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FIKIH 
ÖABT DKAB VE İHL MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 
 

I. İBADET  
İbadet:  

 Allah’a içten gelerek ve gönüllü olarak yönelmek, boyun eğmek ve itaat etmektir.  

 Yükümlünün Allah'a duyduğu saygı ve sevginin sonucunda O'nun rızasını kazanma davranışlarıdır.  

 İbadet, zikir olarak Allah inancını zihinde canlı tutmaktır.   

 Fikren Allah’ın yarattıkları hakkında düşünmektir.  

 Şükür olarak da O’na minnettar olmaktır.   

 Dinî kapsamlı yapılan davranışlara (ibâdât-ı mersûme) denir.  

 Namaz, oruç, zekât, hac gibi.  

 Tâat, emri benimseyip yerine getirmektir.  

 Kur’ân okumak gibi.  

 Allah’a yaklaştıran güzel işlere kurbet denir.  

 Sadaka, namaz gibi.   

 İbadet, insanı Allah’a karşı sorumluluk bilinci sağlar.  

 İbadet bireyi maddi ve manevi yönden motive eder.  

 Kur’ân’da ibadetlerin yapılış şekli üzerinde durulmaz.  

 Nasıl icra edileceğini Hz. Peygamber’den öğrenmekteyiz.  

 İbadet, yalnızca Allah’a yapılır.  

 İbadette inanmak, samimiyet, menfaatten uzak ve iyi niyet şarttır.  

 Taabbüd, ibadeti Allah’ın emrine bağlılık ve saygı için yapmaktır.  

 Baskıyla ibadet olmaz.  

 Gönüllülük esastır.   

 İbadetler Kur’ân’ın emrettiği, Hz. Peygamber’in de uygulamalarıyla çizdiği biçimde yapılır.  

 İbadetlerde kolaylık sağlamak gerekir.  

 İbadetlerde devamlılık esastır.  

 

A. İbadetlerin Kategorileri 

 

1. Bedenî ibadetler:  

 Namaz gibi.  

 Malî ibadetler, zekât gibi.  

 Hem mal hem de bedenle yapılan ibadetler, hac gibi. 

2. Sorumluluğa göre ibadetler:   

 Aynî ibadetler 5 vakit namaz gibi.  

 Kifâî ibadetler cenaze namaz gibi. 

3. Vakte bağlı ibadetler:  

 Mukayyet ibadet ramazan orucu gibi.  

 Vakitten bağımsız mutlak ibadet kefâretler gibi.  

4. Miktara göre ibadetler:  

 Miktarı belli ibadet: 5 vakit namazın vakti gibi.  

 Miktarı belirsiz ibadet: İnfâk gibi.  

5. İbadetlerde seçim hakkı:  

 Belirli olan ibadet 5 vakit namaz gibi.  

 Seçimlik ibadet: Yemin kefâreti gibi.  

 

B. Mükellef ve Şartları 

 İbadetle yükümlü olan kimseye “mükellef” denir.  

 Mükellef, âkil ve bâliğ olmalıdır.  

 Mükellefin davranışlarının hükümlerine (ef’âl-i mükellefîn) denir.  

 Değer yargısına “hüküm” denilir.  
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 Yapılması veya yapılmaması istenen fiil mükellefin gücü dâhilinde ise buna “teklîfî hüküm” denir.  

 Namaz farzdır gibi.  

 Meydana gelen fiilde mükellefin gücü ve katkısı önemli değilse bu gibi hükümlere de “vad’î hüküm” denilir.  

 Abdestsiz namaz kılınmaz, gibi. 

 

C. Mükellefin Fiilleri (ef’âl-i mükellefîn) 

 

1. Farz:  

Dinde kesin olarak emredilen davranışlardır.  

Terki cezayı gerektirir.  

İnkârıyla dinden çıkılır.  

 Farz-ı ayn: Bireyin zorunlu olduğu farzlardır. Beş vakit namaz gibi.  

 Farz-ı kifâye: Bir kısım Müslümanların yerine getirince diğerlerinden sorumluluğun düştüğü farzlar. Kur’ân-ı Kerim’i 

ezberlemek gibi. 

2. Vacip: Dinde dayanağı farz gibi kesin olmayan fiillerdir. Bayram namazı gibi.  

3. Sünnet: Hz. Peygamber’den nakledilen söz, fiil ve onaylardır.  

 Müekked Sünnet: Güçlü sünnettir.  Hz. Peygamber’in devamlı olarak yaptığı ve ara sıra terk ettiği fiillerdir.  Sabah, öğle ve 

akşam namazlarının sünnetleri gibi. Terk eden kınanır.  

 Gayr-ı müekked sünnet: Hz. Peygamber’in zaman zaman terk ettiği sünnetlerdir. İkindi ve yatsı namazlarının ilk sünnetleri gibi. 

Bunu yapan sevap kazanır, terk eden kınanmaz.  

 Sünnet-i hüdâ: Dinî vecibeleri tamamlayıcı fiillerdir.  Cemaatle namaz kılmak gibi.  

 Sünnet-i zevâid: Hz. Peygamber’in insanî davranışlarıdır. Hz. Peygamber’in beyaz elbise giymesi gibi. Bu fiillerde dinî 

yükümlülük yoktur.  

4. Müstehab: Hz. Peygamber’in zaman zaman işleyip terk ettiği işlere “müstehab” denir. Nâfile oruç gibi. Yapılmasında sevap vardır, 

terkinde kınama yoktur. 

5. Mubah: Mükellefin serbest bırakıldığı fiillerdir. Bunda sevap veya günah yoktur. 

6. Haram: Dinde kesinlikle yapılmaması istenilen fiile “haram” denir. Yalan söylemek gibi.  Haramı yapmayan sevap kazanır, yapan 

günahkâr olur. İnkâr eden dinden çıkar.  

Haramın çeşitleri:  

 Doğrudan haram: Zina gibi.  

 Dolaylı haram: Bayram gününde oruç tutmak gibi. 

7. Mekruh: Allah ve Resulü’nün hoş karşılamadığı fiillerdir.  

 Tahrîmen mekruh: Harama yakın mekruh, evlenmek için dünür olduğu kadına dünür olmak gibi. Bunu işlemek cezayı 

gerektirir, inkâr eden dinden çıkmaz. 

 Tenzîhen mekruh: Helale yakın mekruh demektir. Mescide soğan yiyerek gitmek gibi. Bunu işleyen kınanmaz.  

 

D. Fıkhi Hükümlere İlişkin Kavramlar 

 

 Sahih: Şartları tam olarak taşıyan işlemlerdir.  

 Bâtıl: Şartları hiç taşımayan işlemlerdir.  

 Fâsit: Şartları eksik olarak taşıyan işlemlerdir.  

 Müfsit: İbadeti bozan veya sakatlayan fiillerdir. Namaz kılarken konuşmak gibi.  

 Edâ: Mükellefin gerekli şartları yerine getirmesine “edâ” denilir. Beş vakit namazı vaktinde kılmak gibi.  

 İade: Mükellefin vakit içinde eksik edâ edip, sonra yine vakit içerisinde tam olarak yerine getirme denir. Namaz vakti geldiği 

halde su ulamayıp teyemmümle namaz kılan kimsenin, vakit içerisinde suya ulaştıktan sonra abdest alıp namazını yeniden 

kılması gibi.  

 Kazâ: Mükellefin vakti çıktıktan sonra yerine getirmeye “kazâ” denir. Öğle namazının vakti çıktıktan sonra kılınması gibi.  

 Azîmet: Mükelleflerin hepsi için bütün durumlarda ilkten konan hükümlerdir. Namaz gibi.  

 Ruhsat: Allah’ın kulların ihtiyaçlarına göre koyduğu geçici hükümlerdir. Oruçlunun seferi olması gibi.  

 Rükün: İbadetlerde rükünler farzlardır. Secde, namazın rüknüdür. 

 Şart: Abdest namazın şartlarındandır. Namazın geçerliliği abdeste bağlıdır gibi.  

 Sebep: Vakit namazın, ramazan ayı da orucun sebebidir gibi.  

 Mâni: Kan hısımlığı evlenmeye manidir gibi. 

 

E. Fıkhi Hükümlerin Kaynakları 

1. Asıl Kaynaklar (Asli Deliller) 

a. Kitap:  

 Kur’an’da yer alan somut fıkhi hükümlerdir.  

 Evlenme ve boşanma ile ilgili hükümler gibi.  

 Bazı hükümler ise kısa ve öz (mücmel)’dir.  
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 Bu hükümlerin açıklanması Peygamberimize bırakılmıştır. 

 

b. Sünnet:  

Hz. Peygamberin; Kur’an’ı duyurma (tebliğ), açıklama, öğretme ve uygulama çabasıdır.  

Fıkhi hükümlerin kaynaklarından biridir.  

Hz. Peygamberin Filleri:  

 Peygamber olmasından kaynaklanan kendine özgü fiilleri.  

 Dinî hüküm koyma niteliğindeki fiilleri.  

 İnsan olmasından kaynaklanan fiilleri.  

Fıkhi hükümlerin kaynağı olma açısından sünnetin işlevleri:  

Teyit edici sünnet:  

 Kur’an’da yer alan konuları sünnet de ele alır ve onları pekiştirir.  

 Ana baba hakları Kur’an’da yer alır, ayrıca sünnet de üzerinde durur.  

Açıklayıcı sünnet:  

 Yüce Allah, Hz. Peygambere Kur’an’ı açıklama görevi vermiştir.  

 Namaz, oruç, zekât, hac gibi temel ibadetler Kur’an’da genel hatları ile ifade edilmiştir.  

 Bunların açıklanması ve uygulanması Hz. Peygamber tarafından yapılmıştır.  

Kur’an’ın genel hükümlerini sınırlandırıcı sünnet:  

 Bazı konular Kur’an’da genel olarak yer alır.  

 Sünnet bunlardan bir kısmını sınırlandırır.  

 Kur’an’da hiç bir sınırlama getirmeden bir insanın istediğine vasiyet edebileceği ifade edilmiştir.  

 Sünnet ise vârislere vasiyet edilemeyeceğini belirterek bu hükmü sınırlandırmıştır.  

Kur’an’ın değinmediği konularda hüküm getiren sünnet:  

 Sünnet, Kur’an’ın değinmediği konularda hüküm getirmiştir.  

 Evcil eşek etinin haram olması sünnetle sabit olmuştur. 

 

2. Yardımcı Kaynaklar (Fer’i Deliller) 

a. İcma:  

 Hz. Peygamberin vefatından sonra aynı dönemde yaşayan müçtehitlerin dinî bir konunun hükmü hakkında görüş birliği içinde 

olmalarıdır.  

 Sarih icma, bütün fıkıh bilginlerinin açıkça görüş bildirerek bir konu üzerinde görüş birliğine varmalarıyla gerçekleşir.  

Kur’an’ın bir kitap (mushaf) hâlinde derlenmesi gibi.  

 Sükûti icma, açıklanan ortak bir görüşe, diğer bilginlerin karşı çıkmamaları ve dolaylı yönden o görüşü kabul etmiş sayılmaları 

ile gerçekleşir.  

 

b. Kıyas:  

 Fıkıhta kıyas; kitap ve sünnette hükmü açıkça bulunmayan meseleye, aralarındaki benzerlik sebebiyle bu kaynaklardan birinde 

yer alan meselenin hükmünü vermektir. 

 

c. İstihsan:  

 Kişinin bir şeyi iyi ve güzel bulmasıdır.  

 Genel kurala göre mevcut olmayan bir malın satımı hükümsüz (batıl) dür.  

 Teslimi sonraya bırakılan ve şu anda henüz mevcut olmayan malların satışı caiz olmayacaktır.  

 Bu, dinin kolaylık ilkesiyle bağdaşmadığı görülür.  

 Sonuçta istihsan deliliyle bu malların satışı caiz görülmüştür.  

 Sipariş ve eser sözleşmesi de istihsana dayalı olabilir.  

 

d. Mesalih-i Mürsele:  

 Menfaat, yarar ve elverişlilik gibi anlamlara gelen maslahat, yararın sağlanması ve zararın ortadan kaldırılmasıdır.  

Maslahat-i Mülğa:  

 Nasslarla geçersiz kılınmış maslahatlar.  

 Tefecilikle para kazanma gibi.  

Maslahat-i Mürsele: Geçerli veya geçersiz olduğuna dair bir fıkhi delil bulunmayan maslahatlar..  

Maslahat-i Mutebere:  

 Geçerli olduğu nasslar tarafından açıklanmıştır.  

 Dinin, canın, aklın, neslin ve malın korunması gibi.  

 Genel sağlığı bozucu şeylerin yasaklanması, umuma ait kapalı yerlerde sigara içilmesi, yollara tükürülmesi ve çöplerin ulu orta 

dökülmesi de maslahat ilkesi gereği yasaklanmıştır.  

e. Sedd-i Zerai:  

 Zerai, bir yere götüren vesile, yol anlamına gelen “zerî’a” kelimesinin çoğuludur.  
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 Aslında yasak olmayan bir şey bazen yasak olan bir sonuca götürebilir.  

 Böyle durumlarda kötülüğe götüren yolun kapatılmasına sedd-i zerai denir.  

 Uyuşturucu imalatında kullanılan bitki ve bitki tohumlarının üretiminin kontrol altına alınması gibi.  

f. Örf ve Âdetler:  

 Toplum vicdanında yapılması iyi olan şeylere örf, öteden beri yapıla gelenlere de âdet denir.  

 Sigara içmek bir toplumda âdet olabilir, ama bu sigara içmenin iyi olduğu anlamına gelmez.  

g. İstishab:  

 Daha önce varlığı bilinen bir durumun aksine delil bulunmadıkça varlığını koruduğuna hükmetmek demektir.  

 Kazanılmış hakların korunması bu ilke gereğidir.  

 Uzun bir süre kendisinden haber alınamayan bir kimsenin belli bir süre malları üzerindeki mevcut hakları korunur ve malları 

mirasçılar tarafından paylaşılamaz. 

 

II. TEMİZLİK 
 

 Temizlik fıkıhta “tahâret” adıyla yer alır.  

 Necâset, maddi pislik ve kirlilik demektir.  

 İbadet temizliğine engel olan maddeler pis (necis), olmayanlar ise temiz (tâhir) denir.  

Fıkhen necis sayılan maddeler: Akan kan, domuz eti, sarhoş edici içkiler gibi.  

 Görülen necâset (necâset-i mer’iyye), gözle görülebilen necâsettir.  

 Görülmeyen necâset (necâset-i gayr-i mer’iyye) gözle görülmeyen necâsettir.  

 Hanefîlere göre tavuğun dışkısı ağır pislik, sığırın dışkısı hafif pisliktir.  

 Katı, 3.5 gramı (1 dirhem), sıvı ise el ayasını (avuç içi) aşan miktarı namazın sıhhatine engel olur.  

 Hades, cünüplük ve abdestsizlik sebebiyle insanda meydana gelen kirliliktir.  

 Büyük hades: Büyük temizlik (tahâret-i kübrâ) gusül alınarak giderilebilen cünüplük (cenâbet), hayız ve nifas gibi.  

 Küçük hades: (hades-i asğar): Küçük temizlik (tahâret-i suğrâ) abdestle giderilen kirliliktir. 

 

A. Sular 

1. Suların Kategorileri: 

a) Temiz ve temizleyici sular: Rengi, kokusu ve tadı bozulmamış, içine pis bir madde karışmamış sulardır.  

b) Temiz ve temizleyici ama mekruh sular: Tavuk ve ördeğin, kedi gibi eti yenmeyen ve evde bulunması câiz olan evcil hayvanların 

(köpek böyle değildir), çaylak, doğan gibi yırtıcı kuşların artığı olan sularıdır. 

c) Temiz fakat temizleyici olmayan sular: (Mâ-i müsta‘mel) Abdest, gusül gibi temizlikte kullanılmış sulardır.  

d) Temiz ve temizleyici olmayan sular: İçine pislik düştüğü kesin olarak bilinen sulardır. 

e) Temizliğinde şüphe bulunan sular: Eşek ve katırın artığı sular gibi. 

 

2. Suların Tanımları:  

Maddi temizlik bedeni, elbiseyi ve namaz kılınacak yeri necâsetten temizlemektir.  

Su ile yıkama gibi temizlik yapılmalıdır. Temizlik için en doğal yol sudur.  

 Mutlak su: Özelliğini değiştirmeyen sudur. Kar, yağmur gibi.   

 Mukayyet su: Tabii oluşumla meydana gelip özel bir isimle anılan sulardır. Maden suyu gibi. Mukayyet sular, normal su 

bulunmadığı zaman kullanılabilirler.  

 Durgun su-Akarsu: Suyun akar veya durgun olmasıdır. Durgun olan, bir saman çöpünü alıp götüren sudur. Akarsu gibi. Böyle 

bir özelliğe sahip olmayan su ise durgun sudur.  

 Büyük havuz, yüzeyi yaklaşık 50 m2 olan sulardır. Yüzeyi bu ölçüden az olan havuzlara küçük havuz denilir. Suya dinen pis 

sayılan veya sağlık açısından zararlı bir maddenin düşmesi durumunda depo, kuyu veya havuz sağlığa uygunluk şartlarına 

uygun olarak, mümkün olduğu kadar boşaltılmalıdır. 

 

B. Temizlenme 

 

1. İstibrâ ve İstincâ:  

 İstibrâ, tuvaletten sonra idrar yolunda kalabilecek damla ve sızıntıların tamamen kesilmesi için bir süre beklemektir.  

 Sonrasında çıkan idrar yaşlığını temizlemedir.  

 İstincâ, tuvaletten sonra pisliklerden temizlenme işlemidir.  

 Abdesti olmayan, abdest aldığında küçük hadesten temizlenir.  

 Cünüp olanlar ve hayız - loğusalık hali sona eren kadınlar gusül alarak büyük hadesten arınır.  

 Eğer imkân yoksa alternatif olarak teyemmüm ile sembolik temizlik yapılır. 

 

2. Abdest:  

Belirli uzuvları su ile yıkamak ve bazı uzuvları da ıslak el ile mesh etmektir.  
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Abdestin Farzları:  

1. Yüzü yıkamak.  

2. Kolları dirseklerle birlikte yıkamak. 

3. Başı mesh etmek.  

4. Ayakları topuklarla birlikte yıkamak.  

 

Abdestin Sünnetleri:  

 Niyet etmek.  

 Besmele ile başlamak.  

 Önce elleri bileklerle birlikte üç defa yıkamak.  

 Ağız ve burnu su ile temizlemek.  

 Dişleri fırçalamak.  

 Sakalın içine su girmesini sağlamak.  

 El parmaklarını ovuşturmak.  

 Başın tamamını mesh etmek.  

 Boynu mesh etmek.  

 Abdest de sıraya uymak.  

 Abdeste sağdan başlamak.  

 Uzuvları üçer defa yıkamak.  

 Uzuvları suyla ovmak.  

 Abdest alırken ara vermemek.  

 

Abdestin Çeşitleri:  

1. Namaz, tilavet secdesi için farzdır.  

2. Kâbe’yi tavaf için vaciptir.  

3. Ezan okumak için menduptur.  

 

Abdesti Bozan Durumlar:  

 İdrar, dışkı, meni, mezi, kan gibi bir necâsetin çıkması ve yellenmek.  

 Ağızdan çıkan akıcı kan, tükürükten fazla veya ona eşit ise abdesti bozar.  

 Vücuttan çıkan kan çıktığı yerin çevresine dağılmadığı sürece abdesti bozmaz.  

 Ağız dolusu kusmak abdesti bozar.  

 Bayılma, delirme, sarhoş olma, uyuma abdesti bozar.  

 Namazda yakındaki şahısların duyabileceği şekilde gülmek.  

 Cinsî münasebet.  

 Mazeret halinin sona ermesi.  

 Teyemmüm eden kimse suyu bulması.  

 Mestlinin mesh süresinin dolması.  

 

Özürlünün Abdesti:  

 Özürlü, sürekli burnu kanayan, idrarını tutamayan, sürekli kusan gibi abdesti bozan bedenî rahatsızlardır.  

 Bu rahatsızlıklara özür (mazeret) denir.  

 Özürlü olanlar her vakit için abdest alır.  

 Normal kimseler gibi abdestleri de bozulur. 

 

3. Mesh:  

Abdestte elin ıslaklığıyla bir uzvu veya mest ve sargı üzerinde; teyemmümde de toprakla sembolik temizliktir.  

 Mestler Üzerine Mesh etmek: Mesh, yolcu olmayan (mukîm) için 1 gün 1 gece (24 saat), yolcular için 3 gün 3 gecedir.  

 Sargı Üzerine Mesh etmek: Sargının çoğunluğunu bir defa mesh etmek yeterlidir.  

 

4. Gusül:  

 Bütün vücudu temiz suyla yıkanmasıdır.  

 Gusül, farzdır.  

Guslü Gerektiren Durumlar:  

 Cünüplük,  

 Hayız ve nifas,  

 

Cünüplük: Cinsel ilişki veya meninin şehvetle gelmesiyle oluşan kirliliktir.  

Guslün Farzları:  

 Bütün vücudu kuru bir yer kalmayacak şekilde yıkanmaktır.  
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 Ağzı, (mazmaza), burnu (istinşak) ve bütün vücudu yıkamaktır.  

 

Guslün Sünnet ve Adabı:  

 Besmele ve niyet ile başlamak.  

 Elleri ve avret yerini yıkamak.  

 Bedendeki pislikleri gidermek. 

 Üç kez başa, sonra sağ, sonra sol omuza su dökmek ve sonra da uzuvları yıkamak.   

 Bedeni ovuşturmak.  

 Suyu ölçülü kullanmak.  

 Avret yerini örtmek.  

 Yıkanırken konuşmamak.  

 Cünüp, farz veya nâfile namaz kılamaz, tilâvet secdesi yapamaz, Kâbe’yi tavaf edemez,  

 Mushafı eline alamaz, camiye giremez.  

 Dua amacıyla besmele çekip Fâtiha, İhlâs, Âyetü'l-kürsî gibi sûre ve ayetleri okuyabilir. 

 

5. Teyemmüm:  

Büyük ve küçük kirliliği gidermek için toprakla yüzü ve iki kolu mesh etmektir.  

Teyemmümün Farzlar:  

 Niyet,  

 Elleri iki kez temiz bir toprağa vurup yüzü ve kolları mesh etmektir.  

Teyemmüm:  

 Abdest veya gusle yeten suyun bulunmaması.  

 Suyu kullanmayı engelleyen geçerli bir mazeretin bulunmasıdır.  

Teyemmümü Bozan Durumlar:  

 Abdesti bozan ve guslü gerektiren durumlar teyemmümü de bozar.  

 Hastalık gibi mazeretlerin ortadan kalkması.  

 Teyemmümle namaz kılan kimsenin namaz esnasında suyu görmesiyle bozulur. 

 

 

C. Kadınların Özel Halleri 

 

1-Hayız:  

 Ergenlik çağına giren bir bayanın rahminden hastalık ve lohusalık dışında belirli bir süre kan gelmesidir.  

 Hayız halinde bazı ibadetler yapılmaz, cinsel ilişkiye girilmez.  

 Hayızın başlangıç yaşı yaklaşık dokuz, kesilme yaş ise elli-ellibeştir.  

 Bu yaşların dışında kadından gelen kan hayız değil, “istihâza” dır.  

 Hayızın Süresi: En az süresi 3 gün 3 gece, en uzun ise10 gün 10 gecedir.  

 

2-Nifas (Loğusalık):  

 Nifas, doğumun arkasından gelen kandır.  

 Loğusalığın en kısa süresi için bir sınır yoktur.  

 Loğusalığın var olduğu süre dikkate alınır.  

 Bu süre kadınlara göre değişebilir.  

 En uzun süresi kırk gündür.   

 

Hayız ve Nifasın Dinî Hükümleri:  

 Boy abdestinin gerekliliği ve cinsel ilişkinin yasaklığı.  

 Bayan âdet görmekle ergen sayılır.  

 Oruç ertelenir ve namazdan muaf olunur.  

3-İstihâza: Rahimde damarlardan hayız ve nifas hali dışında ve bir hastalık veya yapısal bozukluk sebebiyle gelen kandır. 

 

II. NAMAZ 
A. Namaz Yükümlülüğü, Çeşitleri ve Rek‘atları:  

 Namaz için Müslüman olmak.  

 Buluğ (Ergen) olmak ve akıllı olmak gerekir.  

 

Farz Namazlar:  

 Günlük beş vakit namaz ile haftalık cuma namazı farz-ı ayındır.  

 Defin edilmeden önce ölü için kılınan cenaze namazı ise farz-ı kifâyedir.  
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Vacip Namazlar: Vitir namazı ile bayram namazları vaciptir.  

Sünnet Namazlar: Sabah iki, öğle önce dört sonra iki, ikindi dört, akşam iki, yatsı önce dört sonra iki rekât sünnettir. Yirmi rek‘at terâvih 

sünnettir. Cuma önce kılınan dört rek‘at ilk sünneti sonra kılınan dört rek‘at son sünnettir.  

Nâfile Namazlar: Farz ve vacip namazların dışındakilerdir. 

B. Namazın Hükümleri 

1. Namazın Farzları 

1. Hadesten Tahâret: Namaz kılanın cünüplükten arınması ve abdest almasıdır. 

2. Necâsetten Tahâret: Bedende veya elbisede namaza mani sayılan maddelerin bulunmamasıdır. 

3. Setr-i Avret: Örtülmesi farz olan avret mahalli örtülmesidir.   

4. İstikbâl-i Kıble: Kıbleye yönelmektir. 

5. Vakit: Namazı vaktinde kılmaktır.  

6. Niyet: Namaza niyet ile başlanır. 

 

2. Namazın Rükünleri 

1. İftitâh Tekbiri: “Allahu ekber” lafzıyla namaza başlamaktır. 

2. Kıyam (Ayakta Durmak): Namazda ayakta durmaktır 

3. Kıraat: Namaz kılan kişinin, Kur’ân’ın ayetlerinden bir miktar okumasıdır. 

4. Rükû (Eğilmek): Namazda eğilmektir. 

5. Secde: Namazda secdeye kapanmaktır. 

6. Ka‘de-i ahîre (Son Oturuş): Namazların sonunda teşehhüd miktarı oturmaktır. 

 

3. Namazın Vacipleri 

a) Bayram namazlarında üçer ilâve tekbir almak. 

b) Farzın ilk iki rek‘atında, diğer namazların her rek‘atında zamm-ı sûre okumak 

c) Fâtiha sûresini okumak  

d) Fâtiha’yı zamm-ı sûreden önce okumak.  

e) İki rek‘atlarında kıraati açıktan yapması, öğle ve ikindi namazlarının tüm rek‘atlarıyla akşam namazının üçüncü ve yatsı 

namazının da son iki rek‘atında kıraati içinden yapması vaciptir.  

f) İmamın sabah, cuma, bayram, terâvih, vitir namazlarının her rek‘atında, akşam ve yatsı namazlarının ilk Namaz sonunda sağ 

ve sol taraflara selam vermek. Hanefîler’de sağ tarafa selam vermek vacip, sola sünnettir. 

g) Namaza “Allahu ekber” tekbir ile başlamak. 

h) Namazın farzlarında sıraya riayet etmek. 

i) Okunan secde ayetlerinden dolayı tilâvet secdesini yapmak. 

j) Secdede alın ile birlikte burnu yere koymak. 

k) Ta‘dîl-i erkâna riayet etmek 

l) Tahiyyatı okumak 

m) Tek başına namaz kılarken, kıraati gizli yapmak. Sabah, akşam ve yatsı kıraat açıktan yapılabilir. 

n) Unutarak farzın geciktirilmesi ve vacibin terk veya geciktirilmesi. Sonrasında sehiv secdesi yapmak. 

o) Üç ve dört rek‘atlı namazların ikinci rek‘atının sonunda oturmak  

p) Vitir namazında kunût duasını okumak,  

q) Namaz esnasında bazı eksiklik veya yanlışlıkları telafi etmek amacıyla namaz sonunda yapılan secdeye sehiv secdesi denir. 

 

4. Namazın Sünnetleri 

 

a) Erkekler için beş vakit farz ve cuma namazında ezan okumak, kâmet getirmek.  

b) İftitâh tekbirinde elleri yukarı kaldırmak 

c) Kıyamda iki ayak arasını dört parmak kadar açık bulundurmak. 

d) Kıyamda sağ eli sol el üzerine koymak.  

e) Kur’ân-ı Kerim’i namazda sırasıyla okumakta bir sakınca yoktur.  

f) Namazda Sübhâneke’yi okumak  

g) Önünden geçilmesi ihtimali varsa sütre koymak. 

h) Rükûda dizin arkasını dik ve sırtı düz tutmak, parmak aralıkları açık halde dizleri tutmak.  

i) Rükûda en az üç defa “Sübhane rabbiye’l-azîm” ve secdelerde en az üç defa “Sübhane rabbiye’l-a‘lâ” demek. 

j) Rükûya ve secdeye giderken, secdeden kalkarken “Allahu ekber” demek ve rükûdan kalkarken “Semi’allahu limen hamideh” 

demek. İmama uyan rükûdan kalkarken içinden “Rabbenâ leke’l-hamd” der. Yalnız başına kılan bu ikisini de der. 

k) Secde oturuşları ile teşehhüd oturuşlarında sol ayağı yere yatırıp üzerine oturmak, sağ ayağı ise dikmek ve ayak parmaklarını 

kıbleye yöneltmek. Kadınlar sağ ve sol ayaklarını sağ taraflarına yatırıp beden sola meyilli bir biçimde yere otururlar. 

l) Secde oturuşlarında elleri parmaklar az açılarak uyluklar üzerine koymak. 



 8 

m) Secdede karnı uyluklardan, dirsekleri yanlardan ve dirsekleri yerden uzak tutmak. Kadınlar kollarını yanlarına birleştirir ve 

karnını uyluklarına yapıştırırlar. 

n) Secdeye giderken önce dizleri, sonra elleri, sonra yüzü yere koymak. 

o) Selam verirken önce sağ tarafa, sonra da sol tarafa yüzü çevirmek. 

p) Selam vermeden önce Kur’ân’da ve hadiste yer alan dualardan okumak 

q) Tahiyyat esnasında “Lâ ilâhe” denirken sağ elin şehâdet parmağını kaldırmak 

r) Tahiyyattan sonra Hz. Peygamber’e ve âline salât ü selam okumak 

 

5. Namazın Mekruhları 

 

a) Abdesti bozma ihtiyacı sıkışık halde namaz kılmak. 

b) Ateşe ve puta tapınmayı çağrıştıracağı sebebiyle kor halindeki ateşe karşı namaz kılmak  

c) Başkasına ait bir yerde veya sahibinin iznini almadan elbisesiyle namaz kılmak. 

d) Bir kimsenin yüzüne karşı namaz kılmak. 

e) Cemaatle kılınan namazda imamdan önce rükûya veya secdeye gitmek 

f) Elbiseyi, hafifçe yukarı çekmek. 

g) İkinci rek‘attaki kıraati birinci rek‘attaki kıraatten daha uzun okumak. 

h) Namaz kılarken bir özür bulunmaksızın yere, direğe, duvara, değneğe dayanmak 

i) Namazda bir özür bulunmaksızın birkaç adım yürümek.  

j) Namazda elbise, beden veya sakalla oynamak 

k) Namazda elbiseleri toplamak. 

l) Namazda secdeye giderken dizleri yere koymadan elleri yere koymak  

m) Namazı temiz olmayan şeylere karşı veya temiz olmayan şeylerin yakınında kılmak. Mezbahada kılmak gibi.  

n) Namazı, kirli bir elbise ile kılmak. 

o) Namazı, zihni meşgul edecek şeylerin bulunduğu bir yerde kılmak. 

p) Rükû ve secdede tesbihleri terk etmek  

q) Tekbirleri ve zikirleri yerli yerince okumamak veya geciktirmek 

r) Yemek sofrası hazır iken namaza başlamak.  

 

6. Namazı Bozan Durumlar  

 

a) Bayılmak, delirmek. 

b) Dışarıdan bakan kişide namazda olmadığı izlenimi verecek davranışta bulunmak (amel-i kesîr ) 

c) Geçerli bir özrü olmaksızın öksürmeye çalışmak. 

d) Huşû halinin dışında ağlamak, inlemek. 

e) Kahkaha ile gülmek. 

f) Namazda konuşmak. 

g) Özürsüz olarak kıbleden başka bir yöne dönmek. 

h) Yemek, içmek. 

 

7. Namaz Kesme (Bozma) Durumları ve Namaz Kılmanın Mekruh Olduğu Vakitler:  

 Başlanılan bir ibadetin herhangi bir mazeret bulunmaksızın kasden bozulması büyük bir günahtır.  

 Buna “mekruh vakitler” veya “kerâhet vakti” denir.   

 Güneşin doğmasından bir veya iki mızrak boyu yükselmesine kadar olan vakit.  

 Güneşin doğuşundan itibaren yaklaşık 40-50 dakika kadar bir süre namaz kılınmamalıdır.  

 Bu süreden sonra kerâhet vakti çıkmış olur.  

 Güneşin tam tepe noktasında bulunduğu zamandan zevâlin bitimi vaktine, kerâhet vaktinin başlangıcı zevâlden yaklaşık 40-50 

dakika öncesidir.  

 Güneşin sararıp gözleri kamaştırmaz bir hale gelmesinden batmasına kadar olan vakit. 

 

8. Zelletü’l-Kârî (Kur’ân Öğrenme ve Okuyanın Hatalar):  

 Müslümanın namazı câiz olacak miktarda Kur’ân-ı Kerim’den ayet ve sûreler ezberlemesi farz-ı ayındır.  

 Fâtiha sûresi ile diğer bir sûreyi ezberlemesi ise vaciptir.  

 Okuyanın hatasına (Zelletü’l-Kârî) denir.  

 Kur’ân-ı Kerim’i okumadaki bir hataya, okuyanın sürçmesine “zelletü’lkârî” denir.  

 Kur’ân-ı Kerim’in bir kelimesi kasten değiştirilir ve bununla da anlam değişirse namaz bozulur.  

 

9. Ezan -Kâmet ve Cemaatle Namaz- İmâmet (İmamlık):  

 Ezanın meşruiyeti Kur’ân, Sünnet ve icma ile sabittir.  

 Sünnet-i müekkededir.  
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 Ezan okuyan kişiye müezzin denir.  

 Müezzinin, Müslüman, akıllı, erkek ve bâliğ olması şarttır.  

 Ezan sesini duyan her Müslüman’ın, ezana icabet edip onun sözlerini tekrar etmesi müstehaptır.  

 Ezan bitince şu dua okur.  

 Namaz dışında da bazı sebeplerle ezan okumak menduptur.  

 Yeni doğan çocuğun sağ kulağına ezan okumak gibi.   

 Cemaatle kılınan namazda kendisine uyulan kişiye imâm ve bu kişinin görevine de imâmet denir.  

 İmama uymaya “iktidâ”, “ittibâ” , bu kişiye de muktedî adı verilir.  

 Tek başına namaz kılana da münferid denir.  

 İmama ilk rek‘atın rükûunda yetişen kimse de müdrik denir.  

 Namazın tamamını veya bir kısmını imam ile kılamayan kimseye lâhik denir.  

 Lâhik, kaçırdığı rek‘atları, sanki imamın arkasında kılıyormuş gibi kılarak namazını tamamlar.  

 İmama namazın başında değil, birinci rek‘atın rükûundan sonra uyan kişiye mesbûk denir.  

 Cemaatle namaz kılan namaza ve imama uymaya niyet etmek gerekir.  

 Cemaat, imamın arkasında önce erkekler, sonra erkek çocuklar, daha sonra da kadınlar saf tutarlar.  

 Bu sıra farzdır.  

 

Namaz İmamlığının Şartları:  

1. Müslüman olmak.  

2. Bâliğ olmak.  

3. Akıllı olmak.  

4. Namazın câiz olabileceği kadar sûre ve ayeti ezberden okuyabilmek.  

5. Erkek olmak.  

6. Özürlü olmamak.  

 

 Bir namazı vaktinde kılmaya “edâ”, herhangi bir sebeple bozulan bir namazı yeni baştan kılmaya “iâde”,  

 vaktinden sonra kılmaya da “kazâ” denir.  

 Vaktinde kılınmayan beş vakit namazın kazâsı farzdır.  

 Vitir namazının kazâsı da vaciptir.  

 Altı vakit namazdan az kazâsı bulunan kişiye sahib-i tertîb adı verilir. 

 

10. Farz Namazlar:  

 Günlük beş vakit namaz ve cuma namazları farz-ı ayındır.  

 Cenaze namazı ise farz-ı kifâyedir.  

 Beş vakit namazın farz oluşu Kur’ân-ı Kerim, Sünnet ve icma ile sabit olmuştur.  

 

Namaz Vakitleri:  

1. Sabah namazının vakti, ikinci fecrin ağarmasıyla başlar, güneşin doğmasıyla son bulur.  

2. Öğle namazının vakti, güneşin gökyüzünde çıktığı en yüksek noktadan (istivâ) batıya doğru meyletmesiyle (zevâl) başlar.  

3. İkindi namazının vakti, daha önce belirtildiği üzere öğle vaktinin çıktığı andan itibaren başlar ve güneşin batması ile son bulur.  

4. Akşam namazının vakti, güneşin batmasıyla başlar.  

5. Yatsı namazının vakti, batı ufkunda beliren şafağın kaybolmasından itibaren başlar, ikinci fecrin oluşumuna kadar devam eder.  

 

 İki namazın birleştirilerek bir vakitte kılınması, sadece “öğle ile ikindi”, “akşam ile yatsı” namazları için söz konusudur.  

 

Cuma namazının hükmü: Şartlarını taşıyan kimseler için cuma namazı farz-ı ayındır ve iki rek‘attır.  

Cuma namazının farz olmasının (Vücup) şartları:  

 Erkek olmak.  

 Kadına farz değildir, kılarsa sahih olur ve günün öğle namazını kılmaz.  

 Bazı din bilginlerine göre kadınlara da farzdır.  

 Hür olmak.  

 Mukîm olmak.  

 Sağlıklı olmak.  

 Mazereti olmamaktır.  

 

Cuma namazının sahih olmasının şartları:  

 Cuma namazını, devlet başkanının veya onun görevlendirdiği bir kişinin kıldırması şarttır.  

 Genel izin.  

 Cuma namazının, yöneticiler tarafından izin verilen ve halka açık camilerde kılınması gerekir.  

 Vakit.  
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 Cuma namazı öğle namazı vaktinde kılınır.  

 Cemaat.  

 Hutbe.  

 Şehir.  

Diyanet, köylerde de cuma namazının kılınabileceğini bildirmiştir.   

Cuma namazı öğle vaktinde ve cemaatle kılınır. 

 

11. Vâcip Namazlar:  

 Vitir namazı ve Bayram namazlarıdır.  

 Bayram namazları, ikişer rek‘attır.  

 Cemaatle kılınır ve kıraat açıktan yapılır.  

 Ezan ve kâmet okunmaz.  

 İmam, niyet eder. 

 Eller yukarı kaldırılıp “Allahu ekber” denerek başlangıç tekbiri alınır.  

 Eller bağlanır ve gizlice “Sübhaneke” okunur.  

 İmam açıktan, cemaat de gizlice “Allahu ekber” diye üç defa tekbir alır.  

 Her defasında eller yukarıya kaldırılıp daha sonra yanlara salıverilir ve her tekbir arasında üç tekbir miktarı durulur.  

 Üçüncü tekbirin ardından yine eller bağlanır, imam gizlice “Eûzü-Besmele”yi okur ve daha sonra Fâtiha ile bir miktar da 

Kur’ân’dan okur, açıktan “Allahu ekber” diyerek -bilindiği şekilde- rükû ve secdelere gider.  

 Cemaat de gizlice tekbir alarak imama uyar.  

 Sonra tekbir alınarak ikinci rek’ata kalkılır, imam gizlice “Besmele”yi okuduktan sonra açıktan Fâtiha ile bir miktar da 

Kur’ân’dan okur, tekrar üç defa eller kaldırılarak, birinci rek’atta olduğu gibi tekbir alınır, bu üç tekbirden sonra yine imam 

açıktan cemaat de gizlice “Allahu ekber” diye tekbir alarak rükû ve secdelere varılır.  

 Daha sonra oturulup “Tahiyyât”, “Allahümme salli-bârik” ve “Rabbenâ âtinâ” duaları gizlice okunarak sağa sola selam verilerek 

namaza son verilir.  

 Bu duruma göre, her bir rek’atda üç fazla tekbir bulunur ki, bunlar da vaciptir.  

 Hatip, bayram namazından sonra minbere çıkar, oturmaksızın hutbeye başlar, Cumada olduğu gibi iki hutbe sunar.  

 Ancak, bayram hutbelerine tekbir ile başlanır, cemaat de bu tekbirlere hafifçe katılır.  

 Hatip, Ramazan Bayramı hutbesinde cemaate özellikle fitre, Kurban Bayramında ise kurban ile teşrik tekbirleri hakkında bilgi 

verir.  

 

Teşrîk tekbirleri:  

 Arefe gününün sabah namazından itibaren kurban bayramın dördüncü gününün ikindi namazına (bunlar dâhil) kadar yirmi üç 

vakit farz namazını müteakip bir defa: “Allahu ekber, Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber, Allahu ekber ve 

lillahilhamd” diye tekbir getirilir ki, buna “teşrîk tekbirleri” denir.  

 

12. Sünnet Namazlar:  

Farz namazlara tâbi sünnet namazlar (Revâtib):  

 Beş vakit farz namaz ile cuma namazının farzının önünde ve sonunda kılınan namazlar sünnet namazlar olarak isimlendirilir.  

 Terâvih Namazı sünnettir. 

 

13. Nâfile (Tatavvu‘) Namazlar:  

 Tahiyyyetü’l-Mescid,  

 Kuşluk (Duhâ) Namazı,  

 Teheccüd Namazı,  

 İstihâre Namazı,  

 Tesbih Namazı,  

 Hâcet Namazı,  

 Yağmur Duası,  

 Küsûf ve Husûf (Güneş ve Ay Tutulması) Namazı gibi. 

 

 

14. Namazlarla İlgili Bazı Hükümler:  

Hastalık halinde namaz kılınışı:  

 Ebû Hanîfe’ye göre, bir hasta başı ile îmâ yapmaya gücü yetmezse, gözü veya kalbi veyahut kaşları ile îmâ edemez; namazını 

erteler, iyileşince kazâ eder.  

 Yolcu Namazı: Hanefî mezhebine göre, yolculuklarda dört rek’atlı farz namazların kısaltılıp ikişer rek’at olarak kılınması 

vaciptir.  

 Sehiv secdesi, yanılarak (sehven) farzın te’hîr’inden (geciktirilmesiden) veya vacibin terk ve te’hîr edilmesinden dolayı 

namazda meydana gelen eksiklikleri telâfi etmek ve namazı tamamlamak için namazın sonunda yapılan secdeleri ifade eder.  
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 Sehiv secdesi namazın son oturuşunda (ka‘de-i ahîre) yapılır.  

 Tek başına kılan kişi tahiyyat, salli-bârik dualarını okuyup sağ ve sol taraflara selam verdikten sonra, imam ise –cemaatin 

karışıklığa uğrayıp dağılmasına yol açmamak için- tahiyyatı okuyup sağ tarafa selam verdikten sonra sehiv secdesini yapar.  

 Secde ayetlerinin okunmasından dolayı yapılan secdeye “tilâvet secdesi” denir.  

 Kur’ân-ı Kerim’de on dört secde ayeti vardır.  

 Allah’a şükürden dolayı yapılan secdeye “şükür secdesi” denir.  

 

15. Cenaze İlgili Hükümler:  

Yıkanması ve kefenlenmesi:  

 Cenazenin bir an önce yıkanıp, kefenlenip namazı kılınarak kabrine konulması müstehaptır.  

 Savaş şehitleri yıkanmaz, kanlı elbiseleriyle defnedilir.   

 Cenaze namazı, ölü için dua ve istiğfardan ibaret farz-ı kifâye bir namazdır.  

 Cenaze namazının rükünleri (farzları) dört tekbir ve kıyam (ayakta durmak)’dır.  

 Kur’ân okumak (kıraat), rükû’, secde ve teşehhüd yoktur.  

 Cenaze namazında, “sübhâneke”, “salli-bârik” ile ölü ve dirilere özellikle de ölen kişiye “dua” okumak sünnet, selam vermek 

ise, vaciptir.  

 

Cenaze namazı şöyle kılınır:  

 İmam, “Allah rızası için hazır olan (şu erkek/kadın/çocuk) cenaze namazını kılmaya niyet ettim” diye niyet eder.  

 Cemaat de imam gibi niyet eder ve ayrıca “uydum hazır olan imama” der.  

 İmam açıktan, cemaat gizli olarak “Allahu ekber” diyerek tekbir alır; tekbir alırken eller kulak hizasına kadar kaldırılır ve eller 

indirilerek göbek altında bağlanır.  

 Ancak bundan sonraki tekbirlerde eller kaldırılmaz.  

 İmam ve cemaat gizlice “Sübhaneke” duasını okur.  

 Yine imam açıktan ve cemaat gizlice “Allahu ekber” diyerek ikinci bir tekbir alır.  

 Bu tekbirden sonra imam ve cemaat gizlice “Allahümme salli-bârik” dualarını okur.  

 Yine imam açıktan ve cemaat gizlice “Allahu ekber” diyerek üçüncü bir tekbir alır.  

 Bu tekbirden sonra ölüye ve diğer müminlere dua edilir.  

 Bilenler cenaze duasını okur.   

 Bu duayı bilmeyen kimse, Rabbenâ âtina dualarını okur.  

 İmam açıktan ve cemaat gizli olarak “Allahu ekber” diyerek dördüncü bir tekbir alır.  

 Bunun ardından önce sağa, sonra sola selam verilir ve böylece cenaze namazı bitmiş olur.  

 

Cenazenin taşınıp kabre defnedilmesinde acele etmek müstehaptır.  

Cenazeyi kabre kadar omuzlarda taşımak büyük bir sevaptır.  

Defin işi tamamlandıktan sonra, mezarın başında ve etrafında oturularak Kur’ân’dan bölümler okunması konusu tartışmalıdır. Bununla 

birlikte ülkemizde definden sonra Bakara sûresinin ilk ayetleriyle son iki ayetinin (Âmene’r-Rasûlü), Yâsîn, Tebârake, İhlâs, Muavvizeteyn, 

Fâtiha sûrelerinin okunması gelenek haline gelmiştir. 

 

 

III. ORUÇ 
 

A. Oruç ve Çeşitleri 

 İmsâk vaktinin girdiği andan itibaren güneş batana kadar geçen süreyi Allah tarafından beğenilen bir davranış olacağı 

düşüncesiyle yemeden, içmeden ve cinsî ilişkiden uzak olarak geçirmeye denir.  

1. Oruç ile İlgili Hükümler:  

Farz Oruç:  

 Ramazan ayında oruç tutmak.  

 Vaktinde tutulmayan orucun kazâsı da farzdır.  

 Kefâret oruçları da farzdır.  

Vacip Oruç: Adak (nezir) oruçları vaciptir.  

Sünnet/Mendup Oruç: Ramazan dışındaki günlerde oruç tutmak sünnettir.  

Nâfile Oruç: Zaman zaman oruç tutmak sevaptır.  

Mekruh Oruç: Yalnızca cuma veya cumartesi günü yahut muharrem ayının onunda oruç tutmak tenzîhen mekruhtur.  

Haram Oruç: Ramazan bayramının ilk günü ve kurban bayramının dört günü oruç tutmak haramdır.  

 

Orucun rüknü, oruçlunun oruç için belirlenen süre içinde oruca aykırı davranışlardan uzak durmasıdır.  

 

2. Orucun Şartları ve Diğer Hükümleri:  
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Orucun farz olmasının şartları:  

1. Akıllı,  

2. bâliğ (ergin) ve  

3. Müslüman olmak.  

 

Orucun edâsının farz olmasının şartları:  

 Orucun edâsının farz olması için o şahsın ayrıca sağlıklı ve mukîm (seferî değil) olması gerekir.  

Orucun geçerli (Sahih) olmasının şartları:  

 Orucun geçerli (sahih) olmasının şartları da niyet etmek ve kadınlar hakkında ay hâlinde ve loğusalık hâlinde olmamaktır.  

Orucun sünnetleri ve müstehapları:  

 Sahuru geç, iftarı erken yapmak.  

 Sadaka vermek.  

 İftar yemeği vermek.  

 Hurma veya su ile iftar etmek, iftarda dua etmek.  

 Nâfile namaz kılmak, çokça Kur’ân okumak, istiğfarda bulunmak. 

 İ‘tikâf yapmak.  

 

3. Oruç Tutmaya Engel Olan Haller:  

 Ay hali (Hayız): Kız ve kadınlarda görülen ay hali (hayız, âdet) oruç tutmaya engeldir.  

 Doğum sonrası hal (Nifas): Doğum yapan kadın (nüfesâ) oruçlu ise orucu bozulur ve nifas (loğusalık) hali devam ettiği 

müddetçe oruç tutamaz. 

4. Oruç Tutmamaya veya Orucu Bozmaya İzin veren Haller:  

 Yolculuk (Sefer, seyahat),  

 Hastalık,  

 Yaşlılık,  

 Aşırı açlık veya susuzluk.  

 Hamilelik veya emzirme. 

 Savaş hali.  

 Tehdit almak.  

 Ziyafet…  

 

Mazeretler dolayısıyla vaktinde tutulmayan oruçlar daha sonra kazâ edilir.  

 

5. Orucu Bozan ve Sadece Kazâyı Gerektiren Haller:  

Yeme-İçme ile İlgili Olanlar:  

 Beslenme veya tedavi amaçlı olarak kullanılması âdet olmayan bir şeyin ağız yoluyla alınması.  

 Hata ile bir şey yemek veya içmek.  

 Vaktin giriş veya çıkışında yanılarak bir şey yemek veya içmek.  

 Orucun bozulduğunu zannederek yiyip içmek.  

 Dişler arasında kalmış nohut tanesi kadar artığın yutulması.  

 Oruca imsâkten sonra niyet edenin kefâreti gerektirecek davranışı.  

 

Cinsel Hayatla İlgili Olanlar:  

 Cinsel ilişki olmaksızın öpüşme gibi hallerde boşalma (inzal) olması halinde oruç bozulur ve kazâsı gerekir.  

 Mastürbasyon da (istimnâ) orucu bozar ve kazâyı gerektirir.  

 

6. Kazâyı Gerektiren Durumlar:  

 İsteyerek ağız dolusu kusmak.  

 Ağız dışı yollardan besleyici veya keyif verici madde alınması.  

 İçine duman çekmek.  

 Tehdit altında oruç bozmak.  

 

7. Orucu Bozan ve Hem Kazâyı Hem de Kefâreti Gerektirenler Durumlar:  

 Ramazan ayında, günün orucuna niyet ederek başlamış olan erkek veya kadın, oruçlu olduğunu bile bile cinsel ilişkide 

bulunursa orucu bozulur ve kazâ yanında kefâret ile de mükellef olur.  

 

8. Orucu Bozmayan, Fakat Mekruh Olan Durumlar:  

 Genç oruçlunun eşini öpmesi, kucaklaması, ona sarılması.   

 Yemeği yutmadan sadece tadına bakmak.  

 Şekersiz sakız çiğnemek.  
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 Ağır işlerde çalışmak.  

 Oruçluya yakışmayan davranışlarda bulunmak. 

 

9. Orucun Bozulmadığı Bazı Durumlar:  

 Orucu bozan bir davranışı unutarak yapmak.  

 İhtilam olmak veya cünüp olarak oruca başlamak.  

 Diş fırçalamak, misvak kullanmak.  

 Dişe veya ağza ilaç konulması.  

 Yıkanmak.  

 Krem kullanmak, makyaj yapmak.  

 İstemeyerek toz veya duman yutmak…  

 

10. Oruç ve Tedavi:  

Ağız Yoluyla Tedavi ve Tıbbî Müdahale:  

 Ağız yoluyla alınıp boğazdan geçen katı veya sıvı ilaçlar orucu bozar.  

 Ancak ağız içerisine az miktarda ilaç damlatılması veya sıkılması, mesela dil veya damakta oluşan yaralara ilaç sürülmesi, dişe 

ilaç konulması, dişin doldurulması veya kaplanması orucu bozmaz.   

 Kalp rahatsızlıklarında krizi önlemek maksadıyla dilaltına konulan ilaç orucu bozmaz.  

Kulak, Burun veya Göze İlaç Damlatılması veya Sıkılması:  

 Buruna ve kulağa damlatılan ilacın orucu bozar, göze damlatılan bozmaz.  

Makat Yoluyla Tedavi ve Tıbbî Müdahale: Diyanet’e göre makattan verilen fitil orucu bozmaz.  

Cinsel Organdan Tıbbî Müdahale: Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ilgili kararında idrar yollarının tıbbî teşhis veya tedavi maksadıyla 

görüntülenmesinin, buralara ilaç verilmesinin orucu bozmaz.   

Anjiyo, Diyaliz, Anestezi: Anjiyo orucu bozmaz. Diyaliz sıvı verildiği orucu bozar.  

İğne ile İlaç veya Serum Verilmesi, Aşı Yapılması:  

 Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nun 2005 tarihli kararında gıda ve keyif verici özelliği olan iğnelerin orucu 

bozacağı, diğerlerinin bozmayacağı ifade edilmiştir.  

 Oruçlunun kan vermesi orucu bozmaz.  

 Fakat oruçluyu zayıf düşürecekse mekruhtur.  

 Oruçluya kan verilmesi ise orucu bozar.  

Ciltteki Yaralara İlaç Konulması: Cilt üzerine veya ciltteki yüzeysel yaralara ilaç konulması, ilaçlı bant yapıştırılması oruca zarar vermez.  

 

11. Oruç ve İ‘tikâf:  

 İslâm öncesi Mekke toplumunca da bilinen i‘tikâf, Hz. Peygamber’in uygulamalarıyla sünnet vasfı kazanmıştır.   

 Hz. Peygamber çoğunlukla ramazan ayının son on gününde Mescid-i Nebevî’de i‘tikâfa girerdi.  

 Kendisine bu maksatla mescit içinde bir çadır kurulduğu, zorunlu ihtiyaçları dışında mescitten çıkmadığı bilinmektedir.   

 

12. Oruç ve Fitre:  

 “Fıtr” (fıtır), oruçlu olmama halini ifade eder.  

 Müslümanlar bu bayramda sosyal içerikli bir ibadet olarak sadaka vermekle yükümlüdür.  

 Bu gün ödenmesi gereken sadakaya sadakatü’l-fıtr (fıtır sadakası/fitre) denir.  

 Müslümana, fıtır zekâtı (sadakası) farz kılınmıştır.  

 Hz. Peygamber (s.a.) fıtır sadakasının, insanlar bayram namazı için toplanmadan önce verilmesini istemiştir.   

 

 

IV. ZEKÂT 
 

A. ZEKÂT VE TANIMLARI 

 

 Zekât ödemek, gerekli şartları taşıyanlara farz-ı ayındır.  

 Bu yükümlülüğü yerine getiren kişi, dünyada borçtan kurtulmuş olur, âhirette ise sevaba hak kazanır.  

 Sadaka, kişinin malından sırf Allah rızası için, muhtaç kimselere temlik (teslim) edilmek üzere ayırdığı miktardır.  

 Sadaka vermeye tasadduk denir.  

 Bir Müslüman’ın sadaka verebilmesi için kendisinin ve ailesinin muhtaç durumda olmaması ve borçlu bulunmaması şarttır.  

 Üzerinde kul borcu olan kişinin, ilk önce onu ödemesi gereklidir.  

 Zekâtın amacı ve işlevi, ahlâki yönden hırsı, tamah fikrini yok eder.  

 İktisadi yönden servetin kendisini, eşit olmayan fırsatlardan istifadeyle daha az ellerde toplanma eğiliminin şerrinden temizler.  

 Sosyal yönden toplumsal farklılıklar azalır.  

 Zekât için toprak ürünleri zekâtı dışında diğer zekât türlerinden sorumlu olmak için akıllı ve ergin olmak gerekir.  
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 Zekâtın farz olmasının şartlarından birisi, malın mükellefin elinde tasarruf hakkına sahip olması gerekir.  

Tam mülkiyet şu unsurlar bir araya gelince gerçekleşmiş olur:  

 Malın sahibinin elinde bulunması.  

 Malda başkasına ait hak bulunmaması.  

 Kendi seçimiyle tasarruf hakkı bulunması.  

 Fayda ve menfaatin mâlike ait bulunması gerekir.  

 Zekâtın farz olması için tespit edilen malın nisaba ulaşması, en az miktarı gerekir.  

 Malın zekâta tâbi tutulabilmesi için gerekli şart; artan, gelir ve kazanç sağlayan bir mal olmalıdır.  

 Malın, temel ihtiyaçlardan fazla olması gerekir.  

 Malın üzerinden bir kamerî takvim yılının geçmiş olması gerekir.  

 (havelân-ı havl: takvim yılı, yıllanma) 

 

 

B. ZEKATA TABİ MALLAR VE DEĞERLERİ 

 

1. Hayvan Sürüleri:  

 Deve, koyun ve sığırların zekât konusu oldukları, Sünnet ve icmâ ile sabittir.  

 Koyun ve keçi için kırk, deve için beş tane olmak şarttır.  

 Sığırın nisabı otuzdur.  

 

a. Develerin zekâtları: 

 5’ten 9’a kadar 1 koyun 

 10’dan 14’e kadar 2 koyun 

 15’ten 19’a kadar 3 koyun 

 20’den 24’e kadar 4 koyun 

 25’ten 35’e kadar iki yaşında 1 dişi deve zekât olarak verilir. 

 

b. Koyundaki nispetler: 

 40’tan 120’ye kadar 1 koyun 

 121’den 200’e kadar 2 koyun 

 201’den 399’a kadar 3 koyun 

 400’den 500’e kadar 4 koyun zekât olarak verilir.  

 Sonraki her yüz koyundan bir koyun verilir. 

 

c. Sığır nispetleri: 

 30’dan 39’a kadar iki yaşına girmiş 1 dana veya düve 

 40’dan 59’a kadar üç yaşına girmiş 1 dana veya düve 

 60 sığırda iki yaşına girmiş 2 dana zekât olarak verilir. 

 

2. Ticaret Malları:  

 Ticaret mallarının hem sermayesi, hem de sağladığı kazanç birlikte zekâta tâbidir.  

 İşletme binası ve sabit kıymetlerle kullanılan âletler ve gereçler, zekâta tâbi olmaz.  

 Ticaret mallarının nisap miktarı, altın nisabına göre düzenlenir.  

 Ticaret malının zekâta tabi olması için, üzerinden bir kamerî yıl geçmesi şarttır.  

 

3. Nakit ve Nakde Benzer Servet:  

 Altın ve gümüş her ne maksatla kullanılırsa kullanılsın veya hangi gayeyle elde bulundurulursa bulundurulsun zekâta tâbidir.  

 Altın için yirmi miskal, gümüş için ikiyüz dirhemdir.  

 Altın ve gümüş dışındaki inci, yakut, mercan, elmas gibi ziynet eşyaları iddihar (saklama) amacı olmaz ve makul sınırı aşmazsa, 

nâmî (artıcı) mal olmadığından, zekâta tâbi değildir.  

 Kadının altın ve gümüş eşyası Hanefîlere göre zekâta tâbi olur.  

 Malî kâğıtlar, değer ifade ettiklerinden ve günümüzde insanların ticarî değişim aracı olduklarından tıpkı altın, gümüş ve ticaret 

malı gibi zekâta tâbidirler.   

 Nakit ve malî kâğıtların zekâtı, nisabı bulan ve artan toplamın %2,5’u üzerinden ödenirler.  

 

4. Gelir Üzerinden Ödenen Zekât:  

Madenler ve Defineler:  

 Katı madenler, Sıvı madenler.  

 Zirâî ürünler, zekâta tâbidir.  

 Elde edilen ürünün zekâtına 1/10 (onda bir) anlamında “öşür” denir.  
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 Haraç toprağında bulunmayan arının ürettiği bal zekâta tâbidir.  

 Bal için %10 oranında zekât ödenir.  

 Balıklar, % 2,5 oranında zekâta tâbidirler.  

 

5. Ücretler ve Serbest Meslek Kazançları:  

 Muhasebeci, avukat, mühendis, doktor, mimar gibi meslek sahiplerince elde edilen ücretler ve serbest meslek kazançlarının 

yalnızca safi gelirinden zekât ödenir.  

 Borç, aslî ihtiyaç, harcama ve vergiler düşüldükten sonra kalan kısım zekâta tâbi olur.  

 %2,5 zekât ödenmelidir. 

 

6. Gelir Getiren Bina, Sanayi Tesisi, Nakliye Araçları ve Taşınır Mallar:  

 Menkul ve gayrimenkul sermaye iradı, gelir getiren malların zekâtı %2,5’tur. 

 

C. ZEKÂTIN ÖDENME ZAMANI VE ÖDENECEK-ÖDENMEYECEK YERLER 

 

Zekâta tâbi bir mal veya alacak için, başka bir mal zekât olarak ödenebileceği gibi, başkasından olan alacağı bir daha istememek üzere 

fakir borçluya bağışlayarak de zekât ödenebilir.  

Zekât, takip eden geniş vakit içinde ödenmesi gerekli bir farzdır.  

Zekâtın Ödeneceği Yerler:  

Şahsî İhtiyacı Dolayısıyla Ödeme Yapılanlar:  

 Fakirler ve Miskinler:  

 Boyunduruktan Kurtarılması Gerekenler (rikâb).  

 Borçlular (ğârimîn).  

 Yolda Kalanlar (ibnü’s-sebîl)  

Kamu Yararı Dolayısıyla Ödeme Yapılanlar:  

 Zekât Memuru.  

 Kalpleri Kazanılmak İstenenler (müellefe-i kulûb).  

 Allah Yolunda Çalışanlara (Fî Sebîlillâh)…  

 

Zekâtın sahih olmasının şartları:  

 Zekât niyeti ve ödenenin değer taşımasıdır.  

Zekâtın ödenmesindeki öncelikler:   

 Ehil olanları araştırmak ve ödemedeki efdaliyet ve önceliklerdir. 

Zekâtın ödenmeyeceği yerler:  

 Yakın akraba.  

 Kurumlar.  

 Müslüman olmayanlara.  

 Bid’at ehli ve günahkârlara…   

 

 

V. HAC VE UMRE 
 

A. Haccın Tanımı ve Hükümleri:  

Hac, senenin belli zamanlarında Kâbe’nin ve başta Arafat olmak üzere etrafındaki belli mekânların usûlüne uygun şekilde ziyaret 

edilmesi, anlamında kullanılır.  

Müslümanların hayatta bir defa haccetmesi farzdır.  

 Farz hac: Hac yolculuğu için gerekli maddi imkâna sahip olmaktır.  

 Vacip hac: Hacca gitme adağı olan birisinin hac yapması vaciptir.  

 Nâfile hac: Allah rızası için yapılan haclardır.  

 

B. Haccın Çeşitleri:  

1. İfrad Haccı: Hacı adayı mîkatta sadece hac niyetiyle ihrama girer ve Mekke’ye varınca tavaf, sa‘y, vakfe, şeytan taşlama gibi 

hacca ait uygulamaları vakti gelince yapar, ondan sonra ihramdan çıkar.  

2. Temettu‘ Haccı: Hacı adayı mîkatta sadece umre niyetiyle ihrama girer. Mekke’ye varınca umre ibadetinde istenen şekilde 

tavaf ve sa‘y yaptıktan sonra ihramdan çıkar.  

3. Kırân Haccı: Tek yolculukla hem umre hem hac yapmanın farklı bir uygulamasıdır. Temettu‘dan farklı olarak bunda iki ibadet, 

aynı ihramla yapılır. Hacı adayı mîkatta hem hac hem umre niyetiyle ihrama girer. Mekke’ye varınca önce umre yapar ve 

ihramdan çıkmadan vakti gelince hac vazifesini de aynı ihram ile tamamlar. Arada ihramsız bir hayat yoktur. Kırân haccı 

yapanın da kurban kesmesi vaciptir. 
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C. Hac Çeşitlerinin Uygulanışı:  

 

1. İfrad Haccı:  

 Hacı adayı, mîkat denilen yerlerden birinde veya oraya varmadan hac niyetiyle ihrama girer.  

 Mekke’ye varınca mümkünse gusül abdesti, o mümkün olmazsa mutlaka abdest alarak Kâbe’yi tavaf (kudûm tavafı) eder.  

 Safâ ile Merve arasında sa‘y yapar.  

 Bundan sonra Mekke’de ihramlı olarak hayatına devam eder, imkân buldukça nâfile tavaf yapar.  

 Bayramdan iki gün önce (terviye günü) bütün hacı adayları kafileler halinde Arafat’a intikal eder.  

 Arefe gününü Arafat’ta geçirir, vakfe yapar.  

 O gün güneş battıktan sonra Müzdelife’ye hareket eder.  

 Geceyi orada geçirir ve sabahleyin (bayram sabahı) oradan Mina’ya hareket eder.  

 Akabe Cemresi’ne yedi adet taş atar (şeytan taşlama).  

 Tıraş olarak ihramdan çıkar. Cinsel ilişki dışındaki ihram yasakları kalkar.  

 İhram yasakları kısmen kalktığı için buna birinci tahallül denir.  

 Mekke’ye gidip Kâbe’yi tavaf (ziyaret tavafı) eder.  

 Bundan sonra ihram yasakları tamamen kalkmış olur.  

 Buna da ikinci tahallül denir.  

 Bayramın ikinci ve üçüncü günleri tekrar Mina’ya gidip üç cemreye yedişer taş atar.  

 Dönüş vaktine kadar Mekke’de kalır, ayrılacağı zaman tekrar Kâbe’yi tavaf eder (veda tavafı).  

 

2. Temettu‘ Haccı:  

 Hacı adayı mîkatta veya oraya varmadan umre niyetiyle ihrama girer.  

 Mekke’ye varınca Kâbe’yi tavaf eder.  

 Safâ ile Merve arasında sa‘y yapar.  

 Bundan sonra tıraş olarak ihramdan çıkar.  

 Mekke’de ihramsız olarak hayatına devam eder, imkân buldukça nâfile tavaf yapar.  

 Bayramdan iki gün önce (terviye günü) veya daha önce hac için ihrama girer.  

 O gün kafileler Arafat’a intikal eder.  

 Arefe gününü Arafat’ta geçirir, vakfe yapar.  

 Bundan sonraki kısım, ifrad haccında olduğu gibi devam eder.  

 Ondan farklı olarak bunlar daha önce hac için sa‘y yapmamışlarsa ziyaret tavafından sonra sa‘y yaparlar.  

 Bayram günlerinde çok izdiham olacağından isteyen, hac için ihrama girdikten sonra bir nâfile tavaf ve onun arkasından da 

sa‘y yapar. 

 Böylece haccın sa‘yini önceden yapmış olacağından ziyaret tavafından sonra ayrıca sa‘y yapma durumunda kalmaz.  

 Temettu‘ haccı yapan, tıraş olmadan veya tıraştan sonra bayramın üçüncü günü akşamına kadar geçen süre içinde bir kurban 

keser. 

 

3. Kırân Haccı:  

 Hacı adayı, mîkatta veya oraya varmadan hac ve umre için ikisine birden niyet ederek ihrama girer.  

 Mekke’ye varınca önce umre yapar.  

 Bu maksatla Kâbe’yi tavaf eder.  

 Safâ ile Merve arasında sa‘y yapar.  

 İhramdan çıkmaz ve aynı ihramla hac ibadetine başlar.  

 İfrad haccında anlatıldığı şekilde hac için tekrar tavaf (kudûm tavafı) ve arkasından sa‘y yapar.  

 Bundan sonraki aşamalar tamamen ifrad haccında anlatıldığı gibidir.  

 Ondan farklı olarak temettu‘ haccında olduğu gibi tıraş olmadan veya tıraştan sonra bir kurban keser.  

 

D. Haccın Şartları:  

Bir insana haccın farz olması için gerekli şartlar şunlardır:  

 Müslüman olmak.  

 Akıllı olmak.  

 Bâliğ (ergin) olmak.  

 Yeterli maddi imkâna sahip olmak.  

 Sağlıklı olmak ve vakittir.  

 

Haccın edâsının farz olmasının şartları:  

 Yol güvenliği ve yolculuğa engel geçici bir durumun bulunmamasıdır.  
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 Haccın bizzat edâsının farz olması için kadınlar hakkında yukarıdakilere uzun mesafeli yolculuklarda kadının yanında eşinin 

veya bir mahreminin bulunması ve kadının iddet bekleme durumunda olmaması gerekir.  

 

Haccın sahih (Geçerli) olmasının şartları:  

 Müslüman Olmak.  

 Akıllı Olmak.  

 Ergin Olmak.  

 İhram.  

 Vakit ve  

 Mekân 

 

 

E. Haccın Hükümleri:  

Haccın Farzları:  

1. İhram (şart).  

2. Arafat Vakfesi (rükün).  

3. Ziyaret Tavafı (rükün)’dır.  

 

Haccın Vacipleri:  

1. Sa‘y. Safâ ile Merve arasında yürümek.  

2. Müzdelife vakfesi.  

3. Cemrelere taş atmak (şeytan taşlama).  

4. İhramdan çıkmadan önce saçların kazınması veya kısaltılması (tıraş).  

5. Veda tavafıdır.  

 

Haccın Sünnetleri:  

Kudûm (varış) tavafı:  

 Hac niyetiyle ihrama giren kişi Mekke’ye varınca Mescid-i Haram’a gider ve Kâbe’yi tavaf eder.  

 Bu tavaf sünnettir.  

Hacıların zaman zaman bilgilendirilmesi (Üç hutbe): Hacıları bilgilendirmek maksadıyla yapılan konuşmalardan (hutbe) üç tanesi 

sünnettir.  

Terviye günü Mina’ya gitmek ve geceyi orada geçirmek:  

 Zilhiccenin sekizinci günü (terviye) Mina’ya gidip o günün öğle namazından arefe günü sabah namazına kadar geçen beş vakit 

namazı orada kılmak ve geceyi orada geçirmek sünnettir.  

 Bayram gecesini Müzdelife’de geçirmek.  

 Bayram günlerinde geceyi Mina’da geçirmek. 

 Mina’dan dönerken Muhassab veya Ebtâh denen yerde bir süre dinlenmek. 

 

F. İhram ve Hükümleri:  

 İhram, hac veya umre yapacak kişinin bu ibadete başlama işlemidir.  

 İhrama giren kişiye normal hayatta helal olan bazı davranışlar ihramdan çıkana kadar yasaklamış hale gelir.  

 İhrama girecek kişi ihramdan önce genel vücut bakımını yapar; tırnaklarını keser, tıraş olur, yıkanır, yıkanma imkânı yoksa 

abdest alır. 

 Erkek ise üzerindeki bütün elbise ve çamaşırları çıkarır, daha önceden hazırladığı iki parçadan oluşan ihram elbisesine bürünür. 

Ayakkabı yerine üstü ve yanları mümkün olduğunca açık bir terlik giyer.  

 Kadınlar için özel bir kıyafet yoktur.  

 Onlar için kıyafetle ilgili tek şart yüzlerinin örtülmemesidir.  

 Kerahet vakti değilse iki rekât namaz kılar.  

 

Telbiye, Allah’ın davetine gönülden katılma ifadesidir.  

“Lebbeyk! Allâhümme lebbeyk! Lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk! İnne’l-hamde ve’n-ni’mete leke ve’l-mülk! Lâ şerîke lek!”.  

 

Anlamı: “Davetine uydum, davetine uydum Allah’ım! Davetine uydum. Yoktur senin ortağın. Davetine uydum. Hamd sana. Nimet de 

senin, hâkimiyet de. Yoktur senin ortağın”.  

 

 Harem dâhilinde oturanlar hac için bulundukları yerde, umre için ise harem sınırlarının dışında ihrama girerler.  

 Umre ihramı için Ten‘îm’i tercih edilir.  

 Harem ile mîkâtlar arasında kalan bölge hil bölgesidir.  

 Harem ve onu çevreleyen hillin dışında kalan bütün dünya hakkında âfâk terimi kullanılır.   
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Mîkat denilen ve Mekke’ye farklı uzaklıklarda olan bu yerler şunlardır: Zülhuleyfe, Cuhfe, Karn, Yelemlem, Zâtüırk.  

 

İhram Yasakları:  

 İhramlı günahtan kaçınır, kavgadan, çirkin tartışmalardan, edep dışı konuşmalardan uzak durur.  

 İhrama giren erkekler elbise yerine büyükçe iki havlu şeklindeki izâr ve ridâ ile vücutlarını örterler.  

 Kemer bağlanabilir.  

 Ayaklara terlik giyerler.  

 Gözlük ve kol saati serbesttir.  

 Kadınlar için ihram ile getirilen giyim yasağı yüzün örtülmemesidir.  

 Tıraş olmak, başkasını tıraş etmek veya vücudun herhangi bir yerinden kıl almak, tırnak kesmek, ihram elbisesine veya 

vücudunun herhangi bir yerine güzel koku, parfüm sürmek, hatta temizlikte kokulu sabun kullanmak, her türlü makyaj 

yapmak kadın erkek herkese yasaktır.  

 İhramlının eşi ile bile cinsel ilişkide bulunması, şehvetle ona dokunması, müstehcen konuşmalar yapması yasaktır.  

 İhramdan çıkmak için erkekler saçlarını tamamen kazıtır (halk) veya ucunu en az parmak ucu uzunluğunda, kadınlar sadece uç 

kısmından yine parmak ucu kadar keser veya kestirirler (taksîr).  

 İhram yasakları bu zamana kadar devam eder.  

 İhramdan çıkma aşamasına gelen birisi, kendisinin veya başkasının saçını kesebilir, tıraş edebilir.  

 

G. Tavaf ve Hükümleri:  

 Tavaf, Kâbe’nin etrafında usûlüne göre yedi defa dönmek suretiyle yapılan bir ibadettir.  

 Dönüşlerden her birine şavt denir ve bir tavaf, yedi şavttan meydana gelir.  

 Tavaf yapacak kişi Hacer-i esved’in hizasına gelerek bütün vücudu ile oraya döner, niyet eder, namazdaki gibi ellerini içleri 

Hacer-i esved’e yönelik olarak kaldırır (istikbâl) ve “Allahu ekber! Lâ ilâhe illâllâhu vallâhu ekber! Allahu ekber ve lillâhi’l-

hamd” der, elinin içini öper ve Kâbe’yi soluna alarak onun etrafında dönmeye başlar.  

 Hacer-i esvedi bu şekilde öpmeye istilâm denir.  

 Tavaf esnasında Hicr denilen yerin dışından dolaşmaya dikkat eder.  

 Yarım daire şeklindeki Hicr’in etrafı yaklaşık bir metre yüksekliğinde Hatîm denilen bir duvarla çevrilidir.  

 Hacer-i esved’in bulunduğu köşeye yani başladığı yere gelince tavafın bir şavtını tamamlamış olur ve ikinci şavta başlarken 

aynen başlangıçta olduğu gibi Hacer-i esved’e döner ve ellerini kaldırıp yukarıdaki tekbir, tehlil lafızlarını tekrarlar ve önüne 

dönüp yoluna devam eder.  

 Yedinci şavtın sonunda da her bir şavta başlarken yaptığı uygulamayı yapar.  

 Tavaf esnasında bol bol dua eder, tekbir, tehlil ve Kur’ân kırâati ile meşgul olur.  

 Tavaf, abdestli ve avret mahalli kapalı olarak yapılır.  

 Tavaf bitince iki rekât namaz kılınır.  

 Bu namaz, tavafın vaciplerindendir.  

 Tavaf namazını kılan şahıs eğer sa‘y yapacaksa bundan sonra Safâ tepesine yönelir. 

 

 

H. Sa’y ve Hükümleri:  

 Safâ ile Merve arasında gidip gelmeye sa‘y denir.  

 Haccın ve umrenin vaciplerindendir.  

 Sa‘ye başlayacak kişi iki rekat tavaf namazını kıldıktan ve arzu ederse zemzem içtikten sonra Hacer-i esved’i istikbal edip (ona 

dönerek eli ile de selamlayıp) Safâ tepesine gelir.  

 Kâbe’ye dönerek “Allahu ekber! Lâ ilâhe illâllâhu vallâhu ekber!” der, peygamberimize salavât getirir ve ellerini açıp dua eder.  

 Sonra oradan Merve tepesine gitmek üzere normal adımlarla inişe geçer.  

 Düzlüğe inince sağ ve soldaki yeşil ışıklı iki sütunun hizasından itibaren erkekler, daha sonra gelecek sağlı sollu iki yeşil sütuna 

kadar hafiften koşarcasına sert adımlarla yürürler.  

 Bu yürüyüş veya koşuş şekline hervele denir. 

 

 

I. Arafat ve Müzdelife Vakfeleri:  

 Arafat vakfesi, haccın rüknüdür ve bu rüknün yerine gelmesi için en azından arefe günü zevâlden sonra bayram sabahı imsâk 

vaktine kadar geçen sürede bir an orada bulunmak yeterlidir.  

 Fakat Arafat’ın güneş batmadan önce terk edilmemesi gerekir.  

 Arefe günü öğle namazının vakti girince imam tarafından öğle ve ikindi namazları birleştirilerek kıldırılır.  

 Arafat’ta yapılacak dua çok değerlidir.  

 Müzdelife’ye intikal hazırlıkları yapılır ve güneşin batma zamanı beklenir.  

 Güneş battıktan sonra Müzdelife’ye hareket edilir. 

 Müzdelife, Arafat ile Mina arasında bulunan genişçe bir alandır.  
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 Arefe günü güneş battıktan sonra hacılar akşam namazını kılmadan Arafat’tan Müzdelife’ye hareket ederler.  

 Akşam ve yatsı namazları Müzdelife’de cem ile yani birleştirilerek yatsı namazının vaktinde kılınır.   

 Sabaha kadar Müzdelife’de beklenir ve vakti girince sabah namazı kılınır.  

 Namazın arkasından Müzdelife vakfesi yapılır, kıbleye dönülerek dualar edilir, tekbir, tehlil, telbiye getirilir.  

 Ortalık aydınlanınca vakfenin peşinden daha güneş doğmadan Mina’ya doğru hareket edilir.  

 

 

İ. Cemrelere Taş Atma (Şeytan Taşlama) ve Hükümleri:  

 Mina, Müzdelife ile Mekke arasında yer alan ve kurban kesme yerlerinin bulunduğu bölgedir. 

 Şeytan taşlama olarak bilinen işlemin yapıldığı cemreler Mina’nın Mekke tarafında yer alır.  

 Burada küçük cemre (birinci cemre), orta cemre ve Akabe cemresi (büyük cemre) adında üç tane cemre (taş atma yeri) 

bulunur.  

 Hz. Peygamber ve ashabının da hac esnasında yaptığı bu sembolik taşlama için nohut veya en çok fındık büyüklüğündeki taşlar 

kimseye zarar vermeyecek şekilde atılmalıdır. 

 

K. Kurban ve Hükümleri:  

 Hac ve umre ibadeti esnasında kesilen kurbanlara hedy denir.  

 Bu, Harem için hediye edilen kurban anlamında kullanılır.  

 Temettu‘ ve kırân haccı yapanların hedy kurbanı kesmeleri vaciptir.  

 

L. İhram Yasaklarının İhlâli ve Cezaları ve Hükümleri:  

 Hac ve umrede ihram veya Harem sebebiyle uzak durulması gereken bir fiilin işlenmesine cinâyet denir.  

 Bu manada herhangi bir cinâyet işleyen, bu günahından dolayı tövbe edip Allah’tan af dilemenin yanında ayrıca ceza veya 

kefâret olarak nitelenen bazı sorumluluklarla da karşı karşıya kalır.  

Cinâyetler karşısında doğan sorumluluklar:  

Haccın veya umrenin bozulması.  

 Bedene.  

 Dem.  

 Sadaka.  

 Oruç.  

 Tazmindir.   

 

Haccın Bozulması:  

 Hac için ihrama giren kimse Arafat vakfesinden önce cinsî ilişki yasağına uymazsa haccı bozulur.  

 Ceza olarak bir küçükbaş hayvan kurban eder ve daha sonraki senelerde bu haccını kazâ eder.  

İhsâr:  

 İhrama girdikten sonra herhangi bir sebeple yoluna devam edemeyen veya yoluna devamı fiilen ya da dinen (mesela iddet, 

yolda mahremin ölmesi gibi) engellenen kimseler muhsar durumundadır.  

Fevât,  

 bir şeyin vaktinin geçmesi demektir.  

 Hac için ihrama giren bir kişi arefe günü Arafat vakfesine yetişemezse o seneki haccın vaktini geçirmiş olur.  

 Vekaleten yapılan hacca bedel haccı da denir. 

 

M. Umre ve Hükümleri:  

 Umre, belli bir takvime bağlı olmaksızın yılın herhangi bir gününde ihramlı olarak Kâbe’nin tavaf edilmesi ve ardından Safâ ile 

Merve arasında sa‘y yapılıp tıraş olunarak ihramdan çıkılmasıdır.  

 Umre sünnettir.  

 

 

VI. KURBAN VE ADAK HÜKÜMLERİ 
 

Mükellefin kurban bayramında kurban kesmesi sünnettir.  

Kurban ibadetiyle yükümlü olmanın şartı;  

 Müslüman olmak.  

 Hür olmak.  

 Aklı yerinde ve buluğa ermiş olmak.  

 Mukîm olmak yani seferî (yolcu) olmamak.  

 Dinen zengin sayılacak ölçüde belli bir malî güce sahip olmaktır. 
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A. Kurbanlık Hayvanlar:  

 Kurbanın geçerli olabilmesi için hayvanlarda hem türü, hem yaşı ve niteliği, hem de kesimi yönüyle bir takım şartlar aranır.  

 Bunlara kurbanın sıhhat şartları denir.  

Ortaklaşa kesimlerde dikkat edilmesi gereken şartlar:   

 Ortakların her biri Müslüman olmalıdır.  

 Yine her biri ibadet niyetiyle ortaklığa girmiş olmalıdır.  

 Hiçbir ortağın hissesi yedide birin altına düşmemelidir. 

 

B. Kurban Engelleri: 

a) Ayağı kesilmiş  

b) Boynuzlarının birisi veya ikisi kökünden kırılmış  

c) Dili kesilmiş  

d) Dişlerinin tamamı veya çoğu dökülmüş 

e) Doğuştan kulakları veya kuyruğu bulunmayan 

f) İki veya bir gözü kör 

g) Kesim yerine gidemeyecek ölçüde zayıf ve düşkün 

h) Kötürüm derecesinde hasta 

i) Kulağının veya kuyruğunun tamamı veya yarısından çoğu kesilmiş 

j) Memelerinin başları kopmuş 

k) Yürüyemeyecek kadar topal… 

 

C. Kurbanın Eti, Diğer Parçaları ve Derisi:  

Kurban etinin üçe ayrılır.  

1. Kurban etlerinin üçte biri eve ayrılır,  

2. üçte biri eşe dosta, akraba ve komşuya ikram edilir,  

3. kalan üçte biri de kurban kesemeyen fakirlere dağıtılır.  

 

 Ciğer, yürek, böbrek, bağırsak, iç yağı, baş, bacak ve benzeri parçalar da tıpkı eti gibidir.  

 Kurban sahibi tarafından yenebileceği ya da kullanılabileceği gibi bedelsiz olarak dağıtılabilir de.  

 Deri de aynı hükümlere tabidir.  

 

D. Kurban Çeşitleri:  

 Adak/nezir kurbanı: Allah rızası için olarak adanan kurbandır.  

 Akîka kurbanı: Çocuğun doğumundan sonra kesilen kurbandır.  

 Nesîke kurbanı: Akîka ile aynı şeydir.  

 Hedy kurbanı: Hac ibadetiyle ilgili kurbanların genel adıdır.  

 Kutlama veya şükür kurbanı: Önemli ya da sevilen bir kimseyi karşılamak, temel atmak, açılış yapmak, başarıyı kutlamak, 

alınan ev ya da arabanın hayrını ummak ve benzeri amaçlarla kesilen kurbanlardır.  

 

E. Adak:  

Adak, dinen yükümlü olunmadığı halde, Allah’a farz veya vacip cinsinden bir ibadeti yapma sözü vermektir.  

Adağın şartları:  

1. Müslüman olmak,  

2. aklı başında ve  

3. bulûğa ermiş olmaktır. 

 

F. Adağın Çeşitleri ve Hükmü:  

Adak bir şarta bağlı olup olmaması açısından ikiye ayrılır:  

 Bir şarta bağlı olmayan adağa mutlak adak denir.  

“Allah rızası için kurban keseceğim; üç gün oruç tutacağım” gibi.   

 Bir şarta bağlı olan adağa mukayyed veya muallâk adak denir.  

“Sınavları verirsem Allah rızası için dört rekât namaz kılacağım” gibi.  

 

 

VII. YEMİN VE KEFÂRET HÜKÜMLERİ 
Yemin esasen Allah adına yapıldığı için onun hakları çerçevesinde ibadet alanına dâhil olmuştur.  

 

A. Yemin Kalıpları ve Şekilleri:   

En çok bilinen ve uygulanan yemin kalıbı, kasem suretiyle yemin diye isimlendirilen şeklidir.  
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Adı geçen şekil genellikle şu kalıplarda somutlaşır: “vallahi…”, “billahi…”,  “tallahi…” denerek yemin cümlesi kurulur.  

 Talâka yani evliliği sonlandırmaya bağlanan yemin.  

 Muallâk yemin veya şartlı yemin de denen bu şekilde, genellikle bir işi yapıp yapmama kararlılığı, talâka (eskiden bir de köle 

azadına) bağlanır.  

 Mesela “Bir daha Ali ile konuşursam şart olsun” Örfün yemin anlamı verdiği kalıplar.  

 Mesela “Ekmek Kur’ân çarpsın” gibi.  

 Kimi ifade kalıpları niyete ve maksada göre yemin sayılır.  

 Örneğin “Şöyle yaparsam kâfir olayım” gibi. 

 

B. Yemin Çeşitleri ve Hükümleri:  

 Yanlışlıkla yapılan yemin (Yemin-i lağv),  

 Yalan yemin (Yemin-i Ğamûs,  

 Vaad yemin (Yemin-i mün‘akide).  

Mün‘akid yemin kendi içinde üç kısma ayrılır:  

1. Mutlak yemin,  

2. Muvakkat yemin,  

3. Fevr yemini  

 

C. Kefâretin Tanımı ve Mahiyeti:  

 İşlenen bir kusur veya günahtan dolayı hem ceza özelliği bulunan hem de Allah’tan bağışlanma dilemek maksadıyla yapılan bir 

tür malî ve bedenî ibadettir.  

 Kefâretler günah işleyen kimsenin pişmanlık duymasına ve tövbede bulunmasına vesile olması yanında, sosyal yönü de olan 

ibadetlerdendir.  

 Oruç tutmak,  

 köle azat etmek,  

 belli sayıda fakirleri doyurmak veya giydirmek yollarından birisiyle ifa edilebilen kefâretlerin oruç dışındaki şekilleri doğrudan 

toplumsal faydayı ve dayanışmayı hedeflemektedir. 

 

D. Kefâretin Çeşitleri: 

 

a. Yemin Kefâreti:  

 Gelecek zamanda bir şeyin yapılması ya da yapılmaması yemini edilir de bunun gereği yerine getirilmezse kefâret (kefâret-i 

yemin) söz konusu olur.  

 Birinci aşamada on fakirin doyurulması veya giydirilmesi ile bir köle azadı gelmektedir.  

 Şayet bu üç seçenekten birisini yerine getiremezse o takdirde ikinci aşama olan üç gün oruç tutmak gerekir. 

 

 

b. Oruç Bozma Kefâreti:  

 Ramazan orucunu tutarken eşiyle bilerek ve isteyerek cinsel ilişkide bulunan bir kişi önce bir köle azat etmesini, bunu yapacak 

gücü yoksa iki ay ara vermeden oruç tutmasın, bunu da yapamayacaksa 60 fakiri sabahlı akşamlı doyurması gerekir.   

 

c. Haccın Kurallarını ve İhram Yasaklarını İhlâl Kefâreti:  

 Hac için ihrama giren kimse geçerli bir mazeret sebebiyle tıraş olmak zorunda kalsa kefâret olarak ya üç gün oruç tutacak, ya 

altı fakiri doyuracak ya da bir küçükbaş hayvan kurban edecektir.  

 Buradaki oruçların ardı ardına tutulma şartı yoktur. 

 

 

d. Hayızlı Eşle Cinsel İlişki Kefâreti:  

 Hayızlı eşiyle birlikte olan kimse, bir dinar yani yaklaşık 4, 25 gr. ya da yarım dinar altını sadaka olarak verecektir. 

 

e. Adam Öldürme Kefâreti:  

 Kasten ve tasarlayarak adam öldürmenin dünyadaki cezası Kur’ân’a göre kısastır.  

 Buna göre hataen veya kazâen adam öldürmelerde öldürülenin ailesine verilecek diyet cezası yanında bir de kefâret vardır.  

 Kefâret-i katl olarak isimlendirilen bu sorumluluk, önce bir Müslüman köleyi hürriyetine kavuşturmak; eğer bu yapılamıyorsa 

iki kamerî ay peş peşe oruç tutmakla yerine getirilir. 

 

f. Zıhâr Kefâreti:  

 Eşinden ayrılmak isteyen koca “Sen bana annemin sırtı gibisin” diyerek onu annesinin yerine koyup onunla cinsel ilişkiye kesin 

bir şekilde son verdiğini ilan eder ve bu kinayeli cümleyle onu boşamış olurdu.  

 Buna göre zıhâr kefâreti üç şekilde ödenir.  
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 Önce bir köle azadı, eğer bu yapılamıyorsa yukarıda anlatıldığı biçimiyle iki kamerî ay ardı ardına oruç tutmak, buna da güç 

yetirilemiyorsa yine yukarıda anlatıldığı gibi altmış yoksulu sabahlı akşamlı doyurmak.  

 Bunlardan gücüne göre birisini yerine getiren kişi, eşi ile beraber olabilir. 

VIII. MUAMELAT, UKUBAT, MİRAS, BORÇLAR HUKUKU… 
EKLENECEKTİR… 

XI. FIKIH USULÜ EKLENEKTİR. 

X. FIKIH KAYNAKÇALARI EKLENECEKTİR. 

XI. GÜNCEL FIKHİ MESELELER EKLENECEKTİR. 

XII. İÇTİHAT VE FIKHİ MEZHEPLER TARİHİ EKLENECEKTİR. 
 


