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YÜCE ALLAH’A HAMDÜ
SENALAR OLSUN.
PEYGAMBERĐMĐZE VE
ESHABINA SELATÜ SELAM OLSUN.

Muhterem okuyucularım;
Eskiden hoca efendiler 32 farzı
bilmeyene dini nikâh yapmazlardı. Belki
de çok haklılardı. Bunu doğrulayan bir
gerçeği bana Mehmet isimli bir hoca
efendi arkadaşımız şöyle anlatmıştı; beni
bir nikâha çağırdılar, gittim. Gelin
hanıma bir Kelime-i Şehadet 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 şehadeti bulamadık. Her halde
bizimkiler mutfağa koymayı unutmuşlar” dediler. - (NE KADAR ACI BĐR
OLAY DEĞĐL MĐ? DĐN KARDEŞĐM!)
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-Yukarıda geçen
gelin damat olayı;
Ne kadar acıdır ki okuduğumuz zaman
kabahatin gelinde veya damatta değil
dinini öğretmeyen anne babada olduğu
görülmektedir. Evladını okutmak anne
babanın üzerin de bir borçtur. Ve
görülmektedir ki, bu durumda olan
belki binlercesi vardır. Ve bunlar ya
komşu çocukları, ya da
arkadaşlarımızın çocuklarıdır. Hiç
değilse ülkemizin gençleridir. Onun için
bizlere çok görev düşüyor. Allah (c.c)
kulundan verdiğinin karşılığını bekler.
Unutmayalım ki böyle acı olaylardan
gücümüz nispetinde hepimiz mesulüz.
-Ey kardeş, Đman bahsinde, her
Müslüman erkek ve kadına otuz iki
farzı öğrenmek ve çoluk çocuklarına
öğretmek farzdır…………………….
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s
HER MÜSLÜMANIN
ÖĞRENMESĐ GEREKEN
TEMEL DĐNÎ BĐLGĐLER

(101-SORU - 101-CEVAP)
ALLAH’IMIZ (C.C.) kullarına acıyıp
Kur’an-ı Kerimle doğru yolu
göstermiş, bilmemiz ve
uymamız gereken temel kurallar
koymuş.
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SORU. 1. Allah’ımız kaçtır diye
soranlara ne dersin?
CEVAP. Đhlâs suresinin mealini
okurum.
Rahman ve Rahim olan Allah’ın
adıyla:
“De ki O Allah birdir, tektir. Allah,
hiçbir şeye muhtaç değildir ve her
şey O’na muhtaçtır. O,doğmamış
ve doğurulmamıştır. Hiçbir eşi ve
benzeri yoktur.
SORU. 2. Dinin tarifini yapınız?
CEVAP.. Din; Akıl sahiplerinin,
kendi istek ve arzuları ile iyiliğe
ve saadete ulaştıran ilâhî bir
kanundur.
SORU. 3. Allah katında tek
makbul din hangisidir?
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CEVAP.. Đslâm dinidir.
SORU. 4. Allah dinini, kiminle
ve nasıl kullarına iletir?


CEVAP... Allâhu Teâlâ dinini,
Peygamberleri aracılığı ile
insanlara iletir.
SORU. 5. Nereden geldik,
nereye gideceğiz?
CEVAP.. Allah tarafından, ruhlar
âleminden bu geçici dünya ya
ebedi hayatımızı kazanmak için
geldik. Burada yaptıklarımızın
hesabını vermek ve karşılığını
almak için ALLAH’a ve ahiret
âlemine göç edeceğiz.
SORU. 6. Dünyaya geliş
gayemiz nedir?
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CEVAP.. Allah’a iman ve O’na
kulluk ederek ebedî hayatımızı
kazanmaya geldik. Dünya hayatı
ise buna vasıtadır………………..
SORU 7… Rabb’imiz kimdir?
CEVAP... Rabb’im ALLAH’tır.
SORU. 8. Dinimiz nedir?
CEVAP... ĐSLÂM dinidir.
SORU. 9. Kitabımızın adı nedir?
CEVAP... KUR’ÂN-I AZÎMUŞŞAN’.
SORU.10. Kıblemiz neresidir?
CEVAP.... KÂBE-Đ MUAZZAMA.
SORU.11. Kimin kuluyuz?
CEVAP... Allah’ın kuluyuz.
SORU.12. Kimin ümmetiyiz?
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CEVAP... Hz. Muhammed
Mustafa’nın (s.a.v.)’min

SORU.13. Müslüman mısın?
CEVAP... Elhamdülillâh
Müslümanım.
SORU.14. Ne zamandan beri
müslümansınız?
CEVAP... “Kâlu belâ” zamanından
beri müslümanız. Yani
ruhlarımızın Rabb’imize;
“sana kulluk edeceğiz” diye söz
verdiği günden beri müslümanız.
SORU.15. Kelime-i Tevhid
neye denir?
CEVAP... Lâilâhe illellâh
Muhammedurrasûlullâh” Yani
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(Allah’tan başka hiçbir ilâh
yoktur. Hz. Muhammed (s.a.v.)
O’nun kulu ve elçisidir.)

SORU. 16. Kelime-i Şehâdet
neye denir?
CEVAP... “Eşhedü ellâilâhe
illellâh ve eşhedü enne
Muhammeden abdühû ve
rasûlüh.”Yani (Allah’tan başka
ilâh olmadığına , Hz. Muhammed’in
O’nun kulu ve elçisi olduğuna
şahitlik ederim.) demektir.
SORU.17. Đman ne demektir?
CEVAP... Đman, Kelime-i
Tevhîd’i dil ile söyleyip,
kalp ile tasdik etmektir. Yani
Peygamber Efendimizin Allah’tan
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getirdiği her şeyi kalbi ile
(doğrudur diye) tasdik etmek ve
bu inancını dili ile de açıklamaktır.

SORU.18. Đnanç bakımından
insanlar kaç kısımdır?
CEVAP... MÜ'MĐN – MÜNAFIK
KÂFĐR – MÜŞRĐK olmak üzere 4
kısımdır
.

a-Mü’min….: Đman esaslarına ve

Peygamberimizin Allah’tan getirdiklerine inanıp, tasdik edene
denir.
b-Münafık…: Đki yüzlü davranan
kişiye denir. Allah’a inanmadığı
halde, inanmış gibi davranandır.
c-Kâfir……..: Đman esaslarına ve
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Peygamberlerin Allah'tan
getirdiklerine inanmayan kişidir.
d-Müşrik…..: Allah’ın birliğini kabul

etmeyip, O’na ortak koşandır.

SORU 19. Đslâm dininin gayesi
nedir?
CEVAP... Đnsanları dünyada ve
âhirette huzura ve mutluluğa
ulaştırmaktır.
SORU.20. Mezhepler kaça
ayrılır?
CEVAP... Đki kısma ayrılır:
1. Amelde mezhep,
2. Đtikatta mezhep.
SORU.21. Đtikatta mezhebimiz
hangisidir?
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CEVAP... Ehl-i Sünnet ve’lCemaat mezhebidir.
SORU.22. Amelde mezhepler
kaçtır ve bizim mezhebimiz
hangisidir?

CEVAP... Dörttür: HANEFÎ
ŞÂFĐÎ, MÂLĐKÎ ve HANBELÎ
mezhepleridir.
Bizim mezhebimiz HANEFÎ
mezhebidir.
SORU.23. Allah’a mahsus
sıfatlar kaça ayrılır?
CEVAP… Bu sıfatlar ikiye ayrılır:
1. Zâtî Sıfatlar,
2. Subûtî Sıfatlar.
Allah’ın Zâtî Sıfatları 6 Tanedir:
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Vücud…...:Allah’ın var olmasıdır.
Kıdem……:Allah ezelîdir,varlığının
başlangıcı yoktur.
Bekâ…….:Allah, ebedîdir,
varlığının sonu yoktur.
Vahdaniyet.: Allah’ın bir olmasıdır.

Muhâlefetüllilhavâdis.: Sonradan
yaratılanlara benzemez.
Kıyam Binefsihi………: Allah’ın
varlığı kendindendir. Başkasının
varlığına muhtaç değildir.
Allah’ın Subûtî Sıfatları 8 dir:
Hayat Allah vardır ve diridir.
Đlim
Allah’ın her şeyi bilmesidir.
Semi Allah’ın her şeyi işitmesidir .
Basar Allah’ın her şeyi görmesidir
Đrâde Allah’ın dilemesidir.
.. :

. . .. .. . .. .:

…. . :

…:

… .:
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Kudret Allah’ın her şeye gücü
yetmesidir.
Kelâm Allah’ın konuşmasıdır.
Tekvin Allah’ın dilediğini
yaratmasıdır. Allah yaratır, besler,
yaşatır ve öldürür.

SORU 24. Kıyamet günü ne
demektir?
CEVAP... Dünyanın ömrünün son
bulmasıdır. Kıyametin ne zaman
kopacağını sadece Allah (c.c.)
bilir. Zamanın ahırında bütün
canlılar ölecek, bu toprak
Allah’ımızın isteğiyle başka bir
toprağa dönüşecek.
.. :

. .. :

.. :

14

SORU.25. Allah tarafından
peygamberlere kaç kitap
gelmiştir?
CEVAP... 104 kitap gelmiş 4’ü
büyük kitap,100’ü sahifedir.
Büyük Kitaplar şu
peygamberlere gelmiştir:
……………………………………
Tevrat Hz. Musa Peygambere,
Zebur Hz. Davud Peygambere
Đncil
Hz. Đsa Peygambere
Kur’ân Hz. Muhammed (s.a.v.)’e
indirilmiştir.
100 Sahife şu
Peygamberlere gelmiştir:
Hz. Adem peygambere, 10 SAYFA
….

……

…… … …

….
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Hz. Şit peygambere,
50 …….
Hz. Đdris peygambere,
30 ……
Hz. Đbrahim peygambere,10 …….
SORU.26. Kur’ân-ı Kerîm kaç
cüzdür?
CEVAP... 30 cüzdür.
SORU.27. Her cüzde kaç sayfa .
CEVAP... Her cüzde 20 sayfa
vardır.
SORU.28. Kur’ân-ı Kerîm kaç
sayfadır?
CEVAP... 605 sayfadır.
SORU.29. Kur’ân-ı Kerîm kaç
ayettir?
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CEVAP... 6666 ayettir (Meşhur
olan görüşe göre).
SORU.30. Kur’ân-ı Kerîm,
Peygamberimize kaç yaşında
gelmeye başladı?
CEVAP... 40 yaşında.
SORU.31. Kur’ân-ı Kerîm kaç
yılda tamamlandı?
CEVAP... 23 yılda.
SORU.32. Kur’ân-ı Kerîm, hangi
dilde yazılmıştır?
CEVAP... Kur’ân’ımızın dili
Arapça’dır.
SORU.33. Kur-an’ı Kerimin
türkçe meali varmıdır?
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CEVAP... Türkçe meali olduğu
gibi çeşitli dünya dillerine de
tercüme edilmiştir.
SORU.34. Kur’ân’ın meali ile
namaz kılınabilir mi?
CEVAP... Kılınamaz. Namaz
haricinde bu mealleri okuyarak,
Kur’ân’ın manasını anlamaya
çalışmak lazımdır.
SORU.35. Peygamberimizin
mucizelerinden en büyüğü
hangisidir?
CEVAP... Kur’ân’dır. Çünkü
kâfirler, Kur’ân’ın bir ayetine bile
karşılık bulamamışlardır.
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SORU.36. Peygamberimize ilk
vahiy, hangi yılda, hangi dağda
ve mağarada gelmiştir?
CEVAP... Peygamberimize ilk
vahiy milâdî 610 yılında, Ramazan
ayının Kadir Gecesi, Mekke’deki Nur
Dağı’nın (Hira) Mağarası’nda
gelmiştir.
SORU.37. Dünya tarihinde en
büyük inkılâbı yapan kitap
hangisidir ve ilk emri nedir?
CEVAP... Kur’ân-ı Kerîm’dir.
Kur’ân’ın ilk emri:“ Yaradan
Rabb’inin adıyla OKU”dur.
SORU.38. Đnsanlar içinde en
nasipsizi kimdir?
CEVAP... Dine ve Kur’ân’a dil
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uzatandır.
SORU.39. Peygamber kimdir?
CEVAP... Peygamber, Allah ile
kulları arasında resûldür (elçidir).
SORU.40. Herkes peygamber
olabilir mi?
CEVAP... Hayır, peygamberlik
Allah vergisidir. Allah’ımız bu
vazifeyi dilediği kullarına vermiştir,
çalışmakla elde edilmez .
SORU.41. Peygamberlerde
bulunan sıfatlar kaç tanedir?
CEVAP… 5 tanedir ve şunlardır:
Sıdk
Peygamberler, doğrudurlar,
…… …

asla yalan söylemezler.

Emanet Peygamberler, emniyetli
kişilerdir.
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Tebliğ … Peygamberler, ilâhî emirleri
eksiksiz bildirir.

Fetanet Peygamberler, akıllı ve
zekidirler.

Đsmet…. Peygamberler, günah
işlemezler.

SORU.42. Đlk insan ve ilk
peygamber kimdir?
CEVAP... Đlk insan ilk peygamber
Hz. ADEM’.(a.s.)dır.
SORU.43. Kur’ân-ı Kerîm’de adı
geçen peygamberlerle toplam
peygamber sayısı kaç tanedir?
CEVAP... Kur’ân-ı Kerîm’de 28
peygamberin ismi geçmektedir.
Bunların 3’üne veli diyenler de

21

vardır. Rivayeten peygamberlerin
sayısı...124.000’dir.
SORU.44. Son peygamber
kimdir?
CEVAP... Bizim
Peygamberimiz’dir.4 güzel ismi
vardır. Bunlar: Hz. Muhammed
(s.a.v.), Mustafa, Ahmet ve
Mahmut’tur.
SORU.45. Peygamberimizin
babasının adı nedir?
CEVAP... Abdullah’tır.
SORU.46. Peygamberimizin
annesinin adı nedir?
CEVAP... Âmine’dir.
SORU.47. Peygamberimizin
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sütannesinin adı nedir?
CEVAP... Halime’dir.
SORU.48. Peygamberimizin
dedesinin adı nedir?
CEVAP... Abdülmuttalib’dir.
SORU.49. Peygamberimiz ne
zaman ve nerede doğdu?
CEVAP... Milâdî 571 yılında,
Mekke’de doğdu.


SORU.50. Kendisine peygamberlik hangi yıl da geldi?
CEVAP... Milâdî 610 yılında.
SORU.51 . Kendisine peygamberlik geldiğinde kaç yaşındaydı?
CEVAP... 40 yaşında.
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SORU.52. Fiîlen kaç sene
peygamberlik yaptı?
CEVAP... 23 sene.
SORU.53. Peygamberimizin fâni
hayatı kaç yaşında sona erdi?
CEVAP... 63. yaşında fani hayatı
sona erdi. Şimdi Medine-i
Münevvere’de Ravza-i
Mutahhara’sında(yani kabri
şerifinde)dır.
SORU.54. Đlk müslümanlar
kimlerdir?
CEVAP… Đlk müslümanlar;
1-Hanımlardan Peygamberi
mizin hanımı;
Hz. HATĐCE,
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2. Çocuklardan Hz. ALĐ,
3. Erkeklerden Hz. EBÛ BEKĐR,
4. Kölelerden Hz.ZEYD’dir.
SORU.55. Peygamberimizin ilk
hanımı kimdir?
CEVAP... Hz. HATĐCE’dir.
SORU.56. Peygamberimizin kaç
çocuğu vardı?
CEVAP... Peygamberimizin dört
kızı, üç oğlu vardı.
Kız çocukları: Zeynep, Rukiye,
Ümmü Gülsüm ve Fâtımâ’dır.
Erkek çocukları: Kasım, Đbrahim
ve Abdullah’tır.
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SORU.57. Peygamberimiz kaç
yaşına kadar Hz. Hatice ile evli
kalmıştır?
CEVAP... Peygamberimiz 25
yaşından 50 yaşına kadar
kendisinden 15 yaş büyük olan
Hz. Hatice validemiz ile evli
kalmıştır. Hatice validemiz vefat
edince tekrar evlenmiştir.
SORU.58. Aşere-i Mübeşşere
kimlere denir?
CEVAP... Sağ iken cennetle
müjdelenen 10 kişidir. Bunlar
peygamberimizin en yakın
dostlarıdır.
SORU.59. Şefaat ne demektir?
Kimler şefaat edecektir?
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CEVAP... Şefaat, kıyamet günü
yapılan yardım demektir.
Peygamberler, âlimler ve şehitler
şefaat edecektir.
SORU.60. Ahlâkî vazifelerimiz
nelerdir?
CEVAP... Şunlardır:
1- Allah’a karşı vazifelerimiz,
2- Peygamberimize karşı
vazifelerimiz,
3- Kur’ân’a karşı vazifelerimiz,
4- Kendimize karşı vazifelerimiz,
5- Annemize babamıza karşı
vazifelerimiz,
6- Vatan ve Milletimize karşı
vazifelerimiz,
7- Đnsanlığa karşı vazifelerimiz.

27

SORU.61. Allah’a karşı
vazifelerimiz nelerdir?
CEVAP... Şunlardır:
1.Allah’ın varlığına ve birliğine
inanmak,
2. Đbadet vazifelerini yerine
getirmek,
3.Emirlerini yapmak, yasak ettiği
şeylerden kaçınmak,
4.Allah sevgisini her şeyden
üstün tutmak,
5. Onun adını saygı ile anmak,
6.Verdiği nimetlere şükretmek,
7. Onun dostlarına dost,
düşmanlarına düşman olmak.
SORU.62. Peygamberimize karşı
vazifelerimiz nelerdir?
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CEVAP... Şunlardır:
1. Onun son peygamber olduğuna
inanmak,
2. Onu çok sevmek, adı
anıldığında salavat getirmek,
3. Gösterdiği yoldan yürümek
(Sünnetlere uymak),
4. Onun güzel ahlâkı ile
ahlâklanmak.
SORU.63. Sevabı bol olan
amellerden bazıları nelerdir?
CEVAP... Şunlardır:
Đyi ameller, ibadet ve taatlerin
hepsi Allah (c.c.) içindir.
O
 Allah için olmayan bir amel ve
ibadette hayır ve sevap yoktur.
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Ameller
ise, niyet ve samimiyete

göre değer kazanır ve karşılık
görür. Bununla beraber iyi niyet ve
samimi duyguyla yapılan amellerin
de dereceleri ve mükâfatları çok
farklıdır.
Allah
için olan amellerin bir

kısmı on misliyle, bir kısmı da
yetmiş veya yedi yüz misliyle
karşılık görür. Bir kısmının da
daha fazla karşılık göreceği, ayet-i
kerîme ve sahih hadîs-i şeriflerle
sabittir.
Oruç bu son kısma giren sevabı
çok olan ibadetlerin başında gelir.

1.Allah için ilim öğrenmek,
(De ki:
Bilenlerle bilmeyenler hiç
bir olur mu?)

(Ayet,
Zümer; 9)
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2.Kulun ölümünden sonra
peşinden 7 sevap;
a) Đlim öğretmek,
b) Irmak veya akarsuyu bir
yere akıtmak,
c) Kuyu kazıp su çıkarmak,
d) Hurma ve benzeri
meyve ağacı dikmek,
e) Cami ve Mescit yapmak,
(H.Ş
f ) Kur’ân-ı Kerîm’i hediye
Beyhâkî)
etmek (vakfetmek),
g) Ölümünden sonra
kendisi için istiğfar
edecek evlatlar yetiştirip
bırakmak…
(Ayet,
3.Namazı vaktinde kılmak.. Bakara; 83
4.Cami ve mescitlerde
(H.Ş. Buhârî)
cemaate devam etmek,.
5.Kendinden hoşnut olan
(H.Ş.)
bir kavme imamlık yapmak
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6.Beş vakit namaz için ezan
okumak,…
7.Allah’a karşı vazifesini
ve efendisinin veya
işverenin hakkını yerine
getirmek…
8.Akşamın farzından sonra
nafile namaz kılmak…
9.Muharrem ayında oruç
tutmak,..
10.Đnsanlar arasında selamı
yaymak…
11.Ravza-i Mutahhara’da
namaz kılmak…
12.Duha namazı, yani
kuşluk Namazı kılmak…
13.Cuma namazını boy
abdesti ile kılmak…
14.Đnsanların hayrına,
insanlara faydalı olmak

(H.Ş. Buhârî)

(H.Ş.
Müslim)

(H.Ş. Tirmizî)
(H.Ş.
Müslim)
(Ayet,
Nisâ; 86)
(H.Ş
.E.b.Hibbâ)
(H.Ş
A.b.Hanbel
(H.Ş.
Müslim)
(H.Ş.
Nesâî)
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15.Aza da, çoğa da
şükretmek…
16.Kadir gecesini ibadetle
geçirmek…
17.Arife günü oruç tutmak
18.Aşure günlerinde oruç
tutmak…
19.Recep ve Şaban
aylarında oruç tutmak
20.Pazartesi ve Perşembe
günleri oruç tutmak…
21.Oruçluya helal
kazançtan iftar vermek
22.Kurban kesmek,…
23.Helal kazanç ile hacca
gitmek,…
24.Allah yolunda şehit
olmak,...
25.Kur’ân öğrenmek ve

(H.Ş.
E. Dünyâ)
(Ayet,
Kadir/1-5)
(H.Ş.
Müslim)
(H.Ş.
Müslim)
(H.Ş. Tirmizî)
(H.Ş.
E.Dâvûd)
(H.Ş.
Taberânî)
(Ayet,
Kevser; 2)
(H.Ş.
Đbn Hibbân)
(Ayet,
Tevbe;111)
(H.Ş. Buhârî)
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öğretmek…
26.Kur’ân-ı Kerîm’i okumak
ve hafızlık yapmak,..
27.Kur’ân-ı Kerîm’in
hükmüne uymak…
28.Allah’a samimi olarak
dua ve niyazda bulunmak,
29.Peygamberimize salâtü
selam getirmek…

(H.Ş.
Đbn Mâce)
(H.Ş.
Đbn Mâce)
(Ayet,
Arâf; 55)
(Ayet,
Ahzâb; 56)
(Ayet,

30.Allah’ı çok zikretmek…
Ahzâb; 41)
31.Helal ve temiz lokma
(Ayet,
Necm; 39)
kazanmak…
32.Evinde ve işinde
(Ayet,
Nahl; 90)
adaletle hükmetmek..
(H.Ş.
33.Genç yaşta ibadet etmek… Buhârî)
34.Đki kişinin birbirini Allah
(H.Ş.
Buhârî)
(c.c) için sevmesi…
35.Güzel ve endamlı bir
(H.Ş.
kadının haram teklifini
Buhârî)
reddederek kendini
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haramdan koruyan erkek…
36. Sağ elin verdiğini sol el
bilmeyecek kadar gizli
sadaka vermek,...
37.Tenha yerlerde Allah
için gözyaşı akıtmak,...
38.Doğru ve dürüst esnaf
olmak..…

(H.Ş.
Buhârî)
(H.Ş.
Buhârî)
(H.Ş.
Tirmizî)
(Ayet,Tev
be; 71)

39.Müminlerle dost geçinmek
40.Hısım-akraba hakkını
(Ayet,
gözetip onları ziyaret etmek. Nisâ; 1)
(Bakara;
41.Yetimleri korumak…
220)
42.Yoksullara yardım
(H.Ş.
etmek,...
Buhârî)
43.Yakın komşulara yardım
(Ayet,
etmek,…
Nisâ; 36)
44.Uzak komşulara yardım
(Ayet,
etmek,…
Nisâ; 36)
45.Đnanan yakın arkadaş-larına (Ayet,
yardım etmek…
Tevbe; 71)
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46.Yolda kalmışa yardım
etmek,………

(Ayet,
Haşr; 7)
(H.Ş.
Buhârî)

47.Misafire ikram etmek,…
48.Đyilikle emredip, kötülükten (A.Đmrn;
menetmek,…
110)
49.Allah için birbirini sevmek
(H.Ş.
Tirmizî)
ve ziyaret etmek…
(H.Ş.
50.Đlmiyle amel etmek,…
Tirmizî)
51.Malından az veya çok
(H.Ş.
hayıra vermek,…
Taberânî)
52.Fazla konuşmayıp
(Furkân;
kendini tutmasını bilmek,… 72)
53.Konuştuğunda doğru
söylemek, boş
(Müminûn;
konuşmamak…
3)
54.Söz verildiğinde yerine
(Ayet,
Đsrâ; 34)
getirmek,…
(Ayet,
55.Emaneti ehline vermek
Nisâ; 58)
56.Đffet ve namusu
(Ayet,
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korumak,..
57.Gözü haramdan
korumak…
58.Elini başkasına eza ve
cefadan alıkoymak,…
59.Din kardeşi için
gıyabında dua etmek,
60.Allah aşkı için gözünden
yaş akıtmak,…

Nûr; 33)
(H.Ş.
Müslim)
(H.Ş.
Buhârî)
(H.Ş.
Müslim)
(H.Ş.
Tirmizî)

-Bir kişinin suç işlememesi için,

başına beş tane bekçi
dikmektense gönlüne bir Allah
sevgisi veya korkusu dikmek
daha hayırlıdır.
ALLAH’IMIZIN SEVDĐKLERĐ
1. Đyilik ve ihsanda bulunan (Ayet,
cömertleri,…
Bakara;195
2. Đşlediği günahtan
(H.Ş.
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pişmanlık duyanları,
3. Bedenini, elbisesini ve
çevresini temiz tutanları..
4. Allah’tan saygı ile korkup
fenalıktan sakınanları,...
5. Felakete, musibete karşı
sabırla göğüs gerenleri..
6. Allah'a güvenip yalnız
ondan yardım dileyenleri.
7. Verdiği hükümde
adaletten ayrılmayanları,.
8. Ana babasına hısım
akrabasına itaat edenleri
9. Ailesine bağlı olup onları
kötülükten koruyanları,
10.Kul ve millet hakkına
tecavüz etmeyenleri…
11.Güler yüz ve tatlı dil
gösterenleri,…

Müslim)
(Ayet,
Tevbe;108)
(Ayet,
Nûr; 52)
(Ayet,
Bakara;
55-6
Fâtihâ; 4)
Nahl; 90)
(Ayet,
Đsrâ; 23)
(H.Ş.
Buhârî)
(H.Ş.
Müslim)
(H.Ş.)
Taberânî
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12.Düşmana karşı
korkaklık göstermeyenleri..
13.Namazı dosdoğru kılıp
zekâtı verenleri…
14.Meşru kazanç peşinde
olanları,...
15.Dünya ile ahireti,
madde ile manayı
beraber yürütenleri…

(H.Ş Ebû
Dâvûd)
(Bakara;
110)
(Ayet,
Necm; 40)
(Ayet,
Kasas; 77)

NOT: Yukarıdaki konular; Âyet-i
Kerîme ve Hadîs-i Şeriflerle sabit
olup, bazıları birden fazla kaynağı
olduğu halde sadece bir kaynakla
gösterilmiştir…

SORU.64. Kandil gecesi neye
denir? Kaç tane kandil gecesi
vardır?
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CEVAP...Dinimizce kutsal kabul
edilen gecelere kandil gecesi
denir. 5 kandil gecesi vardır.
1.Kadir
Ramazan’ın 27.
Gecesi.. gecesi (Kur’ân’ın
inmeye başladığı
gecedir),
2.Mevlit Kandili Peygamberimizin

doğum 20 nisan 571
pazartesi gecesidir,
3.Regaib Kandili Recep ayının ilk

Cuma gecesidir,
4.Mirac Kandili.. Peygamberimizin

miraca çıktığı Recep
ayının 27. gecesidir,
5.Berat Kandili.. Şaban ayının 15.

gecesidir.
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ALLAH’IMIZIN SEVMEDĐKLERĐ
(Ayet,
1.Fitne ve fesat çıkarıp
bozgunculuk yapanları Kasas; 77)
2.Günahlarına bile bile
(Ayet,
A.Đmrân;135)
devam edenleri…
(Ayet,
3.Hakkı reddedip küfrü
Nahl; 106)
savunan azgınları, …
4.Allah'ı bırakıp başka
(Ayet,
şeyleri ilâh edinenleri. Lokman; 13)
(Ayet,
5.Đnsanlara zulüm ve
Nahl;
90)
haksızlık edenleri…
(Ayet,
6.Büyüklük taslayıp
Đsrâ;
37)
gururlananları...
(H.Ş. Buhârî)
7.Nefsine uyanları…
8.Malını har vurup
(H.Ş. Ebû
Dâvûd)
harman savuranları...
9.Hainleri, dönekleri ve
(Ayet,
Đsrâ; 34)
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anlaşmaları bozanları…
10.Ana babasına karşı
gelip, incitenleri…
11.Komşularına eza ve
cefa edenleri…
12.Đffetine ve namusuna
sahip çıkmayanları…
13.Đbadeti bırakıp midesi
ve şehvetiyle ömrünü
harcayanları……
14.Đnsan öldürenleri ve
insan haklarına tecavüz
edenleri.
15 .Komşusunun karısına ve

(Ayet,
Đsrâ; 23)

(H.Ş. Buhârî)
(H.Ş.
Nesâî)

(H.Ş. Buhârî)

(Ayet,
Mâide; 32)

kızına kötü gözle bakanları. (H.Ş. Buhârî)

16.Alışverişte müşteriye
yalan söyleyenleri….

(H.Ş. Buhârî)
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17.Başkasını alaya alıp
küçümseyenleri……..

(Ayet,
Hucurât; 11)

SORU 65. Peygamberimizden
sonra Hulefâ-i Râşidîn (Dört
Büyük Halife) Kimlerdir?
CEVAP…
Đlk Halife Hz. Ebû Bekir,
Đkinci Halife Hz. Ömer,
Üçüncü Halife Hz. Osman,
Dördüncü Halife Hz. Ali’ dir.
SORU 66. Günahı çok olan
fiillerden bazıları nelerdir?
CEVAP… Şunlardır:
1.Küfür ve Şirk; Allah’ı inkâr
etmek ve ortak koşmak,…
2.Adam öldürmek (imanlı

(Ayet,
Muhammed;
1)
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kişiyi) …

(Ayet, Nisâ;
93)

3.Ribâ (Faiz) almak ve
(Ayet,
Bakara;275)
yemek…
4.Haksız yere yetim malı
(Ayet,Nisâ;
yemek…
10)
5.Namuslu kadınlara zinâ (Ayet, Nûr; 4)
ile iftira etmek…..
6. Savaştan ve savaş
(Ayet,
meydanından kaçmak….. Enfâl; 16)
7.Ana-babaya karşı gelmek… (Ayet, Đsrâ;
23)

8. Sihir yapmak ve sihire
inanmak,…
9. Kâbe’ye hürmetsizlik
etmek……
10.Zinâ ve fuhuş yapmak,….
11.Alkollü maddeler,
uyuşturucu kullanmak.…
12.Kötü kişilerle arkadaş

(Ayet,
Bakara;102)
(Ayet,
Mâide; 2)
(Ayet, Đsrâ;
32)
(Ayet,
Mâide; 90)
(Ayet,
Furkân; 28)
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olmak,…
(Ayet,
13.Hırsızlık yapmak,…
Mâide; 38)
14.Gerektiği halde
Ayet,
Bakara;283
şahitlikten kaçınmak,…
15.Yalan yere şahitlik
(Ayet,
Furkân; 72)
etmek,
(Ayet,
16.Yalan yere yemin etmek, Bakara;225)
17.Gasp (zorla almak,
(Ayet,
Kehf; 79)
zaptetme)…
(Ayet,
18.Rüşvet almak ve vermek,…Bakara;188
19.Hayvanlarla temasta
(H.Ş.
bulunmak (Cinsel ilişki)….. Ebû Dâvûd)
20.Hısımlardan ilgi ve alakayı (Ayet, Nisâ;
1)
kesmek,… …
21.Peygamber adına hadis
(Ayet,
Necm; 3-4)
uydurmak,....
22.Namazı vaktinde
(Ayet,
Meryem; 59)
kılmamak,…
(Ayet,
23.Mazeretsiz Ramazan

45

orucunu vaktinde
tutmamak…
24.Ölçü ve tartıyı noksan
kullanmak…
25.Livata (Erkek-erkeğe
cinsel ilişki kurmak veya
hanımı ile ters yoldan
ilişki kurmak)…
26.Ashâb-ı Kirâma dil
uzatmak,…
27.Din âlimlerini
küçümsemek…
28.Zulmedenlerin yanında
olmak, (yağcılık) yapmak.
29.Namusunu, ailesini ve
yakınlarını kıskanmamak,
30.Ailesini başka erkeklere
pazarlamak…
31.Đyiliği emretmeyip,
kötülüğü men etmemek.

Bakara; 184)
(Ayet,
Mutaffifîn;

(Ayet,
Arâf; 81)

(H.Ş.
Buhârî)
(H.Ş.
Taberânî)
(Ayet, Hûd;
113)
(H.Ş.
Tahrîm;
6)
(H.Ş. Nesâî)
(Ayet,
Â.Đmrân;
104)
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32.Gücü yettiği halde hacca
gitmemek…
33.Kur’ân-ı okumayı
öğrendikten sonra
unutmak…
34.Diri bir hayvanı ateşe
atıp yakmak,…
35.Kadının, kocasının makul
isteklerini (mazeretsiz)
reddetmesi…
36.Allah’ın rahmetinden
ümidini kesmek,…
37.Allah’ın azabından
korkmamak…
38.Ölü hayvan eti yemek
(murdar)…

39.Domuz eti yemek, …
40.Başkasının aleyhine
arkasından çekiştirmek…
41.Kumar oynamak, …

(Ayet,
Â.Đmrân; 97)
(H.Ş.
Buhârî)
(H.Ş.
A.b.Hanbel)
(Ayet,
Bakara; 223)
(Ayet,
Yûsuf; 87)
(Ayet,
Arâf; 99)
(Ayet,
Enâm; 145)
(Ayet,
Nahl, 115)
(Ayet,
Hümeze; 1)
(Ayet,
Mâide; 90)
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42.Đsyân etmek (devlete
karşı başkaldırmak),…
43.Hâkimin bilerek haktan
ayrılması, …
44.Yol kesip başkasının
malını almak, fitne
fesatçılık yapmak,…
45.Zihâr (karısını annesine
benzetmek) …
46.Günah işleyene
yardımcı olmak,…
47.Şehveti tahrik edici ölçüde
müzikle uğraşmak,…
48.Bakılması haram olan
yerlerini açmak, vücut
hatları belli olacak
şekilde giyinmek,…
49.Dinen farz ve vacip
kılınan hakları
ödememek,…

(H.Ş.
Buhârî)
(Ayet,
Mâide; 8)
(Ayet,
Mâide; 33)
(Ayet,
Mücâdele; 2)
(Ayet,
Mâide; 2)
(H.Ş.
Tirmizî)

(Ayet,
Ahzâb; 59)

(Ayet,
Bakara; 83)
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50.Đntihar (Kendi kendini
öldürmek),…
51.Đdrar ve büyük abdest
gibi necasetten
korunmamak,…
52.Verdiği zekâtı, sadakayı ve
yardımı başa kakmak,
53.Kaderi yalanlamak ya da
inkâr etmek,…
54.Kâhin ve müneccimi
tasdik etmek,…
55.Soya-sopa, sülâleye
sövmek,…
56.Allah’tan başkası adına
kurban ve adak kesmek
57.Çocuğu ilimsiz ve
itikatsız yetiştirmek,...
58.Kötülüğe örnek olmak,
fenâlığa çığır açmak…
59.Müslümana silâh

(Ayet,
Nisâ; 29)
(Ayet,
Müddessir;
4)
(Ayet,
Müddessir;
6)
(H.Ş.
Buhârî)
(Ayet,
Neml; 65)
(H.Ş.
Buhârî)
(Ayet,
Bakara; 173)
(Ayet,
Tahrîm; 6)
(H.Ş.
Müslim)
(H.Ş.
Buhârî)
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çevirmek,…
60.Karşısındakini küçük
düşürmek için tartışmak..
61.Hadımlaştırmak Erkeklik
uzvunu aldırmak), …
62.Nimete karşı nankörlük
etmek…
63.Đhtiyaç fazlası malı ve
suyu ihtiyaçlıya
vermemek…
64.Zekât vermemek…
65.Başkasının günah ve
kusurlarını araştırmak…
66.Bir müslümanın diğer
müslümana “kâfir”
demesi..
67.Nikahlı eşleri arasında
adaleti gözetmemek…
68.Elle nefsini uyararak
doyuma ulaşmak

(H.Ş.
Tirmiz”)
(H.Ş.
Buhârî)
(Ayet,
Đbrahim; 7)
(Ayet,
Haşr; 9)
(Ayet,
Fussilet; 7)
(Ayet,
Hucurât; 12)
(Ayet,
Nisâ; 94)
(Ayet,
Nisâ; 129)
(H.Ş.
A.b.Hanbel)
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(mastürbasyon),…
69.Ayhali veya loğusa
(Ayet,
kadını ile cinsel ilişkide Bakara; 222)
bulunmak,…
(H.Ş. ĐbMâce)
70.Stokçuluk yapmak,…
71.Cuma ezanı
(Ayet,
okunduğunda alım
Cuma; 9)
satımda bulunmak…
72. Başkasının kapı
(H.Ş.
penceresinden kötü niyetle Tirmizî)
bakmak (röntgencilik),…
73.Başkasının evine izinsiz
(Ayet,
Nûr; 27)
girmek…
(Ayet,
74.Gıybet etmek…
Hucurât; 12)
75.Đsraf etmek…
76.Erkeğin, kadına; kadının,
erkeğe benzemeye
çalışması…
77.Đşçinin ücretini vermemek
ya da geciktirmek, …

(Ayet,
Arâf; 31)
(H.Ş.
Buhârî)
(H.Ş.
Buhârî)
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78.Yabancı kadınla yalnız bir
yerde baş başa kalmak…
79.Müslümanın gelip geçtiği
yola pislik atmak

(H.Ş.
Buhârî)
(H.Ş.
Müslim)

NOT: Yukarıdaki konular; Âyet-i
Kerîme ve Hadîs-i Şeriflerle sabit
olup, bazıları birden fazla kaynağı
olduğu halde sadece bir kaynakla
gösterilmiştir.


Günahımı bilen sensin
Feryadımı duyan sensin
Ümidim var af edersin
Aman af etsen sen Allah’ım


SORU.67. Kur’ân’a karşı
vazifelerimiz nelerdir?
CEVAP... Şunlardır:

.
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1-Kur’ân’da yazılan emirleri
yapmak yasaklardan sakınmak,
2-Onu usulüne göre güzelce
okumak, onu okurken ve
dinlerken son derece saygılı
olmak,
3-Manasını anlayıp yaşamaya
çalışmak,
4-Kur’ân’ın gösterdiği ahlâk ile
ahlâklanmak,
5-Kur’ân-ı Kerîm’in Allah
tarafından Peygamberimiz
vasıtası ile gönderilen son kitap
olduğuna inanmak.

SORU.68. Mü’min için kaç tane
hüküm vardır?
CEVAP... Mü’min için 8 tane
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hüküm vardır:
1. Farz…….Allah’ın kesin olarak

yapın dediği emirlerdir,
2. Vacip…. Yapılması istenen, fakat

farz kadar olmayan hükümlerdir.
(Bayram namazı kılmak gibi),
3. Sünnet..Peygamberimizin ibadet

maksadı ile yaptığı, bize de
emrettiği hususlardır.(Sünnet
namazları gibi),
4. Müstehab.Yapılmasında sevap,

terkinde günah olmayan şeyler
(sadaka vermek gibi),
5. Mübah….Đnsanın yapıp
Yapma makta serbest olduğu şeyler
(yemek, içmek, uyumak gibi),
6. Haram…..Dinimizce yapılması

kesin olarak yasaklanan
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şeylerdir. (Đçki içmek, kumar
oynamak gibi),
7. Mekruh….Haram kadar ağır

olmayan yasaklardır,iki kısma
ayrılır:
-Tahrîmen (harama yakın)
mekruh: Vacipleri yerine
getirmemek gibi,
- Tenzîhen (helâla yakın) mekruh:
Sünnet ve müstehapları
yapmamak gibi.
8. Müfsid….Başlanmış bir ibadeti

bozan şeylerdir.(Namaz kılarken
konuşmak gibi)

----------
SORU.69. Melekler nasıl
varlıklardır?

55
CEVAP... Melekler nûrâni

varlıklardır, gözle görünmezler,
insanlar gibi yemezler, içmezler,
erkek ve dişilikleri yoktur. Daima
Allah’ın kendilerine verdiği
görevleri yapar ve ibadetle meşgul
olurlar.
SORU.70. Đnsanın sağ ve solunda bulunan meleklere ne ad
verilir?
CEVAP... KĐRÂMEN KÂTĐBÎN
melekleri denir. Sağımız da
bulunanlar sevaplarımızı,
solumuzdakiler ise günahlarımızı
yazarlar.
SORU.71. Dört büyük melek
hangileridir? Ve görevleri
nelerdir?
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CEVAP... Cebrâil , Mikâil ,
Đsrâfil ve Azrâil.
Cebrâil. Allâhu Teâlâ ile
peygamberleri arasında elçilik
yapar.
Mikâil…Tabiat olaylarını düzenler.
Đsrâfil... Kıyamet kopacağı zaman
SÛR’a üflemekle görevlidir.
Azrâil… Canlıların ruhlarını alır.
SORU.72. Hiçbir namazın
kılınmadığı vakitler?
CEVAP... Şu üç vakitte hiç bir
namaz kılınmaz. 1. Güneş
doğarken ve güneş doğduktan 45
dakika sonraya kadarki zaman,
2. Güneş zeval vaktinde iken, yani
öğle namazı vaktine az bir zaman
kala,
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3. Güneş’in batmasına 45 dakika
kala (sadece o günün ikindi
namazının farzı geç de olsa kılınır.

SORU.73. Hangi vakitlerde nafile
namaz kılınmaz?
CEVAP... Şu vakitlerde nafile namaz
kılınmaz:
1.Sabah namazının vakti
girdikten sonra (Bu vakitte yalnız
sabah namazının sünneti kılınır)
2.Đkindi namazının farzı
kılındıktan sonra,
3.Akşam namazının farzından
önce,
4.Bayram namazlarından önce ve
sonra hutbe okununcaya kadar,
5.Cuma ve bayram namazlarının
hutbeleri esnasında,
6.Farz başlayınca nafile namaz
kılmak mekruhtur
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SORU.74. Namazın vaciplerinden beşini söyleyiniz?
CEVAP...

1.Farzların ilk iki rekâtında
Fatiha ve zamm-ı sûre okumak.
2.Sünnetlerin (nafilelerin) her
rekatında Fatiha ve kısa bir sûre
veya üç âyet miktarı zamm-ı
sûre okumak.
3.Namazı kurallarına riayet
ederek kılmak.
4.Secdede burnunu yere
dokundurmak.
5.Namazın sonunda selam
vermek.
SORU.75. Namazı bozanlardan
bazıları hangileridir?
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CEVAP..* Namazda konuşmak,
gülmek, yemek, içmek, bayılmak,
göğsü kıbleden çevirmek,
* Namazı bozacak derecede
ayetleri yanlış okumak.
SORU.76. Cuma namazı
kimlere farz değildir?
CEVAP.. . Kadınlara, hastalara,
hastabakıcılara, yolculara, kör,
kötürüm olanlara, ayağı
olmayanlara, hürriyeti elinde
olmayanlara Cuma namazı farz
değildir.
SORU.77. Cuma namazını
kılmak nedir?
CEVAP.. . Farzdır.“Ey iman
edenler! Cuma günü namaz için
çağrıldığınız zaman Allah’ı
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anmaya koşun; alım-satımı
bırakın; eğer biliyorsanız, bu sizin
için daha hayırlıdır.” Cuma sûresi,A9
SORU.78. Cuma namazının farzı
kaç rekattır?
CEVAP... Đki rekattır.
SORU.79. Cumanın ilk sünneti
kaç rekattır?
CEVAP... Dört rekattır.
SORU.80. Cumanın farzından
sonraki sünneti kaç rekattır?
CEVAP ... Dört rekattır.
SORU.81. Cumanın sünnetinden
sonra kılınan namaza ne denir?
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CEVAP... Zuhru âhır namazı
denir. 4 rekâttır ve farz gibi de
sünnet gibi de kılınabilir. Sünnet
olarak kılmak daha uygundur.
SORU.82. Cumanın en sonunda
kılınan sünnete ne denir?
CEVAP...Vaktin sünneti denir ve
2 rekattır.
SORU.83. Cenaze namazı kılmak
nedir?
CEVAP... Farz-ı kifâyedir. Bir
kısım müslümanlar bu namazı
kılarsa, diğerlerinin üzerinden bu
görev düşer.
SORU.84. Seferde (yolculukta)
namaz nasıl kılınır?
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CEVAP... En az 90 kilometrelik bir
yola çıkıp, o yerde 15 günden
daha az kalmaya niyet etmiş
kimse yola çıktığı andan itibaren
namazın farzlarını iki rekât kılar.
Akşam ile sabahın farzları ve vitir
namazı tam kılınır. Namazların
sünnetleri kılınmayabilir, kılmak
isteyen tam kılar.
SORU.85. Teravih namazı
nedir? Kaç rekattır?
CEVAP... Sünnettir. 20 rekâttır.
Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınır. Kadın erkek,
yolcu olsun olmasın; oruç tutan
tutmayan her Müslüman bu
namazı kılabilir. Đki veya dört
rekâtta selam verilebilir, Tümünü
kılarak, tek selamda verilebilir. Đki
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rekâtta bir selam vermek daha
faziletlidir.
SORU.86. Sehiv secdesi nedir
ve ne zaman yapılır?
CEVAP... Yanılma secdesidir. 3
yerde lazım gelir. Farzlardan
birinin tehirinden, vaciplerin terk
veya tehirinden dolayı icap eder.
Namazın sonunda tahiyyata
oturup ettahiyyatu salli ve barik
okunur. Selâm verdikten sonra, iki
defa secdeye gidip Ettehıyyâtü,
Salli Bârik ve diğer duaları okunur,
selâm vermekle sehvi secde
tamamlanmış olur.

SORU.87.

Orucun farzı kaçtır
ve farzları nelerdir?
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CEVAP... 3’tür.
1.Oruca niyet etmek,
2.Orucun evvel ve ahır vaktini
bilmek
3.Oruçlu iken orucu bozan yeme
içme ve cinsel ilişkilerden
kaçınmak.
SORU.88. Ramazan ayında
kimler oruç tutmayabilir?
CEVAP... Hastalar, yolcular, orucu
çocuğuna zarar veren gebe ve
emzikli kadınlar, (oruca
dayanamayan) yaşlılar ve
(muayyen günleri (ay hali) olan
kadınlar sonradan kaza eder)
sürekli hasta olanlarla, yaşlılıktan
dolayı oruç tutamayanlar fidye
vermeye güçleri var ise fidye
verirler.
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SORU.89. Oruçlu unutarak bir şey
yiyip içmesi orucu bozar mı?
CEVAP.. . Bozmaz
SORU.90. Bir müslüman
kimlerle evlenemez?
CEVAP.. . Putperest, müşrik,
ateist, dinsiz ve bunlara ilaveten;
1.Öz ve üvey anneleri ile,
2.Anneanne ve babaanneler ile,
3.Öz ve üvey kızları ile,
4.Kız kardeşleri ile,
5.Halaları (emeleri) ile,
6.Teyzeleri ile,
7.Erkek kardeşin kızları ile
(yeğen)
8.Kız kardeşin kızları yeğen)
9.Süt anneleri ile,
10.Sütkardeşleri ile,
11.Süt kardeşinin kızları ile,
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12.Süt hala ve süt teyzeleri ile,
13.Hanımlarının anneleri
ile(kayınvalide)
14.Hanımından olan üvey kızları
ile,
15.Oğlunun hanımı ile (gelini ile),
16.Torunu ve torununun çocukları
ile,
17.Torunlarının hanımı ile,
18.Kişi hanımı ile nikâhlı olduğu
sürece eşinin halası, teyzesi,
kız kardeşi ve kız kardeşinin
kızı, erkek kardeşinin kızları

yukarıdaki bahsi geçenler ile
Evlenmesi Haramdır.
SORU.91. Her müslümanın en

az bilmesi gereken
32 FARZ nelerdir?
CEVAP… 32 FARZ şunlardır:
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6.Đmanın şartı,
3.Guslün farzı,
5.Đslâm’ın şartı,
2.Teyemmümün farzı,
4.Abdestin farzı,
12.Namazın farzı.
SORU.92. Đmanın şartları kaçtır
ve nelerdir?
CEVAP... Đmanın şartı 6’dır:
1. Allah’ın varlığına, birliğine
inanmak,
2. Allah’ın meleklerine inanmak,
3. Allah’ın kitaplarına inanmak,
4. Allah’ın peygamberlerine
inanmak,
5.Ahiret gününe, öldükten sonra
dirileceğimize inanmak,
6.Hayrın ve şerrin Allah’tan
olduğuna; kısacası kadere
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inanmaktır.
SORU.93. Đslâm’ın şartları
kaçtır ve nelerdir?
CEVAP ... Đslâm’ın şartı 5’dir:
1.Kelime-i Şehâdet getirmek,
2.Günde beş vakit namaz kılmak,
3.Ramazan ayında bir ay oruç
tutmak,
4.Zengin olan kişinin malının
kırkta bir zekâtını vermesi,
5.Hac farz olanlara hacca
gitmesi,

Gusül ve namaz Abdestinin farz
oluşu) (Ayeti Kerime.Maide6)
 Ey iman edenler, namaza
kalktığınız zaman yüzlerinizi ve
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dirseklere kadar ellerinizi yıkayın,
başlarınızı meshedin ve her iki
topuğa kadar ayaklarınızı da
yıkayın.
- Eğer cünüpseniz temizlenin
(gusül edin);
SORU.94. Cünüplü, hayızlı ve
nifaslı, kişilerin yapması
HARAM olan şeyler nelerdir?
CEVAP... Şunlardır:
a.Kur’ân-ı Kerîm’i tutamaz ve
okuyamaz.
b.(Kâbe’yi) tavaf edemez, cami
ve mescitlere giremez,
c.Namaz kılamaz, âyet
okuyamaz.
Kadın hayız ve nifas müddetince
a.Namazları üzerinden düşer.

70

b.Oruç tutamaz, daha sonra
kaza eder.
c.Cinsi münasebette bulunamaz.
d.Her iki halinden sonra kan
kesilince gusül etmek farzdır.
Not: Hayız; Kadının ayhali,
Nifas; Doğum sonrası halidir .
-------------

GUSÜL NE DEMEK?
Boy abdesti, almak. Yani ağzını,
burnunu ve bütün vücudunu
yıkamak demek;
Şu sebeplerden ileri gelir:
-Bir kişi cinsi münasebette
bulunduğun da meni gelsin veya
gelmesin, erkeğe de kadına da
gusletmek vacip olur.
-Uyurken veya uyanıkken cinsi
münasebet olsun veya olmasın erkek
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den veya kadından şehvetle meninin
dışarı atılmasında yıkanılması
lazımdır.
-Guslü farz kılan ikinci hal
kadınların hayızlı yani (adet) halidir.
Bunun Devamı müddeti ise, en az
üç gün ve en çok on gündür.
Başlama vakti ise buluğa erişme
(ergenlik) zamanıdır. Kadınlar bu
halden temizlenince gusletmek farz
olur. Evliler ise eşlerine helal olur.
- Cenab-ı Hak Bakara suresinin
222. ayeti kerimesinde hanımlar
hayızdan temizlenmedikçe onlara
yaklaşmayınız” buyurarak müminleri
bu hususta uyarıyor.
- Gusletmeyi farz kılan üçüncü
hal, yine kadınlar için olan nifas
halidir. Bu da: doğumdan sonradır.
Bunun azı diye belirli bir vakiti yoktur.
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Kan kesildiği anda yıkanmak icap
eder. En çok müddeti ise doğumdan
sonra kırk gündür. Kan kırk günden
sonra devam edecek olsa bile kırk
gün tamamlanınca gusletmek
gerekir.
- Doğuran bir kadın kan
görmemiş olursa bile gusletmesi yine
gerekir.
- Şehvet olmaksızın ağır yük
kaldırmaktan sıçrama ve hastalık gibi
sebeplerden çıkan akıntıya (meziy)
denir. Ondan dolayı gusletmek farz
olmaz. Ancak abdesti bozar.
SORU.95. Guslün farzları kaçtır
ve nelerdir?
CEVAP...

Guslün farzı üçtür ve
şunlardır:
1.Üç kere ağza dolu dolu su
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vermek,
2.Üç kere buruna dolu dolu su
vermek,
3. Bütün vücudu kuru yer
kalmamak şartı ile yıkamak,

Gusül abdesti şöyle alınır:
(Önce namaz abdesti gibi abdest
almak sünnettir.)
Önce gizlice besmele çekilir.
Niyet edilir. Avret mahalli yıkanır.
Namaz abdesti gibi abdest alınır.
Bu arada 3 defa ağıza dolu dolu
su alıp dökülür 3 defa buruna dolu
dolu su alınıp dökülür. 3 defa
başından, 3 defa sağ omzundan,
3 defa sol omzundan su dökülerek
ve vücudu ovarak vücudunda kuru
yer kalmadan yıkanılır. Başa,
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sağa-sola su dökmek yerine
akarsu altına durmak (fıskiye ile
akan suyun altında durmak veya
akarsu hükmün deki göl, deniz,
ırmak, gibi sulara dalmak) da
aynıdır.
       
SORU.96. Đstinca ve Đstibra
nedir? Nasıl giderilir?
CEVAP...
Đstinca: Büyük ve küçük abdestten
sonra (pislikten) temizlenmeye
denir.
Đstibra:Küçük abdestten sonra
akıntının kesilmesine denir.
Đstibra şöyle giderilir:
a). Đdrardan sonra öksürmek,
b).Tepinmek ve eğilip doğrulmak
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c). Birkaç dakika beklemek (veya
kendi yaşı sayısınca adımlayarak
yürümek) lazımdır. Her kişinin
idrar sızıntısı zamanı farklıdır,
sızıntı sona erdikten sonra
(abdest alınız). Đdrar yaparken
veya yaptıktan sonra üzerinize
( idrar sıçramasından sakınınız.
Çünkü kabir azabının çoğu
ondandır.)
(H.Ş)
SORU.97. Abdestin farzları
kaçtır ve nelerdir?
CEVAP… Dörttür 1-Yüzü yıkamak,
2- Kolları yıkamak,
3- Başa meshetmek,
4- Ayakları yıkamak,
Açıklama; Abdest nasıl alınır?
Önce eller yıkanır.
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3 defa ağıza su alıp dökülür.
3 defa burna su çekilir
3 defa yüzünü saç bitiminden
kulak yumuşağından çene altına
kadar yıkanır..
3 defa kollar dirseklerle beraber
yıkanır.
1 defa başın dörtte biri mesh edilir.

Şahadet parmakları ile kulaklar,
başparmaklarla da kulağın arkası
meshedilir. Diğer parmakların
tersiyle de boyun meshedilir.
Ayaklar üst topukları ile beraber
yıkanır. -Azalar yıkanmaya
sağdan başlanır.

SORU.98. Teyemmümün farzı kaçtır
ve ne zaman yapılır?
CEVAP. Teyemmümün farzı ikidir.
1. Niyet etmek.
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2. Darp yani önce niyet edilir,
sonra eller toprağa vurulur, yüz
mesh edilir eller tekrar toprağa
vurulur, kollar mesh edilir. Su
bulunmadığında teyemmüm
yapılır, su bulunduğun da
teyemmüm bozulur

SORU.99.

Namazın farzları
kaçtır ve nelerdir?

CEVAP... 12’dir; 6’sı dışında,
6’sı içinde.

Namazın Dışındaki Farzları
1. Hadesten Taharet Kişi

Abdestsiz ise abdest almak.
Gerekli hallerde gusül yapmaktır
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2. Necasetten Taharet Pisliklerden

temizlenmek,
3.Setrul-avret örtünmesi gereken
yerleri örtmek (erkeklerde göbeği
ile diz kapakları arası, kadınlarda
ise el ve yüzün dışında kalan)
yerleri örtmektir,
4 .Đstikbâl-i Kıble Kıbleye
(Kâbe’ye) Dönmek,
5 .Vakit Namazı vaktinde kılmak
6 .Niyet Kılacağı namaza niyet
etmek
Namazın Đçindeki Farzları

1.Đftitah Tekbiri Namaza
başlarken “Allâhu Ekber”
diyerek başlamak,
2.Kıyam Namazda ayakta
durmak
3.Kıraat Namazda Kur’ân
okumak
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4.Rükû Namazda eller dizlere
erişecek şekilde eğilmek
5.Secde Namazda secde
etmek
6.Kâide-i Âhire Namazın
sonunda
(Ettehıyyâtü’yü okuyacak
kadar) oturmak.
----------
Ezanlar okundu sen hiç duymadın,
Secdeye varıp yüzün sürmedin,
Bende seni defterime koymadım,
Derse Allah ben cevap vereyim.
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Niçin abdest alıp kılmadın namaz,
Hakka yalvarıp etmedin niyaz,
Mahşer günü oldu adın beynamaz,
Derse Allah sen ne cevap vereceksin
------------
SORU.100. Günde kaç vakit
namaz vardır?
CEVAP... Beş vakittir. Aşağıda
tabloda gösterilmiştir.
ĐLK
SÜNNET
2

FARZ

SON
SÜNNET

2

-

4

2

4

-

NAMAZ

REKÂT

Sabah

4

Öğle

10

Đkindi

8

Akşam

5

-

3

Yatsı

10+3

4
(Sünnet)

4

(Sünnet)
4
(Sünnet)
4
(Sünnet)

2
(Sünnet)

2+
(3 Vitir)
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Eli-Ayağı Olmayanın Namazı!
“Bir kişinin elleri ve ayakları
olmasa, bir evin ortasında olsa, ona
abdest aldıracak bir kişi de yoksa
yuvarlanarak duvara yaklaşır ve iki
yüzünü duvara sürtüp mesh eder ve
namazının vaktini geçirmeden
namazını kılar. Bu kişi, şayet yüzleri
de çıban ve yara olsa namazı
abdestsiz olarak kılar.”namazdan
kurtuluş yok.

(Hş.) Đbni abidin 82.83

----------

Çok Meşgul din kardeşim!
Namaz vakti geldiğinde
Seni iş bekler, işçi bekler,
patron bekler,
Amir bekler ve memur bekler.

Dikkat!
O saat de Allah da senden
Namaz bekler.
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Đyi düşün kararı ona göre ver.
-----------Ey kul, al abdestini, şimdi kıl
namazını,
Sonra kılarım diyenin, dün kıldık
namazını.

Güneş, Ay, Yıldızlar, Ağaçlar Otlar
Secde Eder!

“Görmezmisin ki göklerde ve yerde
olanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar,
ağaçlar, hayvanlar ve insanların
birçoğu Allah’a secde ediyorlar.
Đnsanların birçoğu da azaba müstahak
olmuştur. Allah’ın hor ve hakir kıldığı
kimseyi yükseltebilecek yoktur.
Şüphesiz Allah ne dilerse yapar.”
(Ayet-i c.) Hac 18 (secde ayeti)
Gündüz akşama kadar üzerinde
dolaşan güneş, sabaha kadar dönen
ay, gökleri donatan yıldızlar, yüce
yüce dağlar, gördüğün ağaçlar, otlar,
çiçekler, denizdeki ve karadaki
mahluklar hatta bitişiğindeki
komşular ve insanlar velhasıl yerde
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ve gökteki her şey Rablerine tesbih,
secde ve niyaz ederken; sen bunların
arasında nasıl olur da belini büküp
secdeye gitmezsin? Bir kişi sana bir
bardak çay ikram etse ona defalarca
eğilir teşekkür edersin de sana
hayatını veren, üç öğün rızkını temin
eden, evlat, mal, mülk veren
Yaratanına neden teşekkür etmezsin?

Yaratılan Her Şeyin Gölgesi Allah’ı
Secde Eder!
“Allah’ın yarattığı şeylerin, gölgeleri
nasıl boyun eğip sağa sola dönerek
Allah’a secde etmekte olduklarını
görmüyorlar mı’’Dikkat gölgen bile
secde ediyor.(A.c.) Nahil (Ayet- 48
SECDE EDENLER
Hak kulundan secde bekler
Secde eder gün felekler
Yere düşen şol gölgeler
Secde eder secde eder
Kardeş bunlar secde eder
Bahçemizde açan güller
Işık veren güneşgiller
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Mis kokulu o sümbüller
Secde eder secde eder
Kardeş bunlar secde eder
Dağın taşın kayasında
Yerin göğün arasında
Canlı cansız yuvasında
Secde eder secde eder
Kardeş bunlar secde eder
Nasıl olur insan rahat
Döner gider mükevvenat
Secde ile sürer hayat
Secde eder secde eder
Kardeş bunlar secde eder
--
-Kuranı Kerimin 83 yerinde

Allahımız namazı
emretmektedir.
Allah’ımızın 83 yerdeki bu
namaz emrini görmemek, yüz
bin kere körlüğün tââ kendisi
değil midir?
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SORU.101 .Namaz Nasıl Kılınır?
CEVAP... Şöyle kılınır;
1…Soru 97’de anlatıldığı gibi
abdest alınır
2…Kıbleye dönüp niyet edilir.
Misal; Niyet ettim Allah rızası
için bugünkü öğle namazının
farzına.
3…Ellerinin avuç içini kıbleye
döndürerek başparmağını
kulağının yumuşağına
değdirip Allah-u Ekber denir.
Kadınlar ellerini göğüs
hizasına kaldırır. Göğüs
üzerine bağlar.
4…Erkek ellerini göbek hizasına
bağlar (Subhaneke) okunur.
5…Euzu besmele çekilip, Fatiha
yani Elham-ı Şerif okunur.
6…Ya bir süre veya üç ayet
kadar zamm-ı sure okunur.
7…Rükuye gidilir. Kadınlar 45,
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erkekler 90 derece eğilir.
8…Rükude en az 3 defa
Subhane Rabbiyel Azım denir.
9…Tekrar doğrulup, Semiallahülimen hamideh denir.
10…Secdeye varıp, en az üç defa
sübhane Rabbiyel ala denir.
11…Oturumuna doğrulur. Bir defa
sübhanallah diyecek kadar durulur.
12…Tekrar secdeye varıp üç defa
sübhane Rabbiyel ala denir.
13…Tekrar ayağa kalkar. Besmele,
Fatiha, Zamm-ı süre okur…
14…Namaz böyle devam eder.
Ancak farz namazların ilk iki
rekatında Fatihadan sonra zamm-ı
süre okunur. Diğer rekatlarda
zamm-ı süre okunmaz.
15...Sünnetlerde ve nafilelerde
zamm-ı süre, yani fatihadan
sonra süreler okunur.
16…3 veya 4 rekatli farzların ve
sünneti müekkedelerin ilk 2 rekattan
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sonra oturulduğunda yalnız Ettehıyyatü
okunur.
17…2 rekatlı, 3 rekatlı ve 4 rekatlı
namazların sonunda oturulduğunda
Ettehıyyatü, Allahümme Salli,
Allahümme Barik, Rabbena Atina,
Rabbenağ firli duaları okunur, selam
verilir.
18…Sünneti gayri müekkedelerin ve
nafilelerin 2 rekattan fazla olanların her
iki rekat sonunda oturulduğunda
Allahümme Salli ve Allahümme Barik
duaları okunur. Ayağa kalkıp
sübhaneke ve diğer sureler okunarak
namaza devam edilir. (Tüm
hareketlerde Allah-ü Ekber denir.)
19…Yalnızca vitir namazında
üçüncü rekatta fatiha ve zamm-ı
sureden sonra iftitah tekbiri gibi
ellerini kulaklarına kaldırarak Kunut
tekbiri alınır. Peşinden Kunut
duaları okunarak rüku ve secdeye
öyle gidilir.
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Đbadetlerin en önemlisi namaz,
çünkü kabir de mizan da sıratta
namaz, sorulacak.
Namaz kılamıyorum diyenlere
nasıl yardımcı olabiliriz?
Allah’ımız sureyi Bakaranın 152.
ayetinde ( siz beni anınki bende sizi
anayım buyuruyor.
O halde namaz kılamıyorum
değil Allah beni huzuruna kabul
etmiyor demek daha doğru olur.
Ancak tövbe edip yalvarıp huzura
kabulünü Allah’dan niyaz etmeli
NASIL YALVARALIM?
Sabahın seher vakti duaların en çok
kabul saatinde

ι- Tertemiz bir abdest alıp, tertemiz bir
gönülle Şöyle yalvaralım.
ι - Yarabbi ben senin kulunum,
huzuruna gelmek istiyorum.
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ι - Başka bir kapım yok ki affa
gideyim.
ι - Yesem senin o güzel nimetin yerim
ι - Đçsem senin nurun suyun içerim.
ι - Göçsem senin toprağına göçerim.
ι - O güzel havandan teneffüs ederim.
ι - Güneşin doğar üstüme benim.
ι - Gücüm yetmez ki, şu cihandan
çıkıp gideyim.
ι - Yarab sen af edicisin affı seversin.
ι - Ne kadar kusurlu olsam senden
affımı dilerim.
 “Ne olur beni affet huzura kabul et ki
huzuruna geleyim“ deyip.
ι - Kıbleye dönüp ellerini kulağına
kaldırıp tekbir alıvermek demek dünya
kailesini geriye bıraktım huzuruna
geldim Yarabbi demektir.
ι - Böylece “Yarab huzuruna geldim”
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diye yalvara yalvara ağlayıp iki
damlacıkta gözyaşı akıtıverdi mi, işte o
zaman iş biter.
ι -Dua, tarlaya ekilen buğday gibidir.
Buğdayı çillendirip yeşerten, büyüten,
üzerine yağan yağmurlar ise duanın
yetişmesi için yağmuru da gözyaşıdır.
Allah (c.c.) kuluma şah damarından
daha yakınım diyor.
Şah damarı kulakların alt hizasında
boyunun yan tarafındadır, insana
Yüce Allah’tan daha yakını olur mu?

BĐZĐ GÖREN VAR
Bizi gören Allah’ımız var,
Bizi bilen Allah’ımız var,
Bizi seven Allah’ımız var.
Yum gözlerini yum yum, haramdan
yum Sevgili yavrum.
Dilin kesme duadan,
Ümit kesme Mevlâ’dan,
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Kulun sever Yaradan,
Bizi gören Allah’ımız var.
Bizi bilen Allah’ımız var.
Bizi seven Allah’ımız var.

Yum gözlerini yum yum, haramdan
yum Sevgili yavrum.
Haram tutma elinle,
Küfür etme dilinle,
Şükür eyle haline,
Bizi gören Allah’ımız var.
Bizi bilen Allah’ımız var.
Bizi seven Allah’ımız var.
Yum gözlerini yum yum, haramdan
yum Sevgili yavrum.

ÇOK DÜŞÜNDÜRÜCÜ BĐR ANI
Bir gün şehirde gezerken ismini
vermek istemediğim yüksek mevkiden
bir zaat kollarını kaldırıp boynuma
sarıldı ve bana şöyle bir ifade kullandı
–“Sen beni dünyada iken cennete
koydun.”dedi.
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Bende hayrola, inşallah her inanan
oraya girer dedim. Şöyle devam etti;
O senin yazmış olduğun namaz kitabı
elime geçti okudum dedi Okuduğunu
ispat için kitapçığı getirdi, bana
gösterdi. Gerçekten kitabı okumuş,
konusuna göre renkli kalemlerle
çizmiş. O muhterem zaat bana şöyle
dedi: Ben yüksek mevkiden emekli
birisiyim, hanımım ise doktordur.
Senin kitabın elime geçmeden evvel
doktor olan hanımımla her gece
istişare ediyorduk. Masamızın
üzerinde Đncil Tevrat ve Kur’an
vardı, hangisinin dediğini yapalım
diye bir türlü karar veremiyorduk.
Senin yazmış olduğun ilmihalli namaz
kitabın elime geçtiğinde okudum ve
hakiki dinin Đslam dini olduğunu,
Kur’an-ı Kerim de 83 yerinde
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namazın emronulduğunu ve namaz
kılmayanların çok büyük cezalara
çarptırılacağını öğrendik. Hanımımla
Kur’an-ı Kerimin dediğini yapmaya
karar verdik. Şimdi ben de, hanımım
da namaz kılmaya başladık dedi.
Hâlbuki o muhterem zaat yüksek bir
mevkiden emekliydi, hanımı ise
kemale ermiş bir doktor hanımdı.
Böyle binlerce değişik durumda
olanlara şahit oluyoruz. Çok
etkilendim anladım ki bu insanların
böyle kitapçıklara çok ihtiyacı var.
Çünkü boynuma sarılıp o bana dua
etmesini bir görmek lazımdı. Nimetin
içindeki nimetin kıymetini anlayamaz.
Bu anlatılan olayların sadece bir
tanesi, böyle binlercesi var.
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Var olan nimetin kıymeti anlamamız
için . Allahımız şöyle buyruyor.
-“Oysa, sizin için kulaklar, gözler
ve kalpler yaratan O’dur.
Ne kadar az şükrediyorsunuz! (a.c.)
Elin kıymetini eli olmayana sor...
Gözün kıymetini bir köre sor.……
Kulağın kıymetini bir sağıra sor..
Kalbin kıymetini kalbi hasta olana
sor. Dilin kıymetini dilsize sor.
Aklın kıymetini mecnun yani deliye
sor. O anlatmakta sende anlamakta
biçare kalırsın. Bu kadar kıymetli
nimeti verene ibadet ve
şükretmeyene şaşmak lazım.

HAYRA DAVET
Mümin kardeşim. Yerin göğün
tehlike çanlarının çaldığı şu günler de,
yerler de Đnciller, gökler de
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internetlerin zehir kusmakta olduğu.
Günümüzde bu kervana seninde
katılma zamanın geldi de geçiyor bile.
Çünkü Đncillerin sokaklarda alenen
dağıtıldığı bu günlerde gençlerimiz
elimizden çalınıp kiliselere
götürülmekteler.
 -Onlara dinimizi öğretmek,
imkânı olan her Müslüman’ın vazifesi
olduğuna inanıyorum.
 -Bu kitapçığımız da temel dini
bilgilerin yanında ayrıca gençlerimizin
en çok ihtiyacı olan Otuz iki farz
detayıyla gusül ve namaz 79 çeşit
büyük günahlar. Haramlar, Helaller,
konuları geçmektedir.
-Misal;
birkaç arkadaşına çay

ısmarlamış sayıver. Hatta cenaze,
mevlit ve özel toplantı günlerinde
dağıtacağın iki putur şeker yerine bu
kitapçıktan dağıtarak, hem sevap
alırsın hem de hatıran kalır.
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