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                               ÖN NASİHAT.  


HANİ REÇETEN   Şu kısacık ömür için hastalandığında 
kapı kapı dolaşıp en iyi doktoru ve en iyi reçeteyi arıyorsun 
da, niçin ebedi hayat süreceğin ahiretin için en iyi bilgiyi 
belgeyi ve reçeteyi aramıyorsun? 

Yerin göğün zehir saçtığı, göklerde internetlerin dolaştığı, 
yerlerde İncillerin bedava dağıtıldığı bu günlerde, 
evlatlarımızla daha çok ilgilenip onlara sahip çıkmalıyız. 
Onları dinsizlerin tuzağına düşmekten ve Allah’ın azabında 
yanmaktan korumamız şarttır.  Onlara helali, haramı, guslü, 
abdesti ve namazı öğretelim ki, yarın huzur’u İlahi’de bizden 
şikayetçi olup yakamıza yapışmasınlar. 
 
                         EY  MÜ’MİN KARDEŞİM 
 
SANA sesleniyorum ! Sabahın seher vakti, duaların kabul 
saatinde ezanlar bizi namaza çağırırken, çocuklarını namaza 
uyaramayan uyanmasınlar diye üzerini iyice örten kardeşim! 
Bak ki Allahımız bizi nasıl uyarıyor ? 
Hz. Allah buyuruyor ki. Yakıtı insan ve taşlardan olan cehennem 
ateşinden kendinizi ve ailenizi koruyunuz.    Tahrîm . âyet..6. 


Ey evladını şu yalan dünyada, yazın sıcağından, kışın 
soğuğundan koruyan,  elbisesini çamurdan koruyan, uykusunun 
bölünmesine gönlü razı olmayıp namaza çağıramayan, Öpmeye 
bile kıyamayan, koklamaya doyamayan, 
Ey ana baba! senin nasıl gönlün razı oluyor da o güzel evladını 
harıl harıl yanan o şiddetli cehennem ateşinden koruyup, dinini 
öğretmiyorsun? 

-Sen hiç insan bedenini ateşte yanarken gördün mü? Aynen 
çam çırası gibi çatır çatır yanmaktadır. 
Ayrıca taşın nasıl yandığını hiç gördünüz mü? 

- Bir git de kireç yakılan ocaklarda taşların yanmasını bir 
seyret. O kuyunun içinde iki bin derecede taş bile çatır çatır 
yandığına şahit olacaksın. Sen çocuğunu veya aileni o ateşin 
içine hiç atabilir misin? Eğer atabilirim dersen bir diyeceğim 
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yok. Bırak ateşe atmayı, evinde bir kibrit yak ve parmağını 
üstüne tut. Mümkün değil dayanamazsın. 
      
EY CENNET AŞIĞI  DİN KARDEŞİM  
   
 -Şöyle bir düşün, sen evladını veya eşini alev alev yanan bir 
fırının içine atıldığını, fırının da kapağı kapandığını görsen,  
beni kurtar anam, beni kurtar babam, diye feryatlarını duysan, 
ne yaparsın? İşte ne yapacaksan şimdi yap, ona dini bilgilerini 
abdestini namazını guslünü öğret onu ateşten şimdi kurtar, yarın 
hiçbir şey yapamazsın, bu sana Allah’ın emri senin de 
vazifendir. 
 

                BİN PİŞMAN OLANLAR KİMLER 
 
-   Onlar orada neler isteyecek amma çok geç, 
: Rabbimiz! Bizi çıkar, (önce) yaptığımızın yerine iyi işler 

yapalım! Diye feryat ederler. Size düşünecek kimsenin 
düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Size uyarıcı da 
gelmedi mi? (Niçin inanmadınız?) Şimdi tadın (azabı)! 
Zalimlerin yardımcısı yoktur.                                  A.C..fatır  37 

-Bir mezarlığa git bak, orada inim inim inleyenler var. 
Ahhhh.bir konuşabilseler. 
- Ne kadar pişman olduklarını bir anlatabilseler, dünyaya geri 
dönmeyi o kadar isteyen var ki. 
-O kadar pişman olan, o kadar çırpınan vardır ki, 
 kabri kor ateş ile dolu olan, yılan çıyan vücuduna yapışık azap 
çeken, kabri tarak gibi birbirine geçerek azap gören var. 
-Onlar bir daha dünyaya dönebilseler bütün varlığını hayra 
vermezler mi? Hiç alınlarını secdeden kaldırırlar mı? 

- Ah bir konuşabilseler neler söylerler sana neler. O güzel 
Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştu: 

-Benim bildiklerimi siz bilseydiniz, benim duyduklarımı  siz 
duyabilseydiniz ne bir şey yiyebilirdiniz, ne de uyuyabilirdiniz. 
-Çoğu zaman peygamberimiz kabir azaplarını duyar ve 
yanındakilere de anlatırdı. 
 



 

3 

                  

                          
                       
                 BİZLERİ YOKTAN VAR EDEN, 


-İstediğini istediğine veren, istediği vakit almak kudretine 
sahip olan yüce Allah’ımıza sonsuz hamdû senâlar olsun. 
 -O güzel Resulumüz Muhammed Mustafa (s.a.v.) onun 
ashabına, binlerce selatû selâm olsun. 
            
              A m a n, h a 

 

  A b d e s t s i z  g e z m e y e l i m 

        G u s l ü 

 

        İ  Y  İ  ö ğ  r e n e l i m,  
         

         Mutlaka, Mutlaka ama Mutlaka, 

                Okuyalım  ve  okutalım , 
 

-Müminin evveli ahırı abdestlidir 

-Evvelin de ebeler abdest verir, 

-Ahirinde hocalar abdest verir, 

Bu ikisi arasında ki abdesti 

MÜMİN Kendisi alır, 

           . 
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          Gusül abdesti çok önemlidir, 

                       -Malın bereketli, 

  -Evin bereketli, 

  -Evladın bereketli, 

  -Tarlan bereketli, 

  -Ömrün bereketli , 

  - Duanın kabulü 

  -Tüm hayatının bereketli, 

  olması için gusül 

abdestinin tam olması lazım. 
 

  -Tarlayı abdestsiz sürmek 

         bereketsizliğe sebeptir.   h.ş.[Deylemî] 
   
-Sana melekül mevt ,(ölüm melegi) geldiğinde 
abdesli isen şehit olursun                       (  Şir’atül-islam.) 
 
- (Allahü teâlâ buyurdu ki: Abdesti bozulunca 
 abdest almayan bana cefa etmiş olur. Abdest alıp da, 
 iki rekat namaz kılmayan da bana cefa etmiş olur.  
İki rekat namaz kılıp da benden bir ihtiyacını 
 istemezse yine bana cefa etmiş olur.  
Abdest alıp, iki rekat namaz kıldıktan sonra dua edenin 
duasını kabul etmezsem ben de ona cefa etmiş olurum. 
Halbuki ben cefa etmem.)       H.Ş-  [Şir’atül-islam.Abdes.] 
 
  -Allah (c.c) Hz. Musa'ya buyurdu ki:  

 ya Musa abdestsiz iken başına belâ gelirse  suçu başkasında 
değil  kendinde ara   ”                                   (Bustanül Arifin) 
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- Kulun ilk hesap verecek olduğu şey, abdestidir. Eğer abdesti güzel 
olursa, tıpkı abdesti gibi namaz hesabına sıra gelir. Eğer namaz da güzel 
olursa, tıpkı namazı gibi diğer amellerinin hesabına sıra gelir. 

                                                                        Ravi: Hz. Ebu Aliye (r.a.) 

- O güzel Resülümüzün abdestli olana namaz kılana bir 
müjdesi bu, Ya Bilal! Ben cennette, senin ayak sesin duydum. 
Diğer arkadaşlarına nazaran çok ilerde idin, ne amel 
yapıyorsun?" dedi. O:  
"Ya Resulallah! Benim güvendiğim amel şudur; yeryüzünde ne 
zaman abdestimi bozmuşsam, hemen abdest alıyorum ve abdest 
aldığım zaman da onunla mutlaka Allah'ın bana nasip ettiği bir 
namaz kılıyorum." dedi.  
Buhârî, Teheccüd 17, Tevhîd 47; Müslim, Fezâilü's-sahâbe 108-2458. 
 
-Tabiînden Kürz bin Vebre (r.a.) vefat ettiği gece karnından 
rahatsızdı. Abdestli olarak ölüp şehit olmayı arzu ettiği için 
rahatsızlığı sebebiyle bir gecede seksen defa abdest aldı… 
 

Okuma ve öğrenme insana ekmek gibi, su gibi, hava 
gibi,lazım 
  

-Bazı gafiller aman be, Allah af eder deyip okumak ve 
öğrenmek istemiyor. Ancak Allah’ımızın ilk gelen ayeti 
kerimesi oku diye gelmiştir. 
-Okumak öğrenmek üzerimize farzdır. Şu dünyada bile sen 
bir ülkede suç işlesen mahkemede ben bu ülkenin yasasını 
bilmiyordum, yaptığımın suç olduğunu bilmiyordum deyince 
kendini kurtarabilir misin? Seni berat ettirirler mi hiç? 

-Dünyada bile geçerli olmayan bu mazeret mahşerde nasıl 
geçerli olur çünkü Allah’ımız oku öğren diye emretmiş. 
Yine de ondan ümit kesilmez Rabbimiz hepimizi af eder 
inşallah.        
                 Abdestin mükafatları 
  
-Kim güzelce abdest alıp sonra iki rekat namaz kılar 
Allah’a yönelirse  ona cennet vacip olur. . .(Buhari  Vüdu:24) 
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-kim abdestini alır ve bunu en güzel şekilde yapar, sonra da: 
Kelime-i şahadet “Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne 
Muhammeden abduhû ve Resûlüh. derse, 
 0na cennetin sekiz kapısı da açılır; 
hangisinden isterse oradan cennete girer.” 
 
-Allah’ım, beni tövbe edenlerden eyle, temizlenenlerden 
eyle duasını da unutma.           [Dâvud, Tahâret 65, (169); Tirmizî,  
 
 -Abdest alacak kimse, abdeste başlarken "Eûzü ve Besmele" 
çekmesi lazım çünkü Resülümüz .s.a.v. hadis’i şerifinde şöyle 
buyurmaktadır: 
 
-Allah teala’nın ismini zikretmeyen kimsenin abdesti 
olmaz- …………………………………….h-ş-.kunye 
 

-Abdestli olan abdestli olduğu müddetçe 
namazda sayılır.”                (Ramuz el-Had is:3578)

           Canımız çocuklarımız    


-Çocuklarımıza küçük yaşta dinini öğretemez isek’ 
büyüyünce de utanıp soramazlar, işte bunlar ya sizin ya da 
bizim yavrularımız.  
-Bunların birçoğu gusül abdestini bile tam 
bilemediğinden, belki de aramızda abdestsiz olarak 
dolaşanlar var.  

- Bunlar ya senin hanende, ya da benim hanemde, ya 
senin işyerinde ya da benim işyerimde, hele hele bunlar 
aramızdalar. 


-Böyle abdestsiz kişilerin olduğu   
-Evde 

- İşyerinde, 

-Bağında, bahçesinde, 

-Tarlasında, hiç, bereket olur mu? 
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- Çalıştım çalıştım olmadı, ektim diktim bitmedi, evlat 
kazandım itaat etmedi, 
vermedi Allah vermedi diye ona buna kabahat bulacağın yerde 
kabahati bir de kendinde arasan ya! 

Allah’ımız buyuruyor ki ya Musa  
- Abdestsiz iken başına belâ gelirse  suçu başkasında 
değil  kendinde ara. Demişti. 
Bizde kabahati başkalarında değil kendimizde aramamız lazım, 
  
- Şöyle başını iki elinin arasına koyup bir düşün,  ben nere de 
yanlış yapıyorum bunları yaparken abdestim tam mıydı 
kusurum var mıydı da bunları Allah’ı zülcelal bana vermedi 
diye düşünmelisin, 


       RASÜLÜMÜZ- S.A.V.BUYURDU Kİ, 
 
-CEBRAİL… A.S.bana komşuluk hakkında  öyle emirler 
getirdi ki komşunun komşuya hissedar olacağından 
korktum.komşunun birbirinde o kadar  hakkı var  buyurmuştur, 
 
-Bizde bir deyim vardır bana dokunmayan yılan bin yaşasın 
bu, kendini avutmaktır, 
Eğer o zehirli yılan senin bölgende ise bir gün mutlaka sana 
değecek ve seni zehirleyecektir. 
İşte senin dinini öğretmediğin, haramı helali tanımayan ve 
abdest namaz bilmeyen cahil kişi de zehirli yılandan farksızdır.  


-Hep görmüş veya duymuşuzdur ki, 
Dağlarda kendi kendine yetişen meyveler acı olur. 
-Ona küçük on santimlik bir aşı çubuğu aşılarsanız o zehir 
gibi olan meyve bal gibi tatlı oluverir. 
İnsan da böyledir: dini bilgi aşılanmayan ve dini yaşantıdan 
mahrum yetişen de acı olur. 
-Eğer ona dini haramı helali abdesti namazı daha doğrusu 
Allahın emirlerini aşılarsan o bal gibi tatlı bir insan oluverir. 
                . 
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      Bir sokağa çıkıp sor bakalım? 
 
-Bir sokağa çıkıp, 32 farzı sorsan yüzde kaçı sayabilir? 
Belki yüzde 10’u bile zor, halbüki  erkek ve kadına otuz iki 
farzı öğrenmek ve çoluk çocuklarına öğretmek de farzdır, 

-Bu farzları bilemeyenler kimler bunlar ya bizim ya komşu 
çocukları ya da arkadaşlarımızın çocukları hiç değilse 
bölgemizin ve ülkemizin gençleri, onun için bizlere çok görev 
düşüyor, hepimiz bunlardan sorumluyuz, 
-Bu farzların en başında, gusül abdesti ve namaz gelir, 
evvela bu abdesti iyi okuyup okutup öğrenmeliyiz ve eşimize 
dostumuza da öğretmeliyiz. 
. 

                Allah’ımız bize ne emrediyor? 
 
-Ey iman edenler, namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi 
ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın, başlarınızı mesh edin 
ve ayaklarınızı da topuklara kadar yıkayın. 
-Eğer cünüpseniz temizlenin (gusül edin); eğer hasta veya 
yolculukta iseniz ya da biriniz ayak yolundan (hacet 
yerinden) gelmişse. 
- Yahut kadınlara dokunmuşsanız yani ilişkiye 
girmişseniz de suda bulamamışsanız,bu durumda, temiz bir 
toprakla teyemmüm edin (hafifçe) yüzlerinize ve ellerinize 
ondan sürün. 
 Allah size güçlük çıkarmak istemez, ama sizi temizlemek 
ve üzerinizdeki nimeti tamamlamak ister. Umulur ki 
şükredersiniz.                                            Maide süresi -6- ayet.k 
 

              Melekler nerelere girmez? 
 
- Allahımız cünup iseniz yıkanın diye buyurmaktadır. 
-Canlının resmi olan, köpek olan, ve cünüp bulunan 
odaya rahmet melekleri girmez.)                          .[Nesai]  
 
-(Cünüp ve sarhoşa, rahmet meleği yaklaşmaz.)[Bezzar] 
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                          Gusül neye denir? 
 
- Gusül: Bütün bedenin yıkanmasına, boy abdesti denir, 
Böyle bir temizliğin adı gusüldür. 
-Cünüplük şehvetle meninin atılmasından ve cinsel ilişkiden 
meydana gelir. 


- Kadınların da ay hali ve doğum kanlarının sona ermesi 
ile  gusül,yani boy abdesti gerekir.    B.İslam ilmihali, Ömer Nasuhi  
 
- Gusül abdestini iyice anlatabilmek için konuları açık açık 
anlatmak gerekiyor, ilk bakışta bunlar ayıpmış gibi 
düşünülebilir. Ancak 
 
     Dini öğrenmek de   öğretme de hiç ayıp  olmaz. 
 
-Çünkü Allah’ın resülü, ve Ayşe Anamız dimizin 
inceliklerini ve gusül abdestini açık açık anlatmış hiç de ayıptır 
sormayın dememişlerdir, 
 
-Eğer bize dini bilgilerimizi öğrenmeyi ayıp sayan olursa ona 
sormak lazım, öğrenmek mi ayıp olur, yoksa öğrenmemek mi? 

 elbette öğrenmemek ayıp, çünkü kuluna en yakın olan 
Allah’ımızın yanında abdestsiz cünüp olarak durmak daha ayıp 
değimli? Süre’i kaf’ın on altıncı ayetinde rabbül alemin şöyle 
buyurmakta: 
 
   “Ben kuluma şah damarından daha yakınım”, 


-Bu kadar bize yakın olan Allah’ımız var,Sağımızda 
solumuzda bizim katip meleklerimiz var, ve bizim muhafaza 
meleklerimiz var onların yanında abdestsiz cünüp olarak 
durmak daha da ayıp  ve günah değil mi? 

-Bu Dini konuları kitaba yazmazsak veya bir bilene 
sormazsak nasıl öğrenebliriz? 

-Dinimizi öğrenmenin ayıp olmadığını şu hadisi şerif de ve 
ayeti kerimede daha iyi anlamalıyız 
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  )) ّ َءت أَم  إ ا  ا  و ّ َْ َُ ََ َ َ ِ ْ ِ َْ ََ ُّ ََ ّ ِّ ِ َ َ ٍ ُ َْ ل ا: َ ِ ر َ ُ َ َإن ا ! َ َ ّ ِ
ل ا   ل ر ؟  أَة   إذا ا ـ ،   ا ـ َ   ا ّ َ ِ َُ َِ ُ ْ ِ َُ َ َ ََ َ َ ِْ ٍَ ََ َْ َْ ْْ َ ِْ ِ ِْ َْ َْ ّ ْ

ّ َا  و َ َ َ ِ ْ َ َ ء: ُ ـ ـ َ إذا رأَت ا ََ ْ ِ َ ِ ْ َ َ أم . َ َ َ َ ُ َّ ُ ْ َ ل ا: َ ِ ر َ ُ َ أَة؟ ! َ ـ ـ ا ُو ْ ََ ْ ُ ِ َ ْ َ
َل َ اك: َ  ِ َ َ َْ ِ َ  و! َ ُ َ ِ َِ َ ُ ْ ُ َ ري و.)) [َ  ]رواه ا

-Bir gün Ümmü Süleym isimli bir hanım , Peygamber -
sallallahu aleyhi ve sellem-'e gelerek:- Ey Allah'ın elçisi! 
Şüphesiz “Allah, hak (kı açıklamak)tan utanmaz ahzab -53-                                                           

Allah, hakkın söylenmesinde hayâ edilmesini emretmez 
(hakkın zikredilmesinden çekinmez). 
 Kadın, ihtilam olursa (erkeğin rüyâsında gördüğü şeyi 
görürse), kendisine boy abdesti gerekir mi? diye sordu. 
-Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-:-Evet, kadın 
(uyandıktan sonra elbisesinde) suyu yani (menîyi) görürse... 
buyurdu.Ümmü Seleme:- Ey Allah'ın elçisi! Kadın hiç 
ihtilam olur mu? diye sordu. 
-Bunun üzerine Rasûlullah –s.a.v- Allah iyiliğini versin 
(Ümmü Seleme!) Peki çocuğun annesine benzemesinin 
nedeni nedir*(çocuk niçin annesine benzer?(Buhârî; hadis no: 130 

                       ÇOK ÖNEMLİ                                      .                                      

-İhtilam olan yani uyurken cünüp olan  veya cinsel ilişkide 
bulunan bir kimse, idrarını yapmadan veya çokça yürümeden 
veya yatıp uyumadan yıkansa da, sonra kendisinden geride 
kalan meninin bir kısmı çıkacak olsa, ikinci kez yıkanması 
gerekir, 
 
     
 
. 
  . 
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      PEKİ  cünüp olan kişi önce ne yapmalı 


-Yıkanmadan yani gusül abdestinden  önce şu üç şeyden 
birini yapmalı, 
1- İdrarını yapmalı,(küçük abdesti) 

2- Az uyumalı, 
3-  Kırk adım yürümeli veya o kadar yerinde saymalı ki, 
Bedende ki geri kalmış olan meni dışarı atılsın, işte o 
zaman,      
      GUSÜL ABDESTİ ALARAK TEMİZLENMİŞ OLUR, 


- Guslün farzları kaç tır ve nelerdir. 
            

           Üçtür ve şunlardır 
 
1. Üç kere ağza dolu dolu su vermek,  

2. Üç kere buruna dolu dolu su vermek,  

3. Bütün vücudu kuru yer kalmamak şartı ile yıkamak.      
      Bu azaların her birini bir kere yıkamak farz üç defa 
yıkamak sünnettir 
                  

        GUSÜL ABDESTİ ŞÖYLE ALINIR 


-Bismillâhirrahmânirrahîm  
Niyet ettim ALLAH rızası için gusül abdesti almaya, yarabbi 
abdestimi kabul eyle, hayra vesile eyle, diye niyet edilir. 
 
-Önce avret mahalli yıkanır. Namaz abdesti gibi abdest 
alınır. Sonra: 

3 -defa ağıza dolu dolu su alıp dökülür. 
3- defa buruna dolu dolu su çekilip dökülür. 

3- defa başından,  

3-defa sağ omuz dan,  

3- defa sol omuzdan da su dökülerek ve vücudu ovarak 
kuru yer kalmadan yıkanılır.  
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Her su döktükçe, bedeni iyice ıslansın diye, bedeni iyice 
ovuşturmak. 


            Gusül abdestinin yeri nasıl olmalı 
 
   -Eğer ki banyonuz veya duşa kabininiz iki kolunuzu açıp  
döndüğünüzde elleriniz duvarlara değmeyecek kadar BÜYÜKSE 
alt tarafınızı bir peştamal ve benzeri bir şeyle örtmeli,  
 
- Bir kap içinde veya toprak üzerinde yıkanılıyorsa, çıkarken 
önce sağ ayağını, sonra sol ayağını yıkamak. 
- (İmam Malik ve İmam Ebu Yusuf dan bir rivayete göre, 
- gusül yaparken bedeni ovmak farzdır.) 
- Gusül yaparken fuzuli su harcamamak. 
- Kimsenin görmeyeceği bir yerde yıkanmak. 
-Eğer erkekler arasında, kadınlar da kadınlar arasında, 
yıkanmak için tenha bir yer bulamazlarsa, bir köşeye çekilip 
avret mahallerini bir peştemal gibi bir örtü ile  örterek 
yıkanırlar. 
-Avret yerlerini açmaları caiz olmaz. Erkeklerin  kadınlar 
arasında kadınların da erkeklerin arasında  yıkanmaları caiz 
değildir.eğer böyle bir yıkanma mecburiyeti olursa Bu 
durumda teyemmüm ederek namazlarını kılarlar. 
     Çünkü hükmen su bulunmamış demektir. 
  
- Tenha bir yerde yıkanıldığı zamanda, yine avret yerini açık 
bulundurmamak lazım.  
- Açık bulundurulursa kıble yönüne dönmemek. 
 - Guslederken  mümkünse konuşmamak. 
 - Gusülden sonra elbiseyi çabukça giyinip örtünmek. 
 -  Gusülden sonra bedeni silmek. İslam İlmihâli,Ö. Nasuhi Bilmen


-Başa, sağa-sola su dökmek yerine akarsu altına durmak 
fıskiye ile akan suyun altında durmak  veya akarsu 
hükmündeki göl, deniz, ırmak, gibi sulara dalarak  bütün 
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vücudu ıslansa, ağzına ve burnuna su vermek sureti ile, gusül 
farziyetini yerine getirmiş olur                      

-Göbek içlerini, bıyık diplerini, kaş ve sakal altlarındaki 
derileri ve baştaki saçların diplerini yıkamak farzdır. 
Kulak küpe deliğinin Gözleri kapalı ise yıkamak gerekmez.  
 

 Guslün sonunda Şöyle bir dua çok uygun olur 


-Yarabbi bana müsaade ettin senin nurun olan su ve 
sabunla bedenimin dış kirini ben temizledim ne olur Yarab 
şu bedenimin içindeki günah kirleri  senin rahmet  mağfiret  
nurunla temizlensin Yarabbi, diye dua edelim, 
 Böyle boy abdesti ile inşallah Rabbim kabul eder 
günahlarımızı siliverir inşallah, 
                

              kadın  Saçının  hükümlerinden 


-Kütübü sitte  (3760)- Ebû Seleme’nin yaptığı diğer bir 
rivayette şöyle gelmiştir: “Hz. Âişe (radıyallahu anhâ)’nin 
yanına girmiştim. Yanımda Hz. Âişe’nin süt kardeşi vardı. 
Kendisine, Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)’in cenabetten 
sonra  nasıl yıkandığını sorduk. Bir sa.  
 miktarında bir kap getirtti ve onunla yıkandı.  1 sa’ = 2120 
gram civarında yani iki  litreyi biraz aşan bir sudur. 
Şu halde Hz. Âişe yıkanmada 2,5 litreden az su 
kullanmıştır 
- Âişe ile aramızda bir perde vardı. (Yıkanırken) üzerine üç 
kere su döktü ve dedi ki: 
“Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın zevceleri, saçları kulak 
memesi civarında olması için saçlarının başlarını alırlardı.” 
[Buhârî, Gusl 2; Müslim, Hayz 41, 42, (319, 320); Muvatta, Tahâret 68, (1, 44, 45); Ebû 
Dâvud, Tahâret 97, (238); Nesâî, Tahâret 
 

                     
. 
. 
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                 Saçları  Örgülü olan? 


-Kadın veya erkek saçı uzun örgülü olanlar saçları örgülü 
iken gusül icap ettiyse, yani cünüp oldu ise. Gusül de, saçların 
dibine başın derisine su ulaşıyorsa, saçını çözmeye gerek yok, 
o zaman örgünün üstünü ıslatmak yeterlidir. 
Saçın dibi ıslanmazsa, örgüyü açmak gerekir. 


- Önemli, Bir de cünüplük anında saçları çözükse  
örülmemiş saçların her tarafını da yıkamak gerekir. 
-Eğer cünüplük anında saçları çözük ise yıkanmadan önce O 
saçlar örgü yapılmışsa o saçların da yıkanması gerekir.              
İbni Abidin-c-1-s-158 - DİYANET İLMİHALİ İBADET-1 
 

               Sakın Eşinin isteğini reddetme. 

-Bir mani olmadıkça eşinin isteğini reddetme! Çünkü bu işin 
bir de büyük sevap yönü var. 
-Evlenmenin sebeplerinden biriside sevap kazanmaktır. 
-Hanım beyine itaat eder hizmet eder arzusunu yerine getirir 
cennet kazanır,çünkü  o güzel Rasülümüz hadisi şerifinde şöyle 
buyuruyor, 



-Bir kadının kocası, kendisinden razı olarak vefat 
ederse, cennete girer."                   (Tirmizî, Radâ .(Hadis-i ş.) 
 
-Beyi de hanımına ve ailesine yedirip giydirip oda  sevap 
kazansın cennete girsin diye. Başka bir hadisi şerifte:


-Kişi ailesine, çoluk çocuğuna, sevabını Allah’tan umarak 
harcama yaparsa, o harcadığı ona sadaka olur 
                                                                   (Ramuz’ül Ehadis 1.C. 121.s. 457.) (H. ş.) 
                 

           Gusletmenin başka sevap yönü daha. 


-Gusletmek için kalkana, üzerindeki kıl sayısınca sevap 
verilir,  
o kadar da günahı af olur, Cennetteki derecesi yükselir. 
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Guslü için ona verilecek sevap, dünyada bulunan her 
şeyden daha hayırlı olur. Allah’u Teâlâ meleklerine, 
"Bakın bu kulum, gece üşenmeden kalkıp emrime uymak 
için guslediyor. Şahit olun ki, bunun günahlarını af ve 
mağfiret eyledim" buyurur.)                         [Gunye] 
 

-Halis olursa kulun niyetleri 

-Mevla Şahit tutar melekleri 

-Kabul olur cümle  dilekleri 

-Gusül abdesti aldığın zaman 
 

           Gusül Mutlaka  su ile olur, 
 

- Nehir, pınar, kuyu, deniz, kaynak ve yağmur suları ile 
yapılır. 
- Gusül esnasında, bedendeki yara üzerinde sargı varsa 
bakılır,şayet yıkama yara için zararlı olmayacaksa sargı 
çözülüp yıkanır, değilse sargı üzerine mesh edilir. 
-İlmihal türü kitaplarda yer alan, boy abdesti alan kimsenin 
vücudunda iğnenin ucu kadar kuru yer kalmaması tavsiye 
edilir,  
-Diş dolgusu ve kaplama, ayrıca deri üzerinde olup suyun 
deriye temasını engellemeyen boya ve benzeri maddeler,  
gusle mani değildir.      …………….… Diyanet İLMÜHALİ,-         
                                  

                HADİSİ ŞERİFLE İSPATI 
 
-Ümmü Seleme (r anha)’dan rivayete göre  şöyle 
demiştir: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve selleme, 
-Ey Allah’ın Rasûlü saçımı sıkıca örmekteyim gusül 
abdesti için bu örgüleri çözeyim mi? Buyurdular ki:  
-Hayır, başına üç sefer su akıtman yeterlidir, sonra tüm 
vücudunu yıkarsın böylece temizlenmiş olursun, 
                           
               . 
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                   Hastanın gusül Abdesti 


-Abdest uzuvlarının yarıdan çoğu yaralı ise teyemmüm eder. 
Teyemmüm edenin, bazı yerleri yıkaması caiz değildir.  
-Namaz abdesti ile gusül abdesti için teyemmüm aynıdır.  
-Teyemmümü kendi yapamazsa başkasına da yaptırabilir.  
                              
                          Prostat Ameliyatı


- Bir kişi Prostat ameliyatı olduğunda. Sperm torbacıklarını 
aldırdıysa,  testislerde sperm birikemiyorsa bile. 
-Eşiyle beraber olunca sperm meni gelmese de, yine gusül 
gerekir. 
.- İdrarda görülen prostat sıvısı olabilir. Tahlil ettirmek iyi 
olur. 
-,Şehvetsiz gelen meni bile olsa guslü gerektirmez. 
-  Eğer şehvetle yerinden kopup, daha sonra şehvetsiz olarak 
çıkarsa, gusül gerekir. 
 

OJE VE  DİŞLER 
 

- Bunlardan oje abdeste ve gusle mani olur, çıkarıp altını 
yıkamak gerekir. 
-Dişlerdeki tartar, kendiliğinden hasıl olup, kolayca çıkarabilecek bir 
ilaç da olmadığı için, abdeste ve gusle mani olmaz. 
 

Bir yeri alçıda olan nasıl abdest alır? 
 

-Mesela alçılı olan bir yerine su geçmesi gerekmez. Alçının 
üzeri veya sargının üzeri mesh edilir.  
 
-Sedef hastalığının kabuğu ve çapak da, kendiliğinden hasıl 
olmakta ise de, tahriş etmeden, bunlar çıkarılabildiği kadar 
çıkarılır. Kalan kısımları abdeste ve gusle mani olmaz. 
                   

                        
. 
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                      Yapıştırıcılar 


- Japon yapıştırıcı ve yağlı boya gibi maddeler ise, kolayca 
çıkarılamaz. Çıkarmak için deriyi kazımak da gerekmez. 
Deriyi tahriş etmeden, çıkarılabildiği kadar çıkarılır, kalan 
kısmı, abdeste ve gusle mani olmaz. 
 
-Cünüp kimse bir yere dokununca orası pis olmaz.  
 

         NELER GUSÜL İCAB ETTİRİR ?  


- İstimnâ yani [mastürbasyon el ile tatmin] guslü gerektirir. 
-Kadın veya erkek tarafından yapılan mastürbasyon, yani elle 
tatmin hükmü, 
 

 - Allah Resulu  şöyle buyuruyor:  
"Cinsel organıyla oynayan bir millete Allah azab 
etmiştir."  
 - Elini nikahlayan mel'un dur"  
 - Elle boşalan lanetlidir…  


- Bu durum sırf zevk için olursa harâm, 
-Sükûnet bulmak için olursa günâh olmaz. 
-Zinâ etme tehlikesi olunca, zinâdan korunmak için 
mastürbasyon yapmak, bir vebal olmaması ümit edilir.                        
                                                 (Redd-ül-muhtar) 
 

            Cinsî Münasebetin Ölçüsü       
 

-Cünüplüğe yol açan başlangıç sınırı, erkeklik organının 
sünnet kısmının bir başkasının cinsel organına girmiş 
olmasıdır, bu durumda, meni aksa da, akmasa da, her ikisine 
gusletmek farz olur. 
 
-Erkek veya kadından şehvetle (cinsî zevk vererek) meninin 
gelmesi cünüplüğün ikinci sebebidir yıkanması gerekir. 
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   -Karısına hayızlı halinde cinsel ilişkide bulunan  kimse 
hakkında bir veya yarım altın sadaka verir"cinsel ilişki hayzın 
evvelinde olursa bir altın, sonunda olursa yarım altın verilir" 
denilmiştir."Kanın rengi siyah ise bir altın, sarı iseyarım altın 
verilir…                                              İmam-ı Ahmed'le, Ebû Davud'un 
 
                HARAM ,HARAM ,HARAM 


- Hayızlı iken de, nifas,hâlin de iken de, temiz iken de, 
kadına  arka organdan yaklaşmak cinsel ilişkiye girmek 
harâmdır. Büyük günâhtır.  
Şayet kadın bu işe razı olacak olur ise, o da büyük günaha ortak olur. 
Bu ilişki Eşler arası bile olsa livata olarak adlandırılmış olup, 
yasaklanmıştır 
- ( Kadınlara arka organından yaklaşana lanet edilmiştir.) 
-Ahmed İbni Hanbel, Ebu Muaviye'den rivayet etmekte ve 
şöyle demektedir: 

-Şüphesiz ki Allah, karısına arka orğanından temas kuran 
kimseye (kıyamet günü rahmet) nazarıyla bakmaz.”  
 

-Kadınlarınız, sizin için bir tarladır. O halde tarlanıza 
dilediğiniz gibi varın. (Bakara,223)  
-dilediğiniz yerden" ifadesi, nasıl isterseniz demektir. 
Dilediğiniz kelimesi nereden isterseniz değil nasıl isterseniz 
anlamına gelir. 
- Oradaki tarla sözlü çocuk yapma organına işaret etmektedir. 
Sakın bu ayeti kerimeyi yanlış tefsir edilmesin çünkü. Başka bir ayeti 
kerimesinde şöyle emretmekte, 
-,Allah'ın meşrû kıldığı helâl yoldan  onlara varın, yaklaşın ( 
diye emirler var)                                                          (Bakara,:222)  
 -Livata yani cinsî sapıklıktır, bu sapıklığı yapanlara bile 
gusül gerekir, 
-Erkek erkeğe cinsel ilişki daha büyük günahtır. Allah lut 
kavmini erkeklerle cinsel ilişki kurdukları için helak etti, 
 

 
. 
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Yukarıdaki konu ile ilgili işte Ayeti kerimeler, 


-Siz insanlardan (cinsel arzuyla) erkeklere mi 
gidiyorsunuz? Rabbinizin sizler için yaratmış bulunduğu 
eşlerinizi bırakıyorsunuz.                                     (Şuara Suresi, 160-168) 
 
- Lut kavmi de uyarıları yalanladı. Biz de onların üzerine 
taş yağdıran bir kasırga gönderdik………  (Kamer Suresi.33-34) 



- Bu suçu işleyenin yani erkeklerle cinsel ilişki kuranın 
başına, şimdi bile taş yağabilir, çünkü bu sebepten Allah’ımız 
bir kavmi helak etmiştir, taş yağdırmış bu taş gökten mi yağar 
yerden mi bilinmez bakarsın umulmadık bir yerde bir bela 
geliverir, çünkü çok büyük günah. 

-Allah Kuran'da, bu helak olaylarını, sonraki insanlara da 
birer ibret olsun diye bizleri uyarmakta.  


- Hayvana tecavüz etmek büyük günâhtır. 
-Böyle bir sapıklık yapana bile gusül lazımdır. 


-İhtilâm olduğunu hâtırlamadan, menî görenin, gusletmesi 
lâzımdır. 
 -Uyanıp, çamaşırında menî gören, ihtilâm olduğunu 
hâtırlamasa da gusleder. 
Mezi sansa bile ihtiyâten gusleder. 
                      
                   HANIMLARLA İLGİLİ 
 
-Doktorların muayene esnasında Kadınların cinsel organında 
kullandığı aletten. Veya oraya giren herhangi bir cisimden 
dolayı lezzet duyulursa, gusletmek gerekir.  
zevk almamışsa gusül gerekmez. 
-Lezzet duyulmazsa bile ihtiyaten gusletmesi iyi olur,  
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-Rahim hastalıklarında hazneye bir aletle ilaç ile sokuluyor, 
genelde bu işten zevk alınmadığı için gusül gerekmez. 
 ihtiyaten gusleder. Zevk alan çıkarsa gusül gerekir.  
-Şehvetle yerinden ayrılan ve şehvetle dışarıya atılan bir 
meniden dolayı gusletmek gerekir. 
 

            ÇOK ÖNEMLİ MESELELER 


-Bakmak ve dokunmak suretiyle şehvetle gelen meniden 
dolayı da gusletmek gerekir. Uykudan uyanan kimse, 
yatağında, çamaşırında veya bedeninde bir yaşlık görünce 
bakılır: Eğer rüyada cinsel ilişkide bulunduğunu hatırlıyorsa, 
gusletmesi gerekir. 
 
-Yaşlığın meni olup olmamasında şüpheye düşmesi bir önem 
taşımaz. Ancak ihtilam olduğunu hatırlamadığı takdirde, 
yaşlığın mahiyetinin ne olduğu üzerinde durulmaz ve gusül 
gerekmez. 
 
 Çünkü akıntının şehvetle geldiği bilinmemektedir. Eğer kişi 
şüphe edecek olursa ihtiyaten yıkanması uygun olur. 
-Yatağından uyanıp kalkan kimse, ihtilam olduğunu 
hatırladığı halde, cinsel organında bir yaşlık görse gusletmesi 
gerekir. 
- Sarhoş veya bayılmış olan bir kimse uykusundan uyanıp da, 
kendisinde meni bulacak olsa, gusletmesi gerekir. 
 
- İdrarını yaparken, cinsel organı uyanık olduğu halde meni 
gelse, yıkanması gerekir. 
-Organ uyanık olmayınca; gusletmek gerekmez.  
Çünkü uyanıklık şehvetin bulunmasına delildir. 
 
- Bir erkek veya bir kadın rüyada ihtilam olsa da, meni 
dışarıya çıkmış olmasa, yıkanmak gerekmez. 
-İmam Muhammed'e göre, böyle bir kadının ihtiyat olarak 
yıkanması gerekir. 
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- Çünkü kadından çıkacak bir sıvının yine ona dönmesi 
ihtimali vardır. 
-Şehvet olmayıp da dövülmeden, ağır bir yük kaldırmadan ve 
yüksek bir yerden düşmeden dolayı gelen ekseri meni değil 
mezidir  gusül gerekmez..                            .B- İslam ilmihali, 


ERKEKTEN GELEN AKINTI 
 

                       Meni, mezi, ve vedidir. 
 
1-Meni, Cinsel ilişki veya mastürbasyon yani elle tatmin olmak  
onunda haz ve heyecanla gelen Yapışkan sıvıdır.


- Erkek menisine sperm denir. Kadından gelen meni ise 
sarımtırak bir sıvıdır. Bu sıvı gelirse gusül abdesti gerekir.  
 
-Mezinin çıkışı ise hiçbir şekilde insanı cünüp etmez!                                           
Sadece abdestini bozar.   Gusül gerekmez.  
 

                 Erkeklerde Cünuplük ? 


-Dinimize göre, erkeklerde cünüp olmak yani gusül abdestini 
icab ettiren iki yol vardır. 
-Bu yollardan biri, şehvetle meninin fışkırmasıdır. 
-Diğeri ise, MENİ GELMESE BİLE kişinin hanımı ile veya her 

hangi birisi ile cinsel ilişkiye girmesidir.  
. 

  Meni ile Mezi şöyle ayrılır: 
 
2-Mezi, erkeğin hanımı ile oynaşırken, idrar yolundan gelen 
berrak sudur, bu durum kadınlarda erkeklerden daha çok görülür,                                           
                                                                Ebi Dâvud, Medine 1968, I, 354)  
                                   Akıntılar nasıl tanınır. 


--Meninin peşinden hemen nefis uyanmaz erkekteki sertleşme 
olmaz ve kadındaki istek son bulur, 
-Mezinin peşinden ise cinsel istek ve arzu devam eder, cinsel 
organların sertleşmesi sona ermez 
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- Mezi, meni gibi şehvetle akmaz, 
aktığı zaman, insan tarafından hissedilmez  Mezinin akması ile 
şehvet kesilmez                                   Şerhu Nuril-İzâh, 1970, s  80)  
. 
                             VEDİ NEDİR? 
 
3-Vedi, -İdrardan sonra veya başka zamanlarda 

Cinsellikten, haz duymadan, uyanma ve etkilenme söz konusu 
olmadan gelen açık renkli, fışkırmayan, yapışkan ve az 

miktardaki sıvıya VEDİ denir, bu da yalnızca abdesti bozar.  
 

                      Özürlülük hali nedir? 


--En az bir namaz vakti süresince devam eden rahatsızlığa 
özür denir.  Vücudumuzda bulunan bir yaradan veya burundan 
dinmeyen kan gelmesi, 
-idrarın tutulamaması, 
-devam eden kusmalar ve benzeri özür olarak kabul 
edilmiştir 


--Özür sayılan akıntılar necis sayılmaktadır  Bir necis şey 
vücuttan çıktığında abdest bozulur   
 
-Özür sayılan halin (kan, irin, idrar akıntısının) bir namaz 
vakti boyunca hiç akmaması durumunda, özür ortadan kalkmış 
sayılır ki, kişi özürden kurtulmuş olur   
 
-Özür akıntısı olan Müslüman’a ‘özür sahibi’ veya kısaca 
‘özürlü’ denir  Özür sahibi olan kişilerin ibadetlerini yerine 
getirebilmeleri için dinimiz birtakım kolaylıklar göstermiştir 

 
ÖZÜRLÜ KİŞİ 



--  Özürlü kişi her namaz vakti için bir abdest alarak o vaktin 
bitimine kadar aldığı abdestle istediği kadar ibadet yapabilir  
istediği kadar farz, kazâ ve nafile namaz kılabilir, Kur’ân-ı 
Kerîm okuyabilir  Namaz vaktinin çıkmasıyla, veya abdest 
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bozan başka bir halin meydana gelmesiyle abdesti bozulur. her 
namaz için yeni bir abdest alması gerekir 

     

  Özür sahibi kişiden akan kan, 
 

-İdrar, irin gibi akıntıların çamaşırına bulaşması halinde 
bakılır; akıntı devamlı geliyor ve temizlik yapılsa tekrar 

kirlenecekse; o vakit çamaşır değiştirilmez veya yıkanmaz  
Ancak akıntı fasılalı yani ara ara geliyorsa o zaman kirlenen 

çamaşırın temizlenmesi veya yenisinin giyilmesi gerekir   
  

  Bayanların özrü: 


-Fıkıh Kitaplarında kadınların önden gelen doğal akıntıların 
da abdesti bozduğu kaydedilmektedir  

-Ancak zor durumda olanlar ve vesveseye kapılanlar 

İçin bazı durumları açıklamak gerek, 


-Bayanlarda özür sayılan bazı rahim akıntıları görülmektedir  

Bu akıntılar gün içinde ara ara gelirler  Renk itibarıyla sarıdan 
yeşile kadar renk değiştiren, kaşıntı yapan ve şeffaf görünümde 
olmayan yoğun, kötü kokulu akıntılardır 

-  Bu akıntılar bir rahatsızlığın neticesi olduğu için necis, 
yani pistir  onun için abdesti bozar  

 Ayrıca devamlılık arz ettiğinden bayanı özür sahibi yapar  

-Bu bayanlar yukarıda belirtilen şekilde abdest alarak ve 
temizliğe dikkat ederek ibadetlerini yerine getirirler   
-Yalnız bu durumdaki hanımların bir uzmana başvurarak 
tedavi olmaları yerinde olacaktır   
 
-Fıkıh kitaplarında bu akıntılar hakkında genel olarak şu 
hükümler yazılmıştır:  
-Kadınların cinsel organlarından gelen devamlı akıntı, kan 
olmadığı sürece ay hali ile ilgili olamaz  


- Beyaz, sarı vb  renklerdeki akıntılar, organın dışına çıktığı, 
kiloda bulaştığı zaman sadece abdesti bozulur  
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-Eğer organın çıkışını tıkayacak pamuk gibi bir şeyler 
kullanılırsa, gelen akıntı veya bunun ıslaklığı buraya konan 
pamuk veya bir bez tıpanın, dışına çıkmadıkça, dışardan 
bakıldığında yaşlık görülmedikçe abdest de bozulmaz  
        
-Bir kadın doğum uzmanın kırk kadar hanımla yaptığı 
araştırmaya göre, kadının cinsel organından gelen akıntıyı ikiye 
ayırmak gerekiyor:  
 

        a) Necis olanlar, b) Necis olmayanlar   
 
-Sağlıklı bir kadının organından devamlı olarak gelen ve 
gelmediğinde bazı problemler oluşan döl yatağından gelen 
salgı temizdir; gözyaşı ve tükürük gibidir 

-Ne olduğunu anlayamayıp KARAR veremezseniz..tedbir 
amaçlı GUSÜL ABDESTİ alınmalıdır. 
          

          Allahın dostu kim düşmanı kim 
 
- Allah’ü Teâlâ buyuruyor ki:  
(Şu üç şeye devam eden, gerçek dostumdur.  
Bunları terk eden de, gerçek düşmanımdır.  
Namaz, oruç ve gusül abdesti,           ..( Beyheki]   
       
     Cünüp kimse neler yapabilir? 


-Cünüp kimse, Besmele çeker, dua okur, la ilahe illallah 
diyerek zikir çeker, salavat okur. Hatta Fatiha, Rabbena âtina 
gibi âyetleri dua niyetiyle okuyabilir. 
Hamd ve dua ile ilgili ayetleri, dua ve zikir niyeti ile okumak 
caizdir. 


-Cünüp veya adet halinde olan bir kadının dua niyeti ile 
Fatiha Suresini okuması caizdir, 
Yine bu durumda olan kimsenin çocuklara Kur'an ayetlerini 
kelime kelime öğretmesi de caizdir. 
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Şahadet kelimesini söylemek, tesbih ve tekbir getirmek yine 
caizdir 

- Kasıkları tıraş etmesi, saç, tırnak kesmesi, hayızlı iken 
mekruh değildir 
 

                         Cünüp olan neler yapamaz 


- Sadece Mushafı tutamaz ve Kur’an okuyamaz. Camiye 
giremez. 
- Kur'an-ı Kerime, bir veya yarım ayet olsa bile, el sürmek ve 
Mushaf-ı Şerif'i tutmak haramdır. 
-  Ancak Kur'an'a yapıştırılmamış olan bir kılıf, bir mahfaza ve 
sandık içinde onu taşımak ve onu dış taraftan tutmak caizdir. 
                     

                       Hayızlı kadın neler yapabilir. 
 

1-Sadaka verebilir. 
2- Başka birisi Kur’an-ı kerim okursa dinleyebilir. 
3- Her çeşit zikir ve dua edebilir. 
4- Hepsinden daha kıymetlisi de ilim öğrenebilir. Hadis-i 
şeriflerde buyruluyor ki: 
- (Bir saat ilim öğrenmek gece sabaha kadar ibadet 
etmekten kıymetlidir. Bir gün ilim öğrenmek, üç ay [nafile] 
oruç tutmaktan kıymetlidir.……  …....                [Ebu Nuaym]                                                                          
 
- İlim öğrenmek, namaz, oruç, hac ve cihattan daha 
kıymetlidir.…………………………………………………         .  [Deylemi].                                                                  
        

                 CÜNÜPLÜYE MEKRUH  OLAN,  
 
- Din kitaplarından herhangi birini el ile tutup okumak. 
- El ve ağzı yıkamadan yiyip içmek. 
- El ile tutmayıp yer üzerinde bulunan bir sayfaya veya bir 
levhaya Kur'an dan yazı yazmak. 
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-  Bu da İmam Muhammed'e göre mekruhtur. 
- Cünüp ile hayız ve nifas halinde bulunanların Kur'an-ı 
Kerim'e bakmaları mekruh değildir. 
 Bu, el ile tutmak hükmünde değildir. 
 
- (İmam Malik'e göre, Cünüp olan kimse, Kur'an okuyamazsa 
da,hayız halinde olan kadın okuyabilir; çünkü cünüp olan kimse 
hemen yıkanabilir. Fakat adetli ise, adet müddeti dolmadan 
yıkanamadığı için özürlü sayılır. 

.                
                        ÇOK ÖNEMLİ   


-Eğer ki tırnaklarınızda veyahut vücudunuzun herhangi bir 
yerinde oje, makyaj boyası ve benzeri vücuda dıştan sürülen 
vücuda suyun geçmesini engelleyen 
ve vücudunuzda DÖVME(altına su geçirmeyen dövme) ve 
benzeri şeyler varsa  
bunlar kesinlikle tamamı temizlenmelidir, Bunlar suyun 
vücuda işlemesini engeller, ve abdestiniz geçersiz olur.  
                   
         Cünüp iken  neler yapabilir ? 
 
-Ağzını yıkadıktan sonra yiyip içebilir. Sokağa çıkabilir. 
Kadın göğsünü yıkadıktan sonra çocuğunu emzirebilir. 
 
- Namaz kılan ve kılmayan herkes, bir namaz vaktini cünüp 
olarak geçirirse, günah olur. 
 

               İNSAN NASIL TEMİZ OLUR ? 
 
- İbret alınacak bir hikaye. 
Hocamın zamanında rüştiye mektebi varmış şimdiki üniversite 
ayarı, o zamanlar okul yok sadece mektep  olduğu zamanlar.o 
zamanlar şimdiki gibi kalorifer yok sıcak suda çok nadir. 
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-Bir gün arkadaşlarından biri cünüp olmuş. Arkadaşlarına hadi 
gidelim dereye beraber ben yıkanayım bana arkadaşlık edin der, 
onlar da onu kırmayıp beraber bir dereye giderler. 
Tabi kış ocak şubat ayları soğuk ve buz var o cünüp olan arkadaş 
abdest alır soyunup buzu kırıp deredeki suya girer ve yıkanır onu 
seyreden arkadaşlarının yanına gelerek benim abdestim oldu mu 
diye sorar, onlar olmadı derler yine buzu kırarak bir daha 
yıkanır, 


-Yine arkadaşlarına gelip sorar, yine olmadı derler, üçüncü 
yıkanışında yine gelir bu sefer şöyle der siz oldu deseniz de 
olmadı deseniz de oldu deyince onlarda tamam şimdi oldu 
derler, çünkü insanın tamam olduğuna önce kendi inanması 
lazım derler, işte bu kıssadan çıkaracağımız hisse.   

 

                                Dikkat 

- Bazı ilmihal kitablarında İnsan yıkandığı zaman vücudunda 
iğnenin ucu kadar kuru yer kalmayacak ifadesi yer almakta yani 
vücut ovularak her yeri yıkanacak, buna önce kendi inanırsa o 
zaman mesele biter, 
 

ABDESTİNİ Bir  su kabından alarak’ abdest alacaksanız. 
-BİR  TABUREYE VEYA ALÇAK BİR YERE OTURMAK  LAZIM, 
ÇÜNKÜ TEMİZ SUYUMUZUN İÇİNE  PİS SU ŞIÇRAMASIN. 
                       

                   ABDESTTEN ÖNCESİ:  
            Abdestten önce çok önemli meseleler. 
 
istinca  istibra ve istinka nedir ? 

 

İstinca : Büyük ve küçük abdestten sonra (pislikten) 
temizlenmeye denir.  
 

İstibra   : Küçük abdestten sonra akıntının kesilmesine 
denir.  
 

İstibra şöyle  yapılır, a) İdrardan  sonra öksürmek, 
Tepinmek ve eğilip-doğrulmak   
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Birkaç dakika beklemek (veya kendi yaşı sayısınca 
adımlayarak yürümek)veya yerinde saymak lazımdır.  

 
--Her kişinin idrar sızıntısı zamanı farklıdır, sızıntı sona 
erdikten sonra (namaz abdestini öyle alınız).  

         
                       İstinka Nedir? 
 

-Tuvalet hacetini yapıp, su ile iyice temizlenip 
temizlendiğine inandıktan  sonra, avret yerini bir bez 
parçası veya tuvalet için üretilmiş olan tuvalet 
kağıdıyla kurulanmaktır.  
 

-İdrar yaparken “idrar sıçramasından sakınınız. 
Çünkü kabir azabının çoğu ondandır”       (H.ş.) 
            
        Abdest de okunacak dualar. 


-"Estağfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel 
kayyume ve etubü ileyh" 

okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa günahları af olur. 
                                                                                        . İbni Sünni  

-Her abdest azasını yıkanırken onunla ilgili uygun bir dua 
okunur. Bunlar okunmasa da, yine abdest tamam olur; fakat 
okunmaları iyidir 
1) Abdest alacak kimse, abdeste başlarken "Eûzü ve Besmele" 
çekmesi lazım çünkü Resülümüz .s.a.v. hadis’i şerifinde şöyle 
buyurmaktadır. 
-Allah Teala’nın ismini zikretmeyen kimsenin abdesti 
olmaz-                                                                   h.ş. kunye 
                               
-"Yüce Allah'a hamd olsun ki, suyu temizleyici İslâm’ı nur 
yapmış,der. 
 
2) Ağzına Su alırken: 
"Allah'ım! Peygamberinin Kevser Havuzundan bana öyle bir kâse 
içir ki, ondan sonra asla susamayayım" der. 
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3) Burnuna su verirken: 
"Allah'ım! Beni nimetlerinin ve cennetlerinin güzel kokularından 
mahrum etme" der. 
4) Yüzünü yıkarken: 
"Allah'ım! Bazı yüzlerin aklanacağı ve bazı yüzlerin kararacağı 
günde benim yüzümü ak yap" der. 
 
5) Sağ kolunu yıkarken: 
"Allah'ım! Kitabımı sağ elime ver ve benim hesabımı kolay yap" der. 
 
6) Sol kolunu yıkarken: 
"Allah'ım! Benim kitabımı soldan ve arka tarafımdan verme ve beni 
zor bir hesaba çekme" der. 
 

7) Başını mesh ederken: 
"Allah'ım! Beni rahmetinin içine koy, üzerime de bereketlerinden 
indir" der. 
8) Kulaklarını mesh ederken: 
"Allah'ım! beni, hak sözü işitip de onun en güzeline uyanlardan 
yap"mahşerde başımı arş altında gölgelendir. Der. 
 

9) Boynunu meshederken: 
"Allah'ım! Bedenimi cehennem ateşinden azad et" der. 
 

10) Ayaklarını yıkarken: 
"Allah'ım! Birtakım ayakların kayacağı günde, ayaklarımı Sırat 
köprüsü üzerinde sabit kıl" der. 
-Eğer bu duaları okumazsanız her azada besmele çekiniz 
çünkü en büyük dua besmele’i şeriftir. 
 
Sürekli Abdestli olanın Hadis-i şeriflerde faziletleri  
 
- (Abdestli bulunan oruç tutan gibidir.)   [Deylemi] 
 
(Güzelce alınan abdest, imanın yarısıdır.)   [İbni Hibban] 
 
- (Abdest alanın, ağaçtan yaprakların döküldüğü gibi 
günahları dökülür.)                                           [Taberani] 
 
- (Bir mümin, abdest için yüzünü yıkayınca, gözü ile işlediği 
günahların hepsi su ile birlikte dökülür. Ellerini yıkayınca, 
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elleriyle işlediği günahlar, suyun son damlası ile dökülür. 
Ayaklarını yıkayınca, ayakları ile işlediği günahlar, su ile 
dökülür. Böylece bütün [küçük] günahlardan temizlenmiş olur.)                                          
                                                                                                  [Müslim] 
 
- (Abdest için yüzünü yıkayınca günahların kirpiklerinden 
dökülür. Ellerini yıkayınca el tırnaklarından, başını mesh edince 
başından, ayaklarını yıkayınca ayak tırnaklarından günahların 
dökülür. Namazın sevabı yanına kalır.)               [Ramuz el ahadis] 

 
- (Meşakkat olmasaydı, her namaz için abdest almayı 
emrederdim.)                                                      [İ.Gazali] 
 
- (Abdestini tazeleyenin imanı tazelenmiş [parlamış] olur.)                                                                  
                                                                            [İ.Gazali] 
 
- (Abdest alınan suyun artanından içmek 70 türlü derde 
devadır                                                                         [Deylemi] 
(Abdest alıp, iki rekat namaz kılan, Cennete girmeye layık olur.)                                      
                                                                                [Halebi] 
 
- (Abdest alıp, 2 rekat namaz kılanın günahları af olur.)       
                                                                          [Buhari] 
- (Güzelce abdest alanın, [kılacağı namaz ile gelecek namaz 
vakti] arasındaki günahlarının hepsi af olur.)     
                                                                              [Buhari] 
- (Abdestten sonra, on defa salevat-ı şerife getirenin gamı 
gider, duası kabul olur.)                                [Ey Oğul İlmihali] 
 
- (Abdeste devam et ve güzel abdest al ki, ömrün uzasın )                                                                    
                                                                                                         [Haraiti]  
- (Soğukta, sıcakta güzelce abdest almak, günahlara kefaret 
olur )                                                                              [Muslim]  
 
-Din öğrenmeye ve öğretmeye giderken ölen şehittir. Dört 
hadis-i şerif meali: 
- (Dinini öğrenmek, öğretmek ve yaymakta iken ölen şehittir.)  
                                                                                                       [İbni Asakir] 
- (Emr-i  maruf ve nehy-i münker yaparken ölen şehittir.)                                                            
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                                                                            [İbni Asakir] 
- Namazı tadil-i erkân ile kılmayı meydana çıkaranlar şehittir.                                                                     
                                                                                             (Mektubat-ı Rabbani) 
-Namazını doğru kılan şehit olarak ölür.  hadis-i şerif meali: 
 
- (Beş vakit namazı doğru kılana, her gün için bin şehit sevabı 
verilir.)                                                            [Tergib-i Hadimi] 
-Yüksekten düşmek, enkaz altında kalmak, hayvan 
parçalamak gibi sebeplerle ölen mümin şehit olur. 
                                                                             (Redd-ül muhtar) 
- (Allahü Teâlâ dan, ihlâsla şehitlik isteyen, yatağında ölse de 
şehit olur.)                                                            [Müslim] 
- (Şehitlerin çoğu yatakta ölür. Savaştakilerin niyetini ancak 
Allah bilir.)                                                        [İ. Ahmed] 
 
-Abdestli yatıp da ölen şehittir.)                    [Deylemi] 
- (Hamile iken, doğururken veya lohusa iken ölen 
Müslüman kadın şehittir.                                              ) [Taberani]                                                                       
 
- (Müslüman kadın, hamilelikten doğuma kadar ve çocuğu 
memeden kesene kadar Allah yolundaki mücahit gibi olup ölürse 
şehit olur.)                                               [Taberani] 
- (Suda boğulan, yangında ölen, garip, kimsesiz olarak ölen, 
zehirli hayvan sokarak ölen, iç hastalıklarından ölen, duvar ve 
enkaz altında kalarak ölen, kocasını kıskandığını gizleyen kadın, 
kendinin, din kardeşinin ve komşunun malını savunurken 
öldürülen, emr-i maruf ve nehy-i münker yaparken öldürülen 
kimse şehittir.)                                                    [İbni Asakir] 
 
- (Cuma günü veya gecesi ölen, şehit olur, kabir azabından 
kurtulur.)                                                                          [Ebu Nuaym] 
 
- (Her gece, Yasin okumaya devam eden kimse, şehit olarak 
ölür.)                                                                              [Taberani] 
- (Misafir, bir müminin evine girince, onunla bin bereket ve 
bin rahmet girer. O ev halkının günahları, denizlerdeki 
köpüklerden ve ağaçlardaki yapraklardan daha çok olsa da af 
olur. Her birine bin şehit sevabı verilir. Misafirin yediği her 



 

32 

lokma için bir hac ve umre sevabı yazılır ve onlar için Cennette 
bir şehir inşa edilir.)                                        ] [Nisab-ül ahbar 
 

                  Şu mü’minler de şehittir: 
 
-Allah’u Teâlâ’nın emirlerine uygun ticaret yapanlar. (Tirmizi) 
 
-Dinini öğrenmek, öğretmek ve yaymakta iken ölenler.                                                                                                                       
                                                                     (İbni Asakir) 
-Devamlı olarak müdara edenler, insanlarla iyi geçinenler          
                                                                                                    Deylemi).                                                                      
-Gıda maddelerini ucuza satanlar.                (Deylemi) 
 
-Günde yirmi kere ölümü düşünenler.            (İhya) 
 
-Yol kesiciler, şehir eşkıyası [anarşistler] tarafından 
öldürülenler.                                                   (Taberani) 
 
-Hayvandan düşüp ölenler.                         (İ. Süyuti) 
-Haksız olarak, zulümle hapsedilip ölenler. (İ. Süyuti) 
 

-Allah rızası için müezzinlik ederken ölenler. (İ. Ahmed) 
 

-Soğukta gusledip ölenler.                             (İ. Hasan) 
 

- (Can alıcı melek gelince, abdestli olan, şehitlik mertebesine 
kavuşur.)                                                           Taberani] 
 
-Ebû Cuheym -radıyallâhu anh-’ın anlattığına göre Allâh 
Rasûlü, Cemel Kuyusu tarafından gelirken bir kişiye 
rastlamıştı. Adam ona selâm verdi, fakat Efendimiz 
selâmını almadı. Hemen bir duvarın yanına varıp yüzünü 
ve ellerini mesh ederek teyemmüm etti ,ondan sonra adamın  
selamını aldı   
- Selam almaktan beni alı koyan şey abdestli olmamamdır.                                                     
                                                                            Teyemmüm, 3) 
Resulullah teyemmüm etti ve selamı aldı               (Buhârî,  

- Sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabbine kulluk et!”                                
                                                                                (el-Hicr, 99)  
-Rasûl-i Ekrem Efendimiz tuvaletten çıkar, önce suyu eline 
dökerek ellerini yıkar, sonra toprakla teyemmüm ederdi. O’na: 
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-Ey Allâh’ın Rasûlü, suyun yakınındasınız! (Niçin böyle 
yapıyorsunuz?)» dedim. Efendimiz şöyle cevap verdi: 
“–Ne bileyim, belki ona ulaşamadan  
 (rûhumu teslîm edebilirim.)”                   Ahmed, I, 288, 303; Heysemî, I, 263) 


-Nitekim bir defâsında Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem- 
sabah namazını kıldırmıştı. Namazda Rûm Sûresi’ni okurken 
kısmen yanılmalar oldu. Efendimiz -aleyhissalâtü vesselâm-, 
namazı tamamladıktan sonra cemaate dönüp: 
-Bâzı kimseler namaza abdestsiz geldikleri için, şeytan kıraati 
karıştırmamıza sebep oluyor. Namaza geldiğinizde abdestinizi 
güzelce alın!” buyurdular.                       (Ahmed, III, 471; Nesâî, İftitah, 41;   
 
 
 -Ebû Mâlik el–Eş’arî radıyallahu anh'den rivayet edildiğine 
göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:  
“Temizlik imanın yarısıdır. el–Hamdü lillâh duası mizanı, 
sübhânallahi ve’l–hamdü lillâhi zikri ise yer ile göklerin arasını 
sevap ile doldurur.”  
  
- Sa‘d İbni Ebû Vakkas radıyallahu anh’den rivayet edildiğine 
göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem namazlardan sonra şu 
duayı okuyarak Allah’a sığınırdı: 
“Allâhümme innî eûzü bike mine’l–cübni ve’l–buhl, ve 
eûzü bike min en uredde ilâ erzeli’l–ömr, ve eûzü bike min 
fitneti’dDünyâ, ve eûzü bike min fitnetül kabr:  
Allahım! Korkaklıktan, cimrilikten sana sığınırım. Erzel–i 
ömürden sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım. Kabir 
fitnesinden sana sığınırım.”  
 
-Allahım! Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, 
gizlediğim ve açığa vurduğum, ölçüsüz bir şekilde işlediğim ve 
benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle! Öne geçiren de sen, 
geride bırakan da sensin. Senden başka ilâh yoktur. 
- Kulun Rabbine en yakın olduğu hal secde halidir. İşte bu 
sebeple secdede çok dua etmeye bakın!” 

Yüz defa sübhânallah der, ona bin iyilik yazılır veya bin günahı 
bağışlanır.”Müslim zikir. 
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-Yüz defa sübhânallah der, ona bin iyilik yazılır veya bin 
günahı bağışlanır.” 
Allah’ın en çok hoşlandığı sözü sana bildireyim mi? Allah’ın en 
çok hoşlandığı söz, sübhânallahi ve bi–hamdihî demektir”, 
buyurdu.  
 

                Abdestliye Allah altı haslet verir.” 
 
1- Melekler onun için devamlı sevap yazar. 
2- Uykuda iken insan ve cin şerrinden melekler korur. 
3- Bütün azaları Allah’ı zikreder. 
4- Cemaatle kılınan namazda iftitah tekbirini kaçırmaz. 
5- Abdestli iken Allah’ın korumasında olur. 
6- Ölümü kolay olur. 
Abdestsiz bir işin hayrı da olmaz  bereketi de olmaz. Çünkü; 
abdestsiz insan manevi yardım görmez. 
 

-Büyüklerimiz abdestli bulunmaya  abdestsiz yatmamaya  
abdestsiz evden çıkmamaya ve abdestsiz iş yapmamaya gayret 
göstermişlerdir. 
-Analar yavrularını abdestsiz emzirmemek için gayret 
göstermişlerdir. 
- Bazı analar gece abdest almış öyle emzirmişlerdir. Bazı 
hallerde “Ben ona haram yedirmedim.  
-Ben ona abdestsiz süt emzirmedim sözlerini duymuşsunuzdur. 


- (Abdestli yatan, gece vefat ederse şehid olur.) [İbni Sünni]  
 

-Şöyle anlatırlar : Ahmet ve Mehmet  Bican kardeşler vardır. 
Birgün Ahmet Bican  camide sohbet etmektedir. Cami 
kalabalıktır. Kardeşi Mehmet gelir ayakkabılıktan döner gider. 
Ahmet  kardeşinin bu tavrından gücenir. Annesine durumu 
anlatır. Annesi Ahmet’e : “Neden kardeşini üzdün?” deyince o  
meleklerden yer bulamadığını  bu sebeple çıktığını söyler. 


- Durumu annesi Ahmet’e anlatınca  Ahmet kendisinin 
neden melekleri göremediğini sorar. Annesi de ona şu olayı 
anlatır:Yavrum Ahmed! Sen küçüktün  ben namaz kılıyordum. 
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Ağlamaya başladın  komşu kadın seni aldı süt verdi. Hemen 
seni aldım  ama birkaç yudum emmiştin  o kadın da 
abdestsizdi onun için sen melekleri göremedin demişti” 
 

-Bu konuda dünyanın en uzun ömürlü ve en huzurlu 
İmparatorluğu olan Osmanlı İmparatorluğunu yöneten 
padişahlar da çok hassas davranmışlardır. 
-Mekke’den Medine’den gelen hiçbir mektubu abdestsiz ve 
besmelesiz ellerine alıp okumamışlardır. 
    
        ABDEST İNSANIN SALIĞINI KORUR. 
 

-Her yere temas eden ellerin  ayakların yıkanışı  açık olan 
ağzın  burnun ve kulakların temizlenmesi en güzel korunmadır. 
Ağız  burun ve kulak hatta göz temizlenmezse mikroplar 
içeriye girecektir. 
 
- DİKKAT Abdesti tutacağım diye ihtiyaç gidermeyip yani 
abdest bozmayıp onu taşıyana hamal denir.Peygamberimiz 
böyle hamallık yapanlar için  şöyle buyuruyor.   
“Allah hamalın namazını kabul etmez” buyurmuştur..h.ş 
 

-Allah-u Teala abdestlerimizi en güzel şekilde kabul 
etsin...SELAM eder  DUA eder dua bekleriz ....  
 
          ıı.Abdulhamit Han Cennet Mekan 

-Beş vakit namazını aksatmadan kılan,hiçbir evrakı abdestsiz 
imzalamayan(hatta abdestsiz yere bile basmayan[yatağının 
dibinde,sabah kalktığında abdestsiz yere basmamak için 
teyemmüm tuğlası bulundurup,onda teyemmüm aldıktan sonra 
gidip abdestini  öyle alırdı ) 
 
            NİYETE  BAK AKİBETE  BAK, 
 
-Çok yakinen tanıdığmız Adalı hafız hoca efendi hep abdestli 
gezerdi gece tuvalete gittiginde yine abdest alırdı  
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Kendine bu durum sorulduğunda şöyle derdi ben allahımın 
huzuruna abdestli olarak gitmek istiyorum,öylede oldu bir 
cenaze telkin verirken abdestli olarak vefet etti, niyet hayır 
olursa akibette hayır oluyor,müminlerde böyle yaşamalı 
 
-Yemekten önce abdest almak fakirligi giderir.  Şir’atül-islam.] 
 
Meyveli ağaç altına umumi yol üzerine nehir kenarına büyük 
abdestini bozana Allah tealanın meleklerin ve bütün insanların 
laneti olsun                                                             Şir’atül-islam.] 
 
               Abdest alırken suyu israf etme 
 

-İsraf edenler şeytanın kardeşleridir  ,isra 27        
 

ل ا  ِأن ر ّ َ ُ َ َ َ   ا  وّ ِ َ ّ َ، و َ ّ َ َ ََ ُ ٍ َل. ْ ف؟»: َ ا ا  ُ َ َ ّ َ َ »

َل اف؟: َ ء إ ٌأ ا َ ْ ِ ُ ُ ْ لِ  َ َ :«ْ َ ر. َ َوإن     ٍ َ ََ َْ ُ ْ ٍَ◌ 

                                                                                        H.ş-Kütübü sitte -6124 
Abdestte   de israf olur mu  diye sorulduğunda? Hz. Peygamber 
(s.a.s) de “Evet, hatta akmakta olan bir nehirde abdest alsan bile 
israf olur  diye cevap verdi. 

                NAMAZ  ABDESTİ NASIL ALINIR 

Bismillâhirrahmânirrahîm diyerek  
-Önce eller bileklere kadar üç defa yıkanır.  
-Ağza üç defa su verilir su gırtlağa kadar ulaştırılır, hatta 
gargara yapılır.                         İbn Mâce, Taharet, 48;İbn Hanbel, Müsned, II, 221. 
 
-Buruna üç defa derin, derin su verilir ve burun sol elle 
temizlenir.  
  (mümkünse burun sol elle temizlenmeli) 
-Yüze suyu hızlı çarpmadan yüz üç defa alnın tüy bittiği 
yerden kulak yumuşağı ve çene altına kadar yıkanır.  
- Kollar dirseklere kadar, hatta dirsekleri az biraz geçecek 
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şekilde  
önce sağ koldan başlayarak üçer defa yıkanır sonra sol kol üç 
defa yıkanır.  
-Başın dörtte biri  sağ elin içi ile arkadan öne doğru mesh 
edilir.  
-Kulakları meshetmek. Bu mesih bir su ile yapılabileceği gibi 
yukarıda bildirildiği şekilde de yapılabilir. Serçe parmaklarını 
kulak deliklerine sokarak kımıldatmalıdır. 
--Boynu meshetmek: Başı ve kulakları meshettikten sonra, iki 
elin arkaları ile ve üçer parmakla, yeni bir suya gerek 
kalmaksızın boyun meshedilir. Boğazı meshetmek bid'attır 

-Ayaklar topuklara kadar parmak aralarını sol elin küçük 
parmağı ile hilalleyerek önce sağ ayak, sonra sol ayak yıkanır.  
             
                   SAKALI  VE PARMAKLARI HİLALLEMEK 
 
-Resülullah .s.a.v. sakalını hilâlliyor idi..  Tirmizi. T. 23, (31). 
-"Resülullah .s.a.v. abdest alınca bir avuç su alır, onu çenesinin 
altına tutup onunla sakalını hilâller ve: "Aziz ve Celil olan 
Rabbim böyle emretti derdi                         E. Davud, Tahâret 56, 145.                              
-Resulullah s.av. Abdest aldığı zaman ayaklarının parmaklarını 
elin serçe parmağı ile hilâlliyordu.                        DâVUT.58,148 

  
-Parmak arasını hilallemek el parmaklarını birbirine 
geçirmekle, ayak parmaklarını ise, sol elinin küçük parmağını 
diğerlerinin aralarından geçirmekle olur. Ayak parmaklarını 
hilallerken sağ ayağın en küçük parmak arasından başlayarak 
tüm ayak parmaklarının arasını kuru yer kalmasın diye 
ovalamak, 


-Hilallemenin sünnet olması parmak aralarına su girdiğine 
göredir. Parmaklar sıkışık halde topluysa hilâllemek aralarına 
suyu geçirmek farz olur.                                          ibni abidin 

HİLÂLLEMEK: 


- Abdest alırken, el ve ayak parmakları ile sakalın ve 
kadınlarda sık saçların arasına ıslak parmaklarını sokarak 
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hareket ettirmek.  


- Parmaklarınızın arasını hilâlleyiniz ki, Allah’u Teâlâ da 
onları kıyâmet gününde ateşle hilâllemesin.  

                                                            (Hadîs-i şerîf-Taberânî, Câmi-üs-Sagîr)  


- Abdest alırken ayak parmaklarını hilâllemeye ehemmiyet 
vermeli, müstehab deyip geçmemelidir. Müstehabları hafîf 
görmemelidir. Bunlar, Allah’u Teâlâ’nın sevdiği, beğendiği 

şeylerdir.                                            (İmâm-ı Rabbânî)


- Bu konu ile ilgili, İmamı Azam Hazretleri, Peygamberimiz 
s.a.v.in parmak aralarını hilallediğini öğrenince  yirmi senelik 

namazını kaza ettiği söylenmekte, 
 

 - Bir abdest aldıktan sonra  Kelime-i şehadet getirilir 
-Uygun vakit varsa: iki rekat da NAMAZ kılınır. 

 ve  abdesti bitmiş olur.  


-Bir kimse abdest aldıktan sonra kadir sûresini okursa 
sıddıklardan olur.İki kere okuyan şehitler dîvanındadır. Üç kere 

okuyan Peygamber gibi haşrolunur.                            Deylemi]                   
(Age:438/7) 
- (Abdestten sonra "Kadir" suresini okuyanın elli yıllık 
günahı af olur.)                                                              [Halebi] 

        
-Kim abdestli olduğu halde tekrar abdest alırsa, Allah o 

kimseye on iyilik sevabı yazar.”.H.Ş. 


- Nurun ala nur yani abdest üstüne abdest çok sevap ancak bir 
abdestle bir ibadet ettik den sonra abdest almak daha güzel, 

misal bir abdest aldınmı, namaz kılmak, kuran okumak, kelime-i 
tevhid veya tesbih gibi, bir zikir den sonra abdest üstüne abdest 

nur üstüne nur olur 
- (Kim, yatağa abdestli yatarsa, o gece bir melek sabaha kadar 
"Ya Rabbi bu kulunu affet!" diye dua eder.)                   [Hakim] 
 
- (Abdestli yatıp Allah'ü Teâlâ’yı anarak uyuyan, uyanana 
kadar namazda sayılır. 
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 Bir melek onun için ibadet eder. Uyandığı zaman yine Allah’ü 
Teâlâ’yı anarsa, o melek, bu kulun affı için Allah'a dua eder.)                                                                               
                                                                                                        [İbni Hibban] 
- (Abdestli yatan, gece ibadet eden, gündüz oruç tutan gibidir.                                                                
                                                                                        ) [Deylemi] 
- (Abdestli yatan, gece vefat ederse şehit olur.) [İbni Sünni]  

(Abdeste devam et ve güzel abdest al ki, ömrün uzasın.)                                                               
                                                                      [Harâiti] 

- (Güzel abdest alıp camiye giren Allah’ın misafiri olur. Allah’ü 
Teâlâ da misafirine mutlaka ikram eder.)        [Beyheki] 

                                   
- (İlk sorgu abdestten olacaktır. Abdesti güzel ise, sıra namaza 

gelir                                                                  .) [Beyheki] 
- (Hiçbir günahkâr yoktur ki, güzelce abdest alıp iki rekat 

namaz kılarak mağfiret dilesin de, affedilmiş olmasın.)                       
                                                                                                [Tirmizi] 

- (Güzelce abdest alıp namazını cemaatle kılanın bütün 
günahları af olur.                                                       [Müslim] 
- (Güzelce abdest alıp bir din kardeşini ziyaret eden, 

Cehennemden uzaklaşır.)                                  [Ebu Davud] 
 - (Güneş yükselince [işrak vaktinde] güzelce abdest alıp iki 

rekat namaz kılanın bütün günahları af olur.       [İ.Ahmed] 
- (Soğukta, sıcakta güzelce abdest almak, günahlara kefaret 

olur.)                                                                                        [Müslim] 
Güzel abdest almak nasıl olur? 

- (Güzel abdest, abdestin farz ve sünnetlerini yerine getirmek 
suretiyle alınan, mükemmel abdesttir.)                    [Tirmizi] 

 

Gusülle ilgili bazı bilgiler 


-Ağzını veya başka yerini yıkamayı unutup, namaz kılsa, sonra 
yıkamadığını hatırlasa, orasını yıkayıp farzı tekrar kılar. 

 
Biz Resulullah ile aynı kaptan yıkanıyorduk, fakat birbirimizin 

avret yerlerini görmüyorduk"                Hz. Aişe.(Buhari, Müslim,  


-Kadınların taktıkları spiral gusle mani değildir. 
- Cinsel organına geçirilen prezervatif (kaput) ve benzeri 
şeylerle cinsel ilişkide bulunan,  akıntı olsun olmasın sünnet 
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yeri kadar yer kadının cinsel organına  girmişse YİNEDE gusül 
vaciptir 
 
- Başa saç ektirmek gusle mani değildir. Altındaki deriyi 
yıkamak yeterlidir. 
- Lens abdeste ve gusle mani değildir. Gözün içini yıkamak 
gerekmez. 
-Dövme yaptırmak günahtır. Ancak deri altına yapılan 
dövmeler.Gusle abdeste mani değildir. Çünkü dövme deri 
altından yapılmaktadır. 
 

-Gusül abdesti alırken, namaz abdestini bozacak haller olursa 
(mesela kan çıksa, yellenilse, idrar çıksa vs.) gusle kalınan 
yerden devam edilir, abdesti bozan şey guslü bozmaz. Ancak 
bu abdestle namaz kılınmaz, sonra namaz abdesti almak 
gerekir.
 
-Küpe deliğinde, küpe yoksa ve delik açıksa kulağı iyi 
ıslatırken, azcık ovunca delik ıslanırsa, iyi olur, iplik takmak 
gerekmez. Küpe deliği kapanmışsa, bir mahzuru olmaz, deliği 
açmak gerekmez. 
-Kına, mürekkep gibi boyalar gusle ve abdeste mani olmaz. 
Çünkü altına su geçirir. 
- Yağlı boya, oje, zamk gibi şeyler altına su geçirmediği için 
gusle ve abdeste mani olur.  
-Saç boyaları kına gibidir, altına su geçirir ve gusle mani 
olmaz.  
-Sıvı yağların altına su geçer. Yağın rengi kalsa da mahzuru 
yoktur. Gusle abdeste mani değildir. Ancak katı yağların altına 
su geçmez. 
-Tuvalette gusletmek mecburiyeti olursa önce orda bulunan 
pislikleri bir su ile akıtmak lazım o zaman mahzuru olmaz. 
 
-Kadın, kocasını düşünürken, şehvetle titredikten, sonra 
sarımtırak bir akıntı gelirse, gusül gerekir. 
-Gusülde, avret yerleri kapalı iken, kıbleye dönmek mekruh 
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değildir. 
 
-İnsan bir gecede iki kere ihtilam olsa, hatta on kere de cünüp 
olsa hepsi için bir kere gusül yeterlidir. 
-Kadınlar guslederken, organlarının içini temizlemeleri 
gerekmez. Böyle uydurma şeylerin aslı yoktur. Vücudun içi 
zaten pisliktir. Sadece görünen kısımlar yıkanır. Görünmeyen 
yerler değil. 
-Tüp bebekle çocuk sahibi olmak isteyince, şırınga ile 
döllenmiş yumurta rahme konunca kadın gebe kalırsa 
gusletmesi gerekir. 
 
-Ancak Bu suretle hamile kalırsa, gusleder ve o günden beri 
kıldığı namazları kaza eder. 
                      

                       ÇEŞİTLİ  KONULAR


-Zaruretsiz erkek doktora doğum yaptırmak caiz olmaz. 
 
- Hazır dişler, damağa vidalı olursa.Çıkarıp altını yıkamak 
imkanı olmadığı için diş dolgusu hükmüne girer.  
                    
                 Cuma günü gusletmek 
 
-Cuma günü gusletmek müekked sünnettir.      [Buhari,  

- (Cuma günü gusletmek, 
bir haftalık günahlara kefarettir. Üç gün fazlası ile.)                                                      
                                                                         ..[Taberani]                             
- (Cuma günü gusledenin günahları af olur.)                     
                                                                                                       Taberani] 
- (Cuma günü  eşi ile ilişkiye girene,iki sevap vardır. Biri 
kendi, diğeri de eşinin guslünün sevabı.)          Beyheki]…  
 
-Cuma gecesi cünüplükten gusleden, Cuma gününün guslü 
sevabına kavuşur. . 
                        
                        
. 
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                      HZ. ÂişeValidemizden, 


- (Resulullah s.a.v. cünüp iken, yemek yiyeceği veya yatacağı 
zaman abdest alırdı.  (Çoğu zaman da gusledip yatardı. Bazen de 
yalnız abdest alıp yatardı.) .                                       (Müslim, Tirmizi                                                                   
                             
                          ÜZÜCÜ BİR OLAY 
 
-Eskiden hocalar 32 farzı bilmeyene dini nikâh yapmazlardı.  
Belki de çok haklılardı.Bu hususu doğrulayan bir gerçeği bana 
Mehmet isimli bir hoca efendi arkadaşımız şöyle anlatmıştı: 
--Beni bir nikaha çağırdılar, gittim.Gelin hanıma bir Kelime-i 
Şahadet getirmesini söyledim. Gelin hanım hemen kalkıp 
mutfağa gitti.-Ben bekliyordum. 


-Daha sonra damadı çağırdı ve bir müddet sonra ikisi de geri 
geldi. Ve bana şöyle dediler:Vallahi ikimizde aradık o senin 
dediğin şahadeti bulamadık. Her halde bizimkiler mutfağa 
koymayı unutmuşlar” dediler. 


-Yukarıda geçen gelin damat olayı ne kadar acıdır ki 
okuduğumuz zaman kabahatin gelin de veya damatta değil 
dinini öğretmeyen anne babanındır evladını okutmak anne 
babanın üzerinde bir borçtur 
          

      Hz. Aişe Anamızdan rivayetler.

-Hz. Aişe şöyle rivayet etmiştir. ´Hac, maksadıyla 
Medine´den çıktık. Sefer denilen mevkiye geldiğimiz zaman 
benden hayız kanı geldi, ben ağlamaya başladım. 
- Hz. Peygamber yanıma gelerek: "Neden ağlıyorsun, yoksa 
hayız kanı’mı gördün" dedi. Ben, evet hayız gördüm, dedim.´ 
 

-Hz. Peygamber: "Bu Allah´ın Hz, Adem´in kızlarına yazdığı 
bir şeydir. Hacıların yaptığı her şeyi yap, fakat Kabe’yi tavaf 
etme" buyurdu.  
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-Hz. Peygamber (s.a.v.), hayız halindeki hanımlarıyla, cinsel 
ilişki dışında bütün ilişkilerini sürdürmüş ve âdet halindeki 
kadınla ilişki konusunda sorulan bir soru üzerine:Cimâ'dan 
(cinsel ilişkiden)başka her şeyi yapın." demiştir. 


-Ben adetli iken su içtiğim kabı Peygamber (s.a.v.)e uzatırdım, o 
da alır, benim ağzımı koyduğum yere ağzını koyup su içerdi. Adetli 
iken yediğim et parçasından Peygamber(s.a.v.)e verirdim, o da alır, 
benim ağzımla yediğim yerden yerdi." 


-Ben adetli iken Allah'ın Elçisi ile beraber aynı kaftan 
(yorgan) içinde yatardık; eğer benden kendisine bir şey 
bulaşmış olursa yalnız o bulaşan yerini yıkardı. Şayet 
elbisesine bir şey bulaşırsa yalnız orayı yıkar  namaz kılardı 


-Peygamber Efendimiz (s a s) “Temizlik imanın yarısıdır  

-Taharet ve temizlik Kur’ân ı Kerim’de 31 yerde geçiyor.  
 

                İnsan nasıl temizlenmeli 


-İnsanların en çok gaflet ettiği şey taharet meselesidir  

- Küçük âbdestini bozan kimse, sol elinin iç ortasıyla,  idrarı 
kuruladıktan sonra yıkamak suretiyle temizleyecektir  


- Büyük abdestini bozan kişi varsa kağıtla silindikten sonra 
ıslak olan sol  elinin orta parmağının iç ortasıyla pisliği silecek, 
güzelce yıkayacaktır   
 
-Mazeret olmadıkça, abdest bozduğu vakit sakın tenasül 
uzvunu sağ eli ile tutmasın ve sağ eliyle taharetlenmesin!»           
                                                                                                         h.ş. Buharî ile Müslim'in  


-Taharette ilk önce sol elin orta parmağı  kullanılır,Orta 
parmak yetersiz olursa küçük parmağın yanındakini ilave 
edecek; o da yetmezse küçük parmağını ilave edecektir, 
 
            
 
. 
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                  O büyük abdest mahallini 


-Öyle yapılacak ki, tıpkı bardak yıkayan kimse bardağı 
yıkarken nasıl gıcırtı çıkartıyorsa o şekilde tertemiz 
yıkayacaktır  

                      
                     PİSLİĞİN ZARARI? 
 

-Eğer necaset yaş bir madde ise misal (sidik) ise,kişinin 
kendi el ayası dediğimiz avuç içinin düz yeri olan, el 
tabanından az ise namaza mani değildir. 
-El ayasından fazla bir kısmı ıslatmış olan pislik, namaza 
mânidir. Namaz kılabilmek için bu miktardaki pisliklerden 
temizlenmek farzdır. 
-Bu miktarlardan az olan pislikler, namaza engel olmaz. 
- yine de bu miktar pisliğin - eğer mümkünse – yok edilmesi 
sünnettir.  
                 .   
           Hangisi büyük Necâsettir,   
 
-Galiz yani büyük necâsetten İnsan vücudundan çıkan. 
- İdrar, kazurat, meni, mezi, vedi, kan, irin, sarı su, ağız 
dolusu kusmuk, hayız-nifas ve hastalık kanları gibi... 

 

                  Hayız ve Nifas 
 

- Sana kadınların ay halini sorarlar. De ki: O, bir 
rahatsızlıktır. Bu sebeple ay halinde olan kadınlardan uzak 
durun.  
Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın.  
-Temizlendikleri vakit, Allah’ın size emrettiği yerden onlara 
yaklaşın. Şunu iyi bilin ki, Allah tövbe edenleri de sever, 
temizlenenleri de sever.  Ayeti kerime            BAKARA 222. 
 
-Karısına hayızlı halinde yakınlık eden kimse hakkında bir 
veya yarım altın sadaka verir"  "Cim'a hayzın evvelinde olursa 
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bir altın, sonunda olursa yarım altın verilir" denilmiştir. "Kanın 
rengi siyah ise bir altın, sarı iseyarım altın verilir…                                                        
                                                                                                  İmam-ı Ahmed'le, Ebû Davud'un 
-Kadınlar en az dokuz yaşlarında buluğ çağına ermeye ve 
adet görmeye başlarlar. Elli veya elli beş yaşlarında da adetten 
kesilirler. Bu yaştan daha önce adetten kesilen kadın vardır. 
 
-Dokuz ile on iki yaş arasında bulunan bir kızdan gelen 
kandan şüphe edilirse, uzman kimselere gösterilebilir. Onların 
görüşü geçerli olur. 
-Adet görme çağına gelen bir kız, ilk kez görmeye başladığı 
kandan dolayı hemen namazını bırakır ve oruçlu ise, orucunu 
kaza etmek üzere sonraya bırakır. Evli ise, cinsi ilişkide 
bulunmaz. 


- Böyle bir kıza " yeni adet görmeye başlayan" denir. Bu kan 
üç günden az bir zaman içinde kesilirse, hayız kanı olmadığı 
anlaşılır. O zaman bırakıp kılmadığı namazları kaza etmesi 
gerekir. İmamı Azam dan nakledilen bir görüşe göre, ilk 
başlayan bu kan üç gün devam edip de adet kanı olduğu 
bilinmedikçe, namazı terk etmez ve orucuna da devam eder 
                  

                        Adet günleri     


-Yine: Yeni hayız görmeye başlayan bir kızın adeti 
kararlaşmadan kanı akıp kesilmeden devam etse, 
 her aydan on günü adet günü sayılır. Diğer yirmi günü de 
temizlik müddeti kabul edilir. 
-Daha geniş bilgi için.Ömer nasuhi bilmenin”büyük İslam 
ilmihali” veya                                DİYANET İLMİHALE BAKINIZ. 
 
-Hayız müddeti içinde gelen kan tamamı ile kesilmedikçe, 
adet son bulmuş olmaz. Bu kan, siyah, kırmızı, yeşilimtrak 
veya sarı olabileceği gibi bulanık ve toprak rengi de olabilir. 
:Adetini tamamlamış olan bir kadından gelen akıntı 
bembeyaz bir renkte olur. 
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-Adet görmekte olduğunu kocasına söyleyen bir kadın, iffetli 
ve saliha bir kadın ise, sözü kabul olunur; değilse kabul 
olunmaz. 


- On üç yaşını geçmiş bir kadından elli yaşına kadar gelen 
kan, mutlaka hayız kanıdır. 
 
- Elli yaşın üstünde, hatta yetmiş yaşına kadar bile nadiren de 
olsa adet gören hanımlar olabilir 

-Yetmiş yaşın üstünde gelen kan ise, kesinlikle istihaze                                                             
                                                                  (yani hastalık)kanıdır.  
-Şafiîlere göre, adetlerin kesilmesi için belli bir zaman 
yoktur. Hayat boyu hayız kanı devam edebilir. 
-Bu hususta bölgelerin iklimi etkili olur. 
- Çünkü adet müddeti, bölgelerin sıcak ve soğuk olmasına 
göre değişir. Bazen de altmış iki yaşında kesilir. 
 
- Bir adet, bir kez meydana gelince kararlaşmış olabilir. 
Şöyle ki: Henüz adet görmeye başlayan bir kız, ilk kez sekiz 
gün kan görse, sonra yirmi iki gün temiz olsa, bu şekilde adeti 
kararlaşmış olur. Ondan sonra devamlı olarak kendisinden bir 
hastalık sebebiyle kan gelecek olsa, onun hem adet günleri, 
hem de temizlik günleri her ay o şekilde hesap edilir. 
 
-Bazı kadınlarda adet günleri değişik olur. Şöyle ki: Bir ay 
beş gün diğer ay altı gün adet görebilirler.  
Bu durumda ihtiyatlı hareket etmek gerekir. Böyle bir kadın, 
altıncı gün oldu mu yıkanır, namazlarını kılar ve eğer 
ramazansa orucunu tutar; 
 
- Çünkü bu altıncı gündeki kanın illet (hastalık) kanı olabilir 
Fakat bu altıncı gün çıkmadıkça, cinsî münasebette bulunamaz, 
boşanmışsa iddeti dolmuş sayılmaz. Çünkü bu altıncı günün 
kanı, hayız kanı olmak ihtimali vardır. 
 
-Bir adetin değişmiş olması için, ona aykırı peş peşe iki adet 
hali görülmelidir. 
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-Örnek: Her ay beş gün adet gören bir kadın, sonra iki kez 
dört gün veya iki kez altı gün kan görse, onun adeti beş günden 
dört güne veya altı güne geçmiş olur. Sonuç: 
 
  Adet, günleri bir defa ile yerleşir, iki defa ile değişebilir 
-Belli günler devam eden bir adete aykırı olup da on günden 
fazla devam etmeyen kanlar, adet kanı sayılır. 
Bu halde adet değişmiş olur. 
 
- Örnek: Her ay yedi gün kan gören bir kadın, sonra on gün 
kan görse, hepsi hayız kanı sayılır. Bu halde adeti yedi günden 
on güne geçmiş olur. Fakat belli günlerden sonra gelen kan, 
belli günlerle toplandığı zaman on günden fazla olursa, yedi 
günden ziyade olan kanlar hayız kanı sayılmaz, ( hastalık) kanı 
olur. 
-Şöyle ki: Böyle yedi gün kan gören bir kadın sonradan on bir 
veya on iki gün kan görmeye başlarsa, bunun adet edinilmiş 
yedi günlüğü hayız kanı olur. Sonraki dört veya beş günü 
hastalık kanı olur. 
 
-Yine: Her ay başından itibaren beş gün adet görmekte 
olduğu farz edilen bir kadın, bu adeti üzere kan gördüğü gibi, 
bundan iki gün veya üç gün veya beş gün önce de kan görmüş 
olsa, bunların hepsi adet sayılır; çünkü adet sayısı on günü 
geçmemiştir. 


-Fakat kan görme günlerinin tümü bu şekilde on günden fazla 
olursa, yalnız adeti olan o beş günde gördüğü kan hayız kanı 
sayılır, adet edindiği günlerden fazla olan bütün kanlar istihaze 
(hastalık) kanı sayılır. 
 
                     Hastalık kanı nasıl olur 
 
-Adet görmekte olan devamlı kan gelecek olsa, 
 hastalıktan önce adetini  kaç gün görüyorsa  kaç gün de temiz 
kalıyorsa   ona göre hareket eder. 
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                                  Nifas: Lohusalık halidir 


-Nifas: Lohusalık hali, en az müddeti yoktur. Çocuk doğuran 
kadın hiç kan görmeyebilir veya bir gün de görebilir. Nifas 
halinde en çok kan görme müddeti ise, kırk gündür. Bundan 
sonra gelen kan, nifas kanı değildir. Bununla beraber bazı 
kadınlar çocuk doğurduktan sonra, on beş, yirmi veya yirmi 
beş gün kan görürler. Ondan sonra temizlenmiş olurlar. 
 
- Bu bakımdan onların nifas müddeti, kanların kesildiği 
günler kadar olur. Kan kesilince yıkanır ve namaz kılar, 
oruçlarını tutarlar. 
-El ve ayak gibi organları belirmiş olan bir çocuğun düşmesi 
ile nifas hali meydana gelir ve çoğunlukla kan on veya on beş 
gün devam eder. 
-Fakat organları belirmeyen bir düşükten dolayı nifas hali 
olmaz. Bunun düşmesi ile görülen kan üç gün devam eder. 
-Hayız, nifas ve istihaze(hastalık) halleri, kanın dışarıya 
çıkması ile bilinir. Onun için çocuk doğuran bir kadından kan 
çıkmamış olsa, iki imama göre (İmamı Ebû Yusuf ve İmamı 
Muhammed) lohusalık hali sayılmaz. 


- Bu itibarla gusül etmesi gerekmez ve oruçlu ise orucu 
bozulmaz; yalnız abdest alması gerekir. 
-Fakat İmamı Azam'a göre, ihtiyat olarak gusletmesi 
lazımdır. 
 
-Nifas müddeti olan (kırk gün) içinde görülen temizlik de, 
nifastan sayılır. 
-Örnek: On gün kan gelip beş gün kesildikten sonra tekrar on 
gün kan gelecek olsa, bu yirmi beş günün hepsi lohusalık 
müddeti sayılır. 
-Temiz günler on beş günden az devam ederse, bütün günler 
nifas sayılır. 
-Bir kadın ikiz çocuk doğursa, nifas müddeti birinci çocuğun 
doğumundan itibaren başlar, o günden sayılır. 
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-Cünüp olan bir kişinin hanımı ile ilişki kurması beraber 
olması günah değildir, caizdir. Ancak Abdestli olmak daha da 
iyi olur.. 
 

   ABDEST ALMANIN ÖNEMİ VE FAYDALARI 
 

-Abdest  temizlik  güzellik manalarına gelir. 
 
-0nlar temizlenmeyi severler, Allah Teala da temizlenenleri 
sever                                                                           tevbe-108 
-Sevgili Peygamberimiz (a.s.) şöyle buyurur: 
- “Kim emir olunduğu gibi abdest alır  emir olunduğu gibi 
namaz kılarsa  geçmiş (küçük) günahları af olunur.” (Buhari  
                                                                                                     
-Bir başka hadislerinde de şöyle buyurmuştur: 
- “Evinizin önünden akan bir nehir olsa  günde beş defa bu 
nehirden yıkansanız  üzerinizde kirden pastan bir eser kalır mı? 
İşte günde beş vakit abdest ve namaz da böyledir; günahları siler 
süpürür.” 
 

-Abdestli olan abdestli olduğu müddetçe namazda sayılır.                                             
                                                                  (Ramuz el-Had   is:3578) 
-Abdestli olarak uyuyan kimse  gece ibadet eden ve gündüz 
oruç tutan kimse gibidir.                                  (Age:259/12) 
 

-Beş şey oruç ve abdestte hayır bırakmaz: 
a) Yalan b)Gıybet c) Söz taşıma d) Şehvetle harama bakmak 
 e) Yalan yere yemin etmek.                                         (Age:279/7) 
-Abdest aldığınız zaman el ve parmaklarının arasını iyice 
ovuşturup temizleyiniz.”                                                     Taharet:30) 
-Abdest aldığın zaman  gözlerinize abdest suyundan içiriniz. 
Ellerinizin ıslaklığını da silkmeyiniz.             (Ramuz el-Hadi.40) 
 
-Sizden biri uyuduğu zaman şeytan onun ensesine üç düğüm 
atar ve “uyu” der. O kişi uyanıp Allah’ın adını anınca 
düğümlerden biri çözülür. Abdest aldığında ikicisi çözülür. 
Namaz kıldığında üçüncüsü de çözülür  sabah neşeli kalkar  
değilse  morali bozuk olarak kalkar.                         Ramuz:289/4) 
 

-Namaz için güzelce abdest alanın o gün ayaklarını yürüdüğü  
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ellerinin tuttuğu  gözlerin baktığı  kulaklarının dinlediği  dilinin 
söylediği ve nefsinin arzuladığı kötü şeyler af olunur.”Age:376/3)                                    
 
-Bir kimse abdestli yatar ve o gece ölürse  şehit olarak 
ölür.”……………………………………………      .(Age:41 1/1) 
 

 -Teheccüd en kuvvetli nafile Namaz, İsrâ sûresinde 
"Gecenin bir kısmında sana mahsus bir nâfile olmak üzere 
teheccüd de bulun. Umulur ki, Rabbin seni Makam-ı Mahmud'a 
ulaştırır"                                                                                    (el-İsrâ, 17/79) 
 

-Yatsı namazından sonra kılınır , daha uyumadan veya bir 
miktar uyuduktan sonra, kılınacak nafile namaza "gece 
namazı"denir. Bir miktar uyuduktan sonra kalkılıp kılınırsa 
"Teheccüd" adını alır.  
 

-Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)'den rivâyet edilen bir hadîs-i şerifte, 
"Rabbimizin her gecenin son üçte biri kaldığında dünya 
semasına nüzul edip "Yok mu bana dua eden, duasını kabul 
edeyim; yok mu benden isteyen, ona vereyim; yok mu benden 
bağışlanma dileyen, onu bağışlayayım" buyurduğu ifade 
olunmaktadır                               (Tecrii Sarîh Terceme ve Şerhi, IV, 112 
 
-Teheccüd namazı iki rekattan on iki rekata kadardır. İki 
rekatta bir selam verilmesi daha faziletlidir. 
                                                       (Muhammed Bin Abdullah Hanî, Âdâb, s. 264) 
                                                        
         EVLADINI ŞEYTAN KAPMASIN, 



-İnsan iki yoldan birisindedir, 
-Ya Allah rahman yolunda, 
-Ya nefis şeytan yolunda.  
Bu hususta Allah’ımız ayeti kerimesinde bizi aydınlatıyor. 
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 -Kim, Rahmân’ın, Allahın zikri’ni görmezlikten gelirse biz 
onun başına bir şeytan sararız. Artık o, onun ayrılmaz bir 
dostudur                                                                . .zuhruf -36- 
             
-Bunlar bizlerin canımız ciğerimiz bizim evlatlarımız onları 
şeytanın çalmasına,  onların Allah’ına peygamberine ana 
babasına asi olmasına, gönlümüz hiç razı olur mu? 

 

Dost gibi Görünen şeytan ne hileler yapar 
 
-O en fazla alimlerin ve gençlerin peşinden koşar bir genç 
ibadet yapacağı zaman boşver sen daha çok gençsin der, 
ihtiyarlayınca kılarsın, der.gençken işin var der,ihtiyarken 
prostatın var çişin var der ,sana ibadet yaptırmaz, 
 
-Şeytanın en büyük tuzaklarından biri de içkidir, 

Birgün sana  düğün dernek sevinçli zamanında gelip  kalbine 
girer sana şu sevinçli gününde içmeyeceksin de nezaman 
içeceksin der ve içirir. 
 
-Bir kederli ve sıkıntılı gününde hemen devreye girer bu 
sıkıntılı gününde içmeyeceksin de ne zaman içeceksin der  ve 
içirir, velhasıl ona türlü türlü vesvese vererek bütün günahları 
işletir, 
-Sebep ne biliyormusunuz? sebebi Allahı zikretmediği ibadet 
etmediği için  bir cezadır, 
                                                
   Kabirde azab olduğuna delil ayet’i.kerime. 


-Onlar sabah akşam o ateşe sokulurlar. Kıyametin 
kopacağı gün de: Firavun ailesini azabın en çetinine 
sokun (denilecek)!                ………….          MÜMİN 46. 
          
-Kabir, ya cennet bahçelerinden bir bahçe yahut cehennem 
çukurlarından bir çukur olacaktır …H.ş.Tirmizî, Kıyamet, 26). 
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 -Mümin olan gaybe inanacak yani ahirete ölünce 
sorulacak suale bu imanın şartlarından ayeti kerimede 
şöyle buyuruyor, 


-Onlar, gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar ve 
kendilerine rızk olarak verdiklerimizden infak ederler.bakara-3  
           

         Hem  kendini hemde aileni kurtar   
 
 -Oku dinini öğren,hem kendini, hem ananı babanı, 
dedeni ve neneni de kurtar,onların elinden tut. 


-Sen hiç kabristanlığa gittin mi? Gittinse neler gördün 
hepimiz orda ağaçlar çimenler yeşillikler ve mezar taşları 
görürüz, ancak o yeşilliğin yarım metre altında neler olup 
bittiğini bir bilebilsek bir görebilsek, ne bir şey yiyebilirdik ne 
de içebilirdik, ne de uyuyabilirdik. 
,Bizler mezardakileri hep uyuyorlar, zannediyoruz öyle 
biliyoruz, halbuki orada neler neler olup bitiyor 
               

                   İŞTE HADİS’İ ŞERİFLER 
  Enes .r.a.: “resûlullah  s.a.v.  bir kabirden bir ses işitmişti: 
“bu ne zaman öldü? (bileniniz var mı?” buyurdular. 
“cahiliye devrinde!” dediler. Bu cevaba sevindi ve: 
“eğer birbirinizi defnetmemenizden korkmasaydım kabir 
azabını size de işittirmesi için dua ederdim” buyurdular.” 
                                    müslim, cennet 68, (2868); nesâî, cenâîz 114, (4, 102). 

 
Hz. Aişe radıyallahu anhâ’nın anlattığına göre, bir Yahudi 
kadın, yanına girdi. kabir azabından bahsederek: 
“seni kabir azabından Allah korusun!” dedi. Aişe de resûlullah 
aleyhissalâtu vesselâm’a kabir azabından sordu. Aleyhissalâtu 
vesselâm: 
“evet, kabir azabı haktır.Onlar kabirde azap çekerler, onların 
azabını hayvanlar işitir!” buyurdu.” 
         buhâri; cenâiz 89; müslim, mesâcid 123, (584); nesâî, cenâiz 115, (4,104,105). 
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Peygamber  (s.a.v) kabir azabı ile ilgili şöyle buyuruyor: 
“ölülerinizi defnetmeme endişem olmasaydı; işitmekte olduğum 
kabir azabını, size de işittirmesi için Allah’a dua ederdim. 
                                                  müslim, hadis-i şerifin manası tâc-ul-usûl (c.1.s.378) 

 
Tirmizi` “humeyd ibnu abdirrahman`ın bana haber verdiğine 
göre, resulullah şöyle buyurmuştur: “mülk suresi, kabirde, 
arkadaşı yerine mücadele eder (ve onu azaptan korur) 

 
Resulullah (sav) şöyle dua ederdi (Allah’ım, ben cehennem 
azabından sana sığınırım. kabir azabından da sana sığınırım. 
deccal fitnesinden de sana sığınırım, hayat ve ölüm fitnesinden 
de sana sığınırım)”.                                              (buhari) 

 
 (Bir gün) Resûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem`in, güneş 
battıktan sonra (Medîne hâricine) çıktığı ve bir ses işiterek: – 
Yahûdiler mezarlarında azâp olunuyor, buyurduğu rivâyet 
edilmiştir.                                                            (buhari) 

 
.-AH, AH, orada ateş dolu mezarlar var, bar bar bağıranlar 
var, yılanların parça parça yedikleri insanlar var , vücudunu 
akrep sarıp lime lime yedikleri var, beni kurtarın diye bütün 
sesinin çıktığı kadar bağıranlar var,ama hiç duyan yok 


-.Ne gibi diye sorarsan iki kişi bir yatakta yatarken biri 
rüyasında  işkence çeker su gibi terler yanındakinin hiç haberi 
olmaz, işte hadisi şerifin anlattığı gibi, 


-Peki seni beni mezarımızda neler bekliyor? 

 acaba hiç düşündün mü? 

 bizi yemek için yılanlar çıyanlar mı, kanımızı emmeye 
böcekler mi, yoksa akrepler mi, mezarımız bunların hangisi ile 
dolup taşıyor da bizi bekliyor, bizim hiç haberimiz yok, 
Allah’ımız yardımcımız olsun. Amin. 
                    
              .  
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          Ayrıca Cehennemdeki azaplar. 
 
-Allah Kuran'da, inkarcıların cehennemdeyken ateşe 
atılacaklarını, ateşten elbiseler ve katrandan giysiler 
giyeceklerini bildirmiştir.                         (Hac Suresi, 19) 
                                 
- Zincirlerle sürüklenecekler ve boyunlarına demirden 
halkalar geçirilecektir                             (Mümin Suresi, 71), 
 
-Başlarından aşağı kaynar su dökülecektir.(Duhan , 48), 
 
- Elleri boyunlarına bağlı bir şekilde cehennemin sıkışık 
yerlerine atılacaklardır                            (Furkan Suresi, 13), 
 
-Cehennemin odunu ve yakıtı olarak kullanılacaklardır            
                                                                       (Cin Suresi, 15, 


- Şimdi alim ile zalim aynı yerde değil mi?  


-Beş kuruşsuz fakir ile malının sayısını bilmeyen yan yana 
yatmıyor mu? 


-Belki biri ateş içinde diğeri sefa içinde değil mi? 

 Bizim görebildiğimiz bir gerçek var. Hepsinin mezarı aynı 
seviyede aynı toprakta, bugün kimsenin mezarı diğerinden 
farklı değil…                                  işte onlar konuşuyor 
 
        BİN DEFA FERYAD EDEN KİM ? 

 
-Sana mal mülk bırakan, seni büyütmek için sabahlara 

kadar uyumayan, senin için tir tir titreyen, bak sana neler diyor 
senden neler bekliyor, unutma, bugün onlar biçare senden 
bekliyor, yarında sen biçare  bekleyeceksin, işte.h.ş.de 

. 

ن  ن اروا  ن  ر    ر ُ ا   ا ا َ ا   َ ً َ ْ َ ُ۪ ْْ َ ِ ََ ْ َ ْ َ ْ َُ َْ َ ِ َ َ ََ ّ ِ َ َُ َ ْ َ ّ۪ ِ۪ ُ َْ َْ َ
دي   ُ ّ ُ َِ َ َُ ُْ ُ ء ُ ل وا ة  ا ِ ا  ا  َ ِْ ٍّ ِ َ ََ َ َ ِْ َ ّ ِّ ٍ َِ ُْ َ 
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ة ر او  او  ا   ِا َِ َْ َ َ َِ ِ ِ َْ ْ ٍَ ٍ ْ ِ َِ ْْ َ ُ ة   ِ اءة ا او  ة او  ُ  او  َُ َ َ ََ َ َ َ ٍَ ِ ِ ٍْ ِ ِ ِ ِْ ْ ٍْ َ َ َ ْ ٍ ْ ُ
س ا ِا   ِ َِ ّ َّ ْٰ ِ َ ْ ِ 

-"Ey (ümmet ve) ashabım! Ölülerinizi, mezarlarında 
unutmayın! Hususiyetle de "Ramazan-ı Şerif ayında (hiç 
unutmayın) 
-Çünkü ölülerinizin ruhları, evlerine gelirler. Onlardan her 
biri erkek ve kadınlar; tam bin kere nida eder ve seslenirler: 


-Bize şefkat ve merhamet edin! İyilik yapın, bizim için 
-Bir kuruş da olsa sadaka verin, 
-Bir çörek, bir ekmek kırığı verin,  
-Bir Ayet-i Kerime veya (bir dua)  okuyun, 
-Bir (muhtaca) elbise giydirin bize bir hediye gönderin ki 
-Allâh-ü Teâlâ Hazretleri de size cennet elbiseleri giydirsin. 
derler                         . Rebîu'l-Ebrâr" kitabında böyledir 
               " 
-Bir çörek ve bir ekmek kırığının bu kadar faydası olduğu 
Allâh-ü Teâlâ katında makbul olduğuna göre; 
Bunun daha güzeli daha lezzetli şeylerin (muhtaç olanlara 
yedirilmesi) kim bilir daha ne kadar sevaptır? 


-Hadis-i Şerifte rivayet olunan bir lokmanın faydası. 
-Rivayet olundu: Mübarek gün ve gecelerde ölüler, Cenab-ı 
Allah'ın izniyle evlerine gelir. 
-Kapıların eşiklerinde dururlar. 
 Eğer onlar için Kur'ân-ı Kerim okunur, sadakalar verilirse, 
sevine sevine mezarlarına, arkadaşlarının yanına dönerler. 
- Eğer hatırlanmaz ve onların ruhları için sadakalar 
verilmezse, 
-"Ey mirasımıza konan hayırsız insanlar, siz bizi unuttunuz 
bizi unuttuğunuz gibi Allah da sizi rahmetinden mahrum etsin" 
diye beddua ederek, 
Büyük bir üzüntüyle makamlarına dönerler. 
-Diğer mevtalar onların başına üşüşüp hayırsız evlatlarından 
dolayı yas tutarlar. 
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- ( Ah şu yalan dünyada yazın sıcağından kışın soğuktan  
koruduğum, uykusu bölünmesin diye, öpmeye kıyamadığım 
koklamaya  doyamadığım, o güzel biricik yavrularım, şimdi beni 
unutmuşlar der ve ağlarlar)


-Bugün onlar kapıda bekliyor yarın öbür gün sen 
bekleyeceksin  bunu hiç unutma. 
Muhammed Nurî Nakşibendî, Mevizatü'l-Hasene s.              
    151.Ömer Faruk Hilmi. Ramazan-ı Şerif ve Oruç.s.38 
                .. Ruhu'l Beyan-Ö.Faruk HİLMİ C: 13,Cüz: 13. Ra'd Sûresi, 479 


-(Kabirdekinin hali denize düşüp yüzme bilmeyenin hali 
gibidir..                                                                        .H.ş.)  

-HANİ YÜZMEYİ BİLMEYEN BİRİ  DENİZE DÜŞERDE ÇARE  
ARAR, SARILMAYA YER ARAR, TUTUNMAYA BİR DAL  ARAR. 
ÇARESİZ KALIR.O AN YILAN BULSA ONA SARILIR. DÜŞENİN 
DOSTU OLMAZ        ya ,işte onlar  gibi. 

-ÇARE  NE, ELİNDEN TUTACAK, KURTULUŞA GÖTÜRECEK 

TEK YOL KUR’AN  YOLU, 
YA KENDİN OKUYACAKSIN YA DA OKUYANA YARDIM 

EDECEKSİN, 
 ENSEVDİĞİN SENİ KABRE KOYUNCA YARIM SAAT FAZLA 

BEKLER SONRA TEK BAŞINASIN, 
  İŞTE O ZAMAN MEZARDA AHİRETTE YALNIZ 

KALMAYACAKSIN  İŞTE BU HUSUSU ANLATAN HADİS’İ ŞERİF, 
 

-Rasulullah buyurdu ki; 
Sizden kim gece namaz kılarsa Kur'an'ı açıktan okusun. 
Zira melekler onun namazıyla namaz kılar, okuyuşunu dinlerler. 
Havada bulunan mü'min cinler ve ev komşuları da onun 
namazıyla namaz kılarlar. Kur'an okuyuşunu dinlerler. 
O zat Kur'an okuyuşuyla, evinden ve çevresindeki evlerden asi 
cinler ve aşırı şeytanları uzaklaştırır. İçinde Kur'an okunan evin 
üzerinde nurdan bir gölgelik vardır. Bununla göktekiler doğru 
yolu bulur.  
Tıpkı engin denizler de ve çölde doğru yol bulunduğu gibi 
Kur'an okuyan ölünce bu gölgelik kaldırılır. Gökten melekler 
bakarlar ve bu ışığı göremezler; Onun ruhunu melekler bir 
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gökten öbür göğe kadar karşılarlar ve Alem-i ervah' ta ki 
ruhuna dua ederler.  
Sonra onunla beraber olan hafaza meleklerini karşılarlar, sonra 
melekler dirileceği güne kadar onun bağışlanmasını dilerler. 
Bir adam Allah'ın kitabını öğrenir sonra gecenin bir saatinde 
namaz kılarsa geçen bu gece gelecek geceye aynı saatte bu adamı 
uyandırmasını ve kendisinin de ona hafif olmasını (yani onu 
fazla uykuya daldırmamasını) emreder.  
 
Öldüğünde ailesi defin hazırlığı içerisindeyken Kur'an çok 
güzel bir manzara ile gelir, kefenine sarılıncaya kadar başında 
durur. Kefenlenirken Kur'an kefenin altına göğsü üzerine(bir 
nur şeklinde) sarılır.  
Adam kabrine konulduğu, üzeri kapatıldığı ve cenazeye 
katılanlar yanından ayrıldığı zaman, Münker ve Nekir melekleri 
ona gelir ve kabrinde onu oturttururlar. Kur'anda gelir 
aralarına girer." 
Melekler Kur'an’a: 
Buradan uzaklaş da onu sorguya çekelim  derler. Kur'an: 
- Hayır, o benim arkadaşım ve dostumdur. Kabe'nin Rabbine 
yemin ederim ki hiçbir şekilde ondan yardımımı esirgemem, 
Şayet siz bir şey yapmakla emredilmişseniz onun gereğini yapın 
ve beni yerimde bırakın. 
 
 Zira ben onu cennete koyuncaya kadar ondan 
ayrılmayacağım.» der. Sonra Kur'an arkadaşına bakar ve: 
Ben senin sesli, sessiz okuduğun ve sevdiğin Kur'an'ım. Ben 
senin sevgilinim, benim sevdiğimi Allah da sever.  
-Münker ve Nekir'in sorgusundan sonra sana gam ve keder 
olmayacak der. 
Münker ve Nekir' onu sorguya çekerler ve Rablerine yükselirler. 
Kur'an ve o baş başa kalırlar. Kur'an: 
- Sana yumuşak bir döşek vereceğim ve çok güzel bir yorgan 
örteceğim, çünkü sen geceni yatağa yatmadan gündüzünü de 
ibadet ve tilavetle geçirdin" der. 
-Ravi der ki: -Kur'an, göz açıp yummaktan daha kısa bir 
zamanda süratlice göğe yükselir. Onun için Allah'tan şu eşyaları 
ister. Allah da verir. Kur'an, refakatinde altıncı kat gökten bir 
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milyon melekle döner, ona gelir selam verir ve: «Yalnızlık çektin 
mi? der. 
Senden ayrılalı yaptığım, Allah (tebareke ve teala) ile sana bir 
döşek, bir yorgan ve bir lamba almak için konuşmak oldu. 
Onları sana getirdim. Kalk da melekler sana onları 
seriversinler''' der. 
 
Ravi der ki: Melekler onu yerinden itinalı bir şekilde incitmeden 
kaldırırlar, sonra onun kabri, en süratli giden deve yürüyüşü ile 
dört yüz senelik mesafe kadar genişletilir. 
Sonra onun için bir döşek serilir ki, içi yeşil ipekten, yüzü 
devamlı koku saçan misktendir. Ayak ve başucuna ince ve kalın 
ipekten yastıklar konur. Baş ve ayakucuna cennet nurundan iki 
kandil yakılır. 
Bu kandiller kıyamet gününe kadar ışık verirler. Sonra 
melekler onu sağ yanına kıbleye dönük olarak yatırırlar. Sonra 
cennet yasemini getirirler ve melekler onun yanından ayrılarak 
yükselirler.  
Kur'an'la o adam baş başa kalırlar. Kur'an yasemini alır taze 
olarak onun burnu üstüne koyar ve o adam dirilene kadar onu koklar.  
Kur'an o adamın ailesine gider ve her gece ve her gün onları 
haberdar eder. Müşfik bir babanın çocuğuna iyilik yapmayı 
taahhüt ettiği gibi Kur'an da ona iyilik yapmayı taahhüt eder. 
Çocuklarından biri  Kur'an öğrenirse Kur'an bunu derhal ona 
müjdeler. Nesil, kötü bir nesilse onların doğruya yönelmeleri için 
dua eder.                            H.Ş.Tergib ve Terhib C.2.S.49-50-51    
       

   -Sahabe’i kiram “Yâ Rasûllullâh! Sen ümmetinin 
çoğunu göremeyeceksin. Onları mahşerde 
 nasıl tanıyacaksın dediler” O Rasülümüz s.a.v. Şöyle 
buyurdu:  
- “Siz bir sürü atın içinde ayağı sekül,(beyaz) alnında 
sakar olan atınızı nasıl tanırsanız ben de 
 ümmetimi abdest azalarından tanıyacağım. Çünkü 
abdest azaları nur olacak.” Buyurdu. R.Salihin:1033)  .                                          
-(Ya abdest almayanı kim nasıl tanıyacak)  
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       Abdest alan Allah’ı zikreden hiç yalnız kalır mı                                                             
 
"-Ey Musa! Evinde seninle beraber oturmamı ister misin?" 
diye vahyetti.  
O hemen Allah'a secdeye kapandı. Sonra :  
"Ey Rabbim! Evimde benimle nasıl kalırsın?" dedi.  
Allah Teâlâ : "Ey Musa  sen bilmez misin ki 
 BEN BENİ ZİKREDENİN YANINDA OLURUM. 
KULUM BENİ NEREDE VE NE ZAMAN ANARSA  
ORADA OLURUM" buyurdu.          (Râmuz el-Ehadis 
 

                 Her Abdest Bir Yemindir 


- Peygamber (S.A.V) her aza yıkanırken o âzâlarla işlenen 
günahların ve hataların affedildiğini buyurmuştur  
-Yukarıdaki bahsi geçen müjdelere erişmek için, 
 Her Abdest alışımızda azalarımıza Bir Yemin vermeliyiz, 
Abdest alırken elleri yıkamaya başlayınca asıl demek 
istediklerimiz şunlardır;   
 

                 Yarabbi 
Bu ellerim bir daha haram tutmayacak ve günaha 
uzanmayacak! 
Bu ağızım bir daha haram yemeyecek ve günaha açılmayacak! 
Bu dilim, bir daha kötüyü söylemeyecek, iftira etmeyecek,          
yalan Söylemeyecek, dedikodu yapmayacak! 
Bu burnum kötü arzuların peşinde koşmayacak! 
Bu kollarım harama açılmayacak ve haramı sarmayacak. 
Bu gözlerim ayıplara ve haramlara bakmayacak! 
Bu beynim kötülük düşünmeyecek ve planlamayacak! 
Bu kulaklarım gıybeti dedikoduyu ve haramı duymayacak! 
Bu ayaklarım harama gitmeyecek ve adım atmayacak! 
-Her Abdest aldığımızda söz Veriyorum ALLAH’ım deyip bu 
niyetle abdest alırsak o zaman abdestin sevabına ulaşırız 
inşallah.     
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                 HAYRA DAVET 


-Mü’min  kardeşim; bu kervana sen de katıl. Kıyamete 
kadar defterine de sevap yazılsın.
-Yerin göğün zehir saçtığı, göklerde internetlerin dolaştığı, 
yerlerde İncillerin bedava dağıtıldığı bu günlerde bir kaç 
gencin elinden tut onların dinden çıkarak cehenneme girip  
imdat imdat diyen çığlıklarına kulak ver, onlara 
Allah’ımızın, Peygamberimizin sevgisini aşıla,  
 
-Rabbimiz kur’an’ın da  şöyle buyurmakta, 

bir kişiyi kurtarmak bütün insanları kurtarmış gibi sevap, bir 
kişiyi öldürmek bütün insanları öldürmüş gibi günah. 
Gençlerimizin böyle kitapçıklara daha çok ihtiyacı var:  
 
- Misal; Birkaç arkadaşına çay ısmarlamış sayıver.  
      Bir kaç çocuğa sakız aldım sayıver, 
-Hatta cenazelerde mevlitlerde ve özel günlerde dağıtacağın 
iki şeker yerine bu kitapçıktan dağıtarak, ebedi bir hâtıra bırak. 
Bu gusül abdesti çok Önemli bir konu. 
 

       Aşağıdaki şu konu  bunun bir delilidir, 
 
-  Allah .c.c.H.z.Yuşa peygambere:Buyuruyor ki, Kavminden       
  60 bin şerli kötülük işleyenle 
  40 bin hayırlıyı iyi insanları helâk edeceğim. 
”Yuşa .a.s. sorar.Yarabbi kötüleri anladım 
“60 bin şerliyi günahları yüzünden helâk edeceksin; ama 
  40 bin iyi kimseyi neden helâk edeceksin? 
  ”Allah .C.C.vahiy eder 
 “Onlar kötülük işleyenlere engel olup kötülüklere karşı 
çıkmamışlardır. Böylece susarak kötülere destek olmuşlardır. 
Onların günahına da ortak olmuşlardır. 
(.İşte böyle günah ortaklığına düşmeyelim bu nasihat  sana da 
bana da yeter)                                     Hş.Gazali,Mükaşefetül kulub 
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- ABDESTİNİ GÜZELCE  ALANLAR 
-HAK DİNİNİ  YOLUNU BULANLAR 
-NAMAZINI DOĞRUCA  KILANLAR, 
-SÖZVERİP DE SÖZÜNDE DURAN LAR 
-BUNLAR CENNETTEN KÖŞK ALANLAR 

         
       ÇIKAN KİTAPLARIMIZ 
 
1-GÖNÜL İNCİLERİ ………….(ŞİİR) 

2-ALLAH’IMIZIN 101 EMRİ.. (NAMAZ) 

3-BİZİ BEKLEYEN ZOR GÜNLER 

4-ALTIN HAYAT (KUTLU DOĞUM) 

5-EŞİNE KARŞI ERKEGİN VAZİFESİ 

6-HANIM KARDEŞLERİN VAZİFESİ 

7-NAMAZ KILAMIYORUM DİYENLERE... 
8-KUR’AN-I KERİM’İN DÜŞÜNDÜRÜCÜ 

     VE ÜRPERTİCİ AYET-İ KERİMELERİ 

9-CENNETİN MİRASÇILARI KİMLER 

10-GEÇİM DARLIĞI KİMLER ÇEKER 

11-YASİN-İ ŞERİF VE ……….…(İLMİHAL) 

12-101 SORU 101 CEVAP….. (CEP İLMİHAL) 

13-YASİN-İ ŞERİF …………….(CEP BOY) 

14-GÖNÜLDEN GÖNÜLE …… (CEP ŞİİR) 

15-ÜÇ ALLAH DOSTU KİMLER. 
16-EN GÜZEL SOHBETLİ GÜZEL DUALAR 

17- EN GÜZEL SOHBETLİ  DUA……. (CEP) 
18- (S.A.V.)KİM NE KADAR SEVDİ? 

19-İNSAN EN SEVDİGİNDEN NİÇİN KAÇACAK.CEP. 
20-OKU ESMAÜL HÜSNAYI GİR CENNETE.CEP. 
21-TEK KURTULUŞ YOLU ALLAH YOLU. 
22-ÖLÜNCE SANA NELER SORULACAK?  
23-GUSLÜ İYİ ÖĞREN ABDESTSİZ GEZME ? 
 

          Bunu hiç unutma  
 

-Azrail gelir canın alır, 
- Mirasçılar gelir malını alır, 

-Kabirde, böcekler kanını alır. 
- Suali ise sana kalır. 
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-Yine bak bir mezarlığa da ibret al, 
Onlar da dün bizim gibilerdi, 

 ferman dağıtıp hüküm verenlerdi, 


-YAZAR, yılmaz çiçek 1940 DOĞUMLU. SAMSUN 
BAFRALI. 1956 DA BAFRADA HAFIZLIK YAPTI. 1957-1961 
ARASI  İSTANBUL FATİH MEDRESELERİN DE İSMAİL 
BAYİRİ(BACAĞI KESİK) HOCA  EFENDİDEN KIRAAT VE 
SULTAN AHMET İMAMI  GÖNENLİ MEHMET HOCA 
EFENDİ, HIRKAYI ŞERİF İMAMI NİYAZI HOCA EFENDİ, 
EDİRNEKAPI İMAMI ABDULLAH HOCA  EFENDİ VE 
DİĞER BİR ÇOK HOCA EFENDİLERDEN DERS ALDI. BİR 
SÜRE İMAMLIK YAPTI. EMEKLİ. ŞİMDİ TİCARETLE 
MEŞGUL.  
                                    
                  GÖNÜL İNCİLERİ  

- İrt.Tel- 0505 443 87 98-  0362, 4 6 5 5 3 5 0.,SAMSUN                  

          -   WEB..www.gonulincileri.com,   

- yılmaz çiçek kitapları, 
 

                 YEGÂNE GAYEMİZ  HİZMET 


-Çok önemli olan:Bu kitapçığımızdan Hayra dağıtmak 
isteyen. Bizi arayın yardımcı olalım, maliyetine bastırıp  
dağıta bilirsiniz. 
-Sitemiz ücretsiz olarak bütün insanlığın 
hizmetindedir, 
Tüm kitaplarımız Word,ve pdf,e olarak ücretsiz 
okunabilir ve indirilebilir. 
   

     KİLİM MATBAASI.orta. ma.feti rüştü so.1/3,a. 

                   (0212 612 95 59) B.paşa  İST. 
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1-ÖN NASİHAT 
3-G u s ü l  
4-Gusül abdestin önemli 
5-Abdestin Mükafatları 
6-Canımız Çocuklarımız 
7-Rasulümüz (s.a.v.) Buyurdu ki 
8-Bir Sokağa çıkıp sor 
bakalım 
8-Allah’ımız Bize Ne 
Emrediyor? 
8-Melekler Nerelere Girmez? 
9-Gusül neye denir? 
9-Dini öğrenmek ayıp değil 
10-ÇOK ÖNEMLİ 
11-Cünüp Olan Kişi Önce Ne 
Yapmalı? 
11-Guslün Farzları kaçtır.  
11-Gusül abdesti nasıl alınır 
13-Saçları  örgülü olan 
14-Eşinin İsteğini reddetme 
16-Hastanın Guslü  
16-Prostat Ameliyatı 
17-Yapıştırıcılar 
17-Guslü icap ettirenler 
18-Hayızlı iken de Nifas Hâlin 
de iken de temiz ikende haram 
olan 
 

 
19-Hanımlarla İlgili 
21-Erkekten Gelen ne  
21-Meni ile Mezi  
22-Özürlülük hali nedir? 
24-Cünüp Kimse Neler. 
25-Hayızlı Neler Yapabilir 
25-Cünüplüye Mekruh 
26-İnsan Nasıl Temiz 
27-İstinca ve İstibra 
29-Hadisi şeriflerle abdest 
mükafatı, 
39-Gusülle ilgili  bilgiler 
41-Cuma günü gusül 
42-Üzücü Bir Olay 
44-Hayız ve Nifas, 
45-Adet Günleri 
47-Nifas: Lohusalık  
49-Abdestin Önemi 
50-Evladını Şeytan Kapmasın 
52- Kendini Kurtar 
53-Ayrıca Cehennemdeki 
Azaplar 
54-Bin Defa Feryat Edenler 
kim 
56-çare ne- 
59-Her Abdest bir yemindir 
50-Hayra Davet 
61-Çıkan Kitaplarımız 
62-GÖNÜL İNCİLERİ 


-Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar 
  Hakkında Yönetmeliğin 5.Maddesinin 2. Fıkrası               
Çerçevesinden Bandrol Taşıması zorunlu değildir 

 

 


