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Ünitemize Hazırlanalım
1. Sizce ibadet etmenin faydaları nelerdir? Dü-

şüncelerinizi maddeler halinde yazınız.

2. Ankebut suresi, 45. ayeti Kur’an-ı Kerim mea-
linden bularak defterinize yazınız.

3. Namazlarını düzenli olarak kılan bir insanın ha-
yatı hangi açılardan düzene girer? Düşünerek sınıfta 
arkadaşlarınızla paylaşınız.

4. Farz namazlarının yanında fazladan namaz kıl-
maya çalışmanın kişiye hangi açılardan faydaları ola-
cağını büyüklerinize sorarak cevapları defterinize 
not ediniz.

Kavramlar : Farz, vacib, sünnet, müekked sünnet,
gayri müekked sünnet, nafile, kaza, rükün, ihsan, ihlas
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1. İNSANIN YARATILIŞ AMACI: İBADET
İnsanın hayatta bir amacının olması sizce niçin önemlidir?

İnsanoğlunun var olduğu zamandan beri kafasını en fazla meşgul eden soruların başında 
hiç şüphesiz yaratılış amacı gelir. Dünyaya nereden geldim, niçin buradayım, ölümden sonra ne 
olacak gibi sorular akıl sahibi olarak yaratılan insanın gündeminde olmuştur.

İnsanın, Yüce Allah’ın yarattıkları içinde ayrı bir yeri 
vardır. İnsan, kendisine irade verilmiş ve bu iradeyi kul-
lanma konusunda sorumluluk taşıyan bir varlıktır. Dünya 
hayatı, insana verilen iradeyi kullanabileceği şekilde yara-
tılmıştır ve insanların hizmetine sunulmuştur. Bir ayette 
her şeyin insan için yaratıldığı şu şekilde vurgulanmakta-
dır: “O, yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan, 
sonra göğe yönelip onları yedi gök halinde düzenleyen-
dir. O, her şeyi hakkıyla bilendir.”1  Bir başka ayette “Gü-
neşi ışıklı, ayı da parlak kılan, yılların sayısını ve hesabı 
bilmeniz için ona (aya) birtakım menziller takdir eden 
O’dur. Allah bunları, ancak bir gerçeğe (ve hikmete) binaen yaratmıştır. O, bilen bir kavme 
âyetlerini açıklamaktadır.”2  buyrularak sadece dünyadakilerin değil, uzaydaki yaratılmış varlık-
ların dahi insanoğlunun hizmetine sunulduğu belirtilmektedir.

İnsanoğlunun hizmetine verilmiş olan 
tüm varlıklar gibi insanın da bir yaratılış 
amacı vardır. Yüce Allah, insanın yaratı-
lış amacını, kâinatın yaratıcısını tanımak, 
O’na iman edip ibadet ve kulluk etmek 
olarak haber vermiştir.  Yüce Allah Kur’an-ı 
Kerim’de “Ben cinleri ve insanları, ancak 
bana kulluk etsinler diye yarattım.”3  bu-
yurarak insanın yaratılış gayesini vurgula-
mıştır. Rabbimiz bir başka ayette de “O, 
hanginizin daha güzel amel yapacağını 
sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. 
O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayan-
dır.”4  buyurmuş ve insanın yaratılış gaye-
sinin güzel amel işlemek olduğunu haber 
vermiştir.

Allah’a (c.c.) kulluk, yaratılış amacının 
farkında olan bir Müslüman için tüm haya-

tını şekillendiren bir bilinç halidir. Bu bilince 

1 Bakara suresi, 29. ayet.

2 Yunus suresi, 5. ayet.

3 Zâriyât suresi, 56. ayet.

4 Mülk suresi, 2. ayet.

DİKKAT EDELİM

Yüce Allah (c.c.) Kur’an-ı Ke-
rim’de kendisine nasıl ibadet 
edilmesi gerektiği ile ilgili 
genel açıklamalarda bulun-
muş, Peygamber Efendimiz de 
söz ve fiilleriyle bu ibadetleri 
ayrıntılı olarak bizlere öğret-
miştir.

Görsel 2. 2.  İbadet, insanın fıtri bir ihtiyacıdır.



2. ÜNİTE

41

sahip olan kişi Allah’ı (c.c.) tek bir ilah olarak kabul eder 
ve O’na gönülden boyun eğerek itaat eder. Şüphe duy-
madan iman eder ve imanı ibadetlerle ve salih ameller-
le süslemeye gayret eder. Tek gayesi, hayatını Allah’ın 
(c.c.) istediği doğrultuda sürdürebilmektir. Şu ayet, bu 
bilince erebilen örnek bir Müslüman’ı en güzel şekilde 
tarif etmektedir: “Ey Muhammed! De ki: Şüphesiz be-
nim namazım da diğer ibadetlerim de yaşamam da 
ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah (c.c.) içindir.”5

 1.1. İbadet Kavramı ve Amacı

Sizce insanlar niçin ibadet eder?

İbadet, Allah’a (c.c.) gönülden isteyerek yönel-

mek, tapmak, boyun eğmek ve itaat etmek anlamla-

rına gelir.6 Kulluk etmek ifadesiyle aynı anlamda kul-

lanılan ibadet, Allah (c.c.) karşısında boyun bükmenin 

ve O’na olan sevginin sonucu ve göstergesidir. Bu 

nedenle de ibadetlerin sadece Allah’ın (c.c.) rızası 

için yapılması gerekir. Zira yaratan, yaşatan ve öldü-

ren Allah’tan (c.c.) başka, ibadete lâyık olan hiçbir 

varlık yoktur.

Dinimizde ibadetin biri genel, diğeri özel ol-

mak üzere iki anlamı vardır. Genel anlamda ibadet, 

kişinin Allah’a (c.c.) karşı duyduğu saygı ve sevginin 

sonucu olarak O’nun rızasına uygun davranmasıdır. 

Bu durumda kişilerin Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmak için yaptığı her davranış da ibadet sayılır. 

Müslümanların Allah’ın (c.c.) emirlerini yerine getirmeleri ibadet olduğu gibi yasaklarından 

kaçınmaları da ibadet kapsamında değerlendirilir. Özel anlamda ibadet ise Allah (c.c.) ve Re-

sulü (s.a.v.) tarafından yapılması istenen belirli davranış biçimleridir.7 İslam’ın temel şartları-

nı meydana getiren namaz, oruç, zekât ve haccın yanında kurban kesme, itikaf, dua, Kur’an 

okuma, hayır ve infakta bulunma gibi davranışlar da özel anlamda ibadet kapsamına girerler.

Kulluğun ve Yüce Allah’a boyun eğmenin en temel göstergesi olan ibadetler, Allah’ın (c.c.) 

onlara ihtiyaç duymasından dolayı emredilmiş değildir. Aksine insanın ibadete ihtiyacı vardır. 

Aslında ibadetlerde Allah (c.c.) rızası dışında bir amaç aramaya gerek yoktur. Ancak bireysel ve 

toplumsal huzuru sağlamak, bireye güzel ahlak kazandırmak ve bazı toplumsal yararlar elde 

etmek de ibadetin amaçları arasında sayılabilir.

5 En’am suresi, 162. ayet.

6 MEB Dinî Terimler Sözlüğü, s. 153.

7 Ferhat Koca, İbadet, TDV İslam Ansiklopedisi, C 19, s. 240.

YORUMLAYALIM

İbadet eden bir Müslüman;
• Allah’a (c.c.) yakınlaşmayı ve 

kötülüklerden uzaklaşmayı, 
• Diğer varlıkların kölesi olmak-

tan kurtulmayı,
• Nefsin sınırsız isteklerini kontrol 

altına almayı,
• Hak ve adalet çizgisinden sap-

mamayı,
• Bize her şeyi veren Allah’a (c.c.) 

karşı şükür vazifesini ifâ etmeyi 
amaçlar.

Yukarıdaki maddeleri okuyarak 
ibadetin amaçlarını yorumlayınız.

Görsel 2. 3.  Allah (c.c.) rızası için Kur’an  
okumak da bir ibadettir.
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İbadet hem fert hayatını hem de toplumsal yaşamı düze-
ne sokar. Örneğin namaz, insanı kötülüklerden alıkoyarken   
oruç insan iradesinin güçlendirilmesini, zekât ise toplumdaki 
ekonomik dengesizliklerin azaltılması ve insandaki mal hırsı-
nın frenlenmesini sağlar. İbadetlerin dünya hayatına yansıyan 
faydalarının yanında asıl faydası insanı ahirette mutluluğa 
eriştirmesidir. Ancak yaratılış gayemiz olan ibadetler, dünyevi 
faydalarından dolayı değil, Allah (c.c.) emrettiği için ve sadece 
O’nun rızası gözetilerek yerine getirilmelidir.

1.2. İbadetlerin Geçerli Olma Şartları

Sizce kendi kafamıza göre ibadet şekilleri uydurabilir miyiz? Niçin?

İbadetler, Allah (c.c.) ve Resulü (s.a.v.) tarafından yapılması istenen belirli davranış biçimle-
ridir. Bu nedenle ibadetlerin geçerli olabilmeleri için Kur’an ve sünnette tarif edilen şekillerde 
yapılmaları şarttır. Belirlenmiş şartlara uymayan davranışlar ibadet olarak kabul edilmez. 

Her ibadetin kendine ait şekil şartları olmakla beraber, genel olarak ibadetlerin geçerli ol-
ması için üç ilkenin yerine getirilmesi gerekir. Bunlar niyet, ihlas ve sünnete uygunluk ilkeleridir.

1.2.1. Niyet

İbadetler belirli davranış biçimlerinden meydana gelir 
ve bu davranışlar ibadetlerin geçerli olabilmesı için şarttır. 
Bununla birlikte ibadetin özünü, kişinin niyeti oluşturur. 
Kişinin ibadetleri yaparken bunu sırf Allah (c.c.) rızası için 
ve ibadet niyetiyle yapıyor olması, o ibadetin kabulünde 
esastır.

Kur’an-ı Kerim’de yalnızca Allah’a (c.c.) ibadet etmek-
le ilgili birçok ayet bulunur. Bunlardan birinde Yüce Allah 
(c.c.) “De ki: “Rabbim adaleti emretti. Her secde yerinde 
yüzlerinizi (ona) doğrultun. Dini Allah’a (c.c.) has kılarak 
ona ibadet edin. Sizi başlangıçta yarattığı gibi (yine ona) 
döneceksiniz.”8  buyurarak yalnızca Allah’a (c.c.) yönelme-
ye niyet ederek ibadet edilmesi gerektiğini vurgulamıştır. 
Bir başka ayette ise “(Ey Muhammed!) Şüphesiz biz o Ki-
tab’ı sana hak olarak indirdik. Öyle ise sen de dini Allah’a 
(c.c.) has kılarak O’na kulluk et.”9  buyrularak aynı hususa 
dikkat çekilmektedir. Hz. Peygamber de (s.a.v.) halis niyet 
bulunmadan yapılan ibadetlerin beyhude davranışlardan 
ibaret olduğunu “Ameller niyetlere göredir.”10  hadisiyle 
ifade etmiş, ibadetlerin yapılmasında niyetin önemini vur-
gulamıştır.

8 A’raf suresi, 29. ayet.

9 Zümer suresi, 2. ayet.

10 Buhârî, Bedu’l-vahy, 1.

Görsel 2. 4.  İnsanın Allah’a (c.c.) en 
yakın olduğu an secde anıdır. 

DİKKAT EDELİM

Peygamber Efendimiz ihlâs-
la yapılan ibadetleri övmüş, 
arkasında samimi bir niyet 
bulunmayan, gösteriş, şöhret, 
çıkar ve riya amacıyla yapılan 
davranışları asla tasvip et-
memiştir. Resûl-i Ekrem, bir 
hadisinde ibadetlerde niyetin 
ne derece önemli olduğunu 
anlatırken, kahraman de-
nilmesi için savaşan askerin, 
cömert denilmesi için fakir-
lere yardımda bulunan kim-
senin ve âlim denilmesi için 
ilim tahsil eden kişinin yap-
tıklarının Allah katında hiçbir 
kıymeti olmadığını, hatta 
ibadeti Rabbin rızasını kazan-
ma dışında başka niyetlerle 
yaptıkları için cezalandırıla-
caklarını ifade etmiştir.

 (bk. Buhârî, Cihad, 15.) 
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1.2.2. İhlas

Sözlükte bir şeyi, içine karışmış ve değerini düşürmüş olan başka şeylerden temizleyip arın-
dırmak, saflaştırmak anlamına gelen ihlas kelimesi, terim olarak ibadet ve iyilikleri riyadan ve çıkar 
kaygılarından arındırıp sadece Allah (c.c.) için yapmak demektir. Daha geniş anlamda ihlas; şirk-
ten, riyadan, hurafelerden, kötü duygulardan ve gösteriş arzusundan kalbi temizlemek, her türlü 
hayırlı işe iyi niyetle yönelmek ve her durumda yalnızca Allah’ın (c.c.) rızasını gözetmek demektir.

Kur’an-ı Kerim’de ihlas hem şirke hem riyaya zıt bir 
anlam taşır. Bir ayette “Halbuki onlara, ancak dini Al-
lah’a has kılarak, hakka yönelen kimseler olarak O’na 
kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekâtı vermeleri 
emredilmişti. İşte bu dosdoğru dindir.”11  buyrulmuş ve 
ibadetlerin ihlasla Allah’a (c.c.) yönelerek yapılması ge-
rektiği vurgulanmıştır.

Şeytanın zararlarına karşılık bir kalkan gibi insanı ko-
ruyan ihlas,12 Kur’an’da peygamberlerin başlıca nitelikle-
rinden sayılmıştır.13 Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de çe-
şitli vesilelerle Allah (c.c.) rızası için ihlasla amel etmenin 

önemini ve faziletini vurgulamıştır. Nitekim bir hadisinde “Dininde samimi/ihlaslı ol ki az amel 
bile sana yetsin.”14  tavsiyesinde bulunarak ibadetlerde önemli olanın çok yapılması değil ihlaslı 
ve huşû içinde yapılması olduğunu vurgulamıştır. Bir başka hadisinde de Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.) “Allah sadece samimi bir şekilde ve kendi rızası gözetilerek yapılan amelleri kabul eder.”15  
buyurarak ibadetlerin kabul edilmesini ihlas ve Allah’ın (c.c.) rızasını arama şartlarına bağlamıştır.

11 Beyyine suresi, 5. ayet.

12 bk. Hicr suresi 40. ayet; Sad suresi, 83. ayet.

13 bk. Meryem suresi, 5. ayet; Sad suresi, 45-46. ayet.

14 Hâkim, Müstedrek, VIII/2797.

15 Nesâî, Cihad, 24.

Görsel 2. 5.  İbadetler hâlis niyetlerle yalnız Allah (c.c.) için yapılır.

DÜŞÜNELİM

“Yalnızca sana ibadet eder, 
yalnızca senden yardım dile-
riz”. 

(Fatiha suresi, 5. ayet.)

Yukarıdaki ayetle ihlas ara-
sında ne gibi bir ilişki vardır? 
Düşününüz.
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1.2.3. Sünnete Uygunluk

İbadetler, çerçevesi ayetlerle çizilmiş, uygulaması ise Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafın-
dan yapılarak bizlere öğretilmiş özel davranış kalıplarıdır. İbadetler taabbudîdir. Yani yalnızca 
Yüce Allah’ın emir ve yasaklarıyla belirlenmiştir ve kişilerin yorumlarına açık değildir. Dolayısıyla 
ibadetlerin geçerli olabilmesi için Kur’an ve Sünnet’e uygun olması gerekir. Bu sebeple iba-
detlerin yalnızca Allah’ın (c.c.) emrettiği ve Peygamberimizin (s.a.v.) açıklayıp gösterdiği tarzda 
yapılması esastır. Dolayısıyla hiç kimse kendi aklından bir ibadet ortaya koyamayacağı gibi, Hz. 
Peygamber’in (s.a.v.) uygulamalarına aykırı şekilde de ibadet edemez. 

Allah’ın (c.c.) elçisi ve Kur’an-ı Kerim’in yorumlayıcısı olan Hz. Muhammed (s.a.v.) nasıl ibadet 
ettiyse Müslümanlar’ın da o şekilde ibadet etmesi gerekir. Nitekim Peygamber Efendimiz de “Na-
mazı benden gördüğünüz gibi kılın...” 16 ve “Hac ibadetinin kurallarını benden öğrenin...”17gibi hadis-
leriyle sünnetin ibadetlerdeki önemini vurgulamıştır. Bu konuyla ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de 
şöyle buyrulmaktadır: “İçinizden Al-
lah’ın lütfuna ve ahiret gününe umut 
bağlayanlar, Allah’ı çokça ananlar için 
şüphe yok ki Resûlullah’ta güzel bir 
örnek vardır.”18   

İbadetlerin sünnete uygun olarak 
yapılmalarının zorunlu olması, onların 
akıl yürütmeye ve kıyasa açık olmaması 
demektir. Bu nedenle Kur’an’da emre-
dilen ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 
tarafından açıklanıp gösterilen şeklin 
dışındaki ibadet tarzları dinde bid’at 
olarak nitelendirilir ve kınanır.

16 Buhârî, Ezân, 18.

17 Müslim, Hacc, 310.

18 Ahzâb suresi, 21. ayet.

Görsel 2. 6.  Müslüman, ihlasla Allah’a (c.c.) yönelmelidir.

Görsel 2. 7.  İbadetlerin kabul olması, sünnete uygunluğuyla yakın-
dan ilişkilidir.
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1.3. İbadetin Bireysel ve Toplumsal Yönü

İbadet etmemizin çevremize ne gibi faydaları olur?

İnsanın Allah (c.c.) ile olan bağını güçlendiren ve in-
sanı Allah’a (c.c.) yaklaştıran ibadetlerin gerek bireysel 
gerekse toplumsal açıdan birçok faydası vardır. İbadet-
lerle Allah’a (c.c.) yönelen ve O’nun rızasına uygun bir 
hayat yaşamaya gayret eden insan Allah (c.c.) ile arasın-
daki bağı güçlendirir. İbadetler, bu bağın güçlenmesini 
sağlayan en önemli etkendir. Vakit namazını aksatmadan 
kılan bir Müslüman, kendini yüce Allah’ın (c.c.) huzurunda 
hisseder ve böylece Rabbini unutmadığını ortaya koyar. 
Zekât ve sadaka ile mal ve servet tutkusunu azaltır. Oruç 
ibadetiyle yeme içme arzularını, şehvet ve öfke gibi gü-
dülerini kontrol altına alır. 

Dua, insan ile yaratıcısı arasındaki bağı güçlendiren 
bir ibadettir. Allah’a (c.c.) inanan ve güvenen insan duaya 
yönelir. Bu yönelme, insana hem manevi bir destek sağlar 
hem de zorluklarla baş etme gücü kazandırır. Yüce Allah’ın 
insana şah damarından daha yakın olduğunu19  ve dualara 
icabet ettiğini bildirmektedir. 

İbadet kulun Allah’a (c.c.) olan şükrünün bir ifadesidir. 
Yüce Allah, kendisiyle ilişkisini kuvvetlendirmek için çaba 
gösterenin bu gayretini boşa çıkarmaz, nimetlerini artırır. 
Kur’an-ı Kerim’de “Andolsun, eğer şükrederseniz elbet-
te size nimetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz, hiç 
şüphesiz azabım çok şiddetlidir...”20  buyrularak bu gerçe-
ğe vurgu yapılmıştır.

İnsan, Allah’a (c.c.) yönelerek ve ihlasla yapılan ibadetlerle huzur bulur. Bir ayette bu husus 
“...Biliniz ki, kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.”21  buyrularak ifade edilmektedir. 

İnsan, dünya hayatı içinde çeşitli sıkıntılarla karşılaşır.  İbadetlerle Allah’a (c.c.) yönelen bir 
mü’min, böylesi durumlarda dayanma gücünü yitirmez. Tüm zorlukların Rabbinden (c.c.) gelen 
bir sınav olduğunu bilir ve sabreder. Böyle durumlarda ibadet, insan için önemli bir sığınak hâline 
gelir ve Allah’a (c.c.) yönelen insan, sıkıntılarını ibadetlerin verdiği destekle atlatabilir. 

İbadetlerin insana sağladığı faydalardan bir diğeri onu kötülüklerden uzaklaşma konusunda 
desteklemesidir. İbadetlerini aksatmadan yapmaya gayret eden insan, ibadetlerden aldığı güç 
ile davranışlarındaki olumsuzlukları en aza indirmeye çalışır. Zira ibadet eden bir Müslüman’ın 
günahlara devam etmesi, Rabbine karşı bir samimiyetsizliktir. Yüce Allah “Kitap’tan sana vahyo-
lunanı oku; dosdoğru namaz kıl; muhakkak ki namaz hayâsızlıktan ve fenalıktan alıkoyar. Allah’ı 

19 bk. Kaf suresi, 16. ayet.

20 İbrahim suresi, 7. ayet.

21 Ra’d suresi, 28. ayet.

HATIRLAYALIM

Bid’at, Allah Resulü’nün 
(s.a.v.) sünnetinde bulunma-
yan herhangi bir davranışın 
ibadet olarak uygulanması 
veya mevcut ibadet şekille-
rinde arttırma veya eksiltme 
yapılması anlamına gelir.

Görsel 2 8.  Kişi dua ile Allah’a (c.c.) 
yönelir. 
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anmak en büyük şeydir! Allah yaptıklarınızı bilir.”22  buyurarak namaz ibadetinin bu fonksiyonuna 
dikkat çekmiştir. Peygamber Efendimiz de (s.a.v.) “Oruç bir kalkandır. Oruçlu, saygısızlık yapmasın, 
kötü konuşmasın. Eğer biri kendisiyle dövüşmeye veya sataşmaya kalkışırsa iki defa ‘Ben oruçlu-
yum.’ desin…”23  buyurarak oruç ibadetinin kişiyi kötülüklerden alıkoyan boyutuna değinmiştir.

İnsan ibadetlerle sorumluluk bilinci kazanır. Beş vakit namaz kılan bir kişi tüm gününü planlı 
ve programlı yaşamaya alışır. Zekât, hac, kurban ve sadaka ibadetleri sayesinde insan başkaları-
nı düşünmeyi, tevazuu, diğerkâmlığı, darlıkta ve bollukta ihtiyaç sahiplerini gözetmeyi öğrenir, 
topluma karşı sorumluluk bilinci kazanır. 

İbadetlerin bireysel faydalarının yanında toplumsal açıdan da birçok faydası vardır. Birlikte 
yaşama kültürünü ve kardeşliği sağlaması, sosyal dayanışmayı teşvik etmesi bu faydalardan sa-
dece birkaçıdır. 

İbadetler toplumu oluş-
turan fertlerin arasındaki 
bağların kuvvetlenmesine 
katkı sağlar. Camilerde kılı-
nan günlük namazlar, bayram 
namazları ve mukabele gibi 
ibadetler yoluyla Müslüman-
lar birbirlerine yakınlaşma 
imkânı bulur, sevinç ve üzün-
tülerini paylaşır, birbirlerine 
hakkı ve sabrı tavsiye eder-
ler. Örneğin cuma namazı 
insanların haftada bir kez 
birbirleriyle görüşüp kaynaş-
tıkları bir namazdır. Kur’an-ı 
Kerim’de “Ey iman edenler! 
Cuma günü namaz için çağrı 

22 Ankebut suresi, 45. ayet.

23 Buhârî, Savm, 2.

Görsel 2. 9.  İbadetler toplumu kaynaştırır.

Allah Resûlü kendisine, “Cehennemden kurtaracak ve cenneti kazandıracak bir şey 
öğrenmek istiyorum.” diyen bir sahâbîye, “Allah’a şirk koşmadan ibadet etmeye 
devam et, farz namazı kıl, farz olan zekâtı ver, Ramazan orucunu tut, insanların 
sana davranmasını istediğin şekilde onlara davran, insanların sana davranmasını 
istemediğin şekilde onlara davranmayı terk et!” diyerek öğüt vermiştir. 

(Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 384.) 

Yukarıdaki hadise göre farz ibadetlerin Müslüman’ın hayatındaki önemini yorumlayınız.

YORUMLAYALIM
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yapıldığı zaman, hemen Allah’ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin 
için daha hayırlıdır.”24  buyrularak cuma namazının önemine dikkat çekilmiştir. Ramazan ve 
kurban bayramlarında da namaz için Müslümanlar bir araya gelerek birlik ve beraberliğin en 
güzel örneklerini sergilerler. Bugünlerde dargınlar barışır, akrabalar ziyaret edilir. 

İslam’ın beş şartından biri olan Hac ibadeti farklı ırk, dil, renklerden insanları buluşturur. 
Herkes farklılıklarından arınarak ihrama girer ve “Çağrına geldim. Buyur Allah’ım!” (Lebbeyk, Al-
lahumme lebbeyk) diyerek Kâbe’yi tavaf eder. İhrama girenler arasında makam, mevki ve statü 
farkı ortadan kalkar. Bu yönüyle hac ibadeti, kibir ve ön yargı gibi kötü duygu ve düşünceleri yok 
ederek İslam’ın emrettiği din kardeşliğinin oluşmasına katkıda bulunur. 

İhlasla Allah’a (c.c.) yönelerek yapılan ibadetler toplumsal yardımlaşmayı ve dayanışmayı 
güçlendirir. İnsan, ibadetlerin verdiği olumlu duygularla başkalarına yardım eder ve çevresine 
örnek olur. Böylece iyilikler yaygınlaşır ve toplumsal huzur, dostluk ve kardeşlik güçlenir. Oruç 
ve infak gibi ibadetler diğerkâmlık ve iyilikseverlik duygularını geliştirir. Zekât ibadeti sayesinde 
sosyal yardımlaşma ve dayanışma gerçekleşir. Bu ibadetle insan malının bir kısmını, fakirlerin 
hakkı olduğuna inanarak ve hiçbir maddi karşılık beklemeden muhtaçlara verir. Böylece top-
lumda oluşabilecek bencillik ve kıskançlık duyguları azaltılmış olur. 

Kurban, Müslüman’ın Allah’a (c.c.) olan bağlılığını gösterdiği önemli bir ibadettir. Yüce Al-
lah kurban ibadetinin asıl amacına “Bu hayvanların etleri de kanları da Allah’a ulaşmaz. Allah’a 
ulaşacak olan ancak sizin takvanızdır...”25  buyurarak vurgu yapmıştır. İbadet şuuruyla hareket 
eden bir Müslüman, kurban ibadetiyle takvasını göstermeye ve Allah’ın (c.c.) rızasına ulaşmaya 
çalışır. Bunun için de birçok Müslüman kurban etini üçe böler; bir bölümünü kurban keseme-
yen yoksullara dağıtır, bir bölümünü akraba, tanıdık ve komşulara ikram eder, bir bölümünü de 
evine ayırır.26 Böylece ibadet ederek Rabbine (c.c.) olan bağlığını göstermiş olmasının yanı sıra 
içinde yaşadığı topluma karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmiş ve faydalı bir birey haline gel-
miş olur. Bu bilinçle yapılan ibadetler de hem ibadetin yapılmasından dolayı hem de toplumda 
meydana getirdiği iyi duygular nedeniyle sevap kazandırır.

24 Cuma suresi, 9. ayet.

25 Hacc suresi, 37. ayet.

26 TDV İlmihal, C 2, s. 9.

Görsel 2. 10.  Hac farklı ırk, dil ve renkten insanları buluşturan toplumsal bir ibadettir.
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1.4. Hz. Peygamberin İbadet Hayatı

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) sizce günlük hayatının ne kadarlık bölümünü ibadete ayırmıştır?

Peygamberler, Yüce Allah’ın mesajlarını insanlara oldu-
ğu gibi tebliğ etmekle, yaşantılarıyla insanlara örnek olmakla 
da görevlidirler. Bu nedenle peygamberlerin hayatlarının her 
yönü insanlar için bir örnektir. Kur’an-ı Kerim’de Peygamber 
Efendimizin (s.a.v.) örnekliği konusunda şöyle buyrulmaktadır: 
“Andolsun, Allah’ın Resulünde sizin için; Allah’a ve ahiret gü-
nüne kavuşmayı umup, Allah’ı çok zikredenlere güzel bir ör-
nek vardır.”27  

Sevgili Peygamberimiz, her konuda olduğu gibi ibadetler 
konusunda da ümmeti için en güzel örnektir. O, kulluk bilinci-
nin kalplerde her an taze tutulması gerektiğini vurgulamıştır. 
İbadetler, sadece Allah’a (c.c.) kul olmanın lezzetini hissetme-
de vazgeçilmez bir araçtır. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ibadetlerin devamlılı-
ğı konusuna çokça vurgu yapmıştır. Her konuda olduğu 
gibi ibadetlerde de orta yollu ve sürdürülebilir bir yol 
tutulmasını isteyen Allah Resulü (s.a.v.) şöyle buyur-
muştur: “Güç yetirebileceğiniz amelleri yapmaya gay-
ret ediniz. Allah usanmaz da siz usanırsınız. Allah katın-
da amellerin en sevimlisi az da olsa devamlı olanıdır.” 28

Hz.Peygamber (s.a.v.), hiç şüphe yok ki insanlar ara-
sında Allah’tan en çok korkan ve ibadetlere en fazla 
önem veren kişidir. Buna rağmen, ashabının iyi niyetle 
de olsa kendisinin örnekliğini aşacak şekilde ibadetlerde 
aşırı gitmesini hoş karşılamamıştır. Peygamberimizin (s.a.v.), ibadetlerde kendisinin örnek alınma-
sı ve aşırıya gidilmemesi konusuna aşağıdaki şu olay, güzel bir örnektir:

Ahiret için ne gibi ameller yapabileceklerini istişare 
etmek üzere, aralarında Hz. Ebu Bekir (r.a.), Hz. Ali (r.a.), 
Abdullah b. Mes’ûd (r.a.), Abdullah b. Amr b. Âs’ın da (r.a.) 
bulunduğu on sahabi, Osman b. Maz’ûn’un evinde top-
landılar ve birtakım kararlar aldılar. İçlerinden Hz. Ali, Ab-
dullah b. Amr b. Âs ve Osman b. Maz’ûn ise Hz. Peygam-
ber’in (s.a.v.) nafile ibadetlerini öğrenmek ve her zaman 
olduğu gibi onu örnek almak amacıyla Resulullah’a git-
meye karar verdiler. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) evine ulaş-
tılar. Efendimizi evinde bulamayınca, onun yalnızken na-
sıl ibadet ettiğini eşine sordular. Sevgili Peygamberimizin 
(s.a.v.) ibadet hayatı kendilerine anlatılınca da bu ibadet-
leri kendileri için az gördüler ve “Peygamber’in yanında 
biz kimiz ki!.. Onun geçmiş ve gelecek bütün günahları 

27 Ahzâb suresi, 21. ayet.

28 Ebu Dâvûd, Tavattu’, 27.

Görsel 2. 12. Mescid-i Nebî’nin temsili çizimi.

Görsel 2. 11.  Sevgili Peygamberi-
mizin (s.a.v.) adının yazılı olduğu bir 

tablo.

NOT EDELİM

“Ey iman edenler, rükû edin, 
secde edin, Rabbinize kulluk 
edin ve hayır işleyin ki kurtu-
luşa eresiniz.”

(Hac suresi, 77. ayet.)

Görsel 2. 13.
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bağışlanmıştır.” dediler. Halbuki Efendimizin (s.a.v.) ibadeti öyle azımsanacak gibi de değildi. 

Nitekim Hz. Peygamber’in (s.a.v.) bazı geceler sırf Rabbine şükreden bir kul olabilmek için gö-

zünden yaşlar boşanıp mübarek ayakları şişinceye kadar, gece boyunca namaz kıldığı zamanlar 

vardı. Fakat yine de kendilerinin daha fazla ibadet etmeleri gerektiğini düşündüler. Onlardan 

birisi, “Ben, yaşadığım müddetçe geceleri hep namaz kılacağım.” dedi. Diğeri, “Ömrüm boyun-

ca hep oruç tutacağım, asla oruçsuz günüm olmayacak.” dedi. Üçüncüsü de, “Kadınlardan uzak 

kalacağım ve hiç evlenmeyeceğim.” dedi. Hakikaten de Osman b. Maz’ûn bu gerekçeyle gün-

düzleri oruç, geceleri de namaz ile geçirmeye başlamıştı. Bu sebepten eşi Havle’yi de ihmal 

etmişti. Bu durum Hz. Peygamber’e (s.a.v.) bildirilince Osman’ı çağırmış ve “Yoksa benim sün-
netimden (hayat tarzımdan) yüz mü çevirdin?..”29 demişti.  Daha sonra Peygamber Efendimiz 

(s.a.v.) kendilerini bu şekilde dünyadan soyutlamayı düşünen sahabilerin yanına gelerek onlara: 

“Şöyle şöyle diyenler sizler misiniz? Allah’a yemin ederim ki, Allah’tan en çok korkanınız ve O’na 
karşı gelmekten en çok sakınanınız benim. Böyle olduğu halde ben bazen oruç tutuyor, bazen 
de tutmuyorum. (Gecenin bir kısmında) namaz kılıyor, (bir kısmında ise) uyuyorum ve kadınlar-
la da evleniyorum. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir.” buyurmuştu.30 

29 Ahmet b. Hanbel, Müsned, VI, 267.

30 Buhârî, Nikah, 1.

Görsel 2. 14.  Mescid-i Nebî’nin bugünkü halinden bir görünüş.
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Kolaylık, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) ibadetler konusun-
da ümmetine tavsiye ettiği prensiplerdendir. Bir hadisinde 
“Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleyin, nefret ettirme-
yin…”31 buyurarak her konuda olduğu gibi ibadetlerde de 
insan gücünün üstünde çabalara girmenin uygun olmaya-
cağının altını çizmiştir. Yüce Allah’ın şu ayeti kerimesi de 
aslının korunması şartıyla ibadetlerde zorlaştırmanın değil 
kolaylığın esas alındığını vurgulamaktadır: “Allah bir kimse-
yi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar...”32  

Namaz ibadetinin, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in hayatında 
ayrı bir yeri vardı. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), iki gözünün 
nuru olarak vasıflandırdığı namazı33 kılarken Allah’ı (c.c.) 
görüyormuşçasına büyük bir huşu içinde bulunurdu. Ken-
disine ihsanın ne olduğu sorulduğunda “Allah’ı görüyor-
muşçasına O’na kulluk etmendir. Sen O’nu göremesen de O 
seni görmektedir.”34  cevabını veren Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.) ibadetlerinde bunun en güzel örneğini sergilemiştir.

Nafile namazlar ve gece namazları, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) önem verdiği diğer ibadet-
lerdendir. Tüm yıl teheccüt ve nafile namazlarla gecelerini ihya eden Allah Resulü (s.a.v.), Rama-
zan’ın son on gününü de itikâfla geçirmiştir. Namazların ardından Rabbine dua etmiş, tövbe ve 
istiğfarda bulunmuştur. 

Hz. Peygamber’in (s.a.v.) oruç ibadeti ile ilgili uygulamaları da bizlere örnektir. O, iftar vakti 
geldiğinde oruç açmak için acele edilmesini, sahura kalkılarak yemek yenmesini tavsiye etmiştir. 
“Sahura kalkın! Çünkü sahurda bereket vardır.”35 buyurarak bu konuyu vurgulamıştır.

Farz olan Ramazan orucunun dışında Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) nafile oruçlar da tut-
muştur. Pazartesi ve perşembe günlerinde, Muharrem ayının 9-10 veya 10-11. günlerinde oruç 
tutan ve bunu tavsiye eden Peygamberimiz, Şevval ayında da altı gün oruç tutmuş, bu orucu 
tutan kişinin tüm yılı oruçlu geçirmiş gibi sevap kazanacağını müjdelemiştir.36  

Peygamberimiz (s.a.v.) infak konusunda da ümmetine örnek olmuştur. “Allah yolunda sev-
diğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz…”37  ayetinin nasıl hayata geçirileceği-
nin en güzel örneklerini sergileyen Allah Resulü (s.a.v.) ihtiyaç fazlası hiçbir malı elinde tutma-
mış, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmıştır. Farz olan zekâtların yanında, varlıkta veya darlıkta ihtiyaç 
sahiplerine yardım etmeyi öğütlemiştir.

31 Buhârî, Cihad, 164.

32 Bakara suresi, 286. ayet.

33 Nesâî, İşratu’n-nisâ’, 1.

34 Müslim, İman, 1.

35 bk. Buhârî, Savm, 20.

36 bk. Tirmîzî, Savm, 53.

37 Âl-i İmrân suresi, 92. ayet.

DEĞERLENDİRELİM

“Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. 
Müjdeleyin, nefret ettirme-
yin…”

(Buhârî, Cihad, 164.)

“Ümmetimi veya insanları 
zora sokmaktan endişe et-
meseydim, onlara her namaz 
vaktinde dişlerini misvakla 
temizlemelerini emrederdim.” 

(Buhârî, Cum’a, 8.)

Yukarıdaki hadisleri, Peygam-
berimizin ibadetlerde gözettiği 
kolaylık açısından değerlendi-
riniz.
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2. NAMAZ KILMANIN ÖNEMİ
“Namaz dinin direğidir. (Beyhakî, Şuabü’l-iman, C 3, s. 39.)” hadisi ile sizce anlatılmak istenen nedir?

Yüce Allah bizleri amaçsız ve hedefsiz olarak yarat-

mamıştır. İnsanların yaratılış amacı, kendisini yaratan 

Allah’a (c.c.) iman ve ibadet etmektir. Kur’an-ı Kerim’de 

“Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye 

yarattım.”38  buyrularak yaratılış amacımız açık bir şekilde 

vurgulanmıştır.

Yüce Rabbimizin emrettiği ibadetlerin en önemlisi ve 

kulluğun en önemli göstergelerinden biri hiç şüphesiz ki 

namazdır. İlk insan ve ilk peygamber olan Hz. Adem’den 

(a.s.) son peygamber olan Hz. Muhammed’e (s.a.v.) kadar 

tüm peygamberlere namaz ibadeti emredilmiştir. 39 

Rabbimiz, kendisine hakkıyla inanan ve kurtuluşa eren 

kullarının özelliklerinden bahsederken namazı en başta 

zikretmiştir. Mü’minun suresinin ikinci ayetinde “Onlar ki, 

namazlarında derin saygı içindedirler.” buyrularak hem 

namazın kurtuluşa vesile olduğu hem de Allah’a (c.c.) karşı 

derin saygının ifadesi olduğu belirtilmiştir.

Namaz ibadeti, Müslüman’ın hayatının merkezinde yer alır. Günde beş vakit namaz ibade-

tiyle kendisine her türlü nimeti veren Rabbine bağlanır ve kötülüklerden arınır. Böylece hem 

daha iyi bir kul hem de çevresine faydalı bir birey haline gelir.

İnsanın Rabbiyle olan bağını sürekli tutan namaz, İs-

lam’ın beş şartından biridir. Ergenlik çağına girmiş ve akıl 

sahibi olan her Müslüman günde beş vakit namaz kılma-

lıdır. Namaz, Allah’ın (c.c.) verdiklerine karşı bir teşekkür, 

O’nun büyüklüğüne ve insanın acizliğine dair bir itiraf, 

karşılığı ahirette alınacak bir fedakarlıktır. Kur’an-ı Ke-

rim’de bu konuyla ilgili şöyle buyrulur: “Namazı dosdoğ-

ru kılın, zekâtı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş 

olursanız, Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah 

bütün yaptıklarınızı görür.”40

38 Zâriyât suresi, 56. ayet.

39 bk. Bakara suresi, 83 ayet; Mâide suresi, 12. ayet; Yûnûs suresi, 87. ayet; Hûd suresi, 87. ayet; İbrâhîm suresi, 37,40. ayetler; 
Meryem suresi, 31. ayet; Tâhâ suresi, 14,132. ayetler; Enbiyâ suresi, 73. ayet.

40 Bakara suresi, 110. ayet.

YORUMLAYALIM

“(Ey Muhammed!) Kitaptan 
sana vahyolunanı oku, na-
mazı da dosdoğru kıl. Çünkü 
namaz, insanı hayasızlıktan 
ve kötülükten alıkor. Allah’ı 
anmak (olan namaz) elbette 
en büyük ibadettir. Allah yap-
tıklarınızı biliyor.” 

(Ankebût suresi, 45. ayet.)

Yukarıdaki ayeti, namazın 
Müslüman’ın hayatındaki yeri 
ve önemi açısından yorumla-
yınız.

BİLGİ NOTU

Namaz;

Müslüman olan,

Ergenlik çağına gelmiş olan,

Akıl sağlığı yerinde olan 

herkese farzdır.
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Namaz, Müslümanlar’ın 

dünyevi meşguliyetlerine ara 

vererek Allah’a (c.c.) yönel-

melerine ve psikolojik olarak 

rahatlamasına da vesile olur. 

Peygamberimiz (s.a.v.) sıkıntılı 

bir işle karşılaşınca namaz kı-

lardı.41  Nitekim bir defasında 

Hz. Bilal’e (r.a.) “Kalk namaza 
(çağır da) bizi namazla rahat-
lat!”42  buyurmuştur.

41 bk. Ebu Davud, Tatavvu’, 22.

42 Ebu Davud, Edeb, 78.

Namazın Şartları: Namazın Rükünleri:
1-Hadesten Taharet 1-İftitah Tekbiri
2-Necâsetten Taharet 2-Kıyam
3-Setr-i Avret 3-Kıraat
4-İstikbâl-i Kıble 4-Rükû
5-Vakit 5-Sücûd
6-Niyet 6-Kâde-i Âhire

TARTIŞALIM

 “İbn Abbas (r.a.) şöyle dedi: Abdu’l-Kays heyeti Hz.Peygamber’e geldi. Hz.
Peygamber:

- ‘Heyet kimlerdir, (yahud bu topluluk kimlerdir)?’ diye sordu.

- ‘Biz Rabia kabilelerindeniz.’ dediler.

- Hz. Peygamber ‘Hoş geldiniz. Allah sizi utandırmasın, pişman etmesin.’ buyurdu. 
Onlar:

- ‘Bizler sana uzak bir yerden geliyoruz. Seninle bizim aramızda Mudarr kâfirle-
rinden şu cemaat vardır. Biz sana yalnız haram ayda gelebiliriz. O hâlde bize bir 
şey emret de geride kalanlarımıza haber verelim; o sebeble de cennete girelim’ 
dediler.

Resulullah onlara dört şey emretti, dört şeyden de nehyetti. Resulullah onlara yal-
nız aziz ve celil olan Allah’a iman etmeyi emrettikten sonra:

- ‘Yalnız Allah’a iman etmek ne demektir bilir misiniz?’ diye sordu.

- ‘Allah ve Resulü en iyi bilendir’ dediler. Resulullah:

- ‘Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Resulullah olduğuna şehadet 
etmek, namazı kılmak, zekâtı eda etmek, ramazan orucunu tutmak ve ganimetin 
beşte birini vermenizdir’ buyurdu... Sonra Resulullah:

- ‘Bu emrimi ezberleyin ve onu arkanızda kalanlara haber veriniz.’ buyurdu.”

(Buhârî, İlim, 25.) 

Yukarıdaki hadise göre, Allah’a (c.c.) iman etmekle ibadetler arasında nasıl bir ilişki 
vardır? Arkadaşlarınızla tartışınız.
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Kur’an-ı Kerim’de namaz kelimesinin karşılığı olarak 
“salât” ifadesi kullanılmıştır. Salât kelimesi, dua etmek ve yü-
celtmek anlamlarına gelir. Zira insan namaz kılarken dua ve 
Rabbini yüceltme halindedir. Namazı bu bilinçle kılan Müs-
lümanlar hem Allah’ın (c.c.) hoşnutluğunu kazanırlar hem 
de Allah’a (c.c.) yakınlaşırlar. Çünkü Sevgili Peygamberimiz 
(s.a.v.) “Kulun Rabbine en yakın olduğu (an) secde halidir...”43  
buyurarak namazın Müslüman için önemini vurgulamıştır.

3. NAMAZLARIN KILINIŞI
3.1. Beş Vakit Namaz

Yüce Allah (c.c.) namaz ibadetini kulluğun ve kendisiyle iletişim kurmanın en önemli yolu 
olarak işaret etmiştir. Bakara suresi 153. ayette “Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak 
Allah’tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir.” buyrularak Allah’tan 
(c.c.) yardım istemenin en doğru yolunun sabırlı olmak ve namaz kılmak olduğu bildirilmiştir.

Farz namazlar günde beş vakit olarak kılınır. Kur’an-ı Kerim’de “... namaz, mü’minlere belirli 
vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır.”44  buyrularak bu vakitlere işaret edilmiştir. Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.) de namazın hangi vakitlerde ve nasıl kılınacağını bizlere göstermiştir.

Beş vakit namaz ve rekât sayıları şöyledir:

43 Müslim, Salât, 215.

44 Nisâ suresi, 103. ayet.

BİLGİ NOTU

Şafi mezhebine göre namazın rükûnları şunlardır:
• Niyet etmek 
• İftitah tekbiri almak
• Farz namazda ayakta durmak
• Fatiha’yı okumak
• Rükû yapmak
• İki kez secde etmek
• Secdeler arasında oturmak
• Son oturuşta dua okuyacak kadar beklemek
• Son oturuştan sonra Hz. Peygamber’e (s.a.v.) salavat getirmek
• Selam vermek
• Tertibe uymak

HATIRLAYALIM

Namazın dışındaki farzlara 
“namazın şartları”, namazın 
içindeki farzlara ise “nama-
zın rükünleri” denir.

Namazlar İlk Sünnet Farz Son 
Sünnet Vitir

Sabah Namazı 2 2 - -

Öğle Namazı 4 4 2 -

İkindi Namazı 4 4 - -

Akşam Namazı - 3 2 -

Yatsı Namazı 4 4 2 -

Vitir Namazı - - - 3
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İki rekâtlık bir namazın kılınışı şöyledir: 

TARTIŞALIM

1. Kur’an-ı Kerim mü’minlerden namaz kılmalarını istemiş fakat onun nasıl, ne va-
kit ve kaç rekât kılınacağını açıklamamıştır. 
2. Peygamberimiz (s.a.v.) “Ben nasıl namaz kılıyorsam siz de öyle kılın.” (Buhârî, 
Ezan, 18.) buyurmuştur.

Yukarıdaki iki bilgiden yola çıkarak, namazı doğru kılma konusunda Peygamberimi-
zin (s.a.v.) önemini arkadaşlarınızla tartışınız.

Kıyam ve kıraat bittikten sonra Allahu ekber de-
nilerek rükû yapılır. Erkekler rükûda sırtları yere 
paralel olacak şekilde eğilirler. Kadınlar rükû 
yaparken erkekler kadar eğilmezler. Rükûda üç kez 
sübhâne rabbiye’l-azîm denir.
(Sübhâne rabbiye’l-azîm: Büyük Rabbim her türlü 
eksiklikten uzaktır.)
Rükûdan sonra Semiallâhu limen hamideh denilerek 
kalkılır. Ardından Rabbenâ leke’l hamd denir.
(Semiallâhu limen hamideh: Allah kendisine şükredenleri 
duyar.)
(Rabbenâ leke’l-hamd: Rabbimiz hamd senin içindir.)

Kıbleye dönülerek niyet edilir. 
Niyetten sonra erkekler ellerini kulak hizasına, 
kadınlar omuz hizasına kaldırır ve “Allahu ekber” 
diyerek namaza başlanır.

Erkekler sağ elle, sol bileği göbek altında kavrar-
lar. Kadınlar ise sağ eli sol elin üzerine koyarak 
göğüs üstünde tutarlar. Önce Sübhâneke, ardın-
dan eûzü besmele çekerek Fatiha ve kısa bir sure 
veya birkaç ayet okurlar.

Görsel 2. 15. a. b. c. d.

Görsel 2. 16. a. b.
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DİKKAT EDELİM

1. Eğer namaz üç veya dört rekât ise;
• İlk oturuşta sadece Tahiyyât okunur ve Allahu Ekber diyerek üçüncü veya dör-

düncü rekâta kalkılır.
• Farz namaz ise, üçüncü ve dördüncü rekâtlarda Fatiha’dan sonra sure okunma-

dan hemen rükû yapılır.
2. İkindi ve yatsı namazlarının ilk sünneti ise;
• İlk oturuşta Tahiyyattan sonra Salli-Bârik duaları okunarak üçüncü rekâta kal-

kılır ve Sübhâneke okunarak Fatiha’ya başlanır.
3. Tüm son oturuşlarda Tahiyyat’tan sonra Salli-Bârik ve Rabbenâ duaları okunur  
  ve sonra selam verilir.

Baş önce sağa, sonra sola çevrilerek esselâmü 
aleyküm ve rahmetullâh denir ve selam verilerek 
namazdan çıkılır.

(Esselâmu aleyküm ve rahmetullah: Allah’ın sela-
mı ve rahmeti üzerinize olsun.)

Son oturuşta sırasıyla ettehiyyâtü, salli-bârik 
ve Rabbenâ duaları okunur.

Allahu ekber denilerek secde yapılır. Erkekler 
secde yaparken dirseklerini yere koymazlar. Ancak 
kadınlar secde yaparken dirseklerini yere koyarlar. 
Secdede üç kez sübhâne rabbiye’l a’lâ denir. Allahu 
ekber denerek oturulur ve tekrar Allahu ekber 
denerek ikinci secde yapılır.
(Sübhâne rabbiye’l-a’lâ: Yüce Rabbim her türlü 
eksiklikten uzaktır.)

Secdenin ardından birinci rekât biter ve Allahu ekber 
denerek ikinci rekât için ayağa kalkılır. Aynı şekilde bir 
rekât daha kılınır. İkinci rekâtın secdelerinden sonra 
ise ayağa kalkılmaz, oturulur.

Görsel 2. 19. a. b.

Görsel 2. 18. a. b.

Görsel 2. 17. a. b.
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Günlük namazların kılınışlarını aşağıdaki tablolardan inceleyelim
     

     

SÜNNETİ
1. REKÂT 2. REKÂT

Niyet
Tekbir
Sübhâneke
Eûzü Besmele
Fâtiha
Zamm-ı sure

Besmele
Fâtiha
Zamm-ı sure

Rükû
Secde

Rükû
Secde
Tahiyyat
Salli-Bârik
Rabbenâ
Selam

FARZI
1. REKÂT 2. REKÂT

Kâmet (Erkekler)
Niyet
Tekbir
Sübhâneke
Eûzü Besmele
Fâtiha
Zamm-ı sure

Besmele
Fâtiha
Zamm-ı sure

Rükû
Secde

Rükû
Secde
Tahiyyat
Salli-Bârik
Rabbenâ
Selam

SON SÜNNETİ
1. REKÂT 2. REKÂT

Niyet
Tekbir
Sübhâneke
Eûzü Besmele
Fâtiha
Zamm-ı sure

Besmele
Fâtiha
Zamm-ı 
sure

Rükû
Secde

Rükû
Secde
Tahiyyat
Salli-Bârik
Rabbenâ
Selam

İLK  SÜNNETİ
1. REKÂT 2. REKÂT 3. REKÂT 4. REKÂT

Niyet
Tekbir
Sübhâneke
Eûzü Besmele
Fâtiha
Zamm-ı sure

Besmele
Fâtiha
Zamm-ı sure

Besmele
Fâtiha
Zamm-ı sure

Besmele
Fâtiha
Zamm-ı sure

Rükû
Secde

Rükû
Secde

Rükû
Secde

Rükû
Secde

Tahiyyat

Tahiyyat
Salli-Bârik
Rabbenâ

Selam

FARZI
1. REKÂT 2. REKÂT 3. REKÂT 4. REKÂT

Kâmet (Erkekler)
Niyet
Tekbir
Sübhâneke
Eûzü Besmele
Fâtiha
Zamm-ı sure

Besmele
Fâtiha
Zamm-ı sure

Besmele
Fâtiha

Besmele
Fâtiha

Rükû
Secde

Rükû
Secde

Rükû
Secde

Rükû
Secde

Tahiyyat

Tahiyyat
Salli-Bârik
Rabbenâ
Selam

SA
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 SÜNNETİ
1. REKÂT 2. REKÂT 3. REKÂT 4. REKÂT

Niyet
Tekbir
Sübhâneke Sübhâneke
Eûzü Besmele
Fâtiha
Zamm-ı sure

Besmele
Fâtiha
Zamm-ı sure

Eûzü Besmele
Fâtiha
Zamm-ı sure

Besmele
Fâtiha
Zamm-ı sure

Rükû
Secde

Rükû
Secde

Rükû
Secde

Rükû
Secde

Tahiyyat Tahiyyat
Salli-Bârik
Rabbenâ

Salli-Bârik
Selam

FARZI
1. REKÂT 2. REKÂT 3. REKÂT 4. REKÂT

Kâmet (Erkekler)
Niyet
Tekbir
Sübhâneke
Eûzü Besmele
Fâtiha
Zamm-ı sure

Besmele
Fâtiha
Zamm-ı sure

Besmele
Fâtiha

Besmele
Fâtiha

Rükû
Secde

Rükû
Secde

Rükû
Secde

Rükû
Secde

Tahiyyat

Tahiyyat
Salli-Bârik
Rabbenâ
Selam

SÜNNETİ
1. REKÂT 2. REKÂT

Niyet
Tekbir
Sübhâneke
Eûzü Besmele
Fâtiha
Zamm-ı sure

Besmele
Fâtiha
Zamm-ı sure

Rükû
Secde

Rükû
Secde
Tahiyyat
Salli-Bârik
Rabbenâ
Selam

FARZI
1. REKÂT 2. REKÂT 3. REKÂT

Kâmet (Erkekler)
Niyet
Tekbir
Sübhâneke
Eûzü Besmele
Fâtiha
Zamm-ı sure

Besmele
Fâtiha
Zamm-ı sure

Besmele
Fâtiha

Rükû
Secde

Rükû
Secde

Rükû
Secde

Tahiyyat

Tahiyyat
Salli-Bârik
Rabbenâ
Selam
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M
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İLK  SÜNNETİ
1. REKÂT 2. REKÂT 3. REKÂT 4. REKÂT

Niyet
Tekbir
Sübhâneke Sübhâneke
Eûzü Besmele
Fâtiha
Zamm-ı sure

Besmele
Fâtiha
Zamm-ı sure

Eûzü Besmele
Fâtiha
Zamm-ı sure

Besmele
Fâtiha
Zamm-ı sure

Rükû
Secde

Rükû
Secde

Rükû
Secde

Rükû
Secde

Tahiyyat Tahiyyat

Salli-Bârik
Rabbenâ

Salli-Bârik
Selam

SON SÜNNETİ
1. REKÂT 2. REKÂT

Niyet
Tekbir
Sübhâneke
Eûzü Besmele
Fâtiha
Zamm-ı sure

Besmele
Fâtiha
Zamm-ı sure

Rükû
Secde

Rükû
Secde
Tahiyyat
Salli-Bârik
Rabbenâ
Selam

FARZI
1. REKÂT 2. REKÂT 3. REKÂT 4. REKÂT

Kâmet (Erkekler)
Niyet
Tekbir
Sübhâneke
Eûzü Besmele
Fâtiha
Zamm-ı sure

Besmele
Fâtiha
Zamm-ı sure

Besmele
Fâtiha

Besmele
Fâtiha

Rükû
Secde

Rükû
Secde

Rükû
Secde

Rükû
Secde

Tahiyyat

Tahiyyat
Salli-Bârik
Rabbenâ
Selam

1. REKÂT 2. REKÂT 3. REKÂT
Niyet
Tekbir
Sübhâneke
Eûzü Besmele
Fâtiha
Zamm-ı sure

Besmele
Fâtiha
Zamm-ı sure

Besmele
Fâtiha
Zamm-ı sure
Tekbir ve Kunut Duaları

Rükû
Secde

Rükû
Secde

Rükû
Secde

Tahiyyat

Tahiyyat
Salli-Bârik
Rabbenâ
Selam
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3.2. Cemaatle Namaz

Sizce namazları cemaatle kılmanın, tek başına kılmaktan üstün olan yönleri nelerdir?

Yüce dinimiz tüm Müslümanları kardeş ilan etmiş  
ve toplumsal dayanışmaya, yardımlaşmaya, birlik ve be-
raberliğe büyük önem vermiştir. Bu nedenle günlük na-
mazların, Cuma ve bayram namazlarının cemaatle kılın-
ması; Müslümanların birbirleriyle görüşüp kaynaşmasına 
büyük katkı sağlar.

Hz. Muhammed (s.a.v.), namazı cemaatle kılmanın 
önemini şu hadisle vurgulamıştır: “Cemaatle kılınan na-
maz, tek başına kılınan namazdan yirmi yedi kat daha faziletlidir.” 45 Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 
hayatı boyunca arkasında toplanan cemaate namaz kıldırmış, imamlık yapamayacak kadar hasta 
olduğu zamanda bile cemaate katılarak Hz. Ebu Bekir’in (r.a.) arkasında namaz kılmıştır.

Cemaatle namaz kılarken imamın arkasındaki her bir sıraya saf denir. Saf tutarken ayakların 
aynı hizada olmasına, omuzların birbirine değmesine, safların sık ve düzgün olmasına dikkat 
edilmelidir. Safların en faziletlisi en ön saftır. Bu fazilet, arka saflara doğru azalır. Ancak imamın 
arkasında imam olmaya uygun kişilerin bulunması gerkir.46 

45 Buhâri, Ezan, 30.

46 bk. Müslim, Salât, 122-123.

Namazın vaciplerinden bazıları:

• Fâtiha suresini okumak, 

• Farzların ilk iki rekâtında, sünnet-
lerin her rekâtında Fâtiha suresin-
den sonra en az üç ayet ya da en 
kısa üç ayet kadar uzunlukta bir 
ayet okumak, 

• Üç ve dört rekâtlı namazların ikinci 
rekâtında oturmak, 

• Her iki oturuşta da “Tahiyyat” du-
asını okumak, 

• Namazlarda yanılma durumlarında 
sehiv secdesi yapmak. 

Namazın sünnetlerinden bazıları:

• Kıyamda elleri bağlamak, 

• “Sübhâneke” duasını okumak,

• Fâtiha’dan önce besmele çekmek, 

• Beş vakit namaz ve cuma namazı için ezan 
okumak ve kamet getirmek, 

• Rükûda ve secdede okunan duaları en az 
üçer kere söylemek, 

• Bütün namazların son oturuşunda, ikindi 
ve yatsı namazlarının dört rekâtlık sün-
netleriyle nafile namazların her oturuşunda 
Tahiyyat’tan sonra Salli ve Barik dualarını 
okumak, bundan sonra da “Rabbena” veya 
benzeri bir duayı okumak.

BİLGİ NOTU

En az 90 km. uzağa, 15 gün-
den az kalmak niyetiyle yolcu-
luğa çıkan bir Müslüman dinen 
seferî sayılır. Seferî olduğu süre 
içinde dört rekâtlık farz na-
mazlarını iki rekât kılar.
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Cemaatle namaz kılacak olan kişi, ön-

celikle Rabbinin huzuruna çıktığını hatırla-

yarak temiz ve güzel elbiseler giymelidir. 

Başkalarını rahatsız edecek kokulardan te-

mizlenmelidir. Soğan ve sarımsak gibi kötü 

kokular üzerindeyken cemaatle namaza ka-

tılmamalı, güzel kokular sürmelidir.

Bizler de namazlarımızı cemaatle kıl-

maya gayret etmeli, cemaatle kılınan na-

mazların tek başına kılınan namazlardan 

Allah (c.c.) katında çok daha değerli oldu-

ğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Peygam-

ber Efendimizin (s.a.v.) şu hadisini hatır-

lamalı, Rabbimize (c.c.) yakınlaşmanın en 

güzel yolu olan cemaatle namaz kılmayı ih-

mal etmemeliyiz: “Bir kimse evinde güzel-
ce temizlenir, sonra Allah’ın farzlarından 
bir farzı yerine getirmek için Allah’ın evle-
rinden birine giderse, attığı adımlardan her 
biri bir günahı silip yok eder; diğer bir adımı 
da onu bir derece yükseltir.”47 

47 Müslim, Mesâcid, 282.

Görsel 2. 20.  Cemaatle namaz kılmak toplumsal birlik ve beraberliği geliştirir.

“İnsanlar ilk safın sevabını bilselerdi, ön 
safta durabilmek
için kura çekmekten başka yol bulamaz-
lardı. Namazı ilk vaktinde
kılmanın sevabını bilselerdi, bunun için 
yarışırlardı. Yatsı
namazı ile sabah namazının faziletini 
bilselerdi, emekleyerek
de olsa bu namazları cemaatle kılmaya 
gelirlerdi.”
(Buhârî, Ezan, 9,32; Müslim, Salât, 129.)

“Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa, 
gece yarısına kadar
namaz kılmış gibi sevap alır. Sabah na-
mazını da cemaatle
kılarsa, bütün geceyi namaz kılarak ge-
çirmiş gibi sevap alır.”

(Buhârî, Ezan, 34; Müslim, Mesâcid, 260.)

Yukarıdaki hadisleri, cemaatle namazın 
önemi açısından yorumlayınız.

YORUMLAYALIM



2. ÜNİTE

61

3.3. Cuma Namazı

Cuma gününü bir Müslüman için diğer günlerden önemli kılan hususlar sizce nelerdir?

Cuma günü öğle vaktinde kılınan Cuma namazı erkeklere farz olan bir namazdır. Yüce Allah 

(c.c.) Kur’an-ı Kerim’de Cuma namazı ile ilgili olarak Müslümanlar’a şöyle seslenmektedir: “Ey 

iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ın zikrine koşun ve 

alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.”48  

Cuma namazı cemaatle ve camide kılınır. Tek başına veya cemaatle de olsa evde kılınamaz. 

Cuma namazı o günün öğle namazının yerine kılındığı için Cuma namazını kılanlar o gün ayrıca 

öğle namazı kılmazlar. 

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Farzın öncesinde ve sonrasındaki dörder rekâtlık sünnet 

namazlarla birlikte toplam on rekât olarak kılınır. Öğle ezanının okunmasından sonra herkes 

tek başına dört rekâtlık ilk sünneti kılar. Sonra müezzin euzubesmeleye başladığında imam 

minber adı verilen yüksekçe yere çıkmaya başlar ve iç ezan bittikten sonra farz olan hutbeyi 

okur. Hutbe bitince müezzin kamet getirir ve cemaatle iki rekâtlık farz namazı kılınır. Farz bi-

tince herkes tek başına dört rekâtlık son sünneti kılar.

Cuma namazı, haftada bir kez de olsa Müslümanları bir araya getirmesi, bu vesileyle görüş-

melerine ve aynı safta durarak birlik-beraberlik duygusu hissetmelerine vesile olması bakımın-

dan çok önemli bir ibadettir. Böylece Müslümanların ümmet bilinci gelişir, Müslümanların vaaz 

ve hutbeyi dinleyerek bilinçlenmelerini sağlar. 

48 Cuma suresi, 9. ayet.

Görsel 2. 21.  Cuma namazı cemaatle kılınan namazlardandır.
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Peygamber Efendimiz (s.a.v.), cuma günü temizlenerek namaz için camiye erken giden ve 
sessizce hutbeyi dinleyen kişinin o cuma ile sonraki cuma arasındaki günahlarının bağışlanaca-
ğını haber vermiştir.49 O, Cuma namazı için şöyle buyurmuştur: “Cuma günü olduğu zaman me-
lekler mescidin kapısında durur, gelenleri öncelik sırasına göre yazarlar. En erken gelen (Allah 
için) bir deve bağışlayan kimse gibidir. Ondan sonraki bir sığır bağışlayan gibidir; sonraki bir koç, 
daha sonraki bir tavuk, en son gelen ise bir yumurta bağışlayan gibidir. İmam hutbeye çıkınca 
melekler (sevapları yazmayı bırakarak) sahifelerini dürüp zikri (hutbeyi) dinlemeye başlarlar.”50 

3.4. Bayram Namazı

Sizce bayramlara namazla başlamanın hikmetle-
ri neler olabilir?

Bayram namazı erkeklere vacip olan iki rekâtlık 
bir namazdır. Ramazan ve Kurban bayramlarının bi-
rinci günü güneş doğup kerahet vakti çıkınca cema-
atle kılınır. 

Namaz kılındıktan sonra hep bir ağızdan okunan 
tekbirlerle imam hutbeye çıkar. Hutbede, bayram-
ların kardeşlik, birlik, beraberlik ve dayanışma günü 
olduğu anlatılır. Akrabaların, komşu ve dostların zi-
yaret edilmesi, kimsesizlerin sevindirilmesi tavsiye 
edilir. Hutbenin ardından yapılan dualarla bayramlaş-
ma başlar. İnsanlar birbiriyle bayramlaşır, tokalaşır ve 
kucaklaşır. Küçükler büyüklerin ellerinden öperken 
büyükler de küçüklere sevgilerini gösterir.

49 Müslim, Cum’a, 26.

50 Buhârî, Cum’a, 31.

Görsel 2. 22.  Cuma namazı, Müslümanları bir araya getiren önemli bir ibadettir.

Önce bayram namazını kılmaya ni-
yet edilir. İmama uyarak tekbir alı-
nır.

Sübhaneke okunduktan sonra 
imamla birlikte eller kulak hizasına 
kaldırılarak üç defa tekbir alınır. İlk 
ikisinde eller kulak hizasına kaldırı-
larak yana bırakılır, üçüncüde bağ-
lanarak Fatiha ve sure okunur.

Rükû ve secdeler yapılarak ikinci 
rekâta kalkılır.

İkinci rekâtta imam tarafından Fati-
ha ve sure okunduktan sonra rükûa 
gidilmeyerek yine üç defa tekbir alı-
nır. Her tekbirde eller kulak hizasına 
kaldırılır ve yana bırakılır. Dördüncü 
tekbir ile rükûa varılır ve diğer na-
mazlar gibi tamamlanır.

Bayram Namazının Kılınışı
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3.5. Cenaze Namazı

Sizce cenaze namazının toplumsal dayanışma açısından önemi nedir?

Cenaze namazı, vefat etmiş bir mü’min için son bir görev 
olarak kılınır. Dua niteliğinde olan bu namaz farz-ı kifayedir. 
Eğer cenaze namazını kimse kılmazsa o bölgedeki herkes Allah 
(c.c.) katında sorumludur. Aslında bir çeşit dua olan cenaze na-
mazı ayakta kılınır. Rükû ve secdesi yoktur. Ölen kişi yıkanmış 
ve kefenlenmiş bir halde, cemaatin önünde musalla denilen 
yüksekçe bir yere konulur. Cemaatten, ölen kişiye haklarını he-
lal etmeleri istenir. İmam önde, cemaat de imamın arkasında 
ayakta saf oluşturur.

Cenaze namazının kılınışı şöyledir: 

1. Cenazeye karşı ve kıbleye yönelerek saf tutulur, niyet edilir. Bu niyette ölünün kadın 
veya erkek, kız çocuğu veya erkek çocuğu olduğu belirtilir. 

2. Niyetten sonra eller kulaklara kadar kaldırılıp tekbir getirilir ve eller bağlanır. İmam ve 
cemaat içinden Sübhâneke duasını “vecelle senâuk” ifadesini ekleyerek okur. 

3. İmam ellerini kaldırmadan ikinci tekbiri alır, cemaat de beraber tekbir alır. İmam ve ce-
maat bu sefer Allâhümme Salli ve Allâhümme Bârik dualarını okur. 

4. İmam ellerini kaldırmadan üçüncü tekbiri alır, cemaat de beraber tekbir alır. Herkes 
içinden cenaze duasını okur. Cenaze duasını bilmeyenler Rabbenâ dualarını veya bildik-
leri başka bir duayı okuyabilirler. 

5. İmam ellerini kaldırmadan dördüncü kez tekbir alır. Cemaat de beraber tekbir alır. Önce 
sağa sonra sola selam verilir. 

Namazdan sonra ölü için toplu halde dua edilir. Daha sonra cenaze defnedilmek üzere me-
zarlığa götürülür.

HATIRLAYALIM

Farz-ı Kifâye, bir grup 
Müslüman’ın yapması ile 
diğerlerinin üzerinden so-
rumluluğu kalkan farzlardır.

Görsel 2. 23.  Bayram namazı cemaatle kılınır.

HATIRLAYALIM

Kurban bayramında getirilen teşrik tekbirleri şöyledir:
Allâhu ekber Allâhu ekber
Lâ ilâhe illallâhuvallâhu ekber
Allâhu ekber ve lillâhil hamd
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3.6. Kaza Namazları

Bir borcu ödeyemediğinizde “Nasıl olsa zamanında ödeyemedim.” mi dersiniz yoksa “Zama-
nında ödeyemedim ama en kısa zamanda ödemeliyim.” mi dersiniz? Niçin?

Bir namazı vaktinde kılmaya edâ, vaktinden sonra 
kılmaya kazâ denir. Bir Müslüman namazı kasten terk et-
mez. Ancak uyuma ve unutma gibi elde olmayan neden-
lerle namazı kaçırmış olması durumunda kazâ edebilir. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), uyuyakalma ve unut-
mayı mazeret olarak kabul etmiş ve bu durumlardan bi-
riyle karşılaşan Müslüman’ın uyandığı veya hatırladığında 
namazını kılması gerektiğini söylemiştir.

Namazı mazeretsiz olarak kazaya bırakmak büyük bir günahtır. Ancak bu günahı işleyen 
bir Müslüman da tövbe ve istiğfar ederek geçmiş namazlarını kazâ edebilir. Zira namaz, kulun 
Allah’a (c.c.) karşı bir borcudur ve gecikmeli de olsa bu borcun ödenmesi gerekir. 

Vaktinde kılınamamış olan vakit namazlarının kazası farz, vitr namazının kazası ise vaciptir. 
Sünnet namazlar kaza edilmez. Ancak sabah namazını vaktinde kılamamış olan bir kimse, öğle 
namazına yaklaşık 45 dakika kalana kadar sabah namazının farzı ile birlikte sünnetini de kaza 
niyetiyle kılabilir. Herhangi bir sebeple yarım bırakılmış olan sünnet namazın tamamlanması ise 
vaciptir.

3.7. Nafile Namazlar

Günlük namazlar dışında çevrenizde kılındığını bildiğiniz başka hangi namazlar vardır?

Farz ve vacip olan ibadetler yerine getirildikten sonra, 
bunların dışında fazladan sevap kazanma niyetiyle yapılan 
ilave ibadetlere nafile ibadetler denir. Peygamber Efendi-
mizin (s.a.v.) yapmış olduğu ve nafile ibadetler kapsamın-
da olan sünnet namazları mümkün olduğunca kılmak, ona 
olan bağlılığın ve ihlasın bir göstergesi olduğundan son 
derece önemlidir.

Peygamberimizin (s.a.v.) farz ve vacip namazlar dışında belirli vakitlere bağlı olarak kıldığı 
namazlara “revâtib sünnetler” denir. Revâtib sünnetler; müekked ve gayr-i müekked olarak iki 
kısımdır.

Müekked sünnetler, Allah Resulü’nün (s.a.v.) daima kıldığı, ender olarak terk ettiği sünnet 
namazlardır. Sabah, öğle, akşam ve Cuma namazının sünnetleri ile yatsının son sünneti müek-
ked sünnettir. 

Şafiî mezhebine göre müekked sünnetler; sabahın farzından önce iki, öğlenin farzından 
önce ve sonra ikişer, akşamın farzından sonra iki ve yatsının farzından sonra iki olmak üzere 
toplam 10 rekâttır. Cuma namazının farzından önce ve sonra kılınan ikişer rekât sünnet de mü-
ekked sünnettir.51

51 bk. TDV İlmihal, C 1, s. 309.

NOT EDELİM

“Biriniz uyuyakalır veya unu-
tur da bir namazı vaktinde 
kılamaz ise, hatırladığı vakit o 
namazı kılsın; o vakit, kaçırdığı 
namazın vaktidir.” 

(Buhârî, Mevâkıt, 37.)

ARAŞTIRALIM

Namaz kılmanın mekruh 
olduğu vakitler hangileridir? 
Araştırınız.
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Gayr-i Müekked sünnet namaz-
lar, sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) 
bazen kıldığı, bazen kılmadığı sün-
net namazlardır. İkindi namazının 
sünneti ve yatsı namazının ilk sünne-
ti gayr-i müekked sünnettir. 

Nafile namazların en kuvvetlisi 
sabah namazının sünnetidir. Bu na-
maz o kadar önemlidir ki iki rekât 
farzdan önce tavsiye edilen iki rekât 
sünneti bile, Allah Resulü (s.a.v.) ta-
rafından “dünyadan ve dünyadaki 
her şeyden daha hayırlı”52 olarak 
nitelenmiştir. 

Mekruh vakitler dışında istenen 
vakitte nafile namaz kılınabilir. Nafile namazların evde kılınması, camide kılınmasından daha 
faziletlidir.

Ramazan ayı boyunca yatsı namazlarından sonra kılınan teravih namazı da müekked sün-
nettir. Her iki rekâtta selam verilerek on selam ile kılınır. Teravih namazı tamamlandıktan sonra 
vacip olan vitr namazı kılınır.

Revâtib sünnetler dışında belirli bir vakte bağlı olmadan kılınan sünnet namazlardan bazı-
ları da şunlardır:

Teheccüt namazı: Gece kılınan nafile namazdır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) yatsıyı kıl-
dıktan sonra uyur, gecenin son üçte birinde uyanıp bir müddet teheccüt namazı kılardı.53 Allah 
(c.c.) tarafından Hz. Peygamber’e (s.a.v.) farz kılınan54 bu namaz, diğer Müslümanlar için nafile 
hükmündedir.

Kuşluk namazı: Güneşin doğmasının üzerinden yaklaşık 45-50 dakika geçmesinden zeval 
vaktine kadar olan süre içinde kılınan nafile namazdır.

Evvâbîn namazı: Akşam namazından sonra kılınan altı rekâtlık nafile namazdır. Tek selamla 
kılınabileceği gibi üç selamla da kılınabilir.

Tahiyyetü’l-mescid: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Biriniz mescide girdiğinde oturmadan 
önce iki rekât namaz kılsın.”55  buyurmuştur. Şâfiî mezhebine göre ne zaman mescide girilirse 
girilsin bu namazı kılmak müstehaptır. Hanefî mezhebine göre ise kerahet vakitlerinde tahiyye-
tu’l-mescid namazını kılmak mekruhtur.

Bunların dışında abdest ve gusülden sonra, yolculuğa çıkarken ve yolculuktan dönüldüğün-
de namaz kılmak, Allah’tan (c.c) bir şey istemek için hacet namazı kılmak; istihare, tövbe, tesbih 
ve yağmur namazları; güneş ve ay tutulması sırasında kılınan küsuf ve hüsûf namazları da nafile 
namazlardandır.

52 bk. Müslim, Müsâfirîn, 96.

53 Müslim, Salâtu’l-müsâfirîn, 26.

54 bk. İsrâ suresi, 79. ayet.

55 Müslim, Salâtu’l-müsâfirîn, 11.

Görsel 2. 24.  İbadetler gösterişten uzak olarak yapılmalıdır.
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Şafiî mezhebinde;

 Niyet, abdestin farzlarındandır. 

 Abdest alırken dört farzın ayette sayılan sıraya  uygun yapılması farzdır.

 Erkek ve kadının tenlerinin birbirine değmesi abdesti bozar.

 Bir imama uyarak namaz kılanlar da içinden Fatiha ve sure okurlar.

 Fatiha suresinin başında besmele çekmek farzdır.

 Namazda rükünleri düzgün, yerli yerinde ve düzenli yapmak farzdır.

 Namazdan çıkmak için selam vermek farzdır.

 Cemaatle namaz kılmak farz-ı kifâyedir.

 Bir yerde Cuma namazı kılınabilmesi için cemaatin en az kırk kişi olması şarttır.

 Vitr ve bayram namazları müekked sünnettir.

(TDV İlmihal, C 1, s.197-306.)

Görsel 2. 25.   Cemaatle namaz kılmak tek başına kılınan namazdan daha faziletlidir.

NOT EDELİM



ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM

67

1. İbadetlerin yapılış amacını yazınız.
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

2. İbadetlerin geçerli olma şartlarını açıklayınız.
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

3. İbadetlerin bireysel ve toplumsal faydalarını yazınız.
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

4. Hz. Peygamberin ibadet hayatından çıkarılabilecek ilkeleri örneklerle açıklayınız.
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

5. Namazın önemini ayet ve hadislerle açıklayınız.
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

6. Öğle namazının farzının kılınışını açıklayınız.
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız.A

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.B
1. “Onlar, Allah’a ve ahiret gününe inanmadıkları halde mallarını ancak insanlara gösteriş olmak üzere 

sarf ederler.” (Nisâ suresi, 38. ayet.)

“…Dikkat edin kalpler ancak Allah’ı anmakla huzura kavuşur.” (Ra’d suresi, 28. ayet.) 

“…Şüphesiz benim namazım da diğer ibadetlerim de hayatım da ölümüm de âlemlerin Rabbi 
Allah içindir.”  (En’âm suresi, 162. ayet.) 

“…Allah, size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat O, sizi tertemiz yapmak ve üzerinizde-
ki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz.” (Maide suresi, 6. ayet.)  

Yukarıdaki ayetlerden, ibadetlerle ilgili aşağıdaki ilkelerden hangisi çıkartılamaz?

A) Sadece Allah (c.c.) için yapılır. 
B) Gösteriş için yapılmamalıdır. 
C) Toplumsal faydaları da vardır.
D) Kolaylık ilkesi vardır. 
E) Kalplere huzur verir.
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2. “(Ey Muhammed!) Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı 
hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah’ı anmak (olan namaz) elbette en büyük ibadettir. Allah 
yaptıklarınızı biliyor.” (Ankebût suresi, 45.ayet.)

Yukarıdaki ayetten, aşağıdakilerden hangisi çıkartılamaz?

A) Namaz insanın kötülük yapmasını engeller 
B) Namazı cemaatle kılmalıyız
C) Allah (c.c.) yaptıklarımızı bilmektedir.
D) Namaz, Allah’ı (c.c.) anmaktır.
E) Namazı kurallarına uyarak kılmalıyız.

3. “Allah’a (c.c.) kulluk, yaratılış amacının farkında olan bir Müslüman için tüm hayatını şekillendiren 

bir bilinç halidir. Bu bilince sahip olan kişi Allah’ı (c.c.) tek bir ilah olarak kabul eder ve O’na gönülden 

boyun eğerek itaat eder. Şüphe duymadan iman eder ve imanı ibadetlerle ve salih amellerle süsle-

meye gayret eder. Tek gayesi, hayatını Allah’ın (c.c.) istediği doğrultuda sürdürebilmektir. Şu ayet, 

bu bilince erebilen örnek bir Müslüman’ı en güzel şekilde tarif etmektedir:”

Yukarıdaki paragrafı tamamlayan en uygun ayet, aşağıdakilerden hangisidir?

A) “Ey Muhammed! De ki: ‘Şüphesiz benim namazım da diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölü-

müm de âlemlerin Rabbi Allah içindir.’” (En’am suresi, 162. ayet.)                                        

B) “Bu hayvanların etleri de kanları da Allah’a ulaşmaz. Allah’a ulaşacak olan ancak sizin takvanız-

dır.” (Hacc suresi, 37. ayet)

C) “Andolsun, eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz, hiç 

şüphesiz azabım çok şiddetlidir...” (İbrahim suresi, 7. ayet.)

D) “Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ın zikrine koşun ve 

alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.” (Cuma suresi, 9. ayet.)

E) “ Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zâriyât suresi, 56.ayet.)

4. Namazın kılınışı ile ilgili aşağıda verilen cümlelerden hangisi yanlıştır?

A) Farz namazların üç ve dördüncü rekâtında sure okunmaz.

B) Vitr vâcib namazında üçüncü rekâtta Fatiha ile Kunut duaları arasında sure okunur.

C) İkindi namazının sünnetinde üçüncü rekâta kalkınca Sübhâneke okunur.

D) Cenaze namazı rükû ve secdesiz bir namazdır.

E) Yatsı namazının ilk sünnetinde ilk oturuşta Tahiyyat’tan sonra üçüncü rekâta kalkılır.
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5. Cenaze namazında okunması gerekenler, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak sıralan-

mıştır?

A) Sübhaneke, Salli-Bârik, Cenaze Duası  B) Salli-Bârik-Sübhaneke, Cenaze Duası

C) Cenaze Duası, Fatiha, Salli-Bârik   D) Fatiha, Salli-Bârik, Cenaze Duası

E) Fatiha, Cenaze Duası, Sübhaneke

6. “Vaktinde kılınamamış olan vakit namazların kazası farz, vitr namazının kazası ise vaciptir. Sünnet 

namazlar kaza edilmez. Ancak Hz. Peygamber’in (s.a.v.) uygulaması esas alınarak sabah namazı-

nın sünnetini vaktinde kılamamış olan bir kişi, öğle namazının vakti girene kadar sabah namazının 

sünnetini de kılabilir. Herhangi bir sebeple yarım bırakılmış olan sünnet namazın tamamlanması ise 

vaciptir.”

Yukarıdaki paragraftan, aşağıdaki yargılardan hangisi çıkartılamaz?

A) Cenaze namazına yetişmek için öğle namazının son sünnetini yarım bırakan bir kişinin sonradan 

tamamlaması gerekir.

B) Sabah namazını vaktinde kılamamış olan biri, güneş doğduktan sonra sünnetini kılabilir.

C) Sünnet namazları kaza edilmez.

D) Günlük namazlar vaktinde kılınamamışsa kaza edilmesi gerekir.

E) Vaktinde kılınamayan vitr namazının kaza edilmesi farzdır.

7.  Aşağıdaki namazların hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) Kuşluk Namazı   B) Evvâbîn Namazı  C) Teheccüt Namazı

D) Cenaze Namazı  E) Teravih Namazı

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlarının başına (D), yanlış olanlarının başına (Y) yazınız.D

1. (     ) İbadetler sadece Allah (c.c.) rızası için yapılmalıdır.

2. (     ) İbadetlerin geçerli olması için şunlar gereklidir: Niyet, ihlas, sünnete uygunluk.

3. (     ) Namazları tek başına ya da cemaatle kılmak arasında bir fark yoktur.

4. (     ) Dua, insan ile yaratıcısı arasındaki bağı güçlendiren bir ibadettir.

5. (     ) Akşam ve yatsı namazları arasında kılınan nafile namaza teheccüt namazı denir.




