey k›z›.
17- Üvey baba.
17- Üvey anne.
18- Dâmât.
18- Gelin.
Avret mahalli aç›k olarak soka¤a ç›kan ve baflkalar›n›n avret yerlerine bakan, erkekler ve k›zlar, Cehennemin çok k›zg›n
alevli ateflinde yanacaklard›r.

4- ‹ST‹KBÂL-‹ KIBLE
(K›bleye dönmek)
Namâz› Kâ’beye karfl› k›lmakd›r. Mekke-i Mükerreme flehrinde bulunan Kâ’be binâs›n›n istikametine (K›ble) denir. K›ble önce (Kudüs) idi. Hicretden onyedi ay sonra fia’bân ay›n›n
ortas›nda sal› günü, Kâ’beye dönülmesi emr olundu.
K›ble, Kâ’benin binâs› de¤il, arsas›d›r. Ya’nî, yerden Arfla
kadar, o boflluk k›bledir. Bunun için deniz ve kuyu diplerinde,
yüksek da¤larda ve uçaklarda, bu cihete do¤ru namâz k›l›n›r.
Göz sinirlerinin çapraz istikâmeti aras›ndaki aç›kl›k Kâ’beye
rastlarsa, namâz sahîh olur. Fekat:
1- Hastal›k sebebi, 2- Mal›n çal›nmak tehlükesi, 3- Y›rt›c›
hayvan tehlükesi, 4- Düflman görme tehlükesi, 5- Hayvan›ndan
inince, tekrâr yard›ms›z binemeyecekse, iki namâz› [ö¤le ile
ikindiyi ve akflam ile yats›y›, mâlikî veyâ flâfi’î mezhebini taklîd
ederek] cem’ ederek de k›lamazsa, namâz›n› gücü yetdi¤i tarafa do¤ru yönelerek k›lar. Vapurda, trende ve uçaklarda k›bleye
dönmek flartd›r.
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5- NAMÂZ VAKTLER‹
Resûl-i ekrem “sallallahü aleyhi ve sellem” bir hadîs-i flerîfde buyurdular ki, (Cebrâîl aleyhisselâm Kâ’be kap›s› yan›nda iki
gün bana imâm oldu. ‹kimiz, fecr do¤arken sabâh namâz›n›, günefl tepeden ayr›l›rken ö¤leyi, herfleyin gölgesi kendi boyu olunca ikindiyi, günefl batarken [üst kenâr› gayb olunca] akflam› ve
flafak karar›nca yats›y› k›ld›k. ‹kinci günü de, sabâh namâz›n›,
hava ayd›nlan›nca, ö¤leyi, herfleyin gölgesi kendi boyunun iki
kat› olunca, ikindiyi, bundan hemen sonra, akflam›, oruc bozuldu¤u zemân, yats›y›, gecenin üçde biri olunca k›ld›k. Sonra yâ
Muhammed! Senin ve geçmifl Peygamberlerin namâz vaktleri
budur. Ümmetin, befl vakt namâz›n herbirini, bu k›ld›¤›m›z iki
vaktin aras›nda k›ls›nlar dedi). Hergün k›l›nmas› emr olunan namâz say›s›n›n befl oldu¤u buradan da anlafl›lmakdad›r.
Sabâh Namâz› Vakti: Fecrin do¤mas›ndan, ya’nî flarkda beyâzl›k bafllamas›ndan i’tibâren, günefl do¤uncaya kadard›r.
Ö¤le Namâz› Vakti: Gölgeler k›sal›p, uzama¤a bafllad›¤› zemândan i’tibâren bafllar ve gölge bir misli veyâ iki misli uzay›ncaya kadar devâm eder. Birincisi iki imâma, ya’nî ‹mâm-› Ebû
Yûsüf ile ‹mâm-› Muhammede göre, ikincisi ise, ‹mâm-› a’zam
Ebû Hanîfeye “rahmetullahi aleyhim” göredir.
‹kindi Namâz› Vakti: Ö¤le vakti bitince bafllar. Bu da:
1- ‹mâm-› Ebû Yûsüf ve ‹mâm-› Muhammede göre, gölge
kendisini meydâna getiren cism kadar uzay›nca bafllar ve günefl
kayboluncaya kadar devâm eder.
2- ‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfeye göre ise; gölge kendisini
meydâna getiren cismin iki misli olunca bafllar, günefl kayboluncaya kadar devâm eder.
Fekat, günefl sarard›kdan sonra ya’nî üfuk hatt›na bir m›zrak
boyu yaklafl›nca, her namâz› k›lmak harâmd›r. Ya’nî ikindi namâz›n› bu kadar gecikdirmek harâmd›r. Fekat, ikindi namâz›n›
k›lmam›fl ise, günefl bat›ncaya kadar da k›lmak lâz›md›r.
Akflam Namâz› Vakti: Günefl kayboldukdan sonra bafllay›p,
flafak karar›ncaya kadar, ya’nî k›rm›z›l›k kayboluncaya kadar
devâm eder.
Yats› Namâz› Vakti: Akflam namâz› vaktinin ç›kmas›ndan
i’tibâren, fecrin a¤armas›na kadar devâm eder. ‹mâm-› a’zam
Ebû Hanîfeye “rahmetullahi aleyh” göre, yats›n›n vakti, gökdeki beyâzl›k kaybolunca bafllar. Nitekim ikindi vaktinde böyle
– 75 –

geçmifldi. Ya’nî iki imâma göre yats› vakti oldukdan sonra, en
az yar›m sâat dahâ bekleyip yats›y› k›larsa, bütün imâmlara göre k›lm›fl olur. Yats› namâz›n› özrsüz, fler’î gecenin yar›s›ndan
sonraya b›rakmak mekrûhdur.
Namâzlar› vaktlerinden önce ve sonra k›lmak harâmd›r. Büyük günâhd›r. (Türkiye gazetesi)nin hâz›rlam›fl oldu¤u d›var
takvîmlerinde, namâz ve imsâk vaktleri do¤ru olarak bildirilmifldir.
Namâz k›lmas› tahrîmen mekrûh, ya’nî harâm olan vaktler
üçdür. Bu üç vaktde bafllanan farzlar sahîh olmaz. Günefl do¤arken, batarken, gündüz ortas›nda ikendir. Bu üç vaktde, önceden hâz›rlanm›fl cenâzenin namâz›, secde-i tilâvet ve secde-i
sehv de câiz de¤ildir. Günefl batarken, yaln›z o günün ikindi namâz› k›l›n›r.
Yaln›z nâfile k›lmak mekrûh olan iki vakt vard›r. Sabâh namâz›n›n farz›n› k›ld›kdan sonra, günefl do¤uncaya kadar. ‹kindi
farz›n› k›ld›kdan sonra, akflam›n farz›ndan önce nâfile k›lmak
mekrûhdur.
AÇIKLAMA (Kutuplarda Namâz ve Oruc):
Her memleketin namâz vakti, o memleketin ekvatordan
uzakl›¤› ve mevsimlere göre de¤iflir:
67 dereceden geçen kuzey kutup dâiresinin kuzeyinde bulunan so¤uk memleketlerde, güneflin meyli çok oldu¤u zemânlarda, flafak kaybolmadan fecr bafllar. Bunun için Balt›k Denizinin
flimâl [kuzey] ucunda, yaz›n gece olmay›p, yats› ve sabâh namâzlar›n›n vakti bafllamaz.
Hanefî mezhebinde vakt, namâz›n flart› de¤il, sebebidir. Sebeb bulunmazsa, namâz farz olmaz. O hâlde, böyle memleketlerde bulunan müslimânlara bu iki namâz farz olmaz. Güney yar›m
kürede, her yer deniz oldu¤u için böyle memleket yokdur.
fia’bân›n otuzuncu gecesi, bir flehrde hilâl görülünce, bütün
dünyâda oruca bafllamak lâz›m olur. Gündüz görülen hilâl gelecek gecenin hilâlidir. [Kutublara ve Aya giden müslimân›n da,
seferî de¤ilse, bu ayda gündüzleri oruc tutmas› lâz›md›r. Yirmidört sâatden dahâ uzun günlerde, oruca sâatle bafllar ve sâatle
bozar. Gündüzü böyle uzun olm›yan bir flehrdeki müslimânlar›n zemân›na uyar. E¤er oruc tutmazsa, gündüzleri uzun olmayan yere gelince kazâ eder.]
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EZÂN VE ‹KÂMET
Ezân, herkese bildirmek demekdir. Befl vakt namâz ve kazâ
namâzlar› için ve Cum’a namâz›nda hatîbin karfl›s›nda, erkeklerin ezân okumas›, sünnet-i müekkededir. Kad›nlar›n ezân ve
ikâmet okumas› mekrûhdur. Ezân, baflkas›na vakti bildirmek
için, yüksekde okunur. Ezân okunurken, iki eli kald›r›p, birer
parma¤›n› iki kula¤›n deli¤ine koymak müstehabd›r. ‹kâmet
okumak, ezândan dahâ efdâldir. Ezân ve ikâmet, k›bleye karfl›
okunur. Okunurken konuflulmaz, selâma cevâb verilmez.

Ezân ve ‹kâmet Hangi Hâllerde Okunur?
1- K›rda, bostânda yaln›z veyâ cemâ’at ile kazâ k›larken, erkeklerin ezân› ve ikâmeti yüksek sesle okumalar› sünnetdir.
Ezân› ifliten insanlar, cinnîler, tafllar, k›yâmet günü flâhid olacakd›r. Birkaç kazâ namâz›n› bir arada k›lan, önce ezân ve ikâmet okur. Sonraki kazâlar› k›larken, hepsine sâdece ikâmet
okur. Sonraki kazâlarda ezân okumasa da olur.
2- Evinde yaln›z veyâ cemâ’at ile vakt namâz› k›lan, ezân ve
ikâmet okumaz. Çünki, câmi’de okunan ezân ve ikâmet evlerde
de okunmufl say›l›r. Fekat, okumalar› efdâldir. Mahalle câmi’inde ve cemâ’ati belli kimseler olan her câmi’de, vakt namâz›, cemâ’at ile k›l›nd›kdan sonra, yaln›z k›lan kimse, ezân ve ikâmet
okumaz. Yollarda bulunan veyâ imâm› ve müezzini bulunmayan ve cemâ’ati belli kimseler olmayan câmi’lerde, çeflidli zemânlarda gelenler, bir vaktin namâz› için, çeflidli cemâ’atler yaparlar. Her cemâ’at için ezân ve ikâmet okunur. Böyle câmi’de
yaln›z k›lan da ezân ve ikâmeti kendi iflitece¤i kadar sesle okur.
3- Misâfir olanlar, kendi aralar›ndaki cemâ’at ile de, yaln›z
k›larken de ezân ve ikâmet okur. Yaln›z k›lan›n yan›nda, arkadafllar› varsa, ezân› terk edebilir. Seferî olan kimse bir evde yaln›z k›larken de, ezân ve ikâmet okur. Çünki, câmi’de okunan,
onun namâz› için say›lmaz. Seferî olanlardan ba’z›s›, evde ezân
okursa, sonra k›lanlar okumaz.
Akll› çocu¤un, a’mân›n, veled-i zinân›n, ezân okumas›n› bilen câhil köylünün ezân okumas› kerâhetsiz câizdir. Cünüb
kimsenin ezân ve ikâmet okumas› ve abdestsiz ezân okumak ve
kad›n›n, fâs›k›n, serhoflun, akls›z çocu¤un ezân okumas› ve oturarak ezân okumak tahrîmen mekrûhdur. Bunlar›n ezânlar›
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tekrâr okunur. Ezân›n sahîh olmas› için müezzin, müslimân ve
akll› olmal›d›r. Ho-parlör ile okumak sahîh olmaz.
Fâs›k kimsenin, ezân› sahîh olmamas›, ibâdetlerde bunun
sözü kabûl edilmedi¤i içindir. Fâs›k›n ve ho-parlörün ezân› ile
vaktin geldi¤ine inan›lmaz. Bunun ezân› ile veyâ verdi¤i bir iflâret ile oruc bozulmaz.
Ezâna ta’zîm ve hürmet edenler ve onu, harflerini, kelimelerini de¤ifldirmeden, bozmadan, tegannî etmeden, minâreye ç›k›p,
sünnete uygun okuyanlar, yüksek derecelere vâs›l olacaklard›r.
Fekat, ezân sünnete uygun okunmuyorsa, meselâ ba’z› kelimeleri de¤ifldirilmifl, terceme edilmiflse ve ba’z› yerinde tegannî
ederek okunuyorsa veyâ ezân sesi, ho-parlör denilen âletden
geliyorsa, (Çünki, ho-parlörden ç›kan ses, imâm veyâ müezzinin sesi de¤ildir. Bunlar›n sesi elektrik ve miknât›s hâline dönüyor. Bu elektrik ve miknât›s›n hâs›l etdi¤i ses duyulur) bunu ifliten, hiçbir parças›n› tekrâr etmez.
AÇIKLAMA (Ezân Ho-parlör ile Okunur mu?):
Minârelere konulan ho-parlör, müezzin için bir tenbellik vâs›tas› olmufl, ezân›n karanl›k odalarda oturarak ve sünnete uym›yarak okunmas›na sebeb olmufldur. Asrlarca, göklere do¤ru
uzanan ma’nevî süslerimiz minâreler de, bu kötü bid’at yüzünden birer ho-parlör dire¤i hâline getirilmifllerdir. ‹slâm âlimleri
fennin bulduklar›n› hep iyi karfl›lam›fl, meselâ matba’an›n kurulmas›n› teflvîk etmifller, fâideli kitâblar›n bas›larak ilmin yay›lmas›n› istemifllerdir. Radyo ve ho-parlörle, her yerde fâideli yay›nlar yap›lmas› da, islâmiyyetin be¤endi¤i ve fâidelenece¤i bir
bulufl oldu¤u flübhesizdir. Fekat, müslimânlar› ezân›n tatl› sesinden mahrûm b›rakarak, ibâdetleri ho-parlörün t›rmalay›c› sesi
ile yapmak, zararl› olmakdad›r. Ho-parlörleri câmi’lere koymak
lüzûmsuz bir isrâfd›r. Îmânl› kalblere ilâhî te’sîrler yapan sâlih
mü’minlerin sesleri yerine, âdetâ kilise çan› gibi z›rlayan bu âlet
yok iken, minârelerde okunan ezânlar ve câmi’lerdeki tekbîr
sesleri, ecnebîleri bile vecde getiriyordu. Her mahallede okunan
ezânlar› ifliterek câmi’leri dolduran cemâ’at, Eshâb-› Kirâm zemân›nda oldu¤u gibi namâzlar›n› huflû’ ile k›l›yorlard›. Ezân›n
mü’minleri heyecâna getiren ilâhî te’sîri, ho-parlörün metalik
sesleri ile gaybolmakdad›r.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bir hadîs-i flerîfin– 78 –

de, (Her kim ezân sesi iflitdi¤i zemân, müezzin ile berâber hafîfce okusa, her harfine bin sevâb verilir, bin günâh› mahvolur)
buyurdu.
Ezân› duyan kimse, Kur’ân-› kerîm okuyor ise de, iflitdi¤ini
yavaflça söylemesi sünnetdir. (Hayye alâ)lar› duyunca bunlar›
söylemeyip, (lâ havle velâ kuvvete illâ billâh) der. Ezândan sonra salevât getirilir. Sonra ezân düâs› okunur. ‹kinci (Eflhedü enne Muhammeden Resûlullah) söyleyince, iki bafl parma¤›n›n
t›rnaklar›n› öpdükden sonra, iki göz üzerine sürmek müstehabd›r. ‹kâmetde böyle yap›lmaz.

Ezân›n Okunuflu
Allahü ekber ................................................................4 def’a
Eflhedü en lâ ilâhe illallah ..........................................2 def’a
Eflhedü enne Muhammeden Resûlullah ..................2 def’a
Hayye ales-salâh ..........................................................2 def’a
Hayye alel-felâh...........................................................2 def’a
Allahü ekber ................................................................2 def’a
Lâ ilâhe illallah ............................................................1 def’a
Yaln›z sabâh ezân›nda, (Hayye alel-felâh)dan sonra iki kerre (Es-salâtü hayrun minen-nevm) okunur.
‹kâmetde ise, (Hayye alel-felâh)dan sonra iki kerre (Kad
kâme tis-salâtü) denir.
Ezân Düâlar›:
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki:
(Ezân okunurken flu düây› okuyun:
“Ve ene eflhedü en lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ flerîkeleh ve
eflhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh ve radîtü billâhi rabben ve bil-islâmi dînen ve bi Muhammedin sallallahü
aleyhi ve selleme resûlen nebiyyâ”).
Yine bir hadîs-i flerîflerinde buyurdular ki, “Ey benim ümmetim. Ezân bitince flu düây› da okuyunuz:
“Allahümme rabbe hâzihid-da’vetit-tâmmeti ves-salâtil-kâimeti âti Muhammedenil-vesîlete vel-fadîlete ved-dereceter-refîate veb’ashü mekâmen mahmûdenil-lezî ve’adtehü inneke lâ
tuhlifül-mîâd”).
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Ezân Kelimelerinin Ma’nâlar›:
ALLAHÜ EKBER: Allahü teâlâ, büyükdür. Ona birfley lâz›m de¤ildir. Kullar›n›n ibâdetlerine de muhtâc olmakdan büyükdür. ‹bâdetlerin, Ona hiçbir fâidesi yokdur. Bu mühîm
ma’nây› zihnlerde iyi yerlefldirmek için, bu kelime, dört kerre
söylenir.
EfiHEDÜ EN LÂ ‹LÂHE ‹LLALLAH: Kibriyâs›, büyüklü¤ü ile kimsenin ibâdetine muhtâc olmad›¤› hâlde, ibâdet olunma¤a, Ondan baflka kimsenin hakk› olmad›¤›na flehâdet eder,
elbette inan›r›m. Hiçbir fley Ona benzemez.
EfiHEDÜ ENNE MUHAMMEDEN RESÛLULLAH:
Muhammedin “aleyhi ve alâ âlihissalâtü vesselâm”, Onun gönderdi¤i Peygamberi oldu¤una, Onun istedi¤i ibâdetlerin yolunu
bildiricisi oldu¤una ve Allahü teâlâya ancak Onun bildirdi¤i,
gösterdi¤i ibâdetlerin yarafl›r oldu¤una flehâdet eder, inan›r›m.
HAYYE ALES-SALÂH, HAYYE ALEL-FELÂH:
Mü’minleri felâha, se’âdete, kurtulufla sebeb olan namâza ça¤›ran iki kelimedir.
ALLAHÜ EKBER: Ona lây›k bir ibâdeti kimse yapamaz.
Herhangi bir kimsenin ibâdetinin Ona lây›k, yak›fl›r olmas›ndan
çok büyükdür, çok uzakd›r.
LÂ ‹LÂHE ‹LLALLAH: ‹bâdete, karfl›s›nda alçalma¤a
müstehak olan, hakk› olan ancak Odur. Ona lây›k ibâdeti kimse yapamamakla berâber, Ondan baflka kimsenin ibâdet olunma¤a hakk› yokdur.
Namâz›n flerefinin büyüklü¤ü Onu herkese, haber vermek
için seçilmifl olan bu kelimelerin büyüklü¤ünden anlafl›lmal›d›r.

6- N‹YYET
‹ftitâh tekbîri söylenirken niyyet edilir. Namâza niyyet etmek demek, ismini, vaktini, k›bleyi, imâma uyma¤› kalbinden
geçirmek demekdir.
‹ftitâh tekbîrinden sonra edilen niyyet, sahîh olmaz ve o namâz kabûl olmaz. Farzlarda ve vâciblerde niyyet ederken, hangi farz ve hangi vâcib oldu¤unu bilmek lâz›md›r. Rek’at say›s›na niyyet lâz›m de¤ildir. Sünneti k›larken, (Namâza) niyyet etmek kâfîdir. Cenâze namâz›na, (Allah için namâza, meyyit için
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düâya) diye niyyet edilir.
‹mâm›n erkeklere imâm olma¤a niyyet etmesi flart de¤ildir.
‹mâm, hâz›r olan cemâ’ate imâm oldum diye niyyet etmezse,
cemâ’at ile k›lmak sevâb›na kavuflamaz. ‹mâm olma¤a niyyet
ederse, bu sevâba da kavuflur. ‹mâm›n, (kad›nlara imâm olma¤a) niyyet etmesi lâz›md›r.
‹bâdetleri yaparken, yaln›z a¤›z ile söyleme¤e niyyet denmez. Kalb ile niyyet edilmezse, ibâdetler kabûl olmaz.

7- TAHRÎME TEKBÎR‹
Namâza dururken, (Allahü ekber) demekdir ki, farzd›r.
Baflka kelime söylemekle olmaz. Ba’z› âlimler, tahrîme tekbîrinin, namâz›n içinde oldu¤unu söylemifllerdir. Bunlara göre, namâz›n flartlar› da, rüknleri de, alt› olmakdad›r.

NAMÂZIN RÜKNLER‹:
Namâz›n içindeki farzlar›na (Rükn) denir. Hepsi befldir:
1- KIYÂM: Namâz›n befl rüknünden birincisi k›yâmd›r. K›yâm, ayakda durmak demekdir. Ayakda duramayan hasta,
oturarak k›lar. Oturam›yan hasta, s›rt üstü yat›p, bafl› ile k›lar.
Yüzü, semâya karfl› de¤il, k›bleye karfl› olmas› için bafl› alt›na
yast›k konur. Ayaklar›n› diker. K›bleye karfl› uzatmaz. Ayakda
iken, iki ayak birbirinden dört parmak eni kadar aç›k olmal›d›r.
Ayakda duram›yan hasta, ayakda bafl› dönen, bafl›, difli, gözü veyâ baflka yeri çok a¤r›yan, idrâr, yel kaç›ran, yaras› akan,
ayakda düflman korkusu, mal›n çal›nmak tehlükesi olan, ayakda k›l›nca orucu veyâ okumas› bozulacak veyâ avret yeri aç›lacak olan kimseler, oturarak k›lar. Rükü’ için biraz e¤ilir. Secde
için, bafl›n› yere koyar. Bafl›n› yere koyamayan kimse, rükü’ için
biraz, secde için ise, dahâ çok e¤ilir. Secde için e¤ilmesi rükü’
için e¤ilmesinden dahâ çok olmazsa namâz› kabûl olmaz. Yere
tafl ve tahta koyup, bunun üstüne secde ederse, namâz kabûl
olursa da, günâha girer. Ya’nî tahrîmen mekrûh olur.
2- KIRÂET: Sünnetlerin ve vitrin her rek’atinde ve yaln›z
k›larken farzlar›n iki rek’atinde, ayakda Kur’ân-› kerîmden bir
âyet okumak farzd›r. K›sa sûre okumak dahâ sevâbd›r.
K›râet olarak, buralarda Fâtiha okumak ve sünnetlerin ve
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vitr namâz›n›n her rek’atinde ve farzlar›n iki rek’atinde Fâtihadan baflka bir de, sûre veyâ üç âyet okumak vâcibdir. Farzlarda
Fâtihay› ve zamm-› sûreyi ilk iki rek’atde okumak vâcib veyâ
sünnetdir. Fâtihay› sûreden önce okumak da vâcibdir. Bu befl
vâcibden biri unutulursa secde-i sehv yapmak gerekir.
K›râetde, Kur’ân-› kerîm tercemesini okumak câiz de¤ildir.
‹mâm›n Cum’a ve bayram namâzlar›ndan baflka, her namâzda, birinci rek’atde, ikinci rek’atde okuyaca¤›n›n iki misli uzun
okumas› sünnetdir. Yaln›z iken her rek’atde ayn› mikdârda okuyabilir. ‹mâm›n ayn› namâzlar›n, ayn› rek’atlerinde, ayn› âyetleri
okuma¤› âdet edinmesi mekrûhdur. Birinci rek’atde okudu¤unu
ikinci rek’atde de okumas› tenzîhen mekrûhdur. Tersine okumak, dahâ kerîhdir. ‹kincide, birinci rek’atde okudu¤undan sonraki sûreyi atl›yarak dahâ sonrakini okumak, mekrûhdur.
Kur’ân-› kerîmi mushafdaki s›ra ile okumak, her zemân vâcibdir.
3- RÜKÜ’: K›yâmda k›râetden sonra tekbîr getirerek, rükü’a e¤ilir. Rükü’da erkekler parmaklar›n› aç›p, dizlerin üstüne
koyar, s›rt›n› ve bafl›n› düz tutarlar.
Rükü’da en az üç def’a, (Sübhâne rabbiyel azîm) denir. Üç
kerre okumadan, imâm bafl›n› kald›r›rsa, o da hemen kald›r›r.
Rükü’da kollar ve bacaklar dik tutulur. Kad›nlar parmaklar›n›
açmaz. S›rt›n› ve bacaklar›n›, kollar›n› dik tutmazlar.
Rükü’dan kalkarken (Semi’allahü limen hamideh) demek,
imâma ve yaln›z k›lana sünnetdir. Cemâ’at bunu söylemez. Bunun arkas›ndan hemen (Rabbenâ lekel hamd) denir ve dik durulur ve (Allahü ekber) diyerek secdeye var›l›rken, önce sa¤, sonra
sol diz, sonra sa¤, sonra sol el, sonra burun ve al›n yere konur.
4- SECDE: Secdede el parmaklar›, birbirine bitiflik, k›bleye
karfl›, kulaklar hizâs›nda, bafl iki el aras›nda olmal›d›r. Aln› temiz yere, ya’nî tafl, toprak, tahta, yayg› üzerine koymak farz
olup, burnu da berâber koymak vâcib denildi. Özrsüz yaln›z
burnu koymak câiz de¤ildir. Yaln›z aln› koymak mekrûhdur.
‹ki aya¤› veyâ hiç olmazsa herbirinin birer parmaklar›n› yere koymak farzd›r veyâ vâcibdir. Ya’nî iki ayak yere konmazsa,
namâz kabûl olmaz veyâ mekrûh olur.
Secdede, ayak parmaklar›n› bükerek uçlar›n› k›bleye çevirmek sünnetdir.
Erkekler, kollar› ve uyluklar› kar›ndan ayr› bulundurur. El– 82 –

leri ve dizleri yere koymak sünnetdir. Topuklar› k›yâmda, birbirinden dört parmak eni kadar uzak, rükü’da, kavmede ve secdede bitiflik tutmak sünnetdir.
Secdeye giderken, pantalon paçalar›n› yukar› çekmek mekrûhdur ve bunlar› yukar› çekip k›v›r›p da, namâza durmak mekrûhdur. Kollar›, bacaklar›, etekleri s›¤al›, k›vr›k, k›sa olarak namâz k›lmak mekrûhdur. Tenbellikle veyâ bafl› kapal› k›lman›n
ehemmiyyetini düflünmiyerek, bafl› aç›k namâz k›lmak mekrûhdur. Namâza ehemmiyyet vermemek ise, küfrdür. Kirli elbise
ile ve ifl elbisesi ile namâz k›lmak da mekrûhdur.
5- KA’DE-‹ AHÎRE: Son rek’atde (Etteh›yyâtü)yü okuyacak kadar oturmak farzd›r. Otururken, el parmaklar› ile iflâret
edilmez. Erkekler sol aya¤›n›, parmak uçlar› sa¤a do¤ru dönük
olarak yere döfler. Bu aya¤›n üzerine oturur. Sa¤ aya¤› dik tutar. Bunun parmaklar› yere de¤er. Parmaklar›n›n ucu k›bleye
karfl› biraz bükülmüfl olur. Böyle oturmak sünnetdir.
Kad›nlar kaba etlerini yere koyarak oturur. Uyluklar› birbirine yak›n olur. Sa¤ aya¤›n›, sa¤ tarafdan d›flar› ç›kar›r. Sol aya¤›, parmak uçlar› sa¤a dönmüfl olarak alt›nda kal›r.

NAMÂZ NASIL KILINIR?
Yaln›z K›lan Erke¤in Namâz›
Meselâ (Sabâh Namâz›n›n Sünneti) flöyle k›l›n›r:
1- Önce k›bleye karfl› dönülür. Ayaklar birbirinden dört parmak kadar aç›k olarak paralel tutulur. Ellerin bafl parmaklar›
kulak yumuflaklar›na de¤dirilir, avuç içleri k›ble istikâmetine
aç›l›r. “Niyyet etdim. Allah r›zâs› için bu günün sabâh namâz›n›n sünnetini k›lma¤a, döndüm k›bleye” diye kalbden geçirildikden sonra, “Allahü ekber” diyerek göbek alt›nda sa¤ el sol
elin üzerine ba¤lan›r.
2- Gözleri, secde edilecek yerden ay›rmaks›z›n: a) (Sübhâneke) okunur. b) E’ûzü Besmeleden sonra (Fâtiha) okunur. c)
Fâtihadan sonra besmele okunmaks›z›n bir zamm-› sûre (meselâ; Elem terekeyfe) okunur[1].
[1] fiâfi’î mezhebine göre Fâtiha ile zamm-› sûre aras›nda besmele okunur.
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3- Zamm-› sûreden sonra (Allahü ekber) diyerek rükü’a e¤ilinir. Ellerle diz kapaklar› kaplan›r, bel düz tutulur ve gözleri
ayaklar›ndan ay›rmayarak, üç def’a (Sübhâne Rabbiyel-azîm)
denir. Befl veyâ yedi def’a da söylenebilir.
4- (Semi’allahü limen hamideh) diyerek do¤rulurken, pantalon
çekilmez ve gözler secde yerinden ayr›lmaz. Tam dik durunca
(Rabbenâ lekel hamd) denir. [Bu dik durma¤a kavme denir.]
5- Ayakda fazla durmadan (Allahü ekber) diyerek secdeye
gidilir. Secdeye giderken s›ras› ile; a) Sa¤ diz, sonra sol diz, sa¤
el, sonra sol el, burun ve al›n yere konur. b) Ayak parmaklar›
k›ble istikâmetinde bükülür. c) Bafl iki elin aras›na al›n›r. d) Elin
parmaklar› kapan›r. e) Avuç içleri yere yap›fld›r›l›r. Dirsekler yere yap›fld›r›lmaz. f) Bu vaziyetde iken en az üç def’a (Sübhâne
Rabbiyel-a’lâ) denir. Sonra:
6- (Allahü ekber) diyerek sol ayak yere yay›l›r, sa¤ aya¤›n
parmaklar› k›ble istikâmetinde bükülür ve uyluklar›n üzerinde
oturulur. Avuçlar, dizin üzerine konur ve parmaklar kendi hâline b›rak›l›r.
7- Uyluklar üzerinde fazla durmadan (Allahü ekber) diyerek,
tekrâr secdeye var›l›r. [‹ki secde aras›nda oturma¤a celse denir.]
8- Secdede, yine en az üç def’a (Sübhâne Rabbiyel-a’lâ) dedikden sonra, (Allahü ekber) diyerek aya¤a kalk›l›r. Aya¤a kalkarken, ellerle yerden kuvvet al›nmaz ve ayaklar oynat›lmaz.
Secdeden kalkarken önce al›n, sonra burun, sonra da sol el ve
sa¤ el, sonra sol diz ve sa¤ diz yerden kald›r›lmal›d›r.
9- Ayakda iken besmeleden sonra (Fâtiha) ve bundan sonra
bir zamm-› sûre okunup, (Allahü ekber) diyerek rükü’a e¤ilinir.
10- ‹kinci rek’at de, birinci rek’atde ta’rif edildi¤i fleklde tamâmlan›r. Yaln›z ikinci secdeden sonra, (Allahü ekber) deyince aya¤a kalkmay›p uyluklar üzerine oturulur ve:
a) (Etteh›yyâtü), (Allahümme salli), (Allahümme bârik)ve
(Rabbenâ âtina) düâlar›n› okudukdan sonra, önce sa¤a (Esselâmü aleyküm ve rahmetullah), sonra sola (Esselâmü aleyküm
ve rahmetullah) diye selâm verilir.
b) Selâm verdikden sonra (Allahümme entesselâm ve minkesselâm tebârekte yâ zel-celâli vel-ikrâm) denir ve hiç konuflmadan
sabâh namâz›n›n farz›n› k›lma¤a kalk›l›r. Çünki, sünnet ile farz
aras›nda konuflmak namâz› bozmaz ise de sevâb›n› azalt›r.
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Namâzdan sonra, her biri temâm olarak üç kerre, istigfâr
okunur. Sonra, (Âyet-el-kürsî) ve otuzüç tesbîh, otuzüç tahmîd
ve otuzüç tekbîr ve bir tehlîl, ya’nî (Lâ ilâhe illallah vahdehu lâ
flerîkeleh, lehülmülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli fley’in
kadîr) okunur. [Bunlar› sessizce okumal›d›r. Yüksek sesle okumak bid’atd›r.] Dahâ sonra düâ edilir. Düâda erkekler kollar›
gö¤üs hizâs›na kald›r›r. Kollar dirseklerden bükülmez. Avuçlar
aç›l›r, avuç içi semâya çevrilir. Çünki, nas›l namâz›n k›blesi
Kâ’be ise, düân›n k›blesi de semâd›r. Düâdan sonra, her birinde Besmele çekerek onbir ‹hlâs, iki Kul-e’ûzü ve 67 (Estagfirullah) demek müstehabd›r. (Sübhânerabbike...) âyet-i kerîmesini
okuyup, elleri yüzüne sürer.
Dört rek’atli sünnetlerin ve farzlar›n ikinci rek’atinden sonra teh›yyât okuyup kalk›l›r. Sünnetlerin üç ve dördüncü rek’atlerinde Fâtihadan sonra, zamm-› sûre okunur. Farzlar›n üçüncü
ve dördüncü rek’atlerinde yaln›z Fâtiha okunur, zamm-› sûre
okunmaz. Akflam›n farz› da böyledir. Ya’nî üçüncü rek’atinde
zamm-› sûre okunmaz. Vitrin üç rek’atinde de, Fâtihadan sonra zamm-› sûre okunur. Sonra tekbîr getirip eller kulaklara kald›r›l›r. Sonra (Kunût) düâlar› okunur. Gayr-i müekked olan
ikindinin ve yats›n›n önceki sünnetleri de di¤er dört rek’atli
sünnetler gibidir. Ancak ikinci rek’atden sonraki oturmada tehiyyâtdan sonra Allahümme salli ve bârikler de okunur.

Yaln›z K›lan Kad›n›n Namâz›
Meselâ (Sabâh namâz›n›n sünneti)ni flöyle k›lar:
1- Vücûdun flekli belli olmayacak fleklde, tepeden t›rna¤a kadar örtünür. Yaln›z eller ve yüz aç›k kal›r. Namâzda okuyaca¤›
sûre ve düâlar, dahâ evvel anlat›lan (Yaln›z k›lan erke¤in namâz›) gibidir. Farkl› k›smlar› ise flöyledir: a) Elleri erkekler gibi kulaklara getirmez, elleri omuz hizâs›na getirerek, niyyet eder,
tekbîr al›r, elleri gö¤sü üzerine ba¤lar, namâza bafllar. b) Rükü’da tam düz durmaz. c) Secdede dirsekleri yere yayar. d) Teflehhüdde uyluklar›n üzerine oturur. Ya’nî sa¤ ve sol ayaklar,
sa¤ tarafda olup, sol uylu¤u üzerine oturur.
Namâzda, kad›nlar için iyi örtülü olman›n en kolay flekli, ellerini de örtecek genifl bir baflörtü ve ayaklar›n› da örtecek, genifl ve uzun bir eteklikdir.
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NAMÂZIN VÂC‹BLER‹
Namâz›n vâcibleri flunlard›r:
1- Fâtiha sûresini okumak.
2- Fâtihadan sonra bir sûre veyâ en az üç k›sa âyet okumak.
3- Fâtihay›, sûreden önce okumak.
4- Fâtihay› ve Fâtihadan sonra okunan sûreyi, farzlar›n birinci ve ikinci rek’atlerinde, vâcib ve sünnetlerin her rek’atinde
okumak.
5- Secdeleri birbiri ard›nca yapmak.
6- Üç ve dört rek’atli namâzlar›n ikinci rek’atinde teflehhüd
mikdâr› oturmak. Son oturufl farzd›r.
7- ‹kinci rek’atde teflehhütden fazla oturmamak.
8- Secdede burnu aln› ile berâber yere koymak.
9- Son rek’atde otururken (Etteh›yyâtü) düâs›n› okumak.
10- Namâzda ta’dîl-i erkâna riâyet etmek.
11- Namâz›n sonunda, (Esselâmü aleyküm ve rahmetullah)
demek.
12- Vitr namâz›n›n üçüncü rek’atinin sonunda, kunût düâs›
okumak.
13- Bayram namâzlar›nda tekbîr getirmek.
14- ‹mâm›n sabâh, Cum’a, bayram, terâvîh, vitr namâzlar›nda ve akflam ile yats›n›n ilk iki rek’atinde yüksek sesle okumas›.
15- ‹mâm›n ve yaln›z k›lan›n ö¤le ve ikindi farzlar›nda ve akflam›n üçüncü, yats›n›n üçüncü ve dördüncü rek’atlerinde hafîf
sesle okumas›, vâcibdir. ‹mâm›n yüksek sesle okumas› vâcib
olan yerleri, yaln›z k›lan›n, yüksek ses ile de, hafîf sesle de okumas› câizdir.
Kurban bayram›n›n arefesinin sabâh namâz›ndan, dördüncü
günün ikindi namâz›na kadar, yirmi üç farz namâz›n›n akâbinde, (Tekbîr-i teflrîk) okumak vâcibdir.
SEHV (Yan›lma ve Unutma) SECDES‹: Namâz k›lan, namâzda farz olan bir fleyi, bilerek veyâ unutarak terk ederse,
namâz› bozulur. E¤er bir vâcibi, unutarak terk ederse, namâz›
bozulmaz. Fekat, sehv secdesi yapmas› lâz›m olur. Secde-i
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sehvi bile bile yapm›yan veyâ nemâz›n vâciblerinden birini bilerek terk eden kimsenin o nemâz› yeniden k›lmas› vâcib olur.
K›lmazsa günâhkâr olur. Sünnetin terkinde secde-i sehv gerekmez. Secde-i sehv, bir farz›n tehîrinde veyâ bir vâcibin terk
ve tehîrinde yap›l›r.
Namâzda birkaç kerre secde-i sehv îcâb etse, bir kerre yapmak yetiflir. ‹mâm›n yan›lmas›, kendisine uyanlar›n da secde-i
sehv yapmalar›n› gerekdirir. ‹mâma uyan yan›l›rsa, kendisi
imâmdan ayr› secde-i sehv yapmaz.
Secde-i sehvi yapmak için, teh›yyât okunup, bir tarafa selâm
verildikden sonra, iki secde yap›p oturulur ve (Teh›yyât), (Salli ve bârik), (Rabbenâ) düâlar› okunarak namâz temâmlan›r.
Bir veyâ iki tarafa selâm verdikden sonra veyâ hiç selâm vermeden de secde-i sehv yap›labilir.
Secde-i sehvi îcâb etdiren husûslar:
Oturmas› lâz›m gelen yerde kalkmak. Kalkmas› gereken
yerde oturmak. Sesli okumas› îcâb eden yerde, yavafl okumak.
Yavafl okumas› gereken yerde, sesli okumak. Düâ okunacak
yerde, Kur’ân-› kerîmden okumak. Kur’ân-› kerîmden okunacak yerde düâ okumak. Meselâ, Fâtiha sûresi yerine Etteh›yyâtü düâs›n› okumak, Etteh›yyâtü okunacak yerde Fâtiha okumak gibi. Burada Fâtiha terk edilmifl oluyor. Namâz› temâmlamadan selâm vermek. Farz namâzlar›n birinci ve ikinci rek’atlerinde zamm-› sûreyi okumay›p, üçüncü ve dördüncü rek’atlerinde okumak. ‹lk iki rek’atde, Fâtihadan sonra zamm-› sûre
okumamak. Bayram namâz› tekbîrlerini terk etmek. Vitr namâz›nda kunût düâs›n› terk etmek.
T‹LÂVET SECDES‹: Kur’ân-› kerîmde ondört yerde, secde âyeti vard›r. Bunlardan birini okuyan›n veyâ iflitenin, ma’nâs›n› anlamasa da, bir secde yapmas› vâcibdir. Secde âyetlerini
yazan, heceleyen secde yapmaz.
Da¤lardan, çöllerden ve baflka yerlerden aksedip, geri gelen
sadây› iflitenlerin ve kufldan iflitenlerin secde etmesi vâcib olmaz. ‹nsan sesi olmas› lâz›md›r. Radyodan, ho-parlörden iflitilen sesin, insan sesi olmad›¤›, hâf›z›n sesine benzeyen, cans›z
âlet sesi oldu¤u dahâ evvel bildirilmifldi. Bunun için radyodan
ve teypden okunan secde âyetlerini iflitenin tilâvet secdesi yapmas› vâcib olmaz.
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Tilâvet secdesi yapmak için abdestli olarak, k›bleye karfl›
ayakda durup, elleri kulaklara kald›rmadan (Allahü ekber) diyerek secdeye yat›l›r. Üç kerre (Sübhâne rabbiyel a’lâ) denir. Sonra (Allahü ekber) deyip secdeden kalk›nca secde-i tilâvet temâm
olur. Önce niyyet etmek lâz›md›r. Niyyetsiz kabûl olmaz.
Namâzda okuyunca, hemen ayr›ca rükü’ veyâ bir secde yap›p aya¤a kalkar. Okumas›na devâm eder. Secde âyetini okudukdan sonra iki üç âyet sonra namâz›n rükü’una e¤ilirse ve tilâvet secdesine niyyet ederse, namâz›n rükü’u veyâ secdeleri, tilâvet secdesi yerine geçer. Cemâ’at ile k›lan, imâm secde âyetini okuyunca imâm›n okudu¤unu iflitmese de, imâmla birlikde,
ayr›ca bir rükü’ ve iki secde yapar. Cemâ’atin rükü’da niyyet etmesi lâz›md›r. Namâz d›fl›nda, sonraya da b›rakabilir.
fiÜKR SECDES‹: Tilâvet secdesi gibidir. Kendisine ni’met
gelen veyâ bir dertden kurtulan kimsenin, Allahü teâlâ için
(secde-i flükr) yapmas› müstehabd›r. Secdede önce (Elhamdülillah) der. Sonra secde tesbîhini okur. Namâzdan sonra secde
yapmak mekrûhdur.
Namâzda ta’dîl-i erkâna riâyet etmiyenin bütün mahlûklara
zarâr› dokunur. Zîrâ o kimsenin günâh› sebebi ile ya¤murlar
ya¤maz, yerde ekinler bitmez ve vaktsiz olarak ya¤mur ya¤m›fl
olup, fâide yerine zarar vermifl olur, buyurulmufldur.

NAMÂZIN SÜNNETLER‹
1 — Namâzda elleri kula¤a kald›rmak.
2 — El ayas›n› k›bleye çevirmek.
3 — Tekbîr ald›kdan sonra, el ba¤lamak.
4 — Sa¤ eli, sol elinin üzerine koymak.
5 — Erke¤in ellerini göbe¤inden afla¤›ya koymas›, kad›n›n
gö¤süne koymas›.
6 — ‹ftitâh tekbîrinden sonra, (Sübhâneke) okumak.
7 — ‹mâm›n ve yaln›z k›lan›n (E’ûzü) okumas›.
8 — Besmele okumak.
9 — Rükü’da üç kerre (Sübhâne rabbiyel-azîm) demek.
10 — Secdede üç kerre (Sübhâne rabbiyel-a’lâ) demek.
11 — Son oturuflda (Salevât) düâlar›n› okumak.
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12 — Selâm verirken iki yan›na bakmak.
13 — ‹mâm›n, Cum’a ve bayram namâzlar›ndan baflka, her
namâzda birinci rek’atde ikinci rek’atde okuyaca¤›n›n iki misli
uzun okumas›.
14 — Rükü’dan kalkarken imâm›n ve yaln›z k›lan›n (Semi’allahü limen hamideh) demesi.
15 — Rükü’dan kalk›nca (Rabbenâ lekel-hamd) demek.
16 — Secdede ayak parmaklar›n› bükerek uçlar›n› k›bleye
çevirmek.
17 — Rükü’ ve secdelere inerken ve secdelerden kalkarken
(Allahü ekber) demek.
18 — Elleri ve dizleri yere koymak.
19 — Topuklar›, k›yâmda birbirinden dört parmak eni kadar
uzak, rükü’da, kavmede ve secdede bitiflik tutmak.
20 — Fâtihadan sonra “âmîn” demek, rükü’dan önce tekbîr
almak, rükü’da, elleri, parmaklar› aç›k olarak, diz kapaklar›
üzerine ba¤lamak, secde için tekbîr almak, otururken sol aya¤›n› yere yat›r›p, sa¤ aya¤›n› dikip oturmak, iki secde aras›nda
oturmak.
Akflam namâz›nda k›sa sûreler okunur. Sabâh namâz›nda
ilk rek’at, ikincisine nisbetle dahâ uzun yap›l›r. ‹mâma uyan
kimse, Fâtiha ve zamm-› sûre okumaz. Sübhâneke okur. Tekbîrleri söyler. Teh›yyât ve salevât-› flerîfeleri okur.

NAMÂZIN MÜSTEHABLARI
1 — Namâz k›larken secde yerine bakmak.
2 — Rükü’a gitdi¤i zemân, ayaklar›na bakmak.
3 — Secdede burnunu koydu¤u yere bakmak.
4 — Teh›yyâta oturunca, dizlerinin üstüne bakmak.
5 — Fâtihadan sonra okunacak âyet mikdâr›, sabâh ve ö¤le
namâzlar›nda uzun, akflam namâzlar›nda k›sa olmak.
6 — ‹mâma uyan kimse, tekbîri gizli olarak almak.
7 — Rükü’da parmaklar›n› aç›p, dizi üzerine koymak.
– 89 –

8 — Bafl›n›, boyun ile birlikde rükü’da, düz tutmak.
9 — Secdeye var›rken önce sa¤, sonra sol dizlerini yere koymak.
10 — Secdeyi, iki eli aras›nda yapmak.
11 — Secdeye, burnundan sonra aln›n› koymak.
12 — Namâz esnâs›nda esnerse, eli arkas› ile a¤z›n› kapamak.
13 — Erkeklerin, secdede dirseklerini kald›r›p, yüksek tutmak. Kad›nlar kollar›n› yere sererler.
14 — Erkeklerin, secdede kollar›n› ve ayaklar›n› karn›ndan
ayr› tutmak.
15 — Rükü’ ve secdede üçer kerre tesbîh edecek kadar durmak.
16 — Secdeden bafl›n› kald›rd›kdan sonra, ellerini yerden
kald›rmak.
17 — Ellerini kald›rd›kdan sonra, dizlerini kald›rmak.
18 — Teh›yyâtda ellerini uyluklar› üzerine koyup, parmaklar›n› k›bleye karfl› düz tutmak, bükmemek ve hiç birini oynatmamak.
19 — Sa¤›na, soluna selâm verirken bafl›n› çevirmek.
20 — Selâm verirken, omuz bafllar›na bakmak.

NAMÂZIN MEKRÛHLARI
1 — Elbiseyi giymeyip, omuzlar›na alarak k›lmak.
2 — Secdeye inerken etekleri, pantalon paçalar›n› kald›rmak.
3 — Antârinin, etekleri, kollar› s›¤al› olarak, namâza durmak.
4 — Abes, ya’nî fâidesiz hareketler yapmak.
5 — ‹fl elbisesi ile ve büyüklerin yan›na ç›kam›yacak elbise
ile k›lmak.
6 — A¤›zda k›râete mâni’ olmayacak birfley bulundurmak.
Mâni’ olursa, namâz› bozulur.
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7 — Bafl› aç›k namâz k›lmak.
8 — Küçük ve büyük abdesti s›k›fld›r›rken ve yel zorlarken
namâza durmak.
9 — Namâzda iken, secde yerinden tafl›, topra¤› eli ile süpürmek.
10 — Namâza dururken, namâz içinde parmaklar› ç›t›rdatmak.
11 — Namâzda elini bö¤rüne koymak.
12 — Bafl›n› ve yüzünü etrâfa çevirmek, gözleri ile etrâfa
bakmak. Gö¤sü çevirince namâz bozulur.
13 — Teflehhüdlerde köpek gibi oturmak.
14 — Secdede, erkeklerin kollar›n› yere yaymas›.
15 — ‹nsan›n yüzüne karfl› ve yüksek sesle konuflanlar›n s›rt›na karfl› k›lmak.
16 — Birinin selâm›na eli ile, bafl› ile cevâb vermek.
17 — Namâzda ve namâz hâricinde esnemek.
18 — Namâzda gözleri yummak.
19 — ‹mâm›n mihrâb içinde durmas›.
20 — ‹mâm›n yaln›z bafl›na, cemâ’atden yar›m metre yüksekde durmas› tenzîhen mekrûhdur.
21 — ‹mâm›n yaln›z bafl›na, afla¤›da durmas› da tenzîhen
mekrûhdur.
22 — Öndeki safda bofl yer varken, arkas›ndaki safda durmak ve safda yer yok iken, saf arkas›nda yaln›z durmak.
23 — Üzerinde canl› resmi bulunan elbise ile k›lmak.
24 — Canl› resmi, namâz k›lan›n bafl›nda, önünde, sa¤ ve sol
hizâs›nda d›vara çizilmifl veyâ beze, kâ¤›da yap›larak as›lm›fl veyâ konmufl ise mekrûhdur. Haç resmi de canl› resmi gibidir.
25 — Alevli atefle karfl› namâz k›lmak.
26 — Namâzda âyetleri, tesbîhleri eli ile saymak.
27 — Bafldan aya¤a kadar, bir pefltemâla sar›l›p k›lmak.
28 — Aç›k bafl›na sar›k sar›p, tepesi aç›k olarak k›lmak.
29 — A¤z›n› ve burnunu örterek k›lmak.
30 — Özrsüz, bu¤az›ndan balgam ç›karmak.
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31 — Eli bir-iki kerre hareket etdirmek.
32 — Namâz›n sünnetlerinden birini terk etmek.
33 — Zarûretsiz, çocu¤u kuca¤›nda iken namâza bafllamak.
34 — Kalbi meflgûl eden, huflû’u gideren fleyler yan›nda, meselâ süslü fleyler karfl›s›nda, oyun, çalg› yan›nda ve arzû etdi¤i
yemek karfl›s›nda k›lmak.
35 — Farz k›larken, özrsüz d›vara ve dire¤e dayanmak.
36 — Rükü’a e¤ilirken ve kalkarken elleri kulaklara kald›rmak.
37 — K›râeti rükü’a e¤ildikde temâmlamak.
38 — Secdelere ve rükü’a, imâmdan önce bafl›n› koymak ve
kald›rmak.
39 — Necs olma ihtimâli olan yerlerde namâz k›lmak.
40 — Kabre karfl› namâz k›lmak.
41 — Teflehhüdlerde, sünnete uygun oturmamak.
42 — ‹kinci rek’atde, birinciden üç âyet uzun okumak.

Namâz D›fl›nda Mekrûh Olan fieyler
1 — Halâda ve her yerde abdesti bozarken ve istincâ ederken, k›bleye önünü ve arkas›n› dönmek.
2 — Günefle ve aya karfl› abdest bozmak.
3 — Küçük çocuklar› k›bleye karfl› tutarak abdest bozdurmak, tutan büyü¤e mekrûh olur. Bunun için, büyüklere harâm
olan fleyi, küçüklere yapd›rmak, yapd›rana harâm olur.
4 — K›bleye karfl› özrsüz ayaklar›n› veyâ bir aya¤›n› uzatmak.
5 — Mushafa ve din kitâblar›na karfl› ayak uzatmak. Yüksekde iseler, mekrûh olmaz.

NAMÂZI BOZAN fiEYLER
1 — Özrsüz, öksürmek veyâ bu¤az›n› ay›klamak.
2 — Namâz k›lan kimse, baflkas› aks›r›nca (Yerhamükellah)
demek.
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3 — Namâz› yaln›z k›lan kimse, di¤er tarafda cemâ’at içinde
imâm okurken yan›ld›¤›n› duyup, ona ihtâr etse, namâz› bozulur. E¤er imâm da bu kimsenin, ihtâr›na uyarak okursa, imâm›n
namâz› da bozulur.
4 — Namâz içinde (lâ ilâhe illallah) dese, e¤er maksâd› cevâb ise, namâz› bozulur. E¤er maksâd› bildirmek ise, namâz›
bozulmaz.
5 — Avret yerini açmak.
6 — A¤r› veyâ baflka bir dert sebebi ile a¤lamak. (Cennet
veyâ Cehennem zikr olunup, onlar› düflünüp ondan dolay› a¤larsa bozulmaz.)
7 — Eliyle ve diliyle selâm almak.
8 — Kazâya kalm›fl namâzlar›n mikdâr› befli geçmemifl ise,
namâzda iken hât›r›na gelirse.
9 — Namâz içinde, öyle bir hareketde bulunsa ki, onu gören
kimse namâz k›lmad›¤›n› sansa, namâz› bozulur.
10 — Namâz içinde, bir fley yimek ve içmek.
11 — Namâz içinde, söz söylemek.
12 — ‹mâm›ndan baflkas›n›n yanl›fl›n› ç›karmak.
13 — Namâz içinde gülmek.
14 — Namâz içinde inlemek ve âh etmek.

Her Namâz› Bozmay› Mubâh K›lan fieyler
1 — Y›lan› öldürmek için.
2 — Kaçan hayvan› yakalamak için.
3 — Sürüyü kurddan kurtarmak için.
4 — Taflan tencereyi kurtarmak için.
5 — Vaktin veyâ cemâ’atin kaçmas›ndan korku olmad›¤› zemân, baflka mezhebde namâz› bozan birfleyden kurtulmak için,
meselâ dirhemden az necâseti temizlemek için ve yabanc› kad›na dokunmufl oldu¤unu hât›rlay›nca, abdest almak için, namâz›
bozmak câiz olur.
6 — Abdest ve yel s›k›fld›rmas›ndan kurtulmak için de namâz bozulur.
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Her Namâz› Bozmak ‹çin Farz Olan fieyler
1 — ‹mdât diye ba¤›ran bir kimseyi kurtarmak için ve kuyuya düflecek a’mây›, yanacak, bo¤ulacak kimseyi kurtarmak,
yang›n› söndürmek için.
2 — Ana, baba, dede ve nine ça¤›r›nca farz namâz› bozmak
vâcib olmaz, câiz olur ise de, ihtiyâc yok ise bozmamal›d›r. Nâfile (sünnetler dâhil) ise bozulur. Bunlar, imdât isterse, farzlar›
da bozmak lâz›m olur.

CEMÂ’AT ‹LE NAMÂZ
Namâzda, en az iki kifliden birinin imâm olmas› ile cemâ’at
meydâna gelir. Befl vakt namâz›n farzlar›n› cemâ’at ile k›lmak,
erkeklere sünnetdir. Cum’a ve bayram namâzlar› için cemâ’at
farzd›r. Cemâ’at ile k›l›nan namâzlara dahâ çok sevâb verildi¤i
hadîs-i flerîflerde bildirilmekdedir. Peygamberimiz “sallallahü
aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Cemâ’at ile k›l›nan namâza, yaln›z k›l›nan namâzdan yirmiyedi kat fazla sevâb verilir.) Yine
buyurdu ki: (‹yi bir abdest al›p, mescidlerden birine cemâ’at ile
namâz k›lmak için gidenin, Allahü teâlâ, her ad›m›na bir sevâb
yazar ve her ad›m›nda amel defterinden bir günâh› siler ve Cennetde onu bir derece yükseltir).
Cemâ’at ile k›l›nan namâz, müslimânlar aras›nda birli¤i berâberli¤i sa¤lar. Sevgi ve ba¤l›l›¤› artd›r›r. Cemâ’at toplan›p birbirleriyle sohbet ederler. Dert ve s›k›nt›lar› olanlar, hastalar bu
sâyede kolayca ortaya ç›kar. Cemâ’at, müslimânlar›n tek kalb,
tek vücûd gibi olduklar›n›n en güzel nümûnesidir.
Hasta, felçli, bir aya¤› kesik olan›n, yürüyemiyen ihtiyârlar›n
ve a’mân›n cemâ’ate gitmesi flart de¤ildir.
Cemâ’at ile k›l›nan namâzda kendisine uyulan kimseye
“‹mâm” denir. ‹mâml›¤›n ve buna uyup cemâ’at olman›n flartlar› vard›r.

‹mâml›¤›n fiartlar›
‹mâm olmak için alt› flart lâz›md›r. Bu flartlardan biri bulunmad›¤› bilinen imâm›n arkas›nda k›l›nan namâz kabûl olmaz.
1 — Müslimân olmak. Ebû Bekr-i S›ddîk ve Ömer-ül Fârû– 94 –

kun “rad›yallahü anhümâ” halîfe oldu¤una inanmayan, mi’râca, kabr azâb›na inanmayan imâm olamaz.
2 — Bülû¤ yafl›nda olmak.
3 — Akll› olmak. Serhofl ve bunak imâm olamaz.
4 — Erkek olmak. Kad›n, erkeklere imâm olamaz.
5 — Hiç olmazsa, Fâtiha-y› flerîfe ile, bir âyeti do¤ru okuyabilmek. Bir âyeti ezberlememifl olan ve ezberlese de, tecvîd ile
okuyam›yan, na¤me yapan kimse imâm olamaz.
6 — Özrsüz olmak. Özrü olan, özrü olmayanlara imâm olamaz.
‹mâm›n, Kur’ân-› kerîmi tecvîd ile okumas› lâz›md›r. K›râeti güzel demek, tecvîd ile okumak demekdir. Namâz›n flartlar›na ehemmiyyet vermeyen imâmlar›n arkas›nda namâz k›l›nmaz. (Sâlih ve fâcir arkas›nda namâz k›l›n›z) hadîs-i flerîfi, câmi’
imâmlar› için de¤il, Cum’a k›ld›ran emîrler, vâlîler içindir.
‹mâml›¤a en lây›k kimse, sünneti [ya’nî din bilgilerini] en iyi
bilen kimsedir. Bunda eflit olanlar olursa, Kur’ân-› kerîmi en iyi
okuyan imâm olur. Bu da eflitse, takvâs› ziyâde olan imâm olur.
Yine eflitlik olursa, yafl› ilerlemifl olan tercîh edilir.
Köle, bedevî, fâs›k, a’mâ ve zinâ çocu¤unun imâmeti, mekrûhdur. ‹mâm cemâ’ate usanç verecek ve onlar› s›kacak fleklde
namâz› uzatmaz.
Kad›nlar›n yaln›z bafllar›na cemâ’at ile k›lmalar› mekrûhdur.
Tek flahs ile k›lacak olan imâm, onu sa¤ taraf›nda durdurur.
‹ki kifliye imâm olacaksa, önlerine geçer. Erkeklerin kad›na, çocu¤a uymalar› câiz de¤ildir.
‹mâm›n arkas›nda erkekler saf ba¤lar, sonra çocuklar ve onlar›n arkas›nda da kad›nlar saf ba¤lar.
‹mâm kad›nlara da imâmete niyyet etmiflse, ayn› namâzda
bulunan bir kad›n, bir erkekle ayn› hizâda namâza durursa, erke¤in namâz› bozulur. E¤er imâm bu kad›na imâmeti niyyet etmemiflse, yan›nda durdu¤u erke¤e zarâr olmaz. Ancak kad›n›n
namâz› câiz olmaz. Ayakda namâz k›lan›n, otururken k›lana
uymas› câizdir. Mukîm olan seferî imâma uyabilir. Farz k›lan,
nâfile k›lana uyamaz. Nâfile k›lan, farz k›lana uyabilir. ‹mâma
uyup namâz k›ld›kdan sonra, imâm›n abdestsiz oldu¤unu bilen
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kimse namâz›n› iâde eder.
Regâib, Berât ve Kadr namâzlar›n› cemâ’at ile k›lmak mekrûhdur.
Cemâ’at istese de, imâm›n farz k›ld›r›rken k›râeti ve tesbîhleri sünnetden fazla okumas› tahrîmen mekrûhdur.
‹mâma rükü’da yetiflemiyen o rek’ati imâmla k›lm›fl olmaz.
‹mâm rükü’da iken gelen, niyyet eder ve ayakda tekbîr getirip,
namâza girer. Hemen rükü’a e¤ilip, imâma uyar. Rükü’a e¤ilmeden, imâm rükü’dan kalkarsa rükü’a yetiflmemifl olur.
‹mâmdan önce rükü’a e¤ilmek, secdeye gitmek veyâ önce
kalkmak tahrîmen mekrûhdur. Farz namâzlar› k›l›nca, saflar›
bozmak müstehabd›r.
Bir mü’min befl vakt namâz›n›, hergün cemâ’at ile k›lsa, bütün Peygamberlerle “aleyhimüsselâm” k›lm›fl gibi sevâba nâil
olur.
Cemâ’at ile k›l›nan namâz›n bu kadar fazîleti, imâm›n namâz› kabûl oldu¤u takdîrdedir.
Bir kimse, cemâ’ati özrsüz terk etse, o flahs Cennet kokusu
duyamaz. Cemâ’ati özrsüz terk edenler, dört kitâbda mel’un diye vasfland›r›lm›fllard›r.
Befl vakt namâz› cemâ’at ile k›lma¤a gayret etmelidir. K›yâmet günü Allahü teâlâ hazretleri yedi kat yerleri, yedi kat gökleri, Arfl›, Kürsîyi ve bütün mahlûkât› terâzînin bir taraf›na koysa, flartlar› gözetilerek cemâ’at ile k›l›nan bir vakt namâz›n sevâb›n› di¤er tarâfa koysa, cemâ’at ile k›l›nan namâz›n sevâb›
dahâ a¤›r gelir.

‹mâma uyman›n do¤ru olabilmesi için, on flart vard›r:
1 — Namâza dururken, tekbîri söylemeden önce, imâma uyma¤a niyyet etmekdir. “Uydum hâz›r olan imâma” diyerek kalbinden geçirmek lâz›md›r.
2 — ‹mâm›n, kad›nlara imâm olma¤a niyyet etmesi lâz›md›r.
Erkeklere imâm olma¤a niyyet etmesi lâz›m de¤ildir. Fekat niyyet ederse, kendisi cemâ’atin sevâb›na da kavuflur.
3 — Cemâ’at›n topu¤u, imâm›n topu¤unun gerisinde olmal›d›r.
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4 — ‹mâm ile cemâ’at ayn› farz namâz› k›lmas› lâz›md›r.
5 — ‹mâm ile cemâ’at aras›nda kad›n saf› bulunmamas› lâz›md›r.
6 — ‹mâm ile cemâ’at aras›nda kay›k geçecek kadar nehr ve
araba geçecek kadar yol bulunmamas› lâz›md›r.
7 — ‹mâm veyâ cemâ’atden birini görme¤e veyâ sesini duyma¤a elveriflli penceresi olmayan d›var arada bulunmamal›d›r.
8 — ‹mâm hayvanda, cemâ’at yerde veyâ bunun tersi olmamal›d›r.
9 — ‹mâm ile cemâ’at yap›fl›k olmayan iki gemide bulunmamas› lâz›md›r.
10 — Baflka mezhebdeki imâma uyan cemâ’atin namâzlar›n›n sahîh olmas› için iki rivâyet vard›r: Birinci kavle göre, cemâ’atin kendi mezheblerine göre namâz› bozan bir fleyin,
imâmda bulundu¤unu bilmemesi lâz›md›r. ‹kinci kavle göre,
kendi mezhebine göre namâz› sahîh olan imâma, baflka mezhebde olanlar da uyabilir. Bu kavle göre kaplama ve dolgusu
olan imâma uymak câiz olur.
Cemâ’at bir kifli ise, imâm›n sa¤ yan›nda hizâs›nda durur. Solunda durmas› mekrûhdur. Arkas›nda durmas› da mekrûh olur.
Aya¤›n›n topu¤u, imâm›n topu¤undan ileri olmazsa, namâz› sahîh olur. ‹ki veyâ dahâ çok kifli ise imâm›n arkas›nda durur.
‹mâmla birlikde, yaln›z k›lar gibi k›l›n›r. Ancak, ayakda iken
imâm içinden okusa da, yüksek sesle okusa da, cemâ’at bir fley
okumaz. [fiâfi’î mezhebinde, imâmla birlikde cemâ’at de sessizce Fâtiha okur.] Yaln›z, birinci rek’atde (Sübhâneke) okur.
‹mâm, yüksek sesle Fâtihay› bitirince, cemâ’at yavaflça (âmîn)
der. Bunu yüksek sesle söylememelidir. Rükü’dan kalkarken,
imâm (Semi’allahü limen hamideh) deyince, cemâ’at yaln›z
(Rabbenâ lekel hamd) der. Sonra e¤ilirken (Allahü ekber) diyerek, imâmla birlikde cemâ’at de secdeye yatar. Rükü’da, secdelerde ve otururken yaln›z k›lar gibi cemâ’at de okur.
Vitr namâz›, Ramezânda cemâ’at ile k›l›n›r. Baflka zemânlarda yaln›z k›l›n›r.

Mesbûkun namâz›
‹mâma uyanlar dört çeflitdir. Bunlar, (Müdrik), (Muktedî),
(Mesbûk) ve (Lâh›k)d›r.
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Namâz Kitâb› – F:7

Müdrik, iftitâh tekbîrini imâm ile birlikde alana denir.
Muktedî, iftitâh tekbîrine yetiflemiyene denir.
Mesbûk, imâma birinci rek’atde yetiflemiyene denir.
Lâh›k, iftitâh tekbîrini imâm ile berâber alm›fl, fekat sonra,
kendisinde abdestini bozan bir hâl meydâna geldi¤inden, abdest al›p, tekrâr imâma uymufl olana denir. Bu kimse, yine evvelce oldu¤u gibi, k›râetsiz, rükü’ ve secde tesbîhlerini söyleyerek namâz›n› k›lar. O kifli, e¤er dünyâ kelâm› söylememifl ise,
imâm›n ard›nda gibidir. Fekat, câmi’den ç›kd›kdan sonra, yak›n
bir yerde abdestini almal›d›r. Zirâ, çok ileriye giderse namâz›
bozulur da denildi.
Mesbûk, ya’nî imâma birinci rek’atde yetiflemiyen bir kimse,
imâm iki tarâfa da selâm verdikden sonra, aya¤a kalkarak yetiflemedi¤i rek’atleri temâmlar.
K›râetleri birinci, sonra ikinci, sonra üçüncü rek’at k›l›yormufl gibi okur. Oturma¤› ise dördüncü, üçüncü ve ikinci rek’at
s›ras› ile, ya’nî sondan bafllam›fl olarak yapar. Meselâ; yats›n›n
son rek’atine yetiflen kimse, imâm selâm verdikden sonra kalk›p, birinci ve ikinci rek’atde Fâtiha ve sûre okur. Birinci rek’atde oturur. ‹kincide oturmaz.

Befl fleyi imâm yapmazsa, cemâ’at de yapmaz:
1 — ‹mâm kunût okumazsa cemâ’at de okumaz.
2 — ‹mâm bayram namâzlar›ndaki tekbîrleri yapmazsa, cemâ’at de yapmaz.
3 — ‹mâm, dört rek’atli namâz›n ikinci rek’atinde oturmazsa, cemâ’at de oturmaz.
4 — ‹mâm secde âyeti okuyup, secde etmezse cemâ’at de etmez.
5 — ‹mâm secde-i sehv etmezse cemâ’at de etmez.

Dört fleyi imâm yaparsa, cemâ’at yapmaz:
1 — ‹mâm ikiden çok secde yaparsa, cemâ’at yapmaz.
2 — ‹mâm bayram tekbîrini, bir rek’atde üçden çok yaparsa, cemâ’at yapmaz.
3 — ‹mâm cenâze namâz›nda, dörtden çok tekbîr yaparsa
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cemâ’at yapmaz.
4 — ‹mâm beflinci rek’ate kalkarsa, cemâ’at kalkmaz, imâm›
bekler, beraber selâm verirler.

On fleyi imâm yapmazsa, cemâ’at yapar:
1 — ‹ftitâh tekbîrinde el kald›rmak.
2 — Sübhâneke okumak.
3 — Rükü’a e¤ilirken, tekbîr getirmek.
4 — Rükü’da tesbîh okumak.
5 — Secdelere yat›p, kalkarken tekbîr söylemek.
6 — Secdelerde tesbîh okumak.
7 — Semi’allahü demezse, rabbenâ lekel-hamd demek.
8 — Etteh›yyâtüyü sonuna kadar okumak.
9 — Namâz sonunda selâm vermek.
10 — Kurban bayram›nda, yirmiüç farzdan sonra selâm verir vermez, tekbîr okumakd›r. Bu yirmiüç tekbîre, teflrîk tekbîrleri denir.

‹FT‹TÂH TEKBÎR‹N‹N FAZÎLETLER‹
Bir kimse, iftitâh tekbîrini imâm ile berâber al›rsa, sonbehâr
günlerinde, a¤açlar›n yapraklar›, rüzgâr estikçe ne fleklde dökülürse, o kiflinin günâhlar› da öylece dökülür.
Birgün, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” namâz k›larken, bir kimse sabâh namâz›nda, iftitâh tekbîrine yetiflemedi.
Bir kul âzâd etdi. Ondan sonra gelip Resûlullaha “sallallahü
aleyhi ve sellem” sordu: “Yâ Resûlallah! Ben bugün, iftitâh tekbîrine yetiflemedim. Bir kul âzâd etdim. Acabâ iftitâh tekbîrinin
sevâb›na nâil olabildim mi?” Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem”, Ebû Bekr-i S›ddîka “rad›yallahü anh”, (Sen ne dersin,
bu iftitâh tekbîrinin hakk›nda?) diye sordu. Ebû Bekr-i S›ddîk
“rad›yallahü anh” buyurdu ki, (Yâ Resûlallah! K›rk deveye mâlik olsam, k›rk›n›n da yükü cevâhir olsa, cümlesini fakîrlere tasadduk etsem, yine imâm ile berâber al›nan iftitâh tekbîrinin
sevâb›na nâil olamam).
Ondan sonra, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Yâ
Ömer! Sen ne dersin, bu iftitâh tekbîrinin hakk›nda?) dedikde,
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Hazret-i Ömer “rad›yallahü anh”, (Yâ Resûlallah! Mekke ve
Medîne aras› dolu devem olsa ve bunlar›n yükleri cevâhir olsa,
cümlesini fakîrlere tasadduk etsem, yine imâm ile berâber al›nan iftitâh tekbîrinin sevâb›na nâil olamam) dedi.
Ondan sonra, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Yâ
Osmân! Sen ne dersin, bu iftitâh tekbîri hakk›nda?) dedikde,
Hazret-i Osmân zin-nûreyn “rad›yallahü anh” (Yâ Resûlallah!
Gece iki rek’at namâz k›lsam, her birinde, Kur’ân-› azîm-üfl-flân› hatm eylesem, yine imâm ile berâber al›nan iftitâh tekbîrinin
sevâb›na nâil olamam) dedi.
Ondan sonra, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” hazretleri, (Yâ Alî! Sen ne dersin, bu iftitâh tekbîri hakk›nda?) dedikde, Hazret-i Alî “kerremallahü vecheh”: (Yâ Resûlallah!
Magrib ile maflrik aras› küffâr ile dolu olsa, Rabbim bana kuvvet verse, cümlesi ile harb etsem, yine imâm ile al›nan iftitâh
tekbîrinin sevâb›na nâil olamam) dedi.
Ondan sonra, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” hazretleri: (Ey benim ümmet ve Eshâb›m! Yedi kat yerler ve yedi
kat gökler kâ¤›d olsa ve deryâlar mürekkep olsa ve bütün a¤açlar kalem olsa ve bütün melekler kâtip olsalar ve k›yâmete kadar yazsalar, yine imâm ile al›nan iftitâh tekbîrinin sevâb›n› yazamazlar) diye buyurdu.

Menk›be: Serâya Yap›lan Mescid
‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfenin talebesi ‹mâm-› Ebû Yûsüf
“rahmetullahi aleyh”, Hârun Reflîd zemân›nda kâd› idi. Birgün
Hârun Reflîdin yan›nda iken, bir kimse di¤erinden da’vâc› oldu.
Hârun Reflîdin vezîri de, ben flâhidim dedi. ‹mâm-› Ebû Yûsüf,
vezîrin flâhidli¤ini kabûl etmedi. Halîfe, niçin vezîrin flâhidli¤ini
kabûl etmiyorsun, dedi. ‹mâm, bir gün ona ifl buyurmufldunuz. O
da size, ben sizin kulunuz, kölenizim demifldi. E¤er do¤ru söylediyse, kölenin flâhidli¤i makbûl de¤ildir. Yalan söylediyse, yalanc›n›n flâhidli¤i de dinlenmez buyurdu. Halîfe, ben flâhidlik edersem, kabûl eder misin? dedi. Hây›r, etmem buyurdu. Niçin? dedi. Sen namâz› cemâ’at ile k›lm›yorsun, buyurdu. Ben müslimânlar›n iflleri ile meflgûlüm dedi. ‹mâm, Hâl›ka tâ’at›n oldu¤u yerde, mahlûka itâ’at edilmez buyurdu. Halîfe, do¤ru söylüyorsun
dedi ve serây›nda mescid yap›lmas›n› emretdi. Müezzin ve imâm
ta’yîn edildi ve ondan sonra namâz› hep cemâ’at ile k›ld›.
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CUM’A NAMÂZI
Allahü teâlâ Cum’a gününü müslimânlara mahsûs k›lm›fld›r.
Cum’a günü ö¤le vaktinde, Cum’a namâz›n› k›lmak, Allahü teâlân›n emridir.
Allahü teâlâ, Cum’a sûresi sonundaki âyet-i kerîmede meâlen buyurdu ki, (Ey îmân etmekle flereflenen kullar›m! Cum’a
günü, ö¤le ezân› okundu¤u vakt hutbe dinlemek ve Cum’a namâz› k›lmak için câmi’e koflunuz! Al›flverifli b›rak›n›z! Cum’a
namâz› ve hutbe, size baflka ifllerinizden dahâ fâidelidir. Cum’a
namâz›n› k›ld›kdan sonra, câmi’den ç›kar, dünyâ ifllerinizi yapmak için da¤›labilirsiniz. Allahü teâlâdan r›zk bekleyerek çal›fl›rs›n›z. Allahü teâlây› çok hât›rlay›n›z ki, kurtulabilesiniz!)
Namâzdan sonra, isteyen ifline gider çal›fl›r, isteyen câmi’de
kal›p namâz k›lmak ile, Kur’ân-› kerîm ve düâ ile meflgûl olur.
Cum’a namâz› vakti girince, al›fl-verifl günâhd›r.
Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” çeflidli hadîs-i
flerîflerinde buyurdu ki: (Bir müslimân, Cum’a günü gusl abdesti al›p, Cum’a namâz›na giderse, bir haftal›k günâhlar› afv olur
ve her ad›m› için sevâb verilir.)
(Cum’a namâz› k›lmayanlar›n kalblerini Allahü teâlâ mühürler. Gâfil olurlar).
(Günlerin en k›ymetlisi Cum’ad›r. Cum’a günü, bayram
günlerinden ve Aflûre gününden dahâ k›ymetlidir. Cum’a, dünyâda ve Cennetde mü’minlerin bayram›d›r).
(Bir kimse, mâni’ yok iken, üç Cum’a namâz› k›lmazsa, Allahü teâlâ, kalbini mühürler. Ya’nî iyilik yapmaz olur).
(Cum’a namâz›ndan sonra bir an vard›r ki, mü’minin o anda
etdi¤i düâ red olmaz).
(Cum’a namâz›ndan sonra, yedi def’a ‹hlâs ve Mu’avvizeteyn okuyan› Allahü teâlâ, bir hafta kazâdan, belâdan ve kötü
ifllerden korur).
(Cumartesi günleri yehûdîlere, Pazar günleri nasârâya [h›ristiyanlara] verildi¤i gibi, Cum’a günü de Müslimânlara verildi. Bu gün, Müslimânlara hayr, bereket, iyilik vard›r).
Cum’a günü yap›lan ibâdetlere, baflka günde yap›lanlar›n,
en az iki kat› sevâb verilir. Cum’a günü ifllenen günâhlar da iki
kat yaz›l›r.
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Cum’a günü, rûhlar toplan›r ve birbirleriyle tan›fl›rlar. Kabrler ziyâret edilir. Bu günde kabr azâb› durdurulur. Ba’z› âlimlere göre, mü’minin azâb› art›k bafllamaz. Kâfirin, Cum’a ve Ramezânda yap›lmamak üzere, k›yâmete kadar sürer. Bu gün ve
gecesinde ölen mü’minler, kabr azâb› çekmez. Cehennem,
Cum’a günü çok s›cak olmaz. Âdem aleyhisselâm, Cum’a günü
yarat›ld›. Cum’a günü Cennetden ç›kar›ld›. Cennetdekiler, Allahü teâlây› Cum’a günleri göreceklerdir.

Cum’a Namâz›n›n Farzlar›
Cum’a günü onalt› rek’at namâz k›l›n›r. Bunun iki rek’atini
k›lmak farzd›r. Ö¤le namâz›ndan dahâ kuvvetli farzd›r. Cum’a
namâz› farz olmak için iki dürlü flart› vard›r:
1 — Edâ flartlar›.
2 — Vücûb flartlar›.
Edâ flartlar›ndan biri noksân olursa namâz kabûl olmaz. Vücûb flartlar› bulunmazsa kabûl olur.
Edâ, ya’nî Cum’a namâz›n›n sahîh olmas› için flartlar› yedidir:
1 — Namâz› flehrde k›lmak (fiehr: Cemâ’ati en büyük câmi’e
s›¤mayan yer demekdir.)
2 — Devlet reîsinin veyâ vâlînin izni ile k›lmak. Bunlar›n
ta’yîn etdi¤i hatîb, kendi yerine baflkas›n› vekîl edebilir.
3 — Ö¤le namâz›n›n vaktinde k›lmak.
4 — Vakt içinde hutbe okumak. [Âlimler, Cum’a hutbesini
okumak, namâza dururken (Allahü ekber) demek gibidir dedi.
Ya’nî iki hutbeyi de, yaln›z arabca okumak lâz›md›r. Hatîb
efendi, içinden E’ûzü okuyup, sonra yüksek sesle, hamd ve senâ ve kelime-i flehâdet, salât-ü selâm okur. Sonra, sevâba, azâba sebeb olan fleyleri hât›rlat›r ve âyet-i kerîme okur. Oturup
kalkar. ‹kinci hutbeyi okuyup, va’z yerine, mü’minlere düâ
eder. Dört halîfenin ad›n› söylemesi müstehabd›r. Hutbeye
dünyâ sözü kar›fld›rmak harâmd›r. Hutbeyi, nutk ve konferans
flekline sokmamal›d›r. Hutbeyi k›sa okumak sünnetdir. Uzun
okumak mekrûhdur.]
5 — Hutbeyi namâzdan önce okumak.
6 — Cum’a namâz›n› cemâ’at ile k›lmak.
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7 — Câmi’ kap›lar›n› herkese aç›k tutmak.
Cum’a namâz›n›n vücûb flartlar› dokuzdur:
1 — fiehrde, kasabada oturmak. Müsâfirlere farz de¤ildir.
2 — Sa¤lam olmak, hastaya, hastay› b›rakam›yan bak›c›ya
ve ihtiyârlara farz de¤ildir.
3 — Hür olmak.
4 — Erkek olmak. Kad›nlara farz de¤ildir.
5 — Âk›l ve bâli¤ olmak. Ya’nî (Mükellef) olmak.
6 — Kör olmamak. Yolda götüren olsa bile, a’mâ olana farz
de¤ildir.
7 — Yürüyebilmekdir. Nakl vâs›tas› olsa bile felçliye, ayaks›za farz de¤ildir.
8 — Hapsedilmifl olmamak ve düflman korkusu, hükûmetden, zâlimden korkusu olmamak.
9 — Fazla ya¤mur, kar, f›rt›na, çamur ve so¤uk olmamak.

Cum’a Namâz› Nas›l K›l›n›r?
Cum’a günü, ö¤le ezân› okununca, onalt› rek’at Cum’a namâz› k›l›n›r. Bunlar s›ras› ile flöyledir:
1 — Önce, Cum’a namâz›n›n dört rek’atlik “‹lk sünneti” k›l›n›r. Bu sünnet, ö¤le namâz›n›n ilk sünneti gibi k›l›n›r. Buna
“Niyyet etdim, Allah r›zâs› için, Cum’a namâz›n›n ilk sünnetini
k›lma¤a, döndüm k›bleye” diye niyyet edilir.
2 — Sonra, câmi’ içinde ikinci ezân ve hutbe okunur.
3 — Hutbe okundukdan sonra, ikâmet okunup, cemâ’at ile
Cum’a namâz›n›n iki rek’atlik “farz›” k›l›n›r.
4 — Cum’a namâz›n›n farz› k›l›nd›kdan sonra, dört rek’atlik
“Son sünneti” k›l›n›r. Bunun k›l›n›fl› ö¤le namâz›n›n ilk sünneti gibidir.
5 — Bundan sonra, “Üzerime farz olan k›lamad›¤›m son ö¤le namâz›n›n farz›n› k›lma¤a” diye niyyet ederek, “Âhir zuhûr”
namâz› k›l›n›r. Dört rek’atlik bu namâz›n k›l›n›fl› ö¤le namâz›n›n farz›n›n k›l›n›fl› gibidir.
6 — Sonra da, iki rek’at “Vaktin sünneti” k›l›n›r. K›l›n›fl›, sabâh namâz›n›n sünnetinin k›l›n›fl› gibidir.
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7 — Bundan sonra, Âyetel-kürsî ve tesbîhler okunup, düâ
edilir.
Cum’a Gününün Sünnet ve Edebleri:
1 — Cum’ay› perflembe gününden karfl›lamak.
2 — Cum’a günü gusl abdesti almak.
3 — Bafl› trafl etmek. Sakal›n bir tutamdan fazlas›n› ve t›rnaklar› kesmek. Temiz elbise giymek.
4 — Cum’a namâz›na mümkin oldu¤u kadar erken gitmek.
5 — Ön safa geçmek için, cemâ’atin omuzlar›ndan aflmamal›d›r.
6 — Câmi’de namâz k›lan›n önünden geçmemek.
7 — Hatîb efendi minbere ç›kd›kdan sonra hiç bir fley söylememek, konuflana iflâret ile bile cevâb vermemek ve ezân› tekrârlamamak.
8 — Cum’a namâz›ndan sonra Fâtiha, Kâfirûn, ‹hlâs, Felâk
ve Nâs sûrelerini yedi kerre okumak,
9 — ‹kindiye kadar câmi’de kal›p, ibâdet etmek.
10 — Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblar›ndan anlatan âlimlerin dersinde, va’z›nda bulunmak.
11 — Cum’a gününü, hep ibâdet ile geçirmek.
12 — Cum’a günü salevât-› flerîfe getirmek.
13 — Kur’ân-› kerîm okumak. (Kehf) sûresini okumal›d›r.
14 — Sadaka vermek.
15 — Ana-babay› veyâ kabrlerini ziyâret etmek.
16 — Evin yemeklerini bol ve tatl› yapmak.
17 — Çok namâz k›lmak. Kazâya kalm›fl namâz› olanlar, kazâ namâz› k›lmal›d›r.

BAYRAM NAMÂZLARI
fievvâl ay›n›n birinci günü f›tr, ya’nî Ramezân bayram›n›n,
Zilhiccenin onuncu günü ise, Kurban bayram›n›n birinci günleridir. Bu iki günde, günefl do¤dukdan ve kerâhet vakti ç›kd›kdan sonra, iki rek’at bayram namâz› k›lmak, erkeklere vâcibdir.
Bayram namâzlar›n›n flartlar›, Cum’a namâz›n›n flartlar› gibidir. Fekat, burada hutbe sünnetdir ve namâzdan sonra okunur.
Ramezân bayram›nda namâzdan önce tatl› [hurma veyâ fle– 104 –

ker] yimek, gusl etmek, misvâk kullanmak, en iyi elbiseleri giymek, f›tray› namâzdan önce vermek, yolda yavaflça tekbîr okumak müstehabd›r.
Kurban bayram› namâz›ndan önce bir fley yimemek, namâzdan sonra önce kurban eti yimek, namâza giderken yüksek sesle, özrü olan yavaflça tekbîr getirmek müstehabd›r.
Bayram namâzlar› iki rek’atdir. Cemâ’at ile k›l›n›r, yaln›z k›l›nmaz.

Bayram Namâz› Nas›l K›l›n›r?
1- Önce “Niyyet etdim vâcib olan bayram namâz›n› k›lma¤a,
uydum hâz›r olan imâma” diye niyyet ederek, namâza durulur.
Sonra “Sübhâneke” okunur.
2- Sübhânekeden sonra eller üç def’a tekbîr getirerek kulaklara kald›r›l›p, birinci ve ikincisinde iki yana b›rak›l›r. Üçüncüsünde, göbek alt›na ba¤lan›r. ‹mâm önce Fâtiha, sonra bir sûre
okur ve berâberce rükü’a e¤ilinir.
3- ‹kinci rek’atde, imâm önce Fâtiha ve bir sûre okur. Sonra
iki el üç def’a tekbîr getirerek kald›r›l›r. Üçüncüde de yanlara
b›rak›l›r. Dördüncü tekbîrde elleri kulaklara kald›rmay›p, rükü’a e¤ilinir. K›saca: ‹ki salla, bir ba¤la, Üç salla, bir e¤il! diye
ezberlenir.
Teflrîk Tekbîrleri:
Kurban Bayram›n›n arefesi günü, sabâh namâz›ndan, dördüncü günü ikindi namâz›na kadar, hâc›lar›n ve hacca gitmeyenlerin, erkek, kad›n herkesin, cemâ’at ile k›ls›n, yaln›z k›ls›n,
farz namâz›ndan sonra selâm verir vermez, bir kerre “Teflrîk
tekbîr”ini okumas› vâcibdir.
Cenâze namâz›ndan sonra okunmaz. Câmi’den ç›kd›kdan
sonra veyâ konufldukdan sonra, okumak lâz›m de¤ildir.
‹mâm tekbîri unutursa, cemâ’at terk etmez. Erkekler, yüksek sesle okuyabilir. Kad›nlar yavafl söyler.
Teflrîk Tekbîri:
“ALLAHÜ EKBER, ALLAHÜ EKBER. LÂ ‹LÂHE ‹LLALLAH VALLAHÜ EKBER. ALLAHÜ EKBER VE L‹LLÂH‹LHAMD”.
– 105 –

ÖLÜME HÂZIRLIK
Ölümü hât›rlamak, en büyük nasîhatd›r. Her îmân sâhibi
kimsenin, ölümü çok hât›rlamas› sünnetdir. Ölümü çok hât›rlamak, emrlere sar›lmaya ve günâhlardan sak›nmaya sebeb olur.
Harâm iflleme¤e cesâreti azalt›r. Sevgili Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Lezzetleri y›kan, e¤lencelere son veren ölümü, çok hât›rlay›n›z!). Din büyüklerinden
ba’z›s› hergün bir kerre hât›rlamay› âdet edinmifldi. Evliyân›n
büyüklerinden Muhammed Behâeddîn-i Buhâri “kuddise sirruh” hergün yirmi kerre, kendini ölmüfl, mezâra konmufl düflünürdü.
Uzun emel, çok yaflama¤› istemekdir. ‹bâdet yapmak, dîne
hizmet etmek için çok yaflama¤› istemek, uzun emel de¤ildir.
Uzun emel sâhibleri, ibâdetleri vaktinde yapamazlar. Tevbe etme¤i terk ederler. Kalbleri kat› olur. Ölümü hât›rlamazlar. Va’z
ve nasîhatlerden ibret almazlar.
Uzun emel sâhibi, hep dünyâ mal›na ve mevk›’ine kavuflmak
için ömrünü harcar. Âhireti unutur. Yaln›z zevk ve sefâs›n› düflünür.
Hadîs-i flerîflerde buyuruldu ki:
(Ölmeden evvel ölünüz. Hesâba çekilmeden önce kendinizi
hesâba çekiniz!)
(Ölümden sonra olacak fleyleri, sizin bildi¤iniz gibi, hayvanlar da bilselerdi, yimek için semiz hayvan bulamazd›n›z).
(Gece gündüz ölümü hât›rlayan kimse, k›yâmet günü flehîdler yan›nda olacakd›r).
Uzun emelin sebebleri; dünyâ zevklerine düflkün olmak,
ölümü unutmak ve s›hhatine, gençli¤ine aldanmakd›r. Uzun
emel hastal›¤›ndan kurtulmak için, bu sebebleri yok etmek lâz›md›r. Ölümün her ân gelebilece¤ini düflünmelidir. Uzun emel
sâhibi olman›n zarârlar›n› ve ölümü hât›rlaman›n fâidelerini ö¤renmelidir. Hadîs-i flerîfde buyuruldu ki:
(Ölümü çok hât›rlay›n›z. Onu hât›rlamak, insan› günâh ifllemekden korur ve âh›retde zarârl› olan fleylerden sak›nma¤a sebeb olur).
– 106 –

Ölüm Nedir?
Ölüm, yok olmak demek de¤ildir. Ölüm, rûhun bedene olan
ba¤l›l›¤›n›n sona ermesidir. Rûhun, bedenden ayr›lmas›d›r.
Ölüm, insan›n bir hâlden, baflka bir hâle dönmesidir. Bir evden,
bir eve göç etmesi gibidir. Ömer bin Abdüla’zîz hazretleri buyurdu ki, (Sizler, ancak ebediyyet, sonsuzluk için yarat›ld›n›z.
Lâkin bir evden, bir eve göç edersiniz). Ölüm, mü’mine hediyyedir, ni’metdir. Günâh› olanlara musîbetdir. ‹nsan ölümü istemez. Hâlbuki ölüm, fitneden hayrl›d›r. ‹nsan yaflamay› sever.
Hâlbuki ölüm, ona hayrl›d›r. Sâlih olan mü’min, ölüm ile dünyân›n eziyyet ve yorgunlu¤undan kurtulur. Zâlimlerin ölümü
ile memleketler ve kullar râhata kavuflur. Bir zâlimin ölümünde, söylenen eski bir beyt flöyledir:
Ne kendi etdi râhat, ne âleme verdi huzûr,
Y›k›ld› gitdi cihândan, dayans›n ehl-i kubûr.
Mü’minin rûhunun bedenden ayr›lmas›, esîrin hapisden kurtulmas› gibidir. Mü’min öldükden sonra, bu dünyâya geri gelmek istemez. Yaln›z flehîdler, dünyâya geri gelip bir dahâ flehîd
olmak ister. Ölüm, her müslimân için hediyyedir. Bir adam›n
dînini, ancak mezâr› korur. Mezârdaki hayât ise, ya Cennet
ba¤çelerinde bulunmak veyâhud da, Cehennem çukurlar›nda
bulunmak gibidir.

Ölüm Hakd›r
Ölümden kurtulmak, mümkin midir? Elbette de¤ildir. Kimsenin bir sâniye bile yaflamaya elinde imkân› yokdur. Eceli gelen ölür. Bu vakt, göz aç›p kapay›ncaya kadar geçen bir ând›r.
Kur’ân-› kerîmde bir âyet-i kerîmede meâlen, (Ecelleri geldi¤i
zemân, onu bir sâat ileri ve geri alamazlar) buyurulmufldur.
Allahü teâlâ bir kimsenin ölümünü nerede takdîr etdi ise, o
kifli mal›n›, mülkünü, evlâd›n› b›rak›p orada vefât eder.
Allahü teâlâ, bizim günde ne kadar nefes al›p verdi¤imizi bilir. Onun bilmedi¤i bir fley yokdur. Îmân edip, hayât›m›z ibâdet
ile geçdi ise, sonu se’âdet olur. Allahü teâlâ Azrâil “aleyhisselâma” buyurur ki: (Dostlar›m›n can›n› kolay al, düflmanlar›m›n
can›n› güç al!). Îmân sâhiblerine, bu ne büyük müjdedir. Îmândan mahrûm kalanlar için de, ne büyük felâketdir.
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CENÂZE NAMÂZI
Bir mü’minin vefât etdi¤ini, haber alan erkeklere, erkek
yoksa, kad›nlara cenâze namâz› farz-› kifâyedir. Cenâze namâz›, Allah için namâz ve ölen kimse için düâd›r. Ehemmiyyet vermeyenin îmân› gider.

Cenâze Namâz›n›n fiartlar›
1- Meyyit müslimân olmal›d›r.
2- Y›kanm›fl olmal›d›r. Y›kanmadan gömülen, üzerine toprak at›lmam›fl ise, ç›kar›l›p y›kan›r, sonra namâz› k›l›n›r. Cenâzenin ve imâm›n bulundu¤u yerin temiz olmas› lâz›md›r.
3- Cenâzenin veyâ bedenin yar›s› ile, bafl›n›n veyâ bafls›z yar›dan fazla bedenin, imâm›n önünde bulunmas› lâz›md›r.
4- Cenâze, yerde veyâ yere yak›n, ellerle tutulmufl veyâ tafl
üstüne konmufl olmal›d›r. Cenâzenin bafl›, imâm›n sa¤›na, aya¤› soluna gelecekdir. Tersine koymak günâhd›r.
5- Cenâze imâm›n önünde hâz›r olmal›d›r.
6- Cenâzenin ve imâm›n avret mahalli örtülü olmal›d›r.

Cenâze Namâz›n›n Farzlar›
1- Dört kerre tekbîr getirmekdir.
2- Ayakda k›lmakd›r.

Cenâze Namâz›n›n Sünnetleri
1- Sübhâneke okumak,
2- Salevât okumak,
3- Kendine ve meyyite ve bütün müslimânlara afv ve ma¤firet için bildirilmifl olan düâlardan bildi¤ini okumak.
Cenâze namâz›, câmi’ içerisinde k›l›nmaz.
Canl› olarak do¤dukdan sonra ölen çocu¤un ismi konur, y›kan›r, kefenlenir, namâz› k›l›n›r.
Cenâze tafl›naca¤› zemân, tabutun dört kolundan tutulur.
Önce cenâzenin bafl taraf› sa¤ omuza, sonra ayak taraf› sa¤
omuza, sonra bafl taraf› sol omuza, sonra ayak taraf› sol omuza
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konmak sûretiyle her birinde onar ad›m tafl›n›r. Kabre var›ld›¤›
zemân cenâze omuzlardan yere indirilmedikçe oturulmaz.
Defn edilirken ifli olm›yanlar otururlar.

Cenâze Namâz› Nas›l K›l›n›r?
Cenâze namâz›n›n dört tekbîrinden her biri, bir rek’at gibidir. Dört tekbîrin yaln›z birincisinde eller kulaklara kald›r›l›r.
Sonraki üç tekbîrde eller kald›r›lmaz.
1- ‹lk tekbîr al›n›p, iki el ba¤lan›nca (Sübhâneke) okunur ve
okunurken (vecelle senâüke) de denir. Fâtiha okunmaz.
2- ‹kinci tekbîrden sonra, teflehhüdde otururken okunan (salevât)lar, ya’nî (Allahümme salli) ve (Bârik) düâlar› okunur.
3- Üçüncü tekbîrden sonra, cenâze düâs› okunur. [Cenâze
düâs› yerine “Rabbenâ âti-nâ...” veyâ yaln›z “Allahümma¤fir
leh” demek veyâhud düâ niyyetiyle (Fâtiha-i flerîfe)yi okumak
da olur.]
4- Dördüncü tekbîrden sonra, hemen sa¤a ve sonra sola selâm verilir. Selâm verirken, cenâzeye ve cemâ’ate niyyet edilir.
‹mâm yaln›z dört tekbîri ve iki omuza selâm›, yüksek sesle
söyler, di¤erlerini içinden okur.
Cenâze namâz›, k›l›nd›kdan sonra, tabutun yan›nda düâ etmek câiz de¤ildir. Mekrûh olur.

TERÂVÎH NAMÂZI
Terâvîh namâz› erkek ve kad›nlar için sünnetdir. Ramezân-›
flerîfin her gecesinde k›l›n›r. Cemâ’at ile k›l›nmas› sünnet-i kifâyedir. Vakti yats› namâz›ndan sonra ve vitrden öncedir. Vitrden sonra da k›l›nabilir. Meselâ, Terâvîh namâz›n›n bir k›sm›na
yetiflip, imâmla vitr namâz›n› k›lan kimse, terâvîh namâz›ndan,
yetiflip k›lamad›¤› rek’atleri, vitrden sonra k›lar.
K›l›nmayan terâvîh namâz› kazâ edilmez. Kazâ edilirse, nâfile olur. Terâvîh olmaz.
Terâvîh namâz› yirmi rek’atdir.

Terâvîh Nas›l K›l›n›r?
Vitr namâz›, yaln›z Ramezân ay›nda cemâ’at ile k›l›n›r. Te– 109 –

râvîh namâz›n› ikifler rek’at olmak üzere, on selâmla ve her dört
rek’at sonunda bekleyip tesbîh yaparak k›lmak müstehabd›r.
Kazâ borcu olan, bofl zemânlar›nda, befl vaktin sünnetleri ve terâvîh yerine de kazâ k›l›p, bir ân önce, kazâlar› bitirip, sonra bu
namâzlar› k›lma¤a bafllamal›d›r.
Terâvîh namâz› câmi’de cemâ’at ile k›l›n›nca, baflkalar› evde
yaln›z k›labilir, günâh olmaz. Fekat câmi’deki cemâ’at sevâb›ndan mahrûm kal›r. Evde, bir veyâ birkaç kifli ile cemâ’at ile k›larsa, yaln›z k›lmakdan yirmiyedi kat fazla sevâb kazan›r. Her iftitâh
tekbîrinde niyyet etmek dahâ iyidir. Yats›y› cemâ’at ile k›lm›yanlar, terâvîhi cemâ’at ile k›lamaz. Yats›y› cemâ’at ile k›lm›yan bir
kimse, farz› yaln›z k›l›p, sonra terâvîhi cemâ’at ile k›labilir.

Beflinci Bölüm
YOLCULUKDA NAMÂZ
Hanefî mezhebinde olan bir kimse, onbefl günden az kalmak
niyyeti ile yüzdört kilometre ve dahâ uzak bir yere giderse müsâfir olur.
Seferî veyâ müsâfir olmak demek, yolcu olmak demekdir.
Müsâfir, dört rek’atli farz namâzlar› iki rek’at k›lar. Mukîm
imâma uyarsa, yine dört rek’at k›lar. Müsâfir, imâm olursa,
ikinci rek’atin sonunda selâm verir. Sonra ona uymufl olan cemâ’at, namâzlar›n› temâmlamak için ikifler rek’at dahâ k›larlar.
Seferî olan bir kimse, mest üzerine üç gün, üç gece mesh
edebilir. Orucunu bozabilir. Yolcu râhat ise orucunu bozmamas› dahâ iyidir. Kurban kesmesi vâcib olmaz. Cum’a namâz› da
seferî olana farz de¤ildir.
Namâz vaktinin sonunda sefere ç›kan kimse bu namâz› k›lmam›fl ise, iki rek’at k›lar. Fekat vaktin sonunda vatan›na gelen,
bu vaktin namâz›n› k›lmam›fl ise dört rek’at k›lar.
(Ni’met-i islâm)da diyor ki: Nâfile namâzlar› ayakda k›lma¤a gücü yeterken, oturarak k›lmak, her zemân ve her yerde câizdir. Oturarak k›larken, rükü’ için bedeni ile e¤ilir. Secde için,
bafl›n› yere kor. Lâkin, özrü yok iken nâfileleri oturarak k›lana,
ayakda k›lan›n yar›s› kadar sevâb verilir. Befl vakt namâz›n
sünnetleri ve terâvîh namâz› da, nâfile namâzd›r. Yolda, ya’nî
flehr, köy hâricinde, nâfile namâzlar› hayvan üzerinde k›lmak
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câizdir. K›bleye dönmek ve rükü’ ve secde yapmak lâz›m de¤ildir. Îmâ ile k›lar. Ya’nî, rükü’ için, bedeni ile biraz e¤ilir. Secde
için, bundan dahâ çok e¤ilir. Hayvan üzerinde fazla necâset bulunmas›, namâza mâni’ de¤ildir. Yerde nâfile k›larken yorulan›n, bastona, insana, d›vara dayan›p k›lmas›, câiz olur. Kendi
yürürken namâz k›lmak sahîh de¤ildir.
Farz ve vâcib namâzlar›, zarûret olmad›kça, hayvan üzerinde k›lmak câiz de¤ildir. Ancak, özr ile k›labilir. Zarûret olan
özrler: Mal›n›n, can›n›n, hayvan›n›n tehlükede olmas›, inince
hayvan›n›n veyâ hayvandaki veyâ yan›ndaki mal›n çal›nmas›,
y›rt›c› hayvan, düflman, yerde çamur olmas›, ya¤mur olmas›,
hastan›n inerken, binerken, iyi olmas›n›n gecikmesi veyâ hastal›¤›n›n artmas›, arkadafllar›n›n beklemeyip, tehlükede kalmas›,
indikden sonra, hayvana yard›mc›s›z binememek. Mümkin ise,
hayvan› k›bleye karfl› durdurup k›lar. Mümkin de¤il ise, hareket cihetlerinde k›lar. Hayvan üzerindeki mahmil denilen sand›k gibi fleylerin içinde k›lmak da, böyledir. Hayvan durdurulup, mahmilin alt›na direk konursa, (Serîr), ya’nî masa, kanape
gibi olup, yerde k›lmak demekdir. K›bleye karfl› ayakda k›lmas› lâz›m olur. ‹nebilen kimse, farzlar› mahmilde k›lamaz.
Gemide namâz k›lmak, Ca’fer Tayyâr hazretleri Habeflistâna
giderken, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” ona ö¤retdi¤i gibi, flöyledir: Hareket eden gemide, özrü olmadan farz ve vâcib de k›l›n›r. Gemide cemâ’at ile k›l›nabilir. Hareket eden gemide de, îmâ ile k›lmak câiz olmay›p, rükü’ ve secde yapar. K›bleye dönmesi de lâz›md›r. Namâza bafllarken k›bleye karfl› durur.
Gemi döndükçe, kendisi k›bleye döner. Gemide necâsetden tahâret de lâz›md›r. ‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfeye göre, giden gemide farzlar› da, özrsüz iken, yerde oturarak k›lmak câiz olur.
Deniz ortas›nda demirlemifl gemi, çok sallan›yor ise, giden
gemi gibidir. Az sallan›yorsa, sâhilde duran gemi gibidir. Sâhilde duran gemide farzlar oturarak k›l›nmaz. Sâhile ç›kmak
mümkin ise, ayakda k›lmak da sahîh olmay›p, karaya ç›k›p k›lmak lâz›md›r. Mal›, can› veyâ geminin hareket etmek tehlükesi
varsa, gemide ayakda k›lmas› câiz olur.
(‹bni Âbidîn) diyor ki: (‹ki tekerlekli olup da, hayvana ba¤lanmadan yerde düz duram›yan arabada, dururken de, giderken de, namâz k›lmak, hayvan üzerinde k›lmak gibidir. Dört tekerlekli araba, dururken serîr, masa gibidir. Hareket ederken
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ise, hayvan için yukar›da yaz›l› özrlerle, içinde farz k›l›nabilir ve
arabay› durdurup k›bleye karfl› k›lar. Durduramazsa, giden gemideki gibi k›lar). Hareket esnâs›nda k›bleye dönemiyen, fiâfi’î
mezhebini taklîd ederek, iki namâz› cem’ eder. Buna da imkân
olmazsa, k›bleye dönmesi sâk›t olur. Sandalyada, koltukda oturarak, îmâ ile namâz k›lmak, hiçkimseye câiz de¤ildir. Otobüsde, tayyârede namâz k›lmak, arabada k›lmak gibidir.
Farzlar› ve vâcibleri, yolculukda zarûret olmad›kça hayvan
üzerinde k›lmamal›d›r. Vâs›talar› durdurup, k›bleye karfl› ve
ayakda k›lmal›d›r. Bunun için vâs›taya binmeden gerekli tedbîrleri önceden almal›d›r.
Müsâfir, vapurda ve trende, farz namâza, k›bleye karfl› durup, secde yeri yan›na pusula koymal›. Vapur ve tren döndükce, kendisi k›bleye dönmelidir. Gö¤sü k›bleden ayr›l›rsa, namâz› bozulur. Otobüsde, trende, dalgal› denizde k›bleye dönemiyenlerin farz namâzlar› câiz olm›yaca¤›ndan, bunlar yolda olduklar› müddetçe fiâfi’î mezhebini taklîd ederek, ö¤le ile ikindiyi ve akflam ile yats›y›, cem’ edebilir. Ya’nî seferde iken bu iki
namâz› birbiri arkas›na k›lar. Çünki, fiâfi’î mezhebinde 80 kilometreden ziyâde süren yolculukda, ikindiyi ö¤le namâz› vaktinde ve yats›y› akflam namâz› vaktinde takdîm ederek k›lmak, veyâhud ö¤leyi ikindi vaktine ve akflam›, yats› namâz› vaktine tehîr ederek, iki namâz› bir arada k›lmak câizdir. Bunun için, Hanefî mezhebinde olan kimse, yolda k›bleye dönemiyecek ise,
yola ç›kd›kdan sonra, gündüz bir yerde durdu¤u zemân, ö¤le
vaktinde ö¤leyi k›l›nca hemen ikindiyi de k›lmal›, gece duruldu¤u zemân, yats› vaktinde akflam› ve sonra yats›y› bir arada k›lmal› ve bu dört namâza niyyet ederken (fiâfi’î mezhebini taklîd
ederek edâ ediyorum) diye niyyet etmeli, ya’nî kalbinden geçirmelidir. Yola ç›kmadan veyâ yolculuk bitdikden sonra, iki vaktin namâz› birlikde k›l›nmaz.

HASTALIKDA NAMÂZ
Abdesti bozan fleyin bedenden ç›kmas›, devâml› olursa,
(Özr) denir. ‹drâr, iç sürmesi, yel kaç›rmak, burun kanamas› ve
yaradan kan, sar› su akmas›, a¤r›dan, fliflden dolay› gözyafl› akmas›, bir namâz vakti içinde, devâml› olunca, bu kimse ve istihâza kan› akan kad›n, özr sâhibi olurlar. T›kamakla, ilâc ile veyâ namâz› oturarak yâhud îmâ ile k›larak, bunlar› durdurmala– 112 –

r› lâz›md›r. ‹drâr kaç›ran erkek, idrâr yoluna arpa kadar nebâtî
pamuk sokar. Fitil, az olan idrâr› emerek, d›flar› damlamas›na
mâni’ olur. Böylece, abdest bozulmaz. ‹drâr yaparken, fitil kendili¤inden d›flar› ç›kar, gider. ‹drâr çok kaç›yorsa, fazlas› fitilden
geçerek, d›flar› s›zar ve abdesti bozulur. S›zan idrâr›n çamafl›r›
kirletmemesi lâz›md›r. Kad›nlar, önlerine dâimâ (Kürsüf) denilen bez koymal›d›r. Ak›nt›y› durduramazlarsa, her namâz vaktinde abdest al›p, namâz› öylece k›lar. Özr sâhibi olan kimse bir
abdest ile, vakt ç›k›ncaya kadar farz, kazâ ve nâfile k›labilirler.
Kur’ân-› kerîmi tutabilirler. Namâz vakti ç›k›nca, abdesti bozulur. Vakt ç›kmadan önce de, özr olan fleyden baflka bir sebeb ile
abdesti yine bozulur. Meselâ, burun deliklerinin birinden kan
gelmekde iken abdest al›p, sonra di¤er delikden de kan akma¤a bafllasa, abdesti bozulur. Özr sâhibi olmak için, abdesti bozan fleyin, bir namâz vaktinde devâml› akmas› lâz›md›r. Abdest
al›p, o vaktin farz›n› k›lacak kadar bir zemânda akmazsa, özr
sâhibi olmaz. Mâlikînin bir kavline göre, bir damla ak›nca, özr
sâhibi olur. Bir kimse özr sâhibi olunca, sonraki namâz vaktlerinde, bir kerre, bir damla gelince, özr sâhibi olmas›, o vaktlerde de devâm eder. Bir namâz vaktinde hiç gelmezse, özr sâhibi
olmak biter. Özre sebeb olan necâset, elbiseye dirhem mikdâr›ndan fazla bulafl›nca, tekrâr bulaflmas›na mâni’ olmak mümkin ise, bulaflm›fl yeri y›kamak lâz›m olur.
Gusl abdesti al›nca, hasta olmakdan veyâ hastal›¤›n›n fliddetlenmesinden yâhud uzamas›ndan korkan, teyemmüm eder.
Bu korku, kendi tecrîbeleri ile yâhud müslimân, âdil tabîbin
[doktorun] söylemesi ile bilinmifl olur. F›sk›, günâh ifllemesi dillere düflmüfl olm›yan tabîbin sözü de kabûl edilir. So¤uk olup,
bar›nacak yer, suyu ›s›tacak fley, flehrde hamam paras› bulamamak, hastal›¤a sebeb olabilir. Hanefîde, bir teyemmüm ile, diledi¤i kadar farz k›labilir. fiâfi’îde ve mâlikîde, her farz namâz
için yeniden teyemmüm eder.
Abdest a’zâs›n›n yar›s›nda yara olan teyemmüm eder. Yara
yar›dan az›nda ise, sa¤lam›n› y›kay›p, yaray› mesh eder. Guslde,
bütün beden bir uzv say›ld›¤› için, bütün bedenin yar›s› yara ise
teyemmüm eder. Yaral› yer, yar›dan az ise, sa¤lam›n› y›kay›p
yaralar› mesh eder. Yaraya mesh zarar verirse, sarg›ya mesh
eder. Buna da zarar verirse, meshi terk eder. Abdestde ve guslde, bafla mesh zarar verirse, bafl› mesh etmez. Eli çolak [ekzema,
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yara] olup, su kullanam›yan teyemmüm eder. Yüzünü, kollar›n›
yere, [kireçli, toprakl›, tafll› d›vara] sürer. Elleri ve ayaklar› kesik olan›n yüzü de yara ise, namâz› abdestsiz k›lar. Abdest ald›racak kimse bulam›yan, teyemmüm eder. Çocu¤u, kölesi, ücret
ile tutdu¤u kimse, yard›ma mecbûrdurlar. Baflkalar›ndan da yard›m ister. Fekat, onlar yard›ma mecbûr de¤ildir. Kad›n ve koca
da birbirlerine abdest ald›rma¤a mecbûr de¤ildirler.
Kan ald›rarak, sülük tutunarak, yara, ç›ban olarak, kemi¤i
k›r›larak veyâ incinerek sarg› [pamuk, gaz bezi üzerine flaster,
merhem] koyan, oras›n› so¤uk, s›cak su ile y›kama¤a veyâ mesh
etme¤e kâdir olamazsa, abdestde ve guslde, bunlar›n yar›dan
fazlas› üstüne bir kerre mesh eder. Sarg›y› çözmek zarar verirse, alt›ndaki sa¤lam yerler y›kanmaz. Sarg› aralar›nda görünen
sa¤lam deri k›smlar› mesh edilir. Sarg›y› abdestli olarak sarmak
lâz›m de¤ildir. Meshden sonra, sarg› de¤ifldirilirse, üstüne baflkas› da sar›l›rsa, yenisine mesh lâz›m olmaz.
Ayakda duram›yan veyâ ayakda durunca, hastal›¤›n›n uzayaca¤›n› çok zan eden hasta, namâz›n› oturarak k›l›p, rükü’ için bedenini biraz e¤er. Sonra dikilip, sonra yere iki kerre secde yapar.
Kolay›na geldi¤i gibi oturur. Diz çökmesi, ba¤dafl kurmas›, ihtibâ etmesi, ya’nî kaba etleri üzerine oturup kollar›n› dizlerinin
etrâf›na halka yapmas› câizdir. Bafl, diz, göz a¤r›s› hastal›k say›l›r. Düflmana görünmek korkusu da, özrdür. Ayakda orucu, abdesti bozulan da oturarak k›lar. Bir fleye dayanarak ayakda durabilen dayanarak k›lar. Ayakda fazla duram›yan, iftitâh tekbîrini ayakda al›p, a¤r› hâs›l olunca, oturarak devâm eder.
Yere secde yapmakdan âciz olan, ayakda okuyup, rükü’ ve
secde için oturarak îmâ eder. Oturup rükü’ için biraz, secde için
dahâ çok e¤ilir. Bedenini e¤emiyen, bafl›n› e¤er. Birfley üzerine
secde etmesi lâz›m de¤ildir. Birfley üzerine secde ederse, secde
için, rükü’dan fazla e¤ilmifl ise, namâz› sahîh olursa da, mekrûhdur. Dayanarak oturmak mümkin iken, yatarak îmâ câiz olmaz. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, bir hastay›
ziyâret etdi. Bunun eli ile yasd›¤› kald›r›p, üzerine secde etdi¤ini görünce, yast›¤› ald›. Hasta, odun kald›rarak bunun üstüne
secde etdi. Odunu da ald› ve (Gücün yeterse, yere secde et! Yere e¤ilemezsen, yüzüne birfley kald›r›p, bunun üzerine secde etme! Îmâ ederek k›l ve secdede, rükü’dan dahâ çok e¤il!) buyurdu. (Bahr-ür-râ›k)da bildirildi¤i üzere, Âl-i ‹mrân sûresinin
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yüzdoksanbirinci âyet-i kerîmesinde meâlen, (Namâz›, gücü yeten ayakda k›lar. Âciz olan oturarak k›lar. Bundan da âciz olan
yatarak k›lar) buyurulmakdad›r. ‹mrân bin Husayn hasta olunca, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buna, (Ayakda k›l!
Gücün yetmezse, oturarak k›l! Buna da kudretin olmazsa, yan
veyâ s›rt üstü yatarak k›l!) buyurdu. Görülüyor ki, ayakda duram›yan hasta, oturarak k›lar. Oturam›yan, yatarak k›lar. Sandalyada, koltukda k›lma¤a izn verilmemifldir. Hastan›n ve otobüsde, tayyârede gidenin, koltukda, sandalyada k›lmas› islâmiyyete
uygun de¤ildir. Cemâ’ate gidince ayakda k›lam›yan, evinde
ayakda k›lar. Yirmi fleyden birinin bulunmas›, cemâ’ate gitmemek için özr olur. Ya¤mur, fliddetli s›cak ve so¤uk, can›na veyâ
mal›na sald›racak düflman korkusu, arkadafllar›n›n gidip yolda
yaln›z kalmakdan korkmak, havân›n çok karanl›k olmas›, fakîr
borçlunun yakalan›p habs olunmakdan korkmas›, kör olmak,
yürüyemiyecek felci olmas›, bir aya¤› kesik olmak, hasta, kötürüm olmak, çamur, yürüyememek, yürüyemiyen ihtiyâr, nâdir
bulunan f›kh dersini kaç›rmak, sevdi¤i yeme¤i kaç›rmak korkusu, yolculu¤a hareket hâlinde olmak, yerine b›rakacak kimse
bulunm›yan hasta bak›c›, gece fliddetli rüzgâr, halâya gitmek
için s›k›flmak. Hastal›¤›n›n artmas›ndan veyâ uzamas›ndan korkan hasta ve hastas› bak›ms›z kalacak olan hasta bak›c› ve çok
ihtiyârl›kdan yürümesi güç olmak, Cum’a namâz›na gitmemek
için özrdür. Cemâ’ate yürüyerek gidip gelmek, vâs›taya binerek
gitmekden efdâldir. Câmi’de sandalyada, koltukda oturarak,
îmâ ile k›lmak câiz de¤ildir. ‹slâmiyyetin bildirmedi¤i fleklde
ibâdet yapmak (Bid’at) olur. Bid’at ifllemenin büyük günâh oldu¤u f›kh kitâblar›nda yaz›l›d›r.
Birfleye dayanarak oturam›yan hasta, s›rt üstü yatarak, s›rt
üstü yatamazsa, sa¤ yan›na yatarak bafl› ile îmâ eder. K›bleye
dönemiyen, kolay›na gelen cihete do¤ru k›lar. S›rt üstü yatan›n
bafl› alt›na birfley konarak, yüzü k›bleye karfl› yap›l›r. Dizlerini
dikmesi iyi olur. Bafl› ile îmâ edemiyenin namâz› kazâya b›rakmas› câiz olur. Namâz aras›nda hasta olan, gücü yetdi¤i fleklde
devâm eder. Yerde oturarak k›lan hasta namâzda iyi olursa,
ayakda k›larak devâm eder. Akl›, flu’ûru giden, namâz k›lmaz.
Befl vakt geçmeden iyi olursa, befl vakti kazâ eder. Alt› namâz
geçerse, hiç kazâ etmez.
Îmâ ile de olsa, k›l›nmayan namâz› acele kazâ etmek farzd›r. Kazâ etmeden ölüm hâline gelirse, k›lmad›¤› namâzlar›n
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iskât› için, b›rakd›¤› maldan fidye verilmesini vas›yyet etmek
vâcib olur. Vas›yyet etmezse, velîsinin, hattâ yabanc›n›n kendi
mal›ndan iskât yapmas› câiz olur denilmifldir.

KAZÂ NAMÂZLARI
Namâz, beden ile yap›lan bir ibâdet oldu¤undan, baflkas› yerine k›l›namaz. Herkesin kendisinin k›lmas› lâz›md›r. Namâzlar› vaktinde k›lmaya “Edâ” denir. Herhangi bir zemânda tekrâr
k›lmaya “‹âde” denir. Meselâ mekrûh olarak k›l›nan namâz›n
vakti ç›kmadan, buna imkân olmazsa, her zemân iâdesi vâcibdir. Farz ve vâcib olan namâz›, vakti geçdikden sonra k›lma¤a
“Kazâ” etmek denir.
Bir günlük befl vakt farz› ve vitr namâz›n› k›larken ve kazâ
ederken, tertîb sâhibi olmak farzd›r. Ya’nî, namâz k›larken, s›ralar›n› gözetmek lâz›md›r. Beflden fazla kazâs› olmayana (Tertîb sâhibi) denir. Cum’a farz›n›, o günün ö¤le namâz› s›ras›nda
k›lmak lâz›md›r. Sabâh namâz›na uyanamayan, hutbe okunurken bile hât›rlarsa, hemen bunu kazâ etmelidir. Bir namâz› k›lmad›kça ondan sonraki befl namâz› k›lmak câiz olmaz. Hadîs-i
flerîfde, (Bir namâz› uykuda geçiren veyâ unutan kimse, sonraki namâz› cemâ’at ile k›larken hât›rlarsa, imâmla namâz› bitirip,
sonra önceki namâz›n› kazâ etsin! Bundan sonra, imâmla k›ld›¤›n› tekrâr k›ls›n!) buyuruldu.
Farz›, kazâ etmek farzd›r. Vâcibi kazâ etmek vâcibdir. Sünneti kazâ etmek, emr olunmad›. Hanefî mezhebinin âlimleri sözbirli¤i ile bildiriyorlar ki; (Sünnet namâzlar›n›n yaln›z vaktinde
k›l›nmalar› emr olundu. Vaktinde k›l›nmayan sünnet namâzlar,
insan›n üzerinde borç kalmaz. Bunun için, vaktinden sonra kazâ
edilmeleri emr olunmad›. Sabâh›n sünneti, vâcibe yak›n oldu¤undan, o gün ö¤leden önce farz› ile kazâ edilir. Sabâh sünneti
ö¤leden sonra, baflka sünnetler ise, hiçbir zemân kazâ edilmez.
Kazâ olursa, sünnet sevâb› hâs›l olmaz. Nâfile k›l›nm›fl olur.)
(‹bni Âbidîn)de ve (Tergîb-üs-salât) 162.ci sahîfelerinde diyor
ki, (Sünnetleri, özrsüz oturarak k›lmak câizdir. Hiç k›lmamak
günâhd›r. Farzlar› özr ile oturarak k›lmak câizdir).
Farz namâzlar› bilerek ve özrsüz olarak terketmek büyük
günâhd›r. Vaktinde k›l›nmayan böyle namâzlar› kazâ etmek lâz›md›r. Farz ve vâcib olan bir namâz› bile bile kazâya b›raka– 116 –

bilmek için, iki özr vard›r: Biri, düflman karfl›s›nda olmakd›r.
‹kincisi, seferde olan, ya’nî, üç günlük yol gitmeye niyyeti olmasa bile, yolda bulunan kimsenin h›rs›zdan, y›rt›c› hayvandan,
selden, f›rt›nadan korkmas›d›r. Bunlar oturarak ve herhangi bir
tarafa dönerek veyâ hayvan üzerinde îmâ ile de k›lamad›¤› zemân, kazâya b›rakabilir. Bu iki sebeble farzlar› kazâya b›rakmak, uyku ve unutmak sebebi ile kaç›rmak günâh olmaz. (Eflbâh) flerhinde, (Bo¤ulmak üzere olan› ve benzerlerini kurtarmak için namâz› vaktinden sonra k›lmak da sahîhdir) diyor. Fekat, özr bitince, hemen kazâ k›lmas› farz olur. Harâm olan üç
vaktden baflka, bofl vaktlerinde k›lmak flart› ile, çoluk çocu¤unun r›zk›n› kazanacak kadar gecikdirmek câiz olur. Dahâ fazla
gecikdirirse, günâha girme¤e bafllar. Nitekim sevgili Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, Hendek muhârebesinin fliddetinden k›lamad›klar› dört namâz› hemen o gece, Eshâb-› kirâm “rad›yallahü anhüm” yaral› ve çok yorgun olduklar› hâlde,
cemâ’at ile k›ld›. Sevgili Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve
sellem” buyurdu ki; (‹ki farz namâz› bir araya getirmek büyük
günâhlardand›r). Ya’nî, bir namâz› vaktinde k›lmay›p, vaktinden sonra k›lmak en büyük günâhd›r. Bir hadîs-i flerîfde buyuruldu ki, (Bir namâz› vakti ç›kd›kdan sonra k›lan kimseyi, Allahü teâlâ seksen hukbe Cehennemde b›rakacakd›r.) Bir hukbe,
seksen âh›ret senesidir ve âh›retin bir günü, dünyân›n bin senesi kadard›r. Bir vakt namâz›, vaktinden sonra k›lman›n cezâs› bu
olursa, hiç k›lmayan›n cezâs›n› düflünmelidir.
Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki,
(Namâz dînin dire¤idir. Namâz k›lan, dînini do¤rultmufl olur.
Namâz› k›lm›yan, dînini y›km›fl olur.) Bir hadîs-i flerîfde buyurdu ki, (K›yâmet günü, îmândan sonra ilk süâl namâzdan olacakd›r.) Allahü teâlâ buyuracak ki, (Ey kulum! Namâz hesâb›n›n
alt›ndan kalkarsan kurtulufl senindir. Öteki hesâblar› kolaylafld›r›r›m). Ankebût sûresi, k›rkbeflinci âyetinde, meâlen (Kusûrsuz k›l›nan bir namâz, insan› pis, çirkin iflleri ifllemekden korur)
buyurulmakdad›r. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”
buyurdu ki, (‹nsan›n Rabbine en yak›n oldu¤u zemân namâz
k›ld›¤› zemând›r).
Bir müslimân›n herhangi bir namâz› vaktinde k›lmamas› iki
dürlü olur: 1- Özr ile k›lmamas›d›r. 2- Namâz› vazîfe bildi¤i,
önem verdi¤i hâlde tenbellikle terk etmesidir.
Farz namâz› özrü olmadan, vakti geçdikden sonra k›lmak,
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ya’nî kazâya b›rakmak harâmd›r, büyük günâhd›r. Bu günâh,
kazâ edince afv olmuyor. Kazâ edince, yaln›z namâz› k›lmamak
günâh› afv olur. Bir kimse namâzlar› kazâ etmedikçe, yaln›z
tevbe ile afv olmaz. Kazâ etdikden sonra tevbe ederse, afv olmas› ümîd edilir. Tevbe ederken k›lmad›¤› namâzlar› kazâ etmesi lâz›md›r. Kazâ etmeye gücü varken, kazâ etmezse, ayr›ca
büyük bir günâh ifllemifl olur. Bu büyük günâh, her namâz k›lacak kadar [6 dakîka] bofl zemân geçince, bir evvelki azâb zemân› kadar artmakdad›r. Çünki namâz›, bofl zemânlarda hemen
kazâ etmek de farzd›r. Kazâ k›lma¤a ehemmiyyet vermiyen
sonsuz yanacakd›r. (Umdet-ül-islâm) ve (Câmi’-ül fetâvâ)da diyor ki, (Düflman karfl›s›nda, bir farz namâz› k›lmak mümkin
iken, terk etmek, yediyüz büyük günâh ifllemifl gibi günâhd›r.)
Kazây› gecikdirmenin günâh›, vaktinde k›lmamak günâh›ndan
dahâ çokdur. Bir namâz›n ilk kazâs›n› k›lma¤a niyyet ederek,
bir kazâ k›l›nca, bu günâhlar›n hepsi afv olur.
AÇIKLAMA: (Sünnetler Yerine Kazâ K›l›n›r m›?)
Abdülkâdir-i Geylânî hazretleri (Fütûh-ul gayb) kitâb›nda
diyor ki: Mü’minin en önce farzlar› yapmas› lâz›md›r. Farzlar
bitdikden sonra, sünnetleri yapar. Ondan sonra nâfilelerle meflgûl olur. Farz borcu varken, sünnet ile meflgûl olmak ahmakl›kd›r. Farz borcu olan›n sünnetleri kabûl olmaz. Alî ibni Ebî Tâlib
“rad›yallahü anh” bildiriyor: Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem” buyurdu ki: (Üzerinde farz borcu olan kimse, kazâs›n›
k›lmadan nâfile k›larsa, bofl yere zahmet çekmifl olur. Bu kimse,
kazâs›n› ödemedikçe, Allahü teâlâ, onun nâfile namâzlar›n› kabûl etmez). Abdülkâdir-i Geylânînin yazd›¤› bu hadîs-i flerîfi
flerheden Hanefî mezhebi âlimlerinden Abdülhak-› Dehlevî
hazretleri buyuruyor ki: (Bu haber, farz borcu olanlar›n, sünnetlerinin ve nâfilelerinin kabûl olm›yaca¤›n› göstermekdedir. Sünnetlerin, farzlar› tamaml›yaca¤›n› biliyoruz. Bunun ma’nâs› farzlar yap›l›rken, bunlar›n kemâllerine sebeb olan birfley kaç›r›l›rsa, sünnetler, k›l›nan farz›n kemâl bulmas›na sebeb olur. Farz
borcu olan›n kabûl edilmeyen sünnetleri bir ifle yaramaz).
Kudüs kâd›s› Muhammed Sâd›k Efendi, fâite namâzlar›n
kazâ edilmesini anlat›rken, flöyle bildirmekdedir: Büyük âlim
‹bni Nüceym hazretlerine soruldu ki, (Bir kimsenin kazâya
kalm›fl namâzlar› olsa, sabâh, ö¤le, ikindi, akflam ve yats›n›n
sünnetlerini bu namâzlar›n, kazâlar›na niyyet ederek k›lsa, bu
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kimse sünnetleri terk etmifl olur mu?). Cevâb›nda: (Sünnetleri
terk etmifl olmaz. Çünki, befl vakt namâz›n sünnetlerini k›lmakdan maksad, o vakt içinde, farzdan baflka bir namâz dahâ k›lmak demekdir. fieytân hiç namâz k›ld›rmamak ister. Farzdan
baflka bir namâz dahâ k›larak, fleytâna inat edilmifl, rezîl edilmifl
olur. Sünnet yerine kazâ k›lmakda, sünnet de yerine getirilmifl
olur. Kazâ borcu olanlar›n, her namâz vakti, o vaktin farz›ndan
baflka namâz k›larak, sünneti yerine getirmek için, kazâ k›lmas› lâz›md›r. Çünki çok kimse, kazâ k›lmay›p, sünnetleri k›l›yor.
Bunlar Cehenneme gidecekdir. Hâlbuki, sünnetlerin yerine kazâ k›lan, Cehennemden kurtulur) buyurdu.

Kazâ Namâzlar› Nas›l K›l›n›r?
Kazâ namâzlar›n› bir an önce k›larak, ayr›ca tevbe de ederek,
büyük cezâdan kurtulmal›d›r. Bunun için, sünnetleri de kazâ
niyyeti ile k›lmak lâz›md›r. Tenbellikle namâz k›lmayanlar, senelerce kazâ borcu olanlar, namâza bafllad›klar› zemân, sünneti
k›larken, o vaktin ilk kazâya kalm›fl namâz›n› kazâ etme¤i niyyet ederek k›lmal›d›r. Bunlar›n, sünnetleri kazâ namâz› için niyyet ederek k›lmas›, dört mezhebde de lâz›md›r. Hanefî mezhebinde namâz› özrsüz kazâya b›rakmak ekber-i kebâirdir. Bu çok
büyük günâh, her namâz k›lacak kadar bofl zemân geçince bir
misli artmakdad›r. Çünki, namâz›, bofl zemânlarda hemen kazâ
etmek de farzd›r. Hesâba, say›ya s›¤mayan bu müdhifl günâhdan
ve azâbdan kurtulmak için, ö¤le namâz›n›n ilk dört rek’at sünnetini k›larken, ilk kazâya kalm›fl ö¤lenin farz›n› niyyet ederek
kazâ k›lmal›d›r. Ö¤lenin son sünnetini k›larken, ilk kazâya kalm›fl sabâh›n farz›n› niyyet ederek, kazâ k›lmal›d›r. ‹kindinin sünnetini k›larken, ikindi farz›n› niyyet ederek kazâ k›lmal›d›r. Akflam›n sünnetini k›larken, üç rek’at akflam farz›n› niyyet ederek
kazâ k›lmal›d›r. Yats›n›n ilk sünnetini k›larken, yats› farz›n› ve
son sünnetini k›larken de, ilk kazâya kalm›fl vitri niyyet ederek
üç rek’at olarak kazâ k›lmal›d›r. Böylece her gün, bir günlük kazâ ödenir. Terâvîh namâzlar›n› k›larken de, kazâ niyyet ederek,
kazâ k›lmal›d›r. Kaç senelik kazâ namâz› varsa, buna, o kadar
sene devâm etmelidir. Kazâlar bitince, yine sünnetleri, k›lma¤a
bafllamal›d›r. Vakti varsa, ayr›ca her f›rsatda kazâ k›l›p, bir an
önce kazâ borçlar›n› bitirmelidir. K›l›nm›yan kazâlar›n, günâh›,
her gün geçdikçe bir misli artmakdad›r.
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Alt›nc› Bölüm
NAMÂZ KILMAYANLAR
Hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü anh” buyuruyor ki,
befl namâz vaktleri gelince, melekler der ki: (Ey Âdem o¤ullar›,
kalk›n›z! ‹nsanlar› yakmak için hâz›rlanm›fl olan atefli namâz k›larak söndürünüz.) Bir hadîs-i flerîfde, (Mü’min ile kâfiri ay›ran
fark, namâzd›r) buyuruldu. Ya’nî mü’min namâz k›lar, kâfir k›lmaz. Münâf›klar ise, ba’zan k›lar, ba’zan k›lmaz. Münâf›klar, Cehennemde çok ac› azâb görecekdir. Müfessirlerin flâh›, Abdüllah
ibni Abbâs “rad›yallahü anhümâ” diyor ki, Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sellem” iflitdim. Buyurdu ki: (Namâz k›lmayanlar, k›yâmet günü, Allahü teâlây› k›zg›n olarak bulacaklard›r).
Hadîs imâmlar› söz birli¤i ile bildiriyorlar ki: (Bir namâz›,
vaktinde amden k›lmayan, ya’nî namâz vakti geçerken, namâz
k›lmad›¤› için üzülmeyen, kâfir olur). Veyâ ölürken îmâns›z gider. Ya, namâz› hât›r›na bile getirmeyenler, namâz› vazîfe tan›mayanlar ne olur? Ehl-i sünnet âlimleri, sözbirli¤i ile buyurdular ki, ibâdetler îmândan parça de¤ildir. Yaln›z, namâzda sözbirli¤i olmad›. F›kh imâmlar›ndan, ‹mâm-› Ahmed ibni Hanbel,
‹shak ibni Râheveyh, Abdüllah ibni Mübârek, ‹brâhîm Nehaî,
Hakem bin Uteybe, Eyyûb Sahtiyânî, Dâvüd Tâî, Ebû Bekr ibni fieybe, Zübeyr bin Harb ve dahâ birçok büyük âlimler, bir
namâz› amden, ya’nî bile bile k›lmayan kimse kâfir olur dedi. O
hâlde, ey din kardeflim, bir namâz›n› kaç›rma ve gevflek k›lma!
Seve seve k›l! Allahü teâlâ k›yâmet günü, bu âlimlerin ictihâdlar›na göre cezâ verirse ne yapars›n?
Hanbelî mezhebinde, bir namâz› özrsüz k›lmayan, mürted
gibi katl olunur. Y›kanmaz, kefenlenmez ve namâz› k›l›nmaz.
Müslimânlar›n mezârl›¤›na gömülmez ve mezâr› belli edilmez.
Da¤da bir çukura konur.
Namâz k›lmayan kimse, fiâfi’î mezhebinde, mürted olmaz
ise de, cezâs› katldir. Namâz k›lm›yan için Mâlikî mezhebinin
hükmleri, fiâfi’î hükmlerinin ayn›d›r.
Namâz k›lmayan, Hanefî mezhebinde, namâza bafllay›nca– 120 –

ya kadar habs olunur veyâ kan ak›ncaya kadar dövülür.
Befl fleyi yapm›yan, befl fleyden mahrûm olur:
1 — Mal›n›n zekât›n› vermeyen, mal›n›n hayr›n› göremez.
2 — Uflrunu vermeyenin tarlas›nda, kazanc›nda bereket kalmaz.
3 — Sadaka vermiyenin vücûdunda s›hhat kalmaz.
4 — Düâ etmiyen arzûsuna kavuflamaz.
5 — Namâz vakti gelince, k›lmak istemeyen, son nefesde
Kelime-i flehâdet getiremez.
Bir hadîs-i flerîfde buyuruldu ki:
(Namâz› özrsüz k›lmayan kimseye, Allahü teâlâ onbefl s›k›nt› verir. Alt›s› dünyâda, üçü ölüm zemân›nda, üçü kabrde, üçü
kabrden kalkarkendir.
Dünyâda olan alt› azâb:
1 — Namâz k›lm›yan›n ömründe bereket olmaz.
2 — Yüzünde, Allahü teâlân›n sevdi¤i kimselerin güzelli¤i,
sevimlili¤i kalmaz.
3 — Hiçbir iyili¤ine sevâb verilmez.
4 — Düâlar› kabûl olmaz.
5 — Onu kimse sevmez.
6 — Müslimânlar›n iyi düâlar›n›n buna fâidesi olmaz.
Ölürken çekece¤i azâblar:
1 — Zelîl, kötü, çirkin can verir.
2 — Aç olarak ölür.
3 — Çok su içse de, susuzluk ac›s› ile ölür.
Kabrde çekece¤i ac›lar:
1 — Kabr onu s›kar. Kemikleri birbirine geçer.
2 — Kabri ateflle doldurulur. Gece gündüz onu yakar.
3 — Allahü teâlâ kabrine çok büyük y›lan gönderir. Dünyâ
y›lanlar›na benzemez. Hergün, her namâz vaktinde onu sokar.
Bir an b›rakmaz.
K›yâmetde çekece¤i azâblar:
1 — Cehenneme sürükliyen azâb melekleri yan›ndan ayr›lmaz.
2 — Allahü teâlâ, onu k›zg›n olarak karfl›lar.
3 — Hesâb› çok çetin olup, Cehenneme at›l›r.)
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NAMÂZ KILANLARIN FAZÎLETLER‹
Namâz k›lman›n fazîletlerini ve namâz k›lanlara verilecek
sevâblar› bildiren hadîs-i flerîfler çokdur. Abdülhak bin Seyfüddîn Dehlevînin (Efli’at-ül-leme’ât) kitâb›nda, namâz›n ehemmiyyetini bildiren hadîs-i flerîflerde buyuruluyor ki:
1- Ebû Hüreyre “rad›yallahü anh” bildiriyor. Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Befl vakt namâz ve
Cum’a namâz›, gelecek Cum’aya kadar ve Ramezân orucu, gelecek Ramezâna kadar yap›lan günâhlara keffâretdirler. Büyük
günâh ifllemekden sak›nanlar›n küçük günâhlar›n›n afv›na sebeb olurlar). Arada ifllenilmifl olan küçük günâhlardan kul hakk› bulunm›yanlar› yok ederler. Küçük günâhlar› afv edilerek
bitmifl olanlar›n, büyük günâhlar› için olan azâblar›n›n hafîflemesine sebeb olurlar. Büyük günâhlar›n afv edilmesi için tevbe
etmek de lâz›md›r. Büyük günâh› yok ise, derecesinin yükselmesine sebeb olurlar. Bu hadîs-i flerîf, (Müslim)de yaz›l›d›r. Befl
vakt namâz› kusûrlu olanlar›n afv olmas›na, Cum’a namâzlar›
sebeb olur. Cum’a namâzlar› da kusûrlu ise, Ramezân oruclar›
sebeb olur.
2- Abdüllah ibni Mes’ûd “rad›yallahü anh” diyor ki, Allahü
teâlân›n ençok hangi ameli sevdi¤ini Resûlullahdan “sallallahü
aleyhi ve sellem” sordum. (Vaktinde k›l›nan namâz) buyurdu.
Ba’z› hadîs-i flerîflerde ise (Evvel vaktinde k›l›nan namâz› çok
sever) buyurulmufldur. Ondan sonra hangisini çok sever dedim. (Anaya-babaya iyilik yapmay›) buyurdu. Bundan sonra
hangisini çok sever dedim. (Allah yolunda cihâd etmeyi) buyurdu. Bu hadîs-i flerîf, iki Sahîh kitâbda [(Buhârî) ve (Müslim) de] yaz›l›d›r. Baflka bir hadîs-i flerîfde, (Amellerin en iyisi,
yemek yidirmekdir) buyuruldu. Bir baflkas›nda, (Selâm vermeyi yaymakd›r), bir baflkas›nda ise, (Gece, herkes uykuda iken
namâz k›lmakd›r) buyurulmufldur. Baflka bir hadîs-i flerîfde,
(En k›ymetli amel, elinden ve dilinden kimsenin incinmemesidir) buyuruldu. Bir hadîs-i flerîfde de, (En k›ymetli amel, cihâdd›r) buyuruldu. Bir hadîs-i flerîfde, (En k›ymetli amel, hacc-›
mebrûrdur). Ya’nî, hiç günâh ifllemeden yap›lan hacd›r buyuruldu. (Allahü teâlây› zikr etmekdir) ve (Devâml› olan ameldir)
hadîs-i flerîfleri de vard›r. Süâli soranlar›n hâllerine uygun, çeflidli cevâblar verilmifldir. Yâhud, zemâna uygun cevâb verilmifldir. Meselâ, islâmiyyetin bafllang›c›nda, amellerin en efdali, en
k›ymetlisi cihâd idi. [Zemân›m›zda, amellerin en efdali, yaz› ile,
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neflriyyât ile, kâfirlere, mezhebsizlere cevâb vermek, Ehl-i sünnet i’tikâd›n› yaymakd›r. Böyle cihâd edenlere, para ile, mal
ile, beden ile yard›m edenler de bunlar›n kazand›klar› sevâblara ortak olurlar. Âyet-i kerîmeler, hadîs-i flerîfler, namâz›n, zekâtdan, sadakadan dahâ k›ymetli oldu¤unu göstermekdedir.
Fekat, ölüm hâlinde bulunana birfley verip, onu ölümden kurtarmak, namâz k›lmakdan dahâ k›ymetli olur. Demek ki, baflka hâller, flartlar içinde, baflka fleyler dahâ k›ymetli olmakdad›r.]
3- Übâde bin Sâmit “rad›yallahü anh” haber veriyor. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Allahü teâlâ,
befl vakt namâz k›lma¤› emr etdi. Bir kimse, güzel abdest al›p,
bunlar› vaktinde k›larsa ve rükü’lar›n›, huflû’lar›n› temâm yaparsa, Allahü teâlâ, onu afv edece¤ini söz vermifldir. Bunlar›
yapm›yan için söz vermemifldir. Bunu, isterse afv eder. ‹sterse
azâb yapar). Bu hadîs-i flerîfi ‹mâm-› Ahmed, Ebû Dâvüd ve
Nesâî bildirmifllerdir. Görülüyor ki, namâz›n flartlar›na, rükü’
ve secdelerine dikkat etmek lâz›md›r. Allahü teâlâ sözünden
dönmez. Do¤ru namâz k›lanlar› muhakkak afv eder.
4- Eshâb-› kirâm›n meflhûrlar›ndan Büreyde-i Eslemî “rad›yallahü anh” haber veriyor. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Sizinle aram›zda olan ahd, namâzd›r. Namâz› terk eden kâfir olur). Görülüyor ki, namâz k›lan›n müslimân
oldu¤u anlafl›l›r. Namâza ehemmiyyet vermiyen, namâz› birinci
vazîfe kabûl etmedi¤i için k›lm›yan, kâfir olur. Bu hadîs-i flerîfi,
imâm-› Ahmed ve Tirmüzî ve Nesâî ve ‹bni Mâce bildirmifllerdir.
5- Ebû Zer-i G›fârî diyor ki, sonbehâr günlerinden birinde,
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ile berâber soka¤a ç›kd›k. Yapraklar dökülüyordu. Bir a¤açdan iki dal kopard›. Bunlar›n yapraklar› hemen döküldü. (Yâ Ebâ Zer! Bir müslimân
Allah r›zâs› için namâz k›l›nca, bu dallar›n yapraklar› döküldü¤ü gibi, günâhlar› dökülür) buyurdu. Bu hadîs-i flerîfi imâm-›
Ahmed haber verdi.
6- Zeyd bin Hâlid Cühenî haber veriyor. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Bir müslimân, do¤ru olarak
ve huflû’ ile iki rek’at namâz k›l›nca, geçmifl günâhlar› afv olur.)
Ya’nî Allahü teâlâ, onun küçük günâhlar›n›n hepsini afv eder.
Bu hadîs-i flerîfi ‹mâm-› Ahmed bildirdi.
7- Abdüllah bin Amr-ibni Âs haber veriyor. Resûlullah
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“sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Bir kimse, namâz›
edâ ederse, bu namâz k›yâmet günü nûr ve burhân olur ve Cehennemden kurtulmas›na sebeb olur. Namâz› muhâfaza etmezse, nûr ve burhân olmaz ve necât bulmaz. Kârûn ile, Fir’avn ile,
Hâmân ile ve Übey bin Halef ile birlikde bulunur.)
Görülüyor ki, bir kimse, namâz› farzlar›na, vâciblerine, sünnetlerine ve edeblerine uygun olarak k›larsa, bu namâz, k›yâmetde nûr içinde olmas›na sebeb olur. Böyle namâz k›lma¤a
devâm etmezse, k›yâmet günü ad› geçen kâfirlerle beraber olur.
Ya’nî, Cehennemde fliddetli azâb çeker. Übey bin Halef, Mekke kâfirlerinin azg›nlar›ndan idi. Uhud Gazâs›nda, Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” mübârek eli ile onu Cehenneme
gönderdi. Bu hadîs-i flerîfi, imâm-› Ahmed ile Dârimî bildirmifllerdir. Beyhekî de, (fiua’bül îmân) kitâb›nda yazm›fld›r. Tâbi’înin büyüklerinden Abdüllah bin fiakîk diyor ki, (Eshâb-› kirâm “rad›yallahü anhüm”, ibâdetler içinde, yaln›z namâz› terk
etmenin küfr olaca¤›n› söylediler). Bunu, Tirmüzî bildirdi. Abdüllah bin fiakîk, Ömerden, Alîden, Osmândan ve Âifleden “rad›yallahü anhüm” hadîs-i flerîfler rivâyet etmifldir. Hicretin yüzsekiz senesinde vefât etmifldir.
8- Ebüdderdâ “rad›yallahü anh” diyor ki, çok sevdi¤im bana
dedi ki, (Parça parça parçalansan, ateflde yak›lsan bile, Allahü
teâlâya hiçbir fleyi flerîk yapma! Farz namâzlar› terk etme! Farz
namâzlar› bile bile terk eden, müslimânl›kdan ç›kar. fierâb içme! fierâb, bütün kötülüklerin anahtar›d›r). Bu hadîs-i flerîfi ‹bni Mâce bildirdi. Görülüyor ki, farz namâzlara ald›r›fl etmeyip
terk eden, kâfir olur. Tenbellikle terk eden, kâfir olmaz ise de
büyük günâh olur. ‹slâmiyyetin bildirdi¤i befl özürden biri ile
fevt etmek günâh de¤ildir. fierâb ve alkollü içkilerin hepsi akl›
giderir. Akl› olm›yan, her kötülü¤ü yapabilir.
9- Abdüllah ibni Ömer “rad›yallahü anhümâ” haber veriyor.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Namâzlar›n› vaktleri gelince hemen k›lanlardan Allahü teâlâ râz› olur.
Vaktlerinin sonunda k›lanlar› da afv eder). Bu hadîs-i flerîfi Tirmüzî bildirdi.
10- Ümm-i Ferve “rad›yallahü anhâ” haber veriyor. Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” hangi amelin efdal oldu¤u
soruldu. (Amellerin efdali, vaktinin evvelinde k›l›nan namâzd›r) buyurdu. Bu hadîs-i flerîfi, imâm-› Ahmed, Tirmüzî ve Ebû
Dâvüd bildirdiler. Namâz, ibâdetlerin en üstünüdür. Vakti gi– 124 –

rer girmez k›l›nca, dahâ üstün olmakdad›r. Âifle “rad›yallahü
anhâ” diyor ki, “Resûlullah›n namâz›n› âh›r vaktinde k›ld›¤›n›,
iki def’a görmedim”. Ya’nî bütün ömründe, bir kerre, bir namâz› vaktinin sonunda k›lm›fld›r.
11- Âifle “rad›yallahü anhâ” dedi ki, (Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” nâfile ibâdetlerden en çok devâm etdi¤i,
sabâh namâz›n›n sünneti idi). Bu haber, hem (Buhârî)de, hem
de (Müslim)de yaz›l›d›r. Görülüyor ki, Âifle “rad›yallahü anhâ”, befl vakt namâz›n farzlar› ile berâber k›l›nan sünnet namâzlara, nâfile namâz demekdedir.
Büyük islâm âlimi, Allah adamlar›n›n önderi, sap›klara,
mezhebsizlere karfl› Ehl-i sünnetin en kuvvetli hâmisi, Allahü
teâlân›n seçdi¤i çok sevdi¤i dîni yayan, bid’atleri y›kan büyük
mücâhid, ‹mâm-› Rabbânî müceddid-i elf-i sânî Ahmed bin Abdül-ehad Fârûkî Serhendî “rahmetullahi aleyh”, islâm dîninde
bir benzeri yaz›lmam›fl olan, (Mektûbât) kitâb›n›n birinci cildi,
yirmidokuzuncu mektûbunda buyuruyor ki:
Allahü teâlân›n râz› oldu¤u ifller, farzlar ve nâfilelerdir.
Farzlar›n yan›nda nâfilelerin hiç k›ymetleri yokdur. Bir farz›
vaktinde k›lmak, bin sene durmadan nâfile ibâdet yapmakdan
dahâ k›ymetlidir. Her çeflid nâfile, meselâ namâz, zekât, oruc,
zikr, fikr, hep böyledir. Hattâ bir farz› yaparken, bunun sünnetlerinden bir sünneti ve edeblerinden bir edebi yapmak da, baflka nâfileleri yapmakdan kat kat dahâ k›ymetlidirler. Emîr-ülmü’minîn Ömer-ül-Fârûk “rad›yallahü anh”, birgün sabâh namâz›n› k›ld›r›nca, cemâ’at aras›nda birisini göremeyip sebebini
sordukda, o her gece nâfile ibâdet yap›yor. Belki uyumufl, cemâ’ate gelememifldir dediler. (Bütün gece uyusayd› da, sabâh
namâz›n› cemâ’at ile k›lsayd›, dahâ iyi olurdu) buyurdu. Görülüyor ki bir farz› yaparken, edeblerinden bir edebi yapmak ve
bir mekrûhundan sak›nmak, zikr, fikr ve murâkabadan katkat
dahâ k›ymetlidir. Evet bunlar, o edebleri yapmakla ve mekrûhlardan sak›nmakla berâber yap›l›rsa, elbet çok fâideli olurlar.
Fekat onlars›z olunca, bir fleye yaramazlar. Bunun için, bir lira
zekât vermek, binlerce lira nâfile sadaka vermekden dahâ iyidir. O bir liray› verirken bir edebini gözetmek, meselâ, yak›n
akrabâya vermek de o nâfile sadakadan katkat dahâ iyidir. [Gece namâz› k›lmak istiyenlerin, kazâ namâz› k›lmalar› lâz›m oldu¤u buradan anlafl›lmakdad›r]. (Mektûbât) kitâb› fârisîdir.
‹mâm-› Rabbânî hazretleri, 1034 [m. 1624] senesinde, Hindis– 125 –

tânda, Serhend flehrinde vefât etdi. Hâl tercemesi (Hak Sözün
Vesîkalar›), (Se’âdet-i Ebediyye) ve (Eshâb-› Kirâm) ve fârisî
(Berekât) kitâblar›nda uzun yaz›l›d›r.

NAMÂZIN HAKÎKAT‹
Büyük islâm âlimi Abdüllah-› Dehlevî “rahmetullahi aleyh”
(Mekâtib-i flerîfe) kitâb›n›n 85.ci mektûbunda buyuruyor ki:
Namâz› cemâ’at ile k›lmak ve (Tümânînet) ile k›lmak, rükü’dan sonra (Kavme) yapmak ve iki secde aras›nda (Celse)
yapmak bizlere Allah›n Peygamberi taraf›ndan bildirildi. Kavmenin ve celsenin farz oldu¤unu bildiren âlimler vard›r. Hanefî
mezhebinin müftîlerinden (Kâdîhân), bu ikisinin vâcib oldu¤unu, ikisinden birisini unutunca (Secde-i sehv) yapmak vâcib oldu¤unu ve bilerek yapm›yan›n namâz› tekrâr k›lmas›n› bildirmifldir. Müekked sünnet olduklar›n› bildirenler de, vâcibe yak›n
sünnet demifllerdir. Sünneti hafîf görerek, ehemmiyyet vermiyerek terk etmek küfrdür. Namâz›n k›yâm›nda, rükü’unda, kavmesinde, celsesinde, secdelerinde ve oturuldu¤u zemân›nda, ayr› ayr›, baflka baflka keyfiyyetler, hâller hâs›l olur. Bütün ibâdetler namâz içinde toplanm›fld›r. Kur’ân-› kerîm okumak, tesbîh
söylemek [ya’nî sübhânallah demek], Resûlullaha salevât söylemek ve günâhlara isti¤fâr etmek ve ihtiyâclar› yaln›z Allahü teâlâdan istiyerek Ona düâ etmek namâz içinde toplanm›fld›r.
A¤açlar, otlar, namâzda durur gibi dik duruyorlar. Hayvanlar,
rükü’ hâlinde, cans›zlar da namâzda (Ka’de)de oturur gibi yere
serilmifllerdir. Namâz k›lan, bunlar›n ibâdetlerinin hepsini yapmakdad›r. Namâz k›lmak, mi’râc gecesi farz oldu. O gece,
mi’râc yapmakla flereflenen, Allah›n sevgili Peygamberine uyma¤› düflünerek namâz k›lan bir müslimân, O yüce Peygamber
gibi, Allahü teâlâya yaklafld›ran makâmlarda yükselir. Allahü
teâlâya ve Onun Resûlüne karfl› edebi tak›narak huzûr ile namâz k›lanlar, bu mertebelere yükseldiklerini anlarlar. Allahü
teâlâ ve Onun Peygamberi, bu ümmete merhamet ederek, büyük ihsânda bulunmufllar, namâz k›lma¤› farz etmifllerdir. Bunun için Rabbimize hamd ve flükr olsun! Onun sevgili Peygamberine salevât ve teh›yyât ve düâlar ederiz! Namâz k›larken hâs›l olan safâ ve huzûr flafl›lacak fleydir. Üstâd›m [Mazher-i Cân-›
Cânân] buyurdu ki, (Namâz k›larken, Allahü teâlây› görmek
mümkin de¤il ise de, görür gibi bir hâl hâs›l olmakdad›r). Bu
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hâlin hâs›l oldu¤unu tesavvuf büyükleri sözbirli¤i ile bildirmifllerdir. ‹slâmiyyetin bafllang›c›nda namâz Kudüse karfl› k›l›n›rd›.
Beyt-ül-mukaddese karfl› k›lma¤› b›rak›p, ‹brâhîm aleyhisselâm›n k›blesine dönmek emr olundu¤u zemân, Medînedeki yehûdîler k›zd›lar. (Beyt-ül-mukaddese karfl› k›lm›fl oldu¤unuz namâzlar ne olacak?) dediler. Bekara sûresinin 143. cü âyet-i kerîmesi gelerek, (Allahü teâlâ îmânlar›n›z› zây›’ eylemez!) meâlinde buyuruldu. Namâzlar›n karfl›l›ks›z kalm›yacaklar› bildirildi.
Namâz, îmân kelimesi ile bildirildi. Bundan anlafl›l›yor ki, namâz› sünnete uygun olarak k›lmamak, îmân› zây›’ etmek olur. Resûlullah efendimiz “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”, (Gözümün nûru ve lezzeti namâzdad›r) buyurdu. Bu hadîs-i flerîf, (Allahü teâlâ namâzda zuhûr ediyor, müflâhede olunuyor. Böylece
gözüme râhatl›k geliyor) demekdir. Bir hadîs-i flerîfde, (Yâ Bilâl “rad›yallahü teâlâ anh”! Beni râhatland›r!) buyuruldu ki, (Ey
Bilâl! Ezân okuyarak ve namâz›n ikâmetini söyliyerek, beni râhata kavufldur) demekdir. Namâzdan baflka bir fleyde râhatl›k
ar›yan bir kimse, makbûl de¤ildir. Namâz› zây›’ eden, elden kaç›ran, baflka din ifllerini dahâ çok kaç›r›r.

NAMÂZDAK‹ ÜSTÜNLÜKLER
‹mâm-› Rabbânî “rahmetullahi aleyh” (Mektûbât) kitâb›n›n
birinci cild, ikiyüzaltm›flbirinci mektûbunda buyuruyor ki:
fiuras› muhakkak olarak bilinmelidir ki, namâz, ‹slâm›n befl
flart›ndan ikincisidir. Bütün ibâdetleri kendisinde toplam›fld›r.
‹slâm›n beflde bir parças› ise de, bu toplay›c›l›¤›ndan dolay›, yaln›z bafl›na müslimânl›k demek olmufldur. ‹nsan›, Allahü teâlân›n sevgisine kavuflduracak ifllerin birincisi olmufldur. Âlemlerin Efendisi ve Peygamberlerin “aleyhi ve aleyhimüssalevâtü
vesselâm” en üstünü olana mi’râc gecesi, Cennetde nasîb olan
rü’yet flerefi dünyâya indikden sonra, dünyân›n hâline uygun
olarak, kendisine yaln›z namâzda müyesser olmufldur. Bunun
içindir ki: (Namâz mü’minlerin mi’râc›d›r) buyurulmufldur. Bir
hadîs-i flerîfde, (‹nsan›n Allahü teâlâya en yak›n olmas› namâzdad›r) buyurulmufldur. Onun yolunda, tam izinde giden büyüklere o rü’yet devletinden, bu dünyâda büyük pay, yaln›z namâzda olmakdad›r. Evet, bu dünyâda Allahü teâlây› görmek mümkin de¤ildir. Dünyâ buna elveriflli de¤ildir. Fekat, ona tâbi olan
büyüklere, namâz k›larken rü’yetden birfleyler nasîb olmakda– 127 –

d›r. Namâz k›lma¤› emr buyurmasayd›, maksâd›n, gâyenin güzel
yüzünden perdeyi kim kald›r›rd›? Âfl›klar ma’flûku nas›l bulurdu? Namâz, üzüntülü rûhlara lezzet vericidir. Namâz, hastalar›n, râhat vericisidir. Rûhun g›dâs› namâzd›r. Kalbin flifâs› namâzd›r. (Ey Bilâl, beni ferâhland›r!) diye ezân okumas›n› emr
eden hadîs-i flerîf, bunu göstermekde, (Namâz, kalbimin nefl’esi,
gözümün bebe¤idir) hadîs-i flerîfi, bu arzûyu iflâret etmekdedir.
Zevkler, vecdler, bilgiler, ma’rifetler, makâmlar, nûrlar, renkler, kalbdeki telvinler ve temkînler, anlafl›lan ve anlafl›lam›yan
tecellîler, s›fatl› ve s›fats›z zuhûrdan hangisi namâz d›fl›nda hâs›l
olursa ve namâz›n hakîkatinden birfley anlafl›lamazsa, bu hâs›l
olanlar, hep z›lden, aksden ve sûretden meydâna gelmifldir. Belki de, vehm ve hayâlden baflka birfley de¤ildir. Namâz›n hakîkatini anlam›fl olan bir kâmil, namâza durunca, sanki bu dünyâdan
ç›k›p âhiret hayât›na girer ve âhirete mahsûs olan ni’metlerden
bir fleylere kavuflur. Araya aks, hayâl kar›flmaks›z›n, asldan haz
ve pay al›r. Çünki, dünyâdaki bütün kemâlât, ni’metler, z›lden,
sûret ve görünüflden hâs›l olmakdad›r. Z›l, görünüfl arada olmadan, do¤ruca asldan hâs›l olmak, âhirete mahsûsdur. Dünyâda
asldan alabilmek için mi’râc lâz›md›r. Bu mi’râc, mü’minin namâz›d›r. Bu ni’met, yaln›z bu ümmete mahsûsdur. Peygamberlerine tâbi’ olmak sâyesinde buna kavuflurlar. Çünki bunlar›n
Peygamberi “sallallahü aleyhi ve sellem”, Mi’râc gecesi dünyâdan ç›k›p, âhirete gitdi. Cennete girdi ve rü’yet se’âdeti, ni’meti
ile flereflendi. Yâ Rabbî! Sen o büyük Peygambere “sallallahü
aleyhi ve sellem” bizim taraf›m›zdan Onun büyüklü¤üne yak›flan iyilikleri ihsân eyle! Bütün Peygamberlere de, “alâ nebiyyinâ ve aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” hayrlar, iyilikler ver ki,
onlar insanlar› seni tan›ma¤a ve r›zâna kavuflma¤a ça¤›rm›fl ve
be¤endi¤in yolu göstermifllerdir.
Tesavvuf yolunda bulunanlar›n bir ço¤u, kendilerine namâz›n hakîkati bildirilmedi¤i ve ona mahsûs kemâlât tan›t›lmad›¤›
için, dertlerinin ilâc›n› baflka fleylerde arad›. Maksadlar›na kavuflmak için, baflka fleylere sar›ld›. Hattâ bunlardan ba’z›s›, namâz›, bu yolun d›fl›nda, maksad ile ilgisiz sand›. Orucu namâzdan üstün bildi. Namâz›n hakîkatini anlayam›yanlardan bir ço¤u da, ›zd›rablar›n› teskîn ve rûhlar›n› ferâhland›rmay›, simâ’
ve na¤mede ya’nî mûsikîde, vecde gelmekde, kendinden geçmekde arad›. Maksad›, ma’flûku, mûsikî perdelerinin arkas›nda
sand›. Bunun için raksa, dansa sar›ld›lar. Hâlbuki (Allahü teâlâ
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harâmda flifâ te’sîri yaratmam›fld›r) hadîs-i flerîfini iflitmifllerdi.
Evet, bo¤ulmak üzere olan bir acemi yüzücü, her ota da sar›l›r.
Birfleyin aflk›, âfl›k olan› sa¤›r ve kör eder. Bunlara e¤er namâz›n kemâlât›ndan birfley tatd›r›lm›fl olsayd›, simâ’ ve na¤meyi
a¤›zlar›na almaz, vecde gelmeyi hât›rlar›na bile getirmezlerdi.
Ey kardeflim! Namâz ile mûsikî aras›nda ne kadar uzakl›k
varsa, namâzdan hâs›l olan kemâlât ile mûsikîden hâs›l olan teessür de, birbirinden o kadar uzakd›r. Akl› olan, bu kadar iflâretden çok fley anlar.
‹bâdetlerden zevk duymak ve bunlar›n yap›lmas› güç gelmemek, Allahü teâlân›n en büyük ni’metlerindendir. Hele namâz›n
tad›n› duymak, nihâyete yetiflmiyenlere nasîb olmaz. Hele farz
namâzlar›n tad›n› almak, ancak onlara mahsûsdur. Çünki nihâyete yaklaflanlara, nâfile namâzlar›n tad›n› tatd›r›rlar. Nihâyetde
ise, yaln›z farz namâzlar›n tad› duyulur. Nâfile namâzlar zevksiz
olup, farzlar›n k›l›nmas› büyük kâr, kazanç bilinir.
[Nâfile namâz, farz ve vâcibden baflka namâzlar demekdir.
Befl vakt namâz›n sünnetleri ve di¤er vâcib olm›yan namâzlar,
hep nâfiledir. Müekked olan ve olm›yan, bütün sünnetler nâfiledir.]
Namâzlar›n hepsinde hâs›l olan lezzetden, nefse bir pay yokdur. ‹nsan bu tad› duyarken, nefsi inlemekde, feryât etmekdedir. Yâ Rabbî! Bu ne büyük rütbedir! Bizim gibi, rûhlar› hasta
olanlar›n bu sözleri duymas› da büyük ni’met, hakîkî se’âdetdir.
‹yi biliniz ki, dünyâda namâz›n rütbesi, derecesi, âhiretde
Allahü teâlây› görmenin yüksekli¤i gibidir. Dünyâda insan›n
Allahü teâlâya en yak›n bulundu¤u zemân, namâz k›ld›¤› zemând›r. Âhiretde en yak›n oldu¤u da, rü’yet, ya’nî Allahü teâlây› gördü¤ü zemând›r. Dünyâdaki bütün ibâdetler insan› namâz k›labilecek bir hâle getirmek içindir. As›l maksad, namâz
k›lmakd›r. Se’âdet-i ebediyyeye ve sonsuz ni’metlere kavuflmak
ancak namâz k›lmakla elde edilir.
Namâz, bütün ibâdetlerden ve orucdan k›ymetlidir. Namâz
vard›r ki, k›r›k kalbleri zevkle doldurur. Namâz vard›r ki, günâhlar› yok eder. ‹nsan› kötülükden korur. Hadîs-i flerîfde, (Namâz, kalbimin nefl’esi ve sevinç kayna¤›d›r) buyuruldu. Namâz,
üzüntülü rûhlara lezzet verir. Namâz, rûhun g›dâs›d›r. Namâz,
kalbin flifâs›d›r. Namâzda öyle an olur ki, ârifin dili Mûsâ aleyhisselâma söyleyen, a¤aç gibi olur.
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Namâz Kitâb› – F:9

NAMÂZIN ESRÂRI
‹mâm-› Rabbânî “kuddise sirruh” (Mektûbât) kitâb›n›n birinci cild, üçyüzdördüncü mektûbunda buyuruyor ki:
Allahü teâlâya hamd etdikden ve Peygamberimize “sallallahü aleyhi ve sellem” salevât getirdikden sonra, ebedî se’âdete
kavuflman›za düâ ederim. Allahü teâlâ, birçok âyet-i kerîmede,
a’mâl-i sâliha iflleyen mü’minlerin, Cennete gireceklerini bildiriyor. Bu amel-i sâlihler nelerdir, iyi ifllerin hepsi mi, yoksa bir
kaç› m›? E¤er, iyi fleylerin hepsi olsa, bunlar› kimse yapamaz.
Birkaç› ise, acaba hangi iyi ifller isteniliyor? Nihâyet Allahü teâlâ lutf ederek flöyle bildirdi ki, a’mâl-i sâliha, ‹slâm›n befl rüknü,
dire¤idir. ‹slâm›n bu befl temelini, bir kimse hakk› ile kusûrsuz
yaparsa, Cehennemden kurtulmas› kuvvetle umulur. Çünki
bunlar, asl›nda sâlih ifller olup, insan› günâhlardan ve çirkin fleyleri yapmakdan korur. Nitekim, Kur’ân-› kerîmde, Ankebût sûresi, k›rkbeflinci âyetinde meâlen, (Kusûrsuz k›l›nan bir namâz,
insan› pis, çirkin iflleri ifllemekden korur) buyurulmakdad›r. Bir
insana, ‹slâm›n befl flart›n› yerine getirmek nasîb olursa, ni’metlerin flükrünü yapm›fl olur. Çünki kendisi, Nisâ sûresi, yüzk›rkalt›nc› âyetinde meâlen, (Îmân eder ve flükr ederseniz, azâb
yapmam) buyuruyor. O hâlde, ‹slâm›n befl flart›n› yerine getirme¤e, cân-ü gönülden çal›flmal›d›r.
Bu befl flartdan en mühimi, namâzd›r ki, dînin dire¤idir. Namâz›n edeblerinden bir edebi kaç›rm›yarak k›lma¤a gayret etmelidir. Namâz temâm k›l›nabildi ise, ‹slâm›n esâs ve büyük temeli kurulmufl olur. Cehennemden kurtaran sa¤lam ip yakalanm›fl olur. Allahü teâlâ, hepimize, do¤ru namâz k›lmak nasîb etsin!
Namâza dururken, (Allahü Ekber) demek, (Allahü teâlân›n, hiçbir mahlûkun ibâdetine muhtâc olmad›¤›n›, her bak›mdan hiçbir fleye ihtiyâc› olmad›¤›n›, insanlar›n namâzlar›n›n,
ona fâidesi olm›yaca¤›n›) bildirmekdedir. Namâz içindeki tekbîrler ise, (Allahü teâlâya karfl› yak›fl›r bir ibâdet yapma¤a, liyakat ve gücümüz olmad›¤›n›) gösterir. Rükü’deki tesbîhlerde
de bu ma’nâ bulundu¤u için, rükü’dan sonra, tekbîr emr olunmad›. Hâlbuki secde tesbîhlerinden sonra emr olundu. Çünki
secde tevâzu’ ve afla¤›l›¤›n en ziyâdesi ve zillet ve küçüklü¤ün
son derecesi oldu¤undan, bunu yap›nca, hakk›yla, tam ibâdet
etmifl san›l›r. Bu düflünceden korunmak için, secdelerde yat›p
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kalkarken, tekbîr söylemek sünnet oldu¤u gibi, secde tesbîhlerinde (a’lâ) demek emr olundu. Namâz mü’minin mi’râc› oldu¤u için, namâz›n sonunda Peygamber Efendimizin “sallallahü
aleyhi ve sellem” mi’râc gecesinde söylemekle flereflendi¤i kelimeleri, ya’nî Etteh›yyâtüyü okumak emr olundu. O hâlde namâz k›lan bir kimse, namâz› kendine mi’râc yapmal›. Allahü teâlâya yak›nl›¤›n›n nihâyetini namâzda aramal›d›r.
Peygamberimiz “aleyhi ve alâ âlihissalâtü vesselâm” buyurdu ki, (‹nsan›n, Rabbine en yak›n oldu¤u zemân namâz k›ld›¤›
zemând›r). Namâz k›lan bir kimse, Rabbi ile konuflmakda, Ona
yalvarmakda ve Onun büyüklü¤ünü ve Ondan baflka herfleyin,
hiç oldu¤unu görmekdedir. Bunun için, namâzda korku, dehflet, ürkmek hâs›l olaca¤›ndan, tesellî ve râhat bulmas› için, nâmaz›n sonunda, iki def’a selâm vermesi emr buyuruldu.
Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” bir hadîs-i flerîfde, (Farz namâzdan sonra 33 tesbîh, 33 tahmîd, 33 tekbîr ve
bir de tehlîl) emr etmifldir. Bunun sebebi, namâzdaki kusûrlar
tesbîh ile örtülür. Lây›k olan, tam ibâdet yap›lamad›¤› bildirilir.
(Tahmîd) ile, namâz k›lmakla flereflenmenin, Onun yard›m› ve
erifldirmesi ile oldu¤u bilinerek, bu büyük ni’mete flükr edilir,
hamd edilir. (Tekbîr) ederek de, Ondan baflka ibâdete lây›k
kimse olmad›¤› bildirilir.
Namâz, flartlar›na ve edeblerine uygun olarak k›l›n›p ve yap›lan kusûrlar da böylece örtülüp, namâz› nasîb etdi¤ine de
flükr edip, ibâdete baflka hiç kimsenin hakk› olmad›¤›, kalbinden temiz ve hâlis olarak, kelime-i tevhîd ile bildirilince, bu namâz kabûl olunabilir. Bu kimse, namâz k›lanlardan ve kurtuluculardan olur. Yâ Rabbî! Peygamberlerinin en üstünü hurmeti
için “aleyhi ve alâ âlihimüssalevâtü vetteslîmât” bizleri namâz
k›lan ve kurtulan, mes’ûd kullar›ndan eyle! Âmîn.

NAMÂZDAN SONRA DÜÂ
Elhamdülillahi Rabbil’âlemîn. Essalâtü vesselâmü alâ Resûlinâ Muhammedin ve Âlihî ve Sahbihî ecma’în. Yâ Rabbî! K›ld›¤›m nemâz› kabûl eyle! Âhir ve âk›betimi hayr eyle. Son nefesimde Kelime-i tevhîd söylememi nasîb eyle. Ölmüfllerimi afv
ve magfiret eyle. Allahümmagfir verham ve ente hayrürrâhimîn. Teveffenî müslimen ve elh›knî bissâlihîn. Allahümmagfir-lî
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ve li-vâlideyye ve li-üstâziyye ve lilmü’minîne vel mü’minât yevme yekûmül hisâb. Yâ Rabbî! Beni fleytân flerrinden ve düflman
flerrinden ve nefs-i emmârem flerrinden muhâfaza eyle! Evimize
iyilikler, halâl ve hayrl› r›zklar ihsân eyle! Ehl-i islâma selâmet
ihsân eyle! A’dây-› müslimîni kahr ve perîflân eyle! Kâfirlerle cihâd etmekde olan müslimânlara imdâd-i ilâhiyyen ile imdâd eyle! Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül’afve fa’fü annî. Yâ Rabbî! Hastalar›m›za flifâ, dertli olanlar›m›za devâ ihsân
eyle! Allahümme innî es’elükess›hhate vel-âfiyete vel-emânete
ve hüsnelhulk› verr›dâe bilkaderi bi-rahmetike yâ erhamerrâhimîn. Anama, babama ve evlâdlar›ma ve akrâba ve ahbâb›ma ve
bütün din kardefllerime hayrl› ömürler ve hüsn-i hulk, akl-› selîm ve s›hhat ve âfiyet, rüfldü hidâyet ve istikâmet ihsân eyle yâ
Rabbî! Âmîn. Velhamdü-lillâhi rabbil’âlemîn. Allahümme salli
alâ..., Allahümme bârik alâ..., Allahümme Rabbenâ âtinâ... Velhamdü lillâhi Rabbil’âlemîn. Estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah, estagfirullahel’azîm elkerîm ellezî lâ-ilâhe illâ huv elhayyel-kayyûme ve etûbü ileyh.
AÇIKLAMA: (Düân›n kabûl olmas› için, flartlar):
1- Müslimân olmak.
2- Ehl-i sünnet i’tikâd›nda olmak. Bunun için, dört mezhebden birini taklîd etmek lâz›md›r.
3- Farzlar› yapmak. Kazâya kalm›fl namâzlar›, geceleri de ve
sünnetler yerine de kazâ ederek, bir ân önce ödemelidir.
Farz namâz› kazâya kalan kimsenin, sünnet ve nâfile namâzlar› ve düâlar› kabûl olmaz. Ya’nî, sahîh olsa da sevâb verilmez.
fieytân, müslimânlar› aldatmak için, farzlar› ehemmiyyetsiz
gösterip, sünnet ve nâfileleri yapma¤a sevk eder. Namâz› vaktin geldi¤ini bilerek ve evvel vaktinde k›lmal›d›r.
4- Harâmdan sak›nmal›d›r. Halâl yiyenin düâs› makbûldür.
5- Evliyâ-y› kirâmdan birini vesîle ederek, düâ etmelidir.
Hindistân âlimlerinden Muhammed bin Ahmed Zâhid, (Tergîb-üs-salât) kitâb›n›n elli-dördüncü fasl›nda, fârisî olarak diyor
ki, (hadîs-i flerîfde (Düân›n kabûl olmas› için, iki fley lâz›md›r:
Birincisi, düây› ihlâs ile yapmal›d›r. ‹kincisi, yidi¤i ve giydi¤i halâldan olmal›d›r. Mü’minin odas›nda, harâmdan bir iplik varsa,
bu odada yapd›¤› düâs›, hiç kabûl olmaz) buyuruldu.) ‹hlâs, Al– 132 –

lahü teâlâdan baflka, hiçbirfley düflünmeyip, yaln›z Allahü teâlâdan istemekdir. Bunun için, Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdikleri
gibi îmân etmek ve ahkâm-› islâmiyyeye uymak, bilhâssa üzerinde kul hakk› bulunmamak ve befl vakt namâz› k›lmak lâz›md›r.

TECDÎD-‹ ÎMÂN DÜÂSI
Yâ Rabbî! Hîn-i bülûgumdan bu âna gelinceye kadar, islâm
düflmanlar›na ve bid’at ehline aldanarak, edindi¤im yanl›fl, bozuk
i’tikâdlar›ma ve bid’at, f›sk olan söylediklerime, dinlediklerime,
gördüklerime ve ifllediklerime nâdim oldum, piflmân oldum, bir
dahâ böyle yanl›fl inanmama¤a ve yapmama¤a azm, cezm ve kasd
eyledim. Peygamberlerin evveli Âdem aleyhisselâm ve âhiri bizim sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmd›r. Bu iki
Peygambere ve ikisi aras›nda gelmifl geçmifl Peygamberlerin
cümlesine îmân etdim. Hepsi hakd›r, sâd›kd›r. Bildirdikleri do¤rudur. Âmentü billah ve bi-mâ câe min indillah, alâ murâdillah,
ve âmentü bi-Resûlillah ve bi-mâ câe min indi Resûlillah alâ murâd-i Resûlillah, âmentü billâhi ve Melâiketihi ve kütübihi ve
Rüsülihi velyevmil-âhiri ve bilkaderi hayrihi ve flerrihi minallâhi
teâlâ vel-ba’sü ba’delmevti hakkun eflhedü en lâ ilâhe illallah ve
eflhedü enne Muhammeden abdühu ve resûlüh.

NAMÂZIN H‹KMETLER‹ (Namâz ve Sa¤l›¤›m›z)
Müslimân, namâz› Allahü teâlân›n emri oldu¤u için k›lar.
Rabbimizin emrlerinde birçok hikmet, fâide vard›r. Yasaklar›nda da birçok zararlar›n oldu¤u muhakkakd›r. Bu fâide ve zararlar›n bir k›sm› bugün t›p mütehass›slar›nca tesbît edilmifl durumdad›r. ‹slâmiyyetin sa¤l›¤a verdi¤i önemi, hiçbir din ve düflünce vermemifldir. Dînimiz, ibâdetlerin en üstünü olan namâz›, ömrümüzün sonuna kadar k›lmay› emr etmifldir. Namâz k›lan, sa¤l›k için olan fâidelerine de elbette kavuflur. Namâz›n
sa¤l›k yönünden sa¤lad›¤› fâidelerden ba’z›lar› flunlard›r:
1- Namâzda yap›lan hareketler yavafl oldu¤undan kalbi yormaz ve günün muhtelif sâatlerinde oldu¤u için insan› devâml›
dinç tutar.
2- Günde bafl›n› seksen def’a yere koyan bir kimsenin beynine ritmik olarak fazla kan ulafl›r. Bu yüzden beyin hücreleri
iyice beslendi¤inden hâf›za ve flahsiyet bozukluklar›na, namâz
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k›lanlarda çok daha az rastlan›r. Bu insanlar dahâ sa¤l›kl› bir
ömür geçirirler. Bugün t›pta “demans senil” denilen bunama
hastal›¤›na u¤ramazlar.
3- Namâz k›lanlar›n gözleri, muntazam olarak e¤ilip-do¤rulmakdan ötürü dahâ kuvvetli kan deverân›na mâlik olur. Bu sebeble göz içi tansiyonunda artma olmaz ve gözün ön k›sm›ndaki s›v›n›n devâml› de¤iflmesi temîn edilmifl olur. Gözü “katarakt” veyâ “karasu” hastal›¤›ndan korur.
4- Namâz k›lmakdaki izometrik hareketler, midedeki g›dalar›n iyi kar›flmas›na, safran›n kolay akmas›na ve dolay›s›yla
safra kesesinde birikinti yapmamas›na, pankreasdaki enzimlerin kolay boflalmas›na yard›mc› olaca¤› gibi, kab›zl›¤›n giderilmesinde de rolü büyükdür. Böbre¤in ve idrar yollar›n›n iyice
çalkalanmas›ndan, böbrekde tafl teflekkülünün önlenmesine ve
mesanenin boflalmas›na da yard›mc› olmakdad›r.
5- Befl vakt k›l›nan namâzdaki ritmik hareketler, günlük hayatda çal›fld›r›lam›yan adale ve eklemleri çal›fld›rarak, artroz ve
kireçlenme gibi eklem hastal›klar›n› ve adale tutulmalar›n› önler.
6- Vücûd sa¤l›¤› için temizlik muhakkak lâz›md›r. Abdest ve
gusl, hem maddi, hem de ma’nevî bir temizlikdir. ‹flte namâz,
temizli¤in tâ kendisidir. Zîrâ hem bedenî, hem de rûhî temizlik
olmadan namâz olmaz. Abdest ve gusl bedenî temizli¤i sa¤lar.
‹bâdet görevini yerine getiren bir kimse, rûhen dinlenmifl, temizlenmifl olur.
7- Koruyucu hekimlikde, muayyen zemânlarda yap›lan beden hareketleri çok mühimdir. Namâz vaktleri, kan dolafl›m›n›
tâzelemek ve teneffüsü canland›rmak için en uygun vaktlerdir.
8- Uykuyu tanzim eden önemli unsur namâzd›r. Hattâ vücûdda biriken statik (durgun) elektriklenme, secde yapmakla
topraklama yap›lm›fl olur. Böylece vücûd tekrâr zindeli¤e kavuflur.
Namâz›n bu fâidelerine kavuflmak için, namâz› vaktinde k›lmakla birlikde, temizli¤e, çok yimeme¤e ve yinilen g›dâlar›n temiz, halâl olmas›na da dikkat edilmesi de lâz›md›r.
Kimseye bâkî de¤ildir, mülk-i dünyâ sîmü zer,
bir harâb olmufl kalbi, ta’mîr etmekdir hüner.
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Yedinci Bölüm
NAMÂZ ‹SKÂTI
Meyyit ‹çin ‹skât ve Devr
(Nûr ül-izâh)da ve (Tahtâvî) hâfliyesinde ve (Halebî) ile
(Dürr-ül-muhtâr) da, namâzlar›n kazâs› sonunda, (Mültekâ)da
ve (Dürr-ül-müntekâ)da ve (Vikâye)de, (Dürer)de ve (Cevhere)de ve baflka k›ymetli kitâblarda, orucun sonunda, vas›yyet
eden meyyit için iskât ve devr yapmak lâz›m oldu¤u yaz›l›d›r.
Meselâ, (Tahtâvî) hâfliyesinde diyor ki, (Tutulmam›fl oruclar›n
fidye vererek iskât edilmesi için nass vard›r. Namâz orucdan
dahâ mühim oldu¤undan, fler’î bir özr ile k›l›namam›fl ve kazâ
etmek istedi¤i hâlde, ölüm hastal›¤›na yakalanm›fl bir kimsenin,
kazâ edemedi¤i namâzlar› için de, orucda yap›ld›¤› gibi iskât yap›lmas› için, bütün âlimlerin sözbirli¤i vard›r. Namâz›n iskât› olmaz diyen kimse câhildir. Çünki, mezheblerin sözbirli¤ine karfl› gelmekdedir. Hadîs-i flerîfde, (Bir kimse, baflkas› yerine oruc
tutamaz ve namâz k›lamaz. Fekat, onun orucu ve namâz› için
fakîri doyurur) buyuruldu.) Ehl-i sünnet âlimlerinin üstünlüklerini anl›yam›yan ve mezheb imâmlar›m›z› da, kendileri gibi hayâl ile konufluyor sanan ba’z› kimselerin, (‹slâmiyyetde iskât ve
devr yokdur. ‹skât, h›ristiyanlar›n günâh ç›karmas›na benziyor)
gibi fleyler söylediklerini iflitiyoruz. Bu gibi sözleri, kendilerini
tehlükeli duruma düflürmekdedir. Çünki Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Ümmetim, dalâlet üzerinde birleflmez) buyurdu. Bu hadîs-i flerîf, müctehidlerin sözbirli¤i ile bildirdikleri fleylerin elbette do¤ru olduklar›n› gösteriyor. Bunlara
inanm›yan, bu hadîs-i flerîfe inanmam›fl olur. ‹bni Âbidîn, vitr
namâz›n› anlat›rken, (Dinde zarûrî olan, ya’nî câhillerin de bildikleri icmâ’ bilgilerine inanm›yan kimse, kâfir olur) buyuruyor. (‹cmâ’), âlimlerin sözbirli¤i demekdir. ‹skât, günâh ç›kartma¤a nas›l benzetilebilir? Papazlar, günâh ç›kart›yoruz diyerek
insanlar› soyuyorlar. Hâlbuki, ‹slâmiyyetde din adamlar› iskât
yapamaz. ‹skât› yaln›z, ölünün velîsi yapabilir ve para din
adamlar›na de¤il, fakîrlere verilir.
Bugün, hemen her yerde, iskât ve devr iflleri islâmiyyete uygun yap›lmamakdad›r. ‹slâmiyyetde iskât yokdur diyenler,
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böyle söylemeyip de, bugün yap›lmakda olan iskât ve devrler
‹slâmiyyete uygun de¤ildir, deselerdi, çok iyi olurdu. Biz de
kendilerini desteklerdik. Böyle söylemeleri ile, hem korkunç
bir tehlükeye düflmekden kurtulurlard›, hem de ‹slâmiyyete
hizmet etmifl olurlard›. ‹skât ve devrlerin, dînimize uygun olarak nas›l yap›laca¤› afla¤›da bildirilecekdir. ‹bni Âbidîn, kazâ
namâzlar›n›n sonunda buyuruyor ki:
Fâite namâzlar› olan [ya’nî özr ile kaç›r›p, kazâya kalm›fl namâzlar› bulunan] bir kimse, bunlar› îmâ ile de k›lma¤a gücü yeter iken k›lmam›fl ise, ölece¤i zemân, keffâretinin iskât edilmesi için vas›yyet etmesi vâcibdir. Kazâya gücü yetmemifl ise, vas›yyet etmesi lâz›m olmaz. Ramezân-› flerîfde oruc yiyen müsâfir ve hasta da kazâ edecek zemân bulamadan ölürse, vas›yyet
etmeleri lâz›m gelmez. Allahü teâlâ, bunlar›n özrlerini kabûl
eder. Hastan›n keffâretlerinin iskât›, öldükden sonra velîsi taraf›ndan yap›l›r. Ölmeden önce yap›lmaz. Diri insan›n, kendi için
iskât yapd›rmas› câiz de¤ildir. (Cilâ-ül kulûb)da diyor ki, (Üzerinde Allahü teâlân›n hakk› veyâ kul hakk› bulunan kimsenin,
iki flâhid yan›nda vas›yyet söylemesi veyâ yazm›fl oldu¤unu
bunlara okumas› vâcibdir. Üzerinde hak bulunmayan›n vas›yyet etmesi müstehabd›r).
Keffâret iskât› için vas›yyet eden meyyitin velîsi, ya’nî mîrâs›n› yerlerine sarf için vas›yyet etdi¤i veyâ vârisi olan kimse, mîrâs›n üçde birinden, herbir vakt namâz için ve vitr namâz› için ve
kazâ edilmesi lâz›m olan bir günlük oruc için, bir f›tra mikdâr›
ya’nî yar›m sâ’ [Beflyüzyirmi dirhem veyâ binyediyüzelli gram]
bu¤day› fakîrlere [veyâ fakîrlerin vekîllerine] fidye verir.
Keffâret iskât› için vas›yyet etmedi ise, velînin keffâret iskât› yapmas› Hanefîde lâz›m olmaz. fiâfi’î mezhebinde, vas›yyet etmedi ise de, velînin iskât yapmas› lâz›md›r. Kul hakk›n›, vas›yyet olmazsa da, meyyitin b›rakd›¤› maldan velînin ödemesi, Hanefî mezhebinde de lâz›md›r. Hattâ alacakl›lar, mirâs› ele geçirince, mahkemesiz alabilirler. Kazâya kalan oruclar›n fidyesini,
ya’nî mal ile ödenmesini vas›yyet etdi ise, bunu yerine getirmek
vâcibdir. Çünki, islâmiyyet emr etmekdedir. Vas›yyet etmedi
ise, namâz fidyesini vermek vâcib de¤il, câiz olur. Bu son ikisi
kabûl olmaz ise, hiç olmazsa sadaka sevâb› hâs›l olup, günâhlar›n› temizleme¤e yard›m eder. ‹mâm-› Muhammed böyle buyurmufldur. (Mecma-ul-enhür)de diyor ki, (Nefsine ve fleytâna
uyarak namâzlar›n› k›lmam›fl, ömrünün sonuna do¤ru buna piflman [olup k›lma¤a ve kazâ etme¤e bafllam›fl] olan›n, kazâ ede– 136 –

medi¤i namâzlar›n›n iskât›n›n yap›lmas› için vas›yyet etmesi câiz olmaz denildi ise de, câiz oldu¤u (Müstasfâ)da yaz›l›d›r).
(Cilâ-ül-kulûb)da diyor ki: (Kul haklar›, ödenecek borçlar,
emânet, gasb, sirkat, ücret ve bey’ sebebi ile verecekler ve dö¤mek, yaralamak, haks›z olarak kullanmak gibi beden haklar› ve
sö¤mek, alay, g›ybet, iftira gibi kalb haklar›d›r).
Vas›yyet eden meyyitin mal›n›n üçde biri iskât yapma¤a kifâyet ediyorsa, velînin bu mal ile fidye vermesi lâz›md›r. Kifâyet etmiyorsa, üçde birinden fazlas›n› vârisin teberru’ etmesi
câiz oldu¤u (Feth-ul-kadîr)de yaz›l›d›r. Bunun gibi, farz olan
hacc›n›n yap›lmas› için vas›yyet etse, vârisi veyâ baflka biri, hac
paras›n› hediyye verse, câiz olmaz. Ölmeden vas›yyet etmeyip,
vârisi kendi paras› ile iskât yapsa veyâ hacca gitse, meyyitin
borcu ödenmifl olur. Vârisden baflkas›n›n paras› ile bunlar câiz
olmaz diyenler varsa da, (Dürr-ül-muhtar) ve (Merâk›l-felâh)
ve (Cilâ-ül-kulûb) kitâblar›n›n sâhibleri olur, dediler.
Keffâret iskât›, bu¤day yerine un veyâ bir sâ’ arpa, hurma,
üzüm ile de hesâb edilerek, bunlar da verilebilir. [Çünki, bunlar bu¤daydan dahâ k›ymetli olduklar› için, fakîre dahâ fâidelidirler]. Hepsi yerine k›ymetleri olan alt›n veyâ gümüfl de verilebilir. [Kâ¤›d para ile iskât yap›lmaz]. Secde-i tilâvet için fidye
vermek lâz›m de¤ildir.

‹skât ve Devr Nas›l Yap›l›r?
Fidye paras›, mirâs›n üçde birini aflarsa, vârisler izn vermedikçe, velî üçde birden fazlas›n› sarf edemez. (K›nye) kitâb›nda diyor ki, bütün ömrünün namâzlar› için mal›n›n üçde birinin verilmesini vas›yyet eden meyyitin, borcu da olsa, alacakl›s›, vas›yyetin yap›lmas›na izn verse de, vas›yyetin yap›lmas› câiz olmaz.
Çünki, islâmiyyet, önce borcun ödenmesini emr etmekdedir.
Borcu ödemek, alacakl›n›n râz› olmas› ile sonraya b›rak›lamaz.
Bütün namâzlar›n iskât edilmesi için vas›yyet eden kimsenin
kaç yafl›nda öldü¤ü bilinmiyorsa, b›rakd›¤› mîrâs›n üçde biri,
namâzlar›n›n iskât›na yetiflmedi¤i zemân, bu vas›yyet câiz olur.
Mîrâs›n üçde biri, iskât için yetiflir ve artarsa, bu vas›yyeti câiz
olmaz, bât›l olur. Çünki, mal›n üçde biri, iskâta yetiflmedi¤i zemân, üçde biri ile, iskât edilecek namâzlar›n say›s› belli oldu¤undan, vas›yyeti bu namâzlar için sahîh olur. Geri kalan namâzlar› için olan vas›yyeti la¤v, ya’nî bofl lâf olur. Üçde biri, çok
oldu¤u zemân, ömrü ve dolay›s› ile namâz say›s› belli olmad›¤›
için, vas›yyeti bât›l olur.
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Namâz iskât› için vas›yyet eden meyyitin hiç mal› yoksa veyâ
üçde biri, vas›yyete yetiflmiyorsa veyâ hiç vas›yyet etmemifl olup,
velî kendi mal› ile iskât yapmak istiyorsa, (Devr) yapar. Fekat
velî devr yapma¤a mecbur de¤ildir. Devr yapmak için, velî, bir
ayl›k veyâ bir senelik iskât için lâz›m olan alt›n liral›k veyâ beflibiryerde veyâ bilezik, yüzük veyâ gümüfl geçer para ödünç al›r.
Meyyit erkek ise, yafl›ndan oniki sene, kad›n ise dokuz sene düflerek, kaç sene borcu oldu¤unu hesâblar. Bir günlük alt› namâz
için, on kilo, bir günefl y›l› için, üçbinalt›yüzaltm›fl kilo bu¤day
vermek lâz›md›r. Meselâ bir kilo bu¤day yüzseksen kurufl oldu¤u zemân, bir senelik namâz iskât› alt›binbeflyüzseksensekiz veyâ k›saca alt›binalt›yüz lira olur. Bir alt›n lira [yedi gram ve yirmi santigram olup] yüzyirmi lira oldu¤u zemân, bir senelik namâz iskât› için ellibefl veyâ ihtiyâtl› olarak altm›fl alt›n lâz›m olur.
Meyyitin velîsi befl alt›n ödünç alsa ve dünyâya düflkün olmayan,
dînini bilen ve seven birkaç, meselâ dört fakîr bulsa: [Bunlar›n
f›tra veremiyecek, ya’nî sadaka alacak fakîr olmalar› flartd›r. Fakîr olmazlar ise, iskât kabûl olmaz]. Meyyitin velîsi, ya’nî vas›yyet etdi¤i kimse veyâ vârislerinden biri veyâ bunlardan birinin
vekîl etdi¤i kimse, (Merhûm.......... efendinin iskât› salât› için, bedel olarak, bu befl alt›n› sana verdim) diyerek, befl alt›n› birinci
fakîre sadaka niyyet ederek verir. Sonra fakîr, (Ald›m kabûl etdim. Sana hediyye etdim) diyerek bunu vârise veyâ vârisin vekîline hediyye eder ve vâris teslîm al›r. Sonra, yine buna veyâ ikinci fakîre verir ve hediyye olarak ondan geri teslîm al›r. Böylece,
ayn› fakîre dört kerre veyâ dört fakîre birer kerre verip ve almakla bir devr olur. Bir devrde, yirmi alt›nl›k namâz keffâreti iskât edilmifl olur. Meyyit erkek ve altm›fl yafl›nda ise, k›rksekiz senelik namâz için 48 x 60 = 2880 alt›n vermek lâz›m olur. Bunun
için de, 2880 : 20 = 144 kerre devr yapar. Alt›n adedi on ise, 72
devr; Alt›n adedi yirmi ise, 36 devr yapar. Fakîr adedi on ve alt›n adedi de on ise, 48 senelik namâz keffâretinin iskât› için, yirmidokuz devr yapar. Çünki:
Namâz k›lmad›¤› y›llar x bir y›ll›k alt›n say›s›=fakîr say›s› x
devr eden alt›n say›s› x devr say›s›d›r. Misâlimizde yaklafl›k olarak: 48 x 60 = 4 x 5 x 144 = 4 x 10 x 72 = 4 x 20 x 36 = 10 x 10 x 29
Görülüyor ki, namâz iskât›nda, devr say›s›n› bulmak için,
bir y›ll›k alt›n say›s› ile meyyitin namâz borcu y›l› çarp›l›r. Ayr›ca, devr olunan alt›n say›s› ile, fakîr say›s› da çarp›l›r. Birinci
çarp›m, ikinci çarp›ma bölünür. Bölüm, devr say›s› olur. Bu¤day›n ve alt›n›n kâ¤›d lira de¤erleri her zemân yaklafl›k olarak
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ayn› oranda de¤iflmekdedir. Ya’nî alt›n de¤eri ile bu¤day›n de¤eri her zemân birlikde azalmakda veyâ artmakdad›r. Bu bak›mdan, iskât için, bir y›ll›k bu¤day mikdâr› de¤iflmedi¤i gibi,
bir y›ll›k alt›n say›s› da ya’nî yukar›da buldu¤umuz altm›fl alt›n
da hemen hemen ayn› olmakdad›r. Bunun için, iskât hesâb›nda,
her zemân ihtiyâtl› olarak:
Bir ayl›k namâz iskât› befl alt›nd›r.
Bir ayl›k ramezân orucu iskât› bir alt›nd›r.
kabûl edilmekdedir. Devr edilecek alt›n mikdâr› ve devr say›s›
buradan bulunur.
Namâz iskât› bitdikden sonra, tutulm›yan, kazâ edilmeleri
lâz›m olan oruclar›n iskât› için, befl alt›n dört fakîre üç kerre
devr eder. Çünki, bir senelik ya’nî, otuz günlük oruc keffâret iskât›, elliikibuçuk kilo bu¤day veyâ 5,25 gram alt›n, ya’nî 0,73
adet alt›n lira olmakdad›r. Görülüyor ki Hanefîde, bir alt›n bir
senelik oruc keffâretini iskât eder ve k›rksekiz sene için k›rksekiz alt›n vermek lâz›m olur. Befl alt›n ile, dört fakîre bir devr yap›nca, yirmi alt›n verilmifl oluyor. Kazâ edilmeleri lâz›m olan
oruclar›n iskât› yap›ld›kdan sonra, zekât› için, sonra kurban için
birkaç devr yap›l›r.
Bir yemîn keffâreti için, her gün on fakîr ve özrsüz bozulup,
keffâret lâz›m olan bir günlük oruc keffâreti için bir günde altm›fl fakîr lâz›md›r ve bir fakîre bir günde, yar›m sâ’ bu¤daydan
fazla verilmez. Ya’nî, birkaç yemîn keffâreti, bir günde on fakîre verilmez. O hâlde, yemîn ve oruc keffâretleri için bir günde
devr yap›lmaz. Yemîn vas›yyeti varsa, bir yemîn için, bir günde
on fakîrin herbirine ikifler kilo bu¤day veyâ un veyâ bu de¤erde herhangi bir mal, alt›n, gümüfl verilir. Bunlar›, bir fakîre on
gün arka arkaya vermek de olur. Yâhud bir fakîre kâ¤›d para
verip, “Seni vekîl etdim. Bu para ile, hergün, sabâh ve akflâm
olmak üzere iki kerre, on gün karn›n› doyuracaks›n!” demelidir. Karn›n› böyle on gün doyurmay›p, kahve, gazete paras› yaparsa câiz olmaz. En iyisi, bir aflç› ile pazarl›k edip, on günlük
paray› aflç›ya verip, fakîr, bu aflç›da hergün sabâh ve akflâm olmak üzere iki kerre on gün karn›n› doyurmal›d›r. Niyyet etdikden sonra bozulan oruc ve z›hâr keffâretleri de böyle olup, bu
ikisinde, bir günün keffâreti için, altm›fl fakîre bir gün veyâ bir
fakîre altm›fl gün yar›m sâ’ bu¤day veyâ bu de¤erde baflka mal
vermek veyâ her gün iki kerre doyurmak lâz›md›r.
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Vas›yyet edilmeyen zekât iskât› yap›lmas› lâz›m de¤ildir.
Vârisin, zekât iskât› için de, kendili¤inden devr yapabilece¤ine
fetvâ verilmifldir.
Devr yaparken velî, alt›nlar› fakîrlere her veriflde, namâz veyâ oruc iskât› diye niyyet etmelidir. Fakîr de, geriye verirken,
hediyye etdim demeli ve velî teslîm ald›m demelidir. Velî, iskât
yapam›yacak hâlde ise, meyyitin iskâtlar›n› yapmak için birini
vekîl eder, iskâtlar› ve devri bir vekîl yapar.
‹mâm-› Birgivînin (Vas›yyetnâme) kitâb›nda ve bunun Kâdizâde Ahmed efendi flerhinde diyor ki, fakîrlerin nisâba mâlik olmamas› flartd›r. Meyyitin akrabâs›ndan olsa, câizdir. Fakîre verirken, (Falancan›n flu kadar namâz›n›n iskât› için, flunu sana
verdim) demesi lâz›md›r. Fakîr de, (Kabûl etdim) demelidir ve
alt›nlar› al›nca, kendinin oldu¤unu bilmesi lâz›md›r. Bilmezse
önceden ö¤retmelidir. Bu fakîr de lutf edip kendi iste¤i ile (Falancan›n namâz›n›n iskât› için, bedel olarak flunu sana verdim)
diyerek, baflka fakîre verir. O fakîr de, eline al›p, (Kabûl etdim)
demelidir. Al›nca kendi mülkü oldu¤unu bilmelidir. Emânet hediyye gibi al›rsa, devr kabûl olmaz. Bu ikinci fakîr de, (Ald›m,
kabûl etdim) dedikden sonra, (ol vech ile sana verdim) diyerek
üçüncü fakîre verir. Böylece namâz, oruc, zekât, kurban, sadaka-i f›tr, adak ve kul haklar›, hayvan haklar› için devr yapmal›d›r. Fâsid ve bât›l al›fl-verifl de, kul haklar› içindedir. Yemîn ve
oruc keffâretleri için devr yapmak câiz de¤ildir.
Ondan sonra, alt›nlar hangi fakîrde kal›rsa lutf edip, arzûsu
ve r›zâs› ile, velîye hediyye eder. Velî al›p, kabûl etdim der.
E¤er hediyye etmezse, kendi mal›d›r, zor ile al›nmaz. Velî bir
mikdâr alt›n› veyâ kâ¤›d para veyâ meyyitin eflyâs›ndan bu fakîrlere verip, bu sadaka sevâb›n› da meyyitin rûhuna hediyye
eder. Borcu olan fakîr ve bâlig olmam›fl çocuk, devr yapma¤a
kat›lmamal›d›r. Çünki, eline geçen alt›nlar ile borcunu ödemesi farzd›r. Bu farz› yapmay›p, alt›nlar› meyyitin keffâreti için yan›ndaki fakîre vermesi câiz olmaz. Devr kabûl olur ise de, kendisi hiç sevâb kazanmaz. Hattâ günâha girer.
Mal› olm›yan meyyit, devr yap›lmas›n› vas›yyet ederse, velînin devr yapmas› vâcib olmaz. Meyyitin keffâretlerini iskât
edecek kadar mal›n›n hepsini, mîrâs›n üçde birini aflmamak
üzere vas›yyet etmesi vâcib olur. Böylece, devre lüzûm kal›nmadan, iskât yap›l›r. Üçde biri iskâta yetifldi¤i hâlde, üçde bi– 140 –

rinden az mal›n devr edilmesini vas›yyet ederse, günâha girer.
‹bni Âbidîn, beflinci cild ikiyüzyetmifl üçüncü (273) sahîfede buyuruyor ki, (Küçük çocuklar› olan veyâ fakîr olup, mîrâsa muhtâc hâlde bâlig çocuklar› sâlih olan hastan›n, nâfile olan hayrât
ve hasenât› vas›yyet etmeyip, mal›n› sâlih çocuklar›na b›rakmas› dahâ iyidir.) (Bezzâziyye)de hediyyeyi anlat›rken, diyor ki,
(Mal›n› hayrâta sarf edip, fâs›k olan çocu¤una mîrâs b›rakmamal›d›r. Çünki günâha yard›m etmek olur. Fâs›k çocu¤a da nafakadan fazla para, mal vermemelidir).
Çok say›da namâz, oruc, zekât, kurban ve yemîn borçlar›
olup da, bunlar için, mîrâs›n üçde birinden az bir mal›n devr
edilmesini ve geri kalan mal ile, Kur’ân-› kerîm, hatm-i tehlîl ve
mevlid okutulmas›n› vas›yyet etmek câiz de¤ildir. Bunlar› okumak için para veren ve alan günâha girer. Kur’ân-› kerîm ö¤retmek için para al›p-vermek câizdir. Okumak için câiz de¤ildir.
Meyyitin borclu oldu¤u namâzlar›, oruclar›, vârislerin ve
herhangi bir kimsenin kazâ etmesi câiz de¤ildir. Fekat nâfile
namâz k›l›p, oruc tutup, sevâb›n› meyyitin rûhuna hediyye etmek câiz ve iyi olur.
Meyyitin borcu olan hacc›n›, vas›yyet etdi¤i kimsenin kazâ
etmesi câiz olur. Ya’nî meyyiti borcdan kurtar›r. Çünki hac, hem
beden ile, hem de mal ile yap›lan ibâdetdir. Nâfile hac, baflkas›
yerine her zemân yap›l›r. Farz hac ise, ancak ölünceye kadar
hacca gidemiyecek kimse yerine, vekîli taraf›ndan yap›l›r.
(Mecma’ul-enhür)de ve (Dürr-ül-müntekâ)da diyor ki,
(Meyyitin iskât›n› defnden önce yapmal›d›r.) Defnden sonra da
câiz oldu¤u (Kuhistânî)de yaz›l›d›r.
Meyyit için namâz, oruc, zekât, kurban keffâretlerinin iskât›nda, bir fakîre nisâbdan fazla verilebilir. Hattâ, alt›nlar›n hepsi, bir fakîre verilebilir.
Ölüm hastas›n›n, k›lmad›¤› namâzlar›n fidyesini vermesi câiz de¤ildir. Oruc tutam›yacak kadar ihtiyâr olan›n, tutamad›¤›
oruclar›n fidyesini vermesi câizdir. Hastan›n namâzlar›n› bafl›
ile îmâ ederek de k›lmas› lâz›md›r. Böyle îmâ ile bir günden fazla namâz k›lam›yacak hastan›n, k›lamad›¤› namâzlar› afv olur.
‹yi olursa, bunlar› kazâ etmesi lâz›m gelmez. Tutamad›¤› oruclar›, iyi olunca tutmas› lâz›md›r. ‹yi olmay›p vefât ederse, bu
oruclar› afv olur.
– 141 –

Sekizinci Bölüm
OTUZ‹K‹ VE ELL‹DÖRT FARZ
Bir çocuk bâli¤ oldu¤u zemân ve bir kâfir (Kelime-i tevhîd)
söyleyince, ya’nî, (Lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah)
deyince ve bunun ma’nâs›n› bilip inan›nca (Müslimân) olur.
Kâfirin günâhlar›n›n hepsi hemen afv olur. Fekat, bunlar›n her
müslimân gibi, imkân bulunca, îmân›n alt› flart›n›, ya’nî (Âmentü)yü ezberlemeleri ve ma’nâs›n› ö¤renerek bunlara inanmalar› ve (‹slâmiyyetin hepsini, ya’nî Muhammed aleyhisselâm›n
söyledi¤i emrlerin ve yasaklar›n hepsini Allahü teâlân›n bildirmifl oldu¤una inand›m) demeleri lâz›md›r. Dahâ sonra imkân
buldukça, bütün huylardan ve karfl›lafld›¤› ifllerden farz olanlar›, ya’nî emr olunanlar› ve harâm olanlar›, ya’nî yasak edilmifl
olanlar› ö¤renmesi de farzd›r. Bunlar› ö¤renmenin ve farzlar›
yapman›n ve harâmlardan sak›nman›n farz oldu¤unu inkâr
ederse, ya’nî inanmazsa îmân› gider. Bu ö¤rendiklerinden birini be¤enmezse, kabûl etmezse Mürted olur. Mürted, (Lâ ilâhe
illallah) demekle ve ‹slâmiyyetin ba’z› emrlerini yapmakla, meselâ namâz k›lmakla, oruc tutmakla, hacca gitmekle, hayrât ve
hasenât yapmakla müslimân olmaz. Bu iyiliklerinin âh›retde hiç
fâidesini görmez. ‹nkâr›ndan, ya’nî inanmad›¤› fleyden tevbe etmesi, piflmân olmas› lâz›md›r.
‹slâm âlimleri, her müslimân›n ö¤renmesi, inanmas› ve tâbi’
olmas› lâz›m olan farzlardan otuziki ve ayr›ca ellidört adedini
seçmifllerdir.

OTUZ‹K‹ FARZ
Îmân›n flart›: Alt› (6)
‹slâm›n flart›: Befl (5)
Namâz›n farz›: Oniki (12)
Abdestin farz›: Dört (4)
Guslün farz›: Üç (3)
Teyemmümün farz›: ‹ki (2)
Teyemmümün farz›na üç diyenler de vard›r. O zemân, hepsi otuzüç farz olur.
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Îmân›n fiartlar› (6)
1- Allahü teâlân›n varl›¤›na ve birli¤ine inanmak.
2- Meleklerine inanmak.
3- Allahü teâlân›n indirdi¤i kitâblar›na inanmak.
4- Allahü teâlân›n Peygamberlerine inanmak.
5- Âhiret gününe inanmak.
6- Kadere, ya’nî hayr ve flerlerin (iyilik ve kötülüklerin) Allahü teâlâdan oldu¤una inanmak.

‹slâm›n fiartlar› (5)
7- Kelime-i flehâdet getirmek.
8- Her gün befl kerre vakti gelince namâz k›lmak.
9- Mal›n zekât›n› vermek.
10- Ramezân ay›nda her gün oruc tutmak.
11- Gücü yetenin ömründe bir kerre hac etmesidir.

Namâz›n Farzlar› (12)
A- D›fl›ndaki farzlar› yedidir. Bunlara flartlar› da denir.
12- Hadesden tahâret.
13- Necâsetden tahâret.
14- Setr-i avret.
15- ‹stikbâl-i K›ble.
16- Vakt.
17- Niyyet.
18- ‹ftitâh veyâ Tahrîme Tekbîri.
B- ‹çindeki farzlar› befldir. Bunlara rükn denir.
19- K›yâm.
20- K›râet.
21- Rükü’.
22- Secde.
23- Ka’de-i ahîre.
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Abdestin Farzlar› (4)
24- Abdest al›rken yüzü y›kamak.
25- Elleri dirsekleri ile birlikde y›kamak.
26- Bafl›n dörtde birini mesh etmek.
27- Ayaklar› topuklar› ile birlikde y›kamak.

Guslün Farzlar› (3)
28- A¤z› y›kamak (mazmaza).
29- Burnu y›kamak (istinflak).
30- Bütün bedeni y›kamak.

Teyemmümün Farzlar› (2)
31- Cünüblükden veyâ abdestsizlikden temizlenmek için
niyyet etmek.
32- ‹ki eli temiz topra¤a vurup, yüzü mesh etmek ve tekrar
iki eli temiz topra¤a vurup, her iki kolu dirsekden avuca kadar
s›¤amak.

ELL‹ DÖRT FARZ
1- Allahü teâlân›n bir oldu¤una inanmak.
2- Halâl yimek ve içmek.
3- Abdest almak.
4- Befl vakt namâz k›lmak.
5- Cünüblükden gusl etmek.
6- R›zk›n Allahü teâlâdan oldu¤una inanmak.
7- Halâl, temiz elbise giymek.
8- Hakka tevekkül etmek.
9- Kanâ’at etmek.
10- Ni’metlerinin mukâbilinde, Allahü teâlâya flükr etmek.
11- Kazâya râz› olmak.
12- Belâlara sabr etmek.
13- Günâhlardan tevbe etmek.
14- Allah r›zâs› için ibâdet etmek.
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15- fieytân› düflman bilmek.
16- Kur’ân-› kerîmin hükmüne râz› olmak.
17- Ölümü hak bilmek.
18- Allah›n dostlar›na dost, düflmanlar›na düflman olmak.
19- Babaya ve anaya iyilik etmek.
20- Ma’rûfu emr ve münkeri nehy etmek.
21- Akrabây› ziyâret etmek.
22- Emânete h›yânet etmemek.
23- Dâima Allahü teâlâdan korkup, ferah› (fl›mar›kl›¤› ve azg›nl›¤›) terk etmek.
24- Allaha ve Resûlüne itâat etmek.
25- Günâhdan kaç›p, ibâdetlerle meflgul olmak.
26- Müslimân âmirlere itâat etmek.
27- Âleme, ibret nazar›yla bakmak.
28- Allahü teâlân›n varl›¤›n› tefekkür etmek.
29- Dilini, fuhfla âid kelimelerden korumak.
30- Kalbini temiz tutmak.
31- Hiçbir kimseyi maskaral›¤a almamak.
32- Harâma bakmamak.
33- Mü’min her hâlde, sözüne sâd›k olmak.
34- Kula¤›n› münkerât dinlemekden korumak.
35- ‹lm ö¤renmek.
36- Tart› ve ölçü âletlerini, hak üzere kullanmak.
37- Allah›n azâb›ndan emîn olmay›p, dâima korkmak.
38- Müslimân fakîrlere zekât vermek ve yard›m etmek.
39- Allah›n rahmetinden ümîd kesmemek.
40- Nefsinin isteklerine tâbi’ olmamak.
41- Allah r›zâs› için yemek yidirmek.
42- Kifâyet mikdâr› r›zk kazanmak için çal›flmak.
43- Mal›n›n zekât›n›, mahsûlün uflrunu vermek.
44- Âdetli ve lohusa olan ehline yak›n olmamak.
45- Kalbini, günâhlardan temizlemek.
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46- Kibrli olmakdan sak›nmak.
47- Bâli¤ olmam›fl yetimin mâl›n› h›fz etmek.
48- Genç o¤lanlara yak›n olmamak.
49- Befl vakt namâz› vaktinde k›l›p, kazâya b›rakmamak.
50- Zulmle, kimsenin mal›n› yimemek.
51- Allahü teâlâya flirk koflmamak.
52- Zinâdan kaç›nmak.
53- fierâb› ve alkollü içkileri içmemek.
54- Yok yere yemîn etmemek.

KÜFR BAHS‹
Kötülüklerin en kötüsü, Allahü teâlâya inanmamak, ateist olmakd›r. ‹nan›lmas› lâz›m olan fleye inanmamak küfr olur. Muhammed aleyhisselâma inanmamak küfr olur. Muhammed aleyhisselâm›n, Allahü teâlâ kat›ndan getirip bildirdi¤i fleylerin hepsine kalb ile inan›p, dil ile de ikrâr etme¤e, söyleme¤e, (ÎMÂN)
denir. Söyleme¤e mâni’ bulundu¤u zemân, söylememek afv
olur. Îmân hâs›l olmak için, islâmiyyetin küfr alâmeti dedi¤i fleyleri söylemekden ve kullanmakdan sak›nmak da lâz›md›r. ‹slâmiyyetin ahkâm›ndan, ya’nî islâmiyyetin emr ve yasaklar›ndan
birini hafîf görmek, Kur’ân-› kerîm ile, melek ile, Peygamberlerden biri ile “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” alay etmek, küfr
alâmetlerindendir. ‹nkâr etmek, ya’nî iflitdikden sonra inanmamak, tasdîk etmemek demekdir. fiübhe etmek de inkâr olur.
Küfr üç nev’dir: Cehlî, Cühûdî ve hükmî.
I- ‹flitmedi¤i, düflünmedi¤i için kâfir olanlar›n küfrü (Küfr-i
cehlî)dir. Cehl de iki dürlüdür: Birincisi basitdir. Böyle kimse, câhil oldu¤unu bilir. Bunlarda yanl›fl i’tikâd olmaz. Hayvan gibidirler. Çünki, insan› hayvandan ay›ran, ilm ve idrâkdir. Bunlar, hayvandan da afla¤›d›rlar. Çünki, hayvanlar, yarat›ld›klar› fleyde ileridirler. Cehlin ikincisi, (Cehl-i mürekkeb)dir. Yanl›fl, sap›k i’tikâdd›r. Yunan felsefecilerinin ve müslimânlardan yetmifliki bid’at f›rkas›n›n aç›kca bildirilmifl olanlara uym›yan i’tikâdlar› böyledir.
Bu cehâlet, birincisinden dahâ fenâd›r. ‹lâc› bilinmiyen bir hastal›kd›r.
II- Küfr-i cühûdîye, küfr-i inâdî de denir. Bilerek, inâd ede– 146 –

rek kâfir olmakd›r. Kibrden, mevki’ sâhibi olmay› sevmekden
veyâ ayblanmakdan korkmak sebebi ile hâs›l olur. Firavn ve
yoldafllar›n›n, Bizans kral› Herakliyûsün küfrleri böyledir.
III- Küfrün üçüncü nev’i, (Küfr-i hükmî)dir. ‹slâmiyyetin
îmâns›zl›k alâmeti dedi¤i sözleri söyliyen ve iflleri yapan, kalbinde tasdîk olsa da ve inand›¤›n› söylese de kâfir olur. ‹slâmiyyetin tahkîrini emr etdi¤i fleyi ta’zîm, ta’zîmini emr etdi¤i fleyi
tahkîr küfrdür.
1– Allahü teâlâ, Arfldan veyâ gökden bize bak›yor demek
küfrdür.
2– Sen bana zulm etdi¤in gibi, Allahü teâlâ da sana zulm ediyor demek küfrdür.
3– Filân müslimân benim gözümde yehûdî gibidir demek
küfrdür.
4– Yalan bir söze, Allahü teâlâ biliyor ki do¤rudur demek
küfrdür.
5– Melekleri küçültücü fleyler söylemek küfrdür.
6– Kur’ân-› kerîmi, hattâ bir harfini küçültücü söz söylemek,
bir harfine inanmamak küfrdür.
7– Çalg› çalarak Kur’ân-› kerîm okumak küfrdür.
8– Hakîkî olan Tevrât ve ‹ncîle inanmamak, bunlar› kötülemek küfrdür. [fiimdi, hakîkî Tevrât ve ‹ncîl yokdur.]
9– Kur’ân-› kerîmi flâz olan harflerle okuyup, Kur’ân budur
demek küfr olur.
10– Peygamberleri küçültücü fleyler söylemek küfrdür.
11– Kur’ân-› kerîmde ismleri bildirilen yirmibefl Peygamberden “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” birine inanmamak küfrdür.
12– Çok iyilik yapan birisi için, Peygamberden dahâ iyidir
demek küfr olur.
13– Peygamberler muhtâc idi demek küfr olur. Çünki, onlar›n fakîrlikleri kendi istekleri ile idi.
14– Birisi, Peygamber oldu¤unu söylese, buna inananlar da
kâfir olur.
15– Âh›retde olacak fleylerle alay etmek küfr olur.
16– Kabrdeki ve k›yâmetdeki azâblara [akla, fenne uygun
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de¤ildir diyerek] inanmamak küfrdür.
17– Cennetde Allahü teâlây› görme¤e inanmamak, ben
Cenneti istemem, Allahü teâlây› isterim demek küfr olur.
18– ‹slâmiyyete inanmamak alâmeti olan sözler, fen bilgileri, din bilgilerinden dahâ hayrl›d›r demek küfrdür.
19– Namâz k›lsam da, k›lmasam da berâberdir demek küfrdür.
20– Zekât vermem demek küfrdür.
21– Fâiz halâl olsayd› demek küfrdür.
22– Zulm halâl olsayd› demek küfrdür.
23– Harâmdan olan mal› fakîre verip, sevâb beklemek, fakîr, verilen paran›n harâm oldu¤unu bilerek, verene hayr düâ
etmek küfrdür.
24– ‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfenin k›yâs› hak de¤ildir demek
küfrdür. Vehhâbîler, bunun için, kâfir oluyor.
25– Meflhûr sünnetlerden birini be¤enmemek küfrdür.
26– “Kabrim ile minberim aras›, [Ravda-i mutahhara] Cennet ba¤çelerinden bir ba¤çedir” hadîs-i flerîfini iflitince, ben
minber, has›r ve kabrden baflka birfley görmiyorum demek küfr
olur.
27– ‹slâm bilgilerine inanmamak, bunlar› ve din âlimlerini
afla¤›lamak da küfr olur.
28– Kâfir olma¤› isteyen kimse, buna niyyet etdi¤i anda kâfir olur.
29– Baflkas›n›n kâfir olmas›n› istiyen kimse, küfrü be¤endi¤i
için istiyorsa kâfir olur.
30– Küfre sebeb oldu¤unu bilerek ve arzûsu ile küfr kelimelerini söyliyen kâfir olur. Bilmiyerek söyliyorsa, âlimlerin ço¤una göre yine kâfir olur.
31– Küfre sebeb olan bir ifli bilerek yapmak küfr olur. Bilmiyerek yap›nca da küfr olur diyen âlimler çokdur.
32– Beline, zünnâr denilen papaz kufla¤›n› ba¤lamak ve küfre mahsûs birfley giymek küfr olur. Tüccâr›n dâr-ülharbde de
kullanmas› küfr olur. Bunlar› mizâh için, baflkalar›n› güldürmek
için, flaka için kullanmak da küfre sebeb olur.
33– Kâfirlerin bayram günlerinde, o güne mahsûs fleylerini,
– 148 –

onlar gibi kullanmak, bunlar› kâfire hediyye etmek küfr olur.
34– Akll›, bilgili, edebiyyatc› oldu¤unu göstermek için veyâ
yan›ndakileri hayrete düflürmek, güldürmek, sevindirmek veyâ
alay etmek için söylenen sözlerde (küfr-i hükmî)den korkulur.
Gadab, k›zg›nl›k ve h›rs ile söylenen sözler de böyledir.
35– G›ybet eden kimse, ben g›ybet etmedim, onda bulunan
fleyi söyledim derse, böyle söylemek küfr olur.
36– Çocuk iken nikâh edilmifl k›z, âk›l ve bâlig oldu¤u zemân, îmân›, islâm› bilmese, sorulunca anlatamasa, zevcinden
bofl olur, kendisi mürted olur. Erkek de böyledir.
37– Bir mü’mini [haks›z olarak], öldüren veyâ öldürülmesini emr eden kimseye, iyi yapd›n diyen kâfir olur.
38– Katli vâcib olm›yan kimse için, öldürülmesi lâz›md›r demek küfr olur.
39– Bir kimseyi haks›z olarak döven veyâ öldüren zâlime, iyi
yapd›n, bunu hak etmifldi demek küfr olur.
40– Yalan olarak, Allahü teâlâ biliyor ki, seni çocu¤umdan
çok seviyorum demek küfr olur.
41– Mevki’ sâhibi bir müslimân aks›r›nca, buna (Yerhamükallah) diyen kimseye, büyüklere karfl› böyle söylenmez demek
küfr olur.
42– Vazîfe oldu¤una inanm›yarak, hafîf görerek nemâz k›lmamak, oruc tutmamak, zekât vermemek, küfr olur.
43– Allah›n rahmetinden ümmîdini kesmek küfr olur.
44– Kendisi harâm olmay›p, sonradan hâs›l olan bir sebebden dolay› harâm olan mala, paraya (harâm-› li gayrihî) denir.
Çal›nan ve harâm yollardan gelen mal böyledir. Bunlara halâl
demek küfr olmaz. Lefl, domuz, flerâb gibi, kendileri harâm
olan fleylere (harâm-› li aynihî) denir. Bunlara halâl demek küfr
olur.
45– Harâm olduklar›, kesin olarak bilinen bütün günâhlara
halâl demek de, küfr olur.
46– Ezân, câmi’, f›kh kitâblar› gibi islâmiyyetin k›ymet verdi¤i fleyleri afla¤›lamak, küfr olur.
47– Abdestsiz oldu¤unu bildi¤i hâlde nemâz k›lmak küfr
olur.
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48– Bildi¤i hâlde, k›bleden baflka tarafa nemâz k›lmak küfr
olur. Namâz› k›bleye karfl› k›lmak lâz›m de¤ildir diyen, kâfir
olur.
49– Bir müslimân› kötülemek için kâfir demek küfr olmaz.
Kâfir olmas›n› istiyerek söylemek küfr olur.
50– Günâh oldu¤una ehemmiyyet vermeden günâh ifllemek
küfr olur.
51– ‹bâdet yapman›n lâz›m oldu¤una ve günâhdan sak›nman›n lâz›m oldu¤una inanmamak küfr olur.
52– Toplanan vergiler sultân›n mülkü oldu¤una inanmak
küfr olur.
53– Kâfirlerin dîni âyinlerini be¤enmek, zarûret yok iken
zünnar kuflanmak ve küfr alâmetlerini kullanmak ve bunlara
muhabbet edip, el kavufldurmak küfr olur.
54– R›zâs› ile, filân fley, filân kimsededir, yâhud yokdur, kâfir
olay›m, yehûdî olay›m diye yemîn eylemifl olsa, o fley, o kimsede
olsun veyâ olmas›n, o kimse kendi r›zâs› ile küfre varm›fld›r.
55– Zinâ, livâta, fâiz, yalan gibi her dinde harâm olan birfley
için, halâl olsayd› da, ben dahî iflleseydim diye temennî etmek
küfrdür.
56– Peygamberlere “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” inand›m, ammâ, Âdem aleyhisselâm Peygamber midir, bilmiyorum
demek küfrdür.
57– Muhammed aleyhisselâm›n âh›r zemân Peygamberi oldu¤unu bilmiyen, kâfir olur.
58– Bir kimse, Peygamberlerin dedi¤i do¤ru ise, biz kurtulduk dese, kâfir olur. [Bu sözü flübhe yolu ile söyledi ise kâfir
olur.]
59– Bir kimseye, gel nemâz k›l deseler, o da, k›lmam dese,
kâfir olur. Ammâ murâd›, senin sözünle k›lmam, Allahü teâlân›n emri ile k›lar›m dese kâfir olmaz.
60– Bir kimseye, sakal›n› bir tutamdan k›sa yapma veyâ bir
tutamdan fazlas›n› kes, t›rnaklar›n› kes, zîrâ, Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” sünnetidir deseler, o da kesmem
dese, kâfir olur. Sâir sünnetler de böyledir. (Senin sözünle ifllemem, ammâ Resûlullah›n sünneti oldu¤u için ifllerim demek
küfr olmaz. ‹nkâr maksad› ile olursa küfr olur.)
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61– Bir kimse b›y›klar›n› k›rkd›kda, yan›ndaki, birfleye yaramad›, dese, o diyenin küfründen korkulur. [B›y›klar› k›saltmak
sünnetdir. Sünneti hafîf görmüfl olur.]
62– Bir kimse, -bafldan aya¤a- harîr (ipek) giyinse, baflka birisi bu hâline, mubârek olsun dese, küfründen korkulur.
63– Bir kimse, k›bleye karfl› aya¤›n› uzat›p yatmak veyâ k›bleye karfl› tükürmek veyâ k›bleye karfl› bevl etmek gibi bir mekrûhu ifllese, o kimseye bu yapd›klar›n mekrûhdur, iflleme deseler, o da, her günâh›m›z bu kadar olsa, dese, küfründen korkulur. Ya’nî mekrûhu önemsiz birfley sayd›¤› için.
64– Bir kimsenin hizmetkâr›, kap›dan içeri girse, efendisine
selâm verse, efendisinin yan›nda bulunan bir kimse de, sus,
efendisine selâm vermek olur mu dese, o diyen kimse kâfir olur.
Ammâ murâd›, müâfleret âdâb› ö¤retmek ise, selâm› kalben
vermek gerekdi, demek ise, küfr olmaz.
65– Îmân artar, azal›r demek küfrdür. Ammâ kemâl, yakîn
i’tibâriyle olursa küfr olmaz.
66– K›ble ikidir, biri Kâ’be, biri Kudüs dese küfrdür. fiimdiki hâlde ikidir demek küfrdür. Ammâ Beyt-i Mukaddes k›ble
idi, sonra Kâ’be k›ble oldu dese küfr olmaz.
67– Bir kimse bir islâm âlimine sebebsiz bu¤z etse, sö¤se, o
kimsenin küfründen korkulur.
68– Bir kimse, taâm yirken konuflmamak, mecûsîlerin iyi
âdetlerindendir, dese, yâhud âdetli ve lohusa hâlinde, han›m›
ile yatmamak mecûsîlerin iyi fleylerindendir dese, kâfir olur, demifllerdir.
69– Bir kimseye sen, mü’min misin deseler, o da inflâallah
dese, te’vîl edemese küfrdür.
70– Bir kimse, evlâd› ölen kimseye, Allahü teâlâya senin o¤lun gerek idi, dese, kâfir olur, demifllerdir.
71– Bir kad›n beline bir kara ip ba¤lasa, bu nedir deseler,
zünnârd›r dese, kâfir olur.
72– Bir kimse, harâm taâm yidikde, Bismillah dese kâfir
olur. Harâm-› li-aynihî için, ya’nî lefl, flerâb gibi harâmlar için
böyledir. Kendisi harâm olm›yan, harâm-› li-gayrihî için böyle
de¤ildir. Gasb edilmifl mal› yidikde besmele çekmek küfr olmaz. Mal›n kendisi harâm de¤il, gasb edilmesi harâmd›r.
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73– Bir kimsenin küfrüne râz› olmak küfrdür. Bir kifliye
beddüâ ederek, Allahü teâlâ senin cân›n› küfr ile als›n dese kâfir olmas›nda âlimler ihtilâf etdiler. Küfrüne r›zâ küfrdür. Ammâ, zulm ve f›sk›ndan ötürü -azâb› dâim ve fliddetli olsun- diye
r›zâ ise küfr de¤ildir.
74– Bir kimse, -Allahü teâlâ bilir- filân ifli ifllemedim dese,
hâlbuki o ifli iflledi¤ini bilse, kâfir olur. Hak teâlâya cehl isnâd
etmifl olur.
75– Bir kimse bir kad›n› flâhidsiz nikâh etse, o kimse ve kad›n, Allahü teâlâ ve Peygamber flâhidimizdir deseler, her ikisi
kâfir olur. Zîrâ Peygamberimiz “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” diri iken gayb› bilmezdi. Gayb› bilirdi demek küfr olur.
[Gayb›, Allahü teâlâ bilir ve Onun bildirdikleri bilir.]
76– Ben çal›nanlar› ve gayb olanlar› bilirim dese, söyliyen ve
inanan kâfir olur. Bana cin haber veriyor dese, yine kâfir olur.
Peygamberler ve cinnîler dahî gayb› bilmez. [Gayb›, Allahü
teâlâ ve Onun bildirdikleri bilir.]
77– Bir kimse, Allahü teâlâya yemîn etmek istese, baflka bir
kimse de, ben senin, Allahü teâlâya yemînini istemem, talâka
ve flerefe, nâmûsa yemînini dilerim dese kâfir olur, demifllerdir.
78– Bir kimse, sevmedi¤i bir kifliye, senin dîdâr›n [yüzün,
çehren] bana can al›c› gibidir, dese, kâfir olur, demifllerdir. Zîrâ
can al›c› melek [Azrâîl aleyhisselâm] büyük melekdir.
79– Bir kimse nemâz k›lmamak hofl ifldir dese, kâfir olur. Bir
kimse, bir kifliye, gel nemâz k›l dese, o da bana nemâz k›lmak
zor ifldir dese, kâfir olur, demifllerdir.
80– Bir kimse, Allahü teâlâ, gökde benim flâhidimdir dese,
kâfir olur. Zîrâ Allahü teâlâya mekân isnâd etmifl olur. Allahü
teâlâ mekândan münezzehdir.
81– Allah baba diyen kâfir olur.
82– Bir kimse, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” yemek yidikden sonra, mubârek parma¤›n› yalard› dese, bir baflkas›, bu ifl terbiyesizlikdir dese, kâfir olur.
83– Bir kimse Peygamber “aleyhissalâtü vesselâm” siyâh idi
dese kâfir olur. [Siyâh köpekleri arab, arab diye ça¤›rmak, hamam böce¤ine kara Fatma demek yayg›n hâldedir. Sak›nmak
lâz›md›r.]
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84– R›zk Allahü teâlâdand›r. Lâkin kuldan da hareket gerekir dese, bu söz flirkdir. Zîrâ kulun hareketi de Allahü teâlâdand›r.
85– Bir kimse, nasrânî olmak, yehûdî olmakdan, Amerikan
kâfiri olmak, komünist olmakdan hayrl›d›r dese, kâfir olur. Yehûdî, nasrânîden, komünist h›ristiyandan flerlidir demelidir.
86– Kâfir olmak, h›yânet etmekden ye¤dir dese, kâfir olur.
87– ‹lm meclisinde ne iflim var, yâhud âlimlerin dedi¤ini iflleme¤e kim kâdir olur dese veyâ fetvây› yere atsa ve din adamlar›n›n sözü neye yarar dese, kâfir olur.
88– Bir kimse, küfr söylese, bir kifli dahî gülse, gülen dahî
kâfir olur. Gülmesi zarûrî olursa, küfr de¤ildir.
89– Bir kimse, meflây›h›n ervâh› hep hâz›rd›r, bilirler dese
kâfir olur. Hâz›r olur dese küfr olmaz. [Evliyân›n rûhlar›, Allahü teâlâ gibi hâz›r ve nâz›r olamazlar. An›ld›klar› yerde hâz›r
olurlar. An›lmadan evvel orada yok idiler.]
90– ‹slâmiyyeti bilmem veyâ istemem dese, kâfir olur.
91– Bir kimse, Âdem aleyhisselâm bu¤day yimese idi, biz flakî olmazd›k dese, kâfir olur. Ammâ biz dünyâda olmazd›k dese, küfründe ihtilâf etmifllerdir.
92– Âdem aleyhisselâm bez dokurdu dese, birisi dahî, öyle
ise biz çuhac› o¤lanlar› imifliz dese, kâfir olur.
93– Bir kifli, küçük günâh ifllese, birisi ona tevbe et dese, o
dahî, ne iflledim ki tevbe edeyim dese, kâfir olur.
94– Biri di¤erine, gel islâm âlimine gidelim veyâ f›kh, ilmihâl
kitâb›ndan okuyup ö¤renelim dese, o dahî, ben ilmi ne yapay›m
dese kâfir olur. Zîrâ ilmi istihfâfd›r [küçük görmek, hafîfe almakd›r].
95– Tefsîr ve f›kh kitâblar›na hakâret eden, bunlar› be¤enmiyen, kötüliyen kimse kâfir olur.
96– Bir kimseye, kimin zürriyyetindensin, kimin milletindensin, i’tikâdda mezhebin imâm› kimdir, amelde mezhebin
imâm› kimdir diye süâl etseler, bilmese, kâfir olur.
97– Kat’i harâma halâl diyen kâfir olur. [Tütüne harâm demek tehlükelidir.]
98– Bütün dinlerde harâm olan, halâl edilmesi hikmete mu– 153 –

hâlif olan birfleyin halâl olmas›n› arzû etmek küfrdür. Zinâ, livâta, karn› doydukdan sonra yimek, fâiz al›p-vermek gibi. fierâb›n halâl olmas›n› temennî küfr de¤ildir. Çünki, her dinde harâm de¤ildi.
99– Kur’ân-› azîm-ûfl-flân›, lâf ve latîfe aras›nda isti’mâl etmek [kullanmak] küfrdür.
100– Yahya adl› kimseye, (Yâ Yahya! huz-il-kitâbe) dese
kâfir olur. Kur’ân-› kerîm ile alay etmifl olur. Çalg›, oyun, flark›
aras›nda Kur’ân-› kerîm okumak da böyledir.
101– fiimdi geldim Bismillâhi dese, âfâtd›r. Birfleyi çok görse (Mâhalakallah) dese, ma’nâs›n› bilmese kâfir olur.
102– Bir kimse, flimdi sana sövmem, sövmenin ad›n› günâh
koymufllar dese, âfâtd›r.
103– Bir kimse, Cebrâîl buza¤›s› gibi ç›r›lç›plak olmuflsun
dese, âfâtd›r, melekle alay etmekdir.
104– O¤lumun bafl› için veyâ bafl›m için kelimelerine, yemîn
billahi atf etse, meselâ, vallahî o¤lumun bafl› için dese, küfr olmas›ndan korkulur.
105– Kur’ân-› kerîmi, mevlidi ve ilâhîleri çalg› çalarken okumak veyâ çalg› aletleri ile okumak küfrdür.
106– Kur’ân-› kerîmi, mevlidi, ilâhîleri, salevât-› flerîfeleri
f›sk meclislerinde hurmet ile okumak harâm olur. E¤lence, keyf
için okumak küfr olur.
107– Sünnet üzere okunan Ezân-› Muhammedîyi dinlemeyip, k›ymet vermezse hemen kâfir olur.
108– Kur’ân-› kerîme kendi akl› ile ma’nâ veren kâfir olur.
109– Kur’ân-› kerîmde ve hadîs-i flerîflerde aç›kça bildirilmifl
olan ve müctehid imâmlar›n sözbirli¤i ile bildirdikleri ve müslimânlar aras›na yay›lm›fl îmân bilgilerine uygun inanm›yan kâfir
olur. Küfrün bu dürlüsüne (‹lhâd), böyle inananlara (Mülhid)
denir.
110– Kâfire sayg› ile selâm veren, kâfir olur.
111– Kâfire sayg› bildiren bir söz söylemek, meselâ üstâd›m
demek küfr olur.
112– Baflkas›n›n küfrüne râz› olan kâfir olur.
113– Kur’ân-› kerîm bulunan bantlar ve plâklar, mushâf-› fle– 154 –

rîf gibi k›ymetlidirler. Bunlara da sayg›s›zl›k yapmak küfr olur.
114– Cin ile tan›flan falc›lar ve y›ld›znâmeye bak›p ve sorulan
herfleye cevâb verenlere ve büyücülere gidip, söylediklerine,
yapd›klar›na inanmak, ba’zan do¤ru ç›ksa bile, Allahü teâlâdan
baflkas›n›n herfleyi bildi¤ine ve her diledi¤ini yapaca¤›na inanmak olup, küfr olur. [Fen bilgilerine inanmamak böyle de¤ildir.]
115– Sünneti hafîf görerek, ehemmiyyet vermiyerek terk etmek küfr olur.
116– Zünnâr denilen papaz kufla¤›n› ba¤lamak ve putlara
ya’nî haç, salîb denilen dik kesilen iki çubuk ve heykellere ve
bunlar›n resmlerine tap›nmak, ta’zîm etmek ve ahkâm-› islâmiyyeyi bildiren din kitâblar›ndan birini tahkîr etmek, islâm
âlimlerinden birini istihzâ, alay etmek ve küfre sebeb olan bir
söz söylemek ve yazmak ve ta’zîm etmemiz emr olunan bir fleyi tahkîr ve tahkîr etmemiz emr olunan bir fleyi ta’zîm etmek
küfrdür.
117– Bir sâhir [büyücü], sihr ile istedi¤ini elbette yapar, sihr
muhakkak te’sîr eder diyen ve inanan kâfir olur.
118– Müslimân, kendisine kâfir diyene, efendim gibi kabûl
gösteren cevâb verirse, o da kâfir olur.
119– Harâm oldu¤u bilinen belli bir mal ile câmi’ yapd›rmak
ve sadaka vermek ve baflka hayr yapd›rmak ve bunlara karfl›l›k
sevâb beklemek küfrdür.
120– Bir kimse, elindeki kat’i harâm olan maldan sadaka
verse, sevâb umsa, alan fakîr, harâmdan oldu¤unu bilerek, verene Allah râz› olsun dese, veren de veyâ baflka bir kimse de
âmîn dese, hepsi kâfir olur.
121– Nikâh› harâm olan kad›n ile evlenme¤e halâl diyen kâfir olur.
122– Meyhânelerde, oyun yerlerinde, günâh ifllenen topluluklarda, radyo ile ho-parlör ile Kur’ân-› kerîm ve mevlid dinliyerek keyflenmek küfr olur.
123– Kur’ân-› kerîmi çalg› çalarak okumak küfrdür.
124– Kur’ân-› kerîmin radyoda ve ho-parlörde söylenen,
okunan tam benzerine de sayg›s›zl›k yapmak küfr olur.
125– Allahü teâlâdan baflkas›na her ne maksad ile olur ise
olsun, Yarat›c› demek küfrdür.
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126– Abdülkâdir yerine, Abdülkoydur demek, kasd ile olur
ise küfrdür. Abdül’azîz yerine Abdülüzeyz, Muhammed yerine
Memo, Hasen yerine Hasso, ‹brâhîm yerine ‹bo demek böyledir. Bu ismleri, ayakkab› ve terliklere yazanlar›n ve üzerlerine
basanlar›n îmânlar›n›n gitmesinden korkulur.
127– Abdestsiz oldu¤unu bilerek nemâz k›lmak ve sünnet
olan bir ifli be¤enmemek küfrdür. Sünnete ehemmiyyet vermemek küfrdür.
128– Câhillerin, Evliyây› yarat›c› sanmalar›ndan korkdu¤umuz için türbeleri y›k›yoruz sözü küfrdür.
129– Baflkas›n›n, hele kendi yavrusunun kâfir olmas›na sebeb olan kâfir olur.
130– Zinâya, livâtaya câiz demek küfrdür.
131– Nass ile [ya’nî âyet ve hadîs ile] ve icmâ’ ile bildirilmifl
olan harâma ehemmiyyet vermemek küfrdür.
132– Büyük günâhlara devâm etmek, ›srar etmek, küfre sürükler. Nemâza ehemmiyyet vermemek küfrdür.
133– Üzerinde yaz›, hattâ harf bulunan kâ¤›d›, örtüyü, seccâdeyi yere koymak [hakâret için sermek veyâ kullanmak] küfr
olur.
134– Ebû Bekr-i S›ddîk ile Ömer-ül-Fârûkun “rad›yallahü
teâlâ anhüm” hilâfete haklar› yok idi demek küfrdür.
135– Allahü teâlâdan ayr› olarak bir ölüden birfley beklemek küfr olur.
136– Tez veren dede demek çok çirkin ve küfre sebeb olur.
137– Meyyiti topra¤a gömmek farz oldu¤u için, bu farza
ehemmiyyet vermiyerek hizmetden kaçan›n, ilmi, fenni ileri sürerek, ölüleri gömmek gericilikdir, Buda, berehmen, komünist
kâfirleri gibi ölüleri yakmak dahâ iyidir diyenin îmân› gider,
mürted olur.
138– Allahü teâlân›n Velîlerinden, ölü veyâ diri birisini, dil
veyâ kalb ile inkâr etmek küfrdür.
139– Evliyâya ve ilmi ile âmil olanlara düflmanl›k küfrdür.
140– Evliyâda ismet s›fat› vard›r demek küfrdür. [‹smet s›fat› yaln›z Peygamberlerde bulunur.]
141– ‹lmi bât›ndan nasîbi olm›yan›n îmâns›z gitmesinden
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korkulur. Bundan nasîb alman›n en afla¤›s› bu ilme inanmakd›r.
142– Kur’ân-› kerîmi, din âlimlerinden hiçbirinin okumad›¤›
fleklde okumak, ma’nây› ve kelimeleri bozmasa bile, küfrdür.
143– Papaslar›n ibâdetlerine mahsûs fleyi kullanmak küfrdür.
144– Herhangi bir hâdisenin kendi kendine oldu¤una inanmak ve hayvanlar›n, tek hücrelilerden, yüksek yap›l›lara do¤ru,
birbirine ve nihâyet insana döndü¤ünü söylemek küfrdür.
145– Nemâz› bile bile k›lmay›p, kazâ etme¤i düflünmiyen,
bunun için azâb çekece¤inden korkm›yan kimse, hanefî mezhebinde de kâfirdir.
146– Kâfirlerin ibâdetlerini, ibâdet olarak yapmak, meselâ
kiliselerinde çald›klar› org gibi çalg›lar› ve çanlar› câmi’lerde
çalmak ve islâmiyyetin kâfirlik alâmeti sayd›¤› fleyleri,zarûret
ve cebr olmadan kullanmak küfr olur.
147– Eshâb-› kirâma sövene mülhid denir. Mülhid kâfir olmakdad›r.
148– Kâfirlerin resmlerini yükse¤e asarak ta’zîm küfrdür.
149– Resmin, heykelin sâhibinde ve salîbde [haçda] veyâ y›ld›z, günefl, inek gibi herhangi bir fleyde, ülûhiyyet s›fat› bulundu¤una inanarak, meselâ, istedi¤ini yarat›r, her istedi¤ini, yapar, hastaya flifâ verir diyerek ta’zîm etmek küfr olur.
150– Hazret-i Âifleyi kazf eden [fâhifle diyen] ve babas›n›n
sahâbî oldu¤una inanm›yan kâfir olur.
151– Îsâ aleyhisselâm›n gökden inece¤i de zarûrî bilinmekdedir. Buna inanm›yan kâfir olur.
152– Kur’ân-› kerîmde ve hadîs flerîfde Cennet ile müjdelenen kimseye kâfir demek, küfrdür.
153– Fennin, tecribenin d›fl›nda olan, fen ile ilgisi bulunm›yan âyet-i kerîmeleri, fen bilgisine uydurma¤a kalk›flmak, Selef-i sâlihînin tefsîrlerini de¤ifldirmek, büyük suç olur. Böyle
tefsîr ve terceme yapanlar kâfir olur.
154– Müslimân denilen bir k›z, âk›l-bâlig olunca müslimânl›¤› bilmez ise, milletsiz kâfir olur. Erkek de böyledir.
155– Müslimân kad›n›n, bafl›, kollar› ve bacaklar› aç›k ola– 157 –

rak soka¤a ç›kmas›, erkeklere göstermesi harâmd›r, günâhd›r.
Ehemmiyyet vermezse, ald›r›fl etmezse, îmân› gider, kâfir olur.
156– Peygamberimizin bildirdi¤i farzlar ve harâmlar da,
Kur’ân-› kerîmde aç›kca bildirilen farzlar, harâmlar gibi k›ymetlidir. Bunlara da inanm›yan, kabûl etmiyen dinden ç›kar,
kâfir olur.
157– Rükü’ tesbîhinde (Z›) ile (azîm) demek; Rabbîm büyükdür demekdir. E¤er ince (Ze) ile (azim) denilirse, (Rabbim
benim düflman›md›r) demek olur ve nemâz bozulur, ma’na de¤ifldi¤i için küfre de sebeb olur.
158– Kur’ân-› kerîmi tegannî ile okuyan hâf›za, ne güzel
okudun diyen kimsenin îmân› gider, kâfir olur. Dört mezhebde
de harâm olan bir fleye, güzel diyen kâfir olur. Yoksa, sesi, sadâs›, Kur’ân-› kerîmi okumas› güzel demek istiyen kâfir olmaz.
159– Meleklerin ve Cinnin varl›¤›na inanm›yan kâfir olur.
160– Kur’ân-› kerîmin âyetlerine, kelimelerin aç›k, meflhûr
ma’nâlar› verilir. Bu ma’nâlar› de¤ifldirerek, bât›nîlere (‹smâ’îlilere) uyanlar kâfir olur.
161– Sihr yaparken, küfre sebeb olan kelime ve ifl olursa,
küfrdür.
162– Müslimâna, (ey kâfir) diyen [veyâ, müslimâna mason
diyen, komünist diyen], onu kâfir i’tikâd ederse, kendisi kâfir
olur.
163– ‹bâdetleri yapan kimse, îmân›n›n bozulmas›nda flübhe
eder ve günâh›m çokdur, ibâdetlerim beni kurtarmaz diye düflünürse, îmân›n›n kuvvetli oldu¤u anlafl›l›r. Îmân›n›n devâm
edece¤inden flübhe eden kâfir olur.
164– Peygamberlerin say›s›n› söylemek, Peygamber olm›yan› Peygamber yapmak veyâ Peygamberi Peygamber kabûl etmemek olabilir. Bu ise küfrdür. Çünki, Peygamberlerden birini
kabûl etmemek, hiçbirini kabûl etmemek demekdir.
Erkek veyâ kad›n, bir müslimân, âlimlerin sözbirli¤i ile
küfre sebeb olaca¤›n› bildirdikleri bir sözün veyâ iflin küfre sebeb oldu¤unu bilerek, amden [tehdid edilmeden, istekle] ciddî
olarak veyâ hezl, güldürmek için söyler, yaparsa, ma’nâs›n›
düflünmese dahî îmân› gider. (Mürted) olur. Buna (küfr-i inâdî) denir. Küfr-i inâdî ile mürted olan›n, evvelki ibâdetlerinin
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sevâblar› yok olur. Tevbe ederse, geri gelmezler. Zengin ise
tekrar hacca gitmesi lâz›m olur. Mürted iken k›lm›fl oldu¤u, nemâzlar›, oruclar›, zekâtlar› kazâ etmez. Riddetden evvel yapmad›klar›n› kazâ eder. Tevbe etmek için, yaln›z Kelime-i flehâdet söylemeleri kâfî de¤ildir. Küfre sebeb olan o fleyden de tevbe etmeleri lâz›md›r. [‹slâmiyyetden hangi kap›dan ç›km›fl ise,
o kap›dan girmesi lâz›md›r.] E¤er küfre sebeb olaca¤›n› bilmeyip söyler, yaparsa veyâ küfre sebeb olaca¤› âlimler aras›nda
ihtilâfl› olan bir sözü amden söylerse, îmân›n›n gidece¤i, nikâh›n›n bozulaca¤› flübhelidir. ‹htiyâtl› olarak, tecdîd-i îmân ve
nikâh etmesi iyi olur. Bilmiyerek söyleme¤e (Küfr-i cehlî) denir. Bilmemesi özr de¤il, büyük günâhd›r. Çünki, her müslimân›n, bilmesi lâz›m olan fleyleri ö¤renmesi farzd›r. Küfre sebeb
olan sözü, hatâ ederek, yan›larak veyâ te’vîlli olarak söyliyenin
îmân› ve nikâh› bozulmaz. Yaln›z tevbe ve istigfâr, ya’nî tecdîd-i îmân etmesi iyi olur.
Bir kâfir, bir kelime-i tevhîd söylemekle mü’min oldu¤u gibi, bir mü’min de, bir söz söylemekle kâfir olur.
Bir müslimân›n bir sözünde veyâ bir iflinde yüz ma’nâ olsa,
ya’nî yüz fley anlafl›lsa, bunlardan biri, o kimsenin îmânl› oldu¤unu gösterse, doksandokuzu, kâfir oldu¤unu gösterse, o kimsenin müslimân oldu¤unu söylemek lâz›md›r. Ya’nî küfrü gösteren doksan dokuz ma’nâya bak›lmaz. Îmân› gösteren bir
ma’nâya bak›l›r. Bu sözü yanl›fl anlamamal›. Bunun için iki noktaya dikkat etmeli. Birincisi, söz veyâ ifl sâhibinin müslimân olmas› lâz›md›r. Bir Frans›z Kur’ân-› kerîmi övse, bir ‹ngiliz, Allah birdir dese, bunlar›n müslimân oldu¤u söylenemez. ‹kincisi,
bir sözün veyâ bir iflin yüz ma’nâs› olsa denildi. Yoksa, yüz sözden veyâ yüz iflden biri îmân› gösterse, doksandokuzu küfrü bildirse, bu kimseye müslimân denilece¤i bildirilmedi.
— Her müslimân, sabâh ve akflâm, flu îmân düâs›n› okumal›d›r:
“ALLAHÜMME ‹NNÎ E’ÛZÜ B‹KE M‹N EN ÜfiR‹KE
B‹KE fiEY-EN VE ENE A’LEMÜ VE ESTA⁄F‹RÜ-KE L‹MÂ LÂ-A’LEMÜ ‹NNEKE ENTE ALLÂMÜL-GUYÛB.”
“ALLAHÜMME ‹NNÎ ÜRÎDÜ EN ÜCEDD‹DEL ÎMÂNE VENN‹KÂHA TECDÎDEN B‹-KAVL‹ LÂ ‹LÂHE ‹LLALLAH MUHAMMEDÜN RESÛLULLAH” diyerek de
tevbe, tecdîd-i îmân ve nikâh yapmal›d›r.
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ÎMÂNIN B‹ZDE DEVÂMLI KALIP,
ÇIKMAMASI ‹Ç‹N:
1- Gâibe îmân etmelidir.
2- Gâibi ancak Allahü teâlâ ve Onun bildirdiklerinin bilece¤ine inanmal›d›r.
3- Harâm› harâm bilip, i’tikâd etmelidir.
4- Halâl› halâl bilip, i’tikâd etmelidir.
5- Allahü teâlân›n azâb›ndan emîn olmay›p, dâimâ korkmal›d›r.
6- Allahü teâlâdan ümmid kesmemelidir.
— Mürted olacak fleyi inkâr etmesi de tevbe olur. Mürted
tevbe etmeden ölürse, Cehennem ateflinde ebedî olarak azâb
görür. Bunun için, küfrden çok korkmal›, AZ KONUfiMALId›r. Hadîs-i flerîfde, (Hep hayrl›, fâideli konuflunuz. Yâhud susunuz!) buyuruldu. Ciddi olmal›, latîfeci, oyuncu olmamal›d›r.
Akla, insanl›¤a uygun olm›yan fleyler yapmamal›d›r. Kendisini
küfrden muhâfaza etmesi için Allahü teâlâya çok düâ etmelidir.

fi‹MD‹ ÎMÂNI OLDU⁄U HÂLDE,
‹LER‹DE ÎMÂNININ G‹TMES‹NE
SEBEB OLAN fiEYLER:
1- Bid’at sâhibi olmak. Ya’nî i’tikâd› bozuk olmak. [Ehl-i
sünnet âlimlerinin bildirdi¤i i’tikâddan çok az da olsa ayr›lan
sap›k veyâ kâfir olur.]
2- Za’îf, ya’nî amelsiz îmân.
3- Dokuz a’zâs›n› do¤ru yoldan ç›karmak.
4- Büyük günâh iflleme¤e devâm etmek.
5- Ni’met-i islâma flükrünü kesmek.
6- Âh›rete îmâns›z gitmekden korkmamak.
7- Zulm etmek.
8- Sünnet üzere okunan ezân-› Muhammedîyi dinlememek.
9- Anaya-babaya âsî olmak.
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10- Do¤ru olsa bile çok yemîn etmek.
11- Nemâzda ta’dîl-i erkân› terk etmek.
12- Nemâz› ehemmiyyetsiz san›p ö¤renme¤e ve çoluk-çocu¤a ö¤retme¤e ehemmiyyet vermemek, nemâz k›lanlara ma’nî
olmak.
13- Alkollü içki içmek.
14- Mü’minlere eziyyet etmek.
15- Yalan yere Evliyâl›k ve din bilgisi satmak.
16- Günâh›n› unutmak, küçük görmek.
17- Kibrli olmak, ya’nî kendini be¤enmek.
18- Ucb, ya’nî ilm ve amelim çokdur demek.
19- Münâf›kl›k, iki yüzlülük.
20- Hased etmek, din kardeflini çekememek.
21- Hükûmetinin ve üstâd›n›n islâmiyyete muhâlif olm›yan
sözünü yapmamak.
22- Bir kimseyi, tecribe etmeden iyi demek.
23- Yalanda ›srar etmek.
24- Ulemâdan kaçmak.
25- B›y›klar›n› sünnet mikdâr›ndan ziyâde uzatmak.
26- Erkekler ipek giymek.
27- G›ybetde ›srar etmek.
28- Kâfir olsa da komflusuna eziyyet etmek.
29- Dünyâ umuru için, çok gazâba gelmek, sinirlenmek.
30- Fâiz al›p-vermek.
31- Ö¤ünmek için elbisesinin kollar›n› ve eteklerini fazla
uzatmak.
32- Sihrbazl›k, büyü yapmak.
33- Müslimân ve sâlih olan mahrem akrâbay› ziyâreti terk
etmek.
34- Allahü teâlân›n sevdi¤i kimseyi sevmemek; islâmiyyeti
bozmak istiyenleri sevmek. [HUBB-I F‹LLÂH, BU⁄D-I F‹LLÂH îmân›n flart›d›r.]
35- Mü’min kardefline üç günden fazla kin tutmak.
36- Zinâya devâm etmek.
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37- Livâtada bulunup, tevbe etmemek.
38- Ezân›, f›kh kitâblar›n›n bildirdi¤i vaktlerde ve sünnete
uygun okumamak ve sünnete uygun okunan ezân› iflitince sayg› ile dinlememek.
39- Münkeri (harâm›) iflliyeni görüp de, gücü yetdi¤i hâlde,
tatl› dil ile nehy etmemek.
40- Kar›s›n›n, k›z›n›n ve nasîhat vermek hakk›na sâhib oldu¤u kad›nlar›n bafl›, kollar›, bacaklar› aç›k, süslü, kokulu soka¤a
ç›kmas›na ve kötülerle görüflmesine râz› olmak.
BÜYÜK GÜNÂHLAR ÇOKDUR: [Yetmifliki büyük günâh flunlard›r.]
1- Haks›z yere adam öldürmek.
2- Zinâ etmek.
3- Livâta etmek.
4- fierâb ve her türlü alkollü içkileri içmek. [Birâ içmek harâmd›r.]
5- H›rs›zl›k etmek.
6- Keyf için, uyuflturucu madde yimek ve içmek.
7- Baflkas›n›n mal›n› cebren almak. Ya’nî gasb etmek.
8- Yalan yere flehâdet etmek. [Yalanc› flâhidlik].
9- Ramezân orucunu, özrsüz, müslimânlar›n önünde yimek.
10- Fâiz al›p-vermek.
11- Çok yemîn etmek.
12- Anaya-babaya âsî olmak, karfl› gelmek.
13- Mahrem ve sâlih akrabaya s›la-i rahmi [ziyâreti] terk etmek.
14- Muharebede, harbi terk edip düflman karfl›s›ndan kaçmak.
15- Haks›z yere yetîmin mal›n› yimek.
16- Terâzisini ve ölçe¤ini hak üzere kullanmamak.
17- Nemâz› vaktinden önce veyâ sonra k›lmak.
18- Mü’min kardeflinin gönlünü k›rmak. [Kâ’beyi y›kmakdan dahâ büyük günâhd›r. Allahü teâlây› en ziyâde inciten
küfrden sonra, kalb k›rmak gibi büyük günâh yokdur.]
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19- Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” söylemedi¤i
sözü söylemek ve Ona isnâd eylemek.
20- Rüflvet almak.
21- Hak flehâdetden kaçmak.
22- Mal›n zekât›n› ve uflrunu vermemek.
23- Gücü yeten kimse, münkeri, günâh iflleyeni görünce,
men etmemek.
24- Canl› hayvan› ateflde yakmak.
25- Kur’ân-› azîm-ûfl-flân› ö¤rendikden sonra, okumas›n›
unutmak.
26- Allahü azîm-ûfl-flân›n rahmetinden ümmîdini kesmek.
27- Müslimân olsun, kâfir olsun, insanlara h›yânet etmek.
28- H›nz›r (domuz) eti yimek.
29- Resûlullah›n Eshâb›ndan “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” herhangi birisini sevmemek ve sö¤mek.
30- Karn› doydukdan sonra yime¤e devâm etmek.
31- Avretler, erinin döfle¤inden kaçmak.
32- Avretler, erinden iznsiz ziyârete gitmek.
33- Bir nâmûslu kad›na, fâhifle demek.
34- Nemîme, ya’nî müslimânlar aras›nda söz tafl›mak.
35- Avret mahallini baflkas›na göstermek. [Erke¤in göbekle
dizi aras›, kad›n›n, saç›, kolu, baca¤› avretdir.] Baflkas›n›n avret
yerine bakmak da harâmd›r.
36- Lefl yimek ve baflkas›na yidirmek.
37- Emânete h›yânet etmek.
38- Müslimân› g›ybet etmek.
39- Hased etmek.
40- Allahü azîm-ûfl-flâna flirk koflmak.
41- Yalan söylemek.
42- Kibrlilik, kendini üstün görmek.
43- Ölüm hastas›n›n vârisden mal kaç›rmas›.
44- Bahîl, çok hasîs olmak.
45- Dünyâya muhabbet etmek.
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46- Allahü teâlân›n azâb›ndan korkmamak.
47- Harâm olan›, harâm i’tikâd etmemek.
48- Halâl olan›, halâl i’tikâd etmemek.
49- Falc›lar›n fal›na, gaybdan haber vermesine inanmak.
50- Dîninden dönmek, mürted olmak.
51- Özrsüz, elin kad›n›na, k›z›na bakmak.
52- Avretler, er libâs› giymek.
53- Erler, avret libâs› giymek.
54- Harem-i Kâ’bede günâh ifllemek.
55- Vakti gelmeden ezân okumak ve nemâz k›lmak.
56- Devlet adamlar›n›n emrlerine, kanûnlara âsî olmak, karfl› gelmek.
57- Ehlinin mahrem yerlerini, anas›n›n mahrem yerine benzetmek.
58- Ehlinin anas›na sövmek.
59- Birbirine niflân almak.
60- Köpe¤in art›¤›n› yimek-içmek.
61- Etdi¤i iyili¤i bafla kakmak.
62- ‹pek giymek [erkekler için].
63- Câhillikde ›srar etmek. [Ehl-i sünnet i’tikâd›n›, farzlar›,
harâmlar› ve lüzûmlu olan her bilgiyi ö¤renmemek.]
64- Allahü teâlâdan ve islâmiyyetin bildirdi¤i ismlerden baflka fley söyliyerek yemîn etmek.
65- ‹lmden kaç›nmak.
66- Câhilli¤in musîbet oldu¤unu anlamamak.
67- Küçük günâh› tekrar ifllemekde ›srar etmek.
68- Zarûrî olm›yarak, kahkaha ile çok gülmek.
69- Bir nemâz vaktini kaç›racak zemân kadar cünüb gezmek.
70- Âdetli ve lohusa hâlinde avretine yak›n olmak.
71- Tegannî eylemek. Ahlâks›z flark›lar› söylemek, müzik,
çalg› aletleri kullanmak.
72- ‹ntihâr etmek, ya’nî kendini öldürmek.
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Müt’a nikâh›, muvakkat nikâh harâmd›r. Kad›nlar›n, k›zlar›n, bafl›, saç›, kollar›, bacaklar› aç›k soka¤a ç›kmalar› harâm oldu¤u gibi, ince, süslü, dar, hofl kokulu elbise ile ç›kmalar› da harâmd›r.
Kaba avret yerleri dar elbise ile örtülmüfl kad›na, flehvetsiz
de bakmak harâmd›r. Yabanc› kad›n›n iç çamafl›rlar›na flehvetle bakmak harâmd›r. S›k›, dar örtülmüfl, kaba olm›yan avret
yerlerine flehvetle bakmak harâmd›r. fiehvete, harâma sebeb
olan resmleri yapmak, basmak, resm etmek harâm olur. [Harâmlara, ne olurmufl demek küfr olur].
Abdest ve guslde, lüzûmundan fazla su kullanmak isrâf
olup, harâmd›r.
Geçmifl evliyâya dil uzatmak, onlara câhil demek, sözlerinden ahkâm-› islâmiyyeye uym›yan ma’nâlar ç›karmak, öldükden
sonra da kerâmet gösterdiklerine inanmamak ve ölünce velîlikleri biter sanmak ve onlar›n kabrleri ile bereketlenenlere mâni’
olmak, müslimânlara sû’izan, zulm etmek, mallar›n› gasb etmek
gibi ve hased, iftirâ ve yalan söylemek ve g›ybet etmek gibi harâmd›r.

ON fiEY, SON NEFESDE ÎMÂNSIZ
G‹TME⁄E SEBEB OLUR:
1- Allahü teâlân›n emrlerini ve yasaklar›n› ö¤renmemek.
2- Îmân›n› ehl-i sünnet i’tikâd›na göre düzeltmemek.
3- Dünyâ mal›na, rütbesine, flöhretine düflkün olmak.
4- ‹nsanlara, hayvanlara, kendine zulm, eziyyet etmek.
5- Allahü teâlâya ve iyilik gelmesine sebeb olanlara flükr etmemek.
6- Îmâns›z olmakdan korkmamak.
7- Befl vakt nemâz› vaktinde k›lmamak.
8- Fâiz al›p-vermek.
9- Dînine ba¤l› olan müslimânlar› afla¤› görmek. Bunlara gerici gibi fleyler söylemek.
10- Fuhfl sözleri, yaz›lar› ve resmleri; söylemek, yazmak ve
yapmak.
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EHL-‹ SÜNNET ‹’T‹KÂDINDA OLMAK ‹Ç‹N
fiU HUSÛSLARA D‹KKAT ETMEL‹D‹R:
1- Allahü teâlân›n s›fatlar› vard›r. Ve zât›ndan ayr›d›r.
2- Îmân artmaz ve azalmaz.
3- Büyük günâh ifllemekle îmân gitmez.
4- Gayba îmân esâsd›r.
5- Îmân konusunda k›yas olmaz.
6- Allahü teâlâ Cennetde görülecekdir.
7- Tevekkül îmân›n flart›d›r.
8- Ameller (‹bâdetler) îmândan parça de¤ildir.
9- Kadere îmân, îmân›n flart›d›r.
10- Amelde dört mezhebden birine tâbi’ olmak flartd›r.
11- Eshâb-› kirâm› ve ehl-i beyti ve Peygamberimizin zevcelerinin hepsini sevmek flartd›r.
12- Dört halîfenin üstünlükleri, hilâfet s›ras›na göredir.
13- Nemâz, oruc, sadaka gibi nâfile ibâdetlerin sevâb›n› baflkas›na hediyye etmek câizdir.
14- Mi’râc; rûh ve beden olarak yap›lm›fld›r.
15- Evliyân›n kerâmeti hakd›r.
16- fiefâ’at hakd›r.
17- Mest üzerine mesh câizdir.
18- Kabr süâli vard›r.
19- Kabr azâb› rûh ve bedene olacakd›r.
20- ‹nsanlar› ve ifllerini de Allahü teâlâ yarat›r. ‹nsanda irâde-i cüz’iyye vard›r.
21- R›zk, halâlden de olur, harâmdan da olur.
22- Velîlerin rûhlar› ile tevessül edilir ve onlar›n hât›r›na
düâ edilir.
Seslendi ol mü’ezzin, durdu kâmet eyledi,
Kâ’beye döndü yüzün, hem de niyyet eyledi.
Duyunca ehl-i îmân, hurmet ile dinledi,
sonra nemâza durup, Rabbe kulluk eyledi.
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KÖTÜ HUYLAR:
1- Küfr.
2- Cehâlet.
3- Ayblanmak korkusu. [‹nsanlar›n kötülemelerine, çekifldirmelerine, ayblamalar›na üzülüp, hakk› kabûl etmemek.]
4- Övülmeyi sevmek. [Kendini be¤enip, övülme¤i sevmek.]
5- Bid’at i’tikâd. [Bozuk îmân.]
6- Hevây-› nefs. [Nefsin isteklerine, lezzetlerine, flehvetlerine tâbi’ olmak.]
7- Taklîd ile îmân. [Bilmedi¤i kimseleri taklîd.]
8- Riyâ. [Gösterifl, Âh›ret amelleri yaparak dünyâ arzûlar›na kavuflmak.]
9- Tûl-i emel. [Zevk ve safâ sürmek için çok yaflama¤› istemek.]
10- Tama’. [Dünyâ lezzetlerini harâm yollardan aramak.]
11- Kibr. [Kendisini üstün görmek.]
12- Tezellül. [Afl›r› tevâdu’.]
13- Ucb. [Yapd›¤› iyilikleri, ibâdetleri be¤enmek.]
14- Hased. [K›skanmak, çekememek, ni’metin ondan ç›kmas›n› istemek. Ebülleys-i Semerkandî diyor ki, (Üç kimsenin
düâs› kabûl olmaz: Harâm yiyenin, g›ybet edenin, hased edenin).]
15- H›kd. [Baflkas›n› afla¤› görmek.]
16- fiemâtet. [Baflkas›na gelen belâya, zarara sevinmek.]
17- Hicr. [Dostlu¤u b›rakmak, darg›n durmak.]
18- Cübn. [Korkakl›k, flecâ’atin az olmas›.]
19- Tehevvür. [Gadab›n, sertli¤in afl›r› ve zararl› olmas›.]
20- Gadr. [Ahdinde ve mîsâk›nda durmamak.]
21- H›yânet. [Münâf›kl›k alâmeti; emniyyeti bozacak söz ve
ifl.]
22- Va’dini bozmak. [Verdi¤i sözü bozmak. Hadîs-i flerîfde
(Münâf›kl›k alâmeti üçdür: Yalan söylemek, va’dini îfâ etmemek, emânete h›yânet etmek) buyuruldu.]
23- Sû’izan. [Sû’i zan harâmd›r. Günâhlar›n›n afv olunm›yaca¤›n› zan etmek, Allahü teâlâya sû’i zan olur. Mü’minleri harâm iflleyici, ya’nî fâs›k zan etmek sû’i zan olur.]
24- Mala muhabbet. [Mala düflkün olmak.]
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25- Tesvif. [Hayrl› ifl yapma¤› sonraya b›rakmak.] Hadîs-i flerîfde, (Befl fley gelmeden evvel befl fleyin k›ymetini biliniz: Ölmeden önce hayât›n k›ymetini, hastal›kdan önce s›hhatin k›ymetini, dünyâda âh›reti kazanman›n k›ymetini, ihtiyârlamadan
gençli¤in k›ymetini, fakîrlikden evvel zenginli¤in k›ymetini) buyuruldu.
26- Fâs›klar› sevmek. [F›sk›n en kötüsü zulmdür. Harâm iflleyene fâs›k denir.]
27-Âlimlere düflmanl›k. [‹slâm ilmleri ve âlimleri ile alay
küfrdür.]
28- Fitne. [‹nsanlar› s›k›nt›ya, belâya düflürmekdir. Hadîs-i
flerîfde; (Fitne uykudad›r, uyand›rana la’net olsun!) buyuruldu.]
29- Müdâhene ve müdâra. [Gücü yetdi¤i hâlde, harâm iflleyene mâni’ olmamak ve dünyâs› için dînini vermek müdâhenedir. Dîni için dünyâs›n› verme¤e müdâra denir.]
30- ‹nâd ve mükâbere. [Hakk›, do¤ruyu iflitince kabûl etmemek.]
31- Nifâk. [Münâf›kl›k, içinin d›fl›na uymamas›.]
32- Tefekkür etmemek. [Günâhlar›n›, mahlûklar› ve kendini düflünmemesi.]
33- Müslimâna beddüâ.
34- Müslimâna kötü ism takmak.
35- Özrü red etmek.
36- Kur’ân-› kerîmi yanl›fl tefsîr etmek.
37- Harâm ifllemekde ›srar.
38- G›ybet.
39- Tevbe etmemek.
40- Mal ve mevk›’ h›rs›.
[Kötü huylardan kaç›nmal›,iyi huylu olma¤a çal›flmal›d›r.
Hadîs-i flerîflerde buyuruldu ki: (‹bâdetleri az olan bir kul, iyi
huyu ile, k›yâmetde yüksek derecelere kavuflur.)
(‹bâdetlerin en kolay› ve çok fâidelisi, az konuflmak ve iyi
huylu olmakd›r.)
(Kendinden uzaklaflanlara yaklaflmak, zulm edenleri afv etmek, kendini mahrûm edenlere ihsân etmek güzel huylu olmakd›r.)]
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Dokuzuncu Bölüm
NAMÂZ SÛRELER‹ VE DÜÂLARI
Sûre ve Düâlar Lâtin Harfleri ile Yaz›l›r m›?
Sûreleri ve düâlar› latin harfleri ile yazmaya u¤rafld›¤›m›z hâlde, bu mümkin olmad›. Latin harflerine nas›l iflâret konulursa
konulsun, sûreleri ve düâlar› do¤ru okuyabilmek mümkin olmaz.
Bunlar› Kur’ân-› kerîmdeki harfler gibi okuyabilmek için, bir bilenin okutmas› ve tekrâr tekrâr al›fld›rmas› lâz›md›r. Bu al›fld›rma muhakkak lâz›m oldu¤una göre, bilen kimseye do¤rudan
do¤ruya Kur’ân-› kerîm harflerini tan›tmak ve ö¤retmek imkân›n› ve ni’metini kazand›r›r. Bu ni’metin büyüklü¤ünü, dünyâda ve
âh›retde fâidesini hadîs-i flerîfler ve f›kh kitâblar› uzun uzun anlatmakda, sevâb›n›n çoklu¤unu bildirmekdedirler.
O hâlde her müslimân, çocu¤unu câmi’lere, Kur’ân-› kerîm
kurslar›na göndermeli, Kur’ân-› kerîmin harflerini ve bunlar›n
nas›l okunaca¤›n› iyice ö¤retmeli ve bu büyük sevâba kavuflma¤a çal›flmal›d›r. Bir hadîs-i flerîfde, (Çocuklar›na Kur’ân-› kerîm
ö¤retenlere veyâ Kur’ân-› kerîm hocas›na gönderenlere ö¤retilen Kur’ân›n her harfi için, on kerre Kâ’be-i muazzama ziyâret
sevâb› verilir ve k›yâmet günü bafl›na devlet tâc› konur. Bütün
insanlar görüp imrenir) buyuruldu. Di¤er bir hadîs-i flerîfde:
(Çocuklar›na dinlerini ö¤retmiyenler, Cehenneme gideceklerdir) buyuruldu.

Namâz Sûrelerinin Meâlleri
FÂT‹HA SÛRES‹
Rahmân ve Rahîm olan Allah›n ismi ile.
Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahman, Rahîm ve din günü (k›yâmet günü)nün sâhibi olan Allaha mahsûsdur. Yaln›z sana ibâdet eder, yaln›z senden yard›m isteriz. Bizi do¤ru yola, kendilerine ni’met verdiklerinin yoluna ilet. Gazâba u¤rayanlar›nkine,
sap›klar›nkine de¤il. [Bak: 190. c› sahîfe.]
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F‹L SÛRES‹
Rahmân ve Rahîm olan Allah›n ismi ile.
(Ey Resûlüm!). Rabbinin, fil sâhiblerine neler etdi¤ini görmedin mi? O, bunlar›n kötü plânlar›n› bofla ç›karmad› m›? O,
bunlar›n üzerine bölük bölük kufl(lar) gönderdi. Ki bunlar onlara (fil sâhiblerine) piflkin tu¤ladan (yap›lm›fl) tafl(lar) at›yordu. Derken (Allah) onlar› yenik ekin yapra¤› gibi yap›verdi.
[Bak, 188. ci sahîfe].

F‹L VAK’ASI: Habefl hükmdâr› Necâflînin, Yemen vâlîsi
olan “Ebrehe” isminde bir adam› vard›. Ebrehe insanlar› Mekke-i Mükerremedeki Kâ’beyi ziyâretinden vazgeçirmek için
San’a flehrinde büyük ve süslü bir kilise yapd›rd›. Fekat maksâd› hâs›l olmay›p, Kâ’beyi ziyâret edenler o kiliseyi ziyârete gelmediler. Ayr›ca Fukaym kabîlesinden Nüfeyl adl› bir genç, gece gizlice getirdi¤i pislikleri ile kilisenin her taraf›n› kirletdi. Bunu bahâne eden Ebrehe büyük bir ordu hâz›rlayarak Mekke
üzerine yürüdü. Ordusunun önünde Necâflîden getirdi¤i büyük
bir fil vard›. Fili ordunun önünde yürütmekle ordusunun gâlib
gelece¤ini san›yordu.
Böylece ordu Mekke üzerine yürüdü. fiehre girece¤i zemân
fil yere çökdü ve bir dahâ ileri gitmedi. Bütün u¤raflmalar onu
Mekke istikâmetine götüremedi. Baflka yönlere ise kofla kofla
gidiyordu. Tam bu s›ralarda Allahü teâlâ Ebâbil denilen kufllar› gönderdi. A¤›zlar›nda ve ayaklar›nda tafl›d›klar› tafllar› Ebrehenin ordusu üzerine atd›lar. Âyet-i kerîmede de belirtildi¤i gibi, ordu “yenilmifl ekin yapra¤›” gibi oldu.
Bu hâdisenin vuku’ buldu¤u seneye Arablar “Fil senesi”
derlerdi. Bu vak’adan 50-55 gün sonra Peygamber Efendimiz
“sallallahü aleyhi ve sellem” dünyâya teflrif buyurdu.

KUREYfi SÛRES‹
Rahmân ve Rahîm olan Allah›n ismi ile.
Kureyfli emniyyet ve selâmete, k›fl ve yaz onlar› (Kureyfllileri) gidifl ve gelifller[1]de râhatl›¤a kavufldurdu¤undan dolay› (hiç
[1] Bütün mahlûkât›n kendisine yönelece¤i ve s›¤›naca¤› zât-› ehâdiyetdir. Ayr›ca bu kelime bir s›fat› ehâdiyyedir.
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olmazsa) flu Beytin (Kâ’benin) Rabbine ibâdet etsinler. O, (Allah ki) onlar› açl›kdan (kurtar›p) doyuran, kendilerine korkudan emînlik veren(dir.) [Bak: 188. ci sahîfe.]

MÂÛN SÛRES‹
Rahmân ve Rahîm olan Allah›n ismi ile.
Dîni (Müslimânl›¤›) yalan sayan› gördün mü? ‹flte yetîmi[1]
fliddetle iten, yoksulu doyurmay› teflvik etmeyen odur[2]. ‹flte
(bu vasflarla berâber) namâz k›lan (münâf›k)lar›n vay hâline ki,
onlar namâzlar›ndan gâfildirler. Onlar riyâkârlar›n tâ kendileridir. Onlar, zekât›[3] da men’ ederler. [Bak: 188. ci sahîfe.]

KEVSER SÛRES‹
Rahmân ve Rahîm olan Allah›n ismi ile.
(Habîbim!) Hakîkat, biz sana, Kevseri[4] verdik. O hâlde
Rabbin için namâz k›l ve kurban kes. Do¤rusu sana (nesli kesik
deyip) dil uzatand›r, hayrs›z nesli kesik. [Bak: 187. ci sahîfe]
ÎZÂH: Bu mübârek sûre, Peygamberimizin “sallallahü
aleyhi ve sellem” nâil oldu¤u ni’metleri ve Onun iki kudsî vazîfesini bildirmekdedir. Âyet-i kerîmedeki “Kevser” lâfz› için
islâm âlimleri çeflidli ma’nâlar vermifllerdir. Cumhur ulemâya
göre:
a) Cennetde bir ›rmakd›r veyâ bir havuzdur ki suyu baldan
tatl›, sütden dahâ ziyâde beyâz ve kardan dahâ so¤ukdur.
b) Kur’ân-› Azîmdir ki: O dünyevî ve uhrevî hayrlar› topl›yan bir kitâbd›r.
c) Resûl-i Ekremin “sallallahü aleyhi ve sellem” hâiz oldu¤u
fleref-i nübüvvetdir.
d) Gökde ve yerde Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
için çok zikr ve senâd›r.
[1] Bir rivâyetde Ebû Cehlin vârisi oldu¤u köle.
[2] Ebu Cehl.
[3] Mâûn, zekât ve sadaka ma’nâs›na geldi¤i gibi, bir kiflinin di¤erinden
ödünç ald›¤› fleye de denir.
[4] ‹slâm âlimlerine göre.
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e) Resûlullah›n evlâd ve etbâ’›d›r.
f) Resûlullah›n Eshâb ve ulemâ-y› ümmetidir.
Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” o¤lu Kâs›m
vefât edince, Âs bin Vâil, Muhammedin “aleyhisselâm” art›k
nesli kesildi, kendisini yâd etdirecek evlâd› kalmad›, dedi. Bunu di¤er müflrikler de söylemifllerdir. Onlar, müslimânlara bir
fliddet, darl›k âr›z olunca bununla sevinip, ferâhl›yorlard›. ‹flte
bu sûre-i celîle o kâfirlerin bât›l düflüncelerini reddetdi. Pek k›sa bir sûre olmas›na ra¤men birçok hakîkatlere iflâret etmekdedir.

KÂF‹RÛN SÛRES‹
Rahmân ve Rahîm olan Allah›n ismi ile.
Yâ Habîbim! Onlara de[1]: Ey kâfirler ben sizin tapmakda olduklar›n›za (putlar›n›za) tapmam. Benim ibâdet edece¤ime de
(Allahü teâlâya) siz kulluk ediciler de¤ilsiniz. Ben sizin tapd›klar›n›za (hiçbir zemân) tapm›fl de¤ilim. Siz de benim kulluk etmekde oldu¤uma (hiçbir vakt) kulluk ediciler de¤ilsiniz. Sizin
dîniniz size, benim dînim bana. [Bak: 187. ci sahîfe.]

NASR SÛRES‹
Rahmân ve Rahîm olan Allah›n ismi ile.
Allah›n nusrati ve feth gelince, sen de insanlar›n fevc fevc
Allah›n dînine (müslimânl›¤a) gireceklerini görünce, hemen
Rabbini, hamd ile, tesbîh et. Onun afv etmesini iste. fiübhesiz ki
O, tevbeleri çok kabûl edendir.[2] [Bak: 187. ci sahîfe.]
[1] Mekke müflriklerinden Ebû Cehl, As bin Vâil, Esved bin Abdülmuttalib, Velid, Ümeyye bin Halef ve di¤erleri, Abbâs “rad›yallahü
anh” vâs›tas›yle Peygamberimize “sallallahü aleyhi ve sellem” haber
gönderip, flu teklîfde bulundular: “Bir y›l o bizim ilâh›m›za ibâdet etsin. Bir y›l da biz onun Allah›na ibâdet edelim.” Bunun üzerine bu
âyet-i kerîme nâzil oldu.
[2] Bu sûrede, Peygamber efendimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” vefât›na iflâret vard›r. Bu sûreyi Peygamberimiz okuduklar›nda, Abbâs
“rad›yallahü anh” a¤lad›. Resûlullah niçin a¤lad›¤›n› sordu¤unda, Abbâs “rad›yallahü anh”: “Bu sûrede sizin vefât›n›za iflâret vard›r” dedi.
Resûl aleyhisselâm, dedi¤in gibidir, buyurdu.
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TEBBET SÛRES‹
Rahmân ve Rahîm olan Allah›n ismi ile.
Ebû Lehebin iki eli kurusun. (Kendisi de) kurudu (helâk oldu ya). Ona ne mal› (Babas›ndan mîrâs kalan mal›), ne kazand›¤› fâide vermedi. O, alevli bir atefle girecek, kar›s› da odun
hammal› olarak. Boynunda bükülmüfl bir ip de oldu¤u hâlde.
[Bak: 187. ci sahîfe.]

ÎZÂHI: Bu sûre-i celîle, Resûl-i Ekreme “sallallahü aleyhi
ve sellem” ezâ ve cefâda bulunmufl olan Ebû Leheb ve zevcesinin helâk olarak, fliddetli bir azâba düfleceklerini haber veriyor.
Peygamber aleyhisselâm; “akraban› korkut” emr-i ilâhîsini al›nca, Safa tepesine ç›km›fl, yak›nlar›n› ça¤›rarak, onlar› ‹slâm dînine da’vet etmifldi. Ebû Leheb burada Peygamberimizin söylediklerine karfl› ç›km›fl ve Ona hakâret ederek oradan ayr›lm›fl ve
oradakilere ma’nî olmufldu. Ebû Lehebin kar›s› da Resûl aleyhisselâm›n yürüyece¤i yollara geceleyin dikenli a¤açlar, otlar
yüklenerek getirir, dökerdi. Ayr›ca Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” ard›ndan ko¤uculuk yapard›.
Ebû Leheb, Hicretin ikinci senesinde Bedr gazvesindeki, ‹slâm mücâhidlerinin muvaffakiyyetlerine dayanam›yarak, yedi
gün sonra öldü. Vücûdu delik deflik olup, çocuklar› bile yan›na
yaklaflamad›. Ancak üç gün sonra defnedilebildi. Bilâhare zevcesi de ölüp lây›k oldu¤u cezâya kavufldu.

‹HLÂS SÛRES‹
Rahmân ve Rahîm olan Allah›n ismi ile.
Yâ Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”! De ki; O, Allah birdir, Samed[1]dir. O, do¤urmam›fld›r, do¤urulmam›fld›r.
Hiçbir fley Onun dengi (ve benzeri) de¤ildir. [Bak: 186. c› sahîfe.]

FELÂK SÛRES‹
Rahmân ve Rahîm olan Allah›n ismi ile.
(Yâ Muhammed! “aleyhisselâm”) Yaratd›¤› fleylerin flerrinden, karanl›¤› çöküp basd›¤› zemân gecenin flerrinden, dü¤üm[1] Bütün mahlûkât›n kendisine yönelece¤i ve s›¤›naca¤› zât-› ehâdiyetdir. Ayr›ca bu kelime bir s›fat› ehâdiyyedir.
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lere (Büyücülerin ipliklere ba¤lad›klar› dü¤ümlere) üfüren (nefes)lerin (Büyücü ve üfürükçülerin) flerrinden ve hased edenin,
hased(ini belli) etdi¤i zemân, flerrinden, sabâh›n Rabbine s›¤›n›r›m de[1]. [Bak: 186. c› sahîfe.]

NÂS SÛRES‹
Rahmân ve Rahîm olan Allah›n ismi ile.
(Yâ Muhammed! “aleyhisselâm”). ‹nsanlar›n Rabbine, insanlar›n melikine, insanlar›n mâbuduna, insanlar›n gö¤üslerine
dâima vesvese veren, gerek cinden, gerek insandan (olsun), o
sinsi fleytân›n flerrinden, s›¤›n›r›m de[2]. [Bak: 186. c› sahîfe.]

ÂYET-EL-KÜRSÎ
Rahmân ve Rahîm olan Allah›n ismi ile.
Allah, kendinden baflka hiçbir ilâh yokdur. (O), Hayy ve
Kayyûmdur. Onu ne bir uyuklama, ne de bir uyku tutabilir.
Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Onundur. Onun izni olmadan, nezdinde kim flefâ’at edebilir? O (yaratd›klar›n›n) önlerindeki ve arkalar›ndaki gizli ve âflikâr her fleyi bilir. Onun ilminden, yaln›z kendisinin diledi¤inden baflka hiçbir fley kavrayamazlar. (Mahlûkat›). Onun kürsüsü gökler ve yeri kaplam›fld›r. Bunlar›n (yerin ve gö¤ün) koruyuculu¤u Ona a¤›r da
gelmez. O, çok yüce, çok büyükdür. [Bak: 189. cu sahîfe.]
[1] Lebid bin Asam isminde bir yehûdî, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi
ve sellem” saç›ndan onbir k›l› dü¤ümliyerek sihr yapm›fl ve bir kuyuya atm›fld›. Böylece Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”
râhats›z oldu. Sonra Cibril-i Emîn, Resûl aleyhisselâma bu ifli haber
verdi. ‹pler hazret-i Alî “rad›yallahü anh” vâs›tas› ile kuyudan ç›kar›ld›. Böylece, Resûl aleyhisselâm evvelki s›hhatine kavufldu. Muavvizeteyn sûrelerinin onbir âyet olmas› buna iflâretdir.
[2] Tefsîr-i Lübab’a göre bu sûrede vâk› olan befl adet “Nas” lâfz›, befl
ayr› s›n›f insana iflaretdir. Bunlar:
1- Çocuklar,
2- Gençler,
3- ‹htiyârlar,
4- Sâlihler,
5- ‹nsan fleytânlar›d›r.
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Namâz Düâlar›n›n Meâlleri
SÜBHÂNEKE
Ey Allah›m! Seni noksanl›klardan tenzîh eder. Bütün kemâl s›fâtlar›yla tavsif ederim. Sana hamd ederim. Senin ismin yücedir.
(Ve senin flân›n her fleyin üstündedir)[1]. Senden baflka ilâh yokdur.

ETTEHIYYÂTÜ
Her dürlü hurmet, salevât ve bütün iyilikler Allaha mahsusdur. Ey Nebî! Allah›n selâm, rahmet ve bereketi senin üzerine
olsun. Selâm, bizim ve Allah›n sâlih kullar›n›n üzerine olsun.
fiehâdet ederim ki, Allah birdir ve yine flehâdet ederim ki, Muhammed (aleyhisselâm) Onun kulu ve resûlüdür.

ALLAHÜMME SALL‹
Ey Allah›m! ‹brâhîme “aleyhisselâm” ve âline rahmet etdi¤in gibi, (Efendimiz) Muhammede “aleyhisselâm” ve âline de
rahmet eyle. Muhakkak sen hamîd ve mecîdsin.

ALLAHÜMME BÂR‹K
Ey Allah›m! ‹brâhîme “aleyhisselâm” ve âline bereketler ihsan etdi¤in gibi, (Efendimiz) Muhammede “aleyhisselâm” ve âline de bereketler ihsan eyle. Muhakkak sen hamîd ve mecîdsin.

RABBENÂ ÂT‹NÂ
Yâ Rabbî! Dünyâda ve âh›retde bize iyilikler ver ve bizi nâr›n (ateflin) azâb›ndan koru. Ey merhametlilerin en merhametlisi, senin rahmetinle... [Bak: 184. cü sahîfe.]

KUNÛT DÜÂSI
Ey Allah›m! Biz senden yard›m dileriz. Sana isti¤far ederiz.
Senden hidâyet isteriz. Sana îmân ederiz. Sana tevbe ve sana tevekkül ederiz. Bütün hayrlarla seni överiz. Sana (ni’metlerine)
flükreder, küfrân-› ni’met etmeyiz. Sana karfl› f›sk ve fücur edeni atar ve terk ederiz.
Ey Allah›m! Ancak sana ibâdet eder, namâz k›lar, secde
eder, sana koflar ve iltica ederiz. Rahmetini recâ (ümîd) eyler
ve azâb›ndan korkar›z. Çünki senin azâb›n gerçe¤i örten kâfirlere mutlaka ulafl›r. [Bak: 184. cü sahîfe.]
[1] Bu k›sm cenâze namâz› k›l›n›rken ilâve edilir.
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Namâz Kitâb› – F:12
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‹ST‹GFÂR DÜÂSI
[Birçok âyet-i kerîmede, (Beni çok zikr edin) ve (‹zâ câe) sûresinde, (Bana istigfâr edin. Düâlar›n›z› kabûl eder, günâhlar›n›z› afv
ederim) buyuruldu. Görülüyor ki, Allahü teâlâ, çok istigfâr edilmesini emr ediyor. Bunun için, Muhammed Ma’sûm hazretleri,
ikinci cild, 80.ci mektûbunda, (Bu emre uyarak, her namâzdan
sonra, üç kerre istigfâr düâs› okuyorum ve 67 kerre (Estagfirullah)
diyorum. ‹stigfâr düâs›, (Estagfirullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüv
el hayyel kayyûme ve etûbü ileyh)dir. Siz de bunu çok okuyunuz!
Herbirini söylerken, ma’nâs›n›, (Beni afv et Allah›m) olarak düflünmelidir. Okuyan› ve yan›ndakileri, derdlerden, s›k›nt›lardan
kurtar›r. Çok kimse, okudu. Fâidesi hep görüldü) buyurdu.] [Yatarken, yâ Allah, yâ Allah ve üç def’a (Estagfirullah min külli mâ
kerihallah) demeli ve uyuyuncaya kadar, tekrâr etmelidir.]
fieyh-ül-islâm Ahmed Nâm›kî Câmî, h.536, m.1142 de vefât etdi. (Miftâh-ün-necât) kitâb›nda buyuruyor ki, bir kimse tevbe ve
istigfâr eder ve flartlar›n› yaparsa, her geçdi¤i sokak ve her oturdu¤u yer iftihâr eder. Ay, günefl, y›ld›zlar, onun için düâ eder. Kabri
Cennet ba¤çesi olur. Böyle tevbe nasîb olm›yan kimse, böyle tevbe yapanlarla berâber olmal›d›r. Hadîs-i flerîfde (‹bâdetlerin en
k›ymetlisi, evliyây› sevmekdir) buyuruldu ve (Tevbe ve istigfâr
edenin bütün günâhlar› afv olur) buyuruldu. [Tevbe kalb ile olur.
‹stigfâr söylemekle olur.]
_________________
TEVHÎD DÜÂSI
Yâ Allah, yâ Allah. Lâ ilâhe illallah Muhammedün
Resûlullah. Yâ Rahmân, yâ Rahîm, yâ afüvvü yâ Kerîm,
fa’fü annî verhamnî yâ erhamerrâhimîn! Teveffenî müslimen ve elh›knî bissâlihîn. Allahümmagfirlî ve li-âbâî ve
ümmehâtî ve li âbâ-i ve ümmehât-i zevcetî ve li-ecdâdî
ve ceddâtî ve li-ebnâî ve benâtî ve li-ihvetî ve ehavâtî ve
li-a’mâmî ve ammâtî ve li-ahvâlî ve hâlâtî ve li-üstâzî Abdülhakîm-i Arvâsî ve li kâffetil mü’minîne vel-mü’minât.
“Rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în.”
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HAKÎKAT K‹TÂBEV‹N‹N
YAYINLADI⁄I TÜRKÇE K‹TÂBLAR
K‹TÂBIN ADI
F‹ATI
_____________________________________________________________________________
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SE’ÂDET-‹ EBED‹YYE (TAM ‹LM‹HÂL):
(Hüseyn Hilmi Ifl›k), 1248 sahîfe, üç k›sm bir arada.
Doksanyedinci Bask› (2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 YTL.
MEKTÛBÂT TERCEMES‹: (Hüseyn Hilmi Ifl›k)
(512) sahîfe. Üçüncü Bask› (2007). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.5 YTL.
FÂ‹DEL‹ B‹LG‹LER: Fâideli Bilgiler (Ahmed
Cevdet Pâfla) ve Din Adam› Bölücü Olmaz ve Do¤ruya ‹nan, Bölücüye Aldanma, k›smlar› ile
(480) sahîfe. K›rkbirinci Bask› (2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5 YTL.
HAK SÖZÜN VESÎKALARI: Hucec-i Kat’iyye
(Abdüllah Süveydî), Redd-i Revâf›d, Tezkiye-i Ehl-i Beyt,
Birleflelim-Seviflelim, Îmân ile ölmek için kardeflim Ehl-i Beyt
ile Eshâb› sevmelisin, Peygamberlik nedir?, Eyyühel-veled
tercemesi (‹mâm-› Gazâlî), Bir din câhiline cevâb,
k›smlar› ile 400 sahîfe. Otuzikinci Bask› (2007) . . . . . . . . . . . 3 YTL.
HERKESE LÂZIM OLAN ÎMÂN: Herkese Lâz›m Olan
Îmân (Kemâhl› Feyzullah), Müslimânl›k ve H›ristiyanl›k,
Kur’ân-› Kerîm ve ‹nciller, ‹slâm dîni ve di¤er dinler,
k›smlar› ile (480) sahîfe. Ellibeflinci Bask› (2007) . . . . . . . . 3.5 YTL.
‹SLÂM AHLÂKI: ‹slâm Ahlâk› (Muhammed
Hâdimî), Cennet Yolu ‹lmihâli, Ey o¤ul ‹lmihâli,
k›smlar› ile (592) sahîfe. Altm›flbeflinci Bask› (2007). . . . . . . 4 YTL.
ESHÂB-I K‹RÂM: Eshâb-› Kirâm, Müslimânlar›n ‹ki Göz Bebe¤i, ‹slâmda ‹lk Fitne, k›smlar› ile
(416) sahîfe. K›rk›nc› Bask› (2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5 YTL.
KIYÂMET VE ÂHIRET: K›yâmet ve Âh›ret
(‹mâm-› Gazâlî), Müslimâna Nasîhat, k›smlar› ile
(384) sahîfe. K›rkalt›nc› Bask› (2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 YTL.
CEVÂB VEREMED‹: (Harputlu ‹shak efendi).
(368) sahîfe. Otuzikinci Bask› (2007). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 YTL.
‹NG‹L‹Z CÂSÛSUNUN ‹’T‹RÂFLARI: (M.S›dd›k Gümüfl)
(128) sahîfe. Elliüçüncü Bask› (2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.25 YTL.
KIYMETS‹Z YAZILAR: (Hüseyn Hilmi Ifl›k)
(416) sahîfe. Yirmidördüncü Bask› (2007) . . . . . . . . . . . . . . 3.5 YTL.
NEMÂZ K‹TÂBI:
(192) sahîfe. Altm›flikinci Bask› (2007). . . . . . . . . . . . . . . . 1.75 YTL.
fiEVÂH‹D-ÜN NÜBÜVVE: (Mevlânâ Abdürrahmân Câmî)
(448) sahîfe. Onsekizinci Bask› (2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5 YTL.
MENÂKIB-I Ç‹HÂR YÂR-‹ GÜZÎN: (Seyyid Eyyûb bin S›ddîk)
(592) sahîfe. Onbeflinci Bask› (2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 YTL.
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