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'Tefiaret ve Namaz m 

owsoz 
Namd afemferin <RgBBine salat ve sefam onun <Resufii 

(Saffaffafiu A fey hi ve Seffem/e ve onun aline ve asBaBvnadir. Namaz giBi 

Biiyuf^ 6ir iBadeti Julianna fatz fifaraf^ onfan huzuruna fgBuf eden 

AffaB'a Bamd ofsunl Namazi, miiminCerin miraci, saRfiferin gdz nuru ve 

fgfp fiuzuru ftfan Yiice A^fafia fiamdofsun! 

Namazl (Dinimizin diregi. $adadet feRmesinden sonra isfamin 

en dnemfi riifnii <Edasi cennetin anadtan, eSedt furtufu§ ve saddet. 

giinadCann fefareti, <Ra6Bin nzasi.. Terfi ise (RgBBin gazaBu Namaz 

fuffugun en 6iiyii£ ifadesidir, <Diger Biitiin i6ddetferin fgBufiiniin 

fendisine Bagfi ofdugu Buyiif^BiriSadettir. 

‘Ednizdefi 6u fitap 6ir musfiimamn a6dest ve namaz 

fonusunda 6ifmesi g ere fen ozet Bifgifer i$ermeftedir. “Kjtap fiazirfamrfen 

Bu fonuda giinumiizde fgfeme adnmif fitap ve fitappffardan Buyii£ 

ofgiide faydafamfmi^tir. Ozet Bifgi verifme zorunfufugu ofmasma ragmen 

dufiimfer ozet ofaraf^ defifferi ife Birdfte verifmeye fafipfmiftir. (Sir 

musfiimamn namaz fifmasi i$in geref, duyacagi Bifgifer; efden gefdigi 

fadar anfa§ifir Bir iisfup ife sunufmiqtur. (Bu fitappfta sadece aSdest ve 

namaz iBadetine degif, Bu ifi iBadet ife ifgifi ofmaf, iizere namaz oncesi 

durumfar ife ifgifi; temizdf\ sufann ftiifmu, misvaf^ fuffanmaf^giBi diger 

Bazi fonufarda ozet ofaraf^efe adnmi§tir. (Bu fitapgifta Bir miisfumamn 

namaz ve aBdest fonusunda iftiyag duyacagi Bir fonuya temas 

edifmeftedir 

Ofiice Affah’tan Bu miitevazi gafqmayi safiB ameffer 

ziimresinden eyfeyeref^fgBuf Buyurmasim niyaz ederim 

Tifri Cjoncii 

25/02/2003 (M.-12/25/1423 K 



Teftaret ve Namaz 

NAMAZA HAZIRLIK 

KONU BA$LIKLARI: 

NAMAZ ONCESI TEMiZLiK 

Tuvalete £ikma Adabi 
4- Istinca Ve Isticmar 
4- Misvagin Onemi 

ABDEST 
4 Abdest Nasil Alinir? 
4 Ciiniip Bir ki$i Nasil Temizlenir? 

TEYEMMUM 
4- Teyemmiim Nasil Yapilir? 
4 Mest Veya £orap Uzerine Mest. 
4 £ariga (ayakkabi, ^izme) mest etmenin 

§artlari: 
4 Hastanm Abdesti? 
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NAMAZ ONCESi TEMiZLiK 

§uphe yok ki namaz ibadeti kalbi btitiin 

kotuliiklerden temizleyen bir ibadettir, Allahu Teala §oyle 

buyurur: 

“Muhakkak ki namaz hayasizhklardan ve kotuliiklerden 
ahkoyar. ” (Ankebut:45) 

Bildigimiz gibi bir miislUmam manevi butiin 

kotuliiklerden arindiran namaz ibadetine ba§lamadan once 

maddi bir takim temizlikleri de yapmasi lazimdir. 

Viicudun, elbisenin ve namaz kilinacak olan yerin temiz 

olmasi yapiimasi gereken bu temizliklerin ba^inda gelir. 

Dolayisiyla namaz insam hem maddi ve hem de manevi 

kirlerden arindiran bir kalkan vazifesi gormektedir. 

Namaz ile ilgili konumuza tuvalet adabindan ba^lamayi 

uygun gordiik. Zira bu adaba riayet etmeden ger9ek 

temizlik olmaz, ger^ek temizlik olrnayinca da namaz 

olmaz. 

TUVALETE £IKMA ADABI 

• Istinca ve Isticmar: 
Istinca; her iki yoldan 9ikan pisligin eserinin su ile 

temizlenmesi, isticmar ise; ta§, mendil, kuma§ par9asi ve 

benzeri §eylerle pisligin hiikmen temizlenmesidir. 

Ihtiyacini gidermek isteyen ki§i bu ihtiyacim 

goreceyi yere gitmeden once yanina temizlenecegi su 
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veya ta§ ve ta§a benzer kuru §eyler almalidir. ihtiyacini 
giderecegi yerde bunlar varsa buna gerek yoktur. istinca 
veya isticmar yaparken sag eli kullanmak caiz degildir. 
Bir fitrat dini olan islam insan fitratinm sevdigi temizlik 
konusuna biiyiik onem vermi§tir. 
Allahu Teala §oyle buyurur: 

Oy'jsi' L+pJ 

“Muhakkak ki Allah tevbe edenleri ve temizlenenleri 

sever. ” (Bakara:222) 

{ jtL-Pti ^ ^ Jr^- 

“Orada dyle kimseler vardir ki temizlenmeyi severler 
Allah da temizlenenleri sever. 99 (Tevbe: 108) 

Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) §oyle 
buyurur: 

“Temizlik imamn yarisidir.99 

Helaya girerken: 

i(Bismillahi euzu billahi minel hubsi ve 7 habais" demek 
mustehaptir. 
“Allah9in adiylal Pislikten (kotiiluklerden) ve pislikler 
(§eytanlar) den sana sigimrim. ” 
Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) $oyle 
buyurur: 

«Jj* ^ ^ j j* ^ J^y> 
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“Tuvalete girdigi zaman adem oglunun avret mahalli ve 
tinier arasindaki orlu o kulun bis milt ah demesidir”1 

Ki§inin tuvaletten 9ikarken ise «C*JU\\j&» “Gufraneke” yani 

(Bagi§lamani dilerim!) demesi mtistehaptir. Enes’ten 
(r.a) §oyle rivayet edilir: 

jia 'ja iii (jJLj ail joir» 

“Allah ’in Resulii (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) helddan 
giktiginda «Gufrdneke» derdL 

Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in 

ibn-i Mace’nin Enes (r.a) den rivayet etmi$ oldugu hadiste 

heladan ^lktiktan sonra §oyle dedigi rivayet edilmi§tir: 

j J* yjfcj! 4i) 

“Sana eziyet veren §eyi benden giderip bana afiyet veren 
Allah a hamd olsun. ” 3 

Helaya sol ayakla girip, sag ayakla ^lkmak 

mtistehaptir. Camiye veya eve girerken sag ayakla girilir. 

Ayakkabi giyerken sag ayakla ba§lanir. Giyecekleri 

giyerken sag ayak veya sag kolla ba§Iamr. Bu durum, 

temiz ve iyi yerlere girerken sag ayak, kotii pis yerlere 

girerken sol ayagin kullamlmasi sunnetine kiyaslanmi^tir. 

1 Buhari’de “EdebiT-Mufred” babinda buna benzer hadisler 
rivayet etmi§tir. Tirmizi ve Ibn-i Mace rivayet ederek hadisin 
senedinin kuvvetli olmadigini bildirmi§lerdir. 
“ Tirmizi rivayet ederek hadisin hasen oidugunu soylemi§tir. 
' Nesai ve Ibn-i es Sini Ebu Zer’den rivayet etmi§tir. 
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Allah’in Resulii tuvalet esnasmda kibleyi one 

veya arkaya almayi, sag elle istinca yapmayi, U9 ta§tan 

aziyla veya pislik veya kemikle istinca yapmayi 

yasaklami§tir. Selman’m (Allah ondan razi olsun) 

Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e intisap 

ettigi bir hadiste Peygamberimizden §oyle haber verir: 

jiu j' ijy. j' o' 1^J» 

“Allah9in Resulii (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) biiyiik 
veya kiigiik tuvalet esnasmda kibleye yonelmekten veya 
kibleyi arkaya almaktan, sag elle istinca yapmaktan, tig 
tartan aziyla istinca yapmaktan, kuru hayvan pisligi ve 
kemikle istinca yapmaktan bizi menetmipir. 

Helaya oturan ki§inin agirhgini sol ayaginin 

uzerine vermesi miistehaptir. Tabarani’nin El-Mu’cem’de 

Siiraka Bin Malik’ten rivayet ettigi hadiste Siiraka §oyle 

soyler: 

jfj ^ ^ o' ^ jj-y' u>'» 

“Allah9in Resulii (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 
agirhgimizi sol ayagimizm tisttine verip sag ayagimizi 

uzatmamizi emretti9yS 

Aym zamanda arazide helaya 9ikan ki$i kendisini 

kimsenin gormemesi i9in gerektigi ol9iide uzakla^masi 

4 Miislim:No:262. 
5 Hazimi hadisin rivayetinde bilmedigi bir ki^inin bulundugunu 

bildirmi§tir. 
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mustehaptir. Ebu Davud’un Cabir’den rivayet ettigi bir 

hadiste §oyle haber verilir: 

«j&-\ a\j> Sf juJ' ^ 

“(Allah’in Resulii (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)) biiyiik 
tuvaletine giktiginda birileri tarafindan goriilmemek iqin 
ta uzaklara kadar giderdl,y5 

Yine helaya 9ikanm -ozellikle alt taraflarinm- 

birileri tarafindan goriilmesini engellemek i9in en azindan 

viicudun alt kisimlarmi ta§, aga^, tepe arkasi gibi 

engellerle gizlemek mustehaptir. Fakat ki$i goriilme 

ihtimali yuksek bir konumda ise mutlaka en azindan avret 

yerlerini ortecek onlemleri almalidir. Ebu Hureyre’den 

rivayet edilen hadiste: 

«jzLnJj JdiUJt Ji\ ay»» 

“Kim helaya giderse kendini gozlerden saklasin”6 7 
buyurulmaktadir. 

Arazide helaya giden ki§i sidigin kendisine 

si9ramamasi i9in kumlu veya yumu$ak zeminli bir yer 

se9melidir. Evlerde ki tuvalet ta§larinin ise sidigin 

si9rama tehlikesine kar$i derin olmasi lazimdir. Ki$i 

tuvalette sidigin kendi iistiine si9ramamasi i9in elinden 

geldigi kadar bu duruma dikkat etmelidir. Bir hadiste 

$6yle buyurulur: 

6 Nesai, Ebu Davud, Tirmizi rivayet etmi§tir. Tirmizi aym 
hadisin Mugira’nm rivayetiyle geleni 19m sahih demi§tir. 
7 Nesai,Tirmizi, Ibn-i Mace rivayet etmi§ Hafiz hasen oldugunu 

soylemi§tir. 
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«d^J jfJ& jii'aM JU lil» 

“Iginizden biriniz bevlettigi zaman sidigini kendi iizerine 
sigratmasin. 9f8 

Erkek bir ki§i bevlini yaptiktan sonra, sol elinin 

ba§ ve orta parmagi ile zekerini (tenasiil uzvunu) 

kokunden tutup hafif9e bastirarak ba§ma dogru 9ekerek 

zekerin i9inde kalan sidigi bo$altmasi ve bu i§lemi U9 kez 

tekrarlanmasi iyidir. Fakat $eyhuT-islam ibn-i Teymiye 

btitiin bu i§lemlerin bidat oldugunu soylemi§tir. 

Ozellikle insanlar tarafindan gortilme tehlikesi 

olunan yerlerde daha egilmeden elbisesinin kaldirilmasi 

mekruhtur. Tuvalette iken konu$mak veya selam aimak 

mekruhtur. Fakat bir ki$inin tehlikeye du§tiigU gorulurse 

insan tuvalette de olsa onu uyarmalidir. Tuvalette 

hap^irasi gelen ki§i, hap§irdiktan sonra linden 

“elhamdulillah” der. Kara par9asi iizerinde herhangi bir 

delige veya yariga veya bo§ bir kabm i9ine bir zaruret 

olmadigi miiddet9e bevletmek mekruhtur. Zira bu durum 

bu gibi yer ve kaplari mesken edinmi§ olan bocek ve 

suriingen hayvanlara eziyet verecektir. Bevlederken 

ki§inin tenasul uzvunu sag eli ellemesi mekruhtur. Yine 

istinca ve isticmarda sag eli kullanmak mekruhtur. Ebu 
Gatade’den rivayet edilen hadiste §oyle buyurulur: 

Ahmed. 
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“Iginizden hig bir kimse bevlini yaparken sag eli ile 
zekerini tutmasin ve tuvalette sag elini kullanarak 
silinmesin. ”9 

Ki§inin ihtiyacini giderirken aya veya gune§e 

dogru yonelmesi mekruhtur. Zira bunlarda Allah’in nuru 

vardir. Ihtiyag giderirken -binalarin i^nde olmak hari9- 

kibleye dogru yonelmek veya kibleye arka donmek 

haramdir. Ebu Eyyub’un Peygamberimiz (Sallallahu 

Aleyhi ve Sellem)’e intisap ettirerek rivayet ettigi hadiste 

§oyle buyurulur: 

“Tuvalete giktigimzda kibleyi arkamza veya dnuniize 
almayin. Fakat doguya veya batiya doniin. ”10 

Kibleden hafif bir §ekilde ba$ka bir yere donmek 

yeterlidir. Ki§i ile kible arasmda belli bir engelin olup 

olmamasi bu hiikmu degi§tirmez. istinca yaparken kibleye 

donmek mekruhtur. Tuvalette gereksiz yere beklemek 

caiz degildir. Zira avret mahalli gereksiz oldugu halde 

a9ik tutulmu§ olunmaktadir. Bu durumun aym zamanda 

da tibbi a9idan zararli oldugu uzmanlar tarafindan ifade 

edilmi$tir. 

Kullamlan yol veya insanlarin golgelendigi, 

giine§lendigi veya toplandigi yerlere, meyveli bir agacin 

dibine ve su kaynaklarina ku9iik veya buyiik ihtiyaci 

gidermek caiz degildir. Her ne kadar ta$ ve benzeri kuru 

9 Buhari-Miislim. 
10 Buhari-MiisliiTL 
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§eylerle temizlenmek yeterli olsa da ta§larla silindikten 
sonra suyla yikamak daha uygundur. Zira Peygamberimiz 
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ta§la silindikten sonra suyla 
yikanir ve bunu muminlere tavsiye ederdi. Fakat 
di§kilanan madde normal bolgenin haricinde diger yerlere 
yayilmi§sa bu durumda ta§ ve benzeri §eylerle silinmek 
yeterli olmayip mutlaka su gerekir. 

Isticmar yapilan maddelerin ta§, odun, kuma§ v.b. 
§eylerden olmasi, temiz ve temizleyici olmasi ve 
kullanilmasi miibah olan $eylerden olmasi gerekmektedir. 
Temiz de olsa kemik, hayvan pisligi, yiyecek, iiim 
kitaplari veya bir hayvanm cismine birle§ik durumda olan 
kuyruk ve tiiy ile isticmar yapilmasi haramdir. 

Silme sayisi en az O9 olmalidir, yani kullamlacak 
ta§larin adedi en az U9 olmalidir. Fakat kullamlan ta§in 
kenarlari O9 kenarli veya daha fazla olurda bu kenarlarin 
kullanimi ile temizlik saglanabilmi§ olursa bu ta§ U9 ta§ 
yerine ge9er. Zira burada onemli olan silme sayilan olup 
ta§lann adedi degildir. isticmar temizlenmesi ancak su ile 
mumkiin olabilecek seviyeye gelene kadar silme i§lemiyle 
temizlik yapma gayretidir. 

U9 ta$ ile temizlik mumkiin olmazsa be§ ta§, be$ 
yeterli olmazsa yedi kullamlmalidir. Yani kullamlan 
ta§lann adedi daima tek sayili olmasi sunnettir. Her iki 
di$kilama yolundan yellemne haricinde 9ikan her tiirlii 
madde i9in su veya ta§ v.b. §eylerle istinca (temizlik) 
yapmak farzdir. Bunlari yapmadan alinan abdest veya 
alinan teyemmiim ge9erli olmaz. Buhari ve Miislim’de 
Migdad’dan rivayet edilen hadis $oyle buyurulur: 
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«Upjsj J—*«i» 

“O once zekerini (tenasiil uzvunu) yikar daha sonra 
abdest ahrdi.99 
Di$kilanan maddeler §ayet normal yollardan gelmezse bu 

durum da istinca yapmadan da abdest alinabilir. 

MiSVAGIN ONEMi 

Sivak ve misvak, agiz temizliginde kullamlan bir 

9e§it aga9 kokiine verilen addir. Sivak; hem erak, zeytin, 

urcun v.b. giizel kokulu aga9 koklerine verilen ismin, hem 

de bu koku kullanarak yapilan agiz temizligi i^lemine 

verilen isimdir. Her hangi bir vakitte misvak kullanmak 

siinnettir. Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

$oyle buyurur: 

5C>yj 3 

“Misvak kullanmak agzi temizler ve Rabbin nzasim 

kazandirir.9911 
Ozellikle gece veya giindiiz uykusundan kalkildiginda 

misvak kullanmak siinnettir. Huzeyfe’den rivayet edilen 

hadiste §oyle buyurulur: 

dli J?jJL. ^ &\ JjLj jiST» 

“Allah9in Resulii (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) gece 
namazina kalktiginda agzini misvakla firqalardu 9912 

11 §afri, Ahmed, Nesai ve ibn-i Huzeyme rivayet etmi$lerdir. 
Buhari ise talik (ek) olarak Hz. Ai§e’den merfu olarak rivayet 

etmi§tir. 
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Uzun stire konu§uldugunda, uzun slire a9hk ve 
susuzluk durumlannda misvak kullanmak milstehaptir. 
Zira bu durumlarda misvak agizda meydana gelecek 
kokulari giderecektir. 

Abdest almadan once veya namazdan hemen once 
misvak kullanmak miistehaptir. Bu konuda Ebu 
Hureyre’nin rivayet ettigi hadis §oyledir: 

oi v °J» 

“Ummetime zor geleceginden korkmasaydim onlara her 
abdest oncesi misvak kullanmalarim emrederdinu 
Kuran okumaya ba§lamadan once de misvak kullanmak 
miistehaptir. Hz.Ali’den merfu olarak rivayet edilen 
hadiste §oyle buyurulur: 

UjZjoi oTyiJl Jl» 

“Agizlariniz Kur’amn yollaridirlar onlari misvakla giizel 
kokulu yapimz.» 
Baska bir hadiste §oyle buyurulur: 

iui ^ fy \*\ £)$ tdiairii jih ^ ^ \l\» 

<Jayr ^ 'ja Slj iU Jip 

“Sizden biriniz gece namaza kalktiginizda misvak 
kullansin, z/ra; o ki$i namazda okumaya ba$ladiginda 
bir melek gelip agzini bu ki$inin agzina dayar ve onun 

12 Tirmizi hari^ El Cemaah (Kutiib-i Sitte’nin mtiellifleri ve 
Imam Ahmed) rivayet etmi§tir. 
!j Ahmed, Malik ve ba^kalan rivayet etmi§lerdir. 
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agzindan dokulen her §ey (Kur’an ve zikirler) o melegin 

karnina girer. ”14 

ABDEST 

Abdest, kii9uk ve bliyUk tuvalete 9ikmak 

yellenmek veya derin uykuyla uyumak gibi kii9uk 

olaylardan sonra her musliimanin belli ibadetler i9in 

yapmasi gerekli olan bir temizliktir. 

Namaz kilmak isteyen ki^inin oncelikle maddi ve 

manevi pisliklerden uzak olmalidir. Maddi pislikler 

insanin bedeninde veya elbisesinde olan pisliklerdir. 

Manevi olani ise insanin abdestsiz oldugu hal veya 

cunupliik, hayiz, nifas halleridir. Bu hiikum Kur’an, 

Sunnet ve icma ile sabittir. Allahu Teala $oyle buyurur: 

\jUsS" d\j <.jij *'j 

ifrU 'jw y y yi-* y 

“Ey iman edenler! Namaz kilmaya kalktigimz zaman 
yuzlerinizU ellerinizi dirseklerinize kadar yikayiniz, 
ba$larimzi mesh edip ayaklarinizi topuklarimza kadar 
yikayiniz. Eger ciiniip oldunuz ise, /wy abdesti ahniz. 
Eger hasta veya yolculuk halinde bulunursamz yahut 
biriniz tuvaietten gelirse, yahut da kadinlara 

14 Ziya rivayet etmi§tir. 
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dokunmujsamz (cinsi temasta bulunmu$saniz) ve bu 
hallerde su bulamami$samz temiz topraklarla 
teyemmum edin de yiizunuzu ve (dirseklere kadar) 
ellerinizi onunla mesh edin” (Maide:6) 

Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) §oyle 
buyurur: 

«jyp> *i» 

“Allah temiz olmayamn namazini kabul etmez. ” 
(Muslim rivayet etmi§tir.) 

«&£ \}\ 4ii» *tf» 

“Allah iginizden abdestini bozacak bir jiil yapamn 
namazini abdest almcaya kadar kabul etmez. ” 
(Buhari ve Muslim rivayet emi§tir.) 

Allahu Teala az once zikredilen ayeti kerimesinde 

temizligin iki 9e§idi oldugunu ifade etmi^tir: Birincisi; 
asil olan temizlik, ikincisi; onun bedeli olan temizliktir. 

Asil olan temizlik su ile yapilir, bedeli ise su olmadigi 

zaman gundeme gelen teyemmumdur. 

Allahu Teala bu ayette su ile yapilan temizligin 

(abdestin) iki kisma ayrildigmi beyan etmi§tir: Bunlar 

buyiik ve kii9uk temizliklerdir. Su bulunmayan 

durum larda Teyemmum yapmak her iki temizligin 

hukmen geryekle^mesi igin yeterlidir. 

ABDEST NASIL ALINIR? 

1. Abdest alacak ki§i once abdest almaya niyet eder. 
Niyet kalpten yapilir ve asla dille soylenmez. 
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Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ne 
abdest almaya ba^larken, ne de namaza ba§larken dil 
ile niyet etmemi^tir. Zira Allahu Teala kalpte olan 
niyetleri bilmektedir ve dolayisi ile O’nun bildigini 
yine O’na haber verme ihtiyaci yoktur. 

2. Daha sonra “Bismillah” denerek besmele ^ekilir. 

3. Daha sonra eller U9 defa yikanir. ($ekil:l) 

§ekil:l §ekil:2 

4. Agza ii9 defa su verilerek ^alkalamr. Buruna 119 

defa su 9ekilerek sumkliriilur. (§ekil:2-3-4) 
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$ekil:3 $ekil:4 

5. Daha sonra yiiz defa yikanir: Yiiz boyuna 

cephedeki tuy bitiminden 9ene altina kadar, enine 

kulaktan kulaga yikanmalidir.(§ekil:5) 

“Yiizlerinizi yikayimz* ” 
Yuzdeki sakallar siksa elleri tarak §eklinde tutarak 

sakallar hilallenir. ($ekil: 6) 
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6. Daha sonra eller ve kollar sag koldan ba§Iamak 
uzere dirsekleri ile beraber ii^er defa yikanir. 
(§ekil:7-8) 

<j*>> J\ j> 
"Ellerinizi de dirseklerinize kadaryikayimz” 

$ekil:7 §ekll:8 

7. Daha sonra eller islatilir ve ba$in on tarafindan 
arkasma dogru sa^lar Cizerine mesh edilir ve daha 
sonra da aym §ekilde geriye getirilir. ($ekil:9-10) 

{ 
“ Ba§larinizi mesh ediniz. ” 

8. Ba§tn biitunii mesh edilir. Ancak ba$ta sank sarili 
ise sa^in ba$in a^ikta kalan kismini mesh edip 
kapali kisimlan mesh yapilabilir. Bazi alimler ba§in 

bir kismini meshetmenin yeterli oldugu 

soylemi^lerdir. Ornegin imam-i Ebu Hanife ba§m 

dortte birinin meshedilmesinin yeterli oldugunu ifade 

etmi$tir. 
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§ekil:9 §ekil:10 

9. Daha sonra kulaklar 
bir defa olmak iizere 
mesh edilir: I§aret 

parmaklan kulak 

deliklerine sokularak 

kulak isleri, ba§ 

parmaklarla da kulagm 

di§ kismi mesh edilir. 

fSekikll) §ekil:ll 

10. Daha sonra sagdan ba$lamak iizere ayaklar ii^ 
defa topuklar ve iki taraftaki $i$kin kemiklere 
kadar yikanir. (§ekil:12-13) 

“Ayaklarimzi topuklarimza kadar yikayin.99 
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§ekil:12 §ekil:13 

CUNUP BIR KI§I NASIL TEMIZLENIR? 

Gusiil, cuniipluk ve hayiz gibi biiyiik hadeslerden 

sonra alinmasi gereken boy abdestidir. Allahu Teala §oyle 

buyurur: 

0r ojj) 

“Eger ciiniip oldunuz ise, boy abdesti aim. ” (Maide:6) 
Alini§ §ekli: 
1. Oncelikle kalpten gusiil abdesti almaya niyet edilir. 

2. Daha sonra “Bismillah” diyerek besmele ^ekilir. 

3. Daha sonra tam bir namaz abdesti alinir. 

4. Daha sonra ba§dan a§agiya dogru U9 defa su dokulur. 

5. Daha sonra hi9 bir kuru yeri kalmayincaya kadar 

biitiin viicut yikamr. 

TEYEMMUM 

Teyemmiim, suyun olmadigi veya su olmasina 

ragmen kullanilmasmin miimkun olmadigi durumlarda 
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toprakla yapilan ve abdest veya gusul abdesti yerine 

gegen vacip bir temizliktir. Allahu Teala §oyle buyurur: 

y Jajuji is* y jL* J* y 

1 llS 'Iu>u0 1 yJL/i f.ii 

“Eger cuniip oldunuz ise, boy abdesti aim. Eger hasta 
veya yolculuk halinde bulunursamz yahut biriniz 
tuvaletten gelirse, yahut da kadinlara dokunmu$saniz 
(cinsi temasta bulunmu$saniz) ve bu hallerde su 
bulamamigsamz temiz topraklarla teyemmum editt de 
yiizunuzu ve (dirseklere kadar) ellerinizi onunla 
meshedin... ” (Maide:6) 

Teyemmum Nasil Yapilir? 

Teyemmum alacak ki§i oncelikle normal abdest 

i9in mi, yoksa gusul abdesti i9in mi teyemmum 

yapacagina niyet eder. Sonra topraga veya toprak 

cinsinden bir §eye iki elinin i9i ile vurarak bununla 

yiizunii ve ellerini mesh eder. (§ekil: 14-15-16-17) 

§ekil:14 §ekil:15 
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§ekil:16 §ekil:17 

Bazi alimlere gore eller kollarla beraber mesh 

edilmelidir. Fakat ayette elleriniz manasina gelen 

“eydikum” lafzi ge9mektedir. Ba§ka bir ayette: 

\jik3l3 SijllJlj 

“Erkek veya di$i hirsizm ellerini kesin. ” 

buyurulmaktadir. Ayette “ellerini kesin” manasina gelen 

“eydiyehuma” lafzi ge^mektedir. Hirsizm ellerinin 

bileginden kesilecegi konusunda $liphe yoktur. Oyleyse 

ellerden kasit kollar olmayip sadece kollarin el bileklerine 

kadar olan kismidir. 

Teyemmum, suyun olmadigi veya kullamlmasinin 

miimkun olmadigi durumlarda namaz abdesti ve gusiil 

abdesti i^in yeterlidir. Zira Allahu Teala ku9iik ve biiyiik 

temizligi zikrettikten sonra: 

{ Li? IjLjw? ' 

“Temiz toprakla teyemmum edin.99 buyurmaktadir. 

Allahu Teala ayette §oyle buyurur: 
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“Allah size bir giigluk qikarmak istemez fakat sizi 
tertemiz kilmak ister.” (Maide:6) 

Bazi alimler teyemmiimiin temizleyici degil sadece 

ibadeti miibah kilici oldugunu ifade etmi§lerdir. Fakat 

teyemmum miibah kilici degil hiikmen temizleyicidir. 

Bu ayette teyemmiimiin temizleyici olduguna 

i§aret vardir. Bu iki soz arasmdaki fark §udur: Teyemmum 

miibah edicidir diyenler §oyle diyorlar: “Teyemmum belli 

bir zaman ve belli bir 9e§it i9in ge9erlidir, yani bir insan 

belli bir namaz i9in teyemmiim alsa o namazin vaktinin 

9ikmasi ile teyemmiimii de bozulmu§ olur. Yine bu gorii§e 

gore; bir insan nafile namaz kilmak i9in teyemmiim alsa, 

bu teyemmiimle farz bir namaz kilamaz. Zira farz namaz 

9e§it olarak nafileden farklidir. Fakat dogru gorii§e gore 

teyemmiim temizleyicidir ve dolayisiyla nafile namaz i9in 

alinan teyemmiimle farz namazlar da kilinabilir ve namaz 

vaktinin 9ikmasi ile teyemmum bozulmaz. §ayet bir ki§i 

abdesti bozacak bir i§ yapmadigi takdir de almi$ oldugu 

teyemmiimle be§ vakit namazin be§ini dahi kilabilir, 

Teyemmiimden kaynaklanan bu temizlik su 

bulununcaya kadardir. Su bulunuldugunda teyemmiimiin 

sagladigi temizlik ortadan kalkar. Omegin ciiniipliikten 

dolayi teyemmum yapan biri su buldugunda hemen gusiil 

almalidir. 

Buhari’de Umran bin El-Husayn’nin rivayetiyle 

aktarilan §oyle bir kissa ge9er. Miisliimanlar (bir sefer 

esnasinda) susuz kalmi§lardir. Sonunda bir mu$rik kadinm 

yaninda su bulunur Allah’in Resulune getirilir. 
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Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in yamnda 
sahabeler vardir. Hepsi bu Sudan i9ip susuzluklarim 
giderirler ve sonra develerini de sularlar. (Bu olaydan 
once) Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 
sahabeler arasindan birinin onlarla beraber namaz 
kilmadigini gorilr o ki$iye sorar: 

“Seni bizimle namaz kilmaktan all koyan nedir?” 

“§oyle cevap verir: Ey Allah’in Resulil bana ciinupluk 
isabet etti ve gusiil almam igin su day ok. ” 

“Allah’in Resulii der kiiToprakla teyemmum yapman 
senin igin yeterlidir. ” 
Daha sonra su gelir ondan bir miktar su artar. 
Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) o ki§iye 
§oyle der: 

«i) 4j i£> j>\3 5-lil \JJ* j£» 

“Bu suyu al ve iizerine dok. ” 
Burada dikkat geken bir durumda gusulde tertibin §art 
olmadigidir. Zira Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve 
Sellem) bu sahabiye once §unu yap, sonra §unu yap 
dememi§, sadece suyu alip iistune dokmek suretiyle 
normal olarak yikanmasmi 6gutlemi§tir. 
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MEST VEYA gORAP UZERiNE MEST YAPMAK 

Mest, deri ve benzeri maddelerden yapilmi§ olup 
ayaga giyilen bir ayakkabi turiinden bir giysidir. 
Zamanimizda bazi Mlislumanlar genelde soguktan 
korunmak i^in bunu giyerler ve temizligini saglamak isin 
de mestin uzerine onu koruyacak bir deri, plastik ve 
benzeri maddelerden imal edilmi§ ba§ka bir ayakkabi 
daha giyerler. Her ne kadar abdeste mest uzerine, mest 
edebilmek i9in bu koruyucu ayakkabi §art olmasa da bazi 
musllimanlar temizliginden daha emin olabilmek i^in bu 
ikinci ayakkabiyi giymeyi uygun goriirler. 

Corap, ayaga giyilen yiin, pamuk veya benzeri 
maddelerden yapilmi§ bir ayak giysisidir. 

Mest, ^ank ve 9<>rap uzerine mest yapmanm hiikmu: 

Ayaga giyilen 9arik ve 9orap turiinden §eylerin 
uzerine mesh yapmak Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi 
ve Sellem)’in sunnetidir. Kim ki bunlan abdestli iken 
giymi§se bunlarin uzerine mest etmesi ayaklarmi 
yikamasindan efdaldir. Buna delil ise Mugire Bin 
§ube’den rivayet edilen §u hadistir: 

:Jlai Jli tiiy jf» 

«.U^iP 

«Allah’in Resulii (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) abdest 
ahyordu. Qariklarim gikarmak igin hareketlenmi§tim 
bana: “Onlari birak ben onlarin ikisini de temiz 
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(abdestli) olarak giydim” dedi ve gariklarinin uzerine 
rnest ettu» 
Allahu Teala §oyle buyurur: 

J\ j&jjfj yrj IjLtli \l\ \yA 
ite&M J\ 'p&r'Jj '<;&*>J*S. 

“iiy /maw edenler! Namaz kilmaya kalktigimz zaman 
yiizierinizi, ellerinizi dirseklerinize kadar yikayimz, 
ba§larimzi mesh edip ayaklanmzi topuklarimza kadar 
yikayin. ” (Maide:6) 

« » kelimesi konusunda iki sahih kiraat (okuyu§) 

vardir. Birincisinde bu kelime <<p£»yrj» kelimesine 

atfedilmi§tir. Bu kiraata gore ayaklann yikanmasi 

emredilmi$tir. Ikincisi: « » kelimesi 

kelimesine atfedilmi^tir. Bu kiraata gore mana ayaklann 

meshedilmesini ifade etmektedir. Bu durumda ayaklann 

yikanmasi mi yoksa mest edilmesi mi gerektigini siinnet 

belirtmektedir. Allah’m Resulii (Sallallahu Aleyhi ve 

Sellem) ayaklan a9iksa onlan yikar ve §ayet 9orap veya 

9ankla kapali ise uzerine mest ederdi. 

Imam Ahmed Bin Hanbel ayaklara mest etme 

konusunda hi9 bir §tiphesi olmadigini zira bu konuda kirk 

tane hadis oldugunu beyan etmi§tir. 

^ariga (ayakkabi, 9izme) mest etmenin $artlan: 
1. Ki$i abdestli iken 9anklanni giymi$ olmasi: Delili, 

Allah’in Resulii (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in 

Mugire i9in: 
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“Onlari birak ben onlarm ikisini temiz (abdestli) 
olarak giydim” demi§tir. 

2. Carik veya ^oraplann temiz olmasi: §ayet temiz 
olmazlarsa mest yapilmaz. Bir giin Allah’in Resulu 
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) sahabesi ile ayaklannda 
9ariklari ile beraber namaz kilarken onlari ayagindan 
9ikarmi$ ve daha sonra ashabina Cebrail’in kendisine 
gelerek 9ariklarinda necaset oldugunu haber verdigini 
bu haber iizerine onlari 9ikartmak zorunda kaldigim 
haber vermi§tir. 

3. Mest sadece namaz abdesti gibi normal abdestte 
yapilmalidir. Ctinup kimse ayaklanni mest edemez, 
boyle bir ki§i su buldugu takdirde biitiln vticudunu 
yikamahdir. Bunun delili ise §u hadisi §eriftir: SafVan 
Bin Assal’in (Allah ondan razi olsun) Allah’in Resulu 
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den yaptigi §u rivayette 
§oyle der: 

fbl Ohs <)Lm \l\ $g Uyl» 

«fV3 Syj j* j&j °JA fjfi jjlQj 

“Allah’in Resulu (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 
yolculukta oldugumuzda, cuniipluk durumlari hariq, 
biiyiik ve kiiqiik ihtiyaca qikma, uyuma 
durumlartnda, geceleri ile beraber iiq giin 
qariklarimizi qikarmamamizi emrederdi ” 
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4. Mestin miisaade edilen zaman dilimi di$mda 
yapilmasi: Mestin miiddeti yolcular igin geceleri ile 

birlikte u9 gun, yolcu olmayanlar i9in gecesi ile 

birlikte bir gundiir. Ali Bin Ebi Talib’den $oyle 

rivayet eder: 
f d aDj iVji J«r» 

“Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) mest 
muddetini yolcu olmayan igin gecesiyle birlikte bir gun, 

yolcular igin geceleri ile birlikte iig gun olarak 
kilmustir.9915 
Mestin miiddeti ne zaman ba§layip ne zaman biter? 
Mestin miiddeti abdestli olarak mesti giydikten sonra bu 

abdesti bozup ardindan ahnacak olan ilk abdestte 

yapilacak olan mest ile ba§lar. Mestin siiresi yukarida 

beyan edilen normal siirede biter fakat siirenin bitmesi 

abdesti bozmaz. Ki§i abdestini bozana kadar abdestli 

sayihr. 

HASTA NASIL TEMiZLENIR? 

1. Ki§i saglikh olsun, hastahkh olsun kii^iik veya biiytik 

tuvalete 9iktiktan sonra her iki yolun 9iki§inda 

bulunan pislikleri su ile temizlemesi gerekir. 

Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) su ile 

temizlenirdi.16 

15 Hadisin senet ve metnini Muslim 9ikarmi§tir. 

16 Bak.Buhari: abdest kitabi, namaz babi, no: 15. 
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A-Bu temizlik iki yolla olacaktir: 

2. Isticmar: Ta§, odun par9asi, kuma§ par9asi, mendil 

v.b. §eylerle yapilan temizliktir. Bu §eyler manevi 

kiymeti olan §eylerden olmamalidir. Peygamberimiz 

(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) §oyle buyurur: 

«ilp U£u LJkj Iil» 

3. “Isinizden biri biiyiik tuvaletine 9iktigmda yanina 
U9 tane ta$ alip bunlarla temizlensin, bu onu 
temizler.” 

4. Ozrii olmayan hastanin suyla temizlenmesi gerekir. 

Yani ozrii olmayan hasta ku9iik hades (bevletmek 

gibi) meydana geldiginde abdest almali, ciinupliik ve 

hayiz gibi durumlardan sonra da gusiil abesti 
almalidir. 

5. §ayet imkansizlik, korku veya hastalik sebebi ile 

suyun kullanmasi miimkiin olmazsa teyemmiim 

yapilir. 

6. Ki§i abdest almaya veya teyemmiim yapmaya gucii 

yetmezse bir ba§kasi tarafindan kendisine abdest veya 

teyemmiim aldirihr. 

7. Abdest azalarmdan bazilarinda sakat olup suyun 

degmesi sakincali olursa eller lslatilarak yarali olan 

boliimun iizeri mest edilir. §ayet bu $ekilde mest 

Muslim: Temizlik kitabi, biiyiik tuvaletten sonra su ile 
temizlenme babi. No:271. 
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edilmesi de sakmcali ise bu su siiriilmeyen bu yerin 

yerine gesmek iizere teyemmtim eder. 

8. Abdest azalarindan birinde sargi veya al^iya 

alinmi$sa el lslatilarak sargi lizerine mest yapilir. 

9. Duvar ve benzeri temiz §eylerle teyemmiim etmek 

caizdir. §ayet duvar boyali toprak cinsinden olmayan 

bir madde ile boyali ise uzerinde toprak tozu olmasi 

gerekir. 

10. $ayet toprak bulunamazsa teyemmum etmek i9in bir 

kaba veya mendile toprak konulabilir. 

11. Teyemmumlii biri abdestini bozmadik9a abdestli 

sayilir ve belli bir namaz vaktinde almi§ oldugu bir 

teyemmiimie ba$ka namazlan da kilabilir. 

Ciiniipliikten teyemmum eden biri ciiniipliik 

gerektirecek ba§ka i§ yapmadik9a gusul abdestli 

sayilir. Boyle bir ki§i kii9uk abdesti bozacak i§ler 

yaptiginda abdest gerektiren i§ler i9in teyemmum 

almalidir. 

12. Hasta giicii yeterse bedenini her tiirlii pislikten 

temizlemeli veya temizletmelidir. §ayet buna giicii 

yetmezse bulundugu hal iizere ibadetlerini yapabilir. 

13. Ki§i temiz bir §eyin uzerinde namaz kilmalidir. §ayet 

namaz kildigi yer kirli ise o yeri temizlemelidir. §ayet 

buna giicii yetmezse o hal lizerine namazmi eda 

edebilir. 
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NAMAZ 

Konu Basliklan: 

> islamda Namazin Onemi 

> Namazin Fazileti 

> Namazin $artlan 

> Namazin Rttktinieri 

> Iki Rekatli Bir Namazin Kihm$ §ekli 

> Namazin Sunnetleri 

> Namazda Hu$u 

> Hu$uyu Gizlemek 

> Namazda Hu$ulu Olmaya Yardimci Olan Sebepler 

> Namazi Terk Etmenin Hiikmii 

> Tilavet Secdesi 

^ Sehiv Secdesi 

> Namaz Sonrasi Zikirler 

> Namazi Bozan $eyler 

a Namazda Mekruh Olan §eyler 

> Namaz Vakitleri 

> Namaz Kilinmasi Mekruh Olan Vakitler 

> Nafile Namazlar 

> Kadinlann Namaz Kilmak t^in Camiye Gelmeleri 

^ Kadimn Namazdaki Ortusii 

> imamlikta En Efdal KJ^i 

^ Kimlerin imamligi Ge^erli Olur? 

^ Cuma Namazi 

Cemaatle Namaz Kilmak 
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>* Yolcunun Namazi 

> Hastanin Namazi 

> Cenaze Namazi 

> Bayram Namazi 

> Yagmur Namazi 

> Husuf ve Kiisuf Namazlan 

> Istihare Namazi 

> Namaz Kilan Birinin OnUnden Gepmek 
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iSLAMDA NAMAZIN ONEMI 

Namaz, ibadeti 90k eski zamanlardan beri bilinen bir 
ibadettir. Bu ibadet biitiin semavi dinlerce farz kilinmi§tir. 

Islam dini namaz ibadetine 90k buytik bir onem 
vermi§tir. Namaz ibadetinin onemi Kur’an ve siinnette yer 
alan emirlerle vurgulanarak kullarin onu asla terk 
etmemeleri konusun da uyarilmi§lardir. 
❖ Namaz dinin diregidir. 
❖ Namaz cennetin anahtaridir. 
❖ Namaz amellerin en hayirlisidir. 
❖ Namaz, kiyamet giinii ki§inin ilk once hesaba 

9ekilecegi ibadettir. 
❖ Allah biitiin Peygamberlerine ve gonderildikleri 

kavimlere namaz ibadetini farz kilmi§ peygamberlerin 
sonuncusu olan Hz Peygamberimize de bu emri §u 
§ekilde vermi§tir: 

«o*)Cai' ja U Jll» 

“Kitaptan sana vahyedileni oku, namazi kiL ” 

♦> Felaha erecek olan miimin kullarin en biiyiik 
ozelliklerinden biri de namazi hu§u i9inde eda 
etmektir. 

^ ^ ^ 
❖ “Muminler felaha ermi$lerdir. Onlar ki hu$u iginde 

namazlarini kilarlar...” 
♦> Sava§ta, barista, hastalikta, saghkta, korkuda, 

emniyette, yolcu oldugumuz veya olmadigimiz 
durumlarda, -hasili durum ve §artlar ne olursa olsun- 
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namazi eda etmek her mlislumanin uzerine farzdir. 

Namaz kilmak i9inde bulundugu durum ve §artlara 

gore kolayla§tirilmi§tir. Allahu Teala §oyle buyurur: 

❖ “§ayet korku igindeyseniz yiiruyerek veya binek 
uzerinde (namazinizi eda ediniz” 

❖ Sava§ ve korku halinde yiirurken veya ko§arken riiku 

ve secde yapmadan da namaz kilinabilir. Boyle 

durumlarda kibleye donmek farz degildir. 

❖ Allahu Teala §oyle buyurmaktadir: 

♦> “Dogu da Allah \indir bati da. Nereye yonelirseniz 
onun yuziine yonelmi§ olursunuz. ” (Bakara :115) 

❖ Allahu Teala namazim vaktin 9ikmcaya kadar tehir 

ederek bu konuda gaflet gosterenleri 90k §iddetli bir 

§ekilde uyarmi^tir. 

❖ “O namaz kdanlara yaziklar olsun. Onlar ki 
namazlan konusunda gaflet igindedirler..99 
(Maun:4-5) 

NAMAZIN FAZiLETI 

Namaz kilmak islamin §artlarindan ikincisidir ve 

iki §ahadetten sonra en onemli §arttir. 

Ba§ka bir ayette Allahu Teala §oyle buyurur: 



*Tefiaret ve Namaz 

“Gergekten muminler kurtuluga ermi§lerdir. Onlar ki 
namadannda hu$u igindedirler.” (Mu9minun:l-2) 

Namaz, kul ile Rabbi arasinda bir bagdir. Allah’in 

Resulii (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) §oyle buyurur: 

Jaiil ^5 Jite 
&\ J\i L/j & Jui-1 :XjA\ Jl5 jLU JrfJ ^ 

\Nj ^ :JU? ji ^ = J& 

ijjb jjcLJ dblj jdSu iibl -d^ ■ jd*^' fJd dUU 

)o\j*p ^gtewAi Jp\j*ph\ :d^3 tdl~*> U 

«d^*> U t£JLiij :d^ *ij ^»—Jjjaili jS> 

“Sizden biri namazinda Allah9a yalvardiginda; Yiice 
Allah bir kutsi hadisle beyan edildigi iizere §dyle 
buyurur: Namazi kendim ile kulum arasinda ikiye 
ayirdim, kuluma diledigini veririm; kulum “El-hamdii 
lillahi Rabbi'l- dlemin" dediginde “Kulum bana harnd 
etti” derinu Kulum, “Er-Raltmanirrahim” dediginde; 
kulum beni ovdii derinu Kulum, uMaliki yevmiddin” 
dediginde; kulum beni yuceltti” derim. Kulum, “iyyake 
na'budii ve iyyake nestain” dediginde, derim ki; bu 
kulumla benim aramdadir, kulumun istedigi kabuldiir. 
Kulum, “ihdina’s-sirada'l-mustagim, siradallezine 
en'unite aleyhim, gayri’l-madubi aleyhim vela'd-ddllin” 
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dediginde; bu kulum iqindir ve kulumun istegi kabuldur 
derinu ”17 

Namaz ibadetlerin bahsesidir. Onda her tiirlii 

ibadeti gormek mumkiindur. Namaz insanin ba§i 

daraldiginda ona yardimci olur, her turlii kotullik ve 

ahlaksizhklardan insani all kor. Allahu Teala §oyle 

buyurur: 

“Sabir ve namaz ile Allah \tan yardim isteyin.99 
(Bakara:153) 

Baska bir ayette §oyle buyuruiur: 

“Sana Rabbinden vahyedileni oku ve namazi kil, 

muhakkak ki namaz biittin fahi$eliklerden ve 
kotuliiklerden korur. ” (Ankebut:45) 

Namaz, muminlerin kalplerinin huzuru gozlerinin 

nurudur. Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem 
soyle buyurmaktadir: 

“Namaz goziimun nuru kilindu9918 

Namaz hatalari siler giinahlara kefaret olur. 

Allah’m Resulu (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) §byle 
buyurur: 

17 Muslim rivayet etmi§tir. 
!8 Ahmed ve En-NesaT 



Tefiaret ve Namaz 

’ey j* \r** fy- m J->=" 0^ ot y ^5'j'» 

^ ill yZJ, iJjJ-\ &\'j£a)\ ji* iiliS'j Jli *ij$ > ^Sl i^llS Vt^pi 

“iginizden birinin evinin oniinde bir nehir olsa da 
giinde be§ defa burada yikansa onda bir kir kahr mi? 
Dediler ki: Onda hig bir kir kalmaz- Dedi ki: I$te aym bu 
§ekilde Allah, be§ vakit namaz He ki$inin hatalarim siler 
goturur.9919 

Ba§ka bir hadiste Allah’m Resulii (Saliallahu 
Aleyhi ve Sellem) $oy!e buyurur: 

Jl jy U J4~>{ ^ AA^ir\ 

“Be§ vakit namaz kendi vakitleri arasinda meydana 
gelen giinahlara ve iki Cuma da ikisi arasindaki vakitler 
iginde meydana gelen giinahlara kefdret olurlar.99 20 

Ibn-i OmerMn Allah’m Resulii (Saliallahu 
Aleyhi ve Sellem)’den rivayet ettigi hadiste §oyle 
buyurulur: 

«isr^ 'jicP3*' t%#» 

“Cemaatle kihnan namaz fert olarak kihnan namazdan 
yirmiyedi kat daha faziletlidir. ” 21 

Ibn-i Mesud (Allah ondan razi olsun) §dyle der: Kim ki 
miisluman olarak yarin Allah9in huzuruna gikmak 

19 Buhari ve Muslim. 
20 Muslim. 
21 Buhari ve Muslim. 
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isterse (mah$erde onlarla gagrilacagi) $u namazlarim 
geregi gibi kilsin. Allah sizitt Peygamberinize hidayet 
yollari (sunnetleri) tayin etmiftir, i§te bu namazlar 
hidayet yollarmdandir . §ayet siz §u geri kalan gibi 
namazlarimzi evinizde kilarsaniz peygamberinizin 
sunnetini terk ettiniz demektir ve §ayet Peygamberinizin 
siinnetini terk ederseniz dalalete du$ersiniz~ Iginizden 
biri temizlenir (abdest ahr) ve bunu en giizel bir §ekilde 
yapar da daha sonra mescitlerden birine namaz kilmaya 
giderse Allah onun attigi her adim igin bir sevap yazar, 

derecesini yiikseltir ve giinahlarim siler. Bizim iqimizde 
ancak nifaklari belli olanlar (cemaatle kihnana) 
namazdan geri kahrlardu igimizde dyle killer vardt ki 
ancak iki ki$iye yaslanmak suretiyle namaza dursa da 
(cemaatle kill nan) namazdan geri kalmazlardi. ” 22 

NAMAZIN §ARTLARI 

Namazin $artlan dokuzdur: 

Bu §artlar yerine getirilmedigi takdirde namaz 

olmaz: islam, akil, temyiz, hadesten taharet, necasetten 

taharet, avret yerlerini ortmek, vaktin girmesi, kibleye 

ydnelmek, niyet etmek. 

Birinci $art: Musluman olmak; kafir biri hangi 

ameli i§lerse i§lesin i§ledigi amel kabul edilmez. §u ayeti 

kerime bu duruma delil olmaktadir: 
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«o >d£- j»4Jupi 

“Allah’a orlak ko§anlar, kendilerinin kajirligine bizzal 
kendileri §ahitlik ederlerken, Allah’in mescitlerini imar 
etme haklari yoktur. Onlarin but tin i§leri bo§ gitmi§tir. 
Ve onlar ate$te ebedi kalacaklardir. ” (Tevbe:l 7) 

Ikinci §art: Akil; delinin akh gelene kadar 

kendisinden kalem kaldirilmi§tir. Peygamberimiz 

(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) §oyle buyurur: 

«.£& iot^ jp ^UJi £*j» 

“Ug sinif insandan kalem kalkmiftir23: Uykuda olandan, 

uyanana kadar; deli olandanf akh gelene kadar; 
gocuktan, buluga erene kadar.9124 

Council §art: Akil-balig olmak: Allah’in Resulii 

(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) §oyle buyurur: 

«.jjrVjai\ ^ lyyj J <.£~J 35LaJb 

“Cocuklariniza yedi ya$ina ula§tiklarinda namaz 
kilmalarim emredin, §ayet on ya$ina geldikleri halde 

hala kilmazlarsa onlan dovun veyataklarim ayirin.” 

23 Yani onlara gunah yazilmaz. 
24 Hadisi ortaya gikaranlar: Imam Ahmed yapmi§tir.4/144, Ebu 
Davud: 4398, lbn-i Mace 2041, En-Nesai: 3432. Hadisin sahih 

oldugunu beyan edenler: El-Hakim 2/59, 
Elbani: Sahihu l’Camii: 3512. 



Tefiaret ve Namaz 

Dordiincu §art: Hadesten temizlik; bu abdest 
veya gusul ile olur. Hadesten temizlenmenin on §arti 
vardir: Miisluman olmak, akil, temyiz, niyet, niyet, 
temizlik bitene kadar aym niyetin ta§inmasi, abdesti 
gerektiren her hangi bir fiilin abdeste ba§lamadan once 
tamamen kesilmesi, temizlige ba§lamadan once istinca 
veya isticmar yolu ile hukmen de olsa bir temizligin 
yapilmasi, suyun temiz olmasi, suyun mubah olmasi, 
suyun cilde ula§masim engelleyen her turlu engelin 
ortadan kaldirilmasi, devamli bir §ekilde abdestini bozma 
durumunda olan biri i^in ibadet vaktinin girmi§ olmasi. 
Btitlin bedeni ve elbiseyi ve namaz kilinacak yeri her turlu 
pislikten temizlemek. Allahu Teala §oyle buyurur: 

“Elbiseni temiz tut99 (Miiddesir:4) 

Altinci §art: Avret yerlerini ortmek: Avret yerlerini 
ortme imkani oldugu halde, avret yerlerini ortmeden 
namaz kilanin namazmin kabul olmayacagi konusunda 
islam alimleri g5rii§ birligi i^indedirler. Erkek veya kadin 
kole gobek ile diz kapagi arasini drtmelidir. Htir kadin 
namazda yuzii hari9 biitun her yerini ortmelidir. Allahu 
Teala $oyle buyurur: 

JS" Iup ^ U» 

25 Hadisi ortaya ^tkaranlar: Ebu Davud gikarmi^tir. 495,496, 
Ahmed:2/187, El-Hakim 1/197. Elbani hadisin saglam 
oldugunu belirmi§tir, El-irva adli esere bak 247. 
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“Ey Ademogullan mescitlere giderken ziynetlerinizi 

(giizel elbiselerinizi) ku$amn. ” (El-Araf:31) 
Burada mescitlerden kasit namaza gelmek veya namaza 

durmaktir. 

Yedinci $art: Vaktin girmesi. Allahu Teala §oyle 

buyurur: 

“Namaz belirli vakitlerde kihnmak iizere musliimanlarin 
iizerine birfarz kihnmiftir. ” (Nisa: 103) 

Cibril (Aleyhi-s’selam) vakitlerin ba^inda ve 

sonunda Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e 

imamlik etti ve ardindan: 

“Ey Muhammed namaz vakitleri bu iki vaktin 
arasindadir. ” 26 DedL 

Sekizinci $art: Kibleye yonelmek. Allahu Teala 

§oyle buyurur: 

j ^ Jy) 
“Yiizunii Mescid-i Haramydniine gevir nerede olursamz 

olun yiizunuzii oydne dogru geviriniz.99 
(Bakara:l44) 

26 Hadisi (^lkaranlar: Ebu Davud (393, Ahmed (3/30), Tirmizi 
(149), Hakim (1/193). Hadisi Kadi ibn-i Arabi “Tirmizi’nin 
§erhi” adli eserinde sahih oldugu beyan etmi§tir. 1/250-251). 

El-irva’ya bak. Sh.249. 
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Dokuzuncu $art: Niyet etmek. Niyetin yen 
kalptir. Niyeti sesli yapmak bidattir. Bunun delili §u 
hadistir: 

«<£y U isUjIj olJu UjJ» 

“Ameller niyetlere goredir ve insan igin niyet ettigi amel 
vardir. ” 27 

NAMAZIN ERKANI 

Namazin erkani on dorttiir. Namazin 
§artlarindan biri eksik oldugunda namaz olmaz. 

1. Gucu yetenin ayakta durarak namaz kilmasi. Allahu 
Teala $oyle buyurur: 

dli iy 

“Namazlari ve orta namazini devamh bir §ekilde kihmz. 
Allah9a saygi ve baghhk iginde ayakta namaz kiliniz.99 
(Bakara:238) 

2. iftitah tekbiri. Delili §u hadistir: 
IgJULyuj j\^£y%j» 

“(Namazin) giri§i tekbirledir giki$i selam vermektir.99 

3. Fatihanm okunmasi. 
4. Riiku. 
5. Rukudan dogrulmak. 
6. Secde etmek. 

27 Buhari:!. Muslim: 1907. 
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7. Secdeden dogrulmak. 
8. Iki secde arasmda oturmak. 
9. Biitun riikunleri acele etmeden ve hakkim 

vererek yapmak. 
10. Tertip. 
11. Sonte§ehhiit. 
12. Son te§ehhlitte oturmak. 
13. Peygamberimize salat-i selam getirmek. 
14. Once saga sonra sola selam vermek. 

IKI REKATLI BIR NAM AZIN KILINI$ §EKLI 

BtRINCI REKAT: 

1. Oncelikle abdest aldiktan sonra sabah namazmin iki 
rekat siinnetini veya farzini kilmaya linden niyet 
edersin. Niyet kalpten yapilir, dil ile telaffuz edilmez. 

2. Kibleye donuliir, kollar omuz hizasina kadar 
kaldirilarak “Allahu Ekber” diyerek tekbir getirilir. 
(§ekil:18) Tekbir getirirken eller kulak hizasim 
ge9ecek §ekilde kaldirilmaz. §ekil:19fda bu hatayi 

gormekteyiz. 

3. Sag el sol elin iizerine gelmek suretiyle gogiis iizerine 
baglamr. (§ekil:20) Eller §ekil:21’de oldugu gibi de 
baglanabilir. Daha sonra 
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$ekil:18 $ekil:19 (X) 

§ekil:20 $ekil:21 

“Euzu billahi min e$$eytan irracim, B is mill ah irrah ~ 
manirrahim” denerek euzii-besmeie §ekilir. 

Manasi: 
“Kovulmu§ §eytamn serrinden Allah9a siginirim, 
Rahman ve Rahim olan Allah 'in adiyla ba§larwt ” 

4. Daha sonra $u veya siinneUe varit olan ba$ka bir dua 
okunur. 
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“Subhaneke Allahumme vebihamdik, ve tebareke’smuk, 

ve teala ceddtik ve la ilahe gayruk. ” 

“Allahim sana hamd ederek seni tesbih ederinu ismin 
kutsaldir, §anin yucedir. Sen den ba$ka ilah yoktur.” 

Daha sonra fatiha suresi okunur. 

iiuv, xm ?>; ddu# i>j <ii zj-i) 

4 ’f&S- cJUSl j*il> 

“Hamd (ve dvnte ve bviilme) aletnlerin Rabbi Allah’a 
mahsustur. O, rahmandir ve rahimdir. Ceza gununun 
sahibidir. (Rabbimiz!) ancak sana kulluk ederiz ve 
yalniz senden medet umariz- Bizi dogru yola kovuftur. 
Kendilerine liituf ve ikrantda bulunduklannin yoluna, 
gazaba ugrami§lann ve sapmiflarin yoluna degil!” 

Amin! 
Ardindan K.ur’andan bir sure veya kolayina gelen birka? 

ayet okur. Omegin ihlas suresi okunabilir. 

\‘yk ii j£j ji fi'j *»' y> ji) 

1-iki el kulak hizasina kadar kaldinp tekrar tekbir 

getirerek riikuya gidilir. ($ekil:22). Sirt yere paralel 

bakacak §ekilde duz tutulur. Ba? secde mahalline bakacak 

§ekilde sirt ile aym hizada olur. ($ekil:23). 
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§ekil:22 §ekil:23 

U9 defa: J» Jlj JbC-» “Siibhane Rabbiyerl-azim” 

“Ulu Rabbimi tesbih ederim” denir. 
Eller diz kapaklannin uzerine olup parmaklar 

yere dik konumda olurlar. (§ekil:24). Rukuya a$iri 
derecede egilip ba§i iseriye dogru bCikmek yanh^tir. 
($ekil:25). Aym zarrianda rlikuya tam egilmeyip sirtm 
yere paralel gelmemesi de hatali bir durumdur. (§ekil:26). 
Riikudan dogrulunca iki eli havaya kaldirip dua etmek 
dogru degildir. ($ekil:27) 

$ekil:25 (X) $ekil:24 
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§ekil:26 (X) 

Namaz kilan ki$i riikudan 

dogrulurken elleri 

kaldirilarak: 

“Semiallahulimenhamideh 
“Allah kendisine Itamd 
edeni duyar. Rabbimiz! 
Harnd sertin igindir. ” Der. 

($ekil:28) 

§ekil:27 (X) 

i 

$ekil:28 

3-Daha sonra tekbir getirerek secdeye gidilir. 

Secdeye giderken once dizler daha sonra eller yere temas 

eder. Ayak parlarinin talari kibleye bakmalidir. 

($ekil:29) Daha sonra kollar omuz hizasinda a?ilarak eller 

yere konur. ($ekil:30) 
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($ekil:29) ($ekil:30) 

Secdede ellerin dizler, aim ve bumun yere degmesi 

gerekir. Ayak parmaklari kibleye dogru yonlendirilir, kol 

dirsekleri yere yapi§tirmayip, yukariya dogru 

kaldirilmahdir. ($ekil: 31) 

§ekil:32'de hatali bir seede gosterilmektedir. Bu hatah 

seede §eklinde avak parmaklari kibleye bakmamaktadir. 

Kol dirsekleri yere yapi§mi§ durumdadir. 
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Secdede U9 defa: 

“Siibhane Rabbiye’l- a’la” 
“En Yiice olan Rabbimi tesbih ederinu ” Denir. 

§ekil:33’de secdede 
yapilan hatalardan ba$ka 
bir hata gosterilmi$tir. 
Bu hata §eklinde kol 
dirsekleri kann 
bo§luklarina dayanmi§ 
eller ba§ hizasinda 
olmami§tir. 

4-Daha sonra “Allahuekber” diyerek secdeden 
dogrularak oturuma ge^ilir. Eller iki dizin uzerine 

konulur ve:«^ijj'j 

“Rabbi*gfirli, ve'rhamtii, ve'hdini, ve dfini, ve'rhamni” 

“Rabbim! Beni bagi$la! Bana merhamet et! Bana 
hidayet et! Bana afiyet ver! Beni riziklandir!” 

$ekil:33 (X) 

§ekil:34’de iki secde 
arasinda dogru oturu$ §ekli 
gosterilmi^tir. Dikkat 
edilirse bu oturu§ §eklinde 
sag ayak dik ve parmaklari 
kibleye bakmaktadir. 
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$ekil:35 ve 36’da iki secde arasinda sag ayagin 
parmaklari kibleye dondiirulmeyerek yanli$ iki konum 
meydana gelmi§tir. 

$ekil:35 (X) §ekil:36 (X) 

§ekil:37’de iki secde 

arasinda ve ilk te$ehhiitte 

oturu§ §ekli goriilmektedir. 

Dikkat edilirse sag el in 

i§aret parmagi §ahadet 

i$areti yapmaktadir. 

§ekil:37 

$ekil:38 ve 39'da ise sag elin i§aret parmagimn te§ehhiit 

oturu§u esnasindaki yakin planda iki tiirlii §ahadet i§areti 

veri§i goriilmektedir. 



Tefiaret ve Namaz 

§ekil:38 $ekil:39 

$ekil:40’da iki secde arasinda ve te§ehhiitte ellerin dogru 

konumu gortilmekte, §ekil:41*de ise yanli§ konumu 

gorulmektedir: 

$ekil:40 $ekil:41(X) 

5-Daha sonra tekrar tekbir getirerek secdeye gidilir. 

Secdede U9 defa: 

'Jj 

Denir. 
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iKINCi REKAT 

Ikinci secdeden sonra ayaga kalkilir. Bu kalki§, 

ikinci rekata kalki§ olmaktadir. Daha sonra 

44 E uz u bill ah imin e$$eytanirracim, 
Bismillahirrahmanirrahim ” denerek Fatiha suresi 

okunur. Ardindan kisa bir sure veya ezbere bilinen 

ayetlerden istenildigi kadar okunabilir. Daha sonra birinci 

rekatta oldugu gibi riiku ve secde yapilir. Secdeler daima 

iki defa yapilacaktir. ikinci secdeden sonra oturulur. Sag 

elin parmaklan yumularak i§aret parmagi kaldirihr. Bu 

oturu^a te§ehhut oturu§u denir. (§ekil:42) 

Eger bu oturu§ iki rekatli bir namazin te§ehhiit 

oturu^u ise veya dort rekatli bir namazin son oturu§u ise 

bu durumda oturu§ta teverriik yapilir. Teverriik; sag 

ayagi dik ve parmaklar kibleye yonelecek §ekilde tutmak, 

sol ayagi ise sag ayagin altindan parmak u^lari di$ari 

9ikacak §ekilde 9ikarmaktir. Teverriik yapmak son 

te§ehhiitlerde olmak kaydiyla namazin siinnetlerindendir. 

(§ekil:43) 

§ekil:42 $ekil:43) 
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Bu oturu$ta §u dualar okunur: (Te$ehhut duasi) 

&\ l^jl oCii'j j w>Cs«Jl» 

OJLP ^ ^ tjotJUfljl &\ iCp 

«aJ 

“Etttehiyydtii lillahi ve’s-salavatu ve’t-tayyibdtu es- 
selamii aleyke eyyiihe 'n-nebiyyu verammetullahi ve 
berakdtuhu, es-selamu aleyna ve ala ibadillahi's-salihin, 

e§hedu ella ilahe illallah ve e§hedii enne muhammeden 

abduhu ve resuliihil99 

Manasi: 
“Her tiirlii td9zim, her tiirlii dvgiiler, dualar, biitiin giizel 
i§ler ibadetler Allah9a mahsustur. Ey Peygamber 
Allah9in selami, rahmeti, bereketi senin iizerine olsun. 
Allah9in selami bizim iizerimize ve Allah9in salih 
kullarinin iizerine olsun. §ahadet ederim ki Allah9tan 
ba§ka ilah yoktur. Yine §ahadet ederim ki Muhammed 

Allah9in kulu ve elgisidir.99 
*** *** *** 

(Salavatlar) 

* (5 * ' i i. 
« JU?* djj; 

“Allahumme salli ala Muhammed’in ve ala ali 
Muhammed’in kema salleyte ala Ibrahim’e ve ala ali 
ibrahim’e inneke hamidu'm-mecid. ” 

Manasi: 
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“Allahim! ibrahim’e ve onun ailesine rahmet ettigin 

gibi Muhammed’e ve onun ailesine de rahmet et 

Muhakkak ki sen ovgiiye layik olansin veyiicesin, ” 

(**9. JT ^9 J* ci>; or jt ^ J* 

J-> dijl 

“Allah iimme barik ala Muhammed’in ve ala ali 

Muhammed’in kema barekte ala ibrahim’e ve ala ali 

ibrahim’e inneke hamidufm-meci(L” 

Manasi: 

“Allahim! ibrahim’e ve onun ailesini bereketlendirdigin 

gibi Muhammed’e ve onun ailesine de bereketlendir\ 

Muhakkak ki sen ovgiiye layik olansin veyiicesin. ” 
*** ’kit'k •k'kit 

“Allahiimme inni euzii bike min azdbi cehennem ve min 

azdbi’l-gabri, ve min fitneti’l-mahya ve’l-memat ve min 

fitneti’l-Mesihi’d-deccai ” 

Manasi: 

“Allahim! Cehennem ve kabir azabindan, hayatin 

dliimiin ve Deccal’in Jitnesinden sana stgimrinu” 

Daha sonra ki§i dunyasi ve ahireti i^in kendisine 

faydali olabilecek her tiirlu duayi yapabilir. Namaz farz 

olsun, nafile olsun anne baba veya biitiln Miislumanlar 

igin genel olarak dualar edilebilir. Peygamberimiz Ibn-i 

Mesud’a te§ehhudu ogretirken yukarida sozli edilen 
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dualari ettikten sonra istedigi §ekilde ba§ka dualarda da 

bulunabilecegini ifade eden hadis bu konuda genel bir 

hiikum belirtmektedir. Bu beyandan olmak uzere bir ki$i 

sozii edilen dualardan sonra a§agida gelen duayi 

okumasinda bir beis olmaz. Fakat bu ve benzeri genel 

dualar yukanda belirtilen dualardan sonra olmalidir. 

“Rabbend atina fifd-dfinyd haseneten ve Ji9l-ahireti 
heseneten ve gina azdbenndr. Rabbenagfirli veli valideye 
veli’l-mu’min fine yevme yegfimu ’l-hisap bi rahmetike 
Yd erhamer fr-dhimin. ” 

Manasi “Rabbimizl Bize dunyada ve dhirette iyilik ver, 
bizi cehennem ate$inden koru! Rabbim! Kiyamet gfinti 
beni, anne babami ve but fin mti’minleri bagi§la! 
Rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi!” 

Daha sonra ba§ini sag tarafa yonelterek: 

“Esselamfi Aleykfim ve rahmetulldhdiyerek selam 

verir. (§ekil:44) 

Manasi: 
“Allah yin selami ve rahmeti fizerinize olsun. ” Ardindan 

ba§ini sol tarafa yonelterek aym selami verir. (§ekil:45) 
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§ekil:44 §ekil:45 

iki rekatli bir namaz bu §ekilde bitmi§ olur. 

Namazdan sonra sunnette varit olan zikirler ve dualar 

yapihr. Ayet’el-kursiyi okumak, ihlas, muavvizeteyn (Nas 

ve Felak) surelerini okumak, diger tesbihati yapmak gibi. 

Omegin $u duayi yapmak gibi. 

jU-j 2J2/2 J* Jsa ^l» 

“AUahumme einni aid zikrike ve $ukrike ve hiisni 

ibddetike. ” 

Martast: 
“Allahim! Seni zikretme, sana $ukretme ve giizel gekilde 

Sana ibadet etme konusunda bana yardima ol!” 
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Namazlann Farz ve Miiekked (Ratib) Olan 
Sunnetlerini Gosteren ^izelge: 

Namazlann 

Adi 

ilk Ratip 

Siinnetler 

Farzlar Son Ratip 

Siinnetler 

1 Sabah 2 2 - 

2 Ogle 4 4 2 

~r ikindi - 4 - 

4 Ak§am - 3 2 

5 Yatsi - 4 2 

Cuma 

Namazi 

Tahiyyet’iil- 

Mescid namazi 

2 rekat 

2 Evde kilinirsa 
2, camide 

kilinirsa 2+2 

Bu 9izelgede ratip (miiekked) olan sunnetleri 

gosterdik. Ogle namazinin farzinin ardmdan kilman iki 

rekat ratip siinnetten sonra, 2 rekat, ikindi namazinin 

farzinin oncesinde 2+2 §eklinde dort rekat, yatsi 

namazinin farzmdan once 2 rekat ratip (miiekked) 

olmayan siinnet namazlari oldugunu da ifade edelim. 

NAMAZIN SUNNETLERI 

1. iftitah Tekbirinde, riikuya giderken, riikudan kalkarken 

ve U9uncii rekata kalkarken getirilen tekbirlerde elleri 

omuz hizasina kadar kaldirmak. 

2. Elleri baglarken sag eli sol elin iizerine koyarak gogiis 

iizerine baglamak. 
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3. Namazin ba§inda a9ili§ duasi okumak. Bu konuda 
Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) den 
degi§ik dualar varid olmu§tur. Siibhaneke duasi gibi. 

4. ilk okumaya ba§landiginda kovulmu§ §eytandan 
Allah’a siginmak. Yani (sesziz olarak “Euzii 
billahimine$§eytanirracim” demek siinnettir. 

5. Fatihamn sonunda “Amin!” demek. 

6. Fatihadan sonra ki^uk bir sure veya okuyabildigi 
kadar Kur’andan ayetler okumak. 

7. Rukudan kalki$ hari^ biitun egilip dogrulmalarda 
tekbir getirmek. 

8. Beli diiz tutup ba§i belin hizasinda tutmak, parmaklari 

a$ik tutmak kaydiyla ellerin iq kisimlari ile iki diz 

kapagma dayayarak destek aimak. 

9. Rtikuda iiq defa « 'J] demek. 

10. Rukudan kalkinca eJd 0^ £**•» 

demek. 

11. Riikuda $u durumlara dikkat edilmelidir: 
Bacaklar ile govde arasinda 90 derecelik aqi 
bulunmali, bundan a^agida veya yukarida olmamahdir. 

Sirt mumklin oldugu kadar duz olmali, ba§ govde ile 

aym hizada olmalidir ve gozler secde edecek yere 

bakmalidir. Eller diz kapaklanna dayali olmah 

parmaklar ise yere dik konumda olmahdtr. 

12.Secdede altn, burun, eller yere degmelidir. Eller omuz 

hizasinda olup birbirinden omuzlarm geni§ligi kadar 
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a^ilmahdir. El ve ayak parmaklari kible yoniinde yere 

yapi§ik bir §ekilde uzatilir. 

13,Secdede yapdan zikirler: 
« 'Jlj 

“Subhane Rabbiyefl-ala” (119 defa). 
§u duayi Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve 

Sellem) riiku ve secdesinde 90k yapardi: 

14.“Siibhaneke AUahiimme Rebbena ve bihamdike, 
Allah iimmegfirlL ” 

75, '‘Allahim! Rabbimiz! Sana hamd ederek seni tesbih 
ederinu Allahim! Beni bagi$la,! ” 

16,iki secde arasinda oturu§ $ekli: 

17,Sol ayak saga dogru yatinlarak iizerine oturulur. Sag 

ayak dikilerek parmaklar kibleye donduruliir. 

iki secde arasinda yapilan dualar: 

V&O ^^Yj J/*' 
18. “Allah iimmegfirli, ve frhamni\ ve'cburni, ve *rfa ’ni, 

vefhdini, ve dfini, ve’rzugnl” 

Manasi: 
“Allahim! Beni bagi§la, bana merhamet et, itaatine beni 
mecbur kit\ beni yukselt, bana hidayet et, bana afiyei 
ver, beni ruziklandir.99 

19, Dinlenme Oturu§u: ikinci secdeden sonra bir sonraki 

rekata kalkarken 90k kisa bir zaman oturmak sunnettir. 
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20. Te$ehhudde oturu§ $ekli: Hadiste §oyle buyurulur: 

21. “Allah ’in Resulii (Sallallahu Aleylti ve Sellem) 
te$ehhude oturdugunda sag elini sag dizinin ustiine, 
sol elini ise sol dizinin iistiine koyardu Sag i§aret 
parmagi ile i§aret ederdi ve gozii i§aretinden 
aynlmazdu ” (Muslim). 

22. Ba$ka bir hadiste §oyle buyurulur: 

23. uPeygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) i$aret 
parmagim kaldirdiginda onu hareket ettirir ve 
boylece dua eder ve §dyle derdi: Bu i$dret 
parmaginin, bu i§areti §eytana demir ($i$ten) daha 
fiddetli gelir. ” 

24. Te$ehhtitte Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve 

Sellem)e salat ve selam getirmek. 

25. Vitir namazinda kunut duasi okumak sunnettir. 

26. Musibet indiginde be§ vakit namazda kunut duasi 

yapmak sunnettir. 

27.1kinci te§ehhiitte sol kal^anin iizerine oturarak sol 

ayagm parmaklanni sag bacagin altindan 

^lkarmak ve sag ayagi parmaklar kibleye yonelecek 

§ekilde dik tutmak sunnettir. 

28.Selam vermeden once §u dualari yapmak sunnettir: 

OWi'j Ckll c O'iP pZpr v-JliP °ja di» \ 
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“Allahumme inni euzii bike min azdbi cehennem ve min 
azabVl-kabri ve min fitneti’l-mehya vefl-memat ve min 
el-Mesihi’d-Deccal. ” 

Manasi: 
“Allahim! Cehennem ve kabir azabindan, hayatin ve 
olumiin ve Mesihi’d-Deccal’in fitnelerinden sana 

sigimrim!” 

“Allahumme! inni zalamlu nefsi zulmen kesiran vela 
yagfirii'z-zunube ilia ente, fegfirti magfireten min 
indeke, verhamni inneke ente’l-gafuru'r-rahinu” 

Manasi: 
“Allahim! Ben nefsime gok zuliim ettim, giinahlan 

senden ba§ka af edecek olan da yoktur. Katindan 
verecegin bir bagi§la beni bagi$la! Bana merhamet et! 
Muhakkak ki sen bagi§lamayi seversin ve gok 
merhametlisin!” (Buhari -Muslim) 

NAMAZDA HU§U 

Namazda hu§u tercih edilen gorii^e gore vaciptir. 

Hu^usuz namaz kuru agaca benzer. Hu§usuz namaz 

sahibini miinkerden korumaz. Namazda hu§udan kasit 

kalbin hazir bulunmasidir. Kalbin hazir bulundugu bir 

namaz cennete giri§ sebeplerindendir. Allahu Teala $oyle 

buyurur: 
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(t>y£>\* ^ yUjil yil Ji) 

“Mii’minler felaha ermi$lerdir. Ki onlar rtamazlarinda 
hu$u igindedirler.” (Muyminun:l-2). 

“Ha§iun” kelimesinin manasi “korku duymak ve 

sukunete ermek manalarina gelmektedir. ibn-i Kesir 

hu§uyu §u §ekilde a9ikliyor: Hu§u, sukunete ermek, huzur 

bulmak, vakar ve tevazu gostermek, Allah’tan korkmak 

ve O’nun murakabesini hissetmektir. 

HU§UYU GIZLEMEK 

Huzeyfe (Allah ondan razi olsun) §oyle der: 

“Nifak hu$usuna kar§i dikkatli olun. Ona dediler ki: 
Nifak hu§usu nedir? Dedi ki: Cismi korkulu gordiigun 
halde kalbin korkmamasidir. 99 

Fudayl Bin iyad ki^inin cisminin kalbinden daha 

hu§ulu goriinmesi mekruh oldugunu ifade eder. 

Salihlerden biri, namaz kilan birinin omuzlarmi 

yukan dogru ^ekmis bir halde namaz kildigmi 

goriince: 

“Ey fdan ki§i hu$u omuzlari gekmekte degil, hu$u 
kalptedir” demi$tir. 

Ba§ka bir ayette §oyle buyurulur: 

“Allah9a saygi ve baghhk iginde namaz kihn” (Bakara:3) 
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Namaz tslam'in en onemli §artidir ve onu hu§ulu 

bir §ekilde eda etmek §eriatin istegidir. Bu ytizden §eytan, 

insanoglunu bu biiyiik ibadetten ahkoymak i9in elinden 

gelen butiin gayreti gosterir. §eytan §6yle der: 

y 4 y y 
“Daha soma olara onlerinden, arkalarindan, 

saglarindan ve sollarindan geleceginu ” 
§eytan her tiirlu vesileyi kullanarak insantarin 

ecirlerini azaltmak \$in gayret eder. Huzeyfe (Radiyellahu 

anhii) §oyle der: 

“Dininizden ilk olarak kaybedeceginiz $ey 
namazinizdaki hu§u, ondan sonra kaybedeceginiz ise 
namazin kendisidir. Ne namaz kilanlar vardir ki onlarda 
hayir yoktur, dyle zaman gelir ki mescide girip hugulu 
bir §ekilde namaz kilan bir ki§i dahi hulamazsiniz. ” 

NAMAZDA HU$ULU OLMAYA YARDIMCI OLAN 
BAZI VESiLELER 

1. Namaz i9in yapacagimiz on hazirligi en iyi §ekilde 

yapmak. 

2. Namazda riiku, secde ve diger hareketlerin hakkini 

vererek siinnete uygun bir §ekilde yapmak. 

3. Namazda oliirnu du§unmek. 

4. Okumu§ oldugumuz ayetlerin ve yapmi$ oldugumuz 

dualarin manalarim du§unmek. 
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5. Ayetlerin manasim daha iyi du§unebilmek i£in ayetleri 

arasinda durmak. 

6. imamin okurken, tecvit kaidelerine uygun olarak sesini 

glizelle$tirmesi. 

7. Ki§inin namaz esnasindaki yakari^larma Allahu 

Teala’nm cevap vereceginin bilincinde olmasi. 

8. Namaz kilarken onumiizde bir duvar direk gibi 

herhangi bir engelin olmasi. 

9. Kiyamda sag eli sol elin iizerine koyarak gogiis 

iizerinden baglanmasi. 

10. Namazda secde edilecek yere bakilmasi. 

11. Te§ehhut oturu$larinda §ahadet parmagini ileri dogru 

dik9e tutarak hareket ettirmek. Unutulmamalidir ki bu 

hareket $eytan i^in ona demirle vurmaktan daha 

agirdir. 

12. Namazda okudugumuz sureleri ve dualari 9e§itli 

kilmak yani her zaman hep aym sureleri okumamak. 

13.Secde ayeti okudugumuz yerde tilavet secdesi yapmak. 

14. §eytandan Allah’a siginmak. 

15. Gelip ge9mi§ salih insanlarm namazlarinda 

gosterdikleri buyiik hu§u omeklerini omek aimak. 

16. Hu§u ile kihnan namazin ecrinin ne kadar buyiik 

oldugu bilinmeli. 

17.0zellikle secdede ihlasla dua etmek. 
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18. Namazdan sonra siinnette varit olan dualan mutlaka 

yapmak. 

19. Namaz kilinan yerde insani namazda me§gul edecek ne 

varsa onlan kaldirmak gerekir. 

20. Ki§inin namaz kildigi elbise her tlirlii naki§, §ekil ve 

resimlerden uzak olmali. 

21.Sidik veya biiylik tuvalet oldugu durumlarda namaza 

durulmamali. 

22. Namazi uykunun bastiracagi bir vakte kadar 

ertelememek. 

23. Uykulu birinin arkasinda namaz kilmamak. 

24. $ayet toprak uzerinde namaz kilmiyorsa namazda 

secde yerini duzlemekle ugra$mamak. 

2S.Okuyu§u sesli yaparak ba§kalarina rahatsizlik 

vermemek. 

26. Namazda saga, sola ve goge dogru bakmamak. 

27. Namazda esnememeye 9ali§mak. 

28. Namazi kisa tutmaya 9ah§mamak. 

29. Elbiseyi yerlerde surundiirmemek. 

NAMAZI TERK ETMENIN HUKMU 

Namazi terk etmenin hiikmu konusunda 90k eskiye 

dayanan kuwetli bir ihtilaf vardir. Ahmed Bin Hanbel 

§oyle der: “Namazmi terk eden ki§i islam dininden 
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9ikartan bir ktlflir ile kiifre girer. Tevbe edip namaza 
ba§lamadigi takdirde olduruliir. Imami Ebu Hanife, imami 
§afii ve imami Malik namazim terk edenin fasik olacagim 
fakat kafir sayilmayacagim ifade etmi§lerdir. Daha sonra 
bu alimler kendi aralannda namaz kilmayanm cezasi 
konusunda ihtilafa du§mu§lerdir. Imami Malik ve $afii 
namazi terk edenin had cezasina 9aptirilarak 
oldurulecegini soylemi§lerdir. Ebu Hanife boyle bir 
ki^inin had cezasina 9arptirilacagmi fakat 
oldurulmeyecegini ifade etmi^tir. 

§eyh Muhammed Bin Useymin (r.a.) “Namazi Terk 

etmenin Hlikmli” adli eserinde namazi terk etmenin islam 

milletinden 9ikaran kiifur oldugunu bildirerek bu konuda 

kitabi ve sunneti hakem tayin etmenin gerekliligini 

vurgulamaktadir. Onun bu konu ile sunmu§ oldugu 

delillerin bir kismini sizlere aktaralim. Kuram Kerimden 

sundugu delillerden bazilari §unlardir: 

j\ylj ftCoJl \yfitj lbu) 

“§ayet namazi kilar, zekati verirseler onlar sizin 
kardeylerinizdir. ” (Tevbe: 11) 
Bu ayette mu^riklerle aramizda karde§lik olabilmesi i^in 

onlarin $irkten tevbe etmeleri gerektigini, namazi 

kilmalari gerektigini ve zekati vermeleri gerektigini §art 

ko§mu§tur. 

Li\yLi\j 1 ^ 

AjJ?\ jjJb^jJ 



lefmret ve Namaz 

“Nihayet onlarin pe§inden dyle bir nesil geldi ki, bunlar 
namazt biraktilar, nefislerinin arzulartna uydular. Bu 
yuzdert ileride sapikhklannm cezasim qekeceklerdir. 
Ancak tevbe ederek iman edip salih amel fyleyenler 
cennete girecekler ve en ufak bir §ekilde dahi olsa bir 
zulme ugramayacaklardir. ” (Meryem: 59-60) 

Bu ayette namazi terk edip §ehvet batakhgma 

batanlarm felaha ermeleri iqin tevbe edip iman etmeleri 

gerektigi bildirilmektedir. Onlar bu U9 §arti yerine 

getirmedik9e karde§imiz olamazlar. 

SUNNETTEN BAZIDELILLER: 

1. Cabir Bin Abdullah Allah’in Resulii (Sallallahu 

Aleyhi ve Sellem)’ den $oyle buyurur: 

“Ki$i He $irk ve kiiftir arasinda namazi terk etmek 

vardir. 99 28 
2. Biireyde Bin Husayb (Radiyellahii Anhii) AJIah’in 

Resulii (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den $dyle 

buyurur: 

«^ST JU3 j** 5^Ca)l 

“Bizim ile onlar arasindaki sozle$me namazdir kim 
namazi terk ederse kufre dii§mu$tur.99 29 

28 Muslim. Iman kitabi. 
29 Ahmed, Ebu Davud, Et-Tirmizi, En-Nesai, Ibn-i Mace. 
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Buradaki adi ge9en kiifiir dinden 9ikartan kufurdur. Zira 

namaz miimin ile kafir arasinda bir ayra9 kilinmi§tir. 

TiLAVET SECDESI 

Bir miimin secde ayeti okudugu zaman tilavet 

secdesi eder. Kur’an-i Kerim’de secde ayetlerinin yan 

tarafina secde ayetleri olduklan belirtilmi§tir. Bir 

muslumanin iizerine dii$en bu ayetlerden birine 

ugradigmda secde yapmaktir. Bazi alimler bu ayetlerden 

birine ugrandigmda secde yapmamn vacip oldugunu 

soylese de tercih goren goru§ onun vacip olmadigi 

yoniindedir. Zira Muminlerin Emiri Omer Bin Hattab bir 

cuma namazinda secde ayeti okumu§ ve ardindan okumu§ 

oldugu bu ayet i9in secde yapmi§ ba$ka bir cumada yine 

secde ayeti okumu§ fakat bu sefer secde etmemi§tir. Daha 

sonra “Allah bize (secde ayetleri okundugunda) secde 

yapmayi farz kilmami§tir. §ayet dilersek bunu yapariz.” 

Buyurmu§tur ve sahabeler onun bu sozimii ret 

etmemi^lerdir. Sahabenin ikrari tilavet secdesinin farz 

olmadigini gostermektedir. 

Tilavet secdesi nasil yapilir? 

Tekbir getirilerek normal secdeye gider gibi yedi uzvun 

yere degdirilmesi ile ger9ekle§en secde yapilir. Secdede: 

“Subhane rabbiyel ala.” Manasi: En yiiksek olan 

Rabbimi tesbih ederint ”Denir. Daha sonra dilerse: 
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«Siibhaneke H-llah time Rabbena ve bihamdiL 
Allah iimme ’gfirlL» 

Manasi: 
“Allahim! Rabbimiz sent hamd He tesbih ederizI 
Allah’im beni bagi$la!” 
§ayet dilerse $u me§hur dua da yapilabilir: 

4ii* Jj ^rj cC-ir^ c-liT dJb j olbv- dU 

'jJJ 4* ^ •ji*8, 4* J J **+* i&J 

«^j!i UT ^ 

“Allah iimme leke secettii ve bike amentii ve aleyke 
tevekkeltH Secede vechi lillahi’Uezi halagahu ve 
savverahu ve §agga sem’ahu ve basarahu bi havlihi ve 
guvvetihi Allahumme uktiib li biha hayran ve 
tegabbelhii minni kema tegabbelteha min abduke 
DavucL ” 

Manasi: 
“Allah’im sana secde ettiml Sana iman ettiml Sana 
tevekkiil ettim. Yiiziim onu yaratan, ona $ekil veren, 
kuvvetiyle onun kulaklarim ve gozlerini yaratan Allah ’a 
secde etti Allahim bu secde vesilesi He bana hayir yaz, 
onun vesilesi He giinahlarimi sil, onu senin yaninda 
birikmi§ bir hasene bana ula$tir. Bu secdeyi Davud 
(a.s.) ’dan kabul benden de kabul buyur. ” 

Daha sonra namazda ise tekbir getirerek ayaga kalkar 

namazda degilse tekbirsiz ve selamsiz olarak kalkar. 
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SEHTV SECDESi 

Sehiv secdesi ki§inin namazinda eksiklik, fazlalik 
veya §iiphe duymasi sonucu hatanin telafisi i9in yapilmasi 
gereken secdeye verilen isimdir. Namaz kilan ki§i rekat, 
ruku, secde sayismda bir eksiklik veya fazlalik yaparsa 
veya fazla veya bu konuda kuvvetli bir §ekilde §uphe 
duyarsa sehiv secdesi yaparak o!u§an bu hatayi telafi 
edebilir. Sehiv secdesi 119 durum sebebi ile olur: 

Bir: Fazlalik: Ruku, secde veya rekat adedinde 
bir fazlalik oldugu durumdur. Omegin bir rekatta iki ruku 
veya U9 secde yapmak, dort rekatli bir namazi be§ kilmak 
gibi. Boyle durumlarda sehiv secdesi selam verdikten 
sonra yapilir. 

Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

dort rekatli ogle veya ikindi namaztnin ikinci rekatindan 

sonra selam vermi§ sahabenin uyarisi iizerine dorde 

tamamlami§ ve sonra selam vermi§ ve ardindan da sehiv 

secdesi yapmi$tir. 

iki: Eksiklik: Namazda vaciplerin biri unutulursa 

bunun telafisi i9in selam vermeden once secde yapilir. 

Omegin ki§i dort rekatli bir namazda ikinci te§ehhiidu 

unutmak, secdede “Subhane Rabbiye'l- a ’la” demeyi, 

veya rukuda “Subhane Rabbiye’l-azim” demeyi unutmak 

gibi durumlarda selamdan once sehiv secdesi 

yapilmahdir. Abdullah Ibn-i Buhayne'den rivayet edilen 

bir hadiste Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

ogle namazini kilarken birinci te§ehhude oturmayi unutur 
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ve ikinci te§ehhlitte selamdan once iki secde yapar ve 

daha sonra selam vererek namazi bitirir. 

U$: $iiphe: Ki^inin namazinda eksik mi veya 

fazlahk mi oldugunu bilmemesi durumudur. Bu dtirumu 

iki gurupta inceleyebiliriz: 

Birinci Durum:Ki§inin namazinda yapmi§ 

oldugu fazlahk veya eksiklik konusunda her hangi birinin 

agir basmasi durumu. Bu durumda agir basan ihtimalin 

Uzerine hareket eder ve selam verdikten sonra secde eder. 

Ikinci Durum: §ayet ki§i namazinda eksik mi 

yapti yoksa fazlahk mi yapti bunu bilmiyorsa ve bu 

konuda iki ihtimalden biri digerine tistiin gelemiyorsa 

bu durumda ki§i namazini eksik kilma ihtimalini dikkate 

alarak tamamlar ve selam vermeden sehiv secdesi yapar. 

Namazda rekatlarm adedi konusunda hata yapan 

ki§i hatirladiginda az kilmi§sa eksik kalam tamamlar ve 

selamdan once veya sonra iki secde yapar. Bu konuda 

efdal olan Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

secdeyi selamdan once yaptigi durumlarda secdeyi once 

yapmak sonra yaptigi durumlarda da sonra yapmaktir. 

NAMAZ SONRASI ZIK1RLER 

1. Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

namazi bitirdiginde ii£ defa tevbe istigfar ederdi. 

2. 
( 'iu ciT’jtJ cJi 

Manasi: 
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“Allahim! Sen selamsin (bari§ ve giiven verensin). 
Selam senden gelir. Ey hairnet ve ikram sahibi, Senin 
§antn yucedir. ” (Muslim) 

3. Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) her 

namazin ardinda §oyle derdi: 

Jji ijtji ^ J^ Jui' ilj ilk' iilSf)) 

la Slj i Sfj C~b*' ^ ^ 

Manasi: 
“Allah’tan ba$ka hak ilah yoktur ve O’nun ortagi da 
yoktur. Miilk O’nundur, hamd O’nadir, O her §eye 
kadirdir. Allahim! Senin verdigin §eye kimse engel 
olamaz. Engelledigin §eyi de kimse veremez. Senin 
katinda servet sahibinin served asla fayda vermez, guq 
ve kuvvet sahibi ancak sensin. ” (Muslim) 

4. Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) her 

namazin ardinda $u §eylerden Allah’a sigimrdi: 

Jijf °j* dJb ij jli-i j* Cib ay-i 

wMjLp) CjjJi <ul3 ClL> ajp'j 

Manasi: 
“Allahim! Korkakhktan Sana sigminm! Cimrilikten 
Sana sigminm! Ya$liligm getirdigi acizlikten Sana 
sigminm! Diinyanm fitnelerinden ve kabir azabmdan 

Sana sigminm/” 
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5. Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) $oyle 
buyurur: 

“Kim ki her namazin ardindan Ayete ’l-Kiirsiyi okursa 
onun ile cennet arasinda sadece oliim vardir.99 
(Hadis Sahihtir. En-Nesai rivayet etmi§tir.) 

6. Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 
Muaz’a $oy!e soylemi§tir: 

jf’ti Si : jUii t&S-l 

Manasi: 
“Allah9a yemin olsun ki ben seni seviyorunu Dedi ki: 
sana §unlari tavsiye ederim Ya Muaz: Her namazin 
ardindan §u duayi yapmayi unutma: «Allahim! Ben 
senin zikrin, giikriin uzerindeyim ve sana en iyi bir 
§ekilde ibadet etme yolundayinu» 

NAMAZI BOZAN §EYLER 

1. Bilerek yemek i^mek. Bu konuda farz namazda icma 

vardir. Nafiie bir namazda Yemek alimlerin 90guna 

gore namazi bozar. 

2. Maslahat olmadan bilerek konu§mak. 

3. Namazin erkamndan veya §artlarindan birini bilerek 

terk etmek. 

4. Qok hareket etmek. 

5. Ki§inin kendi sesini duyacagi kadar gulmesi. 
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NAMAZDA MEKRUH OLAN §EYLER 

1. Namazin sunnetlerinden her hangi birini terk etmek 

mekruhtur. 
2. Namaz kilmacak elbise veya bedenin kirli olmasi. 

(Zaruret hang) 
3. Elleri tam gobegin listunden baglamak. 
4. Namazda yukariya veya goge dogru bakmak. 
5. Agzi kapamak, elbiseyi yere degecek kadar uzun 

tutmak. 
6. Ki§i ag iken sofra kurulmasi halinde ki§inin namaza 

ba^lamasi. 
7. Ki^inin tuvaleti oldugu halde namaza durmasi. 
8. Gece namazina kalkindigmda insanin a§iri uykusu 

olmasi. 
9. Mescitte kendine ozel bir yer hazirlayarak burada 

namazini eda etmesi. 

NAMAZ VAKiTLERi 

Her namazin belli bir vakti vardir. Her namaz kendi 
vaktinde kilinmalidir. Allahu Teala $oyle buyurmaktadir: 

Abdullah Bin Amr $oyle der: Peygamber (Sallallahu 

Aleyhi ve Sellem) $oyle buyurur: 

cij jii U Jci'j c£j» 

<^-*4 pJU i-JC-3j CjLfij L* 
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13^9 ^ilaJ U tyxiJl £jii? ^y> jn^aJl 3*>C? CJj . JIDi uUflj 

«.Olial!iJl ^5 ^ £ILj 5*>CaJ' jP £iL*>S ^JwJl C-ilk 

Ma/*asi: 
“Ogle namazinin vakti: Giine§ tam ortada iken batiya 
dogru biraz meyletmesi ile ba§lar. Bir cismin golgesi 
kendi boyuna e$it olurtcaya kadar, (yani) ikindi vakti 
girene kadar surer\ Ikindi namazinin vakti; giine§ iyice 
sararincaya kadar devam eder\ Ak§am namazinin vakti; 
guneyin batmasiyla ba§lar §afagin kirmizihginin 
kaybolmasi ile sona erer. Yatsi namazinin vakti: $afagin 
kirmizihginin kaybolmasi ile bailor gece yarisina kadar 
devam eder. Sabah namazinin vakti: Fecrin dogmasi ile 
bailor giine$in dogmasi ile sona erer. Giinef 
dogdugunda namaz kilmmaz lira giine§ §eytanin iki 
boynuzu arasindan dogar. ” (Muslim) 

NAMAZ KILINMASI YASAK OLAN VAKITLER 

Namaz kilinmasi yasak olan vakitler u^ttir: 

1. Sabah namazindan sonra gune§ bir mizrak boyu 
yukselinceye kadar namaz kilinmaz. 

2. Gune$ tam ortada iken namaz kilinmaz. Gune§ bir 
egildikten sonra namaz kilmabilir. 

3. Ikindi namazindan sonra giine§ batana kadar namaz 
kilinmaz. 

Ki§i vakte ait farz namazi bu yasak vakitlerde hatirlarsa 
hatirladigi anda kilabilir. 
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§afiilere gore tahiyyetu’l-mescid ve abdest sonrasi kilinan 
namaz bu yasak vakitlerde de olsa kilinabilir. 

Cemaat farz namaza durdugunda fertlerin naflle namaz 
kilmalari dogru degildir. 

NAFiLE NAMAZLAR 

Me$ruiyeti: Nafile namaz eksik kalabilecek farz 
namazlarin yerine ge9mesi i^in ve namaz ibadetinin 
ecrinin bliyuk oldugu i9in me§ru kilmmi§tir. 
Zira namazda olan fazilet hi9bir ibadette yoktur. Kiyamet 
giinii insanin ilk hesaba 9ekilecegi ibadettir. Allah’in 
Resulii (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) §oyle buyurur: 

JU3 4U Jjf Jl» 

'.L-'^3 i 

4JuP yCdfj j*J Qja jAfcyl U Igj ^JLkl JJ* 

«dUi 

Manasi: 
“Kiyamet giinii ki§inin ilk olarak hesaba qekilecegi amel 
namazdir. §ayet namazi (salih bir amel olarak) tarn 
gikarsa kurtulu§a erer ve hesap verme ifleminde ba$arih 
kilimr. $ayet namazi eksik ve bozuk gikarsa kaybeder ve 
hiisrana ugrar. §ayet kilmasi gereken farz namazlarda 
eksigi olursa Rabbi §dyle der: Bakin! Kulumun 
eksiklerini tamamlamak igin kilmiy oldugu nafile 
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namaz var mi? daha sonra biitiin amelleri namaz 
konusundaki durumuna gore degerlendirilir. ^ 

Nafile namazin evde kilinani daha efdaldir. Peygamber 
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) §oyle buyurur: 

“Farz namazlar di§inda en efdal namaz evde kihnan 
nafile namazlardir(Buhari -Muslim) 
*Namaz aktl balig olan her mtislumana farzdir. 

KADINLARIN CEMAATE KATILMAK iCIN 
CAMIYE GELMELERI 

$ehvet ve fitne uyandiracak bir durumda olmamak 
kaydiyla kadinlann cemaatle namaz kilmak i$in camiye 
gelmelerinde bir mahsur yoktur. 

* Allah’m Resulu (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) §oyle 

buyurur: 

“Kadinlari Mescidlerden nasiplerini alma konusunda 
sizden izin aldiklari siirece engellemeyin. ” (Muslim) 

30 (Sahihtir, Tirmizi ve digerleri rivayet etmi^lerdir. 

Sahihu'l-Camii^Olb.) 
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KADININ NAMAZDAKl ORTUSU 

Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 
§oyle buyurur: 

“Allah hayiz gormeye ba§lami§ bir kizin namazmi ba§uu 
drtmedikge kabul etmez. ” 

Kadinlar namazlarinda el ve yiizler hari9 buttin 
bedenlerini ortmelidir. Fakat kendileri mahremleri 
olmayan erkeklerin gormesi durumunda biitiin bedenlerini 
ortmelidirler. 

iMAMLIKTA EFDAL OLAN KI§i 

Allah7 in kitabi olan Kur’ani en iyi okuyan ki$i 
imamlikta onceliklidir. §ayet imam olabilecek killer 
Kur’ani giizel okumada e§it iseler Peygamberimiz 
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) siinnetini daha iyi bilen ki§i 
imam olmalidir. Bunda da e§it iseler en once hicret eden 
ki§i imam olmalidir. §ayet bun dada e§it iseler daha ya§li 
olan imam olmalidir. 

KIMLERIN IMAMLIGI GE^ERLi OLUR 

L En az yedi ya$inda, dogruyu yanh§tan ayirt 
edebilecek 9agdaki 90cugun kildirdigi namaz 
makbuldlir. 

2. Gozleri gormeyen bir ki§inin imamhgi makbuldlir. 
3. Farz namaza niyet etmij birinin arkasmda nafileye 

niyet etmi§ biri nafile namaz kilabilir. Zira 
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Sahabelerden Muaz Allah’in Resulunun imamhginda, 
yatsi namazini cemaatle kildiktan sonra kendi 
kavmine donup onlara yine yatsi namazinda imamlik 
yapmi§tir. Bu durumda Muaz’in ikinci namazi nafile 
namaz olurken kavminin namazi farz namaz olmu§tur. 

4. Teyemmumlu insamn abdestli insana imamlik 

yapmasi caizdir. 
5. Yolcunun yolcu olmayana imamhgi caizdir. 
6. Oturarak namaz kilmak durumunda kalan ki§inin 

imamhgi caizdir. 

CUMA NAMAZI 

Cuma namazi akil balig olmu§ her erkek Miisluman’a 

farzdir. 
Allahu Teala §oyle buyurur: 

“Ey imart edenler! Cuma giinii namaza gagrildiginda 
ah§veri$i birakarak Allah’i zikretmeye ko$unuz.” 
(Cuma: 62) 

CEMAATLE NAMAZ KILMAK 

* Allah’ in Resulii (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Buhari ve 
Muslim’in rivayet ettigi bir hadiste §oyle buyurur: 

«■ 
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“Erkegin cemaatle kildigi namaz evde veya i§ yerinde 
kildigi namazdan yirmi kiisur derece daha efdaldir.” 
* Allah’in Resulii (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ibn-i 
Mace’nin rivayet ettigi sahih bir hadiste $oyle buyurur: 

«jip ajA ja 

“Ezani duydugu halde ozursiiz olarak namaza 
gelmeyenin namazi kihnmami§ gibidir. ” 

YOLCUNUN NAMAZI 

Yolcu dort rekatli namazlari iki$er rekat olarak 
kilar. Aym zamanda ogle ile ikindiyi veya ak$am ile 
yatsiyi cem’i te’hir veya takdim ile kilabilir. 
*Enes Bin Malik (r.a) §oyle der: 

cij Of o^ J>-0 ^» 

ot ois Jy 

"Allah'in Resulii (Sallallahu Aleyhi Sellem)’in giine§in 
zevalinden sonra yolculuga Qikarsa ogleyi ikindinin 
vaktine erteler ve ikisini birlikte kdardi ve §ayet 
yolculuga gikmadan giine$ zevale ugrami$sa ogleyi kilar 
sonra binegine binerdi ” (Buhari ve Muslim) 

HASTANIN NAMAZI 

> Hasta durumda olan bir ki$i $ayet giicii yeterse 
namazini ayakta kilmalidir. Ayakta durmak kendisine 
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zor gelirse duvar degnek v.s. her hangi bir §eye 
yaslanarak da ayakta durabilir. 

> Eger buna da giicii yetmiyorsa namazim oturarak 
kilar. Bagda§ kurularak oturulmasi efdaldir. 

> Buna da giicii yetmezse kibleye donmek §artiyla yan 
tarafina yatarak kilar. Sag tarafa yatmasi efdaldir. 
Kibleye donmek zor gelirse kibleye donmesi §art 

degildir. 

> Bu §ekilde de kilmasi miimkiin olmazsa ayaklarmi 
kible tarafa yonelterek sirt iizeri yatarak ta kilabilir. 
$ayet mumkiin olursa ba§i hafif9e kaldirmak efdaldir. 

> Hasta §ayet giicii yeterse riiku ve secdeleri esas 
§ekliyle yapmalidir. §ayet buna giicii yetecek durumda 
degilse riiku i^in ba§im hafif9e eger, secde yapmak 
i9in ise ba§mi riikudakinden biraz daha fazla olarak 
eger. §ayet hasta ki§i sadece riiku ve ya secdeden 
birini ger9ek §ekliyle yapmaya giicii yetecek durumda 
ise giicii yettigini ger9ek §ekliyle yetmedigini de ima 

ile yapar. 

> §ayet ba§iyla da ima edecek durumu yoksa riiku i9in 
goz kirpiklerini biraz yumar secde i9inse oncekinden 

biraz daha yumar. 

> Bunlardan hi9birine giicii yetemiyorsa niyeti, 
tekbirleri, okumalari kiyam, riiku ve secdeleri hepsi 
i9in niyet ederek kalbiyle yapar. 
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> §ayet hasta namazlarmi vaktinde kilmaya glicu 
yetmiyorsa iki namazi bir arada kilarak ogle ile 
ikindiyi ikisinden birinin vaktinde, yine ak§am ile 
yatsiyi da ikisinin birinin vaktinde eda eder. Sabah 
namazi ba$kasiyla cem olmaz. 

CENAZE NAMAZI 

Cenaze namazi kilan ki$i kalbi ile niyet ettikten sonra 
tekbir getirerek namaza ba§lar. Cenaze namazinda dort 
tekbir getirilir. 

• Birinci tekbirden sonra Euzii besmele £ekilerek 
fatiha suresi okunur. 

• Ikinci tekbirden salavatlar okunur. 

• U^iincu tekbirden sonra §u dua okunur: 
tlftiJlj ^IjjiftCSij yipt 

ti'jzi \la ly'j J.P lU as^-\ *Ja 

“Allalum! Olumiizu-dirimizi, burada hazir 
bulunanlarimizi-hazir bulunmay anlarimizi, 
kiigugumuzu-biiyugumiizu, erkeklerimizi-kadinlarintizi 
bagi$la! Allahim! Bizden kime hayat verirsen ona 
islamla hayat ver, bizden kimi vefat ettirirsen onun iman 
iizere vefat ettir!” 
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BAYRAM NAMAZI 

Bayram Namazi iki rekattir. Bayram namazina 
ozel meydanlarda kilinmasi efdaldir. Birinci rekatta yedi 
tekbir getirilir. Daha sonra fatiha suresi ardmdan da kisa 
bir sure veya bir biiyiik surelerin ayetlerinden bir bolumii 

okunur. 
Ikinci rekatta be$ tekbir getirilerek tekrar fatiha ve 

ardindan kisa bir sure veya uzun surelerden bir bolumii 
okunabilir. 
Bayram namazina kadinlarm, 9ocuklarin gitmeleri 

siinnettir. 

YAGMUR NAMAZI 

Yagmur geciktiginde peygamberimiz (Sallallahu 
Aleyhi ve Sellem) bayram namazi i^in aynlan meydana 
gelerek yagmur i$in dua etmi§tir. Daha sonra kibleye 
doniip iki rekat namaz kilmi§tir. Vlicudunun list tarafina 
giymi§ oldugu giysisini de ters 9evirmi§tir. 

HUSUF VE KUSUF NAMAZI 

Hz.Ai^e’den (Radiyellahu Anha) rivayet edilen 
bir hadiste kendisi §oyle der: 
Juai oVuoil) LO\i* >■» 

“Allahin Resulii (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 
zamamnda giine§ tutuldu. Bunun iizerine Allah'in 
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Resulii bir tellal gondererek musliimanlan camide 
namaza gagirdi ve iki rekatta dort riiku ve dort secde 

yaparak namaz kildi. ” 

Yine Ai§e (Radiyellahu Anha)’dan rivayet edilen ba?ka 
bir hadiste §oyle buyurulur: 

- u\yi\ Jikii ( ^dib Ji«ai» $ j IrZil' ci~f» 

£»j jU jjY «-/'j jji jU w'j ^ ^ 

liii jUlj liJJj ji* iiuli ^ ^ai » 

lAJC^dSlj Cdytl jbLSi OJ :JU3 

ii! IjP^j ..S^CaJi j! ijfcjjli dlte U^tji & obj ^ J&j 
' ' ' ' ., r 

«. Jyluaij '^Juai 

“Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) zamanmda 
giine§ tutuldu ve insanlan toplayip namaz kildi. 
Okumayi uzatti, ikinci rekattaki okuyu$u birinci 
rekattakinden daha kisa tutmak kaydiyla okumasim 
uzatti. Daha sonra riiku yapti ikinciyi birinciden daha 
kisa tutmak kaydiyla riikulan uzatti. Sonra ba$ini 
riikudan dogrulttu ve iki secde yapti. Daha sonra ikinci 
rekata kalkarak birinci rekatta yaptigimn aynisini yapti. 
Daha sonra selam vererek namazini bitirdiginde giine§ 
dogmu$tu. Daha sonra insanlara hitap ederek $dyle 
dedi: “Ey insanlar! Giine$ veya ayin tutulmasimn 
herhangi bir insamn oliimii veya dogumu ile alakasi 
yoktur. Fakat bu olaylar Allah ’in insanlara gosterdikleri 
ayetlerden ikisidir. Tutulma durumunu gdrdiigiiniizde 
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namaza siginin, Allah9a yalvarin, namaz kilin ve sadaka 
verin.w 

iSTlHARE NAMAZI 

Cabir’in (Radiyellahu Anhu) §oyle der: Allah’in 
Resulu (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bize Kur’andan bir 
sure ogretir gibi istihareyi ogreterek §oyle derdi: ^inizden 
biriniz bir §eyi yapmaya azmettigi zaman iki rekat nafile 
namaz kilarak ardindan §oyle desin: 

tjjii Slj 

(SJ>\ 'j?*’ o' ^4^' 

^ iji '*& <1)1 ^iw cJT <l)ij 

«.** ^ 

Manasi: 
Allahim! Senin ilmine dam§iyorum, kudretinle 
kudret bulmak istiyorum, Senin biiyiik fazhndan 
istiyorunu Muhakkak ki Senin her §eye giiciin yeter 
benim ise yetmez. Sen her §eyi bilirsin ben ise bilemem, 
kayipta olanlari sadece sen bilirsin. 
Allahim! Ezeli ilminde bu i§ benim igin benim dinim, 
diinyada ki ya$antim akibetim (ahiretim) igin hayirh ise, 
beni bu i§ yapmada ba§arih kil, onu bana kolayla§tir, 
onu bana bereketli kil 
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Allahim! Ezeli ilminde bu i§ benim igin benim dinim, 
diinyada ki ya$antim akibetim (ahireiim) igin kotii 
olacaksa, beni bu i§ten, bu i$i de benden uzaklaytir. 
Sana her zaman hayirh olamm nasip ederek beni bu 
nasip ettigin §eyle hoynut kil! 

NAMAZ KILANIN ONUNDEN GE^MEK 

Allah’in Resulii (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 
$oyle buyurur: 
'Js> of JA is \*£- oycjt 'J& 01 0lS3 'JtA jU«i °£» 

“$ayet namaz kilamn oniinden gegen ki§i kendisine 
hangi cezanin verilecegini bilseydi kirk... boyunca 
ayakta durmasimn namaz kilamn oniinii kesmekten 
daha hayirh olacagini gorecektir.” 
Ebu En-Nasr $oyle der: Bilmiyorum, kirk gun mu, yoksa 

kirk ay mi, yoksa kirk sene mi dedi! 

(Buhari namaz kilamn oniinii kesmek babinda rivayet 
etmi§tir.) 

SON 
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SONUS 

Allah'a hamd, Resulune salat ve 
selamdan sonra.. 

Oncelikle bana bu kitabi bitirip Islam 
ummetinin hizmetine sunmaya muvaffak kilan 
Allah'a hamd ediyorum. 

Bu kitabimda okuyucularimiza dinimizin 
diregi namaz ve ona hazirlik mahiyetinde olan 
hadesten ve necasetten teharet konularmi e/e 
aldim. Bu konuya direk ilgisi olan tuvalet 
adabi, abdest ve teyemmum konularmda da 
ozet bilgileri resimlerle, kolay bir uslup 
kullanarak sunmaya gayret ettim. Kitabm 
hazirlanigmda konu He ilgili Arapga olarak 
kaleme almmig gegitli kaynaklardan tercume 
yolu He almtilarim oldu. 

Bir Musluman namazdan uzak 
kaldigmda derler ki "Filan namazi terk 
etmigtir". Aslmi sorarsaniz gunahlarimiz 
gogaliyor ve huzura gikmaya layik olamiyoruz. 
Gunahlarimiz bizi namazdan men ediyor. Yani 
bir yerde biz namazi degil; namaz 
gunahlarimiz sebebi He bizi terk ediyor. Bu 
yaklagimm daha mantikli olacagini 
dugunuyorum. Zira namaz gibi namaz kigiyi 
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her turlu kotulukten men eder. Kotulukten 
men etmeyen namaz once ruhen yok olur 
sonra da fiziki olarak geker gider. Artik yakm 
huzura layik bir insan olmadigimizdan huzura 
kabul edilemeyiz. Oyleyse namaz ve gunahlar 
arasmda ters bir oranti var diyebiliriz. Namaz 
kilan insan huzura kabul edilme bahtiyarligmi 
halen yagamakta olan mutiu ve huzurlu bir 
insandir. Yuce Allah'tan hepimize huzura 
gikmaya layik kullardan kilmasmi niyaz 
ederim. 

Bu kitabm Islam ummeti igin faydali bir 
kitap olmasini Allah'tan niyaz eder butun 
okuyucu kardeglerimizin bu fakir igin hayir 
dualarda bulunmalarmi istirham ederim. 

Bagka bir kitapta bulugmak uzere butun 
okuyuculanmi Allaha emanet eder kendilerine 
iki dunya saadetler diler ve bol secdeli gunler 
gegirmelerini Cenabi Haktan niyaz ederim. 

Fikri Goncu 
15/04/1427 Hicri. 
13/05/2006 Miladi. 
Riyadh-K.S.A. 
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