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"NAMAZA GiTMENiN AIlAHI"
Hamd Allaha, salat ve selam Allah'1n el<;isi Peygamberimiz Muhammede, aline ashablna ve hidayetine yapI§anlara olsun.
MUceddid imam, ~eyhul-islam Muhammed ibn Abdulvehhab "Allah sevab ve ecrini ~ogaltsm" yazdI~ "Namaza gitmenin iidiibl ve adh bu eseri, konulan, Ahmed
Bin Hanbel mezhebine gore en glizel §ekilde a~Iklayan
flhh eserlerinden biridir. Nitekim yazar ara§hrma yoluna giderek, ancak delili sabit olmu§ hiikUmleri zikretmekle yetinmi§tir.
Bu kitab'In hacmi kii~iik olmasina ragmen, §iiphesiz
namaz'In hiikiimlerini ogrenmek ve bilinmesi gerekli
olan; camaatle namaz, imamhk, imama uyma, sehiv ve
tilavet secde1erinin izahI, sunnet olan namazlar, vitir ve
teravih namazlan ile namaz'ln kllinmasl mekruh olan vakitlerle ilgili konulan kapsamh bir §ekilde sunmu§tur.
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Aynca, Cuma ile iki bayram namazlannl, Allah'tan
yagmur istenirken ve giine§ tutuldugunda kilinacak namazlar ve oziirliiler'in namazlan ile hastahk ve korkulu
durumlarda klhnacak namazian da biitiin aynntIlanyla
a<;lklaml§tlr. Bunlan iyice ae;lkladlktan sonra zekatIn hukumlerini, kimlere farz oldugunu, zekatI gerektiren mal
miktannln ne oldugunu, zekatI kimin toplayaca~m, kime sarfedilecegini de ae;lklaml§, aynca nafile sadakaya
te§vik etmi§ ve onun faziletini a<;lklaml§tlr. Sonra orue;,un hiikiimlerini ae;lklamaya ge<;mi§ ve farz ve nallle orne;larla ilgili her§eyi a<;Ik1aml§ ve bu konuda gereken her§eyi
zikretmi§tir. Bu faydah hsa risalenin her boliimiinde,
taat' a ve ibadete te§vik edici §eyleri zikretmi§ aynca, kendilerine uyulmasl ve onlar gibi amel edilmesi i<;in seIefi salihin'in gidi§abna ve ilim ve amellerine clair fayclah
bazl bilgileri ilave etmi§tir. Bu kitabm ibadetler konusundaki muhtasar (kii<;iik) eserlerin en faydahsl ve en
gok ilim ihtiva edeni, iislilbu en giizel, ifadeleri en a<;lk,
en faydah, a<;lklamalan en noksanslz olanl almasl sebebiyle, Suudi Hiikiimetinin- Allah Hicaz'da ve ba§kayerlerde, onun saadetini ve idaresini daim lalsm- okullannda
dort, be§ ve altlncl slnlflardaki ogrencilere okutulmaslm kararl3§tIrdlk. Bu kiie;iik eser anlattl~mlz gibi son derece hymetli oldugu ie;in, en-Necib e§-~eyh Orner
Abdulcebbar, miisliimanlar eserden fayclalansln diye, hernen bunu basmaya giri§ti. Allah onu haYlrla mllkafatlandlrsln.
Muhammed b. Abdilaziz b. Mani'.
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Rahman ve Rahim Allah'm adIyla
NAMAZA GiTMENiN AD1BI
Abdest ahp saygi ile namaza gitmek siinnettir. (:iinkii
Peygamber (SAV) §oyle buyurmu§tur: "Sizden biriniz
giizelce (eksiksiz olarak) abdestini ahp mescid'e gitmek
iQin QIkarsa, parmaklanm birbirine kenetlemesin. <:iinkii
o andan itibaren namazda sayilir."
Evinden ~akmca, namazdan ba§ka bir amaQla olsa bile §u duayl okumasl da siinettir:
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(A<;IklamasI: Allah'!n adlyla. Allah'a iman ettim, O'na
sanldIm, O'na tevekkiil ettim. Gii<; ve kuvvetimiz ancak
Allahtandir. Allah! dogru yoldan sapmaktan veya ba§kaslnl saptlrmaktan ayawmin kaymasindan veya ba§ka8Inin ayaglnin kaymasina sebep olmaktan, hakslzhk
etmekten veya haksIzhga ugramaktan, cahillik etmekten
veya ba§kasinin bana kar§I cahillik etmesinden sana SI~nlnm.) Namaza, a~r ve vakarh bir §ekilde gitmesi de
siinnettir. ~iinki.i Peygamber (SAV) §oyle buyurmu§tur."
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Kameti duyunca vakannlZl bozmadan yiiriiyiin: Yeti§tiginizi (imamla beraber) lo.hn yeti§mediginizi de (imam
selam verdikten sonra) tamamlayln."
Namaza giderken adlmlannl kii<;iik atarak dua etmesi
de siinnettir:
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(1) "Allah'lm, senden dileyenlerin haklo ic;in..." ifadesinin gec;tigi bu hadis hakkmda, ~yh-iil islfun ibn-i Teymiyye "Sahib degildir" demi§tir. Diger
hadis alimleri ise, hadisin senedinde Atiyyet-iil Avfi'nin bulundugunu, kendisinin §ii ve miidellis bir ravi oldup nakline itibar edilemiyecegini soylemi§lerdir. Buna ragmen hadisin sahib oldugu farzedilirse manasl "Allalum,
di liyenlere kar§ilik verdigin ve yiiriiyii§iime miikMat bah§ettigin ic;in..."
§eklindedir.
Bu hadis -Allah'a yaranklardan herhangi birinin haklo ic;in dua etmek
caiz olmadl~ndan- huccet olmaz.
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(A~IklamasI: AllahIm! Senden dileyenlerin haklo. i~in ve
(namaza) §U yiiriiyii§iimiin hakkI i~in Senden rahmet dilerim. ~iiphesiz ben kotiiliik, kibir, riya veya §ohret gayesiyIe ~lkmadlm; ancak Senin gazablndan korunmak
ve nzanl kazanmak gayesiyIe ~lktIm.
Ate§ten bem kurtarmam ve biitiin giinahlannu b~Ia
manl Senden diliyorum. ~iiphesiz giinahlan ancak Sen
bagl§IarsIn." ~oyle dua etmesi de siinnettir:
"AllahIm! kalbime nur ver, dilime nur ver, goziime nur
ver, kuIaglma nur ver oniime, arkama, sa~ma, soluma
tistiime ve altlma nur ver. AllahIm! bana nur ver ve nurumu artIr."
Mescide giderken sag ayakla girip §u duayl okumak miistahabtIr:

Allah'ln adIyIa girer, kovuImu§ §eytandan, DIu Allaha
kerim yiiziine ve ezeli saltanatIna sI~mnm. AllahIm! Muhammed'e rahmet et. AllahIm! giinahIanml ba~§Ia ve
bana rahmetin'in kapuanni a~."
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\=lkarken sol ayakla Qlkar ve Allah'lm bana liitfif kapIlannl a<;!" cler. Mescide girdiginde, oturmadan once
iki rekat sunnet War. (:iinkti Hz. Peygamber (SAV) §oyle
buyurmu§tur; "Sizden biriniz mescide girince iki rekat
namaz kIlmadan oturmasln."
Mescidte bulundugu slfada cltinya ile ilgili laflara da1madan Allah'! anmakla vaktini ge<;irsin veya sussun.
Ba§kaslna eziyet etmedigi veya abdesti bozulmadlgI
takdirde bu §ekilde mescidte bulundugu siirece, namazdayml§ gihi sevabl yazlhr. Meleklerle ona dua ederler.
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NAMAZ'IN KILINI~ ~EKLi
Miiezzin "kad kameti's -Salat" dedigi slfada imam
mescidte ise veya imam'I gordiigunde namaza durmak
miistahabtIr.
. "iftitah tekbirinden once bir §ey okuyormusunuz? diye
Imam Ahmed'e sorulmu§ 0 da "Hayrr, <;iinkii
okunduguna dair Peygamber (SA V) ve ashabIndan bir§ey naklolunmadl," demi§tir.
Sonra imam Cemaat'ln topuk ve omuzlannI bir hIzaya
getirmek sfiretiyle, saflan diizeltir.
On safran b8§lamak iizere saflan, srrayla tamamlamak,
cemaatI birbirlerine yakla§tInp sIkla§urmak ve aradaki
bo§luklan doldurmak siinnettir.
Her saf'In sag tarafInda d urmak daha faziletlidir. Keza, (ilmi ve Kur'an'I ezberlemi§ olmasl sebebiyle) daha
faziletli olamn, imam'a yakm durmasl da siinnettir. C;iinkii Peygamber (SAV) §oyle buyurmu§tur: "i~inizden akh
bB.§lnda olanlanruz bana yakm dursun." Erkeklerin saflannln sevabl en ~ok olanl birincisi, en az olanl da sonuncusudur. KadInlann saflannln sevabl en ~ok olam
sonuncusu, en az olanl da birincisidir."
Ayaga kalkmaya gilcii yeten, ayakta iken "Allahii
Ekber" der. Bunun yerine ba§ka bir§ey soylenmesi caiz degildir. Tekbirle namaza ba§lamaktaki hikmet, huzurunda durulan Yiice Allah'm Yiiceligini hatrrlaytp hu§u
ile namaZlnl ktlmak i~indir.
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Eger "Allah" veya "Ekber"in hemzelerini uzatarak
""Allah" veya "Eekber" derse yahut ""Ekbar" olarak
okursa namaZl olmaz.
Dilsiz ise namaza giri§ tekbirini dilini oynatmadan, i<;inden getirir. Bu kimse namazda okuyacagl Kur'an'l tesbih ve diger zikirleri de aynl §ekilde i(#nden okur.
Hz. Peygamber [SAV]in "imam tekbir getirince, sizde tekbir getirin. Samiallahu limen hamideh deyince,
siz de "Rabbena ve lekel-hamd" deyin" hadisinde buyurdugu iizere, imamln, yiiksek sesle tekbir getirip ""Samiallahfi limen hamidehu" demesi so.nnettir.
imama uyan veya yalnlz b3§lna namaz kllan, tekbiri
i<;inden gizli ahr.
Tekbir ahrken mazereti yoksa parmaklannl birbirine
biti§tirip ellerini a<;ar ve ellerin i<;i lobleye kar§l gelecek
§ekilde omuzlannln hizaslna kadar kaldlnr.
""et-tehiyyatu" esnaslnda §ehadet parma~yla i§aret etmek, Allah'ln birligine i§aret etmek oldugu gibi, (iftitah
tekbirinde) elleri kaldlrmak ta kul ile Allah'ln araslndaki perdenin kaldlnlmaslna i§arettir.
Sonra sag elini sol elinin iizerine bilegini kavrayacak
§ekilde gobegin altIndan baglar.
Bu §ekilde el baglamak Aziz ve Celli olan Allah'ln huzurunda tevazu gostermek anlamlna gelir.
et-tahiyyatu" hari<;, namaZ'ln diger biitiin durumlannda secde yerine bakmak miistahabtu. Oturdugunda
ise §ehadet parma~na bakar.
Sonra ""Subhaneke" duaslnl gizli olarak §oyle okur:
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AQIklamasI:
"Siibhaneke Allahumme": AllahIm! Yiice Celaline laylk §ekilde Seni her ttirlti kusurdan tenzih ederim.
'''Ve bihamdike": Tesbih ile beraber hamdi de sana
mahsus lolanm.
"Ve tebareke'smuke": Senin adin uludur.
"Ve teala Cedduke": Azamet'in de Qok yiicedir.
"Vela ilahe gayruke": Ne Gokte ne de yerde senden
ba§ka tapuan hak ilah yoktur.
CKur'~ okumadan once) Hadisle sabit olmu§ her tiirIti duaYl okumak caizdir.
Sonra iQinden istiaze yapar yani "Eftzubillahi mi§§eydanirracim = Kovulmu§ §eytandan Allaha sl~nmm"
der. Hz. Peygamber'den rivayet edilen hangi §elcille istiaze ederse etsin giizeldir. Ardmdan "Besmeleyi" gizli
olarak olur.
Besmele, fatiha veya diger sftrelerden bir ayet degildir. Ancak "Tevbe Suresi' hariQ, Fatiha'nin ba§lnda -Ie
diger sureler araslnda yer alan bir ayettir.
Onu gerek Siileyman (Aleyhis'selam" yazdl~ iQin gerek Peygamber [SAV]'in yaptl~ndan dolaYl, biitiin kitaplar'tn ba§lnda yazmak sunnettir.
Ayriyeten her i§in ba§Inda "Besmele'" Qekilir. <;iinkti
besmele §eytanl kovar.
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imam Ahmed §oyle demi§tir: "Besmele §iirler'in ba§lncla ve §iirle biraracla yazIlmaz."
Sonra FatihaYI tertible ayetler'in diizenini bozmadan,
§eddelerine riayet ederek okur.
Hz. Peygamber (SAV)'in Fatiha okumayan'ln namazl
yoktur." haclisinde buyurdugu iizere her rekatta Fati:ha'mn okunmasl farzdlr.
Ayriyeten Fatiha suresi, ilahiyat (Allah'la ilgili konular), ahiret Peygamberlik, islam esaslan ve kader'in ishatInl ihtiva ettigi i~in, "Kur'an'ln ana (sure)si" olarak
adlandmhr. (Fatiha'run) ilk iki ayeti ilahiyata delMet ecler.
"Maliki yevmiddin" ahirete, "iyyake na'budu ve iyyake nesta'in" emir, yasak, tevekkiil ve bunlann tamamlnln Allah'a halls kilinmasIna delaIet eder.
Aynl zamanda (fatiha'da) hak yoluna ve kendilerine
uyulan hak yolun onderlerine dikkat <;ekilip saplk ve azgIn olanlar'ln yollanna kar§l da uyanda bulunulmaktadrr.
Peygamher (SAV)in okuyw~una uygun oimasl i<;in, Fatihada her ayetten sonra durmak miistahabtlr.
Fatiha, Kuran'daki en yiice suredir. Kuranda en yiice ayet ise "Ayetel-kiirsidir" Bu ayette on bir §edde
vardlr.
A§lrl derece §edde yapmak ve medleri uzatmak mekruhtur.
"Amin" ifadesin'in Kurandan olmadlgl anla§Ilsln diye Fatihadan sonra kIsa bir sure susar sonra "Amin"
der.
Anlaml: "Allahlm kabul buyur" demektir.
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Kur'an'ln a~ak okundugu namazlarda imam ve cemaat agIktan "amin" derler.
Semura(r.a.)rnn rivayet ettigi hadiste nakledildigi mere
Kur'an'ln aglktan okundugu namazlarda Fatihadan sonra
imam'ln susmaSI mustahabtu.
FatihaYI bilmeyenler'in ogrenmeleri zorunludur. Giieli yettigi halde ogrenmeyen'in namazl sahih (dogru) degildir.
Ebu Davud ve Tirmizl'nin rivayet ettikleri bir hadise
gore Peygamber (SAV) §oyle buyurmu§tur: (Kurandan
ezbere bildigin varsa oku, ezber'in yoksa Allaha hamd
et, tehIiI ve tekbir getir, sonra ruku et"
Bu hadis geregince Fatiha ve Kur'an'dan ezbere bir
§ey bilmeyenin §u duaYI okumasl gereklidir: (SubhalIah
velhamdiiIillah vela ilahe illa'llah vallahu Ekber.) (Aglklamasl: Allahl tesbih eder, hamd ederim. Ondan b3§ka
hak ilah yoktur. 0, her §eyden biiyiiktiir.) Sonra iginden "Besmeleyi" okur. Ardlndan da bir sureyi tamamen okur.
Tek bir ayet okursa 0 da yeterlidir. Fakat imam Ahmed, okunacak bu tek bir ayetin uzun olmasini miistahah gormii§tfir.
Namaz dl§lnda Kur'an okudugu zaman "Besmeleyi"
isterse aglk isterse gizli okur.
Sahah namazmda "Kaf' suresinden ba§layan uzun
mufassal surelerden okunur. ~iinkii Hz. Evs §oyle demi§tir: Muhammed (SAV)in ashablna, Kuran'l okurken
nasil hir boliimlemeye gittiklerini sordum!, Onlar da:
"Ug, be§, yedi, dokuz, onbir ve on fig sureden mi;ite-
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§ekkil boliimlere aYlnyoruz. Mufassal ise, tek bir boliimdur." dediler.
Yolculuk, hastahk ve bunlara benzer ma'zeret olmakSIZln sabah namazlnda kIsa surelerden okumak mekruhtur.
Ak§am namazlnda ise hsa surelerden okunur. Hz.
Peygamber (SAV) ak§am namazlnda "Araf" suresini
okudugu i«;in araSlra uzun silrelerden okunabilir.
Eger mazereti yoksa diger namazlarda orta uzunluktaki surelerden okur. Mazareti varsa daha kIsa surelerden okuyabilir.
Kadln, yabancI birisinin i§itmemesi §arbyla 10raetin
a«;lk oldugu namazlarda a«;lk okuyabilir.
Gece nafue namaZI Wan «;evresindekileri dikkate ahr; sesli okuyu§undan rahatslZ olan varsa gizli okur
ama kendisini dinlemek isteyenler olursa a«;lk okur.
Eger a«;lk klraatli namazda gizli okursa veya gizli 10raatli namazda a«;lk okursa, (okumaYI kesmeden) dogru
olan §ekilde devam eder.
Ayetler'in tertibi §er'i nasla sabit oldugundan SlraSIna gore okumak vacibtir.
Fakat sureler'in tertibi ulema'nln «;ogunluguna gore
nasla sabit olmaylp i<;tihadla sabit olmu§tur.
Bundan dolayl sureler'in srrasl dikkate ahnmadan okunabilir yi ne bu ndan dolaYI sahabeler'in Mushaflan silreler'in

-14-

tertibi yoniinden birbirinden farkh oImu§tur. ima...m Ahmed, Hamza ve Kisai'nin kIraatleri ile Ebu Amr'ln
"idgamu'I-kebir'i (biiyiik idgam'l)" i~in mekruh demi§tir.
Krraeti riiko. tekbiriyIe bit:i§tirmemek ic;in krraetten sonra nefes almcaya kadar bir siire duror, sonra ellerini daha
once kaldrrdlg. gibi yukanya kaldlnp tekbirle riiko.a vanr. Ellerini diz kapaklanmn iizerine koyar ve parmakIan aC;lk olarak diz kapaklan kavrar.
Ba§ ile viicut bir dogrultuda diiz bulundurulur, Hz.
Ai§e'nin, hadisinde buyruldugu uzere, ba§ ne one egilir ne de yukanya kaldlnlrr.
Ebu Humeyd'in hadisi geregince de dirsekleri karmndan aylnp uzakl8§tIrrr.
Miislim'in Hiizeyfe'den naklettigi hadis geregince, rukfi'da (Subhane Rabbiyel-azim = DIu olan Rabbimi tesbih ederim) der.
Bu tesbih'in miikemmel oimasl ic;in, en az ue; defa yapumasl ve en c;ok on defa tekrarlanmasl gerekir. Secdede soylenen "Siibhane Rabbi-yeIaIa"mn hiikmii de
aynldlr.
Peygamber (SAV) mo.sade etmedigi. i«;in riiko. ve secde de Kuran okunmaz.
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Sonra rukudan ba§lnl kaldlrarak onceki gibi ellerini
yukanya kaldlnp ve gerek imam gerek yalnlz ba§lna namaz kIlan kimse, vacib olarak "SamiaIlahu limen
hamidehii" derler. Burada kI' " semI.",
a nIll manaSI "kabul buyurdu" demektir.
Riikudan tamamen dogrulup azalar durduktan sonra
§u tesbihi okur:
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./

dilerse §unu da ilave eder:

(A\aklamalan: Allah kendisine hamd edeni i§itir. Ey Rabbimiz! Sana gokler ve yer dolus u , ve diledigin §eylerin
dolusu kadar hamd-ii senalarolsun." "Sen ovgu ve yucelige laylksln. Kulun soyledigi (ovgiiye) en fazla laylk
olan sensin. Hepimiz senin kulunuz. Allahlm! Senin verdigine engel olacak hie; bir kuvvet yok. Vermediginide
verecek yoktur. Servet sahibinin serveti senin kaunda
(lutfun olmadlke;a) fayda etmez."

-16-

Bu teshih yerine rivayet edilmi§ olan ha§ka teshihleri
de okuyahilir.
Arzu ederse "Rehhena lekel-hamd"1 ha§Inda "vav"
harfi olmadan da okuyahilir.
Ehu Said ve h3§kalanndan nakledilen hadisler gereginee, imama rfikada yeti§en 0 rekatI imamla beraher
lulml§ olur.
Sonra elIerini yukanya kaldrrmakslZill tekhir alarak seedeye varIr.
Seedeye vanrken, once dizlerini sonra ellerini daha
sonra ytiztinii yere koyar; alnInl, burnunu ve ellerin'in
ic; luslmlannl yere iyiee dokunaeak §ekilde koyar. Her
iki aya@.lli dikerek ayak parmaklarm'In ic; kIsImlanm yere
dokundurarak kIble yontine doniik bulundurur.
Bu yedi aza iizerine seede etmek farzdlr. Namaz kIhnan yere ellerin ic; kIslmlannl dokundurmak ellerini,
yummadan fakat parmaklannI birbirine biti§tirerek kIbleye kar§I bulundurup, kollann dirseklerini yerden kaldIrmak miistahabhr.
Namaz'ln hu§unu giderdiginden dolayl a§In slCak ve
a§In soguk yerde namaz kllmak mekruhtur.
Secdeye varanln, kollarlnl yanlanndan karnInl oyluklanndan, oyluklan baeaklanndan uzak bulundurmasl,
aynea ellerini omuzlannln hizaslna koyup, dizlerin ve
ayaklann araslnl ac;masl stinnettir.
Sonra tekbir getirerek ba§lnl seededen kaldmr. Ebu
Hfimeyd'in Peygamber (SAV)in namaz lolma §ekline dair
naklettigi hadis gereginee, §oyle oturur: Sol aya~nl yan
yatInp tizerine oturur, sag ayak dikilerek yandan dl§an
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glkanhr, parmaklar'1n i<;ini yere degdirip kIbleye dogru
<;evirir. (Bu §ekiideki oturw;;a "iftira§" denir.)
Otururken parmaklar biti§ik olarak elleri normal §ekiIde dizlerinin uzerine koyar ve "Rabb'Igfrrli" der. Ancak daha fazia dua etmenin bir mahzuru yoktur. <:;iinkii
Eba Davud'un Hz. Abbas'tan naklettigi iizere Peygamher (SAV) iki secde araslnda "Rabbigfiril ve'rhamni
vehdinl verzukni ve Mini" diye dua ederdi.
(A<;lklamasl: "AllahIm: Beni affet, bana rahmet et, dogru yola ilet, bana nZlk ve afiyet ver.")
Sonra ikinci secdeye vanr birinci secdede yaptlgtrn aynen yapar. Dilerse secdede dua eder. <;iinkii Miislim'in
naklettigi iizere Peygamber (SAV) §oyle buyurmu§tur:
"Secdede <;ok dua ediniz. <;iinkii oradaki dUanlZ kabuIe §ayandlr."
Yine imam Muslim Ebu Hilreyre'den Hz. Peygamber'in (SAV) secdede §oyle dua ettigini rivayet etmi§tir:

~j'J~ 'g ~; J, ~\ ~\l
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(AllahIm: Gunahlanmin hepsini, kii<;iigiinii, biiyiigiinii
evvelini sonunu, gizli ve a<;lk oianianni Iiitfunla magfiret buyur.)
Sonra tekbirle ba§Ini seededen kaldlnr.
Vahil'in naklettigi hadis geregince, ayaga kalkarken
dizlerine dayanarak, ayaklar'1n ueu iizerinde kalkar. Ancak ihtiyar, hasta ve zayrt olan oziir sahiblerine zor gelirse onlar miistesnadlr.
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Sonra ikinci rekat'1 kIlar. 5iibhaneke ile tahrime tekhiri harig, hirinci rekatta yaptlglnln aynlslnl yapar.
"Siihhaneke" ile tahrimeyi hirinci rekatta soylememi§
bile olsa, bunlan ikinci rekatta okumasl gerekmez. Ettahiyatu'yu okumak i<;in daha once anlatlldl~ gjhi oturur. Ellerini ayaklannln lizerine koyar, parmaklar biti§ik
olarak sol eli a<;lk tutar ve klbleye kar§l koyar. Sag elin
de serge ve yiiziik parmaklan yumar, orta parmakla b3§
parmaglnl halka gibi yapar. Sonra "Ettahiyatu" duaslm gizli okuyarak, okuma esnasinda sag elin §ehadet parma~yla Allah'1 birledigine i§aret eder.
Namazda ve namaz dl§lnda dua ederken aynl §ekilde
§ehadet parma~yla i§aret edebilir. <;iinkii Ehu Davud'un naklettigi iizere Abdullah Ibn Ziibeyr §oyle demi§tir:
Peygamher (SAV) dua ederken parma~yla i§aret eder
ve parmaglnl hareket ettirmezdi.
Sonra et-tahiyyatu'yu §oyle okur:
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(A~IklamasI:

Her ttirlti ta' zim her ttirlti ovgiiler, dualar,
btittin giizel i§ler, ibadetler Allaha mahsustur. Ey Peygamber selam sana. Allah'In rahmet ve bereketi sana,
selam bize ve Allah'1n iyi kullanna olsun. ~ehadet ederim ki. Allahtan ba§ka i1ah yoktur. Yine §ehiidet ederim ki,
Muhammed Allah'In kulu ve elc;isidir.
Peygamber (SAV)dan sabit olan her ttirlti ettahiyatu
duaslnl okumak diizdir. Fakat ettahiyatu'ya ba§ka dua
ilave etmeden kIsa okumak daha uygundur.
Bu birinci oturu§tur. Eger namaz iki rekath ise aynca
Peygamber (SAV)e salavat okuyarak §oyle cler:
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AllahIm: ibrahim ailesine rahmet ettigin gibi, Muhammede ve Muhammed ailesine rahmet et. Dogrusu sen
ovgiiye laylksln yticesin.
Ibrahim ailesine bereketler verdigin gibi Muhammede ve Muhammed ailesine de bereketler ver. Dogrusu
sen ovgiiye, yiicelige laylksin.
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Peygamber (SAV) den nakledilen her tiirlii salavatI
okumak caizdir.
Ali Muhammed: Peygamber (SAV) in ehli beyti yani
hane halhdrr. "et-tahiyyat" yani her tiirlii ta'zim Allah'ln
hakkI ve miilkiidiir, demektir.
"es-salavat" duaIar, demektir.
"et-tayyibat" salih ameller" demektir.
Selam, dua anlamlnda oldugu i~in, Allah'a selam verilmez ancak ovtiliir ve ta'zim edilir.
Peygamber (SAV) dl§lnda ba§ka bir §ahlsa salat okumak (dua etmek), fazla olmamak, bazl ki§ilere has bir
ozellik haline getirmemek ve sadece bazl sahabeyi kasdetmemek kaydlyla caizdir.
Namaz dl§lnda Peygamber (SAV)e salat ve selam etmek sfinnettir. Ozellikle adl anlldlgI zaman, Cuma giinil ve gecesinde dahada gereklidir.
Salavattan sanra §u duaYI okumak sfinnettir:
I
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(Allahlm! Cehennem ve kabir azablndan, hayat'ln oliimiln ve deccarln fitnesinden sana slgInlnm. Eger ima-
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rna uyanlara zor gelmeyecekse, ba§ka tiirlii dua etmek
de giizeldir. <;iinkii Peygamber (SAV) §oyle buyurmu§tur: "Ki§i (salavatlardan sonra) ho§una giden dualardan
dinledigini se<;er" Namazda ozel bir §ahlsa dua etmek
de caizdir. c;iinkii Peygamber (SAV) mekkedeki zulme
ugrayan, ezilen miisliimanlara dua ederdi.
Namaz'ln son oturu§unda once sag tarafa selam vererek "Esselamu Aleykiim ve RahmetuUah" der. Sol tarafa da aym selaml verir. Selam verirken b3§llli sag tarafa
ve sol tarafa <;evirmek siinnettir. Fakat soluna selam verirken, yanaklan goriilecek §ekilde ba§lnl dilha fazla <;evirir. imam, yalnlz birinci selaml yiiksek sesle verir.
imam'tn dl§lnda herkes iki selaml da gizli verirler.
Selam'l fazla uzatmadan kIsa kesmek yani selam verirken sesini fazla uzatmamak siinnettir. Saga ve sola dogru selam verirken, kalbinden namazdan <;lkmaya ve aynl
zamanda hafaza meleklerine ve hazlr olan camaata selam vermeye niyet eder.
Namaz iki rekattan fazla ise birinci "ettahiyatu" dan
sonra ayaklanmn u<; kISIDlna dayamp, tekbir alarak ayaga
kalkar.
Namaz'tn kalan kIsmlnl onceki iki rekatI kIldlgt §ekilde kIlar. Ancak kalan kIslmda okuyacagl siireleri gizli
okur ve fatiha'dan sonra zamml sure okumaz.
Eger fatihaYI a<;lk okursa veya zamml sure ilave ederse mekruh degildir. Sonra ikinci "ettahiyatu" da §oyle
oturur:
Sol ayagtnl yan yatInp, sag aya~nl diker ve her iki
ayagtnl sag taraflndan dl§an C;lkanp kalc;aslnln iizerine
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oturur. Bu §ekilde oturmaga "teverrfik" denir.
Sonra daha once okudugu "ettehiyatu"yu ve Peygamber (SAV)' e saIavatl okur, sonra dua eder ve selam venr.
imam selamdan sonra kIbleye kar§l fazla oturmadan
sa~ndan veya solundan camaata doner.
Peygamber (SAV); "Ben imanuruzlm rnkfia ve secdeye
vanrken ve mescidten aynhncaya kadar beni bekleyin"
hadisinde buyurdugu tizere, cemaat imamdan once camiden ~lkmamahdlr.
Eger erkeklerle beraber kadlnlar da namaz kiliyorsa
mescidten ~lkan kadlnlara yeti§memek ic;in erkekler bir
mtiddet beklerler.
Namaz'In ardlndan Allah'l anmak, duB. ve istigfar etmek stinnettir. Bundan dolaYI tiC; defa "Estagfrru'lIah"
der sonra §u §ekilde dua eder:
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(AC;Iklamasl: "AllahIm! Sen selamsin (ban§ ve gUven verensin) Selam senden gelir. Ey ha§met ve ikram sahibi,
Senin §an'In Yticedir. Allahdan ba§ka ilah yoktur, birdir, e§i yoktur. Mtilk onundur, hamd O'na mahsustur
ve 0 her §eye kadirdir. Gtig ve kuvvetimiz ancak AllahdandIT. Allahtan ba§ka ilah yoktur ve O'ndan ba§kaslna da ibadet etmeyiz. Nimet ve fazilet O'nundur. Gtizel
ovgtiler de O'na mahsustur. Allah'tan ba§ka ilah yoktur. Kafrrlerin ho§una gitmese de dini yalruz Allaha mahsus kIlanz.
(AllahIm! Senin verdigine engel olabilecek hig bir kuvvet yok, vermedigini verecek te yoktur. Servet sahibin'in serveti Senin ltitffin olmadIkga fayda vermez.) Sonra
otuz tiC; kere "Stibhana'llah", otuz tig kere "Elhamdfili'llah", otuz tiC; kere "Allahfi Ekber" der.
Ytiztinctide
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der.
Sabah ve ak§am namazlar'ln ardldan kimseyle konm~
madan once yedi defa "Allahlm! beni cehennem ate§inden koru" der.
DuaYI gizli yapmak ve Peygamber (SAV) den gelen
dualan okumak daha faziletlidir.
Dualar son derece edep ve hu§u He gafletten uzak olarak, timit ve korku ile yaplirr. (:tinkti Peygamber (SAV)
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§oyle buyurmu§tur: "Gafletli kalpten dua kabul
olunmaz".
Dua ederken, Allah'In isimleri, srfatlan ve tevhid'i hiirmetine dua edilir.
Dua i<;in icabet vakitleri gozetilir. Bu vakitler §unlardrr:
Gecenin son ii<;te biri ezan ile kamet araSI, farz namazlanndan sonraSI ve Cuma giiniiniin son vakti. Dua
eden ki§i, ben <;ok dua ettim fakat kabul olunmadl deyip, dua'nln kabulii i<;in acele etmeden, daima duaniln
kabulu i<;in bekler.
Kendi duasIna cemaat da "amin" diyorsa, bu esnada
SIrf kendisine dua etmesi mekruhtur; bunun dI§Inda degildir. DuaYl yiiksek sesle yapmak da mekruhtur.
Namazda az olsa dahi ba§InI saga ve sola <;evirmek
ve gokyiiztine bakmak mekruhtur.
Dikilmi§ hir puta, veya hir insana ve lamba olsa dahi
ate§e kar§I namaz kIlmak, aynca secdede kollannl yere
sermek mekruhtur. Kii<;iik ve biiyiik haceti olup sIkI§tIgl yahut oniinde yemek haZIr bulunup i§tahl <;ektigi zaman namaza b8.§lanmaz, boyle durumlarda camaat'i
ka<;Irsa bile namaZlnI te'hir eder. Namazda <;akIlta§lannl elleriyle temizlemek parmaklannl birbirine kenetlemek, otururken ellerin iizerine dayanmak, sakahyla
oynamak sa<;InI toplamak (ormek) ve elbisesinin ucunu
katlamak mekruhtur. Esnedigi zaman miimkiin mertebe kendini tutar, tutamazsa elini agzlnIn iizerine koyar.
Namaz esnasInda oziir olmaksIzIn topragl diizeltmek
te mekruhtur.
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Namaz ister farz ister nafI1e oIsun, kim namaZl Wanln onunden gec;erse, iterek de oIsa mutlaka geri c;evrilir. Gec;en, ister insan ister ba§ka §ey olsun.
Namaz 10lamn oniinde gec;en geri donmezse, birar ytiriimu§ olsa dahi namaz lalanln ona vurmasl caizdir.
Namaz Wan ile onundeki sutre (engel) araslndan gec;mek, sotre yoksa onunden gec;mek haramdlr.
Namazda yuan, akrep ve pire oldiirmek, elbise veya
san~nl duzeltmek, bir §eyi kaldlnp yere koymak ve
onemli bir i§ ic;in eliyle, ba§lyla veya gozuyle i§aret etmek caizdir.
Namaza durana selam vermek mekruh degildir. 0
da i§aretle selama mukabele edebilir.
imam Kur' an okurken taWsa veya yanh§ okusa, ona
uyanlar hataslnl diizeltirler.
imam yanudl~ zaman onu uyarmak ic;in erkekler
"Siibhanallah" derler. Kadlnlar da el C;lrparlar.
Mescitte iken, tiikiirmesi veya siimkiirmesi icab ederse elbisesinin bir taraflna tiikuriir. Mescid dl§lnda ise
sol taraflna tiikuriir. Oniine veya sag.na tukiirmek mekruhtur.
Tek ba§lna namaz Wan, birisinin oniinden gec;mesinden ~ndi§eIenmese dahi duvar, IDlzrak veya eyerin Slrt
dayanan arka lasml gibi yiiksekc;e bir §eye kar§l durmadan namaz kllmasl mekruhtur.
Zira Hz. Peygamber (SAV) "Sizden biriniz namaz lalarsa mutlaka bir siitreye kar§l 101sln ve ona yakla§8ln"
hadisinde buyurdugu iizere oniindeki sutreye (engele)
yakla§masl sunnettir.
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Vine Peygamber'in (SAV) yapuw gibi siitfeden hiraz kenara kayar.
~ayet oniine koymak i~in bir §ey bulamazsa onune bir
c;izgi c;izer. (:izginin dI§Indan gec;en olursa, mekruh 01maz.
Eger oniinde siitresi yoksa veya onunla sutre arasIndan kadIn, kopek veya e§ek gec;erse namazI bozulur.
Namazda Kuran'I yuzunden okumak, aynca okuma
esnasInda rahmet ayeti gec;erse rahmet dilediginde bulunmasI, azap ayeti ge~erse Allaha sI~nmasI caizdir.
Yuce Allah'In: "'Gonulden baghhk ve saygI ile Allah'in huzuruna durun." buyurdugu geregince farz namazlannda kIyam (ayakta duru§) farzdIr.
Ancak gUc;siiz veya 9Iplak olan bir §eyden korkan veya ayaga kalkmaktan aciz olan mahalle imamInIn arkasInda namaz kIlan miistesnadIr.
Rukuda tahrime tekbiri ahnacak kadar bir sure
imama yeti§en 0 rekat'a yeti§mi§ sayilir.
Tahrime tekbiri farzdIr. AynI §ekilde Fatiha so.resini
okumak, imam veya yalruz b8§ma lalan ic;in farzdrr. Riilo1
farzdIr. (:iinku Yuce Allah §oyle buyurmu§tur: "Ey inaanlar, ruko. edin, secde edin."
"Ebu Hureyre (RA)dan da §oyle rivayet edilmi§tir.
"Bir adam mescide girip namaz loldl. Sonra Peygamber (SAV)in yanIna gelerek selam verdi. Peygamber
(SAV) ona "'Don (tekrar) namaz lol; c;iinkii sen namaz
kllmadln" buyurdular. Adam uc; defa aynl §ekilde namaZI hIdI, sonra §oyle dedi:
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"Seni hak Peygamber olarak gonderene yemin ederim-

ki boyle kllmaktan ba§ka tiirliisiinii bilmiyorum, Bana
(dogrusunu) ogret."
Bunun iizerine Peygamber (SAV) ona §oyle buyurdu:
"Namaza durdugun zaman tekbir aI, sonra Kur'an'dan
ezbere bildiginden kolaYlna geleni oku, sonra riikua var
ve azalar'1n tam duruneaya kadar dur, Sonra riikiidan
ba§lnl kaldlr ve iyiee dogrul. Sonra seedeye var azalann tam duruneaya kadar dur, sonra seededen dogrul
azalar'ln tam duruncaya kadar otur. Daha sonra biitiin
namazlannda aynlslnl yap." Hadisi, Kiitiib-i Sitte sahipleri rivayet etmi§lerdir.
Bu ise, hadiste anlahlan hususlann hi.-;bir surette terkedilemiyecegine deIil te§kil eder. <;iinkii bu hususlan
yerine getirmek zorunlu olmasaydl cahil bedevi'den bunIan yapmasl istenmezdi.
Ge.-;en deliller geregince bu riikiinlerde bir sure durmek (tuma'nine) farzdlf. Hz. Hiizeyfe, riiku ve seedesini tam yapmayan bir adam gordii ama "Sen namaz
lalmadln ve eger sen bu durum iizerine oliirsen, Yiiee
Allah Muhammed (SAV) yarattlgt fdrattan ayn bir fltrat iizerine 51iirsiin" dedi.
Abdullah ibn Mesud'un §u sozii gereginee son
"tahiyyat" da farzdlr: "ettehiyyat" iizerimize farz olmadan once "EsseHimii Ala'llah, Esselamu ala Cibrll ye
Mikail" derdik. Bunun iizerine "Peygamber (SAV) oyIe demeyin bunun yerine "Ettahiyatu li'llah" deyin, buyurdular." Hadisi Nesa'i nakletmi.~tir,rivayet edenler
giivenilir (sika) ki§ilerdir.
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Sehven (yamlarak) terkedilmesi miimkiin olan vaeibler sekizdir:
Bunlar:
1- Tahrime tekbiri hari«; diger biitiin tekbirler,
2- imamln veya yalrnz b3§ma namaz Wanm tesm'i (samia'llahu limen hamidehii) demesi.
3- Namaz kIlan herkes i«;in tahmidi (Rebbena ve lekelhamd) soziinii soylemek.
4- Riiku ve seedede Allah'l tesbih etmek
6- "Rabb'lgfirli" demek.
7-8- Birinei ettahiyatu duasl birinei oturw;iU.
Bunlar'ln dl§lnda kalanlar, namazln soz ve Hille yaplIan siinnetlerdir.
Sozlii siinetler on yedidir:
"Subhaneke" dUasl, Euzu, Besmele, .Amin demek, dort
rekath namazlar'ln ilk iki rekatlannda, sabah, Cuma ve
bayram namazlannda, biitiin siinnet namazlannda zamml sure okumak, yerine gore maeti a«;lk veya gizli yapmak, riikudan dogrulurken "mil'es-semavati vel ardi...
ilah..." demek, riiku ve seede tesbihlerini bir defadan
fazla okumak, (iki seede araslnda) "Rabbi'gfrrli" demek,
son "ettehiyyat"da istiaze etmek, (Allah'a sl~nmak )
P~ygamber (SAV)in ehline salavan, Qna ve aline bereket'i (Salavatlan) okumak.
Bunlar'ln dl§lnda kalanlar, fllli siinnetlerdir. ~unlar gihi: Tahrime tekbirini ahrken, rfikua egilip dogrulurken,
avu«; a«;lk parmaklar biti§ik olarak i«;i kIbleye kar§l olaeak §ekilde ellerini yukanya kaldlrmak, ellerini kaldlrdlktan sonra tekrar geri salmak, sag eli sol elin iizerine
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koyarak, ellerini gobek alnndan baglamak, seede
yerine bakmak, kIyamda ayaklannln araSlnl ac;mak, biraz bir: aya~mn biraz da obiir ay~n iizerine dayanmak,
Kur'an-l aglr aglr (teevid kurallanna uygun) okumak,
imamln namaz'l hafif laldlrmaSI, ve birinci rekatln ikinciden daha uzun kIlmak. Rtikfi'da parmaklan ac;arak ellerle dizleri kavramak, riikfi'da slrtInl diiz bir halde
tutmak, ba§l ile slrtInl bir hizada bulundurmak, kollanm yanlardan uzakla§tIrmak, seedeye vanrken dizlerini
ellerinden once yere koymak, ayaga kalkarken ellerini
dizlerinden once kaldlrmak, seedede ahn' ve burnunu
tam olarak yere dokundurmak ve kollannl yanlarmdan,
karnlnl oyluklardan, oyluklannl bacaklardan uzakla§tIrmak, ayak aralan a«;lk halde dokerek, ayak parmaklar'lnln i«; klSlmlannl yere dokundurmak; Secdeye
vanrken elleri, a«;lk olarak omuzlann hizaslnda yere koymak ve parmaklar biti§ik olarak bulundurup kIble yoniine dondiirmek, seedede eller ve alnInl yere
dokundurmak, seededen diger rekata kallanea oyluklara dayanarak ayaklann u«; krsml iizerine ayaga kalkmak,
iki seede araslnda ve birinei ettahiyyat oturu§unda sag
ayaglnl dikip sol aya~nl yan yatIrrnak. Son ettahiyatu
da ise sol ayaglnl sag taraftan dI§an Qlkanp sag aya~nI
dikip kalQaslnln iizerine oturmak. iki seede araSI ve ettahiyatu oturu§lannda avuc; aQlk parmaklar biti§ik olarak, parmak uQlan krbleye kaf§l olacak §ekilde oyluklar'ln
iizerine koymak, sag elinin kiiQiikparma~yla yiiziik parma~nl yumarak ba§ parmakla orta parma~ halka haline getirip, §ehadet parma~yla i§aret etmek, selam
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verirken sa~na ve soluna ba§lnl s;evirmek ve sol tarafa
daha fazla donmek.
Sehiv secdesine gelince, imam Ahmed, sehiv secdesinin gerektigi durumlar hakkInda Peygamber (SAV) den
be§ §ey ezberlendigini soylemi§tir: Hz. Peygamber, iki
rekat kIldlrInca yanh§hkla selam vermi§ ve bu yuzden
sehiv secdesi yapml§tIr. Keza fazla ve eksik kIhnca ve
iki rekattan sonra ettahiyatu okumadan kalkInca §ehiv
secdesi yapml§tIr. el-Hattiibi §oyle demi§tir: ilim ehli bu
konuda §u be§ hadise istinad ederler: Bu hadisler: ibn
Mesudun iki hadisi, Ebu Said'in hadisi ile Ebu Rureyre ve ibn Buhayne'den gelen hadislerdir.
Sehiv Secdesini namazda fazla, eksik bir §ey yapmak,
farz ve nafilelerde meydana gelen §uphe is;in yapmak
me§rudur. Fakat §uphe s;ogahp evhama donu§urse onu
blrakmahdlr. Abdest, boyabdesti ve necasetten temizlenmedeki vesvesede de boyle yapllmahdlr.
Ne zaman kIyam, ruku, secde ve ettehiyata oturu§u
gibi, namazdan olan bir hareketi bilerek fazladan tekrarlarsa namaZI bozulur. Fakat bunu yanilarak yaparsa
sehiv secdesi yapar. <;unku Peygamber (SAV) §oyle buyurmu§tur: "Bir insan yanilarak namazlnda fazla veya
eksik bir §ey i§lerse iki defa secde etsin" Hadisi Muslim nakletmi§tir.
Ne zaman yanIldl~nl hatIrlarsa tekbir almadan tertibine gore namaZlna devam eder.
Bir rekat fazla Wan hatIrlar hatrrlamaz fazla klldl~ rekatI keser ve daha once kaldl~ yerden tamamlar.
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Ettahiyyatu'yu okuduktan sonra secde edip selam vermi§se tekrar ettahiyatu'yu iade etmez.
Mesbuk (imama geg yeti§en) klldl~ fazla rekat'l gegerli
saymaz. 0 rekat'In fazla oldugunu bilen, Ona uymaz.
imaml veya yalnlz ba§lna namaz kIlan bir kimseyi iki
ki§i uyanrsa onlan dinlemek gerekir. Fakat bir ki§i uyanrsa aneak onun dogrulugundan emin olursa dinler yoksa dinlemez.
<;iinkii Peygamber (SAV) Ziil-yedeyn'in sozii igin namaZlnln tertibini bozmaml§hr.
Peygamber (SAV) in namazdayken Hz. Ai§eye kaplyl
agmasl ve Dmameyi ta§lYlp indirmesi gibi, az sayuan hareket namaZI bozmaz.
Eger namazda me§ru olan bir §eyi gereken yerde okumazsa, -oturu§ta fatihayl okumak ve luyamda ettahiyatuyu okumak gibi,- bununla namaz bozulmaz.
Peygamber (SAV)in "Sizden biriniz namaz da bir §ey
unulursa iki seede yapsln" soziiniin genel anlaml geregince namazda yanlhnea mutlaka seede etmek gerekir.
Bilerek eksik olarak kIlcllgl namaZlnl tamamlamaclan
selam verirse, 0 namaz bozulmw~ olur. Fakat unutarak
selam vermi§se, arada fazla zaman ge~meden hatularsa meseidten glkml§ yahut namaz konusunda olmak iizere
biraz konu§mu§sa dahi 0 namazl tamamlayabilir.
Eger namazda unutarak konu§sa veya uyusa da uyurken konu§sa veyahutta Kur'an okurken farluna varmadan agzlndan bir kelime glksa namazl bozulmaz.
Namazda kahkahayla giilen'in uleman'ln oy birligiyle
namaZl bozulur. Fakat tebessiim ederse bozulmaz.
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Tahrime tekbiri hari~ ba§ka bir riiknii unutup ondan
sonraki rekatta Kur' an okurken hatrrIarsa bir riikiinii terk
etmi§ oldugu onceki rekat ge~ersiz olur digeri onun yeri~e ge~er.

imam Ahmed'in buyurdugu tizere Stibhaneke'yi unutan iade etmez, fakat kIraata b8§Iamadan once hatlrlarsa yeniden stibhaneke'yi okur, ardindan da Kur'&n'dan
gerekeni okur.
Birinci et-tahiyy&tu'yu unutup ayaga kalkmI§sa, Ebu
Davud'un Mugire'den naklettigi hadis geregince §ayet
ayaga kalkIp dogruImaml§sa geri doniip ettahiyatu'yu yeniden okur. Fakat ayakta dogruImu§sa geri donmez. Bu
durumda imama uyan ise imam'ln klldigi tertibe uyar
ve ettahiyatu'yu tekrar okumasl gerekmez, Sehiv secde81 yapar.
Rekatlar'm sayisl konusunda §tipheye dii§en kesin olarak bildigini esas kabul edip iizerini tamamlar. imama
uyan ise §iiphelendiginde imamln'ln klldl~m esas kabul eder.
Riikfida imama yeti§ip, yeti§meden once imam b8§Ini
riikudan kaldirdl mI? diye §iipheye dii§erse 0 rek&t'l gec;erli sayilmaz.
Tek kllan kesin kanaatIna gore namaZlnln eksik olanIm tamamlar. imama uyan ise imam'In seIam'Indan sonra
blar ve sehiv i~in secde eder. imama uyana sehiv secdesi gerekmez, fakat imami secde ederse 0 da ona uyar.
Eger heniiz ettahiyatu'yu tamamlamamI§sa, yine sehiv
secdesini yapar, sonra et-tahiyy&tu'yu tamamlar.
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imama ge<; yeti§en, yanllar ak imaml a selam vermesinden ve imaml a berabe r veya yalnlz ba§lna yaptl~ hatalarda n dolaYI sehiv seedes i yapar.
Sehiv secdes i selamd an once yapilir. Fakat imran ve
Ziil-ye deyn'd en nakled ilen hadisle r geregi nee bir veya
birden fazla rekan eksik lahp selam veren, selamd an sanra seede eder.
Yine Hz. Ali ve ibn Mesud 'tan gelen hadisle r gereginee, agu basan ihtima l iizerin e namaZlnl tamamlayanln -eger boyle yapllmaslnl kabul ediyorsak- selamd an
sonra seede etmesi mendu ptur.
Eger selamd an once veya sonra seedey i unutup fazla
ara verme den hatlrla rsa seede edebili r.
Sehiv seedes i ile seede esnasi nda ve seeded en kalkarken okuna n tesbihl er, aynen namaz seedes i gibidir.

NAFiL E NAMAZLAR
Ebul-a bbas ibn Taymiyye) §oyle buyurm u§tur: Farz
namaz ianni diinya da eksik kIlan'ln, ahiret giiniinde nafue namaz lan ile farz namaZI tamam lanu.
Bu konud a Hz. Peyga mber'e (SAV) dayana n bir hadisde vardlr.
Zekat ve diger ibadet ler'in durum u da aynidif.
Nafilel er'in en faziletlisi cihad, sonra cihat i<;in yaplIan harcam alar ve benzer i cihad'l a ilgili hususlardlr.
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Ebu'd-Derda §oyle demi§tir: "Alim ile talebenin sevaplan aynIdlr. Bunlann dI§Indakiler ise basit insanlardIr, onlardan hi~ bir hayIr gelmez."
imam Ahmed'ten de §oyle nakledilmi§tir; "Niyeti dogru olan i~in, ilim ogrenmek gayesiyle yola ~Ikmak en faziletli ibadettir."
Yine 0 §oyle demi§tir:
'Benim ic;in gecenin bir boliimiinii ilim miizakeresiyIe gec;irmek, gecenin tamamInI ibadetle ge~irmekten hayIrhdu."
Yine 0:
'''Bir insanIn, dininin gereklerini dosdogru yerine getirecek kadar ilim ogrenmesi zorunludur" demi§tir. Bunun iizerine, "Mesela ne gibi?" diye kendisine sorulunca
§oyle demi§tir:
"Bilgjsizligi namaZIna, orucuna ve diger ibadetlerine
mani olmayacak kadar bilgisi olandIr." (ilimden) sonra
namaz gelir. (:iinkii Peygamber (S.A.V.) §oyle buyurmu§tur: "Dosdogru olun! fakat buna asIa guC; yetiremezsiniz ve biliniz ki ibadetlerinizin en hayIrhsI namazdu."
Namazdan sonra, hastaYl ziyaret, bir miisliiman'In ihtiyacInI gidermek yahut insanlann araSInI diizelt~ek gibi ba§ka insanlara da faydasl olan i§ler gelir. <;unku
Peygamber (S.A.V.) §oyle buyurmu§tui: "i§lediginiz ibadetlerin en haYIThsIlll; oru~ ve namazIn derecesinden daha faziletli olanInI size haber vereyim mi? insanlann
arasInI duzeltin, zira asu rniisibet insanlar arasIndaki ili§-
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kilerin bozulmaSldlr." Tirmizi hadisin sahih oldugunu
soylemi§tir.
imam Ahmed §oyle buyurmu§tur: "Cenazenin arkasinda yiiriimek (nafile) namazdan daha faziletlidir."
Yaran ba§kaslna da dokunan i§lerin sevabl onemine
gore degi§ir. Mesela; ihtiya«; sahibi olan bir akrabaya
maddl yardlmda bulunmak, bir koleyi hiirriyetine kavu§turmaktan; yine yakIn akrabaya sadaka vermek lathk zamanl hari«; yabanClya sadaka vermekten efdaldir.
Bunlardan sonra hac gelir. Enes'ten (r.a.) merfii olarak §oyle rivayet edilmi§tir: "Kim ilim ogrenmek gayesiyle evinden «;lkarsa dontinceye kadar Allah
yolundadlr." Tirmizi, bu hadisin hasen garib oldugunu
soylemi§tir.
~eyh (ibn Teymiye) §oyle demi§tir: ilim ogrenmek ve
ogretmek cihada dahil olup, ondan bir boliimdiir. Zilhicce'nin ilk. on giiniinii gece giindtiz ibadetle ge«;irmek,
ki§inin canllll ve mahnl kaybetmedigi bir cihadtan efdaldir.
imam Ahmedten §oyle nakledilmi§tir: Hactaki yorgunIuk ve mukaddes topraklannln yiiceliginden dolayl hi«;
bir ibadet hac gibi olamaz. Ozellikle Arafat'ta ak§amiistii olu§an manzaranln islam'da benzeri yoktur. Bununla beraber hacta hem mal harcanlr hem de beden
yorulur.
Ebu Umame'den rivayet edilen bir hadiste, bir adam
Hz. Peygamber'e (S.A.V.) "Hangi ibadet daha hayuhdlr?" diye sorunca Hz. Peygamber (S.A.V.) §oyle bu-
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yurmu§tur: "Oru<; tut, §iiphesiz sevap yoniinden hi<; bir
ibadet oruca benzemez." Hadisi, imam Ahmed ve ba§kalan hasen bir senedle nakletmi§lerdir.
~eyh (ibn Teymiyye) §oyle demi§tir: Hz. Peygamber
(S.A.V.) ve halifeleri, bu ibadetlerden herbirini, ihtiyaQ
ve faydaslnl gozoniine alarak yerine getirdiklerinden, bu
amellerden herbiri yerine gore en faziletli amel olabilir.
imam Ahmed'in §U sozu de buna benzer: "Bak hangi
ibadet kalbini tatmin ediyorsa onu yap."
Yine imam Ahmed tefekkiiriin faziletini, namaz ve sadakaya tercih etmi§tir.
Onun bu soziinden kalple yapuan ibadetin beden'in
diger organlanyla i§lenen ibadetten daha faziletli oldugunu anlamak miimkiindiir.
Ahmed b. Hanbel'in ashfibl da bedenin kalp dl§lndaki diger organlarla yapllan ibadetleri kasdetmi§tir.
~u hadisler de bunu destekler: "Allah kaunda en sevgili ibadet, Allah i<;in sevmek, Allah i<;in nefret etmektiro "
"imanln kopmayan en saglam kulpu, Allah iQin sevrnek ve Allah i<;in nefret etmendir.)
Nafile namazlan araslnda en kuvvetlisi Giine§ tutulrna namazldlr. Sonra vitir namazl, sonra sabah namaZInln siinneti, sonra ak§amln siinneti ve daha sonra diger
vakit namazlannln siinnetleri gelir.
Vitir namaZlnln vakti yatsldan sonra ba§layarak sabaha kadar devam eder.
Geceleyin uyanabilecegjnden emin olan iQin gecenin
sonuna dogru lalmak daha faziletlidir. Aksi takdirde vitri
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uyumadan once kIiar.
vitrin en aZI bir rekat, en <;ogu onbir rekattIr. ikinci
rekattan sonra selam verip diger bir rekatl yalnlz kllmak
efdaldir.
Fakat Peygamber (S.A.V.)'den sahih olarak sabit oIana uygun olmak §artlyla ba§ka §ekiide de kIImak da yerindedir.
Vitrin kemalinin en aZI ii<; rekat olup iki selamla kllmak efdaIdlr. Ak§am namaZl gibi veya tek selamla kIhnmasl da caizdir.
.
Namaz'm siinnetleri oniki rekat olup bunlan evde kllmak daha faziletlidir.
Siinnetler: Ogleden once iki rekat, sonra iki rekat, ak§amdan sora iki rekat, yatsldan sonra iki rekat ve sabah
namazlndan once iki rekaUH.
Sabah'1n iki rekatInl kIsa kIlar. Birincide "Kafirun"
ikincide "ihlas" suresini okur. Veya birinci rekatta Bakara suresinden

ayeti ve devamlnl ikincide de yine Bakara suresinden,

1iJ.'~/.a:/ 8 ~\\ / "j :I~ , 1\ \?I~ lo_Jl~s::f\ i~f \..i,1 iJ(i~
'l::t:l'"'-'-:d ... «~ ~ l,,$~/ 'Y
;.. /
4J'"' .. ..ry
ayetini ve deva mIm okur.
Bu siinnetleri hayvan iistiindeyken kIlabilir.
Cumanln namazlndan once siinnet yoktur. Cumadan
sonra iki veya dort rekat kIhnlr.
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Mescidte killnan siinnet, tahiyyetii'l-mescid (Mescidi
seHimlama) namaZlnln yerine gever.
Hz. Muaviyeden nakledilen bir hadis geregince, farz
ile siinnet araslnda konu§ma veya ayaga kalkma gibi bir
§eyIe ara vermek siinnettir.
Bir takIm siinnetleri lalamlyanln onlan kaza etmesi
miistahabtlr. Yine ezan ile kamet araslnda nafI1e kllmak
da miistahabtIr.
Teravih namaZI Resulullah'ln (S.A.V.) kI1dl~ bir siinnettir ve cemaatle kIhnmasl daha faziletlidir.
Sonraclan gelen aIimlerin seleften naklettikleri uzere,
teravihte braet aVlktan okunur. "Gece namazl iki§er iki§er kIhnu" hadisi geregince, teravihte iki rekatta bir selam verilir.
Teravih'in vakti yatsl namaZlnln farz ve siinnetinden
sonra ve Vitir'den once olmak §artIyla tan yeri aganncaya kadar devam eder. Vitir teravihten sonra lahnlr.
Tehecciicl (Gece namazl) killyorsa, Vitir namazlnl ondan sonra War. ~unkii Peygamber (S.A.V.) §oyle buyurmu§tur: (Gece namaZlnlZln sonunu vitir ile bitiriniz.)

Tehecciid namaZlnl devamh kllan, imama da uymak
isterse, imam selam verdikten sonra kallop, (yalnlz ba§lna) bir rekat daha War. ~iinkii Peygamber (S.A.V.)
§oyle buyurmu§tur: "Kim, imam camiden ayrllincaya kadar nafI1e namaz kIlarsa, ona bir geceyi ibadetle gevirmenin sevabl yazlhr." Tirmizl hadisin sahih oldugunu
soylemi§tir.
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Kur'an-l Kerimi ezberlemek icma (ulemanln oy birligi) ile mustehab olup her tiirlii zikirden, daha faziletlidir.
Namaz'da okunmak uzere yeteri kadar Kur'an'dan
ayet ezberlemek vacibtir.
Her yell, mazeret olmadlk~a, ~ocugunu okuturken, i§e
once Kur'an-l ogretmekle ba§lamahdlr.
Her hafta, bazen daha kIsa bir sUre i~inde Kur'an-l
hatmetmek sunnettir.
Kur'an-l unutma endi§esi olan i~in, Kur'an okumaYI
uzun siire blrakmak haramdlr.
Kur'an okumaya "eiizii" ile ba§lar. Okurken ihlash
olmaya onem verir ve ihlasa aykIn olan her§eyi kendisinden uzakla§tlrmaya gah§lr.
Hatimleri kI§ mevsiminde ak§am vakti, yazln da sabahleyin indirir.
Talha ibn Musarnf §oyle denii§tir: "Bu iimmetin haylr ehli olup, bu §ekilde hatmedenlerine kavu§tum. On"
lar§oyle diyordu: Sabah hatmederse, ak§ama kadar
melekler ona dua eder. Ak§am hatmederse sabaha kadar melekler ona dua ederler." Darimi bunu Sa'd ibn
Ebi Vakkas'tan hasen bir senedle rivayet etmi§tir.
Kur'an-l sesini giizelle§tirerek, awr awr (tecvid kurallanna uygun §ekilde) okur. Aynca, hiiziinle ve anlamlnl
du§unerek okur. Kur' anda rahmet ayeti ge~ince rahmet
dileginde bulunur, azap gayeti ge~ince, azablndan Allah'a sl~nlr.
Kur'an, namaz kIlanlar, uyuyanlar ve Kur'an'l sesli
okuyanlar araslnda onlan rahatslz edecek §ekilde yiik-
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sek sesle okunmaz.
Ayakta~ otururken, uzanarak hayvan iistiinde giderken ve yiiriirken Kur' an okumanln mahzuru yoktur.
Yoida ve abdestsiz olarak Kur'an okumak ta mekruh
degildir. Fakat pis yerlerde okumak mekruhtur.
Kur'an-l okumak ic;in bir araya gelmek ve okuyam dinlemek miistehabtlr.

Kur'an okunurken bo§ §eyler konu§uImaz.
imam Ahmed Kur'an-I lnzh ve §arlo okur _gibi makamla
okumaYl mekruh gormii§tiir. Kur'an\ sesini titreterek
okumak mekruh degildir.
Kim Kur'an'a kendi kafasina gore veya bilmeden mana
verirse, kendine ate§te oturaeak yerini hazlrlasin. Bu §ekilde, §ayet dogru mana verse bile hata etmi§ sayilir.
Abdesti olmayanln Kur' an'a el siirmesi eaiz degjldir.
Fakat kIhelnln kaYI§1 ile veya ic;inde ba§ka §eyier de bulunan heybe ic;inde yahut elbisenin kolu ic;inde, abdestsiz ta§lyabilir. Aynl zamanda Kur'an'In sahifelerini bir
tahta parC;asl veya ona benzer bir §eyle abdestsiz c;evirebilir.
Tefsir kitaplanna veya ic;inde ayet yazili diger kit aplara abdestsiz el siirebilir.
Abdesti olmayan bir kimsenin, el siirmeden Kur'an
yazmasl ve yazlslnln kar§Ihginda iieret almasl caizdir.
Kur'an-I Kerim'i ipekle kaplamak caizdir. Fakat Kur'an'In yiieeligjne aylun olan, ona Sirt c;evirmek, ona kar§l ayak uzatmak ve buna benzer hareketler eaiz degildir.
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KUr'an'l alnn veya giimii§le siislemek, hizib, sure isimleri ve ayet numaralannl yazmak gibi, sahabe zamanlncla olmayan §eyleri yapmak ta mekruhtur.
KUr'an'I veya Allah'ln adl bulunan bir §eyi temiz 01mayan hir maddeyle yazmak haramdrr. ;;ayet Kur'an temiz olmayan bir §eyle yazIlml§sa, yahut temiz olmayan
hir §eyin iizerine yazIlmI§sa, derhal onu silmek lazlm-

du.
Kur'an eskirse veya harfleri silinirse, topraga gomiiliir. <;iinkii Osman (R.A.) mushaflan Peygamher
(S.A.V.)'in kahri ile minberi arasincla gommii§tiir.
Genel olarak kilinan nafue namazlannI, kerahet vakitleri hari~ her zaman klmak miistehahtIr.
Gece namaZIna daha ~ok te§vik olunmU!~tur ve bu sebeple giindiiz kIhnan siinnetlerden efdaldir.
Gece namaZInI, ozellikle uykudan sonra kIlmak daha
faziletlidir.
~iinkii (Kur'an'cla ge<;en) na§i'e (gece namaZInln etkiIi olmasI) ancak insanln uyuyup, uykusunu almasinclan
sonra miimkiin olur.
Gece uykudan uyaninca Allah'! anar ve Rasulullah'tan riv&yet edilen dualardan okur. ~u dua da onlarclanclu:
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(A~lklamasl:

Allah'tan ba§ka ilah yoktur, birdir, orta~ yoktur. Miilk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. 0
her §eye kadirdir. Allah hamd eder, Onu tesbih ederim. O'ndan ba§ka ilah yoktur. Allah her §eyden biiyiiktiir. Gii~ ve kuvvet ancak Allah'a aittir.)
Bu duadan sonra Allalnm beni affet der veya dua ederse kabulolunur. Eger abdest ahp namaz Warsa namazl
kabul olunur. Sonra §oyle dua eder:
~
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(Beni oIdiikten sonra dirilten Allah'a hamd olsun. Donii§iimiiz de ancaksanadrr. Senden ba§ka ilah yoktur,
birsin, e§in yoktur. Seni tesbih eder, giinahlmln baW§1
i~in affinl diler ve rahmetini dilerim.
Allahlm! bilgimi artlr ve beni dogru yola hidayet ettikten sonra, kalbimi egriltme. Bana katlndan bir rahmet ver. ~iiphesiz sen ~ok bag.§layansln. (Uyandlg.mda)
ruhumu tekrar geri ~evirene, viicuduma saghk verene
ve O'nu anmak i~in bana izin veren Allah'a hamd oIsun.)
Sonra agzlnl misvaklar, namaza duracag. zaman dilerse normal namazlardaki "Subhaneke"yi okur, dilerse ba§ka bir dua okur. Mesela, §u dua gibi:
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(A~lklamasl: Allahlm! hamd aneak sana mahsustur.
Sen goklerin, yerin ve bunlann i~inde DIan her §eyin nurusun. Hamd sana mahsustur. Sen goklerin, yerin ve i~
lerinde DIan her §eyin koruyueusu ve idareeisisin. Hamd
sana mahsustur. Sen goklerin, yerin ve i~lerinde DIan
her §eyin maliki ve hakimisin. Hamd sana mahsustur.
~uphesiz sen haksln va'din haktlr, soziin haktlr, ahirette sana kavw;;mak haktlr cennet haktlr, cehennem haktlr, gondermi§ oldugun biitiin Peygamberler hakhr,
kIyamet giinii haktlr. Allahlm! sana teslim oldum, sana
inandlm, sana dayandlm, sana yoneldim, sana daVael
oldum, hakem olarak yalnlz sana ba§ vurdum. Gunah-
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lanmln ge~mi§ ve gelecegini, a~lk oIanlnI ve gizledigimi
ve senin benden daha iyi bildiklerini bagl§Ia. ilerleten
ve gerileten sensin. Senden ba§ka ilah yoktur. Giiciimiiz
ancak sendedir."
isterse §u duayl ilave eder:
"Allahlm! ey Cibril, Mikail ve israfu'in Rabbi, gokleri ve yeri yoktan var eden, gaybl ve goriileni bilen! Sen,
aynhga dii§tiikleri §eylerde, kullannln araslnda hiikmedersin. izninle onlann ihtilafa dii§tiikleri hakka beni ilet.
~iiphesiz diledigini sen dosdogru bir yola iletirsin."
Tehecciid (gece) namaZlnl iki kIsa rekatla ba§lamasl
ve siirekli kIlmak iizere belirli nafue namazlna devam
etmesi sunnettir. Onlan ge~irirse kaza eder.
Sabah ve ak§am, yatma zamanlnda ve uykudan uyanlnca, eve girip ~lkarken ve diger zamaniarda hadislerdeki dualardan okumasl mustehabtIr.
Nafile namazlannl evde kllmak ve cemaatla killnmayan nafileleri gizli kIlmak daha faziletlidir.
Adet haline getirmemek suretiyIe nafile namazianm
cemaatla kllmak caizdir.
Seher vaktinde bol bol istigfar etmek miistehabtIr.
Gece namaZlnl ka~lran ogleden once kaza eder.
Yan iistii yatarak kIhnan nafue namaZI sahih (ge~erli)
degildir.
Ku§luk vakti namazl siinnettir. Vakti, kerahet vakti ~Ik
tIktan soma ba§lar, zevalden oncesine kadar devam eder.
Fakat sICa~n kIZI§tI~ zaman kllmak efdaldir.
Ku§Iuk iki rekiittIr. daha fazia kllarsa 0 da gijzeldir.
istihare namaZI kllmak siinnettir. insan bir i§i yapma-
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yl tasarladlgt zaman farzdan ba§ka iki rekat namaz kIDp
sonra §oyle der:

(A~lklamasl: Allarum!

ben senin ilmine dayanarak, senden haylr istiyorum ve senin kudretinle senden kuvvet
istiyorum. Senin biiyiik Iiitfundan diliyorum. (:iinkii senin giieiin her §eye yeter, benim giietimse yetmez. Sen
her§eyl bilirsin, ben ise bilmem ve sen biitiin gizli i§Ieri
oldugu gibi bilirsin.
Allahlm! eger (tasarladlgtm) i§ -yapacagt i§i soyIer- dinim ve dtinyam hakkInda, (§imdi ve gelecekte) ya§aYI§lm ve i§imin sonucu hakkInda haYlrh
olarak
biliyorsan, onu bana nasib et ve koIayIa§tlr, sonra bu
i§te bana bereket ver. Yok eger bu i§ benim dinim ve
diinyam i~in, ya§aYI§lm i<;in ve i§imin sonucu i~in kotii
olara~
biliyorsan, onu benden, beni de ondan uzakla§tlr. HaYlr nerede ise onu bana takdir buyur. Sonra
beni onunla memnun eyIe."
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istihareden sonra ba§kaslna danl§lr.
Fakat istihare yapacagI zaman i§i yaplp yapmama hususunda kesin kararh olmayacaktIr. Tahiyyetu'l-Mescid
(mescidi selamlama) namaZlnl, abdest siinnetini kIlmak
ve ak§am ile yatsl araSlnl ibadetle ge«irmek siinnettir.
Tilavet secdesi, muvatta' adh eserde Hz. Omer'den
nakledilen a§agIdaki rivayet geregince vacib olmaylp,
kuvvetli siinnettir: "Kim secde ederse dogrusunu yapml§tIr. Kim secde etmezse giinahkar olmaz.'
Kur'an'l dinleyenin tilavet secdesi yapmasl siinnettir.
Hayvan iizerinde giden ise bulunclugu yone dogru ba§ilyla i§aret eder. Fakat yaya giden yere, kIbleye dogru
seccle ecler.
Sahabelerden rivayet olundugu iizere, Kur'an'l dinleyene secde gerekmez. Abdullah ibn Mesud ta Kur'an
okuyan «ocuga: "Sen secde et, «iinkii sen imamlmlzsln"
demi§tir.
~iikiir secdesi a«lk ve umuml bir nimet i<;in veya yalmz §ahslnl ilgilencliren bir durum i<;in, miistehabtIr.
Dinen veya bedenen bir musibete du<;ar olan birisini
gorcliigii zaman §oyle der:
~
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"Seni dudir ettigi musibetten beni kurtaran ve beni
yaratlklanmn bir <;ogundan iistiin Wan Allah'a hamd 01sun. "
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Kerahet vakitleri be§tir: Sabah namazlndan itibaren
giine§ doguncaya kadar olan zaman. Giine§ dogduktan
sonra bir mlzrak boyu yiikselinceye kadar olan zaman.
Giine§ yiikseldikten sonra zevale kadar olan vakil. ikindiden sonra gilne§ batmaya yaklR§lncaya kadar olan zaman ile bu vakitten giine§in batI§ma kadar olan zamandrr.
Kerahet vakitlerinde farz namazlannl kaza etmek,
adaklan yerine getirmek, iki rek' at tavaf siinnetini kIImak, camide bulundugu suada cemaat namaza durursa, tekrar cemaatle namaz kIlmak caizdir.
Cenaze namaZl, uzun silren iki vakit ic;ersinde kIhnlr.

CEMAATLE NAMAZ
Cuma ve bayram namazlan haric; cemaatle kllinan
namazlann en azl iki rekattIr. Mukim (yerle§ik) veya yolculukta iken, hatta dii§manln hiicum etme ihtimalinin
bulundugu korkulu durumlarda dahi namazlan cemaatle kIlmak herkese farzdlr. Korkulu durumlarda dahi
namaZln cemaatle kIhnmasl gerektigine §u ayet delildir:
"Sen de aralannda bulunup onlara namaz kIldlrdlgln
vakil." (en-Nisa, 102)
Cemaatle namaz tek ba§lna kIhnan namazdan yirmiyedi derece daha faziletlidir. Cemaatle namaz, cami ve
mescidlerde kIhnlr. Camilerin eski, cemaatl daha kalabahk ve daha uzak olanl daha faziletlidir. Camide daimi (gorevli) imam izin vermedikc;e ondan once kimse
imamhk yapamaz. Ancak daimi (gorevli) imam gec; kahrsa boyle yapmak mekruh olmaz. <;iinkii Hz. Ebabe-
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kir ve Abdurrahman b. Avf (R.A.) da boyle yapmI§lardrr.
Cemaatle namaza ba§landI~ndanafI1e bir namaza durmak caiz degildir. Eger nafI1e namaza daha once ba§lamI§sa hemen kIsaca kIlarak tamamlar (ve cemaata
yeti§ir.) imamla bir rekat dahi kllmI§ olan cemaate yeti§mi§ sayIhr. Tahrime tekbiri, riikfiya giderken ahnan
tekbirin de yerine ge<;er; <;iinkii Zeyd b. Sabit (R.A.) ve
ibn Orner (R.A.) da boyle yapuklan halde ashabtan hi<;
kimsenin onlara kar§I <;Ikuklan bilinmenlektedir. Fakat
riikfi tekbirinin vacib oldugunu soyleneni gOrU§iine de
uymu§ olmak i<;in, hem tahrime hem de riikfi tekbirini
getirmek daha efdaldir.
imama riikfidan sonra yeti§en 0 rekatI imamla kIlmI§
sayllmaz; fakat yine de imama uyar. imamIn kIlmakta
oldugu yerden itibaren ona uymak sunettir; zira boyle
yapllmaslna dair rivayet vardlr. imama sonradan yeti§en, imam (saga) ikinci selamI vermeden kalkmaz. Eger
imama, selam verdikten sonra sehiv secdesi yaparken
yeti§irse imama uymaz. Eger cemaatl ka<;lnrsa onunla
beraber namaz kIhnmasl miistehapur. <;iinkii Hz. Peygamber (S.A.V.): "Kim bu adama sadaka verir (yani)
onunla beraber namaz War?" buyurmu§tur. imama uyan
Kur'an'dan hi.-;bir§ey okumaz; .-;iinkii Allahfi TeaIa:
"Kur'an okundu~ zaman onu dinleyin ve susun ki, size
rahmet edilsin." (el-A'raf, 204) buy{rrmu§tur. imam Ahmed §oyle demi§tir: Ulema bu ayetin namaz haklonda
oldugunda icma (gorii§ birligi) etmi§lerdir. imamln gizli
okudu~ namazlarda imama uyanIn da sureleri okumaSI siinnettir. imama uyanIn da imamla beraber okuma-
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slnln vacib oldugunu soyleyenlerin gorli§line de uymu§
olmak i~in bOyle yapilir. Sahabe ve Tabiln'in alimlerinin, ~
gunlugu imama uyanlann da loraabn gizli oldugu namazlarda sQreleri okumaSI gorli§lindedirler. Fakat b3§ka deliIlerden
dolaYI biz, imamln Kur'an'l a~lktan okudugu namazlarda b~nu terkettik. imama uyan, namazln frillerini, imam
yaptlktan sonra, fakat fazla da gecikmeksizin yapar. Eger
imamla aym anda yaparsa, bu mekruhtur. imamdan once
yapmasl ise haramdlr. Eger yanh§hkla, imamdan once
rliku veya secde yaparsa, geriye donlip bunlan tekrar
imamdan sonra yapar. Eger kasden boyle yapmayacak
olursa namaZI batd (hliklimsliz) olur. Eger ozlirsliz olarak bir rlikunde imamdan geri kahrsa, bunun hukmli
imaml ge9mek gibidir. ~ayet uyuklama, gaflet veya imamIn namazi hlZh kIldrrmasl gibi bir oziirden dolaYI imamdan geri kahrsa, geri kaldIklanni tamamiayip imama
yeti§ir. Yine, bir ozur olur da bir rekat kadar imamdan
geri kahrsa, namaZln geri kalan kIsmlnda imama uyar,
o rekatl da imam selam verdikten sonra tamamlar.
Cemaatten bazuannln namazlannl bozmalannl gerektirecek bir durum oldugunda, imamin namaZI kIsa kIIdlrmasl slinnettir. Fakat imamin namaZI, kendisine
uyanlann namazlannl slinnete uygun §ekilde kUmalanna engel olacak kadar siiratli klldlfmasl mekruhtur.
Birinci rekatte okunan Kur'an'In ikinci rekatta okunandan daha uzun oimasl slinnettir. Eger cemaatten herhangi birine gU9liik olmayacaksa, imama sonradan
uyanln rekata yeti§ebilmesi i9in imamin biraz beklemesi mtistehaptlr.
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imamhga en laYlk olan Kur'an'l (en fazla ezberlemi§
olup) en iyi okuyabilendir. Rasulullah'In Ubeyy ve Muaz gibi Kur'an'l ondan iyi okuyabilenler varken Hz. Ebfibekir'i imamhga ge<;irmesine gelince, imam Ahmed buna
§oyle cevap vermi§tir: Bunu, onun biiyiik imamhk (devlet ba§kanh~, halifelik) konusunda en laYlk kimse oldugunu anlamalan i<;in yapml§trr. Ba§kalan ise bu durumu
§oyle a<;lklaml§lardlr: "Insanlara, onlann Kur'an'l en iyi
okuyanl imamhk eder" dedigi halde Hz. Peygamber'in
Hz. Ebubekir'i imamhga ge<;irmesi §undandlr: Eger insanlar Kur'an'l okumada miisavi iseler 0 zaman siinneti
en iyi hilen imam olur. Buradan anla§myor ki Hz. Ehubekir ashabln en iyi Kur'an okuyanl ve siinneti en iyi
bilenidir. <;iinkii ashah bir ayetin man3.sIID ogrenip onunla arnel etmedik<;e ba§ka bir ayete ge<;emezlerdi. Nitekim ibn Mes'fid §oyle demi§tir: '~Bizden biri Kur'an'dan
on ayet ogrendigi zaman, onlann manaSln. ogrenip geregiyIe arnel etmedik<;e ba§ka ayetlere ge<;mezdi." Muslim, Ebfi Mes'fid el-Bedri'den, menu olarak §u hadisi
rivayet etmi§tir: "insanlara, Kur'an'l en iyi okuyan imamhk etsin. Eger Kur'an'. okumada miisavi olurlarsa, 0 zaman siinneti en iyi bilen; bunda da miisavl iseler 0 zaman
en once hicret eden, bunda da musavi iseler ya§<;a en
hiiyiik alan im amhk etsin.' ,
Kimse, izni olmakslzln, bir kimsenin soz sahibi oldugu yerde (evinde v.s.) imamhk etmesin, ya da yiyip i<;erek bir kimsenin evinde oturmasln. Buhari ve Miislim'de
"en biiyiiguniiz imam oIsun" denmi§, Ehu Mes'ud'dan
gelen bazl rivayetlerde ise "hicrette de miisavi iseIer,
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en once miisliiman olan imam olsun" denmi§tir.
Ucretle namaz kIldlranln arkaslnda namaz kIhnmaz.
Ebfi Davud §unlan nakletmi§tir: "imam Ahmed'e; "Size Ramazan' da §u kadar iicretle namaz kIldIrlnm" diyene ne dersin? diye soruldu; "Allah korusun, boyle
birinin arkaslnda kim namaz kIlar?" dedi.
Ayakta duramlyarun arkaslnda da namaz kilinmaz; ancak mahal1e imaml bunun dl§lndadlr. Mahalle imamlndan maksad, her caminin daimi (gorevli) imamldlr. Eger
o hastalanacak olursa 0 zaman arkaslnda oturarak namaz kIhnlr. Eger imam abdestsiz olarak veya iizerinde
necasetle namaz klldmr da, ancak narnazl bitirdikten sonra farkIna vanrsa, cemaat namaZlnl tekrar kIlmaz, imam
ise sadece abdestsiz kIldudlgt zaman namazlnl tekrar kIlar. Cemaatln hakh sebeplerle sevrnedigi bir imamIn onlara namaz kIldlrmasl mekruhtur. Abdestli olamn
teyemrniim etmi§ olana uymasl caizdir.
Siinnet qlan, cemaatln imarpln arkaslnda durmalandIr. f;iinkii Miislim 'in rivayet ettigi Cabir ve Cebbar hadisinde onlann Hz. Peygamber'in sagtna ve soluna
durduklan, Rasfilullah'ln da onlann ellerinden tutup kendisinin arkasma durdugunu zikredilmi§tir. ibn Mes'fid'un
Alkame ve el-Esved'in araSlna durup onlara namaz kIIdlrmaSlna gelince; ibn Sirin yerin dar oldugunu soyleyerek buna cevap vermi§tir. Eger imama uyan bir ki§i
ise imamln sagtnda durur. Solunda duracak olursa imam
onu sagtna ge9irir, onun tahrime tekbiri haw olmaz. Eger
imam hir erkekle bir kadlna namaz lo.lduacaksa, Muslim'in rivayet ettigi Enes hadisi geregince, erkek ima-
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mIn sagtna, kadm da erkegin arkaSlna durur. Saflann
imama, keza birbirine yakm olmasl efdaldir. imamln saflann tam ortaslna durmasl da efdaldir. <;iinkii Hz. Peygamber (S.A.V.): "imam ortaya gelecek §ekilde saf tutun,
ve saflardaki bOl~luklan doldurun." buyurmu§tur. <;0cuklann da saf tutmalan eaizdir; <;iinkii Enes (R.A.):
~~Ben bir yetimle beraber Hz. Peygamber'in arkaslnda
saf tuttum, bizim arkamlza da Y3§h bir kadln durdu."
demi§tir. Eger <;ocuk tek ba§lna namaz kllarsa bu namaz sahih (ge<;erli) degildir. imama uyan imaml veya
onun arkaslndakileri goriiyorsa, saflar birbirine biti§ik
olmasa bile uymasl caizdir. Aynl §ekilde, eger tekbirleri duyuyorsa, imaml gorerek ona uyuldugu gibi sesini
duymakIa da ona uymak miimkiin oldugundan, imaml
veya onun arkaslndakileri gormeden de imama uymak
caizdir. Eger imam ile ona uyan araslnda yol olup saflar kopmu§sa imama uyulmu§ olmaz. imam Muvaffakuddin ibn Kudame ve b3§kalan, bu konuda nass ya da iema
olmadlgt i<;in, bu durumun imama uymaya engel olmadlgtnl soylemi§lerdir.
Imamln eemaatten daha yiiksek bir yerde durmasl
mekruhtur. Nitekim ibn Mes'ud Huzeyfe'ye: "Sahabenin boyle yapI1masllli yasakladlklanm bilmiyor musun?"
demi§; 0 da: "Evet biliyorum" demi§tir. e§-~Mii bunu
sika (giivenilir) raviler kanahyla rivayet etmi§tir. Aneak,
minber basamagt kadar biraz yiiksek oimaslnin zararl
yoktur. <;iinkii Sehl'in rivayetine gore Hz. Peygamber
(S.A.V.) minber iizerinde namaz klldlrml§, sonra geri
geri inip seede etmi§tir. Cemaatln imamdan yiiksek bir
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yerde durmaSlnda da beis yoktur. t';ilnkil Ebii Hureyre
mescidin iizerinden imama uymu§tur. Bunu e§-~afii rivayet etmi§tir. imamln, farz namazl laldlktan sonra aynl yerde nafile namaz kIlmasl, Ebfi Davud'un
el-Mugira'dan medii olarak riviiyet ettigi hadis geregince mekruhtur. Fakat imam Ahmed. bu hadisin Hz. Ali'den ba§kasmclan riviiyet edildigini bilmedigini goylemi§tir.
Imama uyan (namaz bitince) imamdan once donilp gitmez, zira bir hadisinde Hz. Peygamber (S.A.V.): "Ne
riikuda, ne secdede, ne de doniip gitmede benden once davranmayllllz." buyurmu§tur. imam dl§lnda herhangi bir kimsenin camide bir yer edinip farzlan hep orada
kIlmasl ciiiz degildir; ~iinkii Hz. Peygamber (S.A.V.) devenin bir yere yerle§mesi gibi yer belirlemeyi yasaklaml§tIr.
Hasta, mahmn kaybolmaslndan ve telef olmaslndan
korkan veya bir mahn ba§mda bek~ilik edenin Cuma namaZlna ve cemaatle namaza i§tirak etmemesine miisaade edilir. ~iinkii bu gibi durumlardaki gii~liik, ittifakla
oziir sayllan,yagmurclan elbisenin lsianmasindan daha
fazladlr. Nitekim (yagmurun oziir olu§u ile ilgili olarak)
Hz. Orner §oyle demi§tir: "Yolculuk esnaslnda, soguk
veya yagmurlu bir gecede Hz. Peygamber'in miinadisi
(tellah): 'Namazlan (konaklaml§ oldugunuz) yerlerinizde lahn.' diye ba~rml§tI." Bu hadisi el-Buhari ve Muslim rivayet etmi§tir. Yine oniar ibn Abbas'tan, onun
yagmurlu bir cuma giinii miiezzinine; "E§hedu en liiiliihe illallah" dedikten sonra "Hayyii ala's-salah (haydin namaza)' deme, onun yerine "sallfi fi buyutikum
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(namazlanruzl evlerinizde killn)" de" dedigini; bunu bazllannIn ho§ kar§llamamasl iizerine; "Benden daha hayIrh olan -yani Hz.Peygamber (S.A.V.)- da boyle
yapml§tIr. Ben sizi kaygan 9amur ve bal9Ikta dl§an 91karmak istemedim." dedigini rivayet etmi§lerdir.
Sarmlsak, sogan yiyenin camiye gelmesi mekruhtur.
Ciimide kimse olmasa bile, agzInIn kokusuyIa meleklere eziyet eder.

OZUR sAHiPLERiNiN NAMAZI
Hasta oIanln, farzlan ayakta kIlmaSI gerekir. <;iinkii
imriin (R.A.)'dan rivayet edilen hadiste: HAyakta lol, kJ.lamazsan oturarak kIl, oyle de kIlamazsan yan yatarak
kIl!" denmi§tir. Bunu el-Buhfui riviiyet etmi§tir. en-Nesro
aynca H...oyle de kIIamazsan slrtiistii yatarak kll" ilavesini de rivayet etmi§tir. Hz. Peygamber (S.A.V.): "Size bir§ey emrettigim zaman, onu giieiiniiz yettigi
kadanyla yerine getirin" buyurdugu i9in miimkiin oIursa rtikfi ve seede i9in ba§lnl egerek i§aret eder.
<;amur, bal9Ik veya yagmurun kendisine eziyet vereeeginden korkarsa, duran veya yiiriiyen hayvan iizerinde farz namaziannl kllmaSI eiiizdir. <;iinkii et-Tirmizl
Ya'lii b. Umeyye'nin: Hilim ehli boyle arnel edilmesini
kabul etmi§tir." dedigini riviiyet etmi§tir.
Yoleu sadeee dort rekath namazlan kIsaltrr. Ramazanda oru9 tutmamaSI da eiiizdir. Eger orueunu tamamlamasl gereken birine uyarsa, 0 zaman onun da
tamamlamasl ieabeder. ~ayet bir i§ i9in bir yerde buIunsa, fakat orada kalmaya niyet etmese veya i§inin ne
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zaman bitecegini bilemese veya yagmur ve hastahk sebebiyle orada kalmak zorunda kalsa, namaZlm hep kIsaltarak kllar. Yolculukla ilgili htiktimler dortttir: (Yolcu)
namaZlnl kIsaltIr; (ogle-ikindi ve ak§am-yatsl) namazlannl cern eder; (mestlere) mesheder; (Ramazanda) oru~
tutmayabilir.
Yoleu, ogle-ikindi ve ak§am-yatsl namazlannl, iki vakitten biri i~ersinde cemederek ikisini birarada lolabilir. Namazlan cemetmemek daha efdaldir; ancak Arafat
ve Mtizdelife'de namazlarm cemedilmesi ile, cemetmedigi takdirde me§akkate du~ar olaeak olan hastanln ee·
metmesi boyle degildir (yani eemetmek gerekir.) (Boyle
bir hasta namaZlnl cemeder) c;;tinkti Hz. Peygamber
(S.A.V.) korkulu bir durum veya yoleuluk sozkonusu degilken dahi namazlanm cemetIni§tir. Yine istihazelinin namazlamn cemedebilecegi sabittir; istihaze de bir 1ii:r hastahk.
sayilir. Hatta imam Ahmed, hastalIktaki me§akkatin yolculuktan daha fazla oldugunu ileri stirerek bu gorti§ti
savunmu§tur. Yine 0, hazarda (yerle§ik durumda) namazin cemedilmesinin ancak bir zaruret veya me§guliyet sebebiyle caiz oldugunu soylemi§tir. imam Ahmed
salatu'l-hauf (korkulu durumlardaki namaz) konusunda
Hz. Peygamber'den, hepsi de CIDZ olan alb veya yedi
§eklin sahih rivayetlerle sabit oldugunu, kendisinin ise
Sehl hadisini tereih ettigini soylemi§tir. Bu hadiste zikredilen namaz Z&tu'r-fuka gazvesindeki namazdlr (ve rivayet) §oyledir: "Bir gurup, Hz. Peyganilier'in arkasmda durmu~h bir gurup 18 dii~mana kar~l
durmu~tur. Hz. Peygamber'le beraber olanlar
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hir rekit kI1nu§, sonra Hz. peygamber ayakta
beklemi§, onlar kalam kendi ba§larma luhm§lar
ve daba sonra gidip dii§mana kar§l dizilmi~ler
dire Bu strada diger gurup gelmi~, Hz.Peygamher kendisinin kalan rekatIm onlara imam olarak
lulmI~, sonra oturup beklemi~tir. Onlar kalan
rekitI kendi ba§larma kIldIktan sonra Hz.
Peygamher selim vermi~, onlar da ardmdan selim vermi~lerdir." Hadis-i el-Buhari ve Muslim rivayet etmi§tir. Hz. Peygamber'in her bir guruba
ayn ayn namaz lcldlfdl~ da vakidir. Bunu ise imam Ahmed, EbG Davud ve en-Nesal rivayet etmi§tir. "SilahlarIm da alslnlar..." (en-Nisa, 102) ayeti geregince
namazda silahl yanlna almak mustehaptrr. Eger silahl
yanlna almanln vacip oldugu ileri siiriilecek olursa, bunun da izahl miimkiindiir. ~iinkii Allahu TeaIa: "Yagmurdan zahmet ~ekerseniz, ya da basta olursamz,
siJahIanmzI h:rrakmamzda bir giin8h yoktur." (en-Nisa,
102) buyurmu§tur. C;ok fazla korkulu durumlarda ise
yaya olarak veya hayvan iistiinde, lobleye yonelerek ya
da yonelmeksizin lalmabilir. <;iinkii AIIahu TeaIa: "Eger
(bir tehHkeden) korkarsamz, yaya yahut hayvan iizerinde kIhn." (el-Bakara,203) buyunnU§tur. Bu dunnndakilere, giic;leri nisbetinde Ima (bR§1 egip i§aret) yapmalan
emredilir ve secde1erde bR§ riikGdakinden biraz daha
fazla egilir. imama uymak miimkiin olmazsa, cemaatle
namaz kllmak cmz olmaz.
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CUMA NAMAZI
Cuma namazl, akil, baIig, erkek, hiir, tek bir isimle
anllan bir yerle§im merkezinde oturan her miisliimana
farz-l ayn' dlr. Bir kimse, kendisine farz olmadl~ halde
cuma namazilli kllsa, ogle namazlnl kUml§ sayilir. Cum'a
namaZlnln bir rekatlna yeti§mi§ olan ikinci rekah curna
olarak tamamlar. Eger bir rekate de yeti§emetni§se ogle
olarak tamamlar. Cuma'dan once; Allah' a hamdedilen,
kelime-i §ehadet getirilen ve kalbe tesir edici nasihatlerin verildigi iki hutbenin okunmasl §arthr. Buna hutbe
denir ve minber iizerinde veya yiiksek bir yerde okunur. imam (minbere) c.;lkh~ ve cernaate dondiigii zaman
onlara selam verir. Sonra, Ebu Davud'un rivayet ettigi
ibn Orner hadisi geregince, ezan bitinceye kadar oturur. el-Buhari ve Miislim'de yer alan ve Hz. Orner'in
rivayet ettigi hadis geregince de iki hutbe araslnda biraz oturur. Hz. Peygarnber'e uyarak hutbeyi ayakta okur.
Oniine dogru doner, hutbeyi kIsaca okur. Cuma namaZl iki rekathr, ikisinde de kIraat ac.;lktan yaplhr. Birinci
rekatta Cum'a siiresini ikinci rekatta "Miinafikun" veya birinci rekatta"sebbaha (el-A'la)", ikinci rekatta "elGa§iye" surelerini okur. Bunlann hepsi de sahih hadislerde zikredilmi§tir. Cuma giinii sabah namazlnda ise
"es-Secde" ve "el-insan" surelerini okur. Fakat bunu
adet edinmek mekruhtur. Bayram cuma giiniine rastlarsa, bayram narnaZl kUandan Cuma namazl dii§er, ancak imamdan dii§mez.
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Cumadan sonra iki veya dort rekat namaz kllmak sunnettir. Cumadan once lohnacak herhangi hir sunnet yoktur: diledigi kadar nafIle kIlmasI ise mtistehaptIr.
Gusletmek, misvaklanmak, giizel koku stirtiniip en giizel elhiseleri giyinmek, ytirtiyerek erkenden cumaya gitmek siinnettir. ikinci ezan i§itildiginde ise, hu§u ve
stikunet ile hemen namaza gitmek gerekir. imama yakIn durmaya t;ah§Ir. Dualann kabul edildigi vakte isahet etme iimidiyle cuma giinii hoI hoI dua eder. Bu vakit
hiiyiik ihtimalle, ahdest ahp ak§am namaZInI hekledigi,
ikindinin son vaktidir. Zira boyle yapan namazda sayIhr. cuma giinti ve gecesi Hz. Peygamher'e hoI hoI salavat getirir. Bo§ bir yer gortirse, oraya ancak insanlann
tistlerinden atlayarak get;mek zorunda kalsa bile :girer;
aksi takdirde, insanlann tistlerinden atlamak mekruhtur. Kolesi veya t;ocugu dahi olsa hirini kaldInp onun
yerine oturamaz. imam huthe okurken camiye giren, kIsaca iki rekat kIlmadan oturmaz. imam huthe okurken
konu§maz, bo§ §eylerle ugra§maz. Giinkii Hz. Pey~am
her (S.A.V.): "Kim yerdeki ta~lara dokunursa, liiZUJnsuz bir it yap~ olur" huyurmU§tur. et-Tirmizihu
hadisin sahih oldugunu soylemi§tir. uyuklayan, Hz. Peygamher'in (S.A.V.) hu konudaki emri geregince yerini
degi§tirir. et-Tirmizi (bu emirle ilgili rivayetin) sahih 01dugunu soylemi§tir.
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BAYRAM NAMAZLARI
Bayram oldugu ancak zeval vaktinden sonra anIa§lhrsa, ertesi giln (imam) <;lkIp namaZl kIldlnr. Kurban bayramlnln erken, Ramazan bayramlnln ge<; kIhnmasl;
Ramazan bayraml namaZlnl kIImadan once tek saYlda
hurma yenmesi miistehapur. Kurban bayramlnda ise ancak namazdan sonra yer. Namaza bir yoldan giderse,
donii§te ba§ka bir yoldan gelir. Bayram namazIanrun §ehre yakIn olarak sahriida kIlmmaSl siinnettir. Bayram namaZl iki rekattlr. Once tahrime (bB.§langI<;) tekbiri abnlr,
Bonra alh defa tekbir ahnlr. ikinci rekiitta ise be§ tekbir
ahr Her tekbirde elierini kaIdlnr. Birinci ve ikinci rekiitta "Sebbaha (el-A'lii)" ve "el-Gii§iye" sfirelerini okur.
Namaz bitince huthe okunur. Bayram namazl kUanan yerde, ne hutbeden once, ne de sonra nafile namaz kilinmaz. Ramazan ve Kurban bayramIannda tekbir
getirmek, ciimilerde ve yoliarda tekbirleri yiiksek sesle
getirmek; koy, kasaba ve §ehirlerde oturanlann da a<;lktan tekbir getirmeleri siinnettir. Kurban ve Ramazan bayramI gecelerinde ve bayram namaZlna giderken tekbir
getirmek daha kuvvetli bir siinnettir. Kurban bayramlnda
genel olarak tekbir getirmeye Zilhicce'nin birinde ba§Lar, ozel olarak da hilhassa Arefe giinii sabah narriazlndan te§rfk gilnIerinin sonuncusunun ikindi vaktine kadar
tekbir getirir. Zilhicce'nin on giiniinde bol hoI salih amel
(iyi i§) i§lemeye gayret etmek te siinnettir.
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KUSUF (GtrNE~ VE AY TUTULMASI) NAMAZI
Bu namaZln vakti, giine§ ve ay'ln tutulma anlndan tutulmanln sona ermesine kadardlr. Bu namaz, mukim
(yerle§ik) veya yolcu olaruar, hatta kadmlar i<;in dam miiekked (kuvvetli) bir siinnettir. (Giine§ ve ay tutulmasl
dolaYlslyla) Allah'I zikredip anmak, dua ve istigfar etmek, kale azad etmek, sadaka vermek siinnettir. Namaz
kIldl~ halde tutulma sona ermemi§ olsa dahi namaz tekrar kllinmaz. Bilakis tutulma sona erinceye kadar herkes Allah'l zikreclip anar, istigfar ecler. Bu namaz i<;in
"es-salatu cami'atun" diye bagnhr ve iki rekat olarak
kilirur. Bu iki rekatta Kur'an a<;lktan okunur, hraat (Kur'an'l okuma); riikfi ve seccleler uzun yapilir. Her rekatta
iki riikfi yapillr, fakat krraat, riikU ve secdeler birinci degil
ikinci rekatta uzatIhr. Sonra tahiyyatl okur ve selam verir. Eger namaz kllinuken tutulma sona ererse namaz
kIsaca 'kilinlp hemen tamamlanlr. <;iinkii Hz. Peygamber (S.A.V.): "Tutulma sona erinceye kadar namaz Iahp dua edin" buyurmu§tur.

iSTiSKA (YAGMUR) NAMAZI
istiska namaZl mukim (yerle§ik) iken oIsun yolculukta
olsun miiekked (kuvvetli) bir siinnettir. Aynen bayram
namazl gibi lahnlr. Ciiniin erken saatlerinde kilinmasl
silnnettir. et-Tirmizi"nin ibn Abbas'tan rivayet ettigi ve
sahih oldugunu sayledigi bir hadis geregince; hu§u i<;ersinde, miitevazi bir §ekilde ve Allah'a yalvararak nama-
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za gidilir. imam insanla ra namaZl luldlnr , sonra tek hir
huthe okur ve hutbed e hoI bol istigfar eder, dua eder,
ellerini kaldln r ve bunu slk slk tekrarl ar. Duada §oyIe
der:
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(A<;lklamaSl: Allahim bize, (kurakhktan) kurtan cl, giizeI, zararSlZ, hoI, hoI, her yere yagan, devam h, umum i
ve heryere ula§an, faydah, zararslZ, gecikmeksizin hemen yagmur ihsan eyle. Allah'lm kulann a ve hayvanlanna yagmur gonder, rahmetini yay, olii be Ideni dirilt.
Allah'lm bize yagmur gonder, bizi senden umudu nu kesenler den eyleme. Allah'lm rahme t yagmu ru ver, azab,
bela, YIlom ve sel yagmuru gonderme. Allalum, kullar ve
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beldeler, ancak sana §ikayette bulundugumuz kurakhk
ve darhga dugar oldular. Allah'lm bizim igin ekinlerimizi bitir, (hayvanlann) memelerini siitle (doldurup) alat,
bizi gokyiiziiniin bereketleriyle sula, ve bize bereketini
indir. Allah'lm sen gok bagt§laylclsln, biz de senden bagl§lanma istiyoruz. ArtIk sen gokyiiziinden bize bol bol
yagmurlar yagdlr.)
Hutbe esnasmda kIbleye doniilmesi miistehaptrr. Sonra
elbisesini ters gevirip sag taraflnl sola, sol taraflnl saga
getirir. ~iinki.i Hz. Peygamber (S.A.V.) slrtlnl insanlara
gevirmi§ ve bbleye donmi.i§, sonra cia e1bisesini ters c;evirmi§tir. Bunu el-Buhari ve Muslim rivayet etmi§tir. KIbleye dondiigunde algak sesle dua eder. Eger namazdan
sonra veya Cuma hutbesinde y~mur duasl yapsalar, buminla da siinnete uymu§ olurlar. Yagmur b3§layInca yagmur altInda biraz durmak ve yagmurdan lslanmasl igin
yanlndaki e§yalan ve elbiselerini ortaya glkarmasl, sel
akarsa vadiye gidip 0 sudan abdest almasl miistehaptIr.
Yagmuru goriince
i ~"I~ L:", ~II'"))
«(uuu ...
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(Anahnn bu yagmuru
faydah kIl) diye dua eder. Sular gogahr da yagmurun
artmaslndan korkulursa
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(Allah'Im iizerimize degil, etraftmlza yagdu. Allah'lm
tepelere, vadi iglerine, agaglann oldugu yere yagdrr.) diye
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dua eder. Yagmur yagarken dua eder ve "Allah'tn liitEu ve rahmeti sayesinde yagmura kavu§tuk!" der. Bir
bulut goriirse veya riizgar eserse, Allah'tan bunlann faydah oimaslni diler, zararlanndan da Allah'a slgtnlr. Fakat riizgara sovmek caiz degildir, bilakis;
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(Allah'lm senden, bu ruzgann ve riizgann ta§ldlklannln ve bu rtizgarla gonderdilerinin iyilik ve faydasini istiyor; bu rtizgann ve bu riizgann ta§Idlklannin ve bu
riizgarla gonderdiklerinin kotiiliik ve zaranndan sana Sl~nlyorum. Allah'lm bu riizgan rahmet vesilesi ktl, azab
vesilesi klIma. Allah'lm bunu bir tek riizgar degiI, pek«;ok riizgarIar yap.) diye dua eder. ~im§ek ve ylidmmlann giirtiltusiinii duyarsa:
(Allahlm bizi ofkenle oIdiirme, azablnla helak etme.
Bundan once bize afiyet ver. ~im§ekler kendisini hamdererek, melekler de heybet ve azameti korkusundan
tesbih eden (Allah) yiicedir.) diye dua eder. Merkebin
anlrdIgtni veya kopegin havladl~nI duyarsa, §eytandan
Allah'a sI~mr. Horozun ottiigiinii duyarsa 0 zaman da
Allah'ln liituf ve ihsanlnl ister.
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CENAZE NAMAZI
(Ulemanln) ittifaloyia tedavi olmak cmzdir. Bu tevekktile aylon degildir. Daglanmak ise mekruhtur. Perhiz
yapmak mtistehaptIr. Hz. Peygamber (S.A.V.): "Haram
He tedavi olmayln" buyurdugu i~in haram §eyleri yemek ya da i«;mek suretiyle, veya mtizik, §arkt v.b. sesiyIe tedavi olmak haramdrr. Muska ve nazarhk takmak
haramdlr. Oltimii <;ok anlp ona hazlrlanmak stinnettir.
Hasta ziyareti de siinnettir. Hastanln Allah'a §tikredip
§ikayet etmeksizin rahatslzh~nl anlatmaslnda beis yoktur. Sabretmek §arttrr;" Allah'a durumunu §ikayet etmek
ise sabra ayIorl,degildir, aksine matlup olan budur. Allah hakkmda hiisn-ii zann'da hulunmak vaciptir. Bir musibete ugraYInca hemen Allah'tan olum istenmez. HastaYI .
ziyaret. eden ona iyile§mesi i<;in dua eder. Sekedit haline gelince ona "La ilahe illallah" telkin edilir ve Iohleye <;evrilir. Olunce gozleri kapatIhr. Olenin ailesi hep iyi
§eyler soylemelidirler; <;tinkii melekler onlann soy1<~dik
lerine amin derler. Olen kimse bir elbise ile ortiiltir, bor<;IannI odemekte acele edilir, nezir ve kefaret bor~lan
odenir. <;tinkii Hz. Peygamber (S.A.V.): "Mii'minin ruhu, borcu odeninceye kadar asilidrr (odenince kurtulur)."
buyurmu§tur. et-Tirmizi bu hadisin hasen oldugunu soylemi§tir. EbO Davud'un rivayet ettigi, RasUlullah'ln
(S.A.V.): "Bir miisliimanln cesedinin ailesi araslnda tutulmasl uygun degildir" sozii geregince, cenazlnln ylkanlp kefenlenmesinde acele etmek siinnettir. Oliiniin
ardlndan ba~ra ~a~ra aglamak mekruhtur. Oliiniin YI-
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kanmaSl, namaZlnln kIhnmaSl, ta§lnmaSl, kefenlenmesi
ve hble yoniine dogru defnedilmesi bir farz-l kifayedir.
Bunlardan herhangi biri ic;in iicret almak mekmhtur. Oliiniin sebepsiz yere bulundugu Jerden b8.§ka bir yere gotiiriilmesi de mekruhtur. Oliiyii ylkayanln abdest
azaJanndan ve sagdan ba§lamasl, iiC; ya da be§ defa Ylkamasl siinnettir. Fakat bir defa Ylkamak da yeterlidir.
Dort aydan fazla olan dU§iik c;ocuk )'lkamr ve namaZl hhnlr. Zira Hz. Peygamber (S.A.V.): "Du§iigun
namaZl hhnlr ve ana babaslnln ba~§lanlp merhamet
olunmalan ic;in dua edilir" buyurmu§tur. et-Tirmizi'nin
rivayetinde (dii§iik yerine) "<;ocugun namazllohmr" denmi§tir. Su ve benzeri §eyler bulunmadlgt ic;in oluyii ylkamak miimkiin olmazsa, teyemmiim yapnnhr. Kefende
vacip olan, biitiin viicfidu orten bir elbisedir. Viicfidun
tamamlnl orten bir elbise bulunamazsa once avret yerleri ortiiliir, sonra ba§l ve ba§tan sonra gelen uzuvlar
ortiiliir, ortiilemeyen kIslmlara da ot veya yaprak konur.
Cenaze namaZlm klldlran imam erkegjn gogiis hizaslnda, kadlmn ise ortaslnda durur. T elebir ahr, fatihayt okur,
sonra yine tekbir ahp Hz. peygamber'e (S.A.V.) salavat
okur, sonra yine tekbir ahr ve olii ic;in dua eder. Sonra
dordiincii tekbiri ahr ve biraz bekledikten sonra yalnlzca sag taraflna selam verir. Her tekbirde ellerini kaldlnr. Cenaze kaldlnhncaya kadar imam yerinde durur.
Bu Hz. Omer'den rivayet edilmi§tir. Cenazenin namaZlnl hlamayanln, kabre kondugu zaman veya defnetildikten sonra bir ay ic;ersinde kabri b8.§lnda cenaze
namaZlnl kIlmasl mustehaptlr. Bu §ekilde cemaatle de
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kilinabilir. Cenazenin gece defnedilmesinde mahzur yoktur. Giine§ dogarken ve batarken ve zeval vaktinde cenaze namazl kllmak mekruhtur. Ko§arcaslna olmamak
§artIyla cenazenin <;abuk gotiiriilmesi siinnettir. Cenazeyi takip edenlerin, cenaze defnedilmek iizere yere konuncaya kadar oturmalan mekruhtur. Cenazeyi takip
eden hu§u i<;ersinde olmah ve akibetini dii§iinmelidir.
Giilmek ve diinya keIaml etmek mekruhtur. Daha kolay
ise, cenazenin once ayak tarafrnclan kabre konmasl miistehapur. Bir ba§kaslnln kabrine konmasl mekruhtur.
Mahremi olsa bile kadini ba§ka bir erkegin defnetmesi
mekruh degildir. Mezan lahid §eklinde (yan taraftan) kazmak, <;ukur §eklinde kazmaktan daha efdaldir. Mezann
derin ve geni§ kazllmasl siinnettir. Tabut ile gommek mekruhtur. Cenaze kabre konurken:

"Bismillah, RasUlullah'In dini lizre)" denir. Defnedildikten sonra cenazenin b8§lnda ayakta dua etmek miistehaptIr. Cenazede hazir bulunanlann, cenazenin ba§
taraflna ii<; avu<; toprak atmalan da miistehaptIr.
Kabrin bir kan§ ytiksekliginde DImasI miistehapbr; daha fazlasl mekruhtur. <';iinkii Hz. Peygamber (S.A.V.)
bir haclisinde Hz. Ali'ye §oyle buyurmu§tur: "Buldugun
biitiin heykelleri (timsaI) tahrip et, biitiin yiiksek kabirleri de (al<;alup) dtizelt)". Bunu Miislim rivayet etmi§tiro Kabrin Uzerine su dokiilUr, topragl tutmasl i~in
iizerine kii~iik t8.§lar konur. Kabrin bilinmesi i<;in ta§ ve
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benzeri §eylerle i§aret koymakta bir beis yoktur. c;iinkii
Osman b. Maz'fin'un kabrine de boyle yapudlg. rivayet
edilmi§tir. Kabrin kiree;le badanalanmasl, iizerine herhangi bir§ey in§a edilmesi caiz degildir; yapuanln YlkllmaSI gerekir. Kabrin toprag.na ba§ka toprak ilave
edilmez, c;iinkii bu yasaklanml§tIr. Bu yasag. Ebo. Davud rivayet etmi§tir. Kabri opmek, kokulamak, tiitsiilemek, iizerine oturmak veya iizerinde hacetini gidermek
(def-i hacet) cmz degildir. Bunlan kabirler araslnda yapmak da boyledir. Kabrin toprag.ndan §ifa ummak da croz
degildir. Kabirde kandil, mum v.s. yakmak, kabrin iizerine mescid, cami yapmak haramdlr ve bu camiin YlkIlmasl gerekir. Ahmed (b. Hanbel)'in isnadlnln iyi
oldugunu soyledigi bir hadis geregince Kabristan'da sandalet (veya ayakkabl) ile dola§llmaz.
Kabir ziyareti siinnettir; fakat ozel olarak bunun ie;in
yolculu$a c;Ikmamak §arhyladrr, c;iinkii Hz. Peygamber
(S.A.V.): "Ancak iie; mescid'e gitmek ic;in ozel olarak
yolculuga e;lkIhr" buyurmu§tur. Yine kadlnlann da kabir ziyaretine gitmesi cmz degildir; zira Hz.Peygamber
(S.A.V.): "Allah, kabirleri ziyaret eden kadlnlara, kabir iizerine mescid ve cami yapanlara, ve (mum) kandil
yakanlara lanet etsin." buyurmu§tur. Bunu Sunen miiellifleri rivayet etmi§tir. Kabre el siirmek, orada namaz
kllmak, duada kabre yonelmek mekruhtur. Bunlar miinker (islam'ln raZI olmadlg.) §eylerdir, hatta §irkten bir
boliimdiir.
Kabri ziyaret eden veya bir kabre rastlayan §oyle dua
eder
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(Mu'minler yurdu, selam iizerinize oisun. Biz de elbette size katllaca~z. Allah bizden ve sizden, once veya
sonra vefat edenlere rahmet eylesin. Bizim ve sizin i<;in
Allah'tan afiyet dileriz. Allah'Im bizleri onlar kadar seyap kazanmaktan mahrum etme, onlardan sonra bizi fitneye dii§urme, bizi ve onlan bagt§la)
Hayatta olan birine selam verirken ister "selamun
a1ey kurn ".lsterse " es-se1'"amu aleykurn "der. 0" nee seLam vermek sunnet, verilen selama mukabele etmek vaciptir. ~ayet birine selam vermi§ olsa, sonra onunla ikinci,
ii<;iincii defa ya da daha fazla kar§lla§sa her defaslnda
selam verit. Selam verirken egilmek cmz degildir. Mahrem olmayan kadlna selam verilmez, ancak §ehvet duymayacak kadar ya§h kadlna verilebilir. Bir kimsenin
yanlndan aynhrken de selam verilir. Ailesinin yamna girince de selam verir ve
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(Allah'lm senden girip glktI~m yerlerin haynm ve iyiligini isterim. Allah'ln adlyla girdik, Allah'ln adlyla glktIk ve Allah'a tevekkiil ettik.)" der. Enes'in rivayet ettigi
bir had'is geregince musafaha (iki elle tokala§ma) siinnettir. Kadlnla musafaha yapmak caiz degildir. <;ocuklara selam verilir. Kiigiik biiyiige, az olan gok olana,
yiiriiyen yiiriimeyene, hayvana binmi§ olan binmemi§
olana selam verir. Eger birisi ba§ka birisinden selam getirirse:

(Sana ve ona selam olsun)" der. Birbirleriyle kar§lla§anlann herbiri selama once ba§lamaya itina gosterir.
Selam verirken:

~-:J~j ~\ ; ~;j ~ r~
(es-selamu aleykum ve ralmetu'llahi ve berekatuh)"
der, buna herhangi bir§ey ilave etmez.
Esneyecek olursa esnemesini elinden geldigi kadar tutmaya gah§lr. Eger tutamazsa agzlnl eliyle orter. Aksuacak olursa yiiziinii bir§eyle orter ve sesini algaltIr,
yamndakinin duyabilecegi bir sesle "elhamdu lillah" der;
yanlnda oturan buna "yerhamukallah" diye mukabele
eder; aksrran buna "yehdikumullah' ve yuslih balekum"
cevablnl verir. Akslran "elhamdu lillah" demezse ona
"yerhamukallah" denmez. Bir kimse ikinci, iigiincii defa
akslnrsa, yine "yerhamukallah" denir, sonra ona slhhat ve afiyet duaslnda bulunulur.
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Bir kimsenin evine girmek isteyen ister onun yakInl
olsun ister yabanci olsun mutlaka izin ister. izin verilirse girer, veriImezse geri doner. izin iiC; defa istenir, daha fazIa lsrar edilmez. izin "es-selamu aleykum, girebilir
miyim?" diyerek istenir.
Bir mecliste ilk buldugu bo§ yere oturur, iki ki§i araslna ise onlar izin vermedikc;e oturmaz.
YakInl olen kimseye taziyede bulunmak miistehaptlr,
ancak bunun ic;in oturmak mekruhtur. Taziye esnaSlnda soylenecek belirli bir§ey yoktur, ancak olii sahibini
sabretmeye te§vik eder ve bu suretIe sevap kazanaca~
m belirtir; (jlii ic;in de dua eder. Glii sahibi de:
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(Hamd aIemierin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Biz
hepimiz Allah'a aidiz ve hepimiz O'na donecegiz. AIlah'lm ugradlgtm bu musibetten dola}'l bana sevablnl ihsan eyle ve bu musibetten daha hayIrh olanlan nasib
et) diye dua eder. Eger (SabIrla ve namaz kllarak yardIm dileyin) (el-Bakara, 45) ayetine uyarak namaz da
kIlarsa, bu da giizeldir; ibn Abbas da boyle yapml§dIr.
Ancak ba~np c;agtrarak doviinmek haramdlr. Hz. Peygamber( S.A.V.) bir musibet arnnda; feryad ii figan eden;
saC;lm k(jkiinden kazlyan ve elbiselerini ylrtIp parc;alayan iiC; slmf kadlndan beridir, onlarla ilgisi yoktur, A§ikare slzlanmak da haramdlr.
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ZEKAT
Zekat, hayvanlarda, toprak mahsullerinde, paralarda
ve ticaret mallannda gerekir; ancak bunun farz oimasl
ie;in be§ §art vardlr. Bunlar: Miisliiman oimak, hiir 01mak, nisaba (zekatl gerektiren miktara) sahip olmak, mala
tam olarak sahip (malik) oimak ve zekat malI iizerinden
bir yll gee;mi§ olmak. (:ocugun ve akli dengesi bozuk
olanlann mallannln da zekatlm vermek gerekir. Bu, Hz.
Orner, ibn Abbas ve ba§kalanndan rivayet edilmi§tir ve
onlann bu gorii§iine kar§l e;lkanlann bulundugu bilinmemektedir. Nisap'tan fazla olan malIn zekatlnln da hesaplanarak verilmesi gerekir. Ancak salma gezen
hayvanlar (saime) boyle degiidir, bu hayvanlann nisab
faziasl olanlarlnda zekat yoktur. (Yani iki nisab araSlndaki fazlahklara zekat dii§mez.) Keza, camiler gibi, belli bir §ahsa tahsis edilmeksizin vakfedilmi§ olan §eylerde
de zekat yoktur. Fakat belli bir §ahsa vakfedilmi§ olan
arazinin gelirinden zekat vermek gerekir. Bir kimsenin,
odemeye giicii olan birinde bore; veya mehir gibi bir alacagl varsa, zekat siiresini bunlara malik oidugu andan
itibaren hesapIar, buniann tamaml veya bir kIsml eline
gee;ince de zekatlnl verir. Sahabenin icmalndan a~ake;a
anla§llan budur, eline gee;en, nisab miktanna uIa§masa
bile zekatlnl verir. ~ayet, zekatl vacip Wan sebep mevcut oldugu ie;in, bunlar eline gee;meden once zekatlnl verecek olsa bu da gee;erlidir. Fakat zekatl, bunlar eline
gee;inceye kadar ertelemek bir ruhsattlr, zekatln hemen
verilmesi gibi degildir. Elinde nisab miktan malIn sa-
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dece bir Iosml bulunsa, kalanl da bore; veya kaylp olsa,
sadece elinde bulunamn zekatInl verir. Keza, odeyemiyecek durumda olan alaeagl eline gee;inee zekatInl vermesi gerekir. Hz. Ali ve ibn Abbas'tan her haIukarda
verilmesi gerektigi gorii§u rivayet edilmi§tir. Bir mal kazanlldlgl zaman, iizerinden bir sene gee;tikten sonra 0
malIn zekatInln verilmesi gerekir. Ancak salma gezen
hayvanlann dogurdugu yavrular ile tiean karlarda zekat
gerekrnez. (:iinkii Hz. Orner: "Onlann kuzulannl (zekatIn) dl§lnda blrak, onlardan zekat alma" buyurmu§tur. Bunu imam Malik rivayet etmi§tir. Hz. Ali de bu
gorii§tedir ve Hz. Orner ile Ali'ye itiraz eden sahabelerin meveudiyeti bilinmemektedir. Elde edilen gelir, nisab miktarl mal ile aynl cinsten veya onun hiikmiinde
ise, bu mala ilave edilir. Mesela giimii§iin altIna ilave
edilmesi gibi. Fakat gelir, nisab miktan mal cinsinden
degilse veya onun hiikrniinde degilse, bu gelirin kendi
ba§lna hiikrnti vardlr.

HAYVANLARIN ZEKATI
Hayvanlardan aneak "smme" olanda zekat vermek gerekir. Sairne ise, senenin biiyiik bir Iosmlnl meralarda
odayarak gee;iren hayvanlardrr. Eger hayvanlar i~in yem
satIn ahnlyorsa veya yem depolamak gerekiyorsa 0 takdirde zekat gerekmez. Saime tie; e;e§ittir:
Birincisi: Deve. Be§ deveye kadar zekat yoktur. Be§
devede ise bir koyun zekat olarak verilir. On devede iki
koyun, onbe§ devede ti~ koyun, yirmi devede dart koyun zekat olarak verilir. Bunlann hepsi icma ile sabit-
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tiro Yirmibe§ clevede ise bir ya§lnda di§i bir deve verilir.
Eger bir ya§mcla bulunamazsa, iki Ya§mda erkek bir cleve
verse de olur. Otuzaln devede, iki ya§mda bir di§i deve
kIrkalti devede ii~ Ya§lnda di§i bir deve; altml§bir. devede dort ya§lnda di§i bir deve; yetmi§altl devede, iki ya§lnda iki di§i deve; doksanbir devede, u'i ya§lnda iki di§i
deve; yiizyirmibir devede ii~ ya§lnda ii~ di§i deve zekat
olarak verilir. Sonra her kIrk devede iki ya§Inda di§i bir
cleve; her elli devede ise u~ ya§lnda di§i bir deve ilave
edilir. Deve saYISI ikiyuz'u bulunca iki farz (nisab) biraraya gelmi§ olur (yani develerin saYISI kIrk'a da bolunebilir elli'ye de.) isterse (elli'ye boler ve) ii'i ya§lnda dort
di§i deve; isterse (kirk'a boler ve) iki ya§lnda be§ di§i
deveyi zekat olarak verir.
ikincisi: inek. Otuz inege kadar zekat yoktur. Otuz
inekte, bir ya§lnda di§i veya erkek bir dana; kirk inekte, iki ya§lnda bir inek; altml§ inekte, bir ya§lnda iki dana; ondan sonra her otuz inekte, bir ya§lnda bir dana;
her krrk inekte de iki ya§mda bir inek zekat olarak verilir.
U«;iinciisii: Koyun. KIrk koyuna kadar zekat yoktur.
Kirk koyunda ise bir koyun zekat verilir. KIrktan yiizyirmi'ye kadar bir koyun; yiizyirmibir'den ikiyiiz'e kadar iki koyun; ikiyiizbir'den ikiyiiz doksandokuz'a kadar
u'i koyun, u'iyiiz'de ise dort koyun verilir. Ondan sonra
her yiiz koyunda bir koyun zekat olarak verilir.
Erkek, ya§h, kusurlu olanlar; baktIgt yavrusu olanlar,
hamile olanlar besili ve koyunlann en iyisi olanlar zekat
olarak ahnmaz. <;iinku Hz. Peygamber (S.A.V.): "Fakat (zekatI) mahnlzm orta kalitelisinden verin. 'iunku AI-
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lah sizden, ne mahnizin en iyisini vermenizi istemi§, ne
de en kotiisiinii vermenizi emretmi§tir." buyurmu.~tur.
Bunu Ebii Davud rivayet etmi§tir.
iki veya daha fazla orta~n sahip olduklan hayvanlar
nisab miktanna ula§lrsa tek bir ki§inin mah gibi muamele goriir ve zekat gerekir.

TOPRAK MAHSULLERiNiN ZEKATI
~u iki §art bulundugu takdirde, tartI1abilen ve depo
edilebilen her tiirlii gJda maddesi ve benzerinin zekatIm vermek gerekir: Bu §artlann birincisi, iiriiniin nisab
miktanna ula§masidir ki bu da be§ vesk'tIr. (612 kg.)
Bir vesk ise altml§ sa' (bir sa' 2040 gr.rdir. Bir senenin meyva ve tahill, nisabi tamamlamak ic;in birarada
hesap edilir. ikinci §art, nisab miktan iiriiniin, zekat farz
oldugunda 0 kimsenin mah oimasidir. Bulunan, kendisine hibe edilen veya hasat iicreti olarak ahnan iiriinde
zekat yoktur.
Herhangi bir kiilfete katlanmadan sulanan iiriinde onda bir; suianmasl kiilfeti gerektiren iiriinde yirmide bir;
senenin yansinda kiilfetsiz diger yansinda kiilfetle sulanan iirtinde ise onbe§te bir zekat verilir. Eger ktilfetli
ve kiilfetsiz sulama miiddetleri farkh olursa, uzun stire
hangi §ekilde sularnyorsa zekat ona gore hesaplamr. Eger
hangisinin uzun oldugunu tesbit etmek mtimkiin olmazsa, onda bir zekat verilir. Tahillarln zekatInln harmanlanlp temizlenerek, meyveninkinin de kurumu§ olarak
verilmesi gerekir. Bir kimsenin kendi verecegi zekat veya sadakaYI satIn aimasl caiz degjldir, ancak miras yo-
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luyia tekrar kendisine donerse bu crozdir. imam (deviet
ba§kanl) zekatI tahminen belirleyecek adamlar gonderir. Bu i§ i<;in bir ki§i yeterlidir. Tahminde bulunan, mal
sahibinin kendisine ve ailesine yetecek kadannl taze olarak blrakIr. ~ayet blrakmazsa, mal sahibinin alma hakla vardu. imam Ahmed, geceleyin hasad yapmaYl ve
meyvalan toplamaYl mekruh gormii§tiir. O§iir (onda bir)e
tabi iiriinler, senelerce beklese bile zekatI tekerriir etmez (sadece bir defa verilir) Ancak ticaret i<;in olursa
her sene i<;in zekat verilir.

ALTIN VE GUMU~UN ZEKATI
Altlnln nisabl yirmi miskal (81 gr.) giimii§iin nisabl
iseikiyiiz dirhem (624 gr.)'dir. Bu miktarIann kIrktabiri zekat olarak verilir. Nisabl tamamlamak i<;in altm ve
giimii§ birarada hesap edilir. Mallann degeri de altIn
ve giimii§e eklenir. Miibah olan zinet ve miicevheratta
zekat yoktur. Fakat ticaret i<;in olursa zekat gerekir. Erkeklerin giimii§ olarak ancak yiiziik takmalan miibahhr. Y iiziigii sol elinin ser<;e parma~ndan sonraki
parmaga takmasl daha faziletlidir. imam Ahmed, yiiziigiin sag ele takIImaslnln zaylf oldugunu soylemi§tir. Gerek erkek gerek kadln olsun, demir, pirin<; ve bakrr yiiziik
takInmalan mekruhtur; imam Ahmed boyle soylemi§tir. Kllcln kabzaslnln ucunun ve kemerin giimii§ ile siislenmesi miibahtlr; .;iinkii Sahabe giimii§le siislii
kemerleri kullanml§lardlr. Kadlnlann ise, takIlmasl adet
olan her tiirlii altIn ve giimii§ zinet takInmalan miibahtlr. Giyimde ve b3§ka §eylerde erkegin kadlna, kadlnln
erkege benzemesi haramdu.
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MALLARIN ZEKATI
Mal eger ticaret i«;in ise, nisab miktanna ul8.§tI~ zaman zekat gerekir. Fakat kiraya vermek amaclyla elde
bulunan t8.§lnmaz mallar, hayvanlar ve diger §eylerde
zekdt gerekmez.

FITIR SADAKASI
FltIr sadakasl oru~luyu, (oru~lu iken soyledigi) ho§ sozlerden, i§lerden, ve miistehcen konularla ilgili konu§malardan temizler. Bayram giinii ve gecesi, kendisinin ve
ailesinin yiyeceginden fazlaslna sahip olan her miisliimanIn, kendisi ve bakmakla miikellef oldugu miisliiman
olan kimselerin herbiri i~in birer sa' (2040 gr.) sadaka
vermesi farZ-I ayn'drr. Ucretle ~ah§urdI~ kimselerin fltIr sadakalannl vermesi gerekmez. Eger bakmakla miikellef oldugu kimselerin hepsinin fltrr sadakaslnl
veremiyecekse, once kendisinden b8.§lar, sonra yakInhk suaSIna gore digerlerininkini verir. eenin (ana karnIndaki ~ocuk) i«;in flur sadakasl vermek icma ile
gerekmez. Bir kimse nafile olarak bir miisliimanln ge~i
mini Ramazan aYI sliresince lizerine ahrsa, 0 kimsenin
fltIr sadakasIlli da vermesi gerekir. FIm sadakaslllln bayramdan bir-ikigiin once verilmesi cmzdir. Fakat bayramdan sonraya brrakIlmasl cmz degildir, eger brrakIrsa
giinah i§lemi§ olur ve bu sadakaYI kaza eder. Efda! olan
bayram giinii namazdan once verilmesidir. Verilmesi gerekli olan TIm sadakasl, hurma, bugday, kuru iiziim, arpa
veya akit (ke§, ke§ peynirin)'den bir sa (2040 gr.)'dlr.
Bunlarl bulamazsa, bunlarln yerine gec;en, 0 beldenin
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yiyecegi ne ise ondan verir. (imam) Ahmed yiyecegin
temizlenerek verilmesini giize1 gormii§ ve boyle yapIlmaSlnl ibn Sirin'den llakletmi§tir. Bir ki§iye verilebileeek olan fltIr sadakasllli birka~ ki§iye veya birka~ ki§inin
fItlr sadakasIllI bir ki§iye vermek emzdir.

ZEKATIN VERiLMESi
Zekat farz oldugunda, verme imkanl oldugu halde onu
vermeyip geciktirmek caiz degildir. Ancak imam (devlet reisi) veya zekat verecek kimse bulunmazsa 0 takdirde geciktirebilir. AYlll §ekilde zekat toplaylclsl da,
kurakhk, a-;hk ve benzeri mazeretlerden -dolaYl zekatI
mal sahiplerinden almaYI geciktirebilir. (imam) Ahmed
bu konuda Hz. Omer'in tatbikatInl delil gostermi§tir.

KENDiLERiNE

ZEKAT
KiMSELER

VERiLECEK

Bunlar sekiz ki§idir ve ayetle belirtildikleri i-;in bunlardan ba§kaslna vermek caiz degildir:
Birinci ve ikinci: Fakirler ve dii§kiinler. Kendisine
yetecek olana malik olanln dilenmesi caiz degildir. Ancak su istemekte, emallet ve bor-; istemekte bir beis yoktur. A-; olanlll doyurulmasl, -;lplak olanln giydirilmesi,
esir olanln kurtanlmasl vaciptir.
U~iinciisii: ZekatI toplayan, yazan, sayan ve ol-;enler gjbi zekat gorevlileri. Bunlann akrabalardan tayin
edilmesi caiz degildir. Devlet reisi zekat toplaYICISIID, ister
belli bir allla§ma yapmadan isterse muayyen bir iicret
uzerinden anla§arak gorevlendirebilir.
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Dordiinciisii: Muellefe-i kuliib. Bunlar kafir olup,
miisliiman olmalan iimid edilen kimseIer veya kendilerine zekat verildigi takdirde imanlnln artmasl, onun gibi bir ba§kasInIn miisIiiman olmaSI, dogru yola girmesi
ya da kotiiliigunden emin olunmasl umulan kimselerdir.
Mesela rii§vet gibi, kendisinin kotiiliigiinden kurtulmak
ic;in verilen bir§eyi bir miisliimanln almasl helM degildir.
Be§incisi: Koleler. Bunlar (belli bir parayl efendisine odeyip kolelikten kurtulma) anla§masl yapmI§ oIanlardlr. Kafirlerin elinde tutsak bulunan miisliiman bir
esire kar§mk fidye olarak zekat verilmesi caizdir; c;iinkii bu da azad etmek demektir. Yine Cenab-l Hakk'ln
genel manadaki: "Zekatlar, Allah'tan bir farz olarak, ancak fakirlere
ve kole1ik altInda bulunanlara
.
mahsustur." (et-Tevbe, 60) ayetine dayanarak, zekat mah
ile kole satIn ahnlp azad edilmesi de caizdir.
AltmclSI: Borc;luIar. Bunlar da iki kISlmdlr: Birisi, insanlann araslnl bulup diizeltmek ie;in bore;lananlardrr ki,
bu hir fitneyi sondiirmek ie;in bore; yiiklenen hir kimsedir. Ikincisi ise, miibah olan her§eyi bir nedenden otiirii
bore;lanan kimsedir.
Yedincisi: Allah yolunda (sava§anlar). Bunlar, miicahitlerdir. Zengin bile olsalar, onlara sava§ ic;in gerekli
yardlm yapIlrr. Hac da "Allah yolunda" slnulna dahildir.
Sekizincisi: Yolcular. Bunlar, yolda kalml§ olup,
memleketine varmalannl saglayacak imkanl olmayan
kimselerdir. Memleketlerinde zengin bile olsalar, bu gibilere kendilerini memleketlerine ula§tIracak kadar yardIm yapmr.
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Eger zengin oldugu bilinmeyen birisi, kendisinin fakir oldugunu iddia etse sozii kabul edilir. Eger giicii kuvyeti yerindeyse ve C;ah§IP kazandl~ da biliniyorsa ona
zekat vermek croz degildir. Eger kazandl~ bilinmiyorsa, zengin ve giicii kuvveti yerinde olup c;ah§arak kazanabilenin zekattan almaya hakkI olmadlg. kendisine
anlatIldlktan sonra ona zekattan verilir. Eger yabanci olan
daha muhtac; ise, ne yakIn ne de uzak olana verilmez,
yabanclya verilir. Zekat dagltillrken yakInlar kaYlnlmaz,
bu mal ile herhangi bir hak odenmez, herhangi birisi
bu mal kar§lhg.nda c;ah§tInlamaz, bu mal ile kendi mahnl koruyamaz.
.
Ne zaman olursa olsun nafile sadaka vermek siinnettiro Gizli vermek daha faziletlidir.e Yine, slhhatli iken,
goniil nzaslyla vermek; Hz. Peygamber'in (S.A.V.), bir
hadisi ~eregince bilhassa Ramazan'da vermek; "y~hut
ac;hk giiniinde doyurmaktrr." (el-Beled, 14) ayeti geregince ihtiyac; anlannda vermek de daha faziletlidir. Nafile sadaka yakInlara, bilhassa arada dii§manhk oldugu
zaman verilirse hem sadaka hem sua-i rahim yerine gec;er. <;iinkii Hz. Peygamber (S.A.V.) bir hadisinde: "seninle ili§kiyi kesen akrabanl ziyaret edersin."
buyurmu§tur. AkrabaIardan sonra kom§ular gelir; zira
Cenab-l Hak; "uzak kom§uya, yakIn kom§uya (iyilik
edin)" (en-Nisa, 36 ) buyurmu§tur. Sonra "yahut hiC;bir §eyi olmayan yoksulu (doyurmakur)" (el-Beled, 16)
ayeti geregince §iddetli ihtiyac; ic;ersinde olana verilir.
Ancak kendisine veya kendisinden aIacakh olana veya
bakmakla yiikiimlii oldugu kimselere zarar verecek §e-
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kilde sadaka vermez. Bir kimse biitiin mahni sadaka vermek isterse, ~ah§arak ailesini ge~indirebilecek bir
durumda ise ve kendisinin giizel bir §ekilde tevekkiil edebileceginden eminse, bu §ekilde sadaka vermesi, Hz.
Ebfibekir de boyle yapu~ i~in, miistehaptrr; aksi takdirde caiz degildir ve kendisi hacr alunda kallr. Keza, darhga, .veya tamamen yeterli ol~iideki ge~im §artlanndan
lasmaya sabredemiyecek oianin boyle yapmasl da mekr:uhtur. SadakaYI b8§a kakmak haramdlr ve biiyiik bir
giinah olup sadakanln sevablnl yok eder. Bir kimse sadaka olarak bir§ey aymr da sonra kendisinin b8§lna bir§ey gelip bu sadakaya ihtiyaci olursa, bu sadakaYI yine
de vermesi miistehaptrr. Amr b. el-~ da bir dilenciye
vermek iizere yemek aylnr da bir dilenci bulamazsa 0
yemege dokunmazdl. Sadaka verilirken iyisinden verilir, gidip te kotiisii verilmez. Sadakamn en efdali, ihtiyacl dl§lnd aki her§eyini vermektir. (Buna
"cuhdu'l-muloll" denir.) ve "Sadakanm en hayrrhsl, hali
vakti yerinde olanln verdigi sadakadlr" rivayeti boyle
yapmaya ayIon degildir. "Cuhdu'!-mukill" insamn, mlesinin ihtiyacl dl§lndaki her§eyi vermesi demektir.
ORU~

Ramazan orucu islam'ln esaslanndan birisidir. Oru~
hicretin ikinci ymnda farz olmu§tur. RasfiluRah (S.A.V.)
dokuz sene Ramazan orucunu tutmu§tur. ~aban'ln otuzuncu gecesi hilalin ar8§tInlmasl miistehaptrr. Ramazan
hilalinin goriilmesiyle oru~ farz olur. Eger hava a~lk 01-
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dugu halde hilal goriilmezse, ~aban aYI otuza tamamlanlr, sonra hilafslz orneu tutarlar. HilaI goriildiigu zaman
tie; defa tekbir getirilir ve:
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(Allahlm bu hilali bizim iizerimize giiven, iman, selamet, islam ile ve sevip ho§nut oldugun §eyleri i§lemeye
bizleri muvaffak kllarak dogdur. Benim ve (ey hilal) senin Rabbin Allah'tlr. HaYlr ve rii§d (dogruluk) hilali 01sun.) der. Hilal'in goriilmesinde adil tek bir ki§inin sozii
kabul edilir. et-Tirmizl bunu ulemanln e;ogunlugundan
rivayet etmi§tir. Eger bir tek ki§i hilali goriir de onun
§ehadeti kabul edilmezse, 0 §ahsln kendisinin orne; tutmaSI gerekir. Fakat (bayram ie;in) mutlaka herkesle birlikte orueunu hozar. ~evval hilalini tek bB.§lna goriinee
orneunu bozmaz.
Yoleu olan koyiiniin (ya da §ehrinin) evlerini arkada
bITaktI~ andan itibaren (seferi olur vel orne; tutmaz. Fakat
efdal olan, ulemarun e;ogunlugunun muhaIefetinden kurtulmak ie;in, orne; tutmasldlr. Hamile veya emzikli olanlar, hemkendilerinin hem de e;oeuklannln slhhatlerinin
bozulmaslndan korkarlarsa, orne; tutmamalan, miibah
olur. Eger sadeee e;oeukIannln slhhatinden endi§e ederler
(de orue; tutmazlar)sa, hergiin bir fakiri doyurmalarl gerekir. Bir zarara ugramaktan korktugu takdirde hastaOln orue; tutmasl (orue;la ilgili) ayete gore mekruh olur.
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Ya§hhk veya iyile§me ihtimaIi olmayan bir hastahk dola)'lSlyla oru«; tutmaya glieii yetmeyen oru«; tutmaz ve hergun bir fakiri doyurur. Eger bogazlna sinek veya toz
ka«;ar ya da elinde olmadan su ka«;arsa orueu bozulmaz.
Farz olan oru«; geeeden niyet edilmedik«;e sahih 01maz. Fakat nmile oru«; giindiiz zeval vaktinden onee veya sonra niyet edilerek tutulsa da sahihtir.

ORueu BOZAN

~EYLER

Bir kimse yer, i«;er veya yag ve henzeri §eyleri genizine c;eker de bunlar bogazlna vanrsa veya hukne yapt!nr (da mak'adIndan ic;eriye ila«; gonderir)se ya da kasden
kusar veya kan ahr ve aldmrsa orueu bozulur. Bunlan
unutarak yaphg. takdirde ise orueu bozulmaz. Cenah-l
8ak "eaf~n beyaz ipligi siyah ipliginden aynhneaya.
kadar yiyip ic;in" (el-Bakara, 187) buyurdugu i«;in, tanyerini agardl~ndan emin olmaYlp tereddiitte oldugu siirece yiyip ic;ebilir.
Cinsl miinasebette bulunarak orucunu bozan hem' orueunu kaza eder, hem de ona zlhar kefareti gerekir. ~eh
yeti tahrik olanm (hammIm) opmesi de mekruhtur. Yalan,
gIybet, sovme ve kogueuluktan her zaman salanmak gerekir; ancak hunlardan sakInmak oruc;lu ic;in bilhassa
onemlidir. Oruc;lunun mekruh olan §eylerden sakInmaSl siinnettir. Birisi kendisine soverse "ben· oruc;luyum"
der. Giine§ tamamen batInea omeu ac;makta acele etmek siinnettir. Ancak zann-l galihine gore de orucunu
ac;abilir. Feerin dogmaslndan korkmadlkc;a sahum geciktirmesi de siinnettir. Az da olsa yiyip ic;mekle sahur
fazileti elde edilmi§ olur. Orucunu taze hurmayla, eger
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bulamazsa kuru hurma ile, onu da bulamazsa su ile a~ar.
Orucunu a~lnca dua. eder. Bir oru~luya orucunu a~
masl i~in ikramda bulunan oru~ tutanla ayni sevabi ahr.
Ramazanda bol bol Kur'an okumak, Allah'l zikretmek
ve sadaka vermek miistehapur. Nafile oru~lann en faziletlisi bir giln oru~ tutup .bir giin tutmamaktlr. Her ay
ii~ giin oru~ tutmak siinnettir. Her aYInonii~, ondort ve
onbe§inci giinleri tutmak daha faziletlidir. Haftamn per§embe ve pazartesi giinleri ile, pe§pe§e olmasa dahi ~ev
val aYlnda alu giln ve Zilhicce'nin dokuzuncu giinii oru~
tutmak siinnettir. Zilhicce'nin dokuzuncu gilniioru<; tutmak en kuvvetli siinnettir; ~iinkii 0 giln arefedir. Muharrem orucu da siinnettir; en faziletli olan ise dokuz
ve on muharrem'de tutmaktrr. ikisini birden tutmak siinnettir. A§ure giinii ile ilgili olarak oru~ dl§lnda soylenen
biiilln ibadetler ve ameller asilinzdrr, iistelik bid'attir. Sadece Recep aYlnda oru~ tutmak mekruhtur. Receb aylnda orn~ tutmamn ve namaz lolmamn faziletine dair biitiin
hadisler uydurmadrr. YalnlZ Cum'a giinii oru~ tutmak
mekruhtur. Ramazandan once bir veya iki giin oru<; tutmak da mekruhtur. Keza(ilk giin oru~ bitince iftar etmeyip ertesi giiniin orucuyla birle§tirerek) visal orne
tutmak da mekruhtur. Ramazan ve .Kurban bayramlanyla, te§rik giinleri (Zilhieee'nin II, 12 ve 13. giinleri)
oru~ tutmak haramdrr. Biitiin sene boyunca hergiln oru~
tutmak mekruhtur.
Kadir gecesi tazim olunan biiYiik bir gece olup, Cenab-l
Hak "Kadir gecesibin aydan haYlfhdrr" (el-Kadr, 3) buyurdugu i~in bu gece yapIlan duaIann kabul olunmasl
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limit edilir. Miifessirler, bu gece yapJ1an ibadet ve amellerin, if.tersinde kadir gecesi bulunmayan bin ayhk ibadet ve amelden daha hayIrh oldugunu soylemi§lerdir.
Bu geceye kadir gecesi denmesinin sebebi, 0 sene olacak olan §eylerin bu gecede takdir olunmasIdIr. Kadir
gecesi ramazan'In son on gtiniinde ve tek giinlerin gecelerinde ve biiyiik ihtimalle Ramazan'In yirmiyedisindedir. Bu gece Hz. Peygamber'in (S.A.V.) Hz. Ai§e'ye
ogrettigi §u dua ile dua eder:
(AllahIm sen afvedici ve merhametlisin; affetmeyi seversin, beni de afvet.)
Allah en iyi bilir. Allah Muhammed'e, onun aI ve ashabIna salat ve seHim etsin.
Elhamdulillah, Allahfi Ekber
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