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Başlarken…
“Eûzübillahimineşşeytanirracîm.”
“Kovulmuş (lanetlenmiş) olan şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım.”

“Bismillahirrahmanirrahim.”
“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla… (başlarım.)”

“Elhamdülillâhi Rabbi’l-âlemîn.”
“Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.”

“Ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin
ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn.”
“Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’e, O’nun aile efradına ve ashabına salat ve selam olsun.”

İSLAM
Yüce Allah’ın Hz. Muhammed (s.a.v.) aracılığıyla
tüm insanlığa gönderdiği, aslı bozulmayan ve bozulmayacak olan
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hakiki, gerçek ve son ilahî din.

Kutsal Kitabı
Peygamberi
İbadet Yerleri
Kıble
Kutsal Günü
Din Adamı

: Kur’an-ı Kerim.
: Hz. Muhammed (s. a. v.).
: Cami, mescid ve temiz olan her yer (yeryüzü).
: Kâbe. (Suudi Arabistan’ın Mekke şehrindedir.)
: Cuma.
: Din adamı sınıflaması yoktur.

İslam Dininin Genel Özellikleri :
1. İslam, Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından tebliğ edilen son ilahî dindir.
Ondan başka din gelmeyecek, hükümleri de kıyamete kadar devam edecektir.
2. İslam evrensel bir dindir. Önceki peygamberlerin tebliğ ettikleri dinler,
belirli milletlere geldiği halde İslam dini, bütün insanlığa gönderilmiştir.
3. İslam dininin hükümleri insanların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde
mükemmeldir. Bu sebeple başka bir dine ihtiyaç kalmamıştır.
4. İslam dini, kendinden önce Allah tarafından gönderilen peygamberleri
ve ilahi kitapları tasdik eder. Ancak o kitapların hükümlerini yürürlükten
kaldırmıştır.
İslam Dininin Gayesi :
1. Dünya ve ahirette insanların huzur ve mutluluğunu sağlamak.
2. İnsanların canını, malını, aklını, dinini ve neslini korumak.
İslam Dininin Ana Kaynakları :
1. Kitap : Kur’an-ı Kerim.
2. Sünnet : Hz. Peygamber (s.a.v.)’in peygamber sıfatıyla söylediği
mübarek sözlere, yaptığı işlere ve görüp de engel olmadığı şeylere denir.
3. İcma’ : Hz. Peygamber (s.a.v.)’in vefatından sonra müctehidlik vasfını
kazanmış olan âlimlerin, herhangi bir meselede fikir birliği etmeleridir.
4. Kıyas : Hakkında hüküm bulunmayan bir konuyu, hakkında hüküm
bulunan başka bir konuya benzeterek o konu hakkında çözüme ulaşmaya denir.

İMAN
İman :
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Allah’ın varlığına, birliğine, O’ndan başka ilah olmadığına ve Hz.
Muhammed (s.a.v.)’in O’nun kulu ve elçisi olduğunu gönülden kabul etmek ve
dil ile söylemektir.
Kelime-i Tevhid :

“Lâ ilâhe illallâh, Muhammedün rasûlüllah.”
“Allah’tan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed (s.a.s.) Allah’ın elçisidir.”
Kelime-i Şehâdet :

“Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve rasûlüh.”
“Ben, Allah’tan başka ilah olmadığına, ve Hz. Muhammed (s.a.s.)’in Allah’ın
kulu ve elçisi olduğuna şehâdet ederim (inanırım).”
Amentü :
“Amentü billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusulihî ve’l-yevmi’l-âhiri
ve bi’l-kaderi hayrihî ve şerrihî minallâhi teâlâ vel-ba’sü ba’del-mevti hakkun.
Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve rasûlüh.”
Anlamı:
“Ben; Allah’ın varlığına ve birliğine, O’nun meleklerine, kitaplarına,
peygamberlerine, ahiret gününe, kaza ve kadere, hayır ve şerrin (iyiliğin ve
kötülüğün) Allah’tan geldiğine ve öldükten sonra dirilmenin hak olduğuna
inanırım. Ben, Allah’tan başka ilah olmadığına ve Hz. Muhammed (s.a.s.)’in
O’nun kulu ve elçisi olduğuna şehâdet ederim (inanırım).”
İmanın Şartları :
1. Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak.
2. Allah’ın meleklerine inanmak.
3. Allah’ın kitaplarına inanmak.
4. Allah’ın peygamberlerine inanmak.
5. Ahiret gününe inanmak.
6. Kader ve kazaya (hayır ve şerrin Allah’tan geldiğine) inanmak.

İnanç Yönünden İnsanlar :
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1. Mü’min : Allah’a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe,
kaza ve kadere gönülden inanan, bu inancında hiçbir şüphe taşımayan, inandığı
bu hususları diliyle de açığa vuran kimsedir.
Mü’minler, Allah’ın rahmetine ve cennetine kavuşacaklardır.
2. Münafık : İman esaslarını kalbiyle kabul ve tasdik etmediği, Allah’a ve
Rasulüne inanmadığı halde, inandığını söyleyen, yani içi başka dışı başka olan
iki yüzlü kimselere denir. İnsanların en kötüsü münafıklardır. Cehennemde de
en büyük azabı onlar tadacaklardır.
3. Kafir : İman esaslarını kalbiyle kabul ve tasdik etmediği gibi, bu
inkarını diliyle de açıkça söyleyen, Allah’a ve Peygamberine inanmadığını ilan
eden kimselere denir. Kafirler Allah’ın azabına uğrayacak ve cehennemde ebedî
olarak kalacaklardır.
4. Müşrik : Allah’ın eşi, benzeri veya ortağı olduğunu söyleyen kimseye
denir. Yüce Allah şirk koşanları asla bağışlamayacağı bildirmiştir.
Müşrik olarak ölenler, ebedî olarak cehennemde kalacaklardır.

MEZHEP
Mezhep : İmam ve müctehid kabul edilen bir zâtın, inanç ve ibadetle ilgili
anlayış ve görüşlerinden hareket edilerek takip edilen yola denir.
Mezhep Çeşitleri :
1. İtikadî Mezhepler : Dinin en doğru biçimde nasıl kabul edileceğini ve
nasıl inanılması gerektiğini bildiren mezheplerdir.
İtikatta Mezhebimiz : Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat (Maturidiye)
İmamı : İmam-ı Maturidi
2. Amelî (Fıkhî) Mezhepler : Dinin en doğru biçimde nasıl yaşanacağını ve
nasıl uygulanması gerektiğini bildiren mezheplerdir.
Amelde Mezhebimiz : Hanefi
İmamı : İmam-ı Azam Ebu Hanifi

TEVHİD İNANCI
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Tevhid İnancı :
Allah’ın varlığını, birliğini, tüm yetkilerin kendisinde toplandığını, eşi ve
benzeri bulunmadığını bilmek ve buna inanmaktır.
Bu inanç “Lâ ilâhe illallah” (Allah’tan başka ilah yoktur) cümlesiyle ifade
edilir. Bu cümleye Kelime-i Tevhid denir.
“Kâlû Belâ” Ne Demektir :
Yüce Allah, dünyayı ve içindeki varlıkları yaratmadan önce, bütün
insanların ruhlarını yaratmıştır. Daha sonra bütün ruhları, ruhlar âleminde
toplayarak hepsine birden :
“-Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” diye sormuştur.
Ruhlar da: “-Evet, sen bizim Rabbimizsin. Ancak sana ibadet eder, senden
yardım dileriz.” diye cevap vermişlerdir.
İşte bu konuşmanın gerçekleştiği zamana “Kâlû Belâ” denir.

Bir Hadis :
“Hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde Cenab-ı Hakk yedi sınıf insanı
Arş’ın gölgesi altında gölgelendirecektir:
1. Adaletli olan hükümdarlar,
2. Rabbine kulluk ederek temiz bir hayat içinde büyüyen gençler,
3. Kalbi mescidlere bağlı mü’minler,
4. Birbirlerini Allah için sevip, buluşmaları da ayrılmaları da Allah için olan
kimseler,
5. Güzel ve mevki sahibi bir kadının beraber olma isteğini; “Ben Allah’tan
korkarım” diyerek geri çeviren erkekler,
6. Sağ elinin verdiğini, sol eli bilmeyecek şekilde sadakayı gizli verenler,
7. Yalnızken Allah’ı anıp göz yaşı dökenler.” (Buhari)

ALLAH’A İMAN
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Allah (c.c.) :
Kendi iradesiyle evreni yoktan var eden, ona belli bir düzen veren, gökleri,
yerleri ve en küçüğünden en büyüğüne kadar bütün canlı ve cansız varlıkları
yaratan, canlılara hayat ve rızık veren, öldüren-dirilten, dilediğini dilediği
şekilde idare ve tasarrufu altında bulunduran, varlığı bir başka etkenle değil,
kendinden olan, her şeyi bilen, gören, işiten, yarattıklarında en ufak bir
çarpıklık ve dengesizlik bulunmayan, her şeye gücü yeten, bütün mülkün
gerçek sahibi, emir ve hüküm koymaya tek yetkili; övülmeye, itaat edilmeye,
şükredilmeye gerçek layık, bir benzeri daha bulunmayan, bütün varlıkların,
güneşin, ayın, gök ve yer cisimlerinin itirazsız itaat ettiği, boyun eğdiği, ismini
yücelttiği, ibadet edilmeye layık, “En Yüce Varlık.”

ALLAH’IN SIFATLARI
A. Allah’ın Zâtî Sıfatları :
Sadece Allah’a mahsus olup, başka varlıklarda bulunmayan sıfatlardır.
1. Vücûd : Allah’ın var olması demektir. O’nun varlığı kendindendir, bu
varlığını devam ettirmek için de hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. O’nun yok olduğu
hiçbir an düşünülemez.
2. Kıdem : Allah’ın varlığının bir başlangıcı yoktur. Ezelîdir. Zaman
bakımından ne kadar geriye gidilirse gidilsin, O’nun bulunmadığı bir zaman
düşünülemez. Hiçbir şey yok iken, O vardı.
3. Bekâ : Allah’ın varlığının sonu da yoktur. Ebedîdir. Zaman bakımından
ileriye ne kadar gidilirse gidilsin, O’nun var olmayacağı bir zaman
düşünülemez. O’ndan başka her şeyin sonu vardır.
4. Vahdaniyet : Allah birdir ve tektir. O zâtında, sıfatlarında ve işlerinde
bir olup eşi, benzeri ve ortağı yoktur.
5. Muhâlefetün li’l-Havâdis : Yüce Allah sonradan yaratılmışlara
benzemez. Biz O’nu nasıl düşünürsek düşünelim O, bu düşündüklerimizden,
hatır ve hayalimize gelen şeylerin hepsinden başkadır ve hiçbirisine benzemez.
6. Kıyam bi-Nefsihî : Yüce Allah’ın varlığı zâtının bir gereğidir.
Varolması ve varlığını devam ettirmesi için hiçbir şeye muhtaç değildir. Her
şey O’na muhtaçtır.

B. Allah’ın Subûtî Sıfatları :
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Allah’ın kendisine has olan bu sıfatlar, sınırsızdır ve herhangi bir aracıya
muhtaç değildir. Bu sıfatların benzerleri insanlara sınırlı ve vasıtalı olarak
verilmiştir.
1. Hayat : Yüce Allah diri ve canlıdır. O’nun için ölüm, uyku, dalgınlık,
gaflet gibi şeyler asla düşünülemez; çünkü bu ve benzeri şeyler eksikliktir.
2. İlim : Yüce Allah her şeyi bilir. Evrendeki hiçbir şey O’nun bilgisinin
dışında değildir. Allah’ın ilmi her şeyi kuşatmıştır. O’nun ilmi ezelîdir,
sınırsızdır.
3. Semi’ : Yüce Allah her şeyi işitip duyar. O’nun işitmesine hiçbir şekilde
sınır ve kısıtlama konamaz. Allah’ın işitmesi doğrudan doğruyadır. İşitmek için
kulak ve benzeri organlara ihtiyacı yoktur.
4. Basar : Yüce Allah her şeyi görür. O kapalı-açık, gizli-aşikar, küçükbüyük her şeyi görür. O’nun göremeyeceği hiçbir şey ve yer yoktur. Görmek
için herhangi bir organa ihtiyacı yoktur.
5. İrade : Yüce Allah diler ve dilediği her şeyi yapar. O, dilediği gibi
hükmeder, istediğini yapar, O’nun dilemesi ve yaratmasına hiçbir engel yoktur
ve bunları yerine getirmek için hiçbir şeye muhtaç değildir.
6. Kudret : Yüce Allah’ın dilediği her şeyi yapmaya gücü yeter. O’nun
yaratma ve yapma gücü sınırsızdır. Bitmek tükenmek bilmeyen gücü ve kudreti
vardır.
7. Kelâm : Yüce Allah’ın konuşması ve söz söylemesi demektir. O,
konuşmak için, ses ve harf gibi araçlara ihtiyaç duymaz. Kur’an-ı Kerim, O’nun
Kelâm sıfatının bir tecellisidir.
8. Tekvin : Yüce Allah’ın yoktan var edip yaratmasıdır. Evrende var olan
ve varlığını devam ettirmekte olan her şeyi yaratan, yaşatan, besleyen, büyüten,
öldüren O’dur. O’ndan başka hiçbir yaratıcı yoktur.

MELEKLERE İMAN
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Melek :
Allah (c.c.) adına, insanlar ve evren üzerinde tasarrufta bulunan ve O’nun
emirlerini ve verdiği görevleri aynen yerine getiren kudret sahibi manevî
varlıklara denir.
Meleklerin Özellikleri :
1. Nurdan yaratılmışlardır. Yemezler, içmezler, erkeklik ve dişilikleri
yoktur. Yorulmazlar, gençlik ve ihtiyarlık halleri yaşamazlar.
2. Allah’a isyan etmezler, sadece O’nun emirlerini yerine getirirler.
3. Son derece kuvvetli ve süratli varlıklardır.
4. Gözle görülemezler.
5. Melekler gaybı bilmezler. Gaybı ancak Allah bilir.
Dört Büyük Melek ve Görevleri :
1. Cebrail (a.s.) : Allah ile peygamberleri arasında elçilik yapan ve
Allah’tan aldığı emir ve hükümleri peygamberlere bildiren vahiy meleğidir.
2. Mikail (a.s.) : Kainattaki tabiat olaylarını ve yaratıkların rızıklarını
idare etmekle görevli melektir.
3. İsrafil (a.s.) : Kıyamet günü Yüce Allah’ın emri ile iki defa Sûr’a
üfleyecek olan melektir. Birinci üflemesi ile dünya hayatı sona erecektir. İkinci
üflemesiyle de bütün canlılar dirilecek ve ahiret hayatı başlayacaktır.
4. Azrail (a.s.) : Yüce Allah’ın kendisine verdiği emirle, canlıların
ruhlarını almakla görevli ölüm meleğidir.
Diğer Melekler :
1. Kirâmen Kâtibîn (Yazıcı) Melekler : Her insanın, sevap ve günahlarını
yazmakla görevli meleklerdir. Öyle ki, bunlar insanların hayatının tamamını
filme alır gibi kaydederler.
2. Münker-Nekir (Sorgu-Sual) Melekleri : Ölen kimseyi kabirde sorguya
çekecek ve gerektiğinde onu cezalandıracak olan iki melektir.
3. Hafaza (Koruyucu) Melekleri : İnsanları kötülüklerden ve cinlerden
korumakla görevli meleklerdir.
4. Hamele-i Arş Melekleri : Yüce Allah’ın Arş’ı taşımakla görevlendirdiği
meleklerdir.
5. Rıdvân : Cennet meleklerinin en büyüğü, cennet bekçisidir.
6. Mâlik : Cehennem meleklerinin en büyüğü, cehennem bekçisidir.
7. Zebânî : Cehennem meleğidir. Cehennemlikleri cehenneme atmakla ve
azap etmekle görevlidir.

KİTAPLARA İMAN
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İlahî Kitap :
Yüce Allah’ın koyduğu ilahî kanunları, emir ve yasakları, hikmetleri,
kullarına bildirmek amacıyla peygamberlerine indirdiği kutsal kitaba denir.
Suhuf ve Kitaplar :
Yüce Allah tarafından insanlara ulaştırılan, ilahî emir ve yasakları içeren
kutsal kitaplar, toplam 104 tanedir. Bunların 100’ü sayfa, 4’ü büyük kitap
olarak gönderilmiştir.
1. Suhuf (Sayfalar) : Yüce Allah tarafından küçük topluluklara,
ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde indirilen ve birkaç sayfadan oluşan küçük kitapçıklara denir.
10 Sayfa
: Hz. Adem (a.s.)
50 Sayfa
: Hz. Şit (a.s.)
30 Sayfa
: Hz. İdris (a.s.)
10 Sayfa
: Hz. İbrahim (a.s.)
2. Dört Büyük Kitap :
Tevrat
: Hz. Musa (a.s.)
Zebur
: Hz. Davud (a.s.)
İncil
: Hz. İsa (a.s.)
Kur’an-ı Kerim : Hz. Muhammed (s.a.v.)
Ne yazık ki, Kur’an-ı Kerim dışındaki diğer sayfa ve kitaplar,
gönderildikleri şekilde korunamamış, zamanla insanlar tarafından bozulmuştur.
Hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze kadar ulaşabilen tek ilahî kitap,
Kur’an-ı Kerim’dir.
Biz kitaplara inanırken, onların Yüce Allah tarafından gönderilen ilk
orijinal şekillerine ve hepsinin hak ve Allah tarafından gönderildiğine iman
ederiz.

VAHİY
Vahiy, Yüce Allah tarafından doğrudan doğruya veya elçi vasıtası ile
peygamberlere bildirilen ve kesinlik ifade eden bilgilere denir.
Vahiy peygamberlere özgüdür.

KUR’AN-I KERİM
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Kur’an-ı Kerim :
Yüce Allah’ın Cebrail (a.s.) vasıtasıyla Hz. Muhammed (s.a.v.)’e yirmi üç
senede Arapça olarak indirdiği, bize kadar ilk gönderildiği şekliyle ve tevâtür
(yalan söylemeleri mümkün olmayan üstün vasıflı insanların bildirmeleri) ile
gelen, kitaplarda yazılı olup okunması ile ibadet edilen, hiçbir kimsenin bir
benzerini getiremediği ve getiremeyeceği, insanlara dünya ve ahiret mutluluğu
vadeden ve insanların tüm ihtiyaçlarını karşılayan son ilahî kitaptır.
Kur’an-ı Kerim’in Özellikleri :
1. Hiçbir değişikliğe uğramadan bize kadar gelmiştir.
2. Toplu olarak değil, zaman ve olaylara göre ayet ve sureler halinde parça
parça inmiştir.
3. Son ilahî kitaptır. Getirdiği hükümler kıyamete kadar geçerli olup, başka
bir kitap gelmeyecektir.
4. Kendisinden önce gelen bütün kitapları kontrolü altına almış ve
hükümlerini kaldırmıştır.
5. Ayetleri arasında hiçbir tutarsızlık yoktur, bilim ve akılla çelişmez.
6. Bütün insanlığa gönderilmiştir. Her asrın ihtiyaçlarını karşılayacak
hükümlerle doludur.
Kur’an-ı Kerim’in Nazil Oluşu (İndirilişi) :
Kur’an-ı Kerim, Kadir gecesinde dünya semasına toptan indirilmiştir.
Oradan da belirli zamanlarda ihtiyaca göre parça parça olarak Hz. Peygamber
(s.a.v.)’e indirilmiştir.
Kur’an-ı Kerim’in ilk ayetleri, Hz. Peygamber (s.a.v.) 40 yaşında iken,
miladî 610 yılında, Ramazan ayının 17’sinde, Pazartesi günü, Mekke
yakınlarındaki Nur Dağı’nda bulunan Hira Mağarası’nda indirilmiştir.
Vahiyle gelen Kur’an-ı Kerim’in ilk ayetleri, “Seni yaratan Rabbinin
adıyla oku..” diye başlayan Alak sûresinin ilk beş ayetidir.
Kur’an-ı Kerim; 13 yılı Mekke’de, 10 yılı Medine’de olmak üzere toplam
23 yılda (22 yıl, 2 ay, 22 gün) ayet ayet, sûre sûre indirilmiştir.
Kur’an-ı Kerim’in Toplanması :
Hz. Peygamber (s.a.v.)’in sağlığında Kur’an-ı Kerim’in bütün ayetleri
hafızlar tarafından ezberlenmiş ve vahiy kâtipleri tarafından kemik, tahta,
papirüs, deri ve kiremit inceliğindeki pişirilmiş tuğlalara yazılmak suretiyle
korunmuştur.
Vahyin Hz. Peygamber (s.a.v.)’in vefatından kısa bir süre öncesine kadar
devam etmesi nedeniyle, Kur’an-ı Kerim O’nun sağlığında bir kitap haline
getirilememiştir.
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Kur’an-ı Kerim, Hz. Ebu Bekir (r.a.) zamanında Zeyd b. Sabit (r.a.)
başkanlığında toplanan büyük bir komisyon tarafından bir kitap haline
getirilmiştir.
Kur’an-ı Kerim’in Çoğaltılması :
Kur’an-ı Kerim, Hz. Osman (r.a.) zamanında çoğaltılmıştır. Yedi adet
olarak çoğaltılan Kur’an-ı Kerim’in bir tanesi Medine’de bırakılmış, diğerleri
Mekke, Şam, Yemen, Kufe, Basra ve Bahreyn’e gönderilmiştir.
Vahiy Kâtibi :
Hz. Peygamber (s.a.v.)’e gelen vahyi, O’nun emri ve izni ile yazan
sahabilere denir. Kırka yakın vahiy kâtibi vardı.
Ayet :
Sûrelerin içindeki durak işaretleri arasında yer alan, bir veya birkaç
cümleden oluşan Allah sözüne denir.
Kur’an’da 6666 ayet vardır. Uzun bir ayetin, bir kaç kısa ayet
sayılmasından veya bir kaç kısa ayetin bir uzun ayet yahut sûrelerin başındaki
besmelelerin bir veya ayrı ayrı ayet sayılmasından dolayı, ayet sayısı değişik
şekillerde de sayılmıştır.
İlk İnen Ayetler :
“Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir alak (aşılanmış yumurta)’tan
yarattı. Oku, insana bilmediğini öğreten, kalemle yazmayı öğreten Rabbin, en
büyük kerem sahibidir.” (Alak: 1-5)
Son İnen Ahkam Ayeti :
“Bugün dininizi kemale erdirdim, size nimetimi tamamladım, sizin için
İslam’ı din olarak beğenip seçtim.” (Maide: 3)
Mekkî ve Medenî Ayetler :
Mekkî Ayet : Hicretten önce Mekke’de inen ayetlere denir.
Medenî Ayet : Hicretten sonra Medine’de inen ayetlere denir.
Sûre : Bir çok ayetin bir araya gelmesiyle oluşan ve birbirinden besmele
ile ayrılan Kur’an bölümlerine denir. Kur’an’da 114 sûre vardır.
Kur’an-ı Kerim’in ilk sûresi Fatiha, son suresi Nâs sûresidir.
En uzun sûre 286 ayetten oluşan Bakara sûresi, en kısa sûre ise 3 ayetten
oluşan Kevser sûresidir.

Cüz : Kur’an-ı Kerim 30 eşit bölüme ayrılmıştır. Bunların her birine cüz
denir. Her cüz 20 sayfadan oluşur.
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Tecvid : Kur’an-ı Kerim’i, harflerin mahreçlerine (ağızdan çıkış
yerlerine) ve sıfatlarına uygun olarak okumaya tecvid, bunu açıklayan ve
öğreten ilme de tecvid ilmi denir.
Tefsir : Kur’an-ı Kerim’i en geniş ölçüde, kapsamlı ve anlaşılır biçimde
açıklayan ve yorumlayan ilme denir. Tefsir yapan âlime müfessir denir. Tefsir
ilmini öğrenmek farz-ı kifayedir.
Meal : Kur’an-ı Kerim’in Arapça aslından başka dillere, anlamını
bozmadan, tefsirden daha kısa olarak, iyi anlaşılır biçimde yapılan çevirilerine
denir.
Tercüme : Bir sözü bir dilden başka bir dile aynen, aslını bozmadan
birebir çevirmeye denir. Kur’an-ı Kerim’deki ayetlerin anlamlarına bağlı
kalınarak Arapça aslından başka dillere birebir tercüme yapmak mümkün
değildir. Kur’an’ın bütün özellikleri kaybolur. Ancak meali yapılabilir.
Mushaf : Kur’an-ı Kerim’in, Fatiha sûresi ile başlayıp Nâs sûresi ile biten
şekliyle iki kapak arasında toplanmış haline denir.
Hatim : Kur’an-ı Kerim’in yüce anlamını ve hikmetlerini düşünerek,
baştan sona kadar okunmasına denir.
Mukâbele : Bir topluluk karşısında, Kur’an-ı Kerim’i birinin yüzünden
veya ezbere okuması, diğerlerinin de onu takip etmesine denir.
Hâfız : Kur’an-ı Kerim’in tamamını ezbere okuyabilenlere denir.
Tilâvet (Okuma) Secdesi : Kur’an-ı Kerim’deki secde ayetlerinden birini
okuyan veya dinleyen müslümanın yapması vacib olan secdeye denir.
Kur’an-ı Kerim’in 14 yerinde secde ayeti vardır.

Biliyor musunuz?
Dinimizde;
1. Zulüm ve haksızlığa uğrayanların kurtarılması için,
2. Dargın olan karı-koca veya iki kişiyi barıştırmak için,
3. Savaşta düşmanı yenmek için,
4. Hastalara moral vermek için; yalan söylemeye izin verilmiştir.

PEYGAMBERLERE İMAN
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Peygamber :
Yüce Allah’ın, emir ve yasaklarını kullarına bildirip açıklamak üzere,
insanlar arasından seçip görevlendirdiği kişiye denir.
Rasul : Kendisine yeni bir din anlayışı ve yeni bir kitap verilmiş olan
peygambere denir.
Nebî : Kendisine yeni bir din anlayışı ve yeni bir kitap verilmeyip,
kendisinden önceki peygamberin din anlayışını devam ettiren, onu destekleyen
ve onun din anlayışıyla insanları Allah’a davet eden peygambere denir.
Her rasul nebîdir, fakat her nebî rasul değildir.
İlk peygamber Hz. Adem (a.s.), son peygamber Hz. Muhammed
(s.a.v.)’dir.
Peygamberlerin Sıfatları (Özellikleri) :
Söz ve davranışları ile insanların önderi ve lideri olan peygamberler,
vahiyle desteklendiği gibi, diğer insanlarda olmayan bir takım özelliklere de
sahiptirler. Bunlar:
1. Sıdk : Peygamberler her hususta doğru ve dürüst insanlardır. Asla yalan
söylemezler.
2. Emânet : Peygamberler her bakımdan güvenilir kimselerdir.
Emindirler. Emanete asla ihanet etmezler. Kimsenin malına ve canına zarar
vermezler. Peygamber olmadan önce de böyledirler.
3. Fetânet : Peygamberler zeki, akıllı, ileri görüşlü ve uyanık kimselerdir.
İnanmayanlara karşı getirdikleri deliller, insanların en akıllısı ve en zekisi
olduklarını gösterir.
4. Tebliğ : Peygamberler Yüce Allah’tan aldıkları tüm emir ve yasakları,
hiçbir ekleme ve çıkartma yapmadan ve hiçbir şeyi gizlemeden eksiksiz olarak
insanlara ulaştırmakla görevlidirler.
5. İsmet : Peygamberler günah işlemezler. Yüce Allah onları,
peygamberlik makamına zarar verecek her türlü gizli ve açık, büyük ve küçük
günahı, bilerek veya bilmeyerek işlemekten korumuştur.
6. Adaletli olmak : Peygamberler bütün işlerinde haktan ve adaletten
ayrılmazlar. Hile ve haksızlık yapmazlar. Hiçbir kimseye de haksızlık
yapmamışlardır. Peygamberlerin zalim olması asla düşünülemez.
7. Erkek olmak : Kadınlar yaratılış icabı; narin, ince ve hassas
yapılıdırlar. Peygamberlik gibi aşırı sorumluluk isteyen bir görevi yapmaları
mümkün olmadığından kadınlardan peygamber gelmemiştir.

Kur’an-ı Kerim’de Adı Geçen Peygamberler :
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Peygamberlerden 25 tanesinin ismi Kur’an-ı Kerim’de bildirilmiştir.
Bunlar :
Hz. Adem
Hz. İshak
Hz. Musa
Hz. Zekeriyya
Hz. İdris
Hz. Lut
Hz. Harun
Hz. Yahya
Hz. Nuh
Hz. Yakup
Hz. İlyas
Hz. İsa
Hz. Hud
Hz. Yusuf
Hz. Elyesa
Hz. Muhammed (s.a.v.)
Hz. Salih
Hz. Eyyup
Hz. Yunus
Hz. İbrahim
Hz. Zülkifl
Hz. Davut
Hz. İsmail
Hz. Şuayp
Hz. Süleyman
Kur’an-ı Kerim’de isimleri geçen fakat peygamber olup olmadıkları
hakkında kesin bilgi olmayanlar ise şunlardır:
Hz. Lokman
Hz. Üzeyir
Hz. Zülkarneyn
Ulu’l-Azm Peygamberler :
Getirdikleri Tevhid dininin yerleşmesi için kavimleriyle olan
mücadelelerinde, büyük sıkıntı ve eziyetlere katlanan peygamberlere denir.
Ulu’l-Azm peygamberler beş tanedir:
Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. Muhammed (s.a.v.)

Cennetlik Kadınların En Üstünleri :
1. Hz. Meryem
: Hz. İsa (a.s.)’ın annesi.
2. Hz. Asiye
: Firavun’un karısı.
3. Hz. Hatice
: Hz. Muhammed (s.a.v.)’in eşi.
4. Hz. Fâtıma
: Hz. Muhammed (s.a.v.)’in kızı.
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AHİRET GÜNÜNE İMAN
Her şey gibi dünyanın da sonu vardır. Bir gün gelecek dünya da yok
olacaktır. Her şey yok olduktan sonra insanlar Allah’ın emriyle tekrar dirilecek
ve dünyada yaptıklarından hesaba çekilecektir. O gün insana, iman ve salih
amelden başka hiç bir şey fayda vermeyecektir. İslam’ı seçen ve Allah’a kulluk
görevini yerine getirenler cennete, şirki ve küfrü seçenler ise cehenneme
gidecektir.
İnsan Hayatının Evreleri :
1. Ruhlar Alemi : Ruh olarak yaratılan insanın, ana rahmine gelinceye
kadar olan hayatıdır.
2. Ana Rahmindeki Hayatı : Ruhlar âleminden dünya hayatına geçerken
ruhla bedenin buluştuğu hayattır. Anne karnında dört aylık iken bedene ruh
üflenir.
3. Dünya Hayatı : Ruhun cesetle birlikte yaşadığı ve içinde bulunduğumuz
geçici hayattır.
4. Kabir (Berzah) Hayatı : Ölümle başlayıp, kıyametin kopması ve
insanların tekrar diriltilmesine kadar devam edecek olan hayattır.
5. Ahiret Hayatı : İnsanların ruh ve beden olarak yeniden diriltilip,
dünyada yaptıklarının karşılıklarını görecekleri ebedî, sonsuz hayattır.

Komşuluk Hakları :
1. Bir hakkı olan komşular : Müşrikler.
Bunların sadece komşuluk hakkı vardır.
2. İki hakkı olan komşular : Müslümanlar.
Bunların hem komşuluk, hem de din kardeşliği hakkı vardır.
3. Üç hakkı olan komşular : Akraba olan müslümanlar.
Bunların hem komşuluk, hem din kardeşliği, hem de akrabalık hakları vardır.

KAZA VE KADERE İMAN
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Kader : Yüce Allah’ın, sonradan olacak şeylerin yerini ve zamanını,
özelliklerini ve nasıl olacaklarını, henüz daha onlar olmadan, önceden bilmesi
ve takdir etmesine denir.
Kaza : Yüce Allah’ın önceden bildiği ve kader olarak belirlediği şeyleri,
yeri ve zamanı gelince bu takdire uygun olarak yaratmasına denir.
Kader bir plan, kaza da o planın uygulanmasıdır.
İrade : Bir şeyin olmasını istemek, dilemek, seçmek ve tercih etmektir.
İki türlü irade vardır:
1. Allah’ın İradesi (Küllî İrade) :
Yüce Allah’ın iradesi her şeyi kuşatmıştır. O’nun iradesi sonsuzdur.
Dilediğini yapar. Mutlak irade sahibidir. Allah’ın iradesi dışında hiçbir şey
olmaz.
İnsanın isteği ve iradesi olmadan Yüce Allah’ın kendi iradesi ile yarattığı
işler külli iradenin eseridir. İnsanın doğumu, cinsiyeti, hastalığı, acıkması,
ölümü gibi. İnsan, bu tür işlerden sorumlu değildir.
2. İnsanın İradesi (Cüz’î İrade) :
Yüce Allah kullarını imtihan için yaratmış, birtakım hükümler ve
görevlerle de sorumlu tutmuştur. Kullarının bu sorumluluklarını yerine
getirmeleri için onlara seçme ve tercih etme hakkı da tanımıştır. İnsan, iyiyi de
kötüyü de seçmekte serbesttir. Kul kendi iradesiyle Allah’ın istediği veya
istemediği bir işi yapabilir. İnsanların yaptığı bu iyi ve kötü işler, onların tercih
etmeleri, Yüce Allah’ın da yaratması ile olur. İnsan yaptığı işin yaratıcısı asla
değildir.
İnsanın iradesi ve isteğine bağlı olarak, Yüce Allah’ın yaratması ile
meydana gelen işler cüz’î iradenin eseridir. Namaz kılmak, içki içmek, oturup
kalkmak gibi. İnsan bu tür işlerden sorumlu tutulacaktır. Mükafat ve ceza
kazanması da bu işlerin çeşidine bağlıdır.
Hayır ve Şer :
a. Hayır : Dinimizin iyi, güzel ve yararlı gördüğü; söz, düşünce ve
davranışlara denir. İbadet etmek, güzel söz söylemek, çalışmak, yardımlaşmak
gibi.
b. Şer : Dinimizin kötü, çirkin ve zararlı gördüğü; söz, düşünce ve
davranışlara denir. Allah’a isyan etmek, yalan söylemek, hırsızlık yapmak,
tembellik etmek gibi.
Hayrı da şerri de yaratan Yüce Allah; hayra razıdır, şerre asla razı değildir.
Bu sebeple hayrı beğenerek, şerri de beğenmeyerek kulun isteği doğrultusunda
yaratmaktadır.
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İBADET
“Ben cinleri ve insanları, ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.”
(Zariyat: 56)

İbadet : Yüce Allah’ın rızasını kazanmak, saygı ve hürmet göstermek
amacıyla, O’nun her emrini emrettiği şekilde yerine getirmeye denir.
İbadet; Yüce Allah’ın razı olduğu ve ‘yapın’ dediği işleri yapmak, razı
olmadığı ve ‘yapmayın’ dediği işleri yapmamaktır.
Niçin İbadet Ediyoruz?
1. Bizi yoktan var eden ve sayılamayacak kadar nimetler veren Yüce
Allah’a şükür (teşekkür) etmek için.
2. Yüce Allah’ın rızasını ve sevgisini kazanmak, O’na saygı ve hürmet
göstermek için.
3. Yüce Allah’a karşı görevlerimizi yerine getirmek ve kulluk borcumuzu
ödemek için.
İbadet Çeşitleri :
1. Beden İle Yapılan İbadet : Namaz kılmak, oruç tutmak gibi.
Bu tür ibadetleri herkes kendisi yapmalıdır. Başka birini vekil tayin etmek
caiz değildir.
2. Mal İle Yapılan İbadet : Zekat vermek ve kurban kesmek gibi.
Bir kimse, mal ile yapılan ibadetlerde başkasını vekil tayin edebilir.
3. Hem Mal, Hem de Beden İle Yapılan İbadet : Hac ibadeti gibi.
Hacca gidemeyen birisi vekil tayin edebilir.
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DİNÎ SORUMLULUK
Mükellef : Yüce Allah’ın emir ve yasaklarını yerine getirmekle yükümlü,
sorumlu olan kimselere denir.
Mükellef olmak için gerekli şartlar:
a. Akıllı olmak: Aklı olmayanlar (deliler) sorumlu değildirler.
b. Ergenlik çağına girmek, bâliğ olmak: Çocuklar Allah’ın emir ve
yasaklarından henüz sorumlu değildirler.
Sorumluluğa İlişkin Hükümler
(Ef’âl-i Mükellefîn)
Dinî vazifeleri yerine getirmekle sorumlu olan kişilerin yapmaları ve
sakınmaları gereken emir ve yasaklara ef’âl-i mükellefîn denir.
Sorumlulukla ilgili hükümler sekiz tanedir:
1. Farz : Yüce Allah’ın yapılmasını kesinlikle emrettiği işlere farz denir.
Namaz kılmak, oruç tutmak ve zekat vermek gibi.
Hükmü : Yapan sevap kazanır, yapmayan büyük günah işlemiş olur. Farzı
inkar eden dinden çıkar.
Farz iki çeşittir :
a. Farz-ı Ayn : Her mükellefin yapması gereken farzlardır.
Beş vakit namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek gibi.
b. Farz-ı Kifaye : Bazı mükelleflerin yapması ile diğerlerinin
sorumluluktan kurtulduğu farzlardır.
Cenaze namazı kılmak gibi.
2. Vacib : Farz kadar kesin olmamakla beraber kuvvetli bir delil ile
yapılması emredilen şeylere vacib denir.
Bayram ve vitir namazı kılmak, kurban kesmek, fitre vermek gibi.
Hükmü : Yapan sevap kazanır, yapmayan günahkar olur.
3. Sünnet : Hz. Peygamber (s.a.v.)’in kendisinin yaptığı, yapılmasını
tavsiye ettiği veya yapılırken görüp de engel olmadığı iyi, güzel iş ve
davranışlara sünnet denir.
Hükmü : Sünnetleri yapan sevap kazanır, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in
şefaatine hak kazanır. Sünneti bile bile terk edenler azarlanır, kınanır.
Sünnet iki çeşittir :
a. Sünnet-i Müekkede : Hz. Peygamber (s.a.v.)’in devamlı yaptığı, pek az
terkettiği sünnete denir.
Sabah, öğle ve akşam namazlarının sünnetleri gibi.
b. Sünnet-i Gayri Müekkede : Hz. Peygamber (s.a.v.)’in bazen yapıp bazen
de terkettiği sünnete denir.
İkindi namazının sünneti ile yatsı namazının ilk sünneti gibi.
Hadis-i Şerif : Hz. Peygamber (s.a.v.)’in mübarek sözlerine denir.
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4. Müstehab (Mendup) : Yapılması uygun olan ve tavsiye edilen,
yapılmamasında da herhangi bir sakınca olmayan işlere denir.
Yeni doğan çocuğa yedinci günü isim koymak, akika kurbanı kesmek,
güzel giyinmek, güzel koku sürünmek gibi.
Hükmü : Yapan sevap kazanır, yapmayana herhangi bir ceza yoktur.
5. Mübah : Mükellefin yapıp yapmamakta serbest olduğu işlere denir.
Oturmak, yürümek ve uyumak gibi.
Hükmü : Yapan sevap kazanmaz, yapmayan da günah işlemiş olmaz.
6. Haram : Dinimizce yapılması kesin olarak yasaklanan işlere denir.
Haksız yere adam öldürmek, hırsızlık yapmak, içki içmek, kumar
oynamak, domuz eti yemek gibi.
Hükmü : Haramı yapan büyük günah işlemiş olur ve cezalandırılır,
yapmayan ise sevap kazanır.
Haramı helal, helali de haram sayan dinden çıkar.
Haram iki çeşittir :
a. Haram li aynihî : Aslı haram olan şeylerdir.
Leş ve domuz eti yemek, içki içmek, kumar oynamak gibi.
b. Haram li gayrihî : Aslı helal olup, sonradan meydana gelen bir sebepten
dolayı haram olan şeylerdir.
Çalınan mal gibi.
Helal : Dinimizde yapılması yasak olmayan şeylere denir.
Günah : Haram ve kötü işler karşılığında elde edilen kötü kazançtır.
Sevap : Helal ve güzel işler karşılığında elde edilen iyi kazançtır.
7. Mekruh : Haram kadar kesin olmamakla birlikte, dinimizce
yapılmaması istenen işlere denir.
Mekruh iki çeşittir :
a. Tahrimen Mekruh : Harama yakın olan mekruhtur.
Vacibleri terketmek gibi.
Hükmü : Bu tür mekruhu terk eden sevap kazanır, yapan günah işlemiş
olur. Harama yakın mekruhun harama yakınlığı, vacibin farza yakınlığı gibidir.
b. Tenzihen Mekruh : Helale yakın olan mekruhtur.
Müstehabları yapmamak gibi.
Hükmü : Helale yakın mekruhlardan sakınanlar sevab kazanır,
sakınmayanlara ceza gerekmez.
8. Müfsid : Başlanmış olan bir ibadeti bozan iş ve davranışlara denir.
Namazda gülmek, oruçlu iken bilerek bir şey yemek içmek gibi.
Hükmü : Özürsüz olarak ve bile bile ibadeti bozmak cezayı gerektirir.
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ERGENLİK
(İslam’a Göre Sorumluluk Yaşı)
Bâliğ (bâliğa) :
Ergenlik çağına girip birtakım özelliklere sahip olan, kendi kişiliğine ve
cinsiyetine kavuşan kız ve erkeğe denir.
Büluğ (ergenlik) Çağı :
Bir kızın veya erkeğin kendi kişiliğine ve cinsiyetine kavuştuğu ve bir
takım özelliklere sahip olduğu çağa denir.
Ne Zaman Bâliğ Olunur :
Kızlar : 9-12 yaşlar arasında.
Erkekler :12-15 yaşlar arasında.
Bir insanın bâliğ olması için bu yaşlar kesin ve belirli bir ölçü değildir.
İklim özelliği, insanın fizyolojik yapısı ve vücut gelişimi büluğa girmeyi etkiler.
15 yaşına gelen kız ve erkekler hükmen bâliğ olmuş sayılırlar.
Dini Sorumluluğun Başlaması :
Ergenlik çağına giren bir kimse, artık dinî emir ve yasaklardan birey olarak
sorumludur. Hayatının bundan sonrasında, yaptığı her iyi ve kötü davranıştan
hesaba çekilecektir. Amel defterleri açılmış sevap ve günahları yazılmaya
başlamıştır. Sanki dünya imtihanının başlama zili çalmıştır. Bu sebeple dinî
emirleri yerine getirmeye başlamalı, yasaklardan da kaçınmalıdır.

Bir Hadis :
“Beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini biliniz;
- Ölmeden önce hayatın,
- Hastalıktan önce sağlığın,
- Meşguliyetten önce boş vaktin,
- Yaşlılıktan önce gençliğin,
- Fakirlikten önce zenginliğin.”
(Camiu’s-Sağîr)
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NAMAZ ABDESTİ
Abdest :
Bazı ibadetlerin yerine getirilmesi için, belli organların usulüne uygun
olarak yıkanmasıyla yapılan ve bizzat kendisi de bir ibadet olan temizliğe denir.
Abdestin Farzları :
1. Yüzü yıkamak.
2. Elleri ve kolları dirseklerle beraber yıkamak.
3. Başın dörtte birini meshetmek.
4. Ayakları topuklarla beraber yıkamak.
Abdestin Alınışı :
Önce eûzü-besmele çekilerek, “Niyet ettim Allah rızası için abdest
almaya” diye niyet edilir.
Eller bileklere kadar üç kere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına dikkat
edilir. Parmaklarda yüzük varsa oynatılıp altının yıkanması sağlanır. Sonra sağ
avuç ile ağza üç kere ayrı ayrı su alınıp her defasında iyice çalkalanır. Yine sağ
avuç ile buruna üç kere ayrı ayrı su çekilir ve sol el ile sümkürülerek burun
temizlenir.
Alında saçların bittiği yerden itibaren kulakların yumuşağına ve çene altına
kadar yüzün her tarafı üç kere yıkanır. Sonra sağ kol dirseklerle beraber üç kere
yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir nokta kalmayacak şekilde iyice
ovulur. Aynı şekilde sol kol da dirseklerle beraber üç kere yıkanır.
Eller yeni bir su ile ıslatılır ve sağ elin içi ve parmaklar başın üzerine
konularak bir kere meshedilir.
Daha sonra eller ıslatılarak sağ elin küçük parmağı ile sağ kulağın içi, baş
parmağı ile de kulağın dışı; sol elin küçük parmağı ile sol kulağın içi, baş
parmağı ile de kulağın arkası meshedilir. Elleri yeniden ıslatmaya gerek
olmadan geriye kalan üçer parmağın dışı ile de boyun meshedilir.
Sonra önce sağ ayak, sonra da sol ayak topuklarla beraber üç kere yıkanır.
Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak aralarına suyun ulaşması
sağlanır.
Abdest alırken abdest dualarını okumak, abdest bitince de ayakta ve
kıbleye karşı Kelime-i Şehâdet getirmek ve Kadir sûresini üç kere okumak çok
sevaptır.
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Abdestsiz Neler Yapılamaz :
1. Namaz kılınamaz.
2. Kur’an-ı Kerim ele alınamaz.
3. Kâbe tavaf edilemez.
Abdesti Bozan Şeyler :
1. İnsanın ön ve arka organlarından kan, irin, meni, sidik, gaita (necâset)
gibi herhangi bir pisliğin veya herhangi bir sıvının çıkması.
2. Arka taraftan yel çıkması.
3. Ağızdan, burundan veya herhangi bir organdan kan çıkması.
4. Ağız dolusu kusmak.
5. Uyumak, bayılmak, sarhoş olmak, delirmek.
6. Namazda iken yanındakilerin işiteceği kadar gülmek. Kendi işiteceği
kadar gülmek sadece namazı bozar.
7. Teyemmüm abdesti almış olanın, abdest alabileceği suyu görmesi.
8. Özür sahibi olanlar için namaz vaktinin çıkmış olması.
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GUSÜL ABDESTİ
(Boy Abdesti)
Gusül Abdesti :
Tepeden tırnağa kadar, vücudun her tarafını hiçbir kuru nokta kalmayacak
şekilde yıkamaya denir.
Gusül Abdestinin Farzları :
1. Üç kere ağza su almak ve temizlemek.
2. Üç kere burna su almak ve temizlemek.
3. Bütün vücudu hiçbir kuru nokta kalmayacak şekilde yıkayıp
temizlemek.
Gusül Abdestinin Alınışı :
Önce eûzü-besmele çekilerek, “Niyet ettim gusül abdesti almaya” diye
niyet edilir. Eller bileklere kadar yıkanır. Sonra avret yerleri yıkanır. Daha
sonra bir namaz abdesti alınır. Şayet yerde su toplanıyorsa ayakların yıkanması
en sona bırakılır.
Abdestten sonra sağ avuç ile ağza bolca su alınarak ağız iyice çalkalanır,
bu üç defa tekrar edilir (Mazmaza). Sonra yine sağ el ile buruna üç defa su
çekilerek burun iyice temizlenir (İstinşak).
Daha sonra önce başa, sonra sırayla sağ ve sol omuzlara üçer defa su
dökülür. Her defasında vücud iyice oğuşturulur. Sonra da bütün vücud, iğne ucu
kadar kuru yer kalmayacak şekilde, sabun ve şampuan gibi temizlik maddeleri
de kullanılarak iyice yıkanıp temizlenir. Hiçbir yerin kuru kalmamasına dikkat
edilir. Göbek çukuru, küpe deliği, saç ve sakal araları iyice yıkanır.
Eğer vücutta, herhangi bir yaradan dolayı ilaç veya sargı varsa ve fazla su
yaraya zarar verecekse, sargının üzerinden su hafifçe geçirilir. Bunun da zarar
vereceği endişesi varsa, sadece ıslak elle üzeri meshedilir.
Bir Hatırlatma :
Gusül abdesti almayı gerektiren bir durum meydana gelince, en geç bir
namaz vakti içerisinde temizliğin yapılması gereklidir.
Gusül Abdesti Alması Gerekenlere Haram Olan İşler :
1. Namaz kılmak.
2. Kur’an-ı Kerim okumak ve Kur’an-ı Kerim’e el sürmek.
4. Üzerinde ayet yazılı bulunan bir levhayı el ile tutmak.
5. Kâbe’yi tavaf etmek, bir mescide girmek veya içinden geçmek.
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EZAN
Namaz vaktinin girdiğini duyurmak ve namaz kılmak için yapılan çağrıya
ezan, ezanı okuyan kişiye de müezzin denir.
Ezan, müslümanlığın simgesi, İslam’ın sembolüdür.
Ezan, ilk defa hicretin birinci yılında, Abdullah b. Zeyd gibi bazı sahabe-i
kiramın ezanla ilgili aynı rüyayı görmeleri ve o rüyaları doğrulayan bir vahiyle
okunmaya başlanmıştır.
Medine’de ilk ezanı Hz. Bilal-i Habeşî okumuştur.

EZAN
Sözleri

Anlamı

Allahu ekber.
Allahu ekber.
Allahu ekber.
Allahu ekber.
Eşhedü en lâ ilâhe illallâh.
Eşhedü en lâ ilâhe illallâh.
Eşhedü enne Muhammeden Rasûlullah.
Eşhedü enne Muhammeden Rasûlullah.
Hayya ale’s-salâh.
Hayya ale’s-salâh.
Hayya ale’l-felâh.
Hayya ale’l-felâh.
Allahu ekber.
Allahu ekber.
Lâ ilâhe illallâh.

Allah en büyüktür.
Allah en büyüktür.
Allah en büyüktür.
Allah en büyüktür.
Şehâdet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur.
Şehâdet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur.
Şehâdet ederim ki Muhammed Allah’ın elçisidir.
Şehâdet ederim ki Muhammed Allah’ın elçisidir.
Haydi namaza!
Haydi namaza!
Haydi kurtuluşa!
Haydi kurtuluşa!
Allah en büyüktür.
Allah en büyüktür.
Allah’tan başka ilah yoktur.

Sabah ezanında, “Hayya ale’l-felâh”dan sonra iki defa,
“Es-salâtü hayrun mine’n-nevm” (Namaz uykudan hayırlıdır) sözleri eklenir.

Kamet (İkamet) :
Ezana benzeyen ve farz namazlardan önce okunan çağrıya denir.
Kamet erkekler için sünnettir. Kadınlar için gerekli değildir.
Kamette ezan sözlerine ilave olarak “Hayye ale’l-felâh”tan sonra iki defa
“Kad kâmeti’s-salâh” (Muhakkak namaz başladı) sözleri eklenir.
Kamet ayakta ve kıbleye dönerek, ağır ağır değil süratli okunur.
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NAMAZ
Namaz :
Tekbir ile başlayıp selam ile son bulan, belli hareket ve sözleri içine alan,
Allah’a karşı saygı ve şükür ifade eden bir ibadettir.
Namaz Kimlere Farzdır :
Namazın bir insana farz olması için üç şartın bulunması gerekir:
1. Müslüman olmak.
2. Ergenlik çağına gelmiş olmak.
3. Akıllı olmak.
Namaz Çeşitleri :
1. Farz Namazlar : Beş vakit namaz, cuma namazı ve cenaze namazıdır.
Cenaze namazı farz-ı kifayedir.
2. Vacib Namazlar : Vitir namazı, bayram namazları, adak olan namaz ve
başlanıp da yarıda kalan nafile namazlardır.
3. Nafile Namazlar : Beş vakit namazın sünnetleri, teravih namazı,
teheccüd, işrak, duha, evvâbîn, istihâre ve tesbih namazları gibi.

NAMAZIN FARZLARI (12 Tane)
A. Namazın Şartları (Dışındaki Farzlar - 6 Tane):
1. Hadesten Tahâret : Hades; abdestin olmaması, cünüplük, hayız veya
lohusa hallerine denir. Abdestsiz olanın abdest alması, gusül abdesti olmayanın
da gusül abdesti alması gerekir.
2. Necâsetten Tahâret : Necâset; pislik, kan, alkol, idrar ve dışkı gibi pis
olan şeylere denir. Bedende, elbisede veya namaz kılınacak yerde bulunan
pisliği temizlemek gerekir.
3. Setr-i Avret : Bakılması haram olup, örtülmesi farz olan uzuvlara avret
yeri denir. Namaz kılarken kadın ve erkeklerin avret yerlerini örtmeleri şarttır.
Erkeklerin avret yeri : Göbek ile diz kapağı arasıdır. (diz kapağı dahil)
Kadınların avret yeri : El, yüz ve ayaklar hariç bütün bedendir.
4. İstikbâl-i Kıble : Kıble, Mekke şehrindeki kutsal bina olan Kâbe’dir.
Namazı Kâbe’ye dönerek kılmak şarttır.
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5. Vakit : Her namazın bir vakti vardır. Bu vakitleri bilmek ve namazı
vakti içinde kılmak gerekir. Namaz, vaktinden önce kılınamayacağı gibi
vaktinden sonraya da bırakılamaz.
6. Niyet : Hangi namazı kılacağını bilmek ve ona niyet etmektir. Niyetin
kalp ile yapılması farz, dil ile söylenmesi ise sünnettir.
Tek başına namaz kılarken yapılan niyete örnek :
“Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının sünnetini
kılmaya.”
Cemaatle namaz kılarken yapılan niyete örnek :
“Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının farzını kılmaya,
uydum hazır olan imama.”
B. Namazın Rükunları (İçindeki Farzlar - 6 Tane) :
1. İftitah Tekbiri : Namaz kılanın ayakta ve kendi işiteceği kadar bir sesle
“Allahu ekber” demesine iftitah (başlama) tekbiri denir. Namaza iftitah
tekbiriyle başlamak şarttır.
2. Kıyam : Namazda ayakta durmak demektir. Ayakta duramayan hasta,
oturarak kılar, oturamayan hasta, sırt üstü yatıp başı ile kılar. Yüzünün semaya
değil kıbleye karşı olması için, başı altına yastık konur. Dizlerini dikip
ayaklarını kıbleye doğru uzatarak yatar.
3. Kıraat : Namazda ayakta iken Kur’an-ı Kerim’den yeteri kadar ayet
veya sûre okumak demektir. Farz olan kıraat miktarı, üç kısa ayet veya bu
miktarda uzun bir ayettir.
4. Rükû : Namazda elleri dizlere koyarak eğilme şekline denir.
5. Sücûd : Namazda alın ve burunla birlikte başı, el, diz, ve ayakları yere
koyma şekline sücûd (secde) denir. Secdede yedi azanın yere konması farzdır.
Bunlar; baş (alın ve burun), iki el, iki diz, iki ayaktır.
6. Kâ’de-i Âhire (Son oturuş) : Namazın sonunda “et-Tahiyyâtü” duasını
okuyacak kadar oturmak demektir.
Namazı Bozan Şeyler :
1. Namazda konuşmak.
2. Bir şey yemek veya içmek.
3. Kendi işiteceği kadar gülmek (yanındakiler işitecek kadar gülerse
abdesti de bozulur).
4. Göğsünü kıbleden çevirmek.
5. Dünyaya ait bir şeyden veya bir ağrıdan dolayı ağlamak, “âh” demek.
(Allah korkusundan dolayı ağlamak namazı bozmaz)
6. Sûre ve ayetleri, manası bozulacak şekilde yanlış okumak.
7. Namazda abdesti bozulmak.
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8. Cemaatle namaz kılınırken, kadınlarla erkeklerin arada bir perde
olmadan bir safta yan yana veya aynı hizada olmaları.
9. Namazda örtünmesi gereken yerlerin açılması ve bu açılmanın bir rükun
yapacak kadar süre devam etmesi.

NAMAZIN KILINIŞI
İki Rekatlık Bir Namazın Örnek Kılınışı :
Namaz kılmak için temiz bir yer seçilir, beden ve elbise temizliğine dikkat
edilir, abdestli olarak kıbleye dönülür.
Ayakların arası dört parmak açıklıkta ve parmak uçları kıbleye doğru
gelecek şekilde ayakta durulur.
Niyet edilir. Örnek: “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah
namazının sünnetini kılmaya.”
“Allahu ekber” diyerek iftitah tekbiri alınır ve eller bağlanır.
Ayakta iken secde edilecek yere bakılır.
Ayakta sırasıyla; Sübhâneke, eûzü-besmele, Fatiha sûresi, zammı sûre
veya en az üç kısa ayet okunur.
“Allahu ekber” diyerek rükûya varılır ve burada üç defa “Sübhâne
rabbiye’l-azîm” denir.
Rükûda iken ayakların ucuna bakılır.
“Semiallâhü limen hamideh” diyerek rükûdan kalkılır ve ayakta “Rabbenâ
leke’l-hamd” denir.
“Allahu ekber” diyerek secdeye varılır. Secdeye inerken önce dizler, sonra
eller, daha sonra da alın ve burun yere konur. Secdede baş, iki elin arasında ve
hizasında bulunur, ayaklar kaldırılmaz. Secdede üç defa “Sübhâne rabbiye’lâlâ” denilir.
Secdede iken gözler kapatılmaz, burun kenarlarına bakılır.
“Allahu ekber” diyerek baş secdeden kaldırılıp diz üstü oturulur.
Otururken, parmaklar dizlerin hizasına gelecek şekilde, eller uylukların üzerine
konur ve kucağa bakılır. Burada “Sübhânallah” diyecek kadar kısa bir an
oturulur.
“Allahu ekber” diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere “Sübhâne
rabbiye’l-âlâ” denilir.
Daha sonra ikinci rekat için ayağa kalkılır.
Ayakta sırasıyla; besmele, Fatiha sûresi, zammı sûre veya en az üç kısa
ayet okunur.
Birinci rekatta olduğu gibi rükû ve secdeler yapılır.
İkinci secdeden sonra oturulur ve sırasıyla; et-Tahiyyâtü, Allahümme salli,
Allahümme barik ve Rabbenâ âtinâ duaları okunur.
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Daha sonra, “Es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh” diyerek, baş önce
sağa, sonra da sola çevrilerek selam verilir.
Selam verirken omuzlara bakılır.

Üç ve Dört Rekatlı Namazlarda…
1. Üç ve dört rekatlı namazlarda ikinci rekatın bitimindeki oturuş “birinci
oturuş”, namazın sonunda selam vermeden önceki oturuş ise “son oturuş” adını
alır.
2. Üç ve dört rekatlı namazların birinci oturuşunda sadece et-Tahiyyâtü
okunur, üçüncü rekatın başında Fatiha’dan önce Sübhâneke okunmaz, sadece
besmele çekilir.
3. İkindi ve yatsı namazlarının dört rekatlık sünnetleri kılınırken, birinci
oturuşta et-Tahiyyâtü’den sonra Allahümme salli ve barik, üçüncü rekatın
başında Fatiha’dan önce de Sübhaneke okunur.
4. Üç ve dört rekatlı farz namazların üçüncü ve dördüncü rekatlarında
Fatiha’dan sonra zammı sûre okunmaz. Sünnetlerde okunur.
Namazdan Sonra :
“Allahümme ente’s-selâmü ve min-ke’s-selâm. Tebârekte yâ ze’l celâli
ve’l-ikrâm” denir.
Sonra “Alâ rasûlinâ salavât” denir ve salavat getirilir.
Arkasından “Sübhânallahi ve’l-hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu
ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahi’l-aliyyi’l-azîm” denir.
Sonra bir “Ayete’l-Kürsî” okunur. Ardından 33 defa “Sübhânallah”, 33
defa “Elhamdülillah”, 33 defa “Allahu ekber” denir.
“Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerike leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve
hüve alâ külli şey’in kadîr” diyerek eller kaldırılır, dua ve niyazda bulunulur.
Namazla İlgili Kavramlar :
Rükun : Namazın içindeki farzlardan her birine denir. İftitah tekbiri,
kıyam, kıraat, rükû, secde ve kâ’de-i âhire namazın rükunlarıdır.
Rekat : Namazın kıyam, rükû ve iki secdeden oluşan her bir bölümüne
denir. Bir namazda iki kıyam, iki rükû ve dört secde bulunursa, o namaz iki
rekatlı olur.
Zammı Sûre : Namazda ayakta iken, Fatiha’dan sonra okunan sûre veya en
az üç kısa ayete denir.
Tekbir : “Allahu ekber” demektir.
Kaveme : Rükûdan doğrulunca “Rabbenâ leke’l-hamd” diyecek kadar
ayakta durmaya denir.
Celse : İki secde arasında “Sübhânallah” diyecek kadar oturmaya denir.
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Ta’dili Erkân : Namazı, bütün rükun ve esaslarına uyarak, tertip ve
düzenini hakkıyla yerine getirerek kılmaya denir. Namazı ta’dili erkâna uyarak
kılmak vacibtir.

Namazda Kadınlarla Erkeklerin Ayrıldıkları Noktalar :
Kamet :
Erkekler : Farz namazlardan önce kamet getirirler.
Kadınlar : Kamet getirmezler.
Tekbir Alış :
Erkekler : Ellerin içi kıbleye karşı ve parmaklar normal açıklıkta bulunur.
Başparmaklar kulak yumuşağı hizasına gelecek şekilde eller yukarıya kaldırılır.
Kadınlar : Ellerin içi kıbleye karşı, parmaklar normal açıklıkta ve parmak
uçları omuz hizasına gelecek şekilde ellerini yukarıya kaldırırlar.
El Bağlama :
Erkekler : Sağ elin avucu, sol elin üzerinde ve sağ elin baş ve küçük
parmakları sol elin bileğine kavramış olarak ellerini göbek altına bağlarlar.
Kadınlar : Sağ el sol elin üzerinde olacak şekilde ellerini göğüs üstüne
koyarlar. Sağ elin parmakları ile sol elin bileğini kavramazlar.
Rükû :
Erkekler : Rükûda parmakları açık olarak elleri ile dizlerini tutup sırtını
dümdüz yaparlar. Dizlerini ve dirseklerini dik tutarlar.
Kadınlar : Rükûda sırtlarını biraz meyilli tutarak erkeklerden daha az
eğilirler. Parmaklarını açmadan ellerini dizleri üzerine koyarlar ve dizlerini
biraz bükük bulundururlar.
Secde :
Erkekler : Dirseklerini yanlarından uzak, kollarını yerden kalkık
bulundururlar. Ayaklar parmaklar üzerine dik tutulur ve parmak uçları kıbleye
gelecek şekilde yere konur. Topuklar birleştirilir.
Kadınlar : Kollarını yanlarına bitişik halde bulundururlar. Ayaklar
parmaklar üzerine dik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde yere
konur. Topuklar birleştirilir.
Oturuş :
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Erkekler : Sol ayağını yere yayarak onun üzerine oturur, sağ ayak
parmakları kıbleye yönelmiş durumda dik tutulur.
Kadınlar : Ayaklarını yatık olarak sağ tarafına çıkarır ve öylece otururlar.

BEŞ VAKİT NAMAZ
Her gün; sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerinde kılınan
namazlardır.
Camide cemaatle kılındığı gibi evde, işyerinde, tarlada vs. temiz olan her
yerde kılınabilir.
Namazlar, vaktinden önce veya sonra kılınmaz. Faziletli olan camide
cemaatle kılmak, bu mümkün değilse ezandan hemen sonra kılmaktır.
Vitir namazı ayrı bir vakit namazı olmayıp, yatsı namazından sonra kılınan
vacib bir namazdır.

Vakit
Sabah

BEŞ VAKİT NAMAZIN REKATLARI
İlk
Son
Farz
Vitir
Sünnet
Sünnet
2
2
-

Öğle

4

4

Toplam
4

2

-

10

İkindi

4

4

-

-

8

Akşam

-

3

2

-

5

Yatsı

4

4

2

3

13

Toplam

14

17

6

3
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Develerimi Ahıra Bağlarım!
Bir kişi İmam-ı Azam Ebu Hanife hazretlerine gelerek;
“-Yâ İmam, ben namazlarımı huşû içerisinde kılamıyorum. Namazda iken
develerimi otlatıyor, onlarla ilgileniyorum. Oysa siz benden daha zenginsiniz. Peki siz
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ibadet zevkine nasıl erişiyor, ibadetlerinizi huşû içerisinde nasıl yapıyorsunuz?” diye
sormuş.
İmam-ı Azam Ebu Hanife hazretleri şöyle cevap vermiş:
“-Ben develerimi ahıra bağlarım, kalbime değil...”
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BEŞ VAKİT NAMAZIN KILINIŞI

4. REKAT

-

Besmele
Fatiha
Zammı Sûre
Rükû
Secde
Oturuş
Et-Tahiyyâtü
3. Rekata Kalkış

Besmele
Fatiha
Zammı Sûre
Rükû
Secde
Oturuş
Et-Tahiyyâtü
3. Rekata Kalkış

Besmele
Fatiha
Zammı Sûre
Rükû
Secde
4. Rekata Kalkış

Besmele
Fatiha
Rükû
Secde
4. Rekata Kalkış

Besmele
Fatiha
Zammı Sûre
Rükû
Secde
Oturuş
Et-Tahiyyâtü
Salli-Barik
Rabbenâ
Selam

Besmele
Fatiha
Rükû
Secde
Oturuş
Et-Tahiyyâtü
Salli-Barik
Rabbenâ
Selam

Niyet
Tekbir
Sübhâneke
Eûzü-Besmele
Fatiha
Zammı Sûre
Rükû
Secde
2. Rekata Kalkış
Besmele
Fatiha
Zammı Sûre
Rükû
Secde
Oturuş
Et-Tahiyyâtü
Salli-Barik
3. Rekata Kalkış
Sübhaneke
Besmele
Fatiha
Zammı Sûre
Rükû
Secde
4. Rekata Kalkış
Besmele
Fatiha
Zammı Sûre
Rükû
Secde
Oturuş
Et-Tahiyyâtü
Salli-Barik
Rabbenâ
Selam
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Farz

Farz
Niyet
Tekbir
Sübhâneke
Eûzü-Besmele
Fatiha
Zammı Sûre
Rükû
Secde
2. Rekata Kalkış
Besmele
Fatiha
Zammı Sûre
Rükû
Secde
Oturuş
Et-Tahiyyâtü
3. Rekata Kalkış
Besmele
Fatiha
Rükû
Secde
Oturuş
Et-Tahiyyâtü
Salli-Barik
Rabbenâ
Selam

-

YATSI
Sünnet

İlk
Sünnet

Farz

Son
Sünnet

Sabah namazının sünneti gibi kılınır. (Sadece niyet farklıdır.)

Niyet
Tekbir
Sübhâneke
Eûzü-Besmele
Fatiha
Zammı Sûre
Rükû
Secde
2. Rekata Kalkış

Sünnet

Öğle namazının farzı gibi kılınır. (Sadece niyet farklıdır.)

Niyet
Tekbir
Sübhâneke
Eûzü-Besmele
Fatiha
Zammı Sûre
Rükû
Secde
2. Rekata Kalkış

AKŞAM

İKİNDİ
Son
Sünnet

İkindi namazının sünneti gibi kılınır. (Sadece niyet farklıdır.)

Farz

Sabah namazının sünneti gibi kılınır. (Sadece niyet farklıdır.)

İlk Sünnet

Öğle namazının farzı gibi kılınır. (Sadece niyet farklıdır.)

-

Sabah namazının sünneti gibi kılınır. (Sadece niyet farklıdır.)

1. REKAT
2. REKAT

Besmele
Fatiha
Zammı Sûre
Rükû
Secde
Oturuş
Et-Tahiyyâtü
Salli-Barik
Rabbenâ
Selam

3. REKAT

Niyet
Tekbir
Sübhâneke
Eûzü-Besmele
Fatiha
Zammı Sûre
Rükû
Secde
2. Rekata Kalkış

ÖĞLE
Farz

Sabah namazının sünneti gibi kılınır. (Sadece niyet farklıdır.)

SABAH
Sünnet

VİTİR
Niyet
Tekbir
Sübhâneke
Eûzü-Besmele
Fatiha
Zammı Sûre
Rükû
Secde
2. Rekata Kalkış
Besmele
Fatiha
Zammı Sûre
Rükû
Secde
Oturuş
Et-Tahiyyâtü
3. Rekata Kalkış
Besmele
Fatiha
Zammı Sûre
TEKBİR
Kunut Duaları
Rükû-Secde
Oturuş
Et-Tahiyyâtü
Salli-Barik
Rabbenâ
Selam

-
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CUMA NAMAZI
Cuma namazı, Cuma günü öğle vaktinde cemaatle kılınması farz olan bir
namazdır. Allahu Teala şöyle buyuruyor:
“Ey iman edenler! Cuma günü (ezan okunup) namaz için çağrıldığınız
zaman, derhal Allah’ın zikrine koşun, alış-verişi (işi gücü) bırakın. Eğer
bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.” (Cuma: 9)
Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyuruyor:
“Kim önemsemiyerek üç cumayı terkedecek olursa, Allah onun kalbini
mühürler.” (Ebu Davud)
CUMA NAMAZININ KILINIŞI VE REKATLARI
1 Cuma günü öğle vaktinde, Cuma namazı vaktinin girdiğini bildiren ezan okunur.
4 Rekattır.

Tek başına
kılınır.

Öğle namazının
ilk sünneti gibi kılınır.

2

İlk Sünnet

3

İç Ezan

4

Hutbe

İmam minberden hutbe okur, cemaat sessizce dinler.

5

Farz

2 Rekattır.

6

Son Sünnet

4 Rekattır.

7

Zuhr-i Âhir
Namazı

4 Rekattır.

8

Vaktin
Sünneti

2 Rekattır.

Hutbe okunmadan önce caminin içinde ikinci bir ezan okunur.

İmamla birlikte
kılınır.
Tek başına
kılınır.
Tek başına
kılınır.
Tek başına
kılınır.

Sabah namazının
farzı gibi kılınır.
Öğle namazının
ilk sünneti gibi kılınır.
Öğle namazının
farzı gibi kılınır.
Sabah namazının
farzı gibi kılınır.

Cuma Namazı Kimlere Farzdır?
Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına gelmiş olanlara farzdır.
Kişiye Cumanın Farz Olması İçin Gerekli Şartlar :
1. Erkek olmak (kadınlara cuma namazı farz değildir).
2. Hür olmak (köle veya esir olmamak).
3. Mukim olmak (dinen yolcu ve seferi olmamak).
4. Sıhhatli olmak (namaza gidemeyecek kadar hasta olmamak).
5. Namaza gitmeyi engelleyen bir özrü olmamak (düşman korkusu,
şiddetli yağmur, felaket gibi).
Bu şartlar kendisinde olmadığı için Cuma namazını kılamayanlar (özürlü
olanlar), o günün öğle namazını kılarlar.
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NAMAZ DUALARI
Sübhâneke
Sübhâneke Allahümme ve bi hamdik. Ve tebâreke’smük. Ve teâlâ ceddük.
(Ve celle senâük) Ve lâ ilâhe ğayrük. (“Ve celle senâük” sadece cenaze namazında okunur.)
Anlamı
“Allahım! Sen eksik sıfatlardan uzaksın. Seni her zaman anar ve överim. Senin
adın mübarektir. Şanın yüksektir. (Seni övmek yücedir.) Senden başka ilah yoktur.”

Et-Tahiyyâtü
Et-Tahiyyâtü lillâhi ve’s-salavâtü ve’t-tayyibât. Es-selâmü aleyke eyyühe’nnebiyyü ve rahmetü’llâhi ve berakâtüh. Es-selâmü aleynâ ve alâ ibâdi’llâhi’ssâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallâh. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve
rasûlüh.
Anlamı
“Dil, beden ve mal ile yapılan bütün ibadetler Allah’a mahsustur. Ey şanı yüce
Peygamber! Allah’ın selamı, rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selam bizim
üzerimize ve Allah’ın bütün iyi kulları üzerine olsun. Şehâdet ederim ki, Allah’tan
başka ilah yoktur. Yine şehâdet ederim ki, Muhammed O’nun kulu ve peygamberidir.”

Allahümme Salli
Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ
İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîm. İnneke hamîdün mecîd.
Anlamı
“Allahım! İbrahim’e ve yakınlarına rahmet ettiğin gibi Muhammed’e, O’nun
evlat ve yakınlarına da rahmet et. Şüphesiz övülmeye layık olan, şan ve şeref sahibi
yalnız sensin.”

Allahümme Barik
Allahümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte
alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîm. İnneke hamîdün mecîd.
Anlamı
“Allahım! İbrahim’e ve yakınlarına hayır ve bereket verdiğin gibi Muhammed’e,
O’nun evlat ve yakınlarına da hayır ve bereket ver. Şüphesiz övülmeye layık olan, şan
ve şeref sahibi yalnız sensin.”

Rabbenâ
Rabbenâ âtinâ fi’d-dünyâ haseneten ve fi’l-âhireti haseneten ve kınâ
azâbe’n-nâr. Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve li’l-mü’minîne yevme yekûmü’lhisâb. Bi rahmetike yâ Erhamerrahimîn.
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Anlamı
“Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ve güzellik ver, ahirette de iyilik ve güzellik ver.
Bizi cehennem azabından koru. Rabbimiz! Hesap gününde beni, anamı, babamı ve
bütün inananları bağışla. Rahmetinle (bağışla) Ey merhametlilerin en merhametlisi.”

Kunut-1
Allahümme innâ nesteînüke ve nestağfiruke ve nestehdîk. Ve nü’minü bike
ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyk. Ve nüsnî aleyke’l-hayra küllehû neşkürük.
Ve lâ nekfürük. Ve nahleu ve netrukü men yefcürük.
Anlamı
“Allahım! Biz senden yardım isteriz. Günahlarımızı bağışlamanı, doğru yola
iletmeni dileriz. Allahım! Sana inanırız, tevbe edip sana yöneliriz, sana güveniriz.
Seni överiz. Bütün hayırlar sendedir. Sana şükrederiz ve nankörlük etmeyiz. Sana karşı
nankörlük edenleri bir yana iter ve ondan uzak dururuz.”

Kunut-2
Allahümme iyyâke na’büdü ve leke nusallî ve nescüdü ve ileyke nes’â. Ve
nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbek. İnne azâbeke bi’l-küffâri mülhık.
Anlamı
“Allahım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Yalnız senin için namaz kılarız. Yalnız
senin önünde eğilir, yalnız sana koşarız. İbadetini yaparız, rahmetinin çok olmasını
dileriz, cezalandırmandan korkarız. Şüphesiz senin cezanlandırman kafirler içindir.”

NAMAZ SÛRELERİ
Fatiha Sûresi
Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdü lillâhi rabbi’l-âlemîn. Er-rahmâni’r-rahîm. Mâliki yevmi’d-dîn.
İyyâke na’büdü ve iyyâke nesteîn. İhdine’s-sırâta’l-müstegîm. Sırâta’l-lezîne
en’amte aleyhim. Ğayri’l-mağdûbi aleyhim, vele’d-dâllîn. (Amîn)
Anlamı
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.
“Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. O Rahman
ve Rahim’dir. Ceza gününün sahibidir. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız
senden yardım dileriz. Bizi doğru yola (İslam’a) ilet. Kendilerine nimet verdiğin (iyi)
kimselerin yoluna (ilet); gazaba uğramışların ve sapıtanların yoluna değil.
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Fil Sûresi
Bismillahirrahmanirrahim
Elemtera keyfe feale rabbüke bi eshâbi’l-fîl. Elem yec’al keydehüm fî tadlîl.
Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bi hicâratin min siccîl. Fecealehüm
keasfin me’kûl.
Anlamı
“(Rasulüm! Kâbe’yi yıkmaya gelen) Fil sahiblerine Rabbin neler etti, görmedin
mi? Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? Onların üzerine sürüler halinde
kuşlar gönderdi. O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu.
Böylece onları yenmiş (delik deşik olmuş) ekin yaprağı gibi yapıverdi.”

Kureyş Sûresi
Bismillahirrahmanirrahim
Li îlâfi Kureyş. Îlâfihim rıhlete’ş-şitâi ve’s-sayf. Fe’l-ya’büdû rabbe hâze’lbeyt. Ellezî et’amehüm min cûin ve âmenehüm min havf.
Anlamı
“Kureyş’e kolaylaştırıldığı, evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı
için onlar, kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin
(Kâbe’nin) Rabbine kulluk etsinler.”

Maûn Sûresi
Bismillahirrahmanirrahim
Eraeyte’llezî yükezzibü bi’d-dîn. Fezâlike’llezî yedu’ul-yetîm. Velâ
yehuddü alâ taâmi’l-miskîn. Fe veylün lil-musallîn. Ellezîne hüm an salâtihim
sâhûn. Ellezîne hüm yürâûne ve yemneûne’l-mâûn.
Anlamı
“(Rasulüm!) Dini yalanlayanı gördün mü? Yetimi itip kakıştıran, yoksulu
doyurmaya yanaşmayan kimse işte odur. Yazıklar olsun o namaz kılanların haline ki,
onlar kıldıkları namazları ciddiye almazlar. Onlar gösteriş yapanlardır. Onlar
(yardımlaşma için) hayra da engel olurlar.”

Kevser Sûresi
Bismillahirrahmanirrahim
İnnâ a’taynâ ke’l-kevser. Fesalli li rabbike venhar. İnne şânieke hüve’l-ebter.
Anlamı
“(Rasulüm!) Muhakkak biz sana Kevser’i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl
ve kurban kes. Doğrusu adı, şanı ortadan kalkacak olan, sana kin tutan kimsedir.”
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Kafirûn Sûresi
Bismillahirrahmanirrahim
Kul yâ eyyühe’l-kafirûn. Lâ a’büdü mâ ta’büdûn. Ve lâ entüm âbidûne mâ
a’büd. Ve lâ ene âbidün mâ abettüm. Velâ entüm âbidûne mâ a’büd. Leküm
dînüküm veliyedîn.
Anlamı
“(Rasulüm!) De ki: Ey Kafirler! Ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam. Siz
de benim taptığıma tapmıyorsunuz. Ben de sizin taptıklarınıza asla tapacak değilim.
Evet, siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim
banadır.”

Nasr Sûresi
Bismillahirrahmanirrahim
İzâ câe nasru’llâhi ve’l-feth. Veraeyte’n-nâse yedhulûne fî dîni’llâhi efvâcâ.
Fesebbih bi hamdi rabbike vestağfirh. İnnehû kâne tevvâbâ.
Anlamı
“(Rasulüm!) Allah’ın yardımı ve zaferi gelip de, insanların bölük bölük Allah’ın
dinine girdiklerini gördüğün zaman, Rabbini överek tesbih et ve O’ndan bağışlanma
dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.”

Tebbet Sûresi
Bismillahirrahmanirrahim
Tebbet yedâ ebî lehebin vetebbe. Mâ ağnâ anhü mâlühû vemâ keseb.
Seyaslâ nâran zâte leheb. Vemraetühû hammâlete’l-hatab. Fî cîdihâ hablün min
mesed.
Anlamı
“Ebu Leheb’in iki eli kurusun! Kurudu da. Malı ve kazandıkları da kendisine
fayda vermedi. O, alevli bir ateşte yanacak. Odun taşıyıcı olarak ve boynunda
bükülmüş bir ip olduğu halde karısı da (ateşe girecek).”

İhlas Sûresi
Bismillahirrahmanirrahim
Kul hüva’llâhü ehad. Allâhü’s-samed. Lem yelid, velem yûled. Velem
yekün lehû küfüven ehad.
Anlamı
“(Rasulüm!) De ki: O Allah birdir. Allah Samed’dir. (Her varlık O’na
muhtaçtır, O hiçbir şeye muhtaç değildir). O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiç bir şey
O’na denk değildir.”
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Felak Sûresi
Bismillahirrahmanirrahim
Kul eûzü birabbi’l-felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğâsigin izâ vekab.
Ve min şerri’n-neffâsâti fi’l-ugad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.
Anlamı
“(Rasulüm!) De ki: Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlık çöktüğü zaman
gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyip büyü yapan (büyücü)lerin kötülüğünden ve
kıskandığı zaman kıskanç kişinin kötülüğünden, sabahın Rabbine sığınırım.”

Nâs Sûresi
Bismillahirrahmanirrahim
Kul eûzü birabbi’n-nâs. Meliki’n-nâs. İlâhi’n-nâs. Min şerri’l-vesvâsi’lhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûri’n-nâs. Mine’l-cinneti ve’n-nâs.
Anlamı
“(Rasulüm!) De ki: İnsanların gönüllerine vesvese veren (günaha teşvik eden,
ibadetlerden alıkoyan), (insan Allah’ı andığında) pusuya çekilen cin ve insan
şeytanının kötülüğünden; insanların Rabbine, insanların Melikine (sahibine ve
hakimine), insanların İlahına sığınırım!”

Ayete’l-Kürsî
(Bakara sûresinin 255. ayeti)

Bismillahirrahmanirrahim
Allâhü lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûm. Lâ te’hüzühû sinetün velâ
nevm. Lehû mâ fi’s-semâvâti ve mâ fi’l-ard. Men zellezî yeşfeu indehû illâ bi
iznih. Ya’lemü mâ beyne eydîhim, ve mâ halfehüm, velâ yuhîtûne bi şey’in min
ilmihî illâ bi mâ şâ’. Vesia kürsiyyühü’s-semâvâti ve’l-ard. Velâ yeûdühû
hıfzuhümâ ve hüve’l-aliyyül-azîm.
Anlamı
“Allah öyle bir ilah ki; kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O Hayy ve
Kayyûm’dur. (Daima diri ve yarattıklarını gözetip yönetendir ve her şey varlığını
O’nunla devam ettirir). Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerde
olan(ların hepsi) ancak O’nundur. O’nun izni olmadıkça O’nun katında kim şefaat
edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O’na hiçbir şey gizli
kalmaz). O’nun bildirdiklerinin dışında, insanlar O’nun ilminden hiçbir şeyi tam
olarak bilemezler. O’nun Kürsüsü (kudreti, mülk ve hükümranlığı) gökleri ve yeri
kaplamıştır; onları koruyup gözetmek O’na ağır gelmez. O çok yücedir, çok büyüktür.”
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32 FARZ

32 Farz
İmanın şartları
İslam’ın şartları
Abdestin farzları
Gusül abdestinin farzları
Namazın farzları
Teyemmümün farzları
TOPLAM

:
:
:
:
:
:
:

4. Gusül Abdestinin Farzları
1. Ağza üç kere su vermek ve
temizlemek.
2. Burna üç kere su vermek ve
temizlemek.
3. Bütün vücudu hiç kuru yer
kalmayacak şekilde yıkamak.

6
5
4
3
12
2
32

1. İmanın Şartları
1. Allah’ın varlığına ve birliğine
inanmak.
2. Allah’ın meleklerine inanmak.
3. Allah’ın kitaplarına inanmak.
4. Allah’ın peygamberlerine inanmak.
5. Ahiret gününe inanmak.
6. Kader ve kazaya inanmak.

5. Namazın Farzları
A. Dışındaki Farzlar (Şartları) :
1. Hadesten tahâret.
2. Necâsetten tahâret.
3. Setr-i avret.
4. İstikbâl-i kıble.
5. Vakit.
6. Niyet.
B. İçindeki Farzlar (Rükunları) :

2. İslam’ın Şartları
1. Kelime-i Şehâdet getirmek.
2. Namaz kılmak.
3. Oruç tutmak.
4. Zekat vermek.
5. Hacca gitmek.

1. İftitah tekbiri.
2. Kıyam.
3. Kıraat.
4. Rükû.
5. Sücûd.
6. Kâ’de-i âhire.

3. Abdestin Farzları
1. Elleri dirseklerle beraber yıkamak.
2. Yüzü yıkamak.
3. Başın dörtte birini meshetmek.
4. Ayakları topuklarla beraber
yıkamak.
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6. Teyemmümün Farzları
1. Niyet etmek.
2. Elleri temiz toprağa vurup,
yüzü ve kolları meshetmek.
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HZ. MUHAMMED (S.A.V.)’İN HAYATI
(571 - 632)

Meşhur isimleri
Künyesi
Doğum yeri
Doğum tarihi
Annesi
Babası
Dadısı
Dedesi (baba)
Babaannesi
Dedesi (anne)
Anneannesi
İlk emziren kadın
Süt annesi
Süt kardeşleri

: Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed.
: Ebu’l-Kasım
: Mekke
: 20 Nisan 571 - 12 Rebîulevvel - Pazartesi
: Âmine Hatun
: Abdullah
: Ümmü Eymen
: Abdülmuttalip
: Fâtıma
: Vehb
: Berre
: Annesinden sonra ilk emziren kadın Süveybe’dir.
: Halime (Eşi; Hâris)
: Abdullah, Üneyse, Şeymâ.

Doğduğu Gece Meydana Gelen Olaylar :
1. Kâbe’deki putlar yüzüstü yere yıkılmıştır.
2. İran Kisrası’nın sarayındaki sütunlar yıkılmıştır.
3. Mukaddes sayılan Save Gölü bir anda kuruyuvermiştir.
4. Ateşe tapanların bin yıldır yanmakta olan ateşleri sönmüştür.
5. Kurumuş olan Semâve Nehri dolup taşarak akmaya başlamıştır.
Soyu-Nesebi :
Soyu, hem baba hem de anne tarafından Hz. İbrahim (a.s.)’e dayanır.
Babası Kureyş kabilesinin Haşimoğulları kolundandır.
Annesi Kureyş kabilesinin Zühreoğulları kolundandır.
Çocukluğu :
Babası Abdullah, Peygamberimiz henüz doğmadan 2 ay önce, 25 yaşında
iken Medine’de vefat etmiştir.
Doğunca kısa bir süre annesi Âmine Hatun’un yanında kalmış, daha sonra
da süt annesi Halime’ye verilmiştir.
5 yaşına kadar süt annesi Halime’nin yanında kalmış, sonra da annesi
Âmine Hatun’a geri verilmiştir.
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6 yaşında iken, annesiyle birlikte Medine’deki babasının kabrini ve
dayılarını ziyaret edip dönerken, Ebvâ köyünde 30 yaşındaki annesini de
kaybetmiştir.
Annesinin vefatından sonra 8 yaşına kadar dedesi Abdülmuttalip’in
yanında kalmış, 82 yaşındaki dedesinin vefatından sonra da amcası Ebu
Talib’in yanında kalmıştır.
Ticaret Yolculukları :
1. Şam Yolculuğu : 12 yaşında iken amcası Ebu Talib’le birlikte Şam’a
gitmişti. Ticaret Kervanı Busra’da konakladığında Rahip Bahira, Hz.
Muhammed (s.a.v.)’in peygamber olacağını anlamış ve Ebu Talib’e Şam’da
Yahudilerin O’na zarar verebileceklerini söylemiştir. Ebu Talib Rahip
Bahira’nın tavsiyesi üzerine mallarını Busra’da satıp Mekke’ye geri dönmüştür.
2. Yemen Yolculuğu : 16 yaşında iken amcası Zübeyr ile birlikte Yemen’e
ikinci ticaret yolculuğunu yapmıştır.
3. Hz. Hatice Hesabına Çalışması : Hz. Peygamber (s.a.v.) o zamanlar dul
ve zengin bir kadın olan, Hz. Hatice hesabına Yemen’e dört, Şam’a bir sefer
ticaret yolculuğu yapmıştır. 25 yaşında iken Şam’a yaptığı seyahatte Rahip
Nastura, Hz. Muhammed (s.a.v.)’e hayran olmuş ve O’nun son peygamber
olacağını müjdelemiştir.
Evliliği :
Hz. Peygamber (s.a.v.) ilk evliliğini 25 yaşında iken, 40 yaşında dul bir
kadın olan Hz. Hatice ile yapmıştır.
Çocukları :
Hz. Peygamber (s.a.v.)’in üçü erkek, dördü kız olmak üzere yedi çocuğu
vardı. Bunlardan altısı Hz. Hatice’den, İbrahim ise Hz. Mariye’den doğmuştur.
Erkek çocukları : Kasım, Abdullah, İbrahim.
Kız çocukları
: Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fâtıma.
Kasım ile Abdullah, peygamberlik gelmeden önce küçük yaşta Mekke’de
öldüler. İbrahim ise, Hicretten sonra Medine’de doğmuş ve küçük yaşta orada
vefat etmiştir.
Kızlarının hepsi büyümüş ve evlenmişlerdir. Hz. Fâtıma’dan başka üç kızı
Zeynep, Rukiyye, Ümmü Gülsüm, Hz. Peygamber (s.a.v.)’den önce vefat
etmişlerdir. Peygamberimizin nesli, Hz. Ali ile evlenen Hz. Fâtıma ile devam
etmiştir.
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Hakem Olayı :
Peygamberlik gelmeden beş yıl önce, 35 yaşında iken Mekke’de meydana
gelmiştir. O yıl Kâbe sel baskınında hasar görmüş, Mekkeliler tamiratını
yapmışlar, sıra Hacerü’l-Esved’i yerine koymaya gelince, kabileler arasında
antlaşmazlık ve kavga çıkmıştı. Sonunda herkesin güvendiği Hz. Muhammed
(s.a.v.)’i hakem yapmaya karar verdiler. Hz. Muhammed (s.a.v.) Hacerü’lEsved’i bir yaygı üzerine koyarak yaygının uçlarından kabile başkanlarına
tutturdu. Hep birlikte taşı yukarı kaldırdılar. Hz. Peygamber (s.a.v.) de taşı,
mübarek elleriyle duvardaki yerine koydu. Böylece büyük bir antlaşmazlık
ortadan kaldırılmış oldu.
Bu olaya hakem olayı adı verilir.
El-Emîn Sıfatı :
Hz. Muhammed (s.a.v.) peygamberliğinden önce de son derece doğru ve
güvenilir bir kişiliğe sahipti. Bu özelliğinden dolayı Mekkeliler
kendisine “Muhammedü’l-Emîn” yani “Güvenilir Muhammed” diyorlardı.
Peygamber oluşu :
Miladî 610 yılında, Mekke yakınlarında bulunan Nur Dağındaki Hira
Mağarası’nda, Ramazan ayının 17’inde, Pazartesi günü seher vaktinde, Cebrail
(a.s.) ilk vahyi getirmiştir. İlk emir “İkra” (oku) idi.
İlk vahiy geldiğinde Hz. Peygamber (s.a.v.) 40 yaşında idi.
Hz. Peygamber (s.a.v.) ilk vahyin ağırlığı, aldığı vazifenin büyüklüğü ve
duyduğu sorumluluk duygusunun tesiriyle eve dönmüş ve başından geçenleri
eşi Hz. Hatice’ye anlatmıştır. Hz. Hatice de O’nu teselli ederek amcaoğlu ve
bilge kişi Varaka b. Nevfel’e götürmüştür. Varaka, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in
son peygamber olarak gönderildiğini ve ileride başına gelecekleri bildirmiştir.
İslam’a Davetin Başlaması :
Hz. Peygamber (s.a.v.) önce güvendiği kişileri İslam’a gizlice davet
etmeye başlamıştır. İlk müslümanlar ibadetlerini gizlice yapıyorlardı. Bu durum
üç yıl kadar devam etmiş ve üçüncü yıldan sonra da İslam’a davet açıkça
yapılmaya başlamıştır.
İlk Müslümanlar :
Kadınlardan : Hz. Hatice
Çocuklardan : Hz. Ali
Erkeklerden : Hz. Ebubekir
Azadlı Köle : Hz. Zeyd b. Hârise
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İşkenceler :
Müşrikler, Hz. Peygamber (s.a.v.)’e inanan sahabileri hapsetmek, dövmek,
aç susuz bırakmak, çöl sıcağında güneş altında bırakmak gibi çeşitli
işkencelerle yıldırıp dinlerinden döndürmeye kalkışmışlar, ancak başarılı
olamamışlardır.
Dârü’l-Erkam :
Müşriklerin baskı ve zulmü karşısında Hz. Peygamber (s.a.v.), İslam’ı
yaymak ve ibadetlerini gizli gizli yapmak için Hz. Erkam’ın Mekke’nin güvenli
bir yerindeki evini (Dârü’l-Erkam) müslümanların toplanma yeri olarak tayin
etmiştir.
Habeşistan’a Hicret :
1. Hicret : Peygamberliğin 5. yılında müşriklerin işkenceleri artınca, 11
erkek 4 kadın Mekke’den gizlice çıkarak Kızıldeniz yoluyla Habeşistan’a
gittiler. Hz. Osman ve eşi Peygamberimizin kızı Rukiyye de hicret edenler
arasında idi. İslam’da yapılan ilk hicret budur.
2. Hicret : Yine peygamberliğin 5. yılında Hz. Cafer-i Tayyar ve eşi
Esma’nın da bulunduğu 80 kişilik ikinci bir grup daha Habeşistan’a hicret
etmişlerdir.
Bir müddet sonra Mekkelilerin müslüman oldukları haberi Habeşistan’a
ulaşmış, 33’ü erkek 6’ı kadın 39 kişi Mekke’ye geri dönmüşlerdir. Ancak
Mekke’ye gelince bu haberin yalan olduğunu öğrenmişlerdir.
Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Olmaları :
Peygamberliğin 6. yılında önce Hz. Peygamber (s.a.v.)’in amcası Hz.
Hamza, üç gün sonra da Hz. Ömer müslüman olmuştur. Hz. Hamza ve Hz.
Ömer’in İslam’a girmeleriyle müslümanlar güç kazanmışlardır.
Müslümanlara Boykot :
Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in müslüman olmaları ve İslam’ın günden güne
yayılması müşrikleri iyice korkutmuş ve toplanıp müslümanlara karşı şu boykot
kararlarını almışlardır: “Müslümanlarla her türlü ilişki kesilecek, onlarla hiç
kimse görüşmeyecek, alışveriş yapılmayacak, kız alıp-verilmeyecek.”
Boykot üç yıl devam etmiştir. Bu süre içinde müslümanlar her türlü
sıkıntıya, açlığa ve susuzluğa katlanmışlar, bazı zamanlar açlıktan ağaç
yaprakları bile yemek zorunda kalmışlardır.
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Hüzün Yılı :
Peygamberliğin 10. yılında Hz. Peygamber (s.a.v.)’in eşi Hz. Hatice 65
yaşında iken, kısa bir süre sonra da kendisini himaye eden amcası Ebu Talib 80
yaşında ahirete göç ettiler. Müşrikler, Ebu Talib’in sağlığında Hz. Peygamber
(s.a.v.)’e yapamadıkları işkenceleri yapmaya başladılar. Her ikisinin böyle
arka arkaya vefat etmeleri, müşriklerin işkence ve hakaretlerini artırmaları Hz.
Peygamber (s.a.v.)’i çok üzmüştür. Bu yüzden bu seneye “Hüzün Yılı”
denmiştir.
Taif’e Gidişi :
Hz. Peygamber (s.a.v.), müşriklerin tutumlarını iyice sertleştirdiği
peygamberliğin 10. yılında, azadlı kölesi Hz. Zeyd b. Hârise’yi yanına alarak,
İslam’ı kabul etmeleri ve Müşriklere karşı kendisini korumaları ümidi ile Taif’e
gitmişti. Taifliler Hz. Peygamber (s.a.v.)’in teklifini kabul etmedikleri gibi en
ağır hakaretleri yapmışlar, dövüp taşlamışlardır. Bu durum karşısında Hz.
Peygamber (s.a.v.), ayaklarından kanlar akarak Taif’i terk etmek zorunda
kalmıştır.
İsra ve Mi’rac Mucizesi :
Hz. Peygamber (s.a.v.) hicretten bir buçuk yıl önce peygamberliğin 11.
yılında, Recep ayının 27. gecesi Mekke’deki Mescid-i Haram’dan, Kudüs’deki
Mescid-i Aksâ’ya götürülmüş, oradan da göklere yükseltilmiş, Melekût alemini
seyretmiştir.
Hz. Peygamber (s.a.s.) yükseldiği yüce makamda Allah’a kavuşmuş, arada
hiçbir vasıta olmadan ilahî vahye (hitaba) mazhar olmuştur. Bu makamda
kendisine hediye olarak üç şey verilmiştir:
1. Bakara suresinin son iki ayeti (Âmenerrasûlü).
2. Ümmetinden Allah’a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi.
3. Beş vakit namaz.
Taif dönüşü gerçekleşen İsra ve Mi’rac olayı, Hz. Peygamber (s.a.v.) ve
müslümanlar için manevî bir destek olmuş, müşrikleri ise şaşkına çevirmiştir.
Medinelilerin Müslüman Olmaları :
Hz. Peygamber (s.a.v.), Hac mevsiminde Mekke’de kurulan panayırlara
gelen Arap kabileleri İslam’a davet etmeye başlamıştı. Peygamberliğin 11.
yılında, bu davetlerin sonucu olarak Medine’den gelen 6 Hazrecli, Akabe’de
Hz. Peygamber (s.a.v.) ile görüşüp müslüman olmuşlardır.
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Bey’at : İtaat etmeye söz verme, bağlanma, teslim olma demektir.
1. Akabe Bey’atı : Bir yıl sonra peygamberliğin 12. yılında, önceki yıl
müslüman olan kişilerle birlikte Medine’den gelen 12 kişi Hz. Peygamber
(s.a.v.)’e bey’at etmişlerdir. Bunlar Medine’ye döndüklerinde Hz. Peygamber
(s.a.v.), onlara Hz. Mus’ab b. Umeyr (r.a.)’i öğretmen olarak göndermiştir.
2. Akabe Bey’atı : Peygamberliğin 13. yılında Hz. Peygamber (s.a.v.)’in
Medine’ye hicretinden üç ay kadar önce, Hz. Mus’ab b. Umeyr (r.a.), Medineli
müslümanlardan 73 erkek 2 kadınla birlikte Hac mevsiminde Mekke’ye
gelmiştir. Bunlar Hz. Peygamber (s.a.v.)’i her türlü durumda canlarıyla,
mallarıyla koruyup gözeteceklerine dair söz vermişler ve Medine’ye davet
etmişlerdir.
Medine’ye Hicret :
İkinci Akabe bey’atından sonra Medine’nin güvenli hale gelmesiyle
müslümanlar bölük bölük gizlice Medine’ye hicret etmeye başlamışlardı.
Müşrikler müslümanların Medine’ye göç ettiklerini görünce, Hz.
Peygamber (s.a.v.)’in de Medine’ye gidip başlarına geçeceğini anlamışlar ve
O’nu öldürmeye karar vermişlerdir. Allah, müşriklerin planlarını Hz.
Peygamber (s.a.v.)’e bildirmiş ve hicret için emir vermiştir. Bunun üzerine Hz.
Peygamber (s.a.v.), yanına Hz. Ebubekir’i de alarak Medine’ye hicret etmiştir.
Kuba’da ilk mescid yapılarak ilk Cuma namazı kılınmıştır.
Hz. Peygamber (s.a.v.) Medine’ye 622 yılında hicret etmiştir.
Hicretten Sonra Medine’de İlk Yapılanlar :
1. Peygamber Mescidi yapılmıştır.
2. Ashab-ı Suffe için mescide bitişik odalar yapılmıştır.
3. İlk ezan okunmuştur.
4. Ensar ve Muhacir arasında kardeşlik antlaşması yapılmıştır.
5. Yahudilerle “Vatandaşlık Antlaşması” yapılmıştır.
6. Hz. Peygamber (s.a.v.) Hz. Aişe ile evlenmiştir.
Bedir Savaşı :
Tarih-yer : 624 yılında Bedir Kuyusu çevresinde yapılmıştır.
Sebep : Mekkelilerin savaş hazırlığı yapmaları ve bu hazırlık için mal
taşıyan kervanlarına müslümanların engel olma girişimleri.
Güçler : Müslümanlar 313, müşrikler 950 kişi idi.
Sonuç : Müslümanların zaferiyle sonuçlanmıştır. Müslümanların 14
şehidi, müşriklerin 70 ölüsü vardı. Ayrıca 70 müşrik esir alınmıştır.
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Önemi :
1. Müslümanlarla müşrikler arasında yapılan ilk savaştır.
2. Bedir Kuyuları ve Şam ticaret yolu müslümanların eline geçmiştir.
3. Esirler, okuma yazma öğretme şartıyla serbest bırakılmıştır.
4. Savaş sonunda ganimet paylaşma geleneği başlamıştır.
5. Medineli müslümanların bir güç olduğu kabul edilmiştir.
Uhud Savaşı :
Tarih-yer : 625 yılında Uhud Dağı’nın eteklerinde yapılmıştır.
Sebep : Mekkelilerin Bedir Savaşı’nın intikamını almak istemeleri.
Güçler : Müslümanlar 700, müşrikler 3000 kişi idi.
Sonuç : Savaşı tam müslümanlar kazanmak üzereyken, okçuların yerlerini
terketmeleri ile savaşın kaderi müslümanların aleyhine değişmiş ve İslam
ordusu ilk yenilgisini almıştır. Ancak Hz. Peygamber (s.a.v.), müşriklerin
savaştan sonra Medine’ye hücum planlarını bozmuş, onları takip ederek
korkutmuş ve savaşın sonunda müslümanlar yeniden galip gelmiştir. Bu savaşta
70 şehid verilmiş, Hz. Peygamber (s.a.v.) yaralanmış, amcası Hz. Hamza şehid
olmuştur.
Önemi :
1. Peygamber sözünü dinlememenin cezası çekilmiştir.
2. Uhud savaşı İslam’ın yayılmasına engel olmamıştır.
3. Hz. Peygamber (s.a.v.), savaştan sonra Mekke ve Medine arasında
yaşayan kabilelerle iyi geçinerek Mekke’yi siyasî açıdan yalnız bırakma
politikası izlemiştir.
Hendek Savaşı :
Tarih-yer : 627 yılında Medine’nin çevresinde yapılmıştır.
Sebep : Uhud savaşı ile İslam’ın yayılmasını önleyemeyen Mekkelilerin
müslümanları tamamen yok etmek istemeleri.
Sonuç : İranlı Hz. Selman-ı Farisi’nin önerisi üzerine Medine’nin etrafına
hendekler kazılmış ve Mekkeliler alışık olmadıkları bu savunma
tekniği karşısında geri dönmek zorunda kalmışlardır.
Önemi : Hendek savaşı Mekkelilerin son saldırısı olmuştur. Bundan sonra
Mekkeliler savunmaya çekilmişlerdir.
Hudeybiye Antlaşması :
Tarih-yer : 628 yılında Hudeybiye kuyusu civarında yapılmıştır.
Sebep-sonuç : Müslümanlar hac vazifesini yerine getirmek amacıyla 1500
kişiyle Mekke’ye doğru yola çıktılar. Ancak Mekkeliler müslümanların o yıl
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hac yapmalarına izin vermediler. Bunun üzerine Hudeybiye’de Mekkelilerle bir
antlaşma yapıldı.
Antlaşmanın önemli maddeleri :
1. Taraflar birbirleri ile 10 yıl süreyle savaşmayacaklar.
2. Arap kabileleri istedikleri tarafa geçebilecekler. Ancak iki taraf da
kendisine bağlı olan kabileye askerî yardımda bulunmayacaklar.
3. Mekkeli bir kişi İslam’ı kabul etmesi halinde Medine’ye alınmayacak,
fakat müslümanlardan Mekke tarafına geçen olursa kabul edilecek.
4. Müslümanlar hac ziyaretini ertesi yıl yerine getirebilecekler.
Önemi : Mekkeliler müslümanları resmen kabul etmişlerdir.
İslam’a Davet Mektupları :
Hz. Peygamber (s.a.v.) komşu ülkelerin hükümdarlarını İslam dinine davet
etmek için altı adet mektup yazdırmış ve bu davet mektuplarını, birer elçiyle
Habeşistan, Bizans, İran, Mısır, Yemame ve Gassan hükümdarlarına
göndermiştir.
Mekke’nin Fethi :
Tarih : 630
Sebep : Mekkelilerin Hudeybiye antlaşmasına uymamaları.
Sonuç: 10.000 müslümanın kuşattığı Mekke, önemli bir direnişle
karşılaşılmadan fethedilmiştir. Fetihten sonra genel af ilan edilmiş ve
Mekkeliler kitleler halinde İslam’ı kabul etmişlerdir.
Önemi :
1. Bütün Arabistan’ın fethini sağlayan önemli bir başlangıç olmuştur.
2. Kâbe putlardan temizlenerek müslümanların hizmetine girmiştir.
3. Allah için yurtlarından göç eden müslümanlar, doğdukları topraklara
yeniden kavuşmuşlardır.
Veda Haccı :
Hz. Peygamber (s.a.v.) hicrî 10. - miladî 632 yılında hac görevini yerine
getirmek için kalabalık bir toplulukla Mekke’ye gitmiş ve hac vazifesini yerine
getirmiştir. Hz. Peygamber (s.a.v.), yaptığı bu ilk ve son haccında, evrensel
insan hakları bildirgesi özelliği taşıyan tarihi veda hutbesini, yaklaşık 125.000
sahabeye hitaben okumuştur. Mekke’de onbeş gün kaldıktan sonra Medine’ye
geri dönmüştür.
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Vefatı :
Hz. Peygamber (s.a.v.), Veda Haccı’ndan döndükten sonra hastalanmış ve
12 Rebîulevvel - 8 Haziran 632’de 63 yaşında iken Medine’de vefat etmiştir.
Ölüm sebebi, yüksek ateşli “Humma hastalığı” idi.
Hz. Peygamber (s.a.v.), eşi Hz. Aişe (r.anha)’nin odasında vefat etmiş ve
oraya defnedilmiştir.
Şu anda Medine’de Ravza-i Mutahhara (Cennet bahçesi)’da yatmaktadır.
Allah şefaatlerine nail eylesin…

Hz. Peygamber (s.a.v.)’in :
Doğumu
: 12 Rebîulevvel 571 Pazartesi
Hicreti (Kuba’ya varışı) : 12 Rebîulevvel 622 Pazartesi
Vefatı
: 12 Rebîulevvel 632 Pazartesi

Salatü selam :
Peygamber Efendimizin ismi anıldığında, işitildiğinde veya yazıldığında söylenen
ve yazılan “Sallallahü aleyhi ve sellem” (Allah’ın selamı O’nun üzerine olsun.) sözü ve
benzerlerine denir. Salatın çoğulu salavattır.
Allahu Teala şöyle buyuruyor:
“Gerçekten Allah ve melekleri Peygambere salat ederler. Ey iman edenler! Siz de
O’na teslimiyetle salat ve selam edin.” (Ahzab: 56)
Rasûlullah (s.a.v.)’in ismini işiten kimsenin, ömründe bir defa salavat getirmesi
farz; okuyunca, yazınca, söyleyince, işitince ilkinde söylemek vacib, tekrarında
müstehabtır.
Salavatın çeşitleri çoktur. En kısa salavat;
“Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed.” (Allahım! Muhammed
(s.a.v.)’e, O’nun temiz soyuna ve tüm aile fertlerine rahmet et.)
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BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?
Cahiliye Dönemi :
Putperestliğin ve cehaletin her yere hakim olduğu ve her türlü kötülüğün
işlendiği, İslam’dan önceki karanlık döneme denir.
Cahiliye Döneminin Özellikleri :
1. Putlara tapılıyor ve Allah’a ortak koşuluyordu. Müşriklerin en meşhur
putlarının isimleri; Hubel, Lat, Menat ve Uzza’dır.
2. Kız çocukları diri diri toprağa gömülüyordu.
3. Zina ve fuhuş yaygındı.
4. İçki ve kumara düşkündüler.
5. Can, mal ve namus güven altında değildi.
Abdülmuttalip Zamanında Meydana Gelen Önemli Olaylar :
1. Zemzem kuyusu yeniden açılmıştır.
2. Abdülmuttalip, oğlu Abdullah’ı (Hz. Peygamber s.a.v.’in babası)
Allah’a kurban olarak adamış ve 100 deve kurban ederek oğlunu kurtarmıştır.
3. Ebrehe, Kabe’yi yıkmak için filleriyle saldırmış ve ordusuyla birlikte
helak olmuştur. Bu olaya “Fil Olayı” denir.
4. Hz. Muhammed (s.a.v.) doğmuştur.
Asr-ı Saadet : Hz. Peygamber (s.a.v.)’in yaşadığı mübarek, bereketli ve
hayırlı döneme, çağa denir.
Sahabi : Hz. Peygamber (s.a.v.)’i, sağlığında görüp O’na inanan ve
müslüman olarak ölen kişiye denir.
Sahabe ise; birden fazla sahabiye verilen addır. Ancak hürmet ve saygı
için çoğu zaman “Rasûlullah’ın mübarek arkadaşları” anlamına gelen “Sahabe-i
Kiram” veya “Ashab-ı Kiram” denir.
Tâbiîn : Hz. Peygamber (s.a.v.)’i göremeyip, O’nu gören sahabileri gören
ve müslüman olarak ölen kişiye denir.
Tebe-i Tâbiîn : Tâbiîni görüp, onlarla sohbet eden ve müslüman olarak
ölen kişiye denir.
Muhadram : Hz. Peygamber (s.a.v.)’in zamanında yaşadığı halde O’nu
göremeyen ve müslüman olarak ölen kişiye denir.
Hz. Veysel Karânî ve Habeş Kralı Necâşî gibi.
Muhacir : İnançları yüzünden zulme uğrayıp, Mekke’den Medine’ye göç
eden müslümanlara denir.
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Ensar : İslam dinini destekleyip, muhacirlere evlerini ve yüreklerini açan
Medineli müslümanlara denir.
Gazve (gaza) : Hz. Peygamber (s.a.v.)’in bizzat katılarak ashabına
komutanlık ettiği askerî seferlere denir.
Seriyye : Hz. Peygamber (s.a.v.)’in bizzat katılmayıp sancağı, ashabından
birine teslim ederek onun komutası altında gönderdiği küçük askerî birliklerin
gerçekleştirdiği harekatlara denir.
Hz. Peygamber (s.a.v.) 27 gazaya katılmış, 47 seriyye göndermiştir.
Ganimet : Savaşlarda düşmandan alınan mala denir.
Aşere-i Mübeşşere :
Dünyada yaşarken cennetle müjdelenen on sahabiye denir. Bunlar:
1. Hz. Ebubekir
6. Hz. Sad b. Ebî Vakkas
2. Hz. Ömer
7. Hz. Abdurrahman b. Avf
3. Hz. Osman
8. Hz. Talha b. Ubeydullah
4. Hz. Ali
9. Hz. Said b .Zeyd
5. Hz. Zübeyr b. Avvam
10. Hz. Ebu Ubeyde b. Cerrah
Ashab-ı Suffe :
Hz. Peygamber (s.a.v.)’in mescidine bitişik, üstü kapalı, etrafı açık
mekanlarda barınan ve hayatlarını Peygamber medresesinden ilim ve irfan
tahsil etmeye adayan seçkin sahabilere denir.
Ashab-ı Suffe’nin ileri gelenleri;
Hz. Ebu Hüreyre
Hz. Ebu Saîd el-Hudrî
Hz. Ebu Zerr el-Gıfârî
Hz. Selman-ı Fârisî
Hz. Suheyb-i Rumî
Hz. Ükkâşe
Hz. Abdullah b. Mesud
Hz. Abdullah b. Ömer
Ehl-i Beyt :
Hz. Peygamber (s.a.v.)’in aile fertlerine denir. Mübarek zevceleri,
çocukları, kızı Hz. Fâtıma ile Hz. Ali ve bunların çocuklarından kıyamete kadar
gelecek nesilleri ehl-i beyttendir.
Hz. Peygamber (s.a.v.)’in Torunları :
Kızı Hz. Fâtıma ile damadı Hz. Ali’den beş torunu dünyaya gelmiştir.
Erkekler : Hasan, Hüseyin, Muhsin.
Kızlar : Zeynep, Ümmü Gülsüm .
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VEDA HUTBESİ
(Hicrî 10 - Miladî 632)
Hz. Peygamber (s.a.v.)’in, hicrî 10. yılda yaptığı Veda Haccı’nda, yaklaşık
125.000 sahabeye hitaben okuduğu hutbeye “Veda Hutbesi” denir.
Hz. Peygamber (s.a.v.) arefe günü öğleden sonra, Arafat vadisinin ortasında
Kusvâ adındaki devesinin üstünde Veda Hutbesi’ni okuyup, ashabıyla vedalaşmıştır.
Veda Hutbesi, arefe günü Arafat’ta, bayramın birinci ve ikinci günleri de Mina’da
parça parça okunmuştur.
Hz. Peygamber (s.a.v.), sesinin bütün hacılar tarafından işitilmesi için belli
mesafelere gür sesli sahabiler yerleştirerek, sözlerini tekrar ettirmiştir.
Rasulullah (s.a.v.), Veda Hutbesi’nden 82 gün sonra vefat etmiştir.
Evrensel insan hakları bildirgesi özelliği taşıyan tarihî Veda Hutbesi, 23 yıllık
İslam davasının ana hatlarıyla özetidir.

VEDA HUTBESİ
Ey İnsanlar !
Sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada
ebedî olarak bir daha buluşamayacağım.
Ey İnsanlar !
Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir
ay ise, bu şehriniz nasıl mübarek bir şehir ise; canlarınız, mallarınız, ırzlarınız
da öyle mukaddestir, her türlü saldırıdan emindir.
Ashabım !
Yarın Rabbinize kavuşacaksınız ve bugünkü her hal ve hareketinizden
sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönüp de birbirinizin
boynunu vurmayın. Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara bildirsin.
Olabilir ki bildirilen kimse, burada bulunup da işitenden daha iyi anlayarak
muhafaza etmiş olur.
Ey Ashabım !
Kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Faizin her çeşidi
kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Lakin borcunuzun aslını vermeniz gerekir.
Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Allah’ın emriyle faizcilik artık yasaktır.
Cahiliyetten kalma bu çirkin adetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk
kaldırdığım faiz de Abdülmuttalip’in oğlu (amcam) Abbas’ın faizidir.
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Ashabım !
Cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen ortadan
kaldırılmıştır. İlk kaldırdığım kan davası da Abdülmuttalip’in torunu (yeğenim)
Rebîa’nın kan davasıdır.
Ey İnsanlar !
Harbedebilmek için haram ayların yerlerini değiştirmek, şüphesiz ki
küfürde çok ileri gitmektir. Bu, kafirlerin kendisiyle dalalete düşürüldükleri bir
şeydir. Bir sene helal olarak kabul ettikleri bir ayı, öbür sene haram olarak ilan
ederler. Cenab-ı Hakk’ın helal ve haram kıldıklarının sayısına uydurmak için
bunu yaparlar. Onlar, Allahu Teala’nın haram kıldığını helal, helal kıldığını da
haram ederler. Zaman, Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı gün gibi aynı duruma
döndü. Allah’ın katında ayların sayısı onikidir. Bunların dördü mukaddes
(haram) aylardır ki, üçü arka arkaya gelen Zilkade, Zilhicce ve Muharrem,
dördüncüsü de Cemaziye’l-ahir ile Şaban’ın arasındaki Receb’tir.
Ey İnsanlar !
Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden tesir ve hakimiyetini kurma
gücünü ebedî surette kaybetmiştir. Fakat siz bu kaldırdığım şeyler dışında,
küçük gördüğünüz işlerle ona uyarsanız, bu da onu memnun edecektir. Dininizi
korumak için bunlardan sakınınız.
Ey İnsanlar !
Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah’tan korkmanızı
tavsiye ederim. Siz kadınları Allah’ın emaneti olarak aldınız ve onların
namuslarını ve ismetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin
kadınlar üzerinde hakkınız, onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin
kadınlar üzerindeki hakkınız; onların, aile mahremiyetinizi, sizin
hoşlanmadığınız hiçbir kimseye çiğnetmemeleridir. Eğer onlar razı olmadığınız
herhangi bir kimseyi evinize alırlarsa onları hafif bir şekilde dövebilir,
azarlayabilirsiniz. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları; örfe göre her türlü
giyim ve yiyeceklerini temin etmenizdir.
Ey Mü’minler !
Size öyle bir emanet bırakıyorum ki ona sımsıkı sarıldıkça, yolunuzu hiç
şaşırmazsınız. O emanet, Allah’ın kitabı Kur’an ve benim Sünnet’imdir.
Ey Mü’minler !
Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi muhafaza ediniz! Müslüman, müslümanın
kardeşidir ve böylece bütün müslümanlar kardeştir. Din kardeşinize ait olan
herhangi bir hakka tecavüz, başkasına helal değildir. Meğer ki gönül hoşluğu ile
kendisi vermiş olsun.
Ashabım !
Kendinize de zulmetmeyiniz. Kendinizin de üzerinizde hakkı vardır.
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Ey insanlar !
Allahu Teala her hak sahibine hakkını (Kur’an’da) vermiştir. Varise
vasiyet etmeye lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina
edenin çocuğa sahip olma hakkı yoktur. Babasının soyundan başka bir soy iddia
eden soysuz, yahut efendisinden başkasına bağlılık öne süren nankör, Allah’ın
gazabına, meleklerin ve bütün müslümanların lanetine uğrasın! Cenab-ı Hakk,
bu gibi insanların ne tevbelerini ne de adalet ve şehadetlerini kabul eder.
Ey İnsanlar !
Rabbiniz birdir. Babanız da birdir; hepiniz Adem’in çocuklarısınız. Adem
ise topraktandır. Allah katında en kıymetliniz, takvası çok olanınızdır. Arab’ın
Arab olmayana bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir.
Ey İnsanlar !
Yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz?
Ashab-ı Kiram : “Allah’ın dinini tebliğ ettin, vazifeni yerine getirdin, bize
vasiyet ve öğütte bulundun, diye şehâdet ederiz.” dediler.
Bunun üzerine Rasûl-i Ekrem, mübarek şehâdet parmağını göğe doğru
kaldırarak, sonra da cemaat üzerine çevirip indirerek şöyle buyurdu:
Şâhid ol Yâ Râb! Şâhid ol Yâ Râb! Şâhid ol Yâ Râb!

Veda Hutbesinden Alınacak Dersler :
1. Bütün insanlar eşittir. Üstünlük ancak takva iledir.
2. Müslüman, müslümanın kardeşidir.
3. Can, mal ve namus kutsaldır. Her türlü saldırıdan korunmalıdır.
4. Kadınların hakları korunup gözetilmelidir.
5. Köle ve hizmetçilere insanca davranılmalıdır.
6. Cahiliye dönemine ait bütün gelenekler kaldırılmıştır.
7. Haram aylarda savaş yapmak haramdır.
8. Kan davaları, faiz ve zina yasaklanmıştır.
9. Kur’an ve Sünnet vazgeçilmez iki hayat rehberidir.
10. Nefis ve şeytanın şerrinden Allah’a sığınılmalıdır.
11. Miras ve aile hukukunda Allah’ın sözü geçerlidir.
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AYET EZBERLEYELİM
İslam :
“Kim İslam’dan başka bir din ararsa ondan asla kabul edilmeyecek ve o
ahirette de büyük zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmran: 85)
Beş Vakit Namaz :
“Sana vahyedilen Kitab’ı oku ve namazı dosdoğru kıl. Muhakkak ki namaz
hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar.” (Ankebut: 45)
Cuma Namazı :
“Ey iman edenler! Cuma günü (ezan okunup) namaz için çağrıldığınız
zaman, derhal Allah’ın zikrine koşun, alış-verişi (işi gücü) bırakın. Eğer
bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.” (Cuma: 9)
Oruç :
“Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi, bütün
kötülüklerden korunasınız diye sizin üzerinize de farz kılındı.” (Bakara: 183)
Zekat :
“Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Peygambere itaat edin ki, rahmete
kavuşturulasınız.” (Nur: 56)
Hac :
“Oraya gitmeye bir yol (imkan) bulabilen kimseye Beyt(ullah)’ı
haccetmesi, Allah’ın hakkı (olarak o kimseye farz)’dır.” (Âl-i İmran: 97)
Kurban :
“Öyleyse Rabb’in için namaz kıl ve kurban kes.” (Kevser: 2)
Namaz Abdesti :
“Ey iman edenler! Namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar
ellerinizi yıkayın, başlarınızı meshedin ve her iki topukla beraber ayaklarınızı
da yıkayın…” (Maide: 6)
Gusül Abdesti :
“..Eğer cünüb iseniz temizlenin (boy abdesti alın)…” (Maide: 6)
Teyemmüm Abdesti :
“…Su da bulamamışsanız, temiz bir toprağa niyetle yönelin, yüzlerinize ve
ellerinize ondan sürün (teyemmüm edin)…” (Maide: 6)
Cihad :
“Fitne ortadan kalkıncaya ve din tamamen Allah’ın oluncaya kadar onlarla
savaşın!” (Enfal: 39)
Örtünme :
“…Görünen kısımlar müstesna olmak üzere, ziynetlerini teşhir etmesinler.
Başörtülerini yakalarının üzerine örtsünler…” (Nur: 31)
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İlim :
“De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” (Zümer: 9)
Tevbe :
“Şüphesiz ben; tevbe eden, iman edip salih amel işleyen, sonra da doğru
yolda giden kimseyi, elbette bağışlarım.” (Taha: 82)
Dua :
“Rabbinize (gönülden) yalvararak gizlice dua edin.” (A’raf: 55)
Zikir :
“İyi bilin ki, kalpler ancak Allah’ı anmakla huzura kavuşur.” (Ra’d: 28)
Takva :
“Hiç şüphesiz ki sizin Allah yanında en değerli ve en üstününüz, O’ndan
en çok korkanınızdır.” (Hücurat: 13)
Borçlanma :
“Ey iman edenler! Belirli bir süre için borçlandığınız zaman onu yazın.”
(Bakara: 282)
Sabır :
“Ey iman edenler! (Nefsî arzularınıza ve çeşitli zorluklara karşı) dayanın,
sabır ve sebat yarışına girin.” (Âl-i İmran: 200)
Çalışmak :
“Allah’ın sana verdiğinden (O’nun yolunda harcayarak) ahiret yurdunu
ara, ama dünyadan da nasibini unutma!” (Kasas: 77)
Gezip-Görmek :
“De ki: Yeryüzünde gezip dolaşın, sonra da (peygamberleri)
yalanlayanların sonu nasıl olmuş, görün.” (En’am: 11)
Ölüm :
“Her nefis ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz.” (Ankebut: 57)
Ecel :
“Her ümmetin bir eceli vardır. O ecel geldiğinde, ne bir an erteleyebilirler,
ne de öne alabilirler.” (A’raf: 34)
İçki-Kumar :
“Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar (putlar) ve şans (fal) okları,
şeytana ait pis işlerdir, bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.” (Maide: 90)
Zina :
“Zinaya yaklaşmayın. Zira o pek çirkindir ve kötü bir yoldur.” (İsra: 32)
Faiz :
“Ey iman edenler! Kat kat artırılmış olarak faiz yemeyin. Allah’tan sakının
ki kurtuluşa eresiniz.” (Âl-i İmran: 130)
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HADİS-İ ŞERİF EZBERLEYELİM
Sünnet : Hz. Peygamber (s.a.v.)’in mübarek sözleri, işleri ve görüp de engel
olmadığı şeylere denir.
Hadis-i Şerif : Hz. Peygamber (s.a.v.)’in mübarek sözleri veya sünnetin söz ya da
yazı ile ifade edilmesine denir.
Hadis-i Kudsî : Manası Allah’a, ifadesi Hz. Peygamber (s.a.v.)’e ait olan Hadis-i
Şeriflere denir.
Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyuruyor:
“Ümmetime ulaştırmak üzere, sünnetimden kırk hadis ezberleyene, kıyamet günü
şahid ve şefaatçi olurum.” (İhyau Ulumiddin)

40 HADİS-İ ŞERİF
1. “Sizden biriniz, kendi nefsi için sevip istediği şeyi, din kardeşi için de
istemedikçe (gerçek) mü’min olamaz.” (Buhari)
2. “Müslüman, diğer müslümanların elinden ve dilinden zarar görmediği
kimsedir.” (Tirmizi)
3. “Amellerin en faziletlisi; sevdiğini Allah için sevmek, sevmediğini de
Allah için sevmemektir.” (Ebu Davud)
4. “Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez.” (Müslim)
5. “Ümmetim! Size iki şey bırakıyorum. Bu ikisine iyi sarılıp
tutunduğunuz müddetçe asla sapmazsınız. Allah’ın Kitabı ve Rasûlünün
Sünneti.” (Muvatta)
6. “Hiçbir kul kıyamet gününde; ömrünü nerede tükettiğinden, ilmiyle ne
gibi işler yaptığından, malını nereden kazanıp nerede harcadığından, vücudunu
nerede yıprattığından sorulmadıkça, bulunduğu yerden kıpırdayamaz.”
(Tirmizi)
7. “Kazandığın helal olursa, duan da kabul olur. Zira insan, ağzına haram
bir lokma koyarsa kırk güne kadar duası kabul olmaz.” (Münzirî)
8. “Kulun Rabbine en yakın olabileceği hal secde halidir. O halde
(secdede) çok duada bulunun.” (Müslim)
9. “Mü’min olmadıkça cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de
iman etmiş olmazsınız.” (Müslim)
10. “Size yaptığınız zaman birbirinizi seveceğiniz bir amel söyleyeyim mi?
Birbirinize çokça selam verin.” (Müslim)
11. “Bir kötülük işlediğin zaman, hemen peşinden bir iyilik yap ki, onu
temizlesin.” (Tirmizi)
57

58
12. “Dostunu severken ölçülü sev, günün birinde düşmanın olabilir.
Düşmanına da buğzunu ölçülü yap, günün birinde dostun olabilir.” (Tirmizi)
13. “Çocuklarınıza yedi yaşında namaz kılmalarını emredin, on yaşına
girince (kılmazlarsa) bundan dolayı dövün (cezalandırın) ve o yaşta yataklarını
ayırın.” (Ebu Davud)
14. “İlim talebi için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır.”
(Tirmizi)
15. “Bir sefere üç kişi beraber çıkınca, birini emîr (başkan) yapsınlar.”
(Ebu Davud)
16. “İnsanlara karışıp onların ezalarına katlanan müslüman, onlara
karışmayıp, ezalarına katlanmayandan hayırlıdır.” (Tirmizi)
17. “Eğer dünyanın Allah katında sivrisinek kanadı kadar değeri olsaydı,
kafire ondan bir yudum su bile içirmezdi.” (Tirmizi)
18. “İki göz vardır onlara ateş değmez; Allah için ağlayan göz ile, Allah
yolunda uyanık sabahlayan göz.” (Tirmizi)
19. “Gecede bir saat vardır ki, müslüman bir kimsenin Allah’tan dünya
veya ahirete yönelik bir hayır isteği o saate rastlarsa, Allah dilediğini ona
mutlaka verir. Bu saat her gecede vardır.” (Müslim)
20. “Müşriklere karşı mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle cihad edin.”
(Ebu Davud)
21. “İçinizden her kim bir münker (Allah’ın razı olmadığı şey) görürse onu
eliyle, buna gücü yetmezse dili ile düzeltsin. Ona da gücü yetmezse kalbi ile
buğzetsin. Bu sonuncusu imanın en zayıfıdır.” (Müslim)
22. “Merhamet etmeyene, Allah da merhamet etmez.” (Buhari)
23. “Sabah namazını (cemaatle) kılan, Allah’ın garantisi altındadır. Sakın
Allah (ona verdiği garanti sebebiyle) size bir ceza vermesin!” (Tirmizi)
24. “Cebrail bana komşuya iyilik etmeyi tavsiye edip durdu. Neredeyse
komşuyu komşuya mirasçı kılacak sandım.” (Buhari)
25. “Münafiğın alameti üçtür; konuşmasında yalan söyler, söz verdiğinde
yerine getirmez ve kendisine bir şey emanet edildiğinde ona ihanet eder.”
(Buhari)
26. “Kim Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsa, hayırlı bir şey söylesin
yoksa sussun.” (Buhari)
27. “Kim Allah’tan korkarsa ondan her şey korkar. Kim de Allah’tan
korkmazsa o her şeyden korkar.” (İbn-i Hibban)
28. “Allah korkusuyla göz yaşı döken kimse, süt memeye geri dönmedikçe
ateşe girmez. Bir kul üzerine Allah yolunda yapışan tozla, cehennemin dumanı
bir araya gelmez.” (Tirmizi)
29. “Kendini erkeklere benzeten kadınlara ve kadınlara benzemek isteyen
erkeklere Allah lanet etsin.” (Buhari)
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30. “Kıyamet günü insanların bana en yakını, bana en çok salavat
getirendir.” (Tirmizi)
31. “Rabbini zikreden kimse ile zikretmeyen kimse, ölü ile diri kimseye
benzer.” (Buhari)
32. “İki önemli nimet vardır ki, insanların çoğu onlar hakkında aldanıp
kıymetini bilmemiştir. Onlar; sıhhat ve boş vakittir.” (Buhari)
33. “Cihadın en faziletlisi, zalim sultana karşı Hakk’ı söylemektir.” (Ebu
Davud)
34. “Müslüman, müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu düşmanına
teslim etmez. Kim müslüman kardeşinin ihtiyacını giderirse, Allah da onun
ihtiyacını giderir. Her kim bir müslümanın sıkıntısını giderirse, Allah da buna
karşılık onun kıyamet günü sıkıntılarından birini giderir. Her kim bir
müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter.”
(Buhari)
35. “Müslümanın müslüman üzerinde altı hakkı vardır; karşılaştığın zaman
ona selam vermen, çağırdığı zaman davetine gitmen, nasihat istediği zaman
nasihat etmen, aksırıp da “elhamdülillah” dediği zaman “yerhamukellah”
demen, hastalandığı zaman ziyaret etmen, öldüğü zaman da cenazesinde
bulunmandır.” (Buhari)
36. “Kim iki kız çocuğunu büluğ çağına kadar yetiştirirse, kıyamet günü
ben ve o kimse şöylece beraber bulunacağız. (dedi ve parmaklarını birbirine
birleştirdi.)” (Müslim)
37. “Kadın dört şey için nikahlanır. Bunlar; mal, soy-sop, güzellik ve
dindarlıktır. Sen dindar olanı tercih et ki, mesut olasın.” (Buhari)
38. “Ölüyü üç şey takip eder; ailesi, malı ve ameli. İkisi geri döner, biri
onunla kalır. Ailesi ve malı döner, yaptığı iyi ve kötü amelleri onunla kalır.”
(Buhari)
39. “Benim üzerime söylenen yalan, bir başkası üzerine söylenen yalan
gibi değildir. Öyleyse kim bile bile bana yalan isnad ederse, cehennemdeki
yerini hazırlasın!” (Buhari)
40. “Zenginlik mal çokluğu değildir. Asıl zenginlik gönül zenginliğidir.”
(Buhari)
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GÜNLÜK DUALAR
Bir İşe Başlarken :
“Rabbi yessir ve lâ tüassir. Rabbi temmim bi’l-hayr.”
Sabah Uyanınca :
“Elhamdülillâhillezî ehyânâ ba’de mâ emâtenâ ve ileyhi’n-nüşûr.”
Akşam Yatarken :
“Yatağa eûzü-besmele çekerek girmeli. Sağ avucunu sağ yanağın altına
koyarak, sağ yan üzerine ve kıbleye karşı yatmalı. 1 Ayete’l-Kürsî, 1 Fatiha, 3
İhlas, 1 Felak ve 1 Nâs sûreleri okunmalı.”
Tuvalete Girerken :
“Allahümme innî eûzü bike mine’l-hubsi ve’l-habâis.”
Tuvaletten Çıkarken :
“Elhamdülillâhillezî ezhebe anni’l-ezâ ve âfânî.”
Eve Girerken :
“Allahümme innî es’elüke hayra’l-mevleci ve hayra’l-mahraci, bismillâhi
velecnâ ve bismillâhi haracnâ ve alellâhi rabbinâ ve tevekkelnâ.”
Evden Çıkarken :
“Bismillâhi tevekkeltü alallâh ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahi’laliyyi’l-azîm.”
Yolculuğa Çıkarken :
“Bismillâhi mecrâhâ ve mürsâhâ. İnne rabbî leğafûru’r-rahîm.” (Hud: 41)
ayeti okunduktan sonra Ayete’l-Kürsî okunmalıdır.
Yeni Elbise Giyerken :
“Elhamdülillâhillezî kesânî hâze’s-sevbi ve rezekanîhi min gayri havlin
minnî ve lâ kuvveh.”
Su İçerken :
“Sübhâneke lâ ilme lenâ illâ mâ allemtenâ, inneke ente’l-alîmü’l-hakîm.”
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Yemek Duası :
“Elhamdülillâhillezî et’amenâ ve sekânâ ve cealenâ mine’l-müslimîn.
Nimet-i Celîlullah, bereket-i Halîlullah, şefaat Yâ Rasûlallah.
Yiyenlere afiyet, pişirenlere güç-kuvvet, ölmüşlere rahmet, dünyada
kalanlara sağlık ve selamet.
Allahümme zid ve lâ tengus, bi hürmeti esrârı sûreti’l-Fatiha.”
İftar Duası :
“Allahümme leke sumtü ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ
rızkıke eftartü. Fağfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü.”
Ezan Duası :
“Allahümme rabbe hâzihid-da’veti’t-tâmmeh, ve’s-salâti’l-kâimeh,
âti Muhammedeni’l-vesîlete ve’l-fadîlete ve’d-derecete’r-rafîah, ve’b’ashü
mekâmen Mahmûdenillezî veatteh. İnneke lâ tuhlifu’l-mîâd.”
Alış-Veriş Duası :
“Allahümme, innî es’elüke min hayri hâze’s-sûki ve hayri ma fîhâ. Ve
eûzü bike min şerrihâ ve şerri mâ fihâ. Allahümme innî eûzü bike en usîbe fîhâ
yemînen fâcireten ev safkaten hâsireten.”
Nazar Ayeti :
Bismillahirrahmanirrahim
“Ve in yekâdüllezîne keferû leyüzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiu’zzikre ve yegûlûne innehû le mecnûn, ve mâ hüve illâ zikrun li’l-âlemîn.”
(Kalem Sûresi: 51-52)
Sıkıntılı Anlarda :
“Bismillâhi alâ nefsî ve mâlî ve dînî. Allahümme raddınî bi kadâike ve
bârik lî fîmâ kuddire lî, hattâ lâ uhibbe ta’cîle mâ ahhartehû ve te’hîra mâ
acceltehû.”
Hastalar için :
Allahümme rabbe’n-nâsi, ezhibi’l-be’se, eşfi ente’ş-şâfî, lâ şifâe illâ
şifâeke şifâen lâ yuğâdiru sekamen.”
Bela ve Musibetlerden Korunmak için:
Bismillâhillezî lâ yedurru me’asmihî şey’ün fi’l-ardı ve lâ fi’s-sema’. Ve
hüve’l-aliyyül’azîm.
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Bela ve Musibet Geldiğinde :
“İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn.” (Bakara: 156)
Aksırınca :
Birisi aksırınca : “Elhamdülillah”
Bunu işiten kişi : “Yerhamukâllah”
Aksıran kişi tekrar : “Yehdinâ ve yehdîkumullah.” demeli.
Salâten Tüncînâ (Münciye) :
“Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âl-i seyyidinâ
Muhammed. Salâten tüncînâ bihâ min cemî'il ahvâl-i vel-âfât. Ve takdî lenâ
bihâ cemî’al hâcât. Ve tütahhirunâ bihâ min cemî’is-seyyiât. Ve terfe’unâ bihâ
a’ledderecât. Ve tübelliğunâ bihâ aksal-ğâyât. Min cemî’il hayrât-i fi’l-hayâti ve
ba’del-memât.”
Salât-ı Tefriciye (Nâriye) :
“Allahümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ
seyyidinâ Muhammedinillezî tenhallü bihi’l-’ukadü. Ve tenfericü bihi’l-kürabu.
Ve tükdâ bihi’l-havâicü. Ve tünâlü bihi’r-reğâibu. Ve hüsnü’l-havâtimi. Ve
yüstesga’l-ğamâmü bi vechihi’l-kerîmi. Ve alâ âlihî ve sahbihî fî külli lemhatin
ve nefesin bi adedi külli ma’lûmin lek.”
Sıkıntı ve belaların yok olması, dileklerin yerine gelmesi için 4444 defa okunur.

Salât-ı Ümmiye :
“Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin-nebiyyi’l-ümmiyyi. Ve
alâ âlihî ve sahbihî ve sellim.”
Tekbir :
“Allahu ekber, Allahu ekber. Lâ ilâhe illallâhu vallahu ekber. Allahu ekber
ve lillahi’l-hamd.”

Her Gün Yapılması Tavsiye Edilen Tesbihatlar :
Yüz defa
Yüz defa
Yüz defa
Yüz defa
Yüz defa

: İstiğfar
: Lafzatullah
: Kelime-i Tevhid
: Salavât-ı Şerife
: İhlas Sûresi

(Estağfirullah).
(Allah).
(Lâilâhe illallah).
(Allahümme salli alâ Muhammed).
(Kul hüvallahü ehad…).
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MÜBAREK GÜN VE GECELER
MÜBAREK GÜNLER
Cuma günü : Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyuruyor:
“Güneşin doğduğu günlerin en hayırlısı Cuma günüdür. Adem (a.s.) o gün
yaratıldı, o günde cennete girdirildi, o günde cennetten çıkarıldı ve kıyamet de
ancak o günde kopacaktır.” (Müslim)
Zilhicce Ayının İlk On Günü : Arefe ve Kurban bayramının da içinde
bulunduğu günlerdir. Ümmü Seleme (r.anha) şöyle diyor:
“Peygamber, Zilhicce’nin dokuz gününde oruç tutardı.” (Ebu Davud)
Arefe Günü : Zilhicce ayının 9. günü, yani Kurban bayramından bir
önceki gündür. Hacıların Arafat’ta vakfe yaptığı, ilahî rahmetin bol bol indiği
ve günahların bağışlandığı bir gündür.
Bayram Günleri : Ramazan ve Kurban bayramı günleridir.
Aşûre Günü : Muharrem ayının 10. günüdür. Aşûre gününde ; Hz.
Adem’in tevbesi kabul edilmiş, Hz. İdris göğe kaldırılmış, Hz. Nuh’un gemisi
Cudi dağına oturmuş, Hz. İbrahim Nemrud’un ateşinden kurtulmuş, Hz. Eyyüb
hastalığından kurtulmuş, Hz. Musa denizden kurtulmuş, Hz. Yunus balığın
karnından kurtarılmış, Hz. İsa göğe kaldırılmış ve Hz. Hüseyin Kerbela’da
şehid edilmiştir.

MÜBAREK GECELER
Mevlid Kandili : Rebîulevvel ayının 12. gecesidir. Hz. Peygamber
(s.a.v.)’in Mekke’de dünyaya geldiği gecedir. Mevlid kandilinin bulunduğu
hafta, ülkemizde “Kutlu Doğum Haftası” olarak kutlanmaktadır.
Regaib Gecesi : Receb ayının ilk Cuma gecesidir. Hz. Peygamber
(s.a.v.)’in bir takım nuranî tecellilere, ikramlara eriştiği ve Yüce Allah’ın
kullarına ihsan ve ikramlarda bulunduğu mübarek bir gecedir. Mi’rac, Berat,
Kadir geceleri ile Ramazan ayının habercisidir.
Mi’rac Gecesi : Receb ayının 27. gecesidir. Hz. Peygamber (s.a.v.)’in
Mekke’den Kudüs’deki Mescid-i Aksâ’ya, oradan da semaya yükseltilerek,
melekût alemini seyrettiği ve Cenab-ı Hakk ile aracısız görüştüğü gecedir.
Berat Gecesi : Şaban ayının 15. gecesidir. Allah katında insanlarla ilgili
önemli kararların alındığı, insanların bir senelik hayat ve rızıklarının taksim
edildiği, bağışlanma ve affın bol olduğu mübarek bir gecedir.
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Kadir Gecesi : Ramazan ayının 27. gecesidir. Kur’an-ı Kerim’in Hz.
Peygamber (s.a.v.)’e indirilmeye başladığı, bin aydan daha hayırlı olan, rahmet,
bereket ve bağışlanmanın bol olduğu mübarek bir gecedir.
Ramazan Bayramı Gecesi : Ramazan ayının son gününü, Ramazan
bayramına bağlayan gecedir.
Kurban Bayramı Gecesi : Zilhicce ayının 10. gecesidir. Arefeyi Kurban
bayramına bağlayan gecedir.
Cuma Gecesi : Her hafta perşembeyi cumaya bağlayan gecedir.
Bir Hatırlatma :
İslam dininde ibadetler kamerî aylara göre emredilmiştir. Kamerî takvime
göre günün, önce gecesi, sonra gündüzü gelmektedir. Mesela, cuma gecesi
dendiği zaman perşembeyi cumaya bağlayan gece kastedilir. “Mübarek
gecelerin gündüzü oruçla geçirilir.” denilince de, mübarek gece sahura kalkıp
gündüzünde oruç tutmak anlaşılmalıdır.

Mübarek Gün ve Gece

Ay

Gün

Hicrî Yılbaşı
Aşûre Günü
Mevlid Kandili
Üç Ayların Başlangıcı
Regaib Kandili
Mi’rac Kandili
Berat Kandili
Ramazanın Başlangıcı
Kadir Gecesi
Ramazan Bayramı Arefesi
Ramazan Bayramı (1.Gün)
Ramazan Bayramı (2.Gün)
Ramazan Bayramı (3.Gün)
Kurban Bayramı Arefesi
Kurban Bayramı (1.Gün)
Kurban Bayramı (2.Gün)
Kurban Bayramı (3.Gün)
Kurban Bayramı (4.Gün)

Muharrem
Muharrem
Rebîulevvel
Receb
Receb
Receb
Şaban
Ramazan
Ramazan
Ramazan
Şevval
Şevval
Şevval
Zilhicce
Zilhicce
Zilhicce
Zilhicce
Zilhicce

1
10
11 / 12
1
İlk Cuma Gecesi
26 / 27
14 / 15
1
26 / 27
29
1
2
3
9
10
11
12
13
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CAMİ - MESCİD
Cami : Müslümanların ibadet etmek için toplandıkları yere cami veya
mescid denir. Camiler, Kâbe’nin şubeleri ve Allah’ın evidirler.
Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyuruyor:
“Her kim Allahu Teala’nın rızasını umarak küçük veya büyük bir mescid
yaparsa, Allahu Teala da ona cennette köşk yapar.” (Tirmizi)
Caminin Bölümleri :
Mihrab : Camide imamın namaz kılarken cemaatin önünde durduğu, kıble
tarafındaki duvarın ortasında bulunan oyuk ve girintili yerdir.
Minber : Mihrabın sağında, merdivenle çıkılan yüksekçe yerdir. Cuma ve
bayramlarda imam buraya çıkarak cemaate hutbe okur.
Kürsü : Mihrabın solunda ve yerden yüksekte bulunan, Cuma ve bayram
günleri cemaate dinî konularda öğütlerin verildiği yerdir.
Müezzin Mahfili : Müezzinler için ayrılmış yüksek ve özel yere denir.
Hünkâr Mahfili : Tarihî camilerde padişahlar için ayrılmış yere denir.
Son Cemaat Yeri : Cemaatle namaza geç kalanların namaz kılmaları için,
camilerin arka duvarlarına bitişik olarak yapılan bölümdür.
Şadırvan : Cami avlularında, abdest almak için yapılan yerlere denir.
Minare : Müezzinlerin çıkıp ezan okuduğu yüksek yapılara denir.
Şerefe : Minarede müezzinlerin ezan okumaları için, yuvarlak balkon
tarzında yapılmış olan çıkıntılı yere denir.
Alem : Minarenin tepesine yerleştirilen hilâl (ay) şeklindeki tepeliktir.
Mahya : Kandillerde iki minare arasına gerilen ışıklı yazılara denir.
Cami Görevlileri :
İmam : Cami, mescid veya başka yerlerde cemaate namaz kıldıran din
görevlisine denir. İmamın namaz kıldırma dışında birçok görevi vardır.
Vâiz : İnsanları aydınlatmak için dinî konuşma yapan kişiye denir.
Müezzin : Ezan okuyan kişiye denir.
Kayyum : Cami temizliğinden ve eşyalarının korunmasından sorumlu olan
kişiye denir.
Hatib : Cuma ve bayram namazlarında minberde hutbe okuyan kişidir.
Bu görevlilerin tamamı her camide bulunmaz, sadece büyük camilerde
bulunur.
Cemaat : İbadet etmek için bir araya gelen müslüman topluluğa denir.
Vaaz : İnsanları aydınlatmak amacıyla yapılan dinî konuşmalara denir.
Hutbe : Cuma ve bayram namazlarında hatibin cemaate karşı minberden
yaptığı konuşmaya denir.
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Kutsal Mescidler :
1. Mescid-i Haram : Yeryüzünde insanlara ibadet yeri olarak kurulan ilk
mesciddir. Müslümanların kıblesi Kâbe, bu Mescid’in ortasında bulunur. Hac
ve umre sebebiyle tüm dünya müslümanlarının buluşma ve kaynaşma yeri olan
Mescid-i Haram, Mekke şehrindedir.
2. Mescid-i Nebî : Hz. Peygamber (s.a.v.)’in hicretten sonra yaptırdığı ve
ömrünün sonuna kadar da bizzat imamlığını yaptığı, pek çok olaya şahit olan,
ilmin beşiği, İslam’ın ilk üniversitesi ve Hz. Peygamber (s.a.v.)’in kabrinin
bulunduğu mesciddir. Medine şehrindedir.
3. Mescid-i Aksâ : Yeryüzünde inşa edilen ikinci mesciddir. Hz. Süleyman
(a.s.) tarafından yaptırılmıştır. Müslümanların ilk kıblesi, İsra ve Mi’rac’ın ilk
durağı, peygamberlerin buluşma yeridir. Beyt-i Makdis de denir. Kudüs
şehrindedir.
Bugün Yahudilerin işgali altında bulunan Mescid-i Aksâ’nın işgalden
kurtarılması, bütün müslümanların en önemli görevlerindendir.

SAYGI İFADELERİ
Kim için

Kısaltma

Okunuşu

Allahu Teala

C. C.

Celle Celalühu

S. A. V.

Sallallahu
Aleyhi Vesellem

A. S.

Aleyhisselam

Hz.
Muhammed
Peygamberler
ve Melekler
Erkek
Sahabiler
Kadın
Sahabiler
Peygamberler
ve Sahabiler

R. A.
R. Anha
Hz.

Âlimler

R. Aleyh

Mürşidler
ve Velîler

K. S.

Radıyallahu
Anhu
Radıyallahu
Anha
Hazreti
Rahmetullahi
Aleyh
Kaddesallahu
Sirruhu
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Anlamı

Örnek

O’nun
Allah
şanı yücedir.
(C. C.)
Allah’ın selamı
Hz. Muhammed
O’nun üzerine olsun.
(S. A. V.)
Selam
Cebrail
O’nun üzerine olsun.
(A. S.)
Allah
Hz. Ebubekir
O’ndan razı olsun.
(R. A.)
Allah
Hz. Fâtıma
O’ndan razı olsun.
(R. Anha)
Saygıya ve övgüye
Hz. Musa
layık zât.
Allah’ın rahmeti
İmam-ı Azam
O’nun üzerine olsun.
(R. Aleyh)
Allah O’nun sırrını Mevlânâ Hâlid-i
yüceltsin.
Bağdâdî (K. S.)
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ÂDABLAR
Konuşma Âdâbı :
1. Tatlı dilli ve güler yüzlü olmak.
2. Kendi aleyhine bile olsa doğru konuşmak.
2. Konuşurken başkasının sözünü kesmemek, konuşanı dinlemek.
3. Dünya ve ahiret için faydası olmayan sözleri söylememek.
4. Büyüklerin yanında yüksek sesle konuşmamak.
5. Herkesin anlayacağı dilde, ağır ağır konuşmak.
6. Yalan söylemekten, yeminden, gıybet etmekten sakınmak.
7. Başkalarıyla alay etmemek, ustalık, bilgiçlik satmamak.
8. Konuşurken karşısındakinin sözlerinde ayıp ve kusur aramamak.
Yemek Âdâbı :
1. Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak.
2. Yemeğe besmele ve tuz ile başlamak.
3. Yemeği sağ eliyle yemek.
4. Sofraya acıkmadan oturmamak ve iyice doymadan kalkmak.
5. Büyükler sofraya oturmadan sofraya oturmamak.
6. Ağza göre lokma almak ve iyice çiğnemek.
7. Ağızda yemek varken konuşmamak.
8. Yemeği sıcak yememek, yemeğe üflememek.
9. Yemeği kendi önünden yemek, başkalarını rahatsız etmemek.
10. Ayakta ve yürürken yemek yememek.
11. Yemek seçmemek, tabaklarda artık bırakmamak.
12. Toplu yemeklerde herkes yiyip bitirmedikçe sofradan kalkmamak.
13. Yemek bitince “Elhamdülillah” demek, dua etmek.
14. Yemeği yapana teşekkür etmek.
Su İçme Âdâbı :
1. Sağ el ile besmele çekerek içmek.
2. Suyu bardaktan veya tastan içmek.
3. Oturarak içmek, ayakta içmemek.
4. Suyu üç yudumda içmek.
5. Bardağın içine nefes vermemek.
6. Sonunda “Elhamdülillah” demek.
7. Mazeret olmadıkça bardakta artık bırakmamak.
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Elbise Giymenin Âdâbı :
1. Elbise giyerken besmele çekmek.
2. Temiz ve bakımlı elbise giymek.
3. Yeni elbise giyince dua etmek.
4. Elbiseyi tesettüre uygun giymek.
6. Elbise giyerken sağ taraftan başlamak, çıkarırken sol taraftan çıkarmak.
Ayakkabı giyerken de aynı şekilde yapmak.
Tuvalet Âdâbı :
1. Sol ayak ile girip, sağ ayak ile çıkmak.
2. Kıbleye önünü ve arkasını çevirmemek.
3. İhtiyacı ayakta değil, oturarak gidermek.
4. Konuşmamak, bir şey yememek, oyalanmamak.
5. Temizliği sol el ile yapmak.
6. Avret yerine bakmamak.
7. Tuvaletten çıkarken elleri yıkamak.
Abdest Âdâbı :
1. Devamlı abdestli gezmek.
2. Niyet etmek, besmele çekmek.
3. Kıbleye karşı dönmek.
4. Abdest alırken konuşmamak.
5. Abdest dualarını okumak.
6. Abdest bitince ayakta bir yudum su içmek.
7. Abdest bitince Kelime-i Şehâdet getirmek ve Kadir sûresini okumak.
Ezan Âdâbı :
1. Ezan okunurken konuşmamak.
2. Ezanı duyunca derlenip toparlanmak.
3. Müezzinin sözlerini tekrarlamak.
4. Ezan bitiminde ezan duasını okumak.
Cami Âdâbı :
1. Besmele ve dua ile girmek.
2. Abdestli ve temiz elbise ile girmek.
3. Sağ ayak ile girip, sol ayak ile çıkmak.
4. Bağırmamak, gürültü etmemek.
5. Cemaati rahatsız edecek ağız ve çorap kokularıyla gitmemek.
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Dua Âdâbı :
1. Abdestli olarak kıbleye karşı oturmak, elleri açarak dua etmek.
2. Eûzü-besmele, hamdü sena ve salatü selam ile başlamak.
3. Değerli ve şerefli vakitlerde dua etmek.
4. Sakin, boynu bükük, mütevazi ve kalbi korku içinde olmak.
5. Alçak sesle ve gizlice dua etmek.
6. Kabul edileceğine inanarak dua etmek.
7. Duanın kabul edilmesi için gerekli sebeplere sarılmak.
Kur’an Okuma Âdâbı :
1. Abdestli ve kıbleye karşı oturmak.
2. Eûzü-besmele çekmek.
3. Manasını düşünerek ve ağlayarak okumak.
4. Tane tane ve güzel bir makamla okumak.
5. Tecvid kurallarına uygun olarak okumak.
Cuma Gününün Âdâbı :
1. Cumadan önce temizlik yapmak.
2. Camiye erken gitmek.
3. Fetih ve Kehf sûrelerini okumak.
4. Dua okumak, salavat getirmek.
5. Kabir ve hasta ziyareti yapmak.
Kabir Ziyaretinin Âdâbı :
1. Kabristana selam vermek.
2. Kabrin sağ tarafında, ölünün yüzüne karşı ayakta durmak.
3. Yâsîn sûresi veya bir Fatiha, üç İhlas sûresi okumak.
4. Kabri çiğnememek, öpmemek, el sürmemek.
Hasta Ziyaretinin Âdâbı :
1. Hastayı sık sık ziyaret etmek.
2. Hastanın ayak ucunda oturup, başucunda oturmamak.
3. Hastanın yanına güler yüzle girmek, neşelendirmek.
4. Hastanın çok yakında iyileşeceğini söylemek.
5. Hastanın yanında çok oturmamak.
6. Hastaya dua etmek, hastadan dua talep etmek.
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Eve Giriş-Çıkış Âdâbı :
1. Kapının sağında veya solunda durmak.
2. Kapıya üç defa vurmak, izin verilirse girmek, verilmezse girmemek.
3. Eve girerken ve çıkarken selam vermek.
4. Eve girerken ve çıkarken dua etmek.
Uyku Âdâbı :
1. Yatmadan önce abdest almak, dişleri fırçalamak.
2. Kıbleye karşı sağ tarafına dönerek, sağ elini sağ yüzünün altına koyup
yatmak.
3. Günahlara tevbe istiğfar etmek.
4. Ayete’l-Kürsî, Fatiha, İhlas, Felak, Nâs sûreleri okumak, dua etmek.
5.“Bugün Allah için ne yaptım?” diye düşünerek yatmak.

SELAMLAŞMAK
Selamlaşmak : Müslümanların birbirleriyle karşılaştıkları zaman, karşılıklı
olarak sağlık, barış ve esenlik dileklerini sunmalarıdır.
Şöyle ki;
- “Es-Selâmü aleyküm.” (Allah’ın selamı sizin üzerinize olsun.)
- “Ve aleykümü’s-selâm ve rahmetullâhi ve berakâtüh.” (Allah’ın selamı,
rahmet ve bereketi sizin de üzerinize olsun.)
Selam vermek sünnet, almak ise farzdır.
Kimler Kimlere Selam Verir :
Araçta olan yürüyene, yürüyen oturana, küçükler büyüklere, sayısı az olan
kimseler çok olan kimselere selam verir.
Selam Kimlere Verilmez :
Kur’an ve ezan okuyana, abdest alana, namaz kılana, dua edene, hutbe
dinleyene, yemek yiyene, tuvalet ve banyoda olana selam verilmez.
Ayrıca fitneye sebep vermemek için yabancı kadın ve erkekler birbirlerine
selam veremezler.
Kafire, kumar oynayana, içki içene, zina edene, fal bakana ve günah
işlemekte olan kişiye selam verilmesi uygun görülmemiştir. Kafir olan bir kişi
selam verecek olursa, “Ve aleyküm” diye karşılık verilir.
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GENÇLERE TAVSİYELER
1. İnançlı, şuurlu, çalışkan, disiplinli ve etkili müslüman olun.
2. İslam’ı Kur’an ve Sünnet’ten öğrenin. Bid’at ve hurafelerden uzak durun.
3. İslam’ı tüm kurallarıyla hayatınızda yaşayın, çevrenize örnek olun.
4. İslam’ı çevrenize anlatın, onları uyarmaya ve aydınlatmaya çalışın.
5. Her gün mutlaka birkaç ayet ve hadis okuyun ve birkaç kişiye de anlatın.
6. Allah yolunda malınızla, canınızla ve tüm imkanlarınızla çalışın.
7. İbadetlerinizi hiç eksiksiz yapın, günahlardan kaçının.
8. Kur’an-ı Kerim’i mealiyle birlikte sık sık okuyun.
9. Her zaman ve her yerde Allah’ı zikredin, gafil olmayın.
10. Peygamberlerin ve İslam büyüklerinin hayatlarını ibretle okuyun.
11. İslam ahlakını öğrenin ve yaşayın. Ahlakınızı güzelleştirin.
12. Ölüme hazırlıklı olun, dünyalık şeylere aşırı sevgi beslemeyin.
13. Allah’ın razı olmadığı hiçbir işi yapmayın, yapanlardan uzak durun.
14. Millî, manevî ve kültürel değerlerimize saygılı olun, sahip çıkın.
15. İçinde bulunduğunuz çevreye faydalı işler yapın, kimseye zarar vermeyin.
16. Çok okuyun. Bulunduğunuz alanda en üstün, en bilgili insan siz olun.
17. Kendinizi sürekli geliştirin, yenileyin.
18. Batı dillerinden en az birini (İngilizce, Fransızca…) ve kendi kültürümüzün
temeli olan Arapça ve Osmanlıca’yı öğrenin.
19. Ülkemizin ve dünyanın gerçeklerini öğrenin, gelişmeleri iyi takip edin.
20. Çevrenizdeki olaylara duyarlı olun, çözümler üretin.
21. Tarihimizi özellikle de yakın geçmişimizi iyi öğrenin.
22. Sosyal ve kültürel faaliyetlere aktif olarak katılın, geri durmayın.
23. Geniş ve ileri görüşlü olun, dar düşünmeyin. Ufkunuzu açık tutun.
24. Bilgili, kültürlü, aydın, şahsiyetli ve ağırbaşlı olun.
25. Başarınızla gururlanmayın, övünmeyin. Bırakın sizi başkaları takdir etsin.
26. Zorluklar karşısında sabırlı olun, ümitsizliğe düşmeyin, yılmayın.
27. İsrafa kaçmayın, tasarrufa önem verin.
28. Zamanın kıymetini iyi bilin, gereksiz ve boş işlerle uğraşmayın.
29. Sağlığınıza ve spora çok önem verin. Aktif enerjik müslüman olun.
30. Temizliğe büyük önem verin, temizliğin imandan geldiğini unutmayın.
31. Bilgisayarı mutlaka öğrenin, faydalı işlerde kullanın.
32. Televizyon programlarını seçerek izleyin, televizyonun kölesi olmayın.
33. Giyim ve kuşamınıza dikkat edin, Allah’ın razı olmadığı tarzda giyinmeyin.
Moda tuzağına asla düşmeyin.
34. İslam’a uymayan hiçbir şeyi taklit etmeyin.
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