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2. ÜNİTE İBADET HAYATIMIZ 

1. İbadet Kavramı 

İbadet sözlük anlamı; 

İtaat etmek, boyun eğmek, bağlanmak, övmek, yüceltmek ve kulluk etmektir. 

İbadet terim anlamı; 

Kulun Allah'a karşı olan görevlerini, O’nun rızasını kazanmak amacıyla, ayet ve hadislerde gösterildiği şekilde yerine getirmesidir. 

 

Âbid: Çok ibadet edene  Ma’bûd : İbadet edilene  Mâbed : İbadet yerine 

 

İbadet kavramını dar ve geniş anlam olarak ikiye ayırabiliriz: 

İbadet dar anlamı ile namaz kılmak, oruç tutmak, zekât vermek ve hacca gitmektir. Bu ibadetler dinin temelini oluşturmaktadır. 

Nitekim Peygamberimiz (s.a.v.) İslam’ın beş temel esas üzerine kurulduğunu beyan ettiği hadisinde (bk. Buhârî, İman, 8) bu 

ibadetlere yer vermektedir. 

 

İbadet kavramı geniş anlamı ile Allah’ın rızasını kazanmak için fert ve toplum yararına yapılan her türlü faydalı ve hayırlı 

davranışı ifade etmektedir. 

• Geçimini helal yoldan kazanmak 

• Yolda insanlara sıkıntı veren bir şeyi kaldırmak 

• Selamlaşmak 

• Güler yüzlü olmak 

• Hastaları ziyaret etmek 

• Günahlardan, kötü huylardan ve çirkin davranışlardan uzak durmak 

gibi tutum ve davranışlar da birer ibadettir. 

2. İbadetin Kabul Şartları 

a)  Niyet  b) İhlas  c) Sünnete uygunluk 

2.1. Niyet 

 

• Bir işi yaparken, bir ibadeti yerine getirirken sadece Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla O’na yönelmektir. 

• İbadetlerin geçerliliği öncelikli olarak sahih bir niyete dayalı olmasına bağlıdır. 

• Allah'ın rızası gözetilmeden yapılan iş ve davranışlar ibadet kapsamına girmez. 

• Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor ki: 

• "Ameller niyetlere göredir. Herkese niyet ettiğinin karşılığı vardır…" (Buhârî, Menâkibu’l-Ensar, 118.) 

2.2. İhlas 

 

• Salih bir kuldan beklenen,ibadetlerinde samimiyet ve ihlasla Hakk’a yönelmesidir. 

• İhlas, ibadetleri şirk ve riyadan uzak durarak sadece Allah rızası için yapmaktır. 

• İhlas ibadetlerin Allah katında kabul olabilmesinin en önemli şartlarındandır. 

İbadetler 

Şan ve şöhret için yapılırsa → Kibir 

Gösteriş için yapılırsa → Riya 

Allah’tan başkası için yapılırsa → Şirk olur. 

2.3. Sünnete Uygunluk 

Peygamberimizin (s.a.v.) sözleri, fiilleri, onayladığı davranışlar sünnet kapsamına girer. 

• Hz. Peygamber’in görevi sadece kendisine vahyedilen ayetleri tebliğ etmek değildir. Bunun yanında nâzil olan ayetleri 

tebyin etme (açıklama) görevi de vardır. 

• İbadetlerin Allah’ın emrettiği ve Resûlünün açıklayıp gösterdiği şekilde yapılması esastır. 

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor ki: 

"Namazı benden gördüğünüz şekilde kılın." (Buhârî, Ezan, 18.) 
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"Hac menasıkini (yapılması gereken uygulama ve davranışları) benden öğrenin." (Müslim, Hac, 310.) 

Rabbimiz buyuruyor ki: 

"Kim Resûl’e itaat ederse, Allah’a itaat etmiş olur..." (Nisâ suresi, 80. ayet.) 

3. İnanç ile İbadet İlişkisi 

Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette “Ey iman edenler ve salih 

amel işleyenler...” buyrulması inanç ile ibadet arasında bir 

irtibat olduğunu göstermektedir. 

 

Rabbimiz buyuruyor ki: 

"Şu hâlde kim mümin olarak bir salih amel işlerse, 

çalışması asla inkâr edilmez. Şüphesiz biz onu 

yazmaktayız." (Enbiyâ Suresi, 94. ayet.) 

4. İbadet ile Temizlik İlişkisi 

 

• İbadetlerin geçerliliği belirli kurallara bağlıdır. 

 

• İbadet yapılırken dinin öngördüğü temizliklerin yapılmış 

olması ibadetin geçerliliği için şarttır. 

 

 

• İslam temizlik dinidir. Hem maddi hem de manevi olarak 

temizlenmek dinimizin bir gereğidir. 

 

4.1. Abdest 

• Başta namaz olmak üzere bazı ibadet ve 

amellerin yerine getirilmesinden önce yapılan 

dinî temizliktir. 

• Hz. Peygamber, Müslümanlara fiilî olarak 

abdestin nasıl alınacağını göstermiş ve 

abdestsiz kılınacak hiçbir namazın geçerli 

olmayacağını haber vermiştir. 

Abdestin Farzları 

1- Yüzü yıkamak  

2- Kolları dirseklerle birlikte yıkamak 

3- Başı mesh etmek 

4- Ayakları topluklarla yıkamak 

Abdestin Alınışı 

• Eûzü besmele çekilerek niyet edilir. 

• Eller bileklere kadar üç kez yıkanır. 

• Ağız üç kez çalkalanır, burun üç kez içine su çekilerek yıkanır. 

• Yüz, üç kez yıkanır. 

• Önce sağ sonra sol kol dirseklerle beraber üç kez yıkanır. 

• Baş ıslak elle mesh edilir. Kulaklar ve boyun mesh edilir. 

• Önce sağ sonra sol ayak yıkanır. 
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4.2. Gusül 

Gusül Abdestinin Farzları 

1- Ağzı yıkamak 

2- Burnu yıkamak 

3- Bütün bedeni yıkamak 

Gusül Abdestinin Alınışı 

• Eûzü besmele çekilerek niyet edilir. 

• Eller yıkandıktan sonra vücutta pislik varsa temizlenir. 

• Ağız üç kez çalkalanır, burun üç kez içine su çekilerek yıkanır. 

• Bütün beden kuru yer kalmayacak şekilde yıkanır. 

 

4.3. Teyemmüm 

 

• Su bulunmadığında ya da suyu kullanma imkânı olmadığında toprak veya toprak cinsi bir şeyle alınan abdesttir. 

• Su bulunduğunda ya da kullanma imkânı elde edilince teyemmüm abdesti bozulur. 

• Abdesti ve guslü bozan durumlar teyemmümü de bozar. 

Teyemmüm Abdestinin Alınışı 

1- Niyet etmek 

2- Elleri temiz toprağa sürüp yüzü meshetmek. 

3- Elleri temiz toprağa sürüp kolları meshetmek. 

Teyemmüm Abdestinin Alınışı 

• Eûzü besmele çekilerek niyet edilir. 

• Eller toprak veya toprak cinsi bir maddeye sürülür. 

• Önce yüz, sonra da sağ kol ve sol kol mesh edilir. 

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor ki: "Temizlik imanın yarısıdır." (Müslim, Tahâret, 1.) 

5. Müminin Miracı: Namaz 

Arapçası "salât" olan namaz; belirli şartlar yerine getirilerek yapılan, belirli hareketlerden ve sözlerden oluşan bir ibadettir. 

Namaz; 

• Allah’ın sevgisini ve rızası kazanmaya vesiledir. 

• İmanı kuvvetlendirir. 

• İslam’ın temel ibadetlerindedir. 

• Hicretten bir buçuk yıl önce miraç gecesinde 5 vakit olarak her Müslümana farz kılınmıştır. 

• Akıllı ve ergenlik çağına girmiş her Müslümana farzdır. 

• Günahlardan, kötü huylardan ve çirkin davranışlardan uzak tutar. 

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor ki: "İnsanların kıyamet gününde ilk hesabaçekilecekleri amel namazdır."  (Ebû Dâvûd, 

Salât, 864.) 

Rabbimiz buyuruyor ki: "...Şüphesiz namaz, hayâsızlık ve kötülükten meneder..." (Ankebut suresi 45. ayet.) 

İkindi ve yatsının ilk sünneti gayr-i müekkede, diğer vakit namazlarının sünnetleri ise sünneti müekkede hükmündedir. 
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Namazın Dışındaki Farzları (Şartları) 

Hadesten taharet: Hades denilen manevi kirliği gidermek için abdest almak ve gerekli durumlarda boy abdesti almaktır. 

Necâsetten taharet: Namaz kılacak kişinin bedeninin, elbisesinin ve namaz kıldığı yerin temiz olmasıdır. 

Setr-i avret: Örtülmesi gereken yerlerin dinin belirlediği ölçülerde örtülmesidir. 

İstikbâl-i kıble: Namaz kılarken kıbleye yönelmektir. 

Vakit: Her namazı kendi vakti içinde kılmaktır. 

Niyet: Kılınacak namaza niyet etmektir. 

 

Namazın İçindeki Farzları (Rükünleri) 

İftitah tekbiri: Namaza “Allahu Ekber” diyerek başlamaktır. 

Kıyam: Namazda ayakta durmaktır. 

Kıraat: Namazda Kur’an okumaktır. 

Rükû: Namazda elleri dizlere koyarak eğilmektir. 

Secde: Rükûdan sonra ayaklar, dizler ve ellerle beraber alnı yere koymaktır. 

Ka’de-i âhire: Namazın sonunda Tahiyyat duasını okuyacak kadar oturmaktır. 

 

Namazın Başlıca Vacipleri 

• Fatiha suresini okumak. 

• Fatiha’dan sonra sure veya ayet okumak. 

• Namazın rükünlerinde sırayı gözetmek. 

• Ta’dil-i erkânı yerine getirmek. 

• Namazda ilk oturuşu yapmak. 

• Namaz kılarken yanılma olmuşsa sehiv secdesi yapmak. 

• Namazda secde ayeti okunmuşsa tilavet secdesi yapmak. 

• Vitir namazında kunut duasını okumak. 

Biliyor musunuz? 

• Namazın vaciplerinden biri unutularak yerine getirilmezse namaz bozulmaz, sehiv secdesi yapmak gerekir. 

 

Namazın Başlıca Sünnetleri 

• İftitah tekbirinde elleri yukarı kaldırmak. 

• Kıyamda sağ eli sol el üzerine koymak. 

• Sübhâneke okumak. 

• Fâtiha’dan önce besmele çekmek sonunda âmin demek. 

• Rükûda üç defa “Sübhâne Rabbiye’l-azîm” demek. 

• Rükûdan kalkarken “Semiallahu limen hamideh” demek. 

• Rükûdan doğrulunca “Rabbenâ leke’l-hamd” demek. 

• Secdede üç defa “Sübhâne rabbiye’l-âlâ” demek. 

Biliyor musunuz? 

• Namazın sünnetlerini yapmamak namazı bozmaz ve sehiv secdesinide gerektirmez. Ancak namazın sünnetlerinin terki mekruhtur. 

 

Namazı Bozan Durumlar 

• Namazın farzlarını yerine getirmemek 

• Namazda Kur’an’ı anlamı bozulacak şekilde okumak 

• Dışarıdan bakıldığında namazda olmadığı izlenimi verecek hareket etmek 

• Namaz esnasında Allah’ın huzurunda olma bilincine ve huşuya engel olan 

durumlar namazın mekruhlarındandır. 

Namazın Mekruhları 

• Namazda esnemek, parmak çıtlatmak 

• Canlı resmine karşı namaza durmak 

• Tuvalet ihtiyacı olduğu hâlde namaza durmak 

• İnsanların önünden geçebilecekleri yere sütre koymadan namaz kılmak 
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Sabah namazının sünnetinin kılınışı şu şekildedir: 

• “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya.” Diye niyet edilir.  

• İftitah tekbiri alınarak namaza başlanır. 

• Eller bağlanarak kıyamda dururken sübhâneke okunur. 

• Peşinden eûzu besmele çekilerek Fâtiha suresi okunur. 

• Daha sonra bir sure ya da birkaç ayet okunarak kıraat tamamlanır. 

• Kıraat tamamlandıktan sonra rükûya gidilir. 

• Rükûdan sonra secde yapılır. 

• Sonra ikinci rekâta kalkılır. 

• İkinci rekâtta birinci rekât gibi kılınır. 

• Rükû ve secde yapıldıktan sonra son oturuş yapılır. 

• Son oturuşta Ettehiyyatü, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbenâ okunur. 

• Selam verilerek namaz tamamlanır. 

Akşam namazının farzının kılınışı şu şekildedir: 

• İlk iki rekât yukarıda anlatıldığı şekilde kılındıktan sonra “Ettehiyyatu” okunarak ilk oturuş yapılır. 

• Sonra ayağa kalkılır. 

• Üçüncü rekâtın kıyamında sadece besmele ve Fatiha okunur. 

• Rükû ve secdeden sonra son oturuş yapılarak namaz tamamlanır. 

Vitir namazının kılınışı şu şekildedir: 

• İlk iki rekât yukarıda anlatıldığı şekilde kılındıktan sonra “Ettehiyyatu” okunarak ilk oturuş yapılır. 

• Sonra ayağa kalkılır. 

• Üçüncü rekâtta besmele, Fatiha ve bir sureden sonra eller kaldırılarak tekbir alınır ve kunut duaları okunur. 

• Rükû ve secdeden sonra son oturuş yapılarak namaz tamamlanır. 

Biliyor musunuz? 

• İkindi ve yatsı namazının ilk sünneti kılınırken ilk oturuşta Ettehiyyatü duasının yanında Allahumme Salli ve Allahumme 

Barik duaları da okunur. 

• Bu dualar okunduktan sonra üçüncü rekâta kalkılır. 

• Üçüncü rekâtta Sübhaneke, eûzu besmele, Fatiha, bir sure ya da bir kaç ayet okunur. 

• Dinimiz namazı cemaatle kılmaya büyük önem vermiştir. 

• Hz. Peygamber, cemaatle kılınan namazın tek başına kılınan namazdan yirmi yedi derece daha faziletli olduğunu haber 

vermiş, kendisi de hayatı boyunca cemaate namaz kıldırmıştır. 

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor ki: 

"Kim evinde güzelce temizlenir de Allah’ın farzlarından birini yerine getirmek için Allah’ın evlerinden birine giderse attığı 

adımlardan biri günahlarını siler, diğeri derecesini yükseltir."  (Müslim, Mesâcid, 1553.) 

Cuma namazı; 

• yolcu olmayan, erkek, hür ve sağlıklı kişilere farz kılınmıştır. 

• Camide cemaatle kılınan namazlardandır. 

• Dördü ilk sünnet, ikisi farz ve dördü de son sünnet olmak üzere on rekâttır. 

 

• İlk sünnetin kılınışı dört rekât öğle namazının kılınışı ile aynıdır. 

• Sünnet kılındıktan sonra imam minbere çıkıp hutbe okur. 

• Daha sonra cumanın farzı cemaatle kılınır. 

• Farz, sabah namazının farzı gibi kılınır. 

• Kıraat açıktan okunur. 

• Cumanın dört rekât son sünnetinin kılınışı cumanın ilk sünneti gibidir. 

Rabbimiz buyuruyor ki: 

"Ey İman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığınız zaman hemen Allah’ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilmiş 

olsanız, elbette bu, sizin için daha hayırlıdır." (Cum’a suresi, 9. ayet.) 
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Bayram namazları, 

• Ramazan ve Kurban bayramlarında olmak üzere yılda iki defa camide cemaatle kılınır. 

• Bayram namazlarında ezan ve kâmet yoktur. 

• Bayram namazı, güneşin doğmasından itibaren 45 dakika sonra yani kerahet vaktinin çıkması beklendikten sonra kılınır. 

• Bayram namazının iki rekâtlı namazlardan farkı, kıyamda ilave tekbirlerin olmasıdır. 

• Birinci rekâtta kıraatten önce, ikinci rekâtte kıraatı tamamlayıp rükûya gitmeden önce üçer defa olmak üzere eller 

kaldırılarak tekbir getirilir. 

• Bayram namazı kılındıktan sonra hutbe okunur. 

Cenaze Namazı 

• Müslümanların din kardeşlerine karşı vazifelerinden birisi de onun cenazesi ile meşgul olup, cenaze namazını kılmaktır. 

• Cenaze namazı ölü için bir duadır, onun bağışlanmasını istemektir. 

• Cenaze namazı kılarken öncelikle niyet edilir. 

• İmamın tekbiri ile eller bağlanır ve Sübhaneke duası “vecelle senâüke“ cümlesi ilave edilerek okunur. 

• İmam elleri kaldırmadan tekbir alır ve Allahumme Salli ve Allahumme Barik duaları okunur. 

• İmam tekrar tekbir alır ve ardından cenaze duası okunur. 

• Cenaze duasını bilmeyenler, Kunut dualarını, Rabbena duasını ya da Fâtiha suresini dua niyeti ile okuyabilir. 

• Daha sonra imam tekbir getirir ve sağa sola selam vererek namaz tamamlanmış olur. 

 

6. Kötülüklere Kalkan: Ramazan ve Oruç 

Oruç, yüce Allah'a ibadet amacıyla imsak vaktinden iftar vaktine kadar yeme- içme ve cinsî ilişkiden uzak durularak yerine 

getirilen ibadettir. 

• Geçim darlığı içinde olanların hâlini anlayıp yardımseverlik duygusunun artmasını sağlar. 

• Oruç ibadeti insana, nefsinin isteklerine ve karşılaşılan zorluklara karşı sabrı öğretir. 

• Sağlık açısından da önemli yararlar sunmaktadır. 

• Aşırı gıda tüketiminin zararlarının daha iyi anlaşıldığı günümüzde oruç, sağlık açısından da önemli yararlar sunmaktadır. 

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor ki: 

"Oruç bir perdedir. Sizden biri oruç tuttuğu zaman çirkin söz söylemesin. Cahillik yapmasın. Eğer birisi ona çatar ve kötü 

söz söyleyecek olursa 'Ben oruçluyum! Ben oruçluyum!' desin."  (Ebû Dâvûd, Sıyam, 2363.) 

Oruç ibadeti ile ilgili kavramlar 

• İmsak; Sabah ezanıyla birlikte oruca başlama vakti. 

• İftar; Akşam ezanıyla birlikte orucu açma vakti. 

• Sahur; Oruca hazırlık maksadıyla imsak vaktinden önce yenilen yemek. 

Rabbimiz buyuruyor ki: 

"Ey İman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz 

kılındı."(Bakara suresi, 183. ayet.) 

➔ Yolcu olanlar, oruç tutamayacak kadar hasta olanlar ve âdetli, hamile ve bebek emziren kadınlar Ramazan'da 

tutamadıkları oruçları sonradan tutarlar. 

Biliyor musunuz? 

Geçerli bir nedenden dolayı ibadetlerden meydana gelen bir eksikliğe karşılık olarak verilen mal yada paraya fidye denir. 

İyileşmesi umulmayan hastalar ve çok yaşlılar da tutamadıkları oruçlar için ihtiyaç sahiplerine fidye verirler. 

Teravih namazı, Ramazan ayına özel nafile bir namazdır. 

• Yatsı namazından sonra vitir namazından önce kılınır. 

• Teravih namazı tek başına kılınabileceği gibi cemaatle de kılınabilir. 

• Teravih namazının 8 rekât ya da 20 rekât kılınabilir. 

• İkişer rekât olarak kılınabileceği gibi dörder rekât olarak da kılınabilir. 

• Dört rekât olarak kılındığında yatsı namazının ilk dört rekât sünneti gibi kılınır. 
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Mukabele; cami, mescit ya da evlerde, bir kişi tarafından okunan Kur’an’ın, cemaatin bir kısmı tarafından dinlenerek bir kısmı 

tarafından da mushaflardan takip edilerek hatim yapılmasıdır. 

Ramazan ayına kavuşup, onun bereket ve ikramından yararlanmanın bir şükür belirtisi olarak dinen zengin olanların vermesi vacip 

olan sadakaya fıtır sadakası (fitre) denir. Fitrenin miktarı, kişinin bir günlük yiyecek masrafının ortalaması esas alınarak hesap 

edilir. 

7. Paylaşma ve Yardımlaşma: İnfak, Sadaka ve Zekât 

Zekât; dinen zengin sayılan Müslümanların her yıl, mallarının belirli bir oranını Kur’an-ı Kerim’de beyan edilen kişilere Allah 

(c.c.) rızası için vermesidir. 

➢ Dinen zengin olan her Müslümanın her yıl zekat vermesi farzdır. Zekat yükümlülüğünde esas alınan zenginlik ölçüsüne 

nisab denir. Nisab miktarı malı olan kişi dinen zengin sayılır. 

Zekat Verilecek Kimseler 

• Fakirler 

• Miskinler 

• Köleler 

• Zekat toplayan kimseler 

• Allah yolunda olanlar 

• Yolda kalmış yolcular 

• Borçlular 

• Müellefe-i kulûb 

Dikkat Edelim 

• Zekât, hem sorumluluk hem de verilebilecek yerler bakımından sınırları çizilmiş bir ibadettir. 

• Kur’an-ı Kerim’de belirtilen kişiler dışındaki kimselere verilmez. 

• Ayrıca kişi zekâtını; bakmakla yükümlü olduğu yakınlarına, Müslüman olmayanlara ve kurumlara veremez. 

Sadaka; Allah'ın rızasını kazanmak için gönüllü olarak yapılan tüm nyardım ve harcamalara denir. 

İnfak; kişinin malını ve kazancını Allah yolunda harcamasıdır. 

Zekâtını veren Müslüman, malındaki fakir ve ihtiyaç sahiplerinin hakkını vererek arınmakta, servetini temizlemekte ve malına 

bereket katmaktadır. 

Zekât ve sadaka; 

✓ Zengin ve fakir arasında dayanışma ve paylaşmayı kuvvetlendirmektedir. 

✓ Toplumda barış ve kardeşliğe katkı sağlamaktadır. 

✓ Gelir paylaşımındaki dengesizliği gidermektedir. 

✓ Cimrilik ve bencillikten kurtulmaya yardım etmektedir. 

İslam’da sadaka kavramının sınırları çok geniştir. 

✓ Allah (c.c.) rızası için yapılan her türlü bağış ve ikram sadaka kavramına dâhildir. 

✓ Verilen sadakanın kişiye sevap kazandırması için riya ve gösteriş karıştırılmamalı ve sadaka başa kakılarak fakirin gönlü 

kırılmamalıdır. 

Peygamberimiz buyuruyor ki: 

"Yarım hurma sadaka vererek bile olsa kendinizi cehennemden koruyun." (Nesâî, Zekât, 2552.) 

Faydalanılan bir eser, Hayırlı bir evlat, Faydalanılan bir ilim kişiye öldükten sonra bile sevap kazandırmaya devam eder. Bu 

tür sadakaya sadaka-i cariye denir. 

8. Allah’ın Evinde Misafirlik:  Hac ve Umre 

Hac; senenin belirli günlerinde Arafat’ta vakfe yapılması, Kâbe’nin tavaf edilmesi ve diğer belirlenen kurallar çerçevesinde 

görevlerin yerine getirilmesi suretiyle yapılan ibadettir. 
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• İmkanı olan kimselerin ömründe bir defa gitmeleri farzdır. 

• Bedeni ve malî imkanı olan, ergenlik çağına gelmiş her Müslümanın yerine getirmesi gereken bir ibadettir. 

• Hem malla hem bedenle yapılan bir ibadettir. 

• Müslümanın kendisini yenilemesini sağlar. 

• Ümmetin bir ve beraberliğini hissedip mahşer gününü hatırlamasına imkân sunar. 

Rabbimiz buyuruyor ki: 

"…Gitmeye gücü yetenlerin haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır…" (Âl-i İmrân suresi, 97. ayet.) 

 Haccın Farzları 

✓ İhrama girmek. 

✓ Kâbe’yi tavaf etmek. 

✓ Arafat’ta vakfe yapmak. 

İhram; hac veya umre yapmaya niyet edenlerin diğer zamanlarda helal olan bazı fiil ve davranışları hac ve umrenin rükünleri 

tamamlayıncaya kadar kendisine haram kılması anlamındadır. 

• İhrama, niyet ve telbiye ile girilir. 

• İhram süresince tıraş olmak, tırnak kesmek, güzel koku sürünmek, cinsel ilişkide bulunmak ve av yapmak yasaktır. 

Tavaf: Kâbe’nin etrafında usulüne göre yedi defa dönerek yapılır. 

• Her bir dönüşe şavt denir. Yedi şavttan bir tavaf meydana gelir. 

Arafat, Mekke’nin yaklaşık 25 km. güneydoğusundaki Arafat bölgesinde yılda sadece arefe günü (zilhicce ayı 9. günü) yapılır. 

• Arefe günü Arafat’ta kısa bir süre bile olsa bulunamayan kimse o sene hacca yetişememiş olur. 

Sa’y,: Safa ile Merve arasında yedi defa gidip gelmeye denir. 

• Sa‘y yapmaya Safa’dan başlanır. Sa’y, hac veya umre için ihrama girip, tavaf yerine getirildikten sonra yapılır. 

Müzdelife: Arafat ile Mina arasında bir bölgedir. 

• Hacılar, arefe günü güneş battıktan sonra Arafat’tan Müzdelife’ye gelirler. 

• Geceyi burada geçirmek sünnet, Müzdelife vakfesi yapmak vaciptir. 

• Müzdelife vakfesi güneş doğmadan önce yapılır. 

Mina: Burada cemerât (cemreler) olarak tanımlanan şeytan taşlama yerleri bulunur. 

• Bunlar; küçük cemre, orta cemre ve büyük (akâbe) cemredir. 

• Bayramın ilk günü sadece Akâbe cemresine yedi taş atılır. 

• Diğer günler, her üç cemreye yedişer taş atılır. 

Hac ibadetinin Yapılışı: 

8 Zilhicce (Tevriye Günü) 

• Daha önce ihrama girilmemişse tevriye günü ihrama girilir. 

• Arefe sabahına kadar Mina’da kalınır. 

9 Zilhicce (Arefe Günü) 

• Arafat'a gidilir. 

• Öğle ve ikindi namazları Arafat'ta cem-i takdim ile kılınır. 

• Arafat vakfesi yapılır. 

• Güneş batınca Müzdelife'ye hareket edilir. 

• Akşam ve yatsı namazları Müzdelife'de cem-i te'hir ile kılınır. 

10 Zilhicce (Bayramın 1. Günü) 

• Gece Müzdelife'de geçirilir. Sabah Müzdelife vakfesi yapılır. 

• Mina'ya gidilir. Orada Akâbe cemresine yedi taş atılır. 
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• Mina'da kurbanlar kesilir. 

• Tıraş olunur ve ihramdan çıkılır. 

• Mescid-i Haram'a gidilir. Ziyaret tavafı ve sa'y yapılır. 

11-12-13 Zilhicce (Bayramın 2-3 ve 4. günleri) 

• Tekrar Mina'ya dönülür ve orada küçük, orta ve akâbe cemresi (cemerât) taşlanır. 

• Mekke'den ayrılmadan veda tavafı yapılır. 

Peygamberimiz buyuruyor ki: 

"Kurallarına uygun yapılan haccın (hacc-ı mebrûr) karşılığı cennettir." (Müslim, Hac, 437.) 

UMRE 

Umre, senenin her vakti ihrama girmek; Kâbe’yi tavaf etmek; Safa ve Merve tepeleri arasında sa'y yapmak suretiyle yerine 

getirilen bir ibadettir. 

Umre İbadetinin Yapılışı: 

✓ Mîkat mahallerinde umre niyeti ile ihrama girilir. 

✓ Telbiye getirilerek Kâbe’ye doğru yola çıkılır. 

✓ Kâbe’de tavaf edilir. 

✓ Safâ ile Merve arasında sa’y yapılır. 

✓ Tıraş olunarak ihramdan çıkılır. 

Hacc ve Umre Arasındaki Farklar 

 

9. Kulluk ve Samimiyet Beyanı: Kurban 

Kurban; ibadet niyetiyle, naslarda beyan edilen hayvanları, belirli günlerde usulüne uygun bir şekilde kesmektir. 

➔ İmam Ebû Hanife’ye göre kurban kesmek vaciptir. Diğer müctehidlere göre ise sünnettir. 

 

• Akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olan ve yolculuk hâlinde olmayan Müslümanlar dinen zengin sayılacak ölçüde (nisap 

miktarı) malî imkâna sahipseler kurban kesmekle yükümlüdürler. 

• Kesilen kurbanın etlerinin üçte bir oranının evde tüketilmesini geri kalan kısmının tasadduk edilmesini tavsiye etmiştir. 

Rabbimiz buyuruyor ki: 

"Onların (kurbanların) etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz. Fakat ona sizin takvanız ulaşır…” Hac Suresi 37. Ayet 
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Hangi Hayvanlar Kurban Edilebilir? 

• Kesilecek kurbanın hastalık, sakatlık, uzuv eksikliği gibi kurban    

olmaya engel kusurlarının olmaması gerekir. 

 

• Kesimin en uygun yollarla ve hayvana işkence yapmadan 

yapılmalıdır. 

 

• Kurban kesildikten sonra çevre temizliğine de gereken hassasiyet 

gösterilmelidir. 

Kurban ibadeti; 

• Yardımlaşma, kardeşlik, dayanışma gibi olumlu davranışların artmasını, 

• Et alma imkânı olmayanların ihtiyacı karşılamasını, 

• Kin, haset, cimrilik, vurdumduymazlık gibi olumsuz davranışların azalmasını sağlar. 

• Hayvancılık sektörünün gelişmesine katkı sunar. 

Peygamberimiz buyuruyor ki: 

"Kurban yününün her bir tüyüne bir hasene (sevap) vardır." (İbn Mâce, Edâhî, 3127.) 

10. Salih Amel 

Salih amel; faydalı, hayırlı ve güzel iş demektir.  

Allah için yapılan her güzel iş ve davranış salih amel kapsamına girer. Bir işi yaparken gösterişten uzak, ihlaslı bir şekilde sadece 

Allah'ın rızası gözetilerek yapılması gerekir. 

Dikkat Edelim.! 

Bir davranışın “salih amel” olarak tanımlanabilmesi için yapanın iman ehli olması gerekir. 

• Zor durumda olana yardım etmek 

• İlim öğrenmek 

• İbadetleri yerine getirmek 

• Yardımlaşmak 

• Hastaları ziyaret etmek 

• Hediyeleşmek 

• Günahlardan ve çirkin davranışlardan uzak durmak 

• Küsleri barıştırmak 

• Anne-babaya saygı göstermek 

Gibi davranışlar salih amele örnek gösterilebilir. 

11. Dua ve Tevbe 

Dua; insanın Yüce Yaratıcı'ya yalvarması, gerçekleşmesini istediği talepler için O’na yönelmesidir. 

İnsanlar, içinde bulunduğu sıkıntılı durumlardan kurtulmak veya elde etmek istedikleri bir hayra ve nimete kavuşmak 

arzusuyla dua ederler. Dua, başlı başına bir ibadettir. 

• Dinimize göre Allah’tan (c.c.) başka bir varlığa, dua etmek şirk unsuru taşımaktadır ve yasaklanmıştır. 

• Yüce Allah’a samimiyetle yapılan dualar mutlaka karşılık bulacaktır. 

• Duanın kabulünde aceleci davranıp, duayı terk etmek doğru değildir. Bu yüzden inanarak ve en güzel şekilde dua etmek 

gerekir. 

• Peygamberimiz, hayatının her anında dua etmiş ve Müslümanlara da birbirleri için dua etmesini tavsiye etmiştir. 

Rabbimiz buyuruyor ki: 

“Kullarım, beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki), gerçekten ben (onlara çok) yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına 

cevap veririm...” (Bakara suresi, 186. ayet.) 
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Peygamberimiz buyuruyor ki: 

"Dua, ibadetin özüdür." (Tirmizî, Deavât, 3371.) 

Tövbe; insanın yaptığı hata, kusur ve günahlardan pişmanlık duyarak Allah'tan af dilemesi ve bir daha yapmamaya karar 

vermesidir. 

• İnsan bir günah işlediğinde bir hata yaptığında ondan beklenen tövbe etmesi ve bağışlanma talebi (istiğfar) ile Rabbine 

yönelmesidir. 

• Yüce Allah insanların yaptıkları hatalardan dolayı tövbe etmesini istemiş ve tövbe edenleri övmüştür. 

• Hangi günah işlenirse işlensin tövbe kapısı açıktır. 

• Kul samimiyetle yaptıklarından pişman olduğunda Allah (c.c.) çok bağışlayandır.  

• Bu yüzden ümidini kaybetmeden insan hatasını fark ettiği anda Allah’a yönelmeli ve pişmanlığını dile getirmelidir. 

• Aynı hatayı yapmamaya özen göstermelidir. 

Rabbimiz buyuruyor ki: 

"Her kim de işlediği zulmünün arkasından tövbe edip durumunu düzeltirse kuşkusuz, Allah onun tövbesini kabul eder. 

Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir." (Mâide suresi, 39. ayet.) 

Yapılan bir tövbenin Allah (c.c.) katında kabul olması için, 

• Günahı hemen terketmek, 

• Yapılan günahtan dolayı pişmanlık duymak, 

• Bir daha o günaha dönmemeye kesin kararlı olmak, 

• kul hakkı ihlali olan bir günah işlenmiş ise hak sahibine hakkını verip helallik istemek gerekir. 


