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1. HAFTA



İbadetin Fazileti 
 
İbadet hiçbir fayda ve çıkar için yapılmaz. İbadet ancak Allah’ın emri olduğu için, O’nun rıza 
ve hoşnutluğunu kazanmak için yapılır. İbadette temel amaç ne cennet arzusu ne de 
cehennem korkusudur. Ancak Allah rızası için samimi niyetle ibadet eden kimseler, 
ibadetlerinin yararlarını hem dünyada hem de ahirette göreceklerdir. Ancak kula düşen, 
ibadetlerin hikmet ve faydalarını gözetmeksizin kayıtsız şartsız Allah’ın emirlerine boyun 
eğmektir. Allah’a karşı hakiki kulluğun gereği de budur. Çünkü kulluk, kulun Allah’ın iradesini 
ve isteklerini kendi istek ve seçimlerinden öne geçirmesi ve her işinde Allah’ın rızasına talip 
olmasıdır. O hâlde eğer Allah Teâla’nın bir imtihan olarak kullarına yönelttiği emir ve 
nehiyleri varsa, kullara düşen de bu emirlere harfiyen uymak ve ihlâsla Allah’ın emirlerini 
yerine getirerek kendi çıkarına olan değişik mülahazalardan vazgeçmektir. Bununla birlikte 
elbette ibadetlerin pek çok hikmetleri de vardır. Mesela, oruç tutmanın, fakirlerin hâlini 
anlamaya sebep olduğu, nefsi sabra alıştırdığı, nimetlerin gerçek kıymetini anlamaya ve şükre 
vesile olduğu, sıhhat açıdan bedene faydalı olduğu gibi birçok hikmetini sayabiliriz. Aynı 
şekilde zekâtı düşündüğümüzde de, onun zengin fakir arasında bir köprü olduğu, malları 
temizlediği, insandaki cimrilik hastalığını öldürerek onu cömertliğe alıştırdığı ve yine insanın 
merhamet duygularını geliştirdiği söylenebilir. Bunlar gibi her bir ibadeti düşündüğümüzde 
birçok hikmet sayabiliriz. Kaldı ki, bu saydığımız hikmetler de bizim akıl edebildiğimiz 
ölçüdedir. İnsan, Allah’ın kendisine verdiği nimetlerine şükür için ibadet etmelidir. Allah, 
Kur’an’da insana bütün varlıklar içinde ayrı bir kıymet ve değer verdiğini, kısa dünya 
hayatında bir misafir gibi ağırlandığını ve tekrar ebedî yurdu cennete davet ettiğini 
bildirmektedir. Bunun için dünyayı bir beşik, yeryüzünü bir döşek, gökyüzünü kandillerle 
süslü bir tavan gibi daha insan dünyaya gelmeden hazırlamıştır. İnsanı yoktan var etmiş, 
binlerce duygu ve organlarla donatmış ve ihtiyacı olan her şeyi onun için yaratmıştır. Allah, 
bu nimetlerinin sayısı için, “Eğer Allah’ın nimetini saymaya kalksanız, sayamazsınız.” (Nahl) 
buyurmuştur. Allah’ın nimetlerini değil tek tek, topluca saymaya çalışılsa bile sayılamaz. 
Şükür Allah’ın bize bahşettiği nimetler karşılığında memnunluk göstermenin, müteşekkir 
olmanın, minnet duymanın ve gönülden bir sevgi hissetmenin unvanıdır. Rabbimiz insana 
verdiği sayısız nimetlerin karşılığında ondan kendisine şükür, iman, itaat yani kısaca kulluk 
istemektedir: “Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin, eğer siz 
yalnız Allah’a kulluk ediyorsanız O’na şükredin.”(Bakara) Ücretler Peşin Cennet Hediye Neden 
kulluk ve ibadet ediyoruz? Hemen peşinden bir karşılık almak için mi, yoksa daha önce 
verilen nimetlerin bedelini ödemek için mi? Daha önce verilen nimetlerin bedelini ödemeye 
çalışmak için. Nasıl mı? Bir defa biz ücretimizi baştan, peşin almışız, bunun için ibadet 
yapmakla görevliyiz, Hangi ücretleri almışız, bize peşin olarak neler verilmiş? 1-Biz yoktuk, var 
edildik. Dünyaya gelmek elimizde değildi, isteyerek gelmedik. Gelmek için özel bir çaba da 
harcamadık. Yokluktan varlığa çıktık. Böylece var olma ücretini aldık. 2-Bir çakıl taşı 
olabilirdik, bir odun parçası olabilirdik, bir sinek, bir böcek de olabilirdik. Hatta bir kedi veya 
bir fare... Ama olmadık. Taş diyebiliyor mu, ''Ben neden ağaç olmadım?" diye. Sinek 
diyebiliyor mu, "Ben niçin insan olmadım?" diye. Diyemez de, demeye de hakkı yok! Ne 
olduk? İnsan! Mükemmel bir varlık. Üstün bir yaratık. Kapsamlı, geniş ve zengin bir mahlûk. 
Her şey ilgi alanımıza girdi. Dünya, evren, ahiret, cennet, her şey, ama her şey bizimle ilgili... 
Böylece insanlık ücretini aldık. 3-İnsan olarak dünyaya geldik, ama hayattayız, canlıyız ve 
ayaktayız. Aklımız, kalbimiz, beynimiz, duyu organlarımız: Göz, kulak, ağız, burun, daha neler 
var neler? Bütün bu duyularımızın ihtiyaçları, rızıklan ve onlara lâzım olan nimetler de hazır... 
Yeryüzü bin bir çeşit nimetler sofrası. Alabildiğine bütün nimetlerden istifade ediyoruz. 



Düşünmek için, görmek için, duymak için, koklamak için, konuşmak için, yemek yiyebilmek 
için, su içebilmek için kaç kuruş veriyoruz? Koca bir Hiç! Böylece hayat ücretini aldık. 4-Bu 
bedeni, duygularımızı, nimetleri nasıl kullanacağız? Bir telefon alsak nasıl kullanacağız diye 
hemen kataloğuna bakıyoruz. Yanlış kullanacak olsak bozulur, bizi zarara sokar. Verdiği bu 
nimetleri kullanmak için de Yüce Allah Kur’an gibi bir kitap, Peygamberimiz gibi bir rehber, 
İslâm gibi bir hayat kataloğu lütfetmiştir. İslâm sayesinde Onun verdiği nimetleri, Onun 
bildirdiği çerçevede, Onun öğrettiği biçimde kullanıyoruz. Böylece nimetleri her görüşte, her 
tadışta, her fark edişte Ondan geldiğine inanıyor, Onun mülkü, olduğuna iman ediyoruz. 
Böylece İslâm ve iman ücretini aldık. 5-Bütün bunların yanında öyle bir duygu ile donatılmışız 
ki, bitmez tükenmez bir nimet: SEVGİ. Sevgi öyle geniş bir sofra, öyle sonsuz bir lezzet, öyle 
dolgun bir saadet ki tarifi mümkün değil... Annemizi, babamızı, kardeşimizi, oğlumuzu, 
kızımızı sevmesek... İşimizi, evimizi, okumayı, güzelliği, çevremizi, insanları sevmesek... 
Dünyayı, varlıkları, nimetleri sevmesek... Allah göstermesin Allah'ı, Peygamberimizi, dinimizi 
sevmesek; Cenneti sevmesek varlık neye yarar, hayat neye yarar? İşte bize nimetler içinde 
nimetler. Çok zaman fark edemediğimiz, nasıl olsa var diye aklımıza bile getirmediğimiz şirin, 
tatlı ve mükemmel hazineler verilmiş. Böylece sevgi ücretini aldık. Değerbilir bir varlık olarak 
artık bir bahanemiz kalıyor mu, ibadetten tembellik yapmaya, namazdan usanç duymaya, 
duadan uzak durmaya... Sanki bütün bu nimetlerin karşılığını ödemişiz de, kulluk görevimizi 
ağırdan alıyoruz, nazlanıyoruz. İbadet ve kulluk görevini yapınca Cenneti hak etmek mi, o da 
sadece Allah'ın bir ikramı, armağanı, hediyesi ve mükâfatı. Bize düşen nedir? "Ver Yâ Rabbi!" 
diyebilmek... Fani Dünya Çok yakın bir arkadaşım, 3-4 yaşlarındaki oğlunu kucağına almış, 
telaşla muayenehaneye gelmişti. Küçüğün ateşlendiğini ve kusmaya başladığını söylüyor, 
oğluna duyduğu sevgi onda büyük bir üzüntü ve endişe meydana getiriyordu. Kısa bir 
muayeneden sonra, yediği bir şeyin dokunmuş olabileceğini düşünerek sorduğumda; -
“Buzdolabındaki bir kiloya yakın dondurmanın hemen hemen hepsini yemiş. Biz sonra fark 
ettik” dedi. Mesele anlaşılmıştı. Ancak çocuğuna karşı büyük bir muhabbet duyan babayı 
teskin etmek, çocuğu tedavi etmekten daha zor olmuştu. Bu itibarla çocuğun da babasını ne 
kadar sevdiğini göstermek, aynı zamanda hastalanmasına sebep olan dondurma olduğunu 
ihsas etmek için; -Oğlum , babanı yoksa dondurmayı mı daha çok seviyorsun? dedim. 
Çocuğun cevabı; Dondurmayı... olmuştu. Evet, çocuk henüz 3-4 yaşındaydı. O sevdiği şeye 
fazla düşkünlüğün kendisine zararı olacağını, ayrıca onu temin edenin babası olması cihetiyle, 
öncelikle onu sevmesi gerektiğini, onun için hiçbir şeyi esirgemeyenin , dondurma gibi bir 
şeyle kıyas bile edilemeyecek bir varlık olan babası olduğunu bilecek idrak şuuruna sahip 
değildi. Sadece çocukluk hissini dile getirmişti. İşte biz büyükler; çoğu zamanda idraksiz, 
şuursuz ufacık çocuğun durumuna düşerek, bize sonsuz nimetleri bağışlayan Yüce Rabbimize 
şükretmemiz, en çok O’nu severek O’na yönelmemiz gerekirken, yine O’nun lütfu olan dünya 
nimetlerini daha çok sevmiyor muyuz? Dünya hayatına dalarak kulluk vazifemizi unutmuyor 
muyuz? Bu fani dünya hayatına fazla düşkünlüğün bize zararı olduğunu bile bile... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allah'ın Bizim İbadetimize İhtiyacı Var mı?  

Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, her şey Ona muhtaç olan Yüce Allah’ın, bizim gibi âciz kulların 
ibadetine hiç mi, hiç ihtiyacı yoktur. O, bizim hiçbir şeyimize muhtaç değildir. Çünkü kâinat ve 
içindekiler, ne varsa her şey Onundur, Onun mülküdür. Son derece âciz ve zayıf bir kul olarak 
bizler muhtaç ve fakiriz. İhtiyaçlarımız ebede kadar uzanmış; bir çiçeği istediğimiz gibi, bir 
baharı da istiyoruz. Hatta ebedî cenneti de istemekten kendimizi alamıyoruz. Dünya bizim 
olsa bile, istek ve arzularımızı tatmin edemiyoruz. Hâl böyle iken, ihtiyaçlarımızın sadece çok 
az bir kısmını elde edebiliyoruz. Sonsuzluğa uzanan ihtiyaçlarımızın temin edildiği mekân, 
ebedî saadet menzili olan cennettir. Yüce Allah’ın ibadetimize ihtiyacının olmadığını ve hakikî 
muhtaç olanın asıl bizler olduğumuzu şöyle bir misalle açıklamamız mümkündür:  

Hasta olduğumuzda doktora gideriz. Doktor, hastalığımızı teşhis ettikten sonra, bir reçete 
yazar. Sonra da ilâçları belirtilen saatte kullanmamızı ısrarla ister. Doktorun niyeti, bir an 
önce hastasının şifa bulup rahata kavuşmasıdır. Doktorun bu iyi niyetine karşı kalkıp, “Doktor 
Bey, bu ilâçları kullanmamın sana bir faydası var mı? Bir ihtiyacın mı var ki, bu acı ve tatsız 
ilâçları tavsiye ediyorsun?” dememiz hem yersiz bir hareket olur, hem de kendimizi gülünç 
bir duruma düşürmüş oluruz.  

Bu misalde olduğu gibi, insan olarak mânen hastayız. Günah ve şüphelerin kalb ve 
ruhumuzda açtığı yaralarla mânen dertliyiz. İşte Yüce Rabbimiz, duygu ve lâtifelerimizi günah 
paslarından temizlememiz, parlatıp nurlandırmamız ve bu mânevî dertlerden şifaya 
kavuşmamız için yaramıza bir merhem, dertlerimize bir ilâç olarak ibadeti emretmiştir. 
Mesele bu kadar açık ve berrak iken, yine kalkıp da, “Yâ Rabbî, bizim ibadetimize ne ihtiyacın 
var, niçin ibadet etmemizi bizden ısrarla istiyorsun?” dememiz, hastanın doktora 
çıkışmasından bin defa daha yersiz ve gülünçtür.  

Akıllara gelen şu soruya da "Bizim ibadete ne ihtiyacımız var?" cevap vermek gerekirse... Biz 
insanlar yemek ve içmek gibi fiilleri yaparız ve bunlarla bedenimizi mutlu ederiz işte bizim 
ruhumuzun da ibadete ihtiyacı vardır. Yemek yerken su içerken beden mutlu olurken 
ruhumuzun da mutluluğa hakkı vardır. Bizler ibadet ederek huzuru bulabiliriz... İşte insan 
oğlunun ibadete ihtiyacı buradan gelir. Hem ibadet ederken ruhu ferahlatmak ile kalmayıp 
sonsuz hayatta huzurunda yakalamış oluyoruz  

Bunun yanında kulluk vazifesini yapmayın ibadeti terk eden kişiyi Cenab-ı Hakk'ın dünyada 
mânevî sıkıntıya, âhirette şiddetli azaba çarptıracağını beyan buyurmasının hikmet tarafını 
şöyle bir misalle izah edebiliriz: 
Milletin canına, malına ve namusuna zarar veren bir kişi yakalanıp, hâkim karşısına çıkarıldığı 
zaman, hâkim suçluyu cürmüne göre cezaya çarptırır, mahkûm eder. Bu adam cezayı hak 
ettiği için kimse kendisine acımaz ve “Yazık oldu” demez.  

Mutlak adalet ve kudret sahibi olan Cenab-ı Hak da, ibadeti terk etmekle bütün varlıkların 
hukukuna tecavüz eden insanı, dünyada ruhî sıkıntılara, âhirette de cehennem azabına 
çarptırır. Bu da aynı hak ve adalet olur. 
Gerçekten de, canlı cansız her varlık kendilerine mahsus dillerle Yaratıcısını tesbih eder, 
verilen vazifeyi eksiksiz olarak yerine getirir. Meselâ toprak, içine atılan her bir tohuma 
saksılık eder, filizlenmesine yardımcı olur. Su, dünyaya hayatı bahşederek vazifesini 



mükemmel bir şekilde görür. Ateş, insanların yiyeceğini pişirmek, onları ısıtmak ve daha pek 
çok vazife görmek suretiyle kendine düşeni eksiksiz yapar.  

İşte, insan kâinata iman gözüyle bakmamak ve kulluk vazifelerini, ibadeti terk etmekle 
mahlûkatın da ibadetini göremiyor, onları başıboşlukla itham ediyor ve sonunda inkâra 
kalkışıyor. Onların Allah tarafından vazifelendirilmiş birer unsur olduklarını da inkâr ettiği için, 
mânen hukuklarına tecavüz etmiş, zulmetmiş oluyor. Bunun için de, cezası bir iken, mahlûkat 
adedince artış gösteriyor.  

Ayrıca, ibadetsiz insan kendi nefsine de zulmediyor. Her şeyden önce, insanın ruhu, bedeni 
ve bütün âzaları kendisine bir emanettir. İnsan, sahip olduğu bütün nimetler için ne bir fiyat 
ödemiştir, ne de ödemeye gücü yeter. Meselâ, gözümüze hangi kuvvetimizle sahip olduk 
veya eğer satın alacak olsaydık, değerini takdir edip, ödeyebilir miydik? Bu nimetlerin gerçek 
sahibi Allah olduğuna göre, onları vazifesizde bırakmamıştır. Bilhassa namaz kılarken, bütün 
lâtife ve hislerimiz de hisselerini almaktadır.  

İşte insan ibadeti terk etmekle, bütün âza, duygu ve lâtifelerini âtıl bir vaziyete sokmuş 
sayılıyor. Böylece kendi nefsine de zulmederek cezaya müstahak hâle gelmesine sebep 
oluyor. 
İnsan bilerek veya bilmeyerek yaptığı bütün bu zulüm ve haksızlıkların cezasını dünyada ve 
âhirette çekeceği için, kendi kendini azabın içine atmış oluyor!..  



Nefsini Cenâb-ı Hakka satmak  
 
Bir zaman bir padişah, halkından iki adama, her birisine emaneten birer çiftlik verir ki, içinde 
fabrika, makine, at, silâh gibi her şey var. Fakat fırtınalı bir savaş zamanı olduğundan hiçbir 
şey kararında kalmaz; ya mahvolur veya kaybolur gider. Padişah, o iki adama, 
merhametinden dolayı bir yaver-i ekremini gönderdi. Gayet merhametkâr bir ferman ile 
onlara diyordu: "Elinizde olan emanetimi bana satınız; ta sizin için muhafaza edeyim, 
beyhude zayi olmasın. Hem muharebe (savaş) bittikten sonra size daha güzel bir surette iade 
edeceğim. Hem güya o emanet malınızdır; pek büyük bir fiyata size vereceğim. Hem o 
makine ve fabrikadaki aletler benim namımla ve benim tezgâhımda işlettirilecek; hem fiyatı, 
hem ücretleri birden bine yükselecek. Bütün o kârı size vereceğim. Hem de siz, âciz ve 
fakirsiniz. O koca işlerin masârifâtını (masraf) tedarik edemezsiniz. Bütün masarifatı ve 
levâzımatı (ihtiyaçları), ben deruhte ederim. Bütün varidatı ve menfaatı size vereceğim. Hem 
de terhisat zamanına kadar elinizde bırakacağım. İşte beş mertebe kâr içinde kâr! "Eğer bana 
satmazsanız, zaten görüyorsunuz ki, hiç kimse elindekini muhafaza edemiyor. Herkes gibi 
elinizden çıkacaktır. Hem beyhude gidecek; hem o yüksek fiyattan mahrum kalacaksınız. Hem 
o nazik, kıymettar aletler, mizanlar, istimal edilecek şahane madenler ve işler bulmadığından, 
bütün bütün kıymetten düşecekler. Hem idare ve muhafaza zahmeti ve külfeti başınıza 
kalacak. Hem emanette hıyanet cezasını göreceksiniz. İşte beş derece hasâret içinde hasâret! 
"Hem de bana satmak ise, bana asker olup benim namımla tasarruf etmek demektir. Adi bir 
esir ve başıbozuğa bedel, âli bir padişahın has, serbest bir yaver-i askeri olursunuz." Onlar şu 
iltifatı ve fermanı dinledikten sonra, o iki adamdan aklı başında olanı dedi: "Başüstüne! Ben 
maaliftihar satarım, hem bin teşekkür ederim." Diğeri mağrur, nefsi firavunlaşmış, hodbin, 
ayyaş, güya ebedî o çiftlikte kalacak gibi dünya zelzelelerinden, dağdağalarından haberi yok, 
dedi: "Yok, padişah kimdir? Ben mülkümü satmam, keyfimi bozmam." Biraz zaman sonra 
birinci adam öyle bir mertebeye çıktı ki, herkes haline gıpta ederdi. Padişahın lûtfuna mazhar 
olmuş; has sarayında saadetle yaşıyor. Diğeri öyle bir hale giriftar olmuş ki, hem herkes ona 
acıyor, hem de "Müstehak!" diyor. Çünkü hatasının neticesi olarak, hem saadeti ve mülkü 
gitmiş, hem ceza ve azap çekiyor. İşte, ey nefs-i pürheves! Şu misalin dürbünüyle hakikatin 
yüzüne bak. Amma o padişah ise, Ezel-Ebed Sultanı olan Rabbin, Hâlıkındır. Ve o çiftlikler, 
makineler, aletler, mizanlar ise, senin daire-i hayatın içindeki mâmelekin ve o mâmelekin 
içindeki cisim, ruh ve kalbin ve onlar içindeki göz ve dil, akıl ve hayal gibi zahirî ve batınî 
hasselerindir. Ve o yaver-i ekrem ise, Resul-i Kerîmdir.  
 



Öyle Bir Sultana Vezir Ol ki..! - Okuma Parçası 
 
Erzurum’da bir Habib Baba varmış eskiden (IV. Murad devrinde). Evliyaullah’tan bir zat... Bu 
zat, hacca gitmeye karar vermiş. O günlerde hacılar yurdun dört bir yanından gelip 
İstanbul’da toplanır, oradan da kervanlar halinde yola çıkarlarmış. Habib Baba da, “yola 
çıkmadan önce bir temizlik yapayım” deyip İstanbul’da bir hamama gidivermiş. Aksilik ya, o 
gün o hamama vüzerâ gelecekmiş; dolayısıyla da kimse içeri alınmamış. Habip Baba da bu 
yasağa takılmış ama, “Ben şuracıkta bir kurnada yıkanıveririm” diye yalvarıp yakarınca sadece 
ona hususi bir izin çıkmış. Biraz sonra vezirler bütün ihtişamları ve debdebeleriyle cümbür 
cemaat gelivermişler. Bu arada IV. Murad da tebdil-i kıyafet ederek halktan biriymiş gibi, o da 
bu hamama gelmiş o da yalvarıp yakarmış. “Şuracıkta bir kurnada su dökünürüm” demiş ve 
zorla içeri girmiş. Tabiî bizim Habib Baba ile aynı kurnaya düşmüşler. Derken birbirlerinin 
sırtlarını keselemeye sıra gelince bir ara IV. Murad “Bir bize bak, bir de şu vezirlere. Bu 
dünyada padişaha vezir olmak varmış” deyince, Habib Baba “Bırak sen onu dostum, öyle bir 
Padişaha vezir ol ki, bütün bu vezirlerin padişahına, senin uyuzlu sırtını keseletsin” 
deyivermiş... Evet, kerametle tanımıştır padişahı... İnsan, Gerçek Padişah’a kul olunca 
insanlara değil, kâinâta bile hükmedebilir. 



 

2. HAFTA



Nasıl Namaz Kılmalıyız? 
 
Namaz, imanın ikiz kardeşi gibidir. İkisini birbirinden ayırmak çok zordur. O, imandan sonra 
en önemli ibadettir. Dinde, imandan sonra en büyük hakikat, namazdır. Bu anlamda namaza 
pratik iman, imana ise nazarî bir namaz diyebiliriz. O, dünyanın boğucu atmosferinden sıkılan 
insana gökler ötesinden yapılan bir miraç çağrısıdır. Bu çağrıya uymak her mü'minin en hayati 
kulluk borcudur. Peygamber Efendimiz'e (sallallâhu aleyhi ve sellem),  
"Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir?” diye sorulunca,  
"Vakti gelince kılınan namazdır.” buyurur. O yüzden mümin, günde en az beş defa sonsuz 
kudret sahibi ve her şeye hükmünü kabul ettiren Rabbi'nin huzuruna çıkarak namazını 
hakkıyla kılmalıdır. Bunu bizden bizzat Rabbimiz istemektedir: "Iman eden kullarıma söyle: 
Namazı dosdoğru kılsınlar..." (İbrahim, 31) Namaz dinin direğidir. Malumunuz bir binayı 
ayakta tutan direkleridir, sütunlarıdır. Onlar, olmazsa bina ayakta duramaz. Aynen bunun gibi 
namaz İslâm binasının direğidir. O olmadığı takdirde kişinin kulluk hayatı ciddi sıkıntılara, 
sarsıntılara gebe demektir.  
 
Namazı terk etmek, kılmamak büyük günahtır. Peygamberimiz, kıyamet gününde hesabı 
sorulacak ilk amelin namaz olacağını bildirmiştir. Cenâb-ı Hak namaza, namazını kılan 
mümine değer vermektedir. Bir mümin de namaza Allah'ın verdiği kadar değer vermelidir. 
Çünkü Allah, neye ne derece ehemmiyet veriyorsa, ona o kadar değer vermek kalbin Allah'la 
irtibatının emâresidir. 
 
 
 
  



Hani Camiye Gelmeyecektin! 
 
Yolda karşılaştığımızda ezan okunuyordu. 
— Gel seni camiye götüreyim, dedim. Bugün Cuma biliyorsun. 
— Sen de benim camiye gitmediğimi biliyorsun, dedi. 
— Biliyorum ama sebebini gerçekten merak ediyorum. 
— Ne bileyim olmuyor işte, dedi. Hem pantolonumun ütüsü bozulup, dizleri çıkar diye endişe 
ediyorum. 
Gayri ihtiyari gülmeye başladım. 
— Her hâlde şaka yapıyorsun, dedim. Bunun için cami terk edilir mi? 
— Ciddi söylüyorum, dedi. Giyimime ve özellikle yeşile düşkün olduğumu bilirsin. 
Gerçekten öyleydi. Giydiği birbirinden güzel elbiseleri mutlaka yeşilin bir başka tonundan 
seçer ve her zaman ütülü tutardı. 
— Peki, dedim. Hayatında hiç camiye gitmedin 
— Çocukken dedemle birkaç kere gitmiştim, dedi. Hem o yaşlarda dizlerim aşınacak diye 
herhâlde endişe etmiyordum. Fakat artık camiye gidebileceğimi zannetmiyorum. 
Söyledilderi beni son derece şaşırtmış ve bu konuyu açtığıma pişman etmişti. Daha sonra el 
sıkışıp ayrıldık. Onunla konuşmamızdan iki ay sonra, kendisinin camide olduğunu söylediler.  
Hemen gittim. Bahçedeki namaz saflarının en önünde duruyordu ve üzerinde yine yeşiller 
vardı. Yavaşça yanına yaklaştım ve kısık bir sesle: 
 "Hani camiye gelmeyecektin?” dedim. 
Hiç sesini çıkarmadı. Çünkü musalla taşının üzerinde, yeşil örtülü bir tabut içinde yatıyordu.  



Bir Hikâye/Ömür, Namazsız Ezanla, Ezansız Namaz Arası Kadardır! 
 
Bir dede ile torunu sohbet ediyorlar. Torunu, pamuk gibi aksakallı, nur şimall dedesine 
merakla soruyor: 
— Dedeciğim! Bir insanın ömrü ne kadardır? 
Dede tatlı bir gülücükle: 
— Ezanla namaz arası kadar yavrucuğum, deyince torun: 
— Nasıl yani, Ömür bu kadar kısa mı? 
— Evet yavrum. Omür, namazsız ezanla, ezansız namaz arası kadardır, diye cevap verir. 
Torun yeniden sorar: 
  Namazsız ezan ve ezansız namaz sözlerinden ne kastettiğini anlamadım dedeciğim. Bu ne 
demek açıklar mısın? 
Dede şefkatle ellerinden tuttuğu torununa: 
— Geçenlerde komşumuzun çocuğu doğdu. O çocuğun kulağına ezan okundu değil mi? İşte o 
ezanın namazı kılındı mı? Kılınmadı. O ezan namazsız ezandı. İnsan öldüğü an kılınan cenaze 
namazının da ezam yoktur. O da ezansız namazdır. Aslında o namazın ezanı insan doğunca 
okunmuştu kulağına. "Seyret ey insan! Doğdun, ama öleceksin, ömür çabuk biter, hayatını iyi 
değerlendir. Boşa vakit harcama!” ikazını yapıyordu o ezan. işte yavrum ömür, ezanla namaz 
arası kadardır. Sakın boşa geçirme. Ömrünü dolu dolu yaşa, bir nefes bile boşluk bırakma!” 
 
 
 



Namaz Dinin Direğidir 
 
Bir yolculuğa çıktınız. Bir süre yol aldıktan sonra arabanız bozuldu. Sizin yapabileceğiniz hiçbir 
şey yok. Oturup beklemeye başladınız. Sonra bir araba geldi. Yanınızda durdu. Arabadaki 
insan sizinle ilgilendi. Sizi şehre götürdü. Bir tamirci bulup arabanızı tamir ettirdi. 
Size bu iyiliği yapan insana karşı nasıl davranırsınız? İşiniz bitince bir teşekkür bile etmeden, 
nankörlük yaparak çekip gider misiniz? Yoksa büyük bir memnuniyetle ona teşekkür mü 
edersiniz? Elbette ki teşekkür edersiniz. Daha başka kimlere, niçin teşekkür ettiğimizi 
düşünelim. Bize yemek yapan annemize, harçlık veren babamıza; çay, kahve ısmarlayan, 
sınavda silgisini veren arkadaşımıza, sağlımızla ilgilenen doktorumuza; alışveriş yaptığımız 
bakkala, manava, kasaba... 
Bir de bizi yoktan var eden, bizi kâinatın en şerefli varlığı olarak yaratan Allah'ın verdiği 
nimetleri düşünelim. O Zat'ın bizim için yarattığı eşsiz güzellikleri bir bir gözümüzün önüne 
getirelim. 
Aklımızı hiçbir şeye değişir miyiz? Gözümüz ne kadar değerli? Ellerimiz, ayaklarımız, ağzımız, 
burnumuz. Ya tabiat? Güneş, yıldızlar, bitkiler, türlü türlü meyveler, sebzeler, dağlar, 
denizler... 
 
Insan için bal yapan arı, bizim için süt veren inek, koyun; yine bizim için yağmur getiren 
bulut... Yüce Allah'ın bizim için verdiği nimetler saymalda bitmez. Arkadaşımıza, en küçük bir 
iyiliği için teşekkür etmemiz gerekiyor da sayısız nimetler veren Allah'ımıza teşekkür etmemiz 
gerekmiyor mu? Bize iyilik edenlere nankörlük edince çok büyük hata oluyor da Yüce Allah'a 
teşekkür etmezsek çok daha büyük hata olmaz mı? 
Allah'ın bize verdiği nimetlere karşılık yapmamız gereken şey, ona ibadet ederek teşekkür 
etmektir. Allah'ın emirlerini, sırf O'nun rızasını ve sevgisini kazanmak için yerine getirmek 
ibadettir.  
 
Bütün ibadetlerin özü de namazdır. Çünkü namaz diğer bütün ibadetleri içine alır. 
Peygamber Efendimiz bir hadislerinde, "Namaz dinin direğidir." buyurmuşlardır. Direk bir 
yapıyı, bir binayı ayakta tutan temel unsurdur. Namaz da bizim inancımızı diri ve sağlam 
tutar. Bir başka hadislerinde Peygamber Efendimiz, "Aralarında büyük günahlar 
işlenmedikçe, beş vakit namaz ve cuma namazı günahlara kefarettir." Buyurarak namazın 
insanı günahlardan arındırmaşına işaret etmiştir. 
 
 
 



Namaz Kılmak Hem Çok Kolay Hem de Çok Kârlı Bir İştir 
 
Allah bize bir gün için yirmi dört saat vermiş. Bu günün her bir saati bir altın değerindedir. 
Namaz kılmak insanın günde toplam bir saatini ya alır ya almaz. Yirmi dört saatten bir saatini 
namaz için ayıran insan, bu bir saat karşılığında ebedî bir Cennet için yatırım yapmış olur. 
Yirmi dört saatin yirmi üç saatini şu kısa, fâni dünya için harcayıp da bir saatini sonsuz bir 
hayat ve Cennet için vermeyen insan ne kadar zarar eder... 
 
Namaz Allah'a İmandan Sonraki En Büyük Hakikattir 
 
Allah, Kur'ân-ı Kerîm'de pek çok yerde imandan hemen sonra namazdan bahseder. 
Mü'minleri, "Iman eden ve salih amel işleyen" insan olarak tarif eder. Salih amelin başı ise 
namazdır. 
Namaz, Kur'ân-l Kerîm'de 87 defa zikredilir. Peygamber Efendimiz'in de vefat ederken 
vasiyeti şu idi: "Aman namaza sarılın! Bakmakla yükümlü olduğunuz kimselerin hukukunu 
gözetin.” Sahabî efendilerimizden Enes ibn Malik diyor ki: "Son nefesini verene kadar dili 
döndükçe bunu tekrar etti." 
 
Namaz Allah'a Bağlılığın Göstergesidir 
 
Yüce Allah en başta namazı emreder. O'nun kulu olan, O'nun sevgisini kazanmak isteyen 
O'nun biricik isteğini yerine getirmez mi? Melekler ve peygamberler başta olmak üzere bütün 
nuranî şahsiyetler, veli insanlar, en büyük şerefi Allah'a bağlılıkta bulmuşlar ve bunu da 
namaz kılarak göstermişlerdir. Peygamber Efendimiz, sabahlara kadar namaz kılmaktan 
ayakları şişince neden böyle yaptığını soranlara, "Allah'a çok şükreden bir kul olmayayım 
mı?" diye cevap vermiştir. 
 
Namaz Kılmak Allah 'a Dayanmaktır 
 
Insan, gayet âciz, güçsüz ve muhtaç olarak yaratılmıştır. Bundan dolayı mutlaka en büyük, 
sonsuz güç ve kudret sahibi, hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah'a dayanmak, O'na bağlılığını 
ortaya koymak zorundadır. Bu da namazı kılmakla olur. İnsan, günde beş defa namazla 
Allah'ın huzuruna varıp kulluğunu ilan eder. 
 



Bir Hikâye/İlk Namaz 
 
Galiba yine böyle bir kıştı. Onun odasına bitişik olan küçük odamdaki küçük karyolamda 
uyurken bir öpücük gibi alnımı okşayan nazik eliyle, nazik ince parmaklarıyla saçlarımı 
tarayarak, — Haydi, Ömerciğim kalk, demişti. Kalk, haydi yavrucuğum. 
Ben gözlerimi açmıştım. Köşedeki küçük yazıhanemin üzerinde yanan küçük gece kandili -ah, 
bunu unutamam, bu bir kedi kafası idi- iki pencereli olan odamın beyaz, muşamba 
perdelerinin esmerliklerini aydınlatıyor ve yeşil camdan gözleriyle bakıyordu. 
— Fakat anneciğim, demiştim. Daha gece... 
Her vakit öptüğü yerden, sol kaşımın ucundan tekrar öperek, 
  Yok, yavrucuğum, saat beş, sonra vakit geçer, diye koltuklarımdan tutarak kaldırdı. 
İçi fanilâlı küçük terliklerimi giyerek ve gözlerimi yumruklarımla ovuşturarak onu takip ettim. 
Karanlık sofadan bir anda geçerek odasına girdik. Bağdaş kurmuş bir zenciye benzeyen siyah 
ve alçak soba gürüldeyerek yanıyordu. 
— Aaa... Pervin de kalkmış... 
Pervin hizmetçimizdi, elindeki sarı güğümü sobanın üzerinden indiriyordu. Onun kalkacağına 
hiç ihtimal vermezdim. Annem demişti ki: 
— Pervin her sabah kalkar. 
Ben hiç kalkmadığım hâlde onun her sabah kalkmasına şaşırdım. Hırkamı çıkardılar, kollarımı 
sıvadılar, abdest leğeninin yanına çömeldim. Anneciğim, 
  Öyle yorulursun, diye küçük bir iskemleyi altıma koydu, ona oturdum. 
— Haydi, besmele çek... 
Pervin ılık suyu ellerime döküyor, annem başucumda. "Yüzünü... Kollarını, yine üç defa...” 
diye fısıldıyor, unuttukça "Aaa, hani başına mest..." gibi uyarılarla yanlışlarımı bana tekrar 
ettiriyordu.  
Abdest bitince annemle beraber yavaş bir sesle namaz dualarını okuyarak kollarımı ve 
yüzümü kuruladık. Pervin de ayaklarımı kuruladı. Çoraplarımı giydirdi. Isınmak için sobanın 
önüne gitmiştim. Arkama dönünce, annemi, tiftik seccadeyi açıyor gördüm... Sonra başına 
yeşil başörtüsünü örterek beni çağırmıştı: 
— Gel... 
Gittim. Küçücük ben, onunla bir seccadede, bir yavru samimiyet ve saadetiyle o tatlı, hassas 
anne vücudunun yanında durdum. İki söz ile bana, yapacağımı, önceden öğrettiklerini tekrar 
etti: 
— iki rekât sünnet... Gece öğrendiklerini, okunuşları unutmadın ya? 
— Hayır... 
— Haydi... 
O, başlangıç tekbirini ellerini omuzlarına kaldırarak kadın gibi yaparken ben de gayriihtiyarî 
onu taklit etmiştim. Sünneti bitirdikten sonra, bana, gözlerinin tatlı ve tesirli bir tebessümü 
ile gülerek, 
— Yavrum, demişti. "Sen kadın mısın? Kadınlar öyle başlar, sen erkeksin, ellerini kulaklarına 
götüreceksin. ” 
Sıcacık elleriyle benim küçük ellerimi kulaklarıma kaldırıp, 
— İşte böyle, diyerek erkek başlangıç tekbirini öğretti. 
 

Ömer Seyfetti 
 

 



İhmal Uyanıklıktadır 
 
Bir yolculuk sırasında Resûlullah'la birlikte sahabîler bir gece boyu yürüdüler. Sonra 
sahabîlerden bazıları, 
— Ey Allah'ın Resûlü! Bize mola verseniz, diye istekte bulununca Efendimiz, 
— Namaz vaktine kadar uyuya kalmanızdan korkuyorum, buyurdu. 
Bunun üzerine Hazreti Bilâl, 
— Ben sizi uyandırırım, deyince Allah Resûlü mola verdi. 
Uygun bir yerde konakladılar. Herkes öyle yorgundu ki hemen uykuya daldılar. Nöbette kalan 
Hazreti Bilâl de sırtını devesine dayayıp beldemeye başladı. Ancak bir süre sonra onun da 
yorgunluktan gözleri kapanıverdi ve uyuyakaldı. Resûlullah uyandığında güneş doğmuştu: 
— Ey Bilal! Sözün ne oldu, diye seslendi. 
Bunun üzerine Hazreti Bilâl, 
 “Üzerime böyle bir uyku hiç çökmemişti”, dedi. 
Nebîler Nebîsi de, 
— Allah Teâlâ, ruhlarınızı dilediği zaman alır, dilediği zaman geri gönderir. Ey Bilâl! Halka 
namaz için ezan oku, buyurdu. 
Abdest aldı ve güneş yükselince kalktı, kafileye cemaatle sabah namazının kazasını kıldırdı. 
Sonra yollarına devam ettiler. Yolda giderlerken sahabîler birbirlerine, 
  Namazımızda ihmalkârlık ettik, diye yakınıyorlardı.  
Bu sözleri duyan Allah Resûlü şöyle buyurdu: 
— Uyurken ihmal sayılmaz, ihmal uyanıklıktadır. Sizden biri, gaflete düşer de herhangi bir 
namazı kaçırırsa, hatırlayınca onu hemen kılsın. 
 
 
Çok Secde Ederek 
 
İbn Ka'b el-Eslemî şöyle anlatmıştı: 
"Resûlullahla beraber gecelemiştim. Kendisinin abdest suyunu ve başka ihtiyaçlarını 
giderdim. 
Bana, 
— Dile benden, buyurdu. 
Ben, 
— Senden Cennet'te Seninle beraberlik diliyorum, dedim. 
Bana,  
— Veya bundan başka bir şey, dedi. 
— Hayır, sadece bunu istiyorum, dedim. 
  Öyleyse kendin için çok secde ederek bana yardımcı ol, buyurdu." 
 
 
 
 
 
 



BÖLÜMLE İLGİLİ ÂYETLER 
 
"Hem namazı tam kılın, zekâtı verin, rükû edenlerle beraber siz de namaz kılın,” (Bakara 
Sûresi, 43) 

*** 
 Çünkü namaz belirli vakitlerde müminlere farz kılınmıştır. (Bknz. Nisa Sûresi, 103) 
      *** 
O namaz kılanlar, zekât verenler, Allah'a ve âhirete hakkıyla iman edenler var ya, işte onlara 
yarın büyük mükâfat vereceğiz. (Bknz. Nisa Sûresi, 162) 

*** 
"Ailene ve ümmetine namaz kılmalarını emret, kendin de namaza devam et...(Bknz Taha 
Sûresi 132) 
 
HADİS-İ ŞERİFLER 
Bir keresinde Resûl-ü Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) namaz kıldırıyordu. Rükûdan 
kalkarken her zaman olduğu gibi "Semiallahü limen hamideh” dedi. Arka safta bulunan bir 
sahabi (nereden öğrendiğini bilmiyoruz) "Rabbenâ ve leke'l-hamd. Hamden kesiran tayyiben 
mübârekenfih" diyerek mukabelede bulundu. Allah Resûlü, yüzünü cemaata çevirdiğinde "Bu 
sözü söyleyen kimdi?” diye sordu. Sahabi "Bendim!” cevabını verdi. Ve Allah Resûlü sözlerine 
şöyle devam etti: "Gördüm ki melekler bu sözün sevabını yazmak için birbiriyle yarışıyordu." 
(Buhari, Ezan 126) 

*** 
 
Bir zât Efendimiz (sas)'e gelir ve şöyle der: "Ya Resûlallah, bana bir şeyler öğret, ama kısa 
olsun." Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurur: 
"Namaz kıldığında onu veda namazı gibi kıl! Yarın pişman olup, özür dileyeceğin bir sözü 
söyleme! insanların elindekinden de ümidini kes.” (İbnMâce, Zühd, 15; Müsned, 5/312) 
 

*** 
 
"Gerçekten kişi ile küfür ve şirk arasındaki fark namazı terk etmektir.” (Müslim, İman 134) 
 

*** 
 
"Kim yatsı namazında cemaatte hazır bulunursa gecenin yarısını namazla geçirmiş gibi sevap 
kazanır. Yatsı ve sabah namazlarında cemaatte bulunan kimseye ise bütün geceyi namazla 
geçirmiş gibi sevap vardır." (Tirmizi, Salat 165) 
 

*** 
 
"Bir müslüman farz bir namazın vakti geldiğinde güzelce abdest alır huşu içinde ruku ve 
secdelerini de tam yaparak namazını kılarsa büyük günah işlemedikçe bu namaz o güne 
kadar işlediği tüm günahlarına keffaret olur. Bu her zaman için böyledir." (Müslim, Tahara) 



3. HAFTA



Oruc 
 
Oruç; namaz, zekât ve hac gibi Yüce Rabbimizin bizleri mükellef tuttuğu ibadetlerden biridir. 
O, Allah Teâlâ’nın mükâfatını kendi üzerine aldığı, kalemlerin ve defterlerin hesabını 
tutamayacağı, müminin içten içe Rabbiyle irtibatının en belirgin bir alametidir. Oruç, geçici 
bir süre yememenin, içmemenin, şehevî arzu ve isteklere gem vurmanın, dünyaya ait 
bağlardan sıyrılmanın, böylece Allah’a yaklaşmanın ifadesidir. 
 
Oruç ile ilgili ilmihal bilgileri, her zaman insanların merakını çeken hususlar arasında 
bulunmuştur. Temel dini prensipleri ihtiva eden “ilmihal” denilen kitaplar, öteden beri pek 
çok Müslüman’ın ibadetlerine dair bilgileri öğrenmelerine vesile olmuştur. Hemen her evde 
ilmihal kitabı bulunur. Zamanın geçmesiyle insanların ihtiyaçları da farklılık göstermiş ve daha 
pratik ve bilgiye daha çabuk ulaşmayı mümkün kılan eserler kaleme alınmıştır. Bu kitaplar 
içinde pratik ilmihal bilgilerini ihtiva eden çalışmalar da bulunmaktadır. Yayınevi olarak 
ilmihal bilgilerini soru cevap tarzında işleyen bir dizi kitap yayınlamayı düşündük. Elinizdeki 
bu kitap serinin ikinci kitabı olarak orucu ve oruçla ilgili konuları soru-cevap tarzında özlü bir 
şekilde işlemektedir. Sorular genel itibariyle ilmihal kitapları esas alınarak kaleme alınmış, 
bunun dışında mevzuyla alakalı çokça sorulan soruların cevapları da kitapta zikredilmiştir. 
Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu’nun verdiği fetvalar ve 
www.hikmet.net sitesinde yer alan sorular da gözden geçirilmiş ve kitaba alınmasında fayda 
mülahaza edilen yerler ilave edilmiştir. 
 
Burada şunu da ifade etmek gerekir ki, sorulara verilen cevaplarda genel itibariyle Hanefi 
mezhebi esas alınsa da ihtiyaca binaen nadir olarak diğer mezheplerin görüşleri de 
verilmiştir. Sorulara cevap verirken uygulamaya esas olan görüşler alınmış, okuyucuyu 
tereddütte bırakacak tartışmalardan uzak durulmuştur. Ancak bu bilgilerle yetinmek 
istemeyip konuyla alakalı daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen okurlar, mevzunun daha 
detaylı işlendiği ilmihal veya fıkıh kitaplarına bakabilirler.  



ORUÇ VE ORUCA ENGEL OLAN ŞEYLER 
 
Oruç ne demektir? 
Dilimizdeki “oruç” kelimesinin Arapçadaki karşılığı “savm” kelimesidir. Bu kelime “bir şeyden 
uzak durmak, kişinin kendini tutması ve engellemesi” manalarına gelmektedir. Terim ise, 
“Tan yerinin ağarmasından güneşin batma vaktine kadar, bir gaye uğruna bilinçli bir şekilde 
yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durup nefsi dizginlemek.” demektir. 
Oruç ne zaman farz kılınmıştır? 
Pek çok hüküm gibi oruç da, İslâm’ın ilk yıllarında değil de Medine döneminde farz kılınmıştır. 
Orucun farz kılınması tarih olarak hicretin ikinci yılının Şaban ayıdır. Orucun farz olduğuna 
hem Kur’ân-ı Kerîm’den hem de Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) söz ve fiillerinden 
(sünnet’ten) deliller bulunmaktadır. 
 
Oruç tutmak kimlere farzdır? 
İslâm, emir ve yasakların yapılmasını istediği kimselerde birtakım şartlar arar. Yani bazı 
ibadetleri yapabilmek için kişilerde bazı özellikler aranır. Bu anlamda diğer ibadetlerde 
olduğu gibi, oruç ibadetinde de belli başlı özelliklere sahip olan kimseler mükellef 
tutulmuştur. Bunları şu şekilde sıralamamız mümkündür: Müslüman olmak, ergen ve akıllı 
olmak, oruç tutmaya güç yetirmek ve yolcu olmamak. 
 
Oruç tutmaya engel durumlar nelerdir? 
Oruç tutmanın farz olmadığı bazı durumlar vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz: Yolculuk, 
hastalık, gebelik ve çocuk emzirmek hali, aşırı yaşlılık, aşırı açlık ve susuzluk, ikrah (zorlama 
hali). 
Günlerin uzunluğu ve işlerin ağırlığından dolayı oruç tehir edilebilir mi? 
Böyle durumlarda ertesi günü oruca dayanacak kadar yemek suretiyle orucu tutmak gerekir. 
Günlerin uzunluğu ve işlerin ağırlığı karşısında oruç tutmayı zorlaştıran engelleri aşmak 
gerekir. İş için ibadet ne ihmal ne de terk edilebilir. 
 
Ergenlik çağında olmak oruç için gerekli midir? 
İbadetlerin farz olması için bulunması gerekli olan şartlardan biri de o kimsenin ergenlik 
çağında ve aynı zamanda akıllı olmasıdır. Zira henüz belli bir yaşa ( ergenlik) gelmemiş 
kimseler İslâm’da mükellef kabul edilmemişlerdir. Bu anlamda çocuklar ve ergenlik yaşına 
ulaştığı hâlde akıldan mahrum olanlar, bu ibadetten muaf tutulmuşlardır. Bu hususu 
Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şu beyanlarıyla bildirmişlerdir: “Üç kişiden sorumluluk 
kaldırılmıştır: Bulûğ çağına erinceye kadar çocuktan, aklı yerine gelinceye kadar deliden, 
uyanıncaya kadar uyuyandan.” Fakat bununla beraber ergenlik çağına gelmemiş çocuklar 
oruç tutmak isterlerse, ibadete alışmak noktasında bu iyi görülmüştür. 
 
Çocukların kaç yaşında oruç tutması gerekir? 
Buluğ çağından sonra oruç tutmak farzdır. Bundan dolayı ergenlik çağına gelene kadar oruç 
tutmak farz değildir. Bununla beraber “Ağaç yaşken eğilir.” gerçeğini de unutmadan ibadete 
alıştırmak maksadıyla çocuklarımıza erken yaşlarda oruç tutturmak tavsiye edilmektedir. 
Çocukların oruç tutması namaz gibidir. Bunun için on yaşında bulunan bir çocuğa oruç 
tutması emredilir. Bununla beraber tutmazsa, kaza etmesi gerekmez. Bir de çocuğun oruca 
gücü yetmelidir. Oruçtan zarar görecek olan çocuğa: “Oruç tut!” diye emredilmez.  
Namaz kılmayan kimsenin orucu geçerli olur mu? 



Namaz kılmamak büyük günahlardan olsa da orucu bozmadığından veya oruç tutmanın bir 
şartı olmadığından namaz kılmayanın tuttuğu oruçlar geçerlidir. 
Başı açık olan bayan oruç tutabilir mi? 
Dinimizde ibadetlerin yapılış şartları bellidir. Oruç tutmak için başın kapalı olması gibi bir şart 
yoktur. Başı açık bir bayan oruç tutabilir, her türlü ibadetini yapabilir. Bu ibadetlerin sevabını 
da alır. Baş açmanın günahı ayrıdır. Bir ibadeti yerine getirmemenin günahı, başka bir 
ibadetin sevabını kazanmamaya sebep olmaz. Ancak namaz esnasında başın örtülmesi 
gereklidir. 
 
Oruç tutmamak için mazeret aramaya karşılık biz ne düşünmeliyiz? 
Böyle insanlara, orucu tutmamak için mazeretler üretme yerine, tutmak için vesileler aramak 
gerektiği söylenmeli, ibadetlere bizim ihtiyaç duyduğumuz hatırlatılmalıdır. 
Orucu açıktan yemenin hükmü ve cezası nedir? 
Bunun İslâm’da belirlenmiş bir cezası yoktur. Çünkü oruç tutmayan insan, hastalık veya 
yolculuk gibi bir mazeretten dolayı tutmuyor olabilir. Bununla beraber, İslâm toplumunda 
böyle açıkça Müslümanları rencide edecek şekilde herkesin gözlerine baka baka oruç yiyen 
kimsenin hoş bir şey yapmadığı açıktır. Bunun asıl cezası, orucu kaza etmek ve ayrıca öbür 
dünyada hesaba çekilmektir. İslâm ahlâkıyla ahlâklanmış bir toplumda, bu gibi davranışlar 
çok az olur. Tarihte bunun örnekleri vardır. Hatta gayrimüslimler bile belli bir nezaket içinde, 
Müslümanlara ve oruca saygı için açıktan yemezlerdi. 
 
Kutup ülkelerinde nasıl oruç tutulur? 
Bir bölgede herhangi bir namazın vakti gerçekleşmiyorsa veya tam olarak belirlenemiyorsa, 
takdir yapılarak, oraya en yakın bölgenin vakitlerine göre namazlar kılınır. Oruç ibadeti de 
böyledir. Oruç da namaz gibi, en yakın ve normal gündüz ve gecesi olan ülkenin saatine göre 
tutulur. 
 
En makbul olan oruç hangisidir? 
Oruç, belirli bir süre sadece yemeyi, içmeyi bırakmak değildir. O, insanı aynı zamanda her 
türlü kötülükten de uzaklaştırır. Oruçluyken helâl olan yiyecek ve içeceklerden uzak 
durulduğu gibi; 
– Dilimiz, yalandan, 
– Ellerimiz, haram işlerden, 
– Midemiz, haram lokmadan, 
– Gözlerimiz, harama bakmaktan, 
– Kulaklarımız, yalan ve dedikodu dinlemekten, 
– Ayaklarımız kötü işler peşinde koşmaktan uzaklaşarak, oruçtan nasiplerini almalı ve ömür 
boyu bu böyle devam etmelidir. Oruçlu, çeşitli yemeklerle donatılmış sofranın başında iftar 
vaktine bir dakika kalsa bile, helâl olan yiyecek ve içeceklere elini sürmez. Çok acıkmış ve 
susamış olsa bile sabırla iftar vaktini bekler. Bu, zoraki bir bekleyiş değil, içten gelen umut 
dolu huzurlu bir bekleyiştir. Müminin, Allah’ın emri karşısında gösterdiği bu teslimiyet nefis 
terbiyesi ve iradeye hâkim olma eğitiminin çok olumlu bir sonucudur. İnsanı, nefsanî 
arzularının esiri olmaktan kurtarıp âdeta melekleştiren gerçek bir eğitimdir bu. Böyle bir 
eğitimden geçen mümin; 
– Helâl olan şeylere bile elini sürmezken, nasıl olur da harama el uzatabilir? 
– Vücuda faydalı olan yiyecek ve içecekleri istediği zaman bırakabildiği hâlde, nasıl olur da 
vücuduna zararlı olan içkilerden ve kötü alışkanlıklardan vazgeçmez? 



– Meşru olan cinsel arzularından vazgeçen mümin, nasıl olur da haram yollara düşebilir? 
Zina ve fuhuş gibi meşru olmayan ilişkilerde bulunabilir? 
Orucun olumlu etkileri hayatımıza yansıdığı ölçüde oruç gayesine ulaşmış ve oruçludan 
beklenen de gerçekleşmiş olur.  
 
Oruç tutanların Cennet’e “ Reyyan” kapısından girileceği söyleniyor. Oruç tutmayanlar 
Cennet’e giremeyecek mi? 
 
Soruda ifade edilen bir hadisin mealidir. Öncelikle, cennete girecek bütün müminlerin oruç 
tuttuğunu söylemek zordur. Çünkü Müslüman olup oruç tutmadığı hâlde, affa uğrayarak 
cennete gidenler de olabilir. Yine, oruç tutacak çağa gelmeden ölenler de bu kapıdan 
girmeyebilirler. Orucun hakkını verenlere Cenâb-ı Hakk’ın bir lütfu olarak Reyyân kapısı vaad 
edilmiştir. Ama cennetin bir değil pek çok kapısı bulun maktadır. Pek çok Müslüman da bu 
kapılardan girebileceklerdir. Cennet’in sekiz kapısının olduğu belirtilir: Namaz kapısı, Oruç/ 
Reyyan kapısı, Sadaka/Zekât kapısı, Hayır/Cihad kapısı, Tevbe kapısı, Sinirine hâkim/insanları 
affedenlerin kapısı, Rıza kapısı, Hesaba çekilmeyenlerin-sağ kapısı… 
Rivayetlerden birinde ifade edildiğine göre, bu kapıları duyan Hz. Ebû Bekir “Ya Resûlallah! 
Bir insanın bu kapıların hepsinden çağrılması söz konusu olabilir mi?” diye sormuş ve “Evet, 
senin de onlardan olacağını ümit ediyorum.” cevabını almıştı. 
 
Oruçlu iken Kur’ân okumak daha mı sevaptır? 
Müminlerin hidayet kaynağı olan Kur’ân, her zaman için okunup düşünülmesi, tefekkür 
edilmesi gereken bir kitaptır. Mümin Kur’ân’a, hava, su ve ekmek kadar muhtaçtır. 
Peygamber Efendimiz (aleyhissalâtu vesselâm) bütün hayatını, insanların dikkat ve nazarını 
Kur’ân’a çekmekle geçirmiştir. O’nu, vird-i zeban edinmiş, bununla da kalmayıp zaman zaman 
bazı sahabilere okutup onlardan dinlemiştir. Oruçlu olduğu zamanlarda, hususiyle 
Ramazan’da Kur’ân’a daha bir özen göstermiş, onu çokça okumuştur. Müminler de 
Peygamber Efendimiz’in ümmeti olarak, özellikle Ramazan’da Kur’ân’la içli dışlı olmalı, onun 
aydınlık ikliminden nurlanmalıdırlar. Kur’ân’ı hususiyle Ramazan ayında okumanın ayrı bir 
önemi vardır. Allah Resûlü (aleyhissalâtu vesselâm) Ramazan’da her zamankinden daha fazla 
Kur’ân’la meşgul olur, onu okur ve tefekkür ederdi. Zira Allah onu, bu ayda indirmişti. 
Ramazan’ın her gecesinde Peygamber Efendimiz (aleyhissalâtu vesselâm) Cibril-i Emin’le 
birlikte aralarında Kur’ân talimi yaparlardı. Ve her Ramazanda baştan sona onu Cibril’le 
mukabele ederdi. Vefat ettiği yılda da bu arz iki defa cereyan etmişti. İbn Abbas rivayet ettiği 
bir hadiste bunu ifade etmektedir: 
“Allah Resûlü (aleyhissalâtu vesselâm), insanların en cömerdi idi. Cömertliğinin doruğa 
ulaştığı zaman ise, Ramazan’da Cibril ile karşılaştığı an idi. O, Ramazan’ın her gecesinde Cibril 
ile karşılaşır, Kur’ân’ı aralarında mütalâa ederlerdi. Peygamber Efendimiz hayra karşı hızlı 
esen rüzgârdan çok atik idi.” 
 
Hangi oruçla geçmiş günahlar bağışlanır? 
Bir hadis-i şerifte, “Her kim inanarak ve karşılığını sırf Allah’tan bekleyerek Ramazan orucunu 
tutarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.” buyrulmuştur. “Efendimiz burada, Ramazan’la 
gelen berekete tam inanan, ihlâs ve samimiyetle oruç tutup bu mübarek ayı ibadet ü taatle 
değerlendiren ve sevabını da yalnızca Allah’tan bekleyen müminlerin geçmişte işledikleri 
günahlarının affedileceğini müjdelemiştir. “ İmanen” kelimesi, inanılması gerekli olan her 
şeye ve oruçla alâkalı dinî hükümlere kalpten inanmayı; orucun farz olduğuna, karşılığında 



büyük mükâfat bulunduğuna ve her şeyden öte rıza-yı ilahiye bir vesile teşkil ettiğine hiç 
tereddüde düşmeksizin iman etmeyi vurgulamaktadır. 
Evet, biz Allah’ın kullarıyız; Allah da bizim mabudumuzdur. Bizim O’na karşı yaptığımız şeyler 
O’nun hakkı, bizim de vazife ve sorumluluğumuzdur. Oruç da, O’nun emri ve bizim 
görevimizdir. O, ibadetlerimizden her zaman haberdardır ve yaptığımız her şeyi bilmektedir. 
Cenâb-ı Hakk’ın görüp bildiği o amellerimiz, mevsimi gelince nemalanmış olarak geriye 
dönecektir. Ayrıca, ellerimizi O’na kaldırdığımızda, bir kudsî hadiste dendiği gibi; “O eller 
geriye boş olarak dönmeyecektir.” Cenâb-ı Hakk’a karşı teveccüh ederken ve O’na yalvarıp 
yakarırken, her şeyden evvel O’nun kullarını gördüğüne, duaları işittiğine ve istekleri yerine 
getirecek güce sahip bulunduğuna tam inanmak lazımdır. Yoksa inanmadan el açmak, 
“Verirse verir, vermezse vermez” gibi bir manaya gelir ki, bunun bir saygısızlık olduğu ve öyle 
birinin çağrısına icâbet edilmeyeceği bellidir. O, lütfuyla, keremiyle, rahmetinin gazabının 
önünde olmasıyla ve merhametinin enginliğiyle öylelerine de verirse verir; biz “vermez” diye 
kestirip atamayız.  
Fakat, O’nun duaları kabul etmesinin vesilesi evvela O’na gönülden inanmaktır. İnanacaksın 
ki, samimiyetle ellerini kaldırdığın zaman Allah onları boş çevirmez, yüzünü kara çıkartmaz, 
seni mahcup etmez; aksine, o kapıya bir daha yönelmene vesile olacak şekilde lütuflarda 
bulunur. İşte, “ imanen” kaydı böyle bir inanmayı ifade etmektedir. 
“ İhtisap” kelimesi de sevabın Allah’tan beklenmesi manasına gelmektedir; dünyevî 
beklentilere girmeme, sadece Allah’ın hoşnutluğunu gözetme ve mükâfâtı O’nun 
rahmetinden umma demektir. Hayır işlerinde ve ibadetlerde ihlas ve samimiyete aykırı hiçbir 
husus olmamalı; riya ve süm’alara girilmemelidir. Hiçbir amel insanların takdir ve 
teveccühlerine bina edilmemeli; her şey Allah için yapılmalı ve beklentiler de hep Allah’tan 
olmalıdır. O beklentilerde de yine himmet âlî tutulmalı; yani, yapılan işler dünyevî faydalara 
bağlanmamalıdır. Gerçi, sahabi anlayışıyla, ayakkabımızın bağını bile kaybetsek biz onu da 
Allah’tan istemeliyiz. Arkasında olduğumuz her konuda gayret etmeli, iradenin hakkını 
vermeli ama neticede her şeyi Allah’tan dilemeliyiz.  
Ancak, kulluğumuzu Cenâb-ı Hakk’a sunarken, O’nun Ma’bud, bizim de kul olduğumuzu hiç 
hatırdan çıkarmamalı; O’nun hakkı olduğu için kulluğumuzu O’na tahsis etmeliyiz. Dolayısıyla, 
ibadetlerimizi ihtiyaç ve isteklerimize bağlamamalı, onları vazifemiz olduğu için eda etmeliyiz. 
Haddizatında, Cenâb-ı Hak’tan bir şey isteme, bizim zatî hakkımız değildir; O’nun lutfedip 
bize verdiği haklar türündendir. O öyle lütufkârdır ki, o hakları Kendisine karşı kullanmamıza 
müsaade etmiş ve kullandırmıştır. Mesela, bir manada, “Siz Bana kullukta bulunun, ibadet ü 
taatinizi yerine getirin -ki bu sizin vazifenizdir- Ben de, öbür âlemde nimetlerimle sizi 
sevindireyim” demiş ve bir mukavele yaparak bize bazı haklar vermiş; “Kulluğunuzu 
yaparsanız Benim üzerimde hakkınız olur.” demiştir. Demek ki, hakkı veren de, onu kullanma 
imkânı bahşeden de Allah’tır. Yoksa bizim mahiyetimizde ve rızık olarak bize verilen 
nimetlerde kaç paralık kendi sermayemiz var ki, herhangi bir hakkımız olsun! 
Evet, biz mebdeden müntehaya kadar her şeyimizle O’na aidiz ve O’nun verdiği haklarımız 
olsa da her şeyden önce birer kuluz. Öyleyse, bir kula yaraşır şekilde hareket etmeli ve 
sadece Hâlıkımızın, Râzıkımızın ve Rabbimizin hoşnutluğunu dilemeli, ibadetlerimizi de bu 
niyetle yerine getirmeliyiz. İşte, “ihtisap” tabiri de bu hakikatlere bağlı kalarak, sadece Allah 
için oruç tutmak gerektiğini ve mükâfâtı O’ndan beklemenin lüzumunu belirtmektedir.” 
 
 
 



4. HAFTA

-



ZEKÂT SOSYAL HAYATIN DİREĞİDİR 
 
Zekât, zengin bir Müslüman’ın seneden seneye malının belli bir miktarını Müslüman fakirlere 
Allah rızası için vermesi demektir. Namaz ve oruç gibi zekât da İslâm'ın beş şartından birisidir. 
Hicretin ikinci yılında oruçtan önce farz kılınmıştır. Zekât, namaz ve oruç gibi bedenle değil, 
mal ile yapılan bir ibadettir. Cenab-ı Allah, zekat vermeyi mü'minlere farz kıldığını, "Namazı 
kılın, zekâtı verin..." (Bakara Sûresi, 43. âyet) âyetiyle bildirmiştir. 
 
Nasıl ki namaz, dinî hayatın direği ise zekât da sosyal hayatın direğidir. İslâm'ın zekât emrinin 
uygulanmadığı bir toplumda fertler arasında birlik beraberlik ve düzen sağlanamaz. Fakir ve 
zengin sınıflar arasında dayanışma ve yardımlaşma ortadan kalkar, sevgi ve saygı yok olur.  
 
Allah rızası için fakirlere verilen mal, para, ilim gibi insanın muhtaç olduğu herhangi bir şeye 
ise sadaka denir. Sadaka vermenin dünyada ve âhirette pek çok faydaları vardır. Sadakalar 
günahlara kefaret, Cehennem ateşine karşı siperdir. Belâ ve musibetleri geri çevirir. İnsan 
kendisinden bir şeyler isteyen kimseyi boş çevirmemeli, elinden geldiğince ona bir şeyler 
vermeye çalışmalıdır. Ayrıca sadakanın gizlice verilmesi daha faziletlidir. 
 
 



İKİ CİMRİ BİR CÖMERT 
 
Bir gün Ebû Hureyre şöyle dedi: 
- Biz, Peygamber Efendimiz ile birlikteyken Efenditnis bize şu hikâyeyi anlattı: 

"İsrailoğullarından üç kişi vardı: Biri ala tenli, biri kel biri de kör. Allah, bunları imtihan etmek 
istedi ve bu amaçla onlara insan şekline girmiş bir melek gönderdi. 
Melek önce ala tenliye geldi. 
- Hayatında en çok istediğin şey nedir, diye sordu. 

Adam, 
- Güzel bir renk, güzel bir cilt, insanları benden tiksindiren hâlimin gitmesini isterim, 

dedi. 
Melek ona eliyle dokununca adamın çirkinliği gitti, cildi güzel bir hâl aldı. 
Melek ona tekrar sordu: 
- Hangi mala kavuşmayı seversin? 

Adam, 
- Deveye, dedi. 

Hemen ona on aylık hamile bir deve verildi. 
Melek, 
- Allah bu deveyi sana hayırlı kılsın, diyerek aniden gözden kayboldu. 

 
Melek bu sefer de kelin yanına geldi: 
- Hayatında en çok istediğin şey nedir, dedi. 

Adam, 
- Güzel bir saç ve halkı tiksindiren şu hâlin benden gitmesini istiyorum, dedi.  

Melek, adamın başını el ile okşadı. Adamın keli gitti ve başında gür saçlar çıktı. Melek, 
- En çok hangi malı seversin, diye sorunca adam,  
- Ineği severim, dedi. 

Hemen kendisine hamile bir inek verildi. 
 
Melek, 
- Allah bu ineği sana mübarek kılsın, diye dua etti.  

En sonunda körün yanına gitti. 
Ona da, 
- Hayatında en çok istediğin şey nedir, diye sordu. 

Adam, 
- Allah'ın bana gözümü vermesini ve insanları görmeyi istiyorum, dedi.  

Melek, onun da gözünü eli ile okşadı. Allah, o adamın gözlerinden körlüğü kaldırdı. 
Melek ona da. 
- En çok hangi malı seversin, diye tekrar sordu. 

Adam, 
- Koyunu severim, dedi.  

Ona da hemen hamile bir koyun verildi.  
 
Zamanla inek ve deve yavruladılar, koyun da kuzuladı. Çok geçmeden adamlardan birinin 
sayısız develeri, diğerinin sayısız sığırları, öbürünün sayısız koyunları oldu. Sonra melek, ala 
tenlinin bulunduğu çiftliğe, onun eski halindeki bir insan şeklinde geldi: 



- Ben çok fakir bir kimseyim, imkânsızlık yüzünden yoluma gidemeyeceğim. Şu anda 
Allah'tan ve senden başka yardım edecek kimsem yok! Sana şu güzel rengi, şu güzel 
cildi ve malı veren Allah aşkına! Bana bir deve ver onunla yoluma devam edeyim, 
aileme ve çocuklarıma kavuşayım, dedi. 

Adam, 
- Hayır, veremem, o develerde başkalarının da hakları var, dedi. 

Melek, 
- Ben, sanki seni tanıyor gibiyim. Sen ala tenli, herkesin tiksindigi, fakir birisi değil 

miydin? Allah sana sağlık ve mal verdi, dedi. 
Adam bu sefer, 
- Sen çok konuşuyorsun. Bu mallar bana dedelerimden miras kaldı, diyerek onu 

azarladı.  
Melek de, 
- Ey insanoğlu, eğer yalan söylüyorsan Allah seni eski hâline çevirsin, dedi ve onu 

bırakarak kelin yanına geldi.  
Bu adama da onun eski halindeki kel birisi gibi göründü. Ondan da diğerinden isteği şeyleri 
talep etti. Kel de tıpkı önceki adam gibi meleğin isteğini reddetti. Melek bu adama da, 
- Ey insanoglu, eger yalan söylüyorsan Allah seni eski haline çevirsin, deyip körün 

yanına vardı. 
Ona da kör bir insan şeklinde göründü ve şöyle dedi:  
- Ben çok fakir bir adamım. Imkânsızlıklardan dolayı yolculuğuma devam edemiyorum. 

Allah'tan ve sonra senden başka bana yardım edecek kimsem yok! Sana tekrar görme 
yeteneği veren Allah aşkına! Senden sadece bir ko yun istiyorum, onu satıp 
yolculuğuma devam edebileyim.  

Adam bunun üzerine, 
- Ben de kör idim. Allah gözümü iade etti. Fakirdim, Allah mal verip beni zengin etti. 

Sen koyunlarımdan istediğini al götür. Allah'a yemin ederim ki bugün Allah adına ne 
istersen sana vereceğim, dedi. 

Melek de, 
- Ey insanoğlu, malın hepsi senin olsun! Sizler, bir imtihandan geçtiniz. Allah senden 

razı oldu ama diger iki arkadaşın cezayı hak etti, dedi ve gözden kayboldu." 
 
 
 



HANGİSİ DAHA İYİ 
 
Bir gün Resulü Ekrem Efendimiz’in yanına bir adam geldi. Adam Peygamber Efendimiz’den 
yiyecek bir şeyler istedi. Efendimiz Aleyhisselam, 
-Senin evinde hiç eve eşyası yok mu, diye sordu. 
Adam, 
Bir kısmıyla örtündüğümüz, bir kısmını da altımıza serdiğimiz bir çul, bir de su kabımız var, ya 
Resulullah, dedi. 
Peygamberimiz adama, 
-Onları bana getir, dedi. 
Adam eşyalarını getirince Peygamber Efendimiz çevresindekilere dönerek, 
-Bir çul ile su kabını kim satın almak ister, diye sordu. 
Onlardan birisi, 
-Ben bir dirhem (o dönemde kullanılan bir tür gümüş para) vereyim ya Resulullah, dedi. 
Bunun üzerine Resulu Ekrem Efendimiz; 
-Artıran yok mu, diye birkaç defa seslendi ve iki dirhem teklif edene sattı. 
Parayı bu fakir adama verdikten sonra, 
-Git, bu paranın bir dirhemiyle ailene yiyecek al, geri kalanıyla da bir balta satın al, bana getir, 
dedi. 
Adam çarşıya gitti, bir balta alıp getirdi. Peygamberimiz adamın getirdiği baltaya mübarek 
elleriyle çok güzel bir sap yapıp taktı ve şöyle buyurdular: 
-Haydi, şimdi git, bununla odun kes ve sat. On beş gün calış, ondan sonra yanıma gel! 
Adam, on beş gün çalıştıktan sonra Resulu Ekrem Efendimiz’in yanına geldi. Bu süre içinde on 
dirhem kazanmıştı. Kazandığı bu parayla kendine, ailesine elbise ve yiyecekler almıştı. Bu 
duruma çok sevinen Resulullah Efendimiz adama şunları söyledi: 
-Dilenciliğin, kıyamet günü yüzünde bir leke gibi görünmesindense böylesi senin için daha 
iyidir.  
 



SERVETIN BEKCISI 
 
Bir gün Peygamber Efendimiz’in arkadaşları O’nun zekatin önemiyle ilgili anlattığı sohbeti 
dinliyorlardi. Allah Resulü, 
-Zekat, mal ve servetin koruyucusudur, bekcisidir, diye buyururken yanlarına bir Hristiyan iş 
adamı geldi. Adam, zekat hakkında Peygamberimiz’in bütün soylediklerini dinledi. Oradan 
kalkıp gittikten sonra da bütün malının zekatını verdi. Bu Hristiyan iş adamının bir de ortağı 
vardı. Ticaret için Mısır’a gitmişti. O tarihlerde ticaret, deve kervanları ile yapılıyordu. 
Kervanların önünü kesip soygun yapan eşkiyanın sayısı da bir hayli artmıştı. 
Peygamberimiz’in zekatla ilgili söylediklerini dinleyen Hristiyan iş adamı içinden şöyle geçirdi: 
‘’Eğer Muhammed’in söyledikleri doğru ise iş ortağım malı ile birlikte sağ salim döner ve ben 
de iman edip Müslüman olurum. Muhammed yalan söyleyip de milleti kandırıyorsa ortağım 
da sağ salim dönemez ve onu yolda hırsızlar soyarlarsa ben de o zaman kılıcı alıp 
Muhammed’i öldürürüm.’’ 
 Bir süre sonra, yolculuk yapmakta olan iş ortağından bir mektup geldi. ‘’Hırsızlar kervanın 
yolunu kestiler. Soygun yapıp kaçtılar. Ne mal, ne elbise, hiçbir şey bırakmadılar...’’ 
Mektubun henüz ilk satırlarını okuyan tuccar derin bir üzüntüye kapıldı. Elinde mektup, bir 
yandan okumaya devam ediyor, diğer yandan da kılıcını kuşanarak Peygamber’e savaş açmak 
üzere yola çıkmaya hazırlanıyordu. Tam evden çıkacağı sırada mektubun, ‘’Arkadaşım, sakin 
üzülme...’’ yazan kısmına gelince dikkat kesildi. ‘’...hırsızlar kervanın önünü kestikleri sırada, 
develerimin yükü ağır olduğu için ben kervanın çok arkasından geliyordum. Bizim mallarımıza 
hiçbir şey olmadı, kurtulduk. Yakında geleceğim, selamlar.’’ Adam, bu satırlarla biten 
mektubu okuyunca sevinçten ne yapacağını şaşırdı. Hazreti Peygamber’e karşı yapmak 
istediği hareketten dolayı utanç duydu ve doğruca Allah Resulü’nün yanına gidip, 
-Ey Allah’in Resulü! Bana Islam’ı anlatın, dedi. 
Nebiler Nebisi’nin açıklamaları üzerine orada iman etti. 
 



RUZGARDAN KUVVETLI 
 
Yüce Allah yeri yarattığı zaman yer hareket edip duruyordu. Bunun üzerine Cenab-ı Hakk 
dağları yarattı. Dağları yeryüzüne oturtunca yer karar buldu. Melekler dağların kuvvetine 
hayret ettiler ve sordular: 
-Ey Rabb’imiz, yarattıkların arasında dağlardan daha kuvvetli olanı var mı? 
Allah Teala da, 
-Evet, demir, diye cevap verdi. 
Meleker bu defa: 
-Ey Rabb’imiz, yarattıkların içinde demirden daha kuvvetli olanı var mı, dediler. 
Yüce Allah: 
-Evet, ateş, buyurdu. 
Bunun üzerine melekler, 
-Ey Rabb’imiz, yarattıkların arasında ateşten daha kuvvetli var mı, dediler. 
Allah Teala, 
-Evet, rüzgar var, buyurdu. 
Meleker bu defa da: 
-Ey Rabb’imiz, yarattıkların arasında rüzgardan kuvvetli olanı var mı, diye sorunca Yüce Allah 
şöyle buyurdu: 
-Evet, var. Sağ eli ile sadaka verirken bunu sol elinden gizleyerek veren ademoğlu daha 
kuvvetlidir. 
 
 



BUNLARI BILIYOR MUSUNUZ 
 
Erkek atlas güvesinin başındaki tüycüklerin, güvenin koku alma organı olduğunu ve atlas 
güvesinin eşinin çıkardığı kokuyu 11 kilometre uzaktan algılayabildiğini biliyor musunuz? 
Karıncaların; yeryüzünün en kalabalık canlıları olduğunu, her yeni doğan 40 insana karşılık, 
700 milyon karıncanın dünyaya geldiğini, böcek türlerinin en sosyallerinden olduğunu, son 
derece iyi ‘’örgütlenmiş’’ bir düzen içinde, ‘’koloniler’’ denen topluluklar halinde 
yaşadıklarını, bazı türlerin ‘’terzilik’’ yaptığını, bazılarının ‘’tarım’’la uğraştığını, hatta bazı 
karınca türlerinin besi çiftliği kurup başka canlıları (yaprak biti) besleyip onlardan elde 
ettikleri tatlı sıvı ile hayatlarını sürdürdüklerini biliyor musunuz? 
Avustralya’da çölde yaşayan dikenli kertenkelenin sivri pullarının kendisini yemek isteyen 
düşmanlarına karşı savunma sistemi olarak görev yaptığını, çölde geceleyin havanın 
soğumasıyla meydana gelen suyun çizgili kertenkelenin pulları üzerinde yoğunlaştığını, 
yoğunlaşan suyun damlacıklar haline gelip deri üzerindeki pulcuklardan kertenkelenin ağzına 
aktığını ve böylece bu hayvanın su ihtiyacını karşılayıp hayatını sürdürdüğünü biliyor 
musunuz? 
 
YETERLI GELIR 
 
Bir gün Allah Resulü buyurdu: 
-Her gün, bedeninizdeki her bir kemiğiniz ve mafsalanız için bir sadaka gerekmektedir. Her 
tesbih yani ‘Sübhanallah’ bir sadakadır, her tahmid yani ‘Elhamdülillah’ bir sadakadır, her 
tehlil yani ‘La ilahe illallah’ bir sadakadır. Iyiliği emretmek bir sadakadır, kötülükten 
sakındırmak da bir sadakadır. Ancak bütün bunlara kişinin kuşlukta kılacağı iki rekat namaz 
yeterli gelir. 
 
 
 



HAC ISLAM A BAGLILIGI ARTIRIR 
 
Hạc, Müslümanların dinen tespit edilen belirli zaman içinde Mekke'de bulunan Kâbe'yi ve 
bazı kutsal yerleri ziya- ret ederek yaptıkları bir ibadettir. Hac ibadeti Islâm'ın 5 şartindan 
biridir. Hicretin 9. yılında farz kılınmıştır. Kur'ân-i Kerîm'de haccın farz olduğunu bildiren âyet 
şöyledir: "Gitmeye gücü yetenlerin Beytullah'ı (Kábe'yi) ziyaret ederek hac yapması 
Allah’HAC ISLAM A BAGLILIGI ARTIRIR Hạc. Müslümanların dinen tespit edilen belirli zaman 
içinde Mekke'de bulunan Kâbe'yi ve bazı kutsal yerleri ziyaret ederek yaptıkları bir ibadettir. 
Hac ibadeti Islâm'ın 5 şartindan biridir. Hicretin 9. yılında farz kılınmıştır. Kur'ân-i Kerîm'de 
haccın farz olduğunu bildiren âyet şöyledir: "Gitmeye gücü yetenlerin Beytullah'ı (Kábe'yi) 
ziyaret ederek hac yapması Allah’ın kulları uzerindeki hakkıdır.’’(Al-i Imran Sûresi, 97. âyet)  
 
Gücü yetenlerin farz olarak ömürlerinde bir defa yapacakları bu ibadetin fazileti büyüktür. 
"Kim Allah için hacceder de kötü söz ve davranışlardan sakınır ve günahlara sapmazsa - kul 
hakları hariç- annesinin onu doğurduğu günkü gibi günahlardan arınmış olarak döner." hadis-
i şerifi, haccın ne derece faziletli bir ibadet olduğunu anlatmaya yeter.  
 
Hạc, Insana Kul Olma Zevkini Tattırır 
 
 Her insan, yaratılışı gereği Yüce Allah'a karşı kulluğunu ortaya koymak ihtiyacındadır. Hac; 
kula, en belirgin bir şekilde Yüce Allah karşısında aczini ortaya koyma, kulluğunu ifade etme 
ve O'nun verdiği nimetlere şükretme imkânı veren bir ibadettir. Çünkü hac ibadetini yapan 
kişi; mal, mülk, makam ve mevki gibi dünyevî bağlardan sıyrılarak Allah'a yönelir. Sonsuz güç 
ve kudret sahibinin karşısında O'na teslimiyetini ve bağlılığını ifade eder. Bu durum kendisine 
Allah'a kul olma zevkini tattırır.  
 
Hac, Allah Katında Insanların Eşit Olduğunun Göstergesidir  
 
Hac; renk, dil, irk, ülke, kültür, makam ve mevki far- ki gözetmeksizin aynı amaç ve gayeleri 
taşıyan milyonlar- ca Müslüman'ı bir araya getirerek eşitlik ve kardeşliğin çok canlı bir 
tablosunu meydana getirir. Zenginiyle fakiriyle, güçlüsüyle güçsüzüyle bütün hacılar aynı 
kıyafetler içinde, aynı güçlüklere katlanarak, aynı şartlarda hareket ederek bir eşitlik ve 
kardeşlik eğitiminden geçerler. Trilyonlara hükmeden bir zenginle geçimini zor karşılayan bir 
fakire, 
aynı kıyafet içinde Arafat'ta beraberce el açıp dua ettiren ve Kâbe'nin etrafında yan yana 
tavaf ettiren hac ibadeti; insanlara makam, mevki, mal mülkle böbürlenmemeyi, Islam 
kardeşliği içinde tanışıp kaynaşmayı ve âhireti unutmamav öğretir. Islâm dininin doğup 
yayıldığı, vahyin indiği, Peygamber Efendimiz'in ve arkadaşlarının binbir güçlük ve sıkıntılar 
içinde mücadeleler verdiği ve Hazreti Adem'den beri ba peygamberlerin uğrak yeri olmuş 
kutsal toprakları görmek, mü'minlerin dinî duygularını güçlendirir, Islâm'a bağlılıklarını artırır.  
 
Hac Sabır ve Şükürdür 
 
 Hac ibadetiyle Müslüman, Yüce Allah'ın kendisine lüt- fettiği sağlık, yetenek, mal ve mülk 
gibi dünyevî nimetlerin şükrünü eda etmiş olur. Hac yapan Müslümanlar sabır, ta- hammül, 
sıkıntılara katlanma, güçlüklere göğüs gerebilme, büyük kalabalıklarla aynı anda hareket 



ederek aynı şeyleri yapabilme, yardımlaşma, dayanışma ve belli kurallara adap- te olabilme 
gibi ahlakî özelliklerini geliştirirler.  
Hac mevsimi dışında Kâbe'yi, Mekke ve Medine'nin di- ğer kutsal yerlerini ziyaret etmeye de 
umre denir. Umre yapmak sünnettir. 
 
 
 



ILK VE SON HAC 
 
 
Mekke'nin fethi ile müşriklerin gücü tamamen kırılmış ve kutsal mekân gerçek kimliğine 
kavuşmuştu. Peygamber Efen- dimiz, fetihten bir süre sonra tekrar Medine'ye döndü ve bun- 
dan sonra Medine'ye büyük bir ziyaretçi akını başladı. Insanlar gruplar halinde Efendimiz'i 
ziyaret ediyor, Islâm dinine giriyor, imanla şerefleniyordu. Müslümanlar, Medine'ye hicret 
edeli on yıl olmuş ve bu on yıl içinde Allah, Islâm dinini yüceltmiş- in dışında ne varsa da hepsi 
hor ve hakir düşmüstü. 
 
Hicretin onuncu yılında Peygamber Efendimiz, hac için ha- zarlanıp kendisiyle birlikte hacca 
gidecek olanların Medine'ye gelmelerini istedi. Bu haber üzerine binlerce Müslüman 
Medine'de toplandı. Hazırlıklar tamamlanınca Efendiler Efendisi, bu büyük kalabalıkla birlikte 
Mekke'ye hacca gitti. Yemen'den haska beldelerden gelenlerin de aralarına katılmasıyla 
Müslümanların sayısi yüz bini geçmişti. Allah Resûlü, arefe günü oleden sonra Arafat 
vadisinin ortasında devesi Kasva'nın inerinde Veda Hutbesi'ni okudu. Hak din İslâm'a dair son 
nasihatlerini verdiği hutbenin sonunda,  
- Ey insanlar! Yarın beni sizden soracaklar ne diyeceksiniz, buyurunca Müslümanlar,  
 
- Allah'ın dinini tebliğ ettin. Vazifeni yerine getirdin. Şe hadet ederiz, dediler. 
 
 Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselâm, mübarek şehadet parmağını kaldırdı ve sonra 
cemaatin üzerine çevirip indirerek, 
 -Şahit ol ya Rab! Şahit ol ya Rab! Şahit ol ya Rab, buyurdu. 
 Ashabı ile vedalastığı bu hac, Efendiler Efendisi'nin yaptığı ik ve son hac oldu. Mekke'de on 
gün kadar kalıp veda haccını ve veda tavafinı yaptıktan sonra Medine'ye geri döndü. 
Beraberindeki binlerce Müslüman da geldikleri yerlere dönüp hak din üzerine yaşamaya ve 
Islâm'ı yaymaya devam ettiler. 
 
 
KARŞILIĞI CENNET 
 
Allah Resûlü şöyle buyurdu:  
- Umre ibadeti, bir sonraki umreye kadar işlenecek günahların affina sebeptir. Gereklerine 
uygun olarak yerine getirilmiş, günah ve isyan karıştırılmamış, ihlâs ve samimiyetle yeri- ne 
getirilmiş haccın karşılığı ise ancak Cennet'tir. 
 
GÜZEL HACCEDEN 
 
 Sahabeden Ebû Hureyre (radıyallahu anh) der ki: 
 "Ben Resûlullah'ın şöyle buyurduğunu işittim: 
 - Kötü söz söylemeden ve büyük günah işlemeden hacceden kimse, annesinden doğduğu 
gündeki gibi günahsız olarak (evine) döner." 
 
 
 
 



 



Allah’a emanet 
 
Hazreti Ibrahim ve hanımı Sare’nin yaşları epey ilerlemişti. O zamana kadar da çocukları 
olmamıştı. Ibrahim Aleyhisselam hanımı Sare’nin de uygun görmesiyle Hacer adında Mısırlı 
bir hanımı ikinci eş olarak aldı. Ancak bu evlilikten kısa bir süre sonra Sare ile Hacer arasında 
geçimsizlik baş gösterdi. Bu duruma çok üzülen Hacer, huzura kavuşmak için Allah’a çok dua 
etti. Yüce Allah ona bir melek göndererek oğlu Ismail’i müjdeledi. Ismail doğunca Hacer ile 
Sare arasındaki tatsızlıklar daha da arttı. 
Artık Hacer’le aynı evde yaşamak istemeyen Sare, Hazreti Ibrahim’den onu başka bir yere 
götürmesini istedi. Sare’nin bu isteği vahiyle de tasdik olunca Hazreti Ibrahim onları bir 
meleğin yol göstermesiyle Mekke’ye götürdü. 
O zamanlar Mekke, içinde hiç kimsenin yaşamadığı ıssız bir yerdi. Hazreti Ibrahim, onları 
Beyt’in (Kabe’nin) yanında “Devha” denen büyük bir ağacın dibine bıraktı. Burası aslında 
zemzemin tam üstündeki bir yer idi. Fakat o anda orada hiç su yoktu. Hazreti Ibrahim, hanımı 
ile oğlunun yanlarına içerisinde hurma bulunan bir çanta ile bir su tulumu bırakarak arkasını 
döndü ve oradan uzaklaşmaya başladı. 
Bir süre sonra eşinin arkasından çaresizce bakan Hazreti Hacer, sonra Ibrahim Peygamber’in 
peşine düştü ve: 
- Ey Ibrahim! Bizi burada, hiçbir insanın hiçbir yoldaşın bulunmadığı bir yere bırakıp 
nereye gidiyorsun, diye seslendi. 
Bu sözünü  iki kere tekrarladı. Allah’ın emri gereği Hazreti Ibrahim dönüp ona bakmayınca 
Anne Hacer üçüncü kere seslendi: 
- Böyle yapmanı sana Allah mı emretti? 
O zaman Ibrahim Aleyhisselam, 
- Evet, buyurdu. 
Hazreti Hacer, 
- Öyleyse Rabb’imiz, bizi burada perişan etmez, dedi. Sonra oğlunun yanına geri döndü. 
Hazreti Ibrahim yoluna devam etti. Eşinin kendisini göremeyeceği kadar uzaklasınca da 
ellerini kaldırdı ve şöyle dua etti: 
- Ey Rabb’imiz! Ben ailemden bir kısmını senin kutsal Mabed’inin yanında ekin bitmez 
bir vadide yerleştirdim. Ey bizim Rabb’imiz, namazı gereğince kılsınlar diye böyle yaptım. Ya 
Rabbi, artık insanların bir kısmının gönüllerini onlara doğru yönelt, onları her türlü 
ürünlerden rızıklandır ki Sana şükretsinler. (Ibrahim Suresi, 37. ayet) 
Hazreti Ibrahim eve geri dönerken hanımı Hacer de oğlu Ismail ile ilgilenmeye başlamıştı. Bir 
yandan çocuğunu emziriyor bir yandan da yanlarındaki sudan içiyordu. Ancak  bir süre sonra 
kabındaki su bitmişti. Hem kendisi hem de bebeği çok susamıştı. Susuzluktan kıvranan 
bebeğine baktıkca içi gidiyordu. Onu bu halde seyretmenin acısına dayanamayarak oturduğu 
yerden kalktı ve kendisine en yakın bulduğu tepeye çıktı. Bu tepenin adı Safa idi. Tepenin 
üzerine çıkınca birilerini görebilir miyim diye etrafına bakındı ama kimseyi göremedi. Sonra 
Safa’dan inip vadiye ulaştı. Eteğini toplayıp telaşla koşmaya basladı. Vadiyi geçti ve Safa 
Tepesi´nin karşısındaki tepenin üzerine çıktı. Bu tepenin adı da Merve idi. Bu tepenin 
üzerinde de etrafa baktı ama yine kimseyi göremedi. Bu gidip gelişi tam yedi kere yaptı. 
Merve tepesi´ne son yaklaştığında bir ses işitir gibi oldu. Kendi kendine “Sus!” dedi ve kulak 
verdi. O sesi tekrar işitmişti. Bunun üzerine, 
- Ey ses sahibi! Bana sesini işittirdin, bir yardımın varsa gecikme, dedi. 
Derken zemzemin yanında bir melek belirdi. Bu, Cebrail Aleyhisselam idi. Hazreti Cebrail ona 
seslendi: 



- Sen kimsin? 
- Ben Hacer’im, Ibrahim’in oğlunun annesi… 
- Ibrahim sizi kime bırakti? 
- Allah Teala’ya 
- Her ihtiyacınızı görecek Zat’a emanet etmiş. 
Sonra Cebrail yeri eşeledi ve nihayet su çıkmaya başladi. Suyu gören Hazreti Hacer çok 
heyecanlanmıştı. Boşa akmaması için suyu eliyle havuzluyor, bir taraftan da sudan kabına 
dolduruyordu. Su ise aktıkca dipten kaynıyordu. 
Hazreti Hacer sudan kana kana içti, sonra da cocuğunu emzirdi. Cebrail Aleyhisselam Hazreti 
Hacer’e, 
- Burada mahvoluruz diye korkmayın! Allah Teala Hazretleri’nin burada bir Evi olacak 
ve bu Ev’i şu çocuk ve babası bina edecek. Allah Teala o işin sahiplerini zayi etmez, dedi. 
Sonra da oradan ayrıldı. 
Günler gelip geçti ve derken bir gün Hazreti Hacer ve Ismail’in yakınlarında bir yere bir kafile 
uğradı. Mekke’nin aşağısına konaklamış olan kafileden bazıları ileride bir yere kuşlarin gidip 
geldiğini gördüler. Birbirlerine “Bu kuş su üzerinde dönüyor olmalı. Halbuki biz bu vadide su 
olmadığını biliyoruz!” dediler. Sonra yine de durumu araştırmak için oraya iki adam 
gönderdiler. Suyu görünce şaşıran adamlar, hemen kafilenin yanına geri döndüler. 
Arkadaşlarının getirdiği haberle kafile suyun yanına doğru hareket etti. Oraya vardıklarında 
suyun başında Hazreti Hacer’i buldular. Ona, 
- Senin yanında konaklamamıza izin verir misin, dediler. 
Hazreti Hacer yapılan teklifi kabul etti ve onlara, 
- Evet! Ama suda hakkınız olmadığını bilin, dedi. 
Onlar da, 
- Pekala, dediler ve orada konakladılar. 
Sonra geride kalan adamlarına haber saldılar. Onlar da gelince hep birlikte buraya yerleştiler. 
 



En üstün amel 
 
Bir gün Peygamber Efendimiz’e şöyle soruldu: 
- En üstün amel hangisidir? 
- Allah ve Resulu’ne iman etmektir. 
- Sonra hangisidir? 
- Allah yolunda cihat etmektir. 
- Sonra hangisidir? 
- Kabul olan hacdır. 
 
Çocuğun haccı 
 
Peygamber Efendimiz hacca giderken Revha Vadisi’nde deve ile yolculuk yapan bir kafileye 
rastlamıştı. Onlara selam verdi ve, 
- Siz hangi kavimdensiniz, diye sordu. 
- Müslüman’ız, dediler ve, 
- Ya siz kimsiniz, diye sordular. 
Bunun üzerine sahabiler: 
- Resulullahtır, dediler. 
Deve üzerindeki bir kadın küçük oğlunu göstererek, 
- Ya Resulullah! Bunun için de hac var mıdır, diye sorunca Kainatın Efendisi şöyle 
buyurdu: 
- Evet! Sana da sevap vardır! 
 
 
Hakim değil Hadim 
 
Yavuz Sultan Selim, Mısır’ı fethetmiş ve hilafet 1516 yılında Abbasilerden Osmanlılara 
geçmişti. Bir Cuma günü Ümeyye Camii’nde Cuma namazı kılınacaktı. Yavuz Sultan Selim de 
camide idi. Şam Valisi hükümdarın namaz kılacağı yere yeşil atlastan bir seccade sererek 
onun yerini ayırmıştı. Yavuz, namaz kılacağı yerde diğer cemaatten ayrı olarak serilmis bu 
seccadeleri görünce hiddetlenerek, 
- Burası ibadet yeridir, padişah sarayı değildir, dedi ve atlas seccadelerin kaldırılmasını 
emretti. 
Kendisi de cemaatle beraber camide namaz kılmaya başladı. Sıra, Cuma hutbesine gelmişti ki 
imam çıkarak hutbeyi okumaya başladı. Hutbenin mukaddimesinde halifelerin ismi 
zikredilirken imam efendi Yavuz Sultan Selim’i kastederek, 
- Hakimül Harameynişşerifeyn (Mekke ve Medine’nin hükümdarı), dedi. 
Imamın bu sözlerini duyan Koca Yavuz hemen oturduğu yerden ayağa kalkarak şöyle bir 
düzeltmede bulundu: 
- Imam efendi! Okuduğunuz hutbedeki Hakimul Harameyn lafzını, Hadimul Harameyn 
olarak değiştir. Zira ben, Hakimül Harameyn değil; olsa olsa o mubarek beldelerin hizmetçisi 
olabilirim. 
 
 
 
 



 
 
 


